
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2014. Augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

 
A július után az augusztus is rendkívül csapadékos volt, bár ez igazából csak az ország 

nyugati területeit jellemezte. Az igazgatóság kezelésében lévő csapadékmérő állomások 

adatai szerint mindenhol több hullott a sokéves átlagnál. Területi eloszlásban a Somogyi és 

Tolnai területek voltak a csapadékosabbak. A legmagasabb értéket Kaposváron mérte 

észlelőnk (189 mm ). A havi átlaghőmérséklet valamivel elmaradt az átlagtól. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 

Folyók, patakok vízjárása 
 
Az augusztusi nagy csapadékok miatt a Dunán és a Dráván közép és közép feletti vízjárás volt 

a jellemző. Ezeken a vízfolyásokon kisebb méretű árhullámok alakultak ki, de ezek nem 

voltak jelentősek. 

 

 

 
   

 
 

 

A július hó jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna Mohács 298 432 586 

Duna Dunaszekcső 297 422 582 

Dráva Őrtilos -58 43 233 

Dráva Barcs -21 70 236 

Dráva Szentborbás 68 160 317 

Dráva Drávaszabolcs 124 215 358 

 

 

A Karasica kivételével a kisvízfolyások vízhozamai elérték vagy meghaladták az augusztusi 

sokéves átlagot. 

 



Vízhozam 
2014.08. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2850 2432 

Dráva - Barcs 700 537 

Babócsai Rinya - Babócsa 3,21 1,931 

Karasica - Szederkény 0,170 0,291 

Kapos - Fészerlak 1,77 1,014 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
A DDVIZIG területén augusztus hónapban csak a Balaton menti belvízrendszerben történt 

belvízi védekezés. 

 
 
3. Talajvízszintek alakulása 
 

Augusztusban a működési területünkön lévő talajvízkutak vízszintváltozása növekedő, illetve 

csökkenő tendenciával egyaránt jellemezhető. 

 

A tájékoztatóban bemutatott talajvízkutak esetén is bekövetkezett a talajvízszint-süllyedése, 

illetve emelkedése.  

Drávaszabolcson a hónap elején mért 271 cm-es érték a hónap végére 290 cm-re változott, 

ami 19 cm-es csökkenést jelentett. Lad-Gyöngyöspuszta területén ugyancsak 10 cm-t 

meghaladó süllyedést regisztráltunk. Ennek megfelelően 403 cm-ről 415 cm-re, 12 cm-el 

került lejjebb a talajvíztükör. 

Potony, valamint Mike térségében kismértékű talajvízszint-emelkedés mutatkozott. A potonyi 

figyelőkútban 315 cm-ről 309 cm-re 6 cm-t, a mikei kútban 412 cm-ről 409 cm-re 3 cm-t nőtt 

a vízszint. 
 

 

 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

 
A többéves átlagok augusztusban valamennyi itt felsorolt kút esetében pozitív irányú eltérést 

mutattak. A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony körzetében 14, ill. 18 cm-

el, a Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 7, valamint 20 cm-el 

helyezkedett el magasabban a talajvíztükör. 

 

 

 
        A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízkút Augusztus 

Helye 
Mélysége       

[cm] 

Többévi       

[cm] 

2014. Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a Többévitől       

[cm] 

Drávaszabolcs 534 260 246 14 

Potony 420 268 250 18 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 404 397 7 

Mike 916 399 379 20 

 

 

Az augusztusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területén jellemzően a 200-400 cm, 

míg nyugati körzetében egy kisebb területen a 100-200 cm közötti mélységtartományban 

helyezkedett el a talajvíztükör. 



 
                        Forrás: OVF 
 


