
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. Június 

Meteorológiai értékelés 

Júniusban a havi átlaghőmérséklet jelentősen, mintegy 3-4 °C-al volt magasabb az átlagtól. A 

gyakori és intenzív zivatar tevékenyég miatt egyes állomásainkon a havi átlagot meghaladó, 

más állomásainkon az átlagtól jelentősen elmaradó csapadékmennyiséget mértünk.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A több hónapos csapadékhiányos időszak miatt az júliusi vízállások jelentősen elmaradtak a 

sokéves átlagtól. A dunai vízállások 240 cm-rel, a drávai vízszintek a folyó magyar szakaszán 

150-200 cm-rel voltak kisebbek, mint az ebben az időszakban előforduló sokéves júniusi 

értékek. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 245 486 -241 

Dráva - Őrtilos -46 111 -157 

Dráva - Barcs -45 162 -207 

Dráva - Szentborbás 22 213 -191 

Dráva - Drávaszabolcs 69 237 -168 

 

 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 163 245 318 

Dráva - Őrtilos -121 -46 37 

Dráva - Barcs -108 -45 32 

Dráva - Szentborbás -36 22 94 

Dráva - Drávaszabolcs 17 69 137 

 

 

Júniusban a vízhozamok átlaga a Dunán és a Dráván is jelentősen elmaradt a sokéves 

átlagoktól. A Dunán 600 m³/s-al, a Dráván 230 m³/s-al volt kevesebb az átlaghozam ebben az 

időszakban előforduló sokéves értékhez képest. 

A kisebb vízfolyásokon a meteorológiai aszály miatt a mederteltségek körülbelül 10% körül 

mozogtak és néhány kisvízfolyás már ki is száradt. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.06 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1770 1170 

Dráva - Barcs 421 652 

Babócsai R. - Babócsa 0,800 2,143 

Karasica - Szederkény 0,650 0,367 

Baranya - Csikóstőttős 0,360 0,931 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság működési területén június hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a júniusban 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 majdnem azonos 

értékkel, a 20-25 cm-es osztásközbe sorolható a csökkenés mértéke. 

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében ennél mintegy 10 cm-rel 

kisebb volt a süllyedés, melynek értéke az 10-15 cm-es értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. június 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 260 284 -24 süllyedő 

Potony 318 343 -25 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 395 407 -12 süllyedő 

Mike 412 427 -15 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Június hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb eltérés Potony térségében jelentkezett, 71 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén kevésbé markáns volt a csökkenés, itt 33 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a többéves átlagoz viszonyítva. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, mely 33, illetve 26 cm-re 

adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 199 232 -33 

Potony 420 212 283 -71 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 356 389 -33 

Mike 916 362 388 -26 

 

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

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területére a 200-400 cm közötti 

mélységtartományú értékek voltak jellemzők, de egy kisebb északnyugati területrészén 400-

600 cm közötti értékek is előfordultak. 

 

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


