
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. május 

1. Meteorológiai értékelés 

Május hónap az átlagnál kicsit csapadékosabb volt. A havi középhőmérsékletek a sokéves 

átlag körül alakultak.     

  

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Május hónapban a dél-dunántúli csapadék átlagok körülbelül 10 %-kal meghaladták a sokéves 

átlagokat. A folyóinkon, a Dunán és Dráván a hónapban egy-egy kisebb árhullám vonult le, 

de a középvízszintek még mindig elmaradtak a sokéves átlagoktól. 

 

 

 
 

 

Az alábbi táblázatban a májusi és a sokéves jellemzők láthatók az átlagtól való eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 355 476 -121 

Duna - Dunaszekcső 349 468 -119 

Dráva - Őrtilos  25 105 -80 

Dráva - Barcs 38 151 -113 

Dráva - Szentborbás 113 187 -74 

Dráva - Drávaszabolcs 161 224 -63 

 

 

 

 

 

 



     Az májusi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 251 355 513 

Duna - Dunaszekcső 244 349 510 

Dráva - Őrtilos -68 25 217 

Dráva - Barcs -56 38 216 

Dráva - Szentborbás 21 113 291 

Dráva - Drávaszabolcs 69 161 332 

 

A havi vízhozam átlagok a folyóinkon és a kisvízfolyásokon az átlag alatt maradtak. A 

Karasicán haladta meg kissé az átlagot. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.05. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2370 2892 

Dráva - Barcs 618 697 

Babócsai R. - Babócsa 3,27 3,544 

Karasica - Szederkény 0,515 0,485 

Kapos - Fészerlak 1,55 1,617 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén május hónapban nem volt belvízvédekezés.
 
 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

A májusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

elhelyezkedő és az adott területre jellemző kút vízszintértékei alapján az alábbi táblázatban 

szemléltetjük. 

 

A Dráva-menti síkság területén 0-10 cm közötti értéktartományú vízszintsüllyedés 

mutatkozott. A drávaszabolcsi kútban nem volt eltérés a hónap eleji és hó végi értékek között, 

míg a potonyi kútban 9 cm-t csökkent a vízszint. 

 

A Belső somogyi területen szintén 0-10 cm közötti értéktartományban adódott a változás 

mértéke. Lad-Gyöngyöspusztán 6 cm-rel, Mike körzetében 9 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvízszint a hónap végére. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása májusban 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 229 229 0 stagnál 

Potony 241 250 -9 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 314 320 -6 süllyedő 

Mike 367 376 -9 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Április hónapban a Dráva-menti síkság és Belső-Somogy területén is jellemzően többlet 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében közel azonos értékkel 12, illetve 15 cm-el, Lad-

Gyöngyöspuszta és Mike térségében 51, valamint 10 cm-el a többéves átlagot meghaladóan 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 186 174 12 

Potony 420 196 181 15 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 354 303 51 

Mike 916 350 340 10 

 



A májusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az 

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 100-200 cm, míg 

kisebb ÉNy-i körzetében a 200-400 cm mélységtartományba eső talajvízszint értékek voltak 

jellemzők. 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2016. június 


