
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. május 

 Meteorológiai értékelés 

Májusban az átlagos csapadékmennyiség nagyon heterogén módon alakult az Igazgatóság 

területén. Bizonyos állomásokon az átlagnál kevesebb, máshol ezt meghaladó 

csapadékmennyiségek hulltak le, köszönhetően egy-egy az állomás felett átvonuló heves 

zivatarnak. Kaposváron, Kölkeden például a hónap derekán egy nap alatt 50 mm csapadék 

esett le. A havi átlaghőmérséklet megfelelt az évszakban tapasztaltaknak.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A tavaszi hóolvadás és csapadék hiány miatt elmaradtak a tavaszi nagy vizek, ezért a májusi 

vízállások jelentősen eltértek a sokéves átlagtól. A dunai vízállások 40 cm-rel, a drávai 

vízszintek a folyó magyar szakaszán 150-180 cm voltak kisebbek, mint az ebben az 

időszakban előforduló sokéves májusi értékek. 

 

 

 
 

 

Április végén, május elején kis tömegű, gyors árhullám vonult a Dráván. A tetőző vízállás 
azonban nem érte el a védekezési szinteket.  

 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 440 478 -38 

Dráva - Őrtilos -45 102 --147 

Dráva - Barcs -40 135 --175 

Dráva - Szentborbás 28 191 -163 

Dráva - Drávaszabolcs 78 223 -145 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 290 440 558 

Dráva - Őrtilos -103 -45 35 

Dráva - Barcs -84 -40 115 

Dráva - Szentborbás -16 28 187 

Dráva - Drávaszabolcs 31 78 245 

 

Májusban a vízhozamok átlaga a Dunán, a Dráván, valamint a kisebb vízfolyásokon is 

jelentősen elmaradt a sokéves átlagoktól. A Dunán majdnem 1000 m3/s-al kevesebb volt az 

átlaghozam ebben időszakban, mint az előforduló sokéves érték. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.05 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1990 2907 

Dráva - Barcs 432 696 

Babócsai R. - Babócsa 1,2 354 

Karasica - Szederkény 0,650 0,558 

Baranya - Csikóstőttős 1,25 1,587 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság működési területén május hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a májusban bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a működési 

területünkön elhelyezkedő és az adott területre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap során a kutak vízszintváltozására a süllyedő 

tendencia volt jellemző. 

 A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony térségében 10-20 cm-es 

osztásközbe sorolható a csökkenés mértéke. 

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében ennél némileg kisebb 

volt a süllyedés, melynek értéke az 5-15 cm-es értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. május 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 246 258 -12 süllyedő 

Potony 297 317 -20 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 386 394 -8 süllyedő 

Mike 396 411 -15 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Május hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány Potony térségében jelentkezett, 57 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén 13 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a többéves 

átlagoz viszonyítva. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, mely mindkét állomás 

estén 20 cm-re adódott. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 187 200 -13 

Potony 420 200 257 -57 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 356 376 -20 

Mike 916 352 372 -20 

 



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

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

közötti, de a központi, illetve egy kisebb délnyugati területrészére 100-200 cm közötti 

mélységtartományú értékek voltak jellemzők. 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2017. június 


