
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. július 

 

1. Meteorológiai értékelés 

Július hónapban a legtöbb csapadékmérő állomásunkon az átlagnál kétszer több csapadékot 

regisztráltunk. A legtöbb csapadékot – csaknem 200 millimétert - Magyaregregyen mérte 

észlelőnk. A térség havi átlaghőmérséklete újra 21-22 °C volt, ami ebben a hónapban is 

magasabb volt az átlagnál másfél–két fokkal.    

 

  

 
 

 
 



 
 

 

 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Július 13-16. között a Mura, és a Dráva felső vízgyűjtőire egyaránt körülbelül ~ 60 mm 

csapadék hullott le. A Duna felső vízgyűjtőire 60-100 mm csapadék hullott le ugyanezen 

időszak alatt. Ezen csapadékok következtében mindkét folyón árhullámok indultak el. A 

Dunán Mohácsnál első fok alatti 638 cm vízállással július 19-én következett be a tetőzés. A 

Dráva Drávaszabolcsnál július 18-án egy méterrel az I. fok alatt 342cm-el tetőzött. 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 457 454 +3 

Duna - Dunaszekcső 447 447 0 

Dráva - Őrtilos 32 92 -60 

Dráva - Barcs 59 133 -74 

Dráva - Szentborbás 136 170 -34 

Dráva - Drávaszabolcs 197 200 -3 

 

 



 

 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 299 457 658 

Duna - Dunaszekcső 289 447 634 

Dráva - Őrtilos -62 32 190 

Dráva - Barcs -27 59 194 

Dráva - Szentborbás 50 136 264 

Dráva - Drávaszabolcs 110 197 342 

 

 

Az július második felén elég gyakran lokális erős zivatarokból gyors árhullámok alakultak ki 

a kisvízfolyásokon is. Például a Karasica vízgyűjtőn a területen lévő csapadékállomásainkon 

50-80 mm közötti csapadék hullott, mely gyors és jelentős árhullámokat okozott.  

 

 

 
 

A havi vízhozam átlagok a kisvízfolyásokon (Babócsai Rinya kivételével) jóval meghaladták 

a sokéves átlagokat. A Duna vízhozama júliusban meghaladta a sokéves átlagot, míg a Dráva 

egy kicsit elmaradt tőle.   

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.07. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 3020 2774 

Dráva - Barcs 670 651 

Babócsai R. - Babócsa 1,21 2,15 

Karasica - Szederkény 1,48 0,351 

Kapos - Fészerlak 1,54 0,783 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén júliusi hónapban csak a Balatoni belvízrendszerben volt 

belvízvédekezés.
 
 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

A júliusban 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 emelkedés és süllyedés is mutatkozott. A drávaszabolcsi 

kútban 41 cm-t nőtt, míg a potonyi kútban 1 cm-t csökkent a vízszint. 

 

A Belső-somogyi területen 10-20 cm közötti értéktartományban volt a változás mértéke. Lad-

Gyöngyöspusztán 17 cm-el, Mike körzetében pedig 13 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el 

a talajvízszint a hónap végére. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása júliusban 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 248 207 41 emelkedő 

Potony 289 290 -1 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 338 355 -17 süllyedő 

Mike 394 407 -13 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Július hónapban a Dráva-menti és a Belső-somogyi területeken - 10-40 cm közötti 

értéktartományban - többlet mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs térségében 33, Potony körzetében 10, Lad-Gyöngyöspuszta és Mike területén 

35, valamint 14 cm-el a többéves átlagot meghaladóan helyezkedett el a talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Július 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 228 195 33 

Potony 420 250 240 10 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 369 334 35 

Mike 916 385 371 14 

 

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

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 200-400 cm között 

helyezkedett el a talajvíztükör, míg kisebb körzeteiben a 100-200 cm mélységtartományba eső 

talajvízszint értékek is előfordultak. 

 

 

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


