
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. Július 

1. Meteorológiai értékelés 

Júliusban a havi átlaghőmérséklet, mintegy 1,5 °C-kal haladta meg a sokéves átlagot.  

A gyakori és intenzív zivatartevékenyég miatt, egyes állomásainkon a havi átlagot jelentősen 

meghaladó, más állomásainkon az átlagtól elmaradó csapadékmennyiséget mértünk.  

 

 

 

 

 

Állomás 2017. július (mm) 2000-2014. július (mm) 

Bükkösd 77 70 

Drávaszabolcs 57 52 

Drávasztára 96 53 

Kaposvár 90 58 

Királyegyháza 93 66 

Kölked 51 66 

Magyaregregy 69 83 

Mernye 87 57 

Nagyatád 78 60 

Pécsvárad 50 59 

Sásd 53 56 

Villány 83 55 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A júliusi átlaghoz közelítő csapadék és a hónap vége felé levonult kis árhullám ellenére a 

júliusi vízállások jelentősen elmaradtak a sokéves átlagtól. A dunai vízállások 300 cm-rel, a 

drávai vízszintek a folyó magyar szakaszán 100-230 cm-rel voltak alacsonyabbak, mint az 

ebben az időszakban előforduló sokéves júliusi értékek. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 226 455 -229 

Dráva - Őrtilos -53 88 -141 

Dráva - Barcs -51 117 -168 

Dráva - Szentborbás 16 172 -156 

Dráva - Drávaszabolcs 63 206 -143 

 

 



 

 

Az júliusi jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 171 226 318 

Dráva - Őrtilos -125 -53 104 

Dráva - Barcs -115 -51 113 

Dráva - Szentborbás -44 16 180 

Dráva - Drávaszabolcs 4 63 226 

 

 

Júliusban a vízhozamok átlaga a Dunán és a Dráván is jelentősen elmaradt a sokéves átlagtól. 

A Dunán 680 m
3
/s-mal, a Dráván 240 m

3
/s-mal volt kevesebb az átlaghozam az ebben az 

időszakban előforduló sokéves értékhez képest. 

A kisebb vízfolyásokon a meteorológiai aszály következtében a mederteltségek körülbelül 

10% körül mozogtak, és emiatt sok kisvízfolyás már ki is száradt. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.07 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1650 2330 

Dráva - Barcs 409 652 

Babócsai R. - Babócsa 0,671 2,167 

Karasica - Szederkény 0,105 0,371 

Baranya - Csikóstőttős 0,308 0,992 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén július hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a júliusban 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 ismét süllyedő tendencia volt jellemző a 

kutak vízszintváltozására. 

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

osztásközbe sorolható a csökkenés mértéke. 

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében, közel megegyező 

értékkel, a süllyedés mértéke a 10-15 cm-es értéktartományba esett. 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. július 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 285 304 -19 süllyedő 

Potony 344 358 -14 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 407 419 -12 süllyedő 

Mike 428 441 -13 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 



 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Július hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb eltérés Potony térségében jelentkezett, 50 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén kevésbé markáns volt a csökkenés, itt 27 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a többéves átlagoz viszonyítva. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, mely 27, illetve 17 cm-re 

adódott. 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Július 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 231 258 -27 

Potony 420 253 303 -50 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 372 399 -27 

Mike 916 386 403 -17 

 

A júliusi 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, 2017. augusztus 


