
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015 Augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

 

Augusztusban az Igazgatóság területén az átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, míg 

az átlaghőmérsékletek jelentősen, mintegy 3°C-al meghaladták a szokásos értékeket. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

Augusztus hónapban folyóinkra a csapadék hiánya miatt, továbbra is apadási tendencia volt a 

jellemző. A Dunán a hónap végen 23-26 között némi vízszint emelkedés volt tapasztalható, de 

akkor is a vízállás éppen csak elérte havi átlagot. 

 
 

 
 

A Dráva vízállásai is jóval az átlag alatt mozogtak. A Duna vízállása 2 m-rel, a Dráva 

vízállása egy-fél méterrel volt alacsonyabb, mint a sokéves értékek ebben az időszákban.  

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés  cm 

Duna - Mohács 169 393 -224 

Duna - Dunaszekcső 164 389 -225 

Dráva - Őrtilos -28 63 -92 

Dráva - Barcs -17 80 -97 

Dráva - Szentborbás 60 127 -67 

Dráva - Drávaszabolcs 108 160 -52 

 

A hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja:   

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 130 169 222 

Duna - Dunaszekcső 123 164 220 

Dráva - Őrtilos -95 -28 62 

Dráva - Barcs -91 -17 70 

Dráva - Szentborbás -14 60 147 

Dráva - Drávaszabolcs 38 108 189 



A jelentősebb Dél-dunántúli kisvízfolyásokon 10-20 százalékos mederteltségek voltak a 

jellemzőek. Ugyanakkor kisebb csatornák, vízfolyások esetében előfordultak kiszáradt 

medrek is. 

 

Az augusztusi havi vízhozam átlagok jóval elmaradtak a sokéves átlagoktól.  

 

  

Vízhozam 
2015.08. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 1400 2436 

Dráva - Barcs 474 540 

Babócsai Rinya - Babócsa 0,953 1,951 

Karasica - Szederkény 0,226 0,290 

Kapos - Fészerlak 0,378 1,039 

 
 
 
Belvízi helyzet: 
 
Az igazgatóság területén augusztus hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Talajvízszintek alakulása 

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak augusztus hónapban bekövetkezett vízállásváltozásait 

az alábbi táblázat szemlélteti. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap végére valamennyi itt bemutatott kútban a vízszint 

süllyedése, a kutak leürülése volt megfigyelhető. A csökkenés mértéke Drávaszabolcs és 

Potony térségében egyaránt 24 cm volt. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike területén is közel azonos mértékben, 23, illetve 20 cm-t 

süllyedt a kutak vízszintje, csupán 3 cm volt a különbség a két állomás között. 

Talajvízszintek változása augusztusban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 263 287 -24 süllyedő 

Potony 316 340 -24 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 321 344 -23 süllyedő 

Mike 390 410 -20 süllyedő 

 



 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztus hónapban hosszú időszak után már negatív értékű eltérés is adódott a többéves 

átlagok tekintetében.  

A Dráva-menti síkság területén Potony térségében alakult ki az átlagtól való 13 cm-rel 

alacsonyabb vízszint. Drávaszabolcson ezzel szemben 19 cm-rel az átlag feletti volt a többlet.  

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta körzetében következett be az átlag feletti 

legnagyobb eltérés, melynek értéke 74 cm. Mikén 9 cm-rel az átlag felett helyezkedett el a 

talajvíztükör.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 258 239 19 

Potony 420 269 282 -13 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 393 319 74 

Mike 916 379 370 9 

 

 



Az augusztusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

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

mélységtartományba eső talajvízszint értékek voltak jellemzők. 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2015. szeptember 


