
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

A nyár korábbi hónapjaival ellentétben az augusztus kicsit hűvösebb volt a szokásosnál. A 

hónap közepén érkező hidegfront, a térségben jelentős csapadékot nem, de erőteljes lehűlést 

okozott. A hónap vége felé érkező hidegfront viszont már jelentősebb csapadékkal érkezett a 

Karasica vízgyűjtőjére. Baranyában közel átlagos, míg általában Somogyban átlag alatti 

csapadékot mértünk.   

 

 

 

 
 

 

 

 



 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Augusztus hónapban a dunai vízállások a mohácsi szelvényben 73 cm-rel haladták meg a 

sokéves átlagot. A hónapban a folyó vízjárása 500 és 300 cm között mozgott. 

 

 
 

A Dráva vízjárását a szélsőségektől mentes vízmozgás jellemezte. Az átlag vízállások 40-90 

cm-rel maradtak el a sokéves átlagtól. 

 

 
 

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

való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 393 320 73 

Dráva – Őrtilos -14 49                     -63 

Dráva – Barcs -18 75                    --93 

Dráva – Szentborbás 65 123    --58 

Dráva – Drávaszabolcs 121 160    -39 

 



 

Az augusztus hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat 

mutatja: 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 305 393 504 

Dráva – Őrtilos -87 -14 61 

Dráva – Barcs -89 -18 148 

Dráva – Szentborbás -3 65 145 

Dráva – Drávaszabolcs 53 121 207 

 

Augusztusban a Duna átlag vízhozama 2790 m
3
/s volt, ez 465 m

3
/s-al volt nagyobb az 

átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 497 m
3
/s volt, ez 41 m

3
/s-al volt kisebb, mint a sokéves 

havi átlag. A kisvízfolyásoknál továbbra is jelentősen kisebb volt a havi vízhozamok átlaga, 

mint a sokéves értékek, sőt néhány vízfolyásra egész hónapban a száraz meder volt a 

jellemző, például a Karasicára, Villány térségében. 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021.08 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2790 2325 

Dráva – Barcs 497 538 

Babócsai Rinya – Babócsa 0,586 1,9 

Karasica – Villány 0 0,691 

Baranya-csatorna – 

Csikóstőttős 0,039 0,826 

Kapos – Fészerlak 0,255 0,959 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén augusztusban nem történt belvízvédekezés. 

 

Aszály-helyzet 

Az igazgatóság működési területének nyugati részén az augusztusi hónap második felében 

közepes aszály alakult ki. A hó végi esők némileg javítottak az aszályhelyzeten és gyenge 

aszályt mutatott ebben az időszakban az aszály index. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az augusztusi 22-i állapot: 

 

 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat az augusztusban bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint a hónap során jellemzően süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon a süllyedés mértéke a 10-30 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 

30, Potony térségében 12 cm-t csökkent a talajvíztükör szintje a hónap folyamán.  

A Belső-Somogyi térrészen 10-15 cm közötti értéktartományú csökkenés adódott. Az 

augusztus elején regisztrált értékhez képest Nagybajom környezetében 15, Mike területrészén 

14 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talaj vízszintje a hónap végére. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2021. szeptember 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 305 335 -30 süllyedő 

Potony 369 381 -12 süllyedő 

Nagybajom 310 325 -15 süllyedő 

Mike 489 503 -14 süllyedő 
 

 

 

 

 

 

 



 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztusban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomásoknál, az elmúlt 

hónapok tendenciáihoz hasonlóan továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok 

tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében a hiány mértéke a 30-50 cm-es értéktartományba került. 

Drávaszabolcs esetében 8, Potony vonatkozásában 6 cm-rel kisebb különbséget 

eredményezett a júliusi adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 40-65 cm értéktartományú süllyedés adódott a többéves 

átlagértékeket tekintve. Nagybajom környezetében 43 cm-rel az átlag alatt alakult a vízszint, 

ami a júliusinál 10 cm-rel alacsonyabban elhelyezkedő talajvíztükör szintet jelentett. Mike 

térségében 63 cm-es értékkel, további 6 cm-rel került lejjebb a talajvízszint. 

 



 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 261 291 -30 

Potony 420 277 327 -50 

Nagybajom 373 237 280 -43 

Mike 916 403 466 -63 

 

 

Az augusztus havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. A havi középértékek alapján készített térképi ábrázolásból megállapítható, hogy a 

Dráva-menti síkság területén jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban 

helyezkedett el a talajvíztükör. A tájegység északi peremvidékén ̶ havonta növekvő 

területnagysággal  ̶  400-600 cm-es mélységértékek is előfordultak. 

 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2021. szeptember 

 

 

Készítette: DDVIZIG – Vízrajzi és Adattári Osztály 


