
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. szeptember 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei szeptember az átlagnál kicsivel melegebb volt. Az igazgatóság működési területének 

közepén, északi részén az átlagnál picit csapadékosabb, a Dráva-menti területeken 

csapadékszegényebb volt.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Szeptember hó első felében a Dunán volt egy kis vízszintemelkedés, de az azt követő 

napokban ismét alacsony vízállások jellemezték a folyó vízjárását. A maximális vízállást 

(281cm-t) Mohácsnál 2018.09.07-én észleltük. 

 

 
 

 

A Dráva szeptemberi vízjárása a Dunáéval hasonló jellegű volt. A maximális vízállás Barcson 

133 cm volt 2018.09.04-én. 

 

 

 
 

 
 

 



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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 190 cm-rel, a Dráván 90-40 cm-

rel maradtak alatta a sok éves átlagoknak. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 137 324   -187 

Dráva - Őrtilos -36 47   -83 

Dráva - Barcs -27 62  -89 

Dráva - Szentborbás 55 115  -60 

Dráva - Drávaszabolcs 105 144  -39 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 106 137 281 

Dráva - Őrtilos  -126 -36 143 

Dráva - Barcs -124 -27 137 

Dráva - Szentborbás -43 55 223 

Dráva - Drávaszabolcs -1 105 271 

 
A hónapban a Dunát 1240 m

3
/s-os, a Drávát 466 m

3
/s-os, az átlag alatti vízhozamok 

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

néhány kisvízfolyás kiszáradt. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.09 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1240 2009 

Dráva - Barcs 466 512 

Bükkösdi víz-Szentlőrinc 0,104 0,194 

Karasica - Szederkény 0,236 0,375 

Baranya - Csikóstőttős 0,435 1,035 

Kapos- Fészerlak 1,33 1,38 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén szeptember hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály 

Az igazgatóság területét az időszak elején közepesen és gyengén aszályos helyzet jellemezte, 

majd az időszak közepén átvonuló hidegfront csapadéka miatt ez az állapot megszűnt. 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a szeptemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint szeptemberben süllyedő és 

emelkedő tendencia egyaránt jellemezte a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

A Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két kút adatai alapján a csökkenés mértéke a 0-

15 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 13-, Potony körzetében 6 cm-t süllyedt a 

vízszint a hónap során.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén eltérő volt a változás. Nagybajom területén, a 

szeptember elején lehullott csapadék hatására és az ezt követő leürülés ellenére is 

összességében 8 cm-rel magasabb vízszintérték adódott. Mike körzetében 9 cm-rel 

alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végén, a hónap elején mért értékhez 

képest. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. szeptember 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 307 320 -13 süllyedő 

Potony 335 341 -6 süllyedő 

Nagybajom 260 252 8 emelkedő 

Mike 413 422 -9 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Szeptember hónapban a tájékoztatóban szemléltetett talajvízkút állomások esetén hiány és 

többlet is mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 16-, illetve 9 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint. 

Ebben a hónapban Nagybajom környezetében jelentkezett a legnagyobb többlet, 32 cm 

pozitív eltérés adódott. Mike térségében 18 cm-rel a többéves átlag felett alakult a 

talajvíztükör szintje. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Szeptember 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 259 275 -16 

Potony 420 277 286 -9 

Nagybajom 373 234 202 32 

Mike 916 405 387 18 

A szeptemberi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

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

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör.  



 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2018. október 


