
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. Szeptember 

1. Meteorológiai értékelés 

A szeptemberben havi átlaghőmérséklet a Dél-dunántúli térségben 15 °C körül alakult, amely 

0,5 – 1,0 °C-kal kevesebb a szeptemberi átlagnál. A lehullott csapadék szinte minden 

állomásunkon meghaladta a sokéves átlagértékeket. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

 

Folyók, patakok vízjárása 

Szeptember hónapban a dunai és a drávai vízállások egy kicsit meghaladták a sokéves e havi 

értékeket. 

 
 

A hónap végén jelentősebb mennyiségű csapadék hullott a Dráva és a Mura vízgyűjtőkre. A 

Dráva felső vízgyűjtőjére 130 mm területi átlag körüli, míg a Mura vízgyűjtőre 90 mm-t 

meghaladó csapadék hullott. Leesett csapadék gyors vízszintemelkedéseket okozott a két 

folyón.   

 
 



 
                                      Az árhullám következő értékekkel tetőzött: 

 

Állomásnév LNV cm Tetőzés 

Mura  Letenye 554 363 

Dráva Őrtilos 476 314 

Dráva Vízvár 806 633 

Dráva Barcs 618 310 

Dráva Szentborbás 634 383 

Dráva Drávaszabolcs 567 444 

 

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

eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 343 325 18 

Dráva - Őrtilos 55 47 8 

Dráva - Barcs 72 66 6 

Dráva - Szentborbás 144 116 28 

Dráva - Drávaszabolcs 201 150 51 

 

 

A szeptemberi jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 209 343 481 

Dráva - Őrtilos -100 55 314 

Dráva - Barcs -71 72 310 

Dráva - Szentborbás 3 144 383 

Dráva - Drávaszabolcs 63 201 444 

 

 

Szeptemberben a vízhozamok átlaga a Dunán és a Dráván az felső vízgyűjtőkön leesett 

csapadék miatt meghaladták a sokéves átlagot.  

A kisebb vízfolyásokon a szeptemberi átlag vízhozamok még mindig jóval a sokéves értékek 

alatt voltak. Több helyen száraz medrekkel lehet találkozni az igazgatóság területén. 



 

Állomás 

Vízhozam 

2017.09 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2300 2004 

Dráva - Barcs 721 508 

Bükkösdi víz-Szentlőrinc 0,079 0,206 

Karasica - Szederkény 0,047 0,382 

Baranya - Csikóstőttős 0,291 0,842 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén szeptemberi hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a szeptemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy ebben a hónapban süllyedő és emelkedő tendencia egyaránt 

meghatározta a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

 A Dráva-menti síkság és a Belső-Somogy térségén is hasonlóan alakultak a folyamatok. Az 

előbbi területen, Drávaszabolcson 12 cm-t emelkedett, Potony körzetében 7 cm-t süllyedt a 

vízszint. Az utóbbi térségen is szinte ezzel megegyező volt a változás. A nagybajomi kútban 

19 cm-t nőtt, míg a mikei kútban 7 cm-t csökkent a talaj vízszintje. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. szeptember 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 323 311 12 emelkedő 

Potony 373 380 -7 süllyedő 

Nagybajom 314 295 19 emelkedő 

Mike 459 466 -7 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Szeptember hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány Potony térségében jelentkezett 53 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén kevésbé markáns volt a csökkenés, itt 14 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a többéves átlaghoz viszonyítva. 

Nagybajom és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, melynek értéke 30, illetve 26 cm-re 

adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 



Talajvízkút Szeptember 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 258 272 -14 

Potony 420 276 329 -53 

Nagybajom 373 237 267 -30 

Mike 916 406 432 -26 

A szeptemberi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 200-400 

cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, míg egy kisebb északnyugati 

területrészén 400-600 cm közötti vízszintértékek is előfordultak. 

 

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


