
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

Augusztusban a havi átlaghőmérséklet, mintegy 2-3 °C-kal haladta meg a sokéves átlagot. A 

csapadék viszont jelentősen elmaradt a sokéves középértéktől, egyedül a Mecsekben 

közelítette azt meg.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

 

Folyók, patakok vízjárása 

Az augusztusi vízállások a Dunán és a Dráván átlagból kb. 20-60 cm-rel maradtak el az ebben 

az időszakban előforduló sokéves augusztusi értékektől. 

 
 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 325 377 -52 

Dráva - Őrtilos 7 57 -50 

Dráva - Barcs 18 79 -61 

Dráva - Szentborbás 86 128 -42 

Dráva - Drávaszabolcs 146 163 -17 

 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 216 325 463 

Dráva - Őrtilos -99 7 97 

Dráva - Barcs -67 18 103 

Dráva - Szentborbás 5 86 169 

Dráva - Drávaszabolcs 59 146 218 

 

 

Augusztusban a vízhozamok átlaga a Dunán 240 m
3
/s-mal maradt el a sokéves átlagtól. A 

drávai augusztusi átlag vízhozam a felső vízgyűjtőre leesett csapadék miatt némileg (25m
3
/s) 

meghaladta a sokéves átlagot.  

A kisebb vízfolyásokon az augusztusi átlag vízhozamok még mindig jóval a sokéves átlagok 

alatt voltak. Több patak a tartósan száraz, kánikulai idő miatt kiszáradt.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.08 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2190 2428 

Dráva - Barcs 567 542 

Bükkösdi víz-Szentlörinc 0,062 0,146 

Karasica - Szederkény 0,047 0,296 

Baranya - Csikóstőttős 0,242 0,866 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén az augusztusi hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban az augusztusban bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott területre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy továbbra is süllyedő tendencia jellemző a kutak 

vízszintváltozására. 

 A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony térségében, valamint a Belső-

somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is közel megegyező értékű 

vízszintcsökkenés adódott, melynek mértéke a 10-20 cm-es értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. augusztus 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 306 322 -16 süllyedő 

Potony 359 373 -14 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 420 435 -15 süllyedő 

Mike 442 458 -16 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztus hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások többségénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány Potony térségében jelentkezett 46 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén kevésbé markáns volt a csökkenés, itt 22 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a többéves átlagoz viszonyítva. 

Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, melynek értéke 17 cm-re adódott. Ezzel szemben 

Lad-Gyöngyöspuszta környezetében 1 cm-el a többéves átlagot meghaladóan helyezkedett el 

a talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 253 275 -22 

Potony 420 272 318 -46 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 388 387 1 

Mike 916 386 403 -17 



Az augusztusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területén a 200-400 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

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


