
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015 Június 

1. Meteorológiai értékelés 

Júniusban a szokásos csapadéknak csak a töredéke hullott le. Egyes szűk területeken 
azonban heves zivatarokból az átlagot megközelítő csapadék is leesett. A havi 
átlaghőmérséklet pedig néhány fokkal az átlag felett volt.   

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

Június hónapban a csapadék hiánya miatt a folyóinkra az apadási tendencia volt a jellemző. 
A Duna és Dráva vízállásai az átlag alatt mozogtak, például Őrtilos állomáson a júniusi 
vízállás sokéves átlaga 112 cm, míg a mostani átlag vízállás csak 4 cm volt. 

 
 
 

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

 
Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 357 425 606 

Duna - Dunaszekcső 349 419 590 

Dráva - Őrtilos -49 4 67 

Dráva - Barcs -33 16 73 

Dráva - Szentborbás 49 97 151 

Dráva - Drávaszabolcs 100 151 201 

 
A júniusi havi vízhozamok általában elmaradtak a sokéves átlagoktól.  
 
 
  

Állomás Vízhozam 



2015.06. hó Sokéves átlag 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2790 3022 

Dráva - Barcs 549 730 

Babócsai Rinya - Babócsa 1,93 2,722 
Karasica - Szederkény 0,297 0,505 

Kapos - Fészerlak 0,969 1,615 

 
 
 
Belvízi helyzet: 
 
Az igazgatóság területén a júniusi hónapban nem volt belvízvédekezés.  

Talajvízszintek alakulása 

Júniusban egyes térségek kivételével működési területünk csaknem egészén csökkent a 
talajvízszint. Kisebb emelkedés (5-10 cm) a Dráva-menti síkság délnyugati peremvidékén 
jelentkezett.  

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak június 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 legkisebb mértékű süllyedést (-22 cm) 
Lad-Gyöngyöspusztán regisztráltuk, míg a legnagyobb csökkenés (-76 cm) a drávaszabolcsi 
talajvízkútban következett be. 

Talajvízszintek változása júniusban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 138 214 -76 süllyedő 

Potony 191 258 -67 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 276 298 -22 süllyedő 

Mike 330 359 -29 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Június hónapban továbbra is valamennyi itt felsorolt kút esetén az átlag feletti értékeket 
mértünk.  
A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony térségében 25-60 cm közötti 
tartományban volt a többlet; Drávaszabolcson 59, míg Potonyban 27 cm-rel az átlag feletti 
értékek adódtak.  
A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta körzetében alakult ki az átlag feletti 
legnagyobb eltérés, melynek értéke 87 cm. Miként az előző havi értékkel megegyezően, 46 
cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 195 136 59 

Potony 420 206 179 27 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 362 275 87 

Mike 916 360 314 46 



A júniusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az 
ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területére a 100-200, míg egy kisebb 
ÉNY-i részére a 200-400 cm mélységtartomány volt a jellemző. 

 
 
 

 
 

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


