
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. október 

1. Meteorológiai értékelés 

Októberben a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén az átlagnál jelentősen több 

csapadék hullott. A legtöbb csapadékot Gamáson (114 mm), a legkevesebbet pedig Kölkeden 

(41 mm) mérték kollégáink. Nagyatádon egyetlen nap alatt 57 mm csapadék esett. A havi 

középhőmérséklet 11 °C körül alakult, ami kicsivel több a szokásosnál.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Október hónapban a dunai és a drávai vízállások továbbra is a sokéves értékek alatt maradtak. 

 
 

 
 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 239 278 -39 

Dráva - Őrtilos -45 46 -91 

Dráva - Barcs -41 63 -104 

Dráva - Szentborbás 32 108 -76 

Dráva - Drávaszabolcs 91 144 -53 

 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 167 239 331 

Dráva - Őrtilos -120 -45 47 

Dráva - Barcs -102 -41 49 

Dráva - Szentborbás -29 32 121 

Dráva - Drávaszabolcs 28 91 215 

 

A hó vége felé egy ciklon haladt át a Kárpát-medence felett, melyből a két nap 

alatt jelentős (40-90 mm) mennyiségű csapadék hullott le. A csapadék viharos 

szél kíséretében érkezett. A legtöbb csapadék Somogyban, Nagyatád környékén 

hullott, itt 90 mm feletti mennyiséget mértünk.  

 

 
 

A nagy csapadék hatására október 23-án, főleg Somogy megyében kisebb (50-

100 cm-es) árhullámok alakultak ki. 

 

 
 



Októberben a vízhozamok átlaga a Dunán és a Dráván nagyjából a sokéves átlag körül volt.  

Vízfolyásainkon az októberi átlagos vízhozamok megközelítették a sokéves értékeket, sőt 

néhány vízfolyáson meg is haladták azt.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.10 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1740 1733 

Dráva - Barcs 431 491 

Babócsai Rinya-Babócsa 2,84 3,034 

Karasica - Szederkény 0,473 0,411 

Baranya - Csikóstőttős 0,703 0,999 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén október hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban az októberben 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 a kutak mindegyikénél emelkedő 

tendencia határozta meg a vízszintváltozások alakulását. 

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

előbbi területen, Drávaszabolcson 15 cm-t, Potony körzetében 3 cm-t emelkedett a vízszint. 

Az utóbbi térségen is szinte ezzel megegyező módon alakult a változás. A nagybajomi kútban 

18 cm-t, míg a mikei kútban 1 cm-t nőtt a talaj vízszintje. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. október 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 313 298 15 emelkedő 

Potony 380 377 3 emelkedő 

Nagybajom 297 279 18 emelkedő 

Mike 467 466 1 emelkedő 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Október hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány Potony térségében jelentkezett 60 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén is számottevő volt a csökkenés, itt 33 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a többéves átlaghoz viszonyítva. 

Nagybajom és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, melynek értéke 27, illetve 31 cm-re 

adódott. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Október 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 244 277 -33 

Potony 420 273 333 -60 

Nagybajom 373 232 259 -27 

Mike 916 406 437 -31 

Az októberi 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. november 


