
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. Augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

Augusztusban területről területre eléggé eltérő mennyiségű csapadékot lehetett mérni attól 

függően, hogy hol volt jelentősebb zivatar. A legtöbb csapadékot az igazgatóság délkeleti 

részein mértünk, míg az átlagnál kevesebb hullott Kelet-Somogyban, illetve a Mecsekben. Az 

átlaghőmérséklet kicsivel az átlag felett alakult, de például a hónap közepén alacsonyabb 

léghőmérsékleteket mérhettünk a megszokottnál.   

 

 
 

 
 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Augusztus hónap dunai vízállásai a közepes-, majd inkább kisvízi tartományban mozogtak. 

Így a havi átlag vízállás a Dunán Mohácsnál 130 cm-el elmaradt a sokéves átlagtól. 

 
 

 

A drávai vízállások, a hónap egészében szintén a kisvízin tartományában helyezkedtek el.

   

 

 

Az alábbi táblázatban az augusztusi és a sokéves havi jellemzők láthatók az átlagtól való 

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 130 cm-el, a Dráván 100-160 cm-

el maradtak el a sok éves átlagoktól. 

 

 

 



Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 242 372 -130 

Dráva – Őrtilos -74 53 -127 

Dráva – Barcs -78 78                  -156 

Dráva – Szentborbás -1 125                  -126  

Dráva – Drávaszabolcs 57 161                  -104 

 

Az augusztusi jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja:  

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 192 242 334 

Dráva – Őrtilos -167 -74 36 

Dráva – Barcs -138 -78 1 

Dráva – Szentborbás -52 -1 73 

Dráva – Drávaszabolcs 5 57 162 

 

 

Ebben a hónapban a Dunát 585 m3/s-al, a Drávát 192 m3/s-al az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték.  A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzőek, sőt 

néhány kisvízfolyás tejesen ki is száradt, például Hodácsi patak Magyaregregyen.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.08 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1750 2335 

Dráva – Barcs 348 540 

Babócsai R. – Babócsa 0,654 1,863 

Karasica – Szederkény 0,129 0,292 

Baranya – Csikóstőttős 0,245 0,846 

Kapos – Fészerlak 0,511 0,991 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén augusztus hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály helyzet 

Igazgatóságunk működési területén augusztusi hónap végén az Alsó-Duna, Dráva menti, 

Rinya-menti, Kapos, Koppány körzetekben enyhe aszály volt, sőt a Kis-Koppány és a Balaton 

déli körzeteiben megjelent a közepes aszály is. 

 

 

 

 

 



 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban az augusztusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány – a 

működési területünkön elhelyezkedő –, és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint augusztusban jellemzően süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében a csökkenés mértéke a 10-25 cm-

es értéktartományba esett. 

A Belső-somogyi térrészen – Nagybajom és Mike körzetében – az előzőnél kisebb mértékű, 

5-20 cm-es értéktartományú süllyedés adódott.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. augusztus 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 313 325 -12 süllyedő 

Potony 323 345 -22 süllyedő 

Nagybajom 282 298 -16 süllyedő 

Mike 453 461 -8 süllyedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztusban a több hónapos hiányt követően már többlet is mutatkozott a többéves átlagok 

tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 14-, illetve 15 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ami Drávaszabolcson 3 cm-el kisebb, Potony vonatkozásában 3 cm-el nagyobb 

negatív különbséget eredményezett, a júliusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom térségében továbbra is hiány-, Mike körzetében ezzel szemben 

többlet jelentkezett. Ennek következtében 16 cm-rel a többéves átlag alatt-, illetve 9 cm-el a 

többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör szintje ezeken a területeken. Az előző 

hónap adataihoz viszonyítva Nagybajom körzetében 1 cm-rel nőtt az átlagos értékektől való 

eltérés negatív különbsége.  

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 255 269 -14 

Potony 420 272 287 -15 

Nagybajom 373 235 251 -16 

Mike 916 395 386 9 

 

 

 

 


