
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. szeptember 

1. Meteorológiai értékelés 

Szeptemberben átlag alatti csapadékokat mértek észlelőink az Igazgatóság területén. Egyedül 

csak a Mecsektől délre hullott az átlagostól elérő vagy azt némiképp meghaladó 

csapadékmennyiség. A hónap átlaghőmérséklete 18 °C körül volt a Dél-Dunántúlon, amely 1-

2 °C-al volt magasabb a sokéves átlagnál. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A szeptemberi vízjárásokra a kisvíz volt jellemző a dél-dunántúli vízfolyásokon. A dunai 

vízállások 30-40 cm-rel elmaradtak a sokéves átlagtól. A drávai vízállások a folyó felső 

szakaszán 90-100 cm-rel, míg az alsó szakaszán 50-60 cm-rel voltak kisebbek, mint az 

ebben az időszakban előforduló sokéves szeptemberi vízállások. 

 
 

 

 
 

 

 

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

eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 250 278 -28 

Duna - Dunaszekcső 242 278 -36 

Dráva - Őrtilos -42 49 --91 

Dráva - Barcs -36 63 -99 

Dráva - Szentborbás 36 96 -60 

Dráva - Drávaszabolcs 88 136 -48 

 

 

 

 

 



A szeptemberi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 153 250 355 

Duna - Dunaszekcső 146 242 351 

Dráva - Őrtilos -134 -42 39 

Dráva - Barcs -92 -36 62 

Dráva - Szentborbás -18 36 131 

Dráva - Drávaszabolcs 35 88 175 

 

 

Szeptember hónapban a kisvízfolyásokon erős apadási tendencia mutatkozott. 

 

 
 

 

A havi vízhozamok is jelentősen elmaradtak a sokéves átlagoktól.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.09. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1790 2008 

Dráva - Barcs 442 493 

Babócsai R. - Babócsa 1,03 3,054 

Karasica - Villány 0,256 0,279 

Kapos - Fészerlak 0,572 1,476 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén szeptember hónapban nem volt belvízvédekezés.
  



3. Talajvízszintek alakulása 

A szeptemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

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

szemléltetjük. 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy mind a Dráva-menti síkság, mind a Belső-Somogy 

területén süllyedés mutatkozott, melynek mértéke a 0-15 cm közötti értéktartományba esett. 

Három állomáson – Drávaszabolcs, Potony, Lad-Gyöngyöspuszta – szinte azonos értékű, 13-

14 cm-es csökkenés adódott. 

Mike körzetében pedig a 6 cm-rel helyezkedett el alacsonyabban a talajvíztükör a hónap 

végére. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása szeptemberben 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 258 271 -13 süllyedő 

Potony 321 335 -14 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 367 380 -13 süllyedő 

Mike 412 418 -6 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Szeptember hónapban többlet és hiány egyaránt jelentkezett a tájékoztatóban szereplő 

állomásokon a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Lad-Gyöngyöspuszta térségében 31-, Mikén 20 cm-rel a többéves átlagot 

meghaladóan helyezkedett el a talajvíztükör. 

Potony körzetében ezzel szemben 7 cm-rel a többéves átlag alá süllyedt a talajvízszint. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Szeptember 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 256 225 31 

Potony 420 273 280 -7 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 391 360 31 

Mike 916 404 384 20 

 

A szeptemberi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének egészén a 200-400 cm 

közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

 

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


