
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2018. május 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során területi viszonylatban nagyon változatos képet mutattak az állomások 

csapadékösszegei. A legtöbb csapadékot Pogányban (112 mm), míg a legkevesebbet 

Drávasztárán (15 mm) mérték. A havi középhőmérsékletek 19 °C körül, mintegy 3,5 °C-kal 

voltak magasabbak egy szokásos májusnál.   

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Május hónapban a Duna mohácsi vízállása 126 cm-rel maradt el, a sokéves májusi értéktől. A 

hónap folyamán a mohácsi vízállások 345-470 cm között mozogtak.  

 

 
 

 

A hónapban a Dráván kétszer is előfordult kisebb (1- 1,2 méter) vízszintemelkedés. Ezek az 

árhullámok a felső vízgyűjtő hőmérsékletének emelkedése (hóolvadás), illetve a leesett 

csapadék miatt alakultak ki. A vízszintek nem érték el a védekezési szinteket.  

 

 

 
 

 

 

 



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

 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 345 471 -126 

Dráva - Őrtilos 115 99 16 

Dráva - Barcs 164 132 32 

Dráva - Szentborbás 244 187 57 

Dráva - Drávaszabolcs 308 221 87 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 297 345 434 

Dráva - Őrtilos 65 115 223 

Dráva - Barcs 119 164 263 

Dráva - Szentborbás 202 244 337 

Dráva - Drávaszabolcs 265 308 390 

 
Május hónapban a Dunát Mohácsnál több, mint 600 m

3
/s-mal az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. A Dráván viszont a két árhullámnak köszöntően a sokéves átlagot jelentősen 

meghaladták. A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak a jelezők a 

DDVIZIG működési területén.  

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.05 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2300 2914 

Dráva - Barcs 965 692 

Babócsai Rinya - Babócsa 2,96 3,5 

Karasica - Szederkény 0,407 0,578 

Baranya - Csikóstőttős 0,593 1,7 

Kapos- Fészerlak 1,13 1,6 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén május hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

 

 

 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a májusban bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a működési 

területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból és a grafikus ábrázolásból is kitűnik, hogy ebben a hónapban is 

jellemzően süllyedő tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. Ennek 

oka, hogy a téli időszaktól folyamatos feltöltődés március közepén, illetve végén érte el 

csúcspontját, majd ezt követően kisebb feltöltődésekkel megszakítva határozott leürülés vette 

kezdetét. 

A Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két kút adatai alapján a csökkenés mértéke a 20-

40 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 35, Potony körzetében 20 cm-t süllyedt a 

vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén is hasonló változás adódott, melynek mértéke a 

10-40 cm-es értéktartományba esett. Nagybajom körzetében 13-, Mike térségében 37 cm-rel 

alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör hónap végén. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. május 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 221 256 -35 süllyedő 

Potony 237 257 -20 süllyedő 

Nagybajom 222 235 -13 süllyedő 

Mike 314 351 -37 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Május hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások esetén hiány és többlet is 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Ebben a hónapban Drávaszabolcs térségében jelentkezett a legnagyobb hiány, 14 cm-rel a 

többéves átlag alatti vízszintérték adódott. Potony területén 10 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

A legnagyobb többlet ismét Mike körzetében fordult elő, itt közel fél méterrel magasabban, 

46 cm-rel a többéves átlag felett alakult a vízszint. Nagybajom környezetében 16 cm-es 

pozitív eltérés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 188 202 -14 

Potony 420 200 210 -10 

Nagybajom 373 203 187 16 

Mike 916 348 302 46 

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

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének túlnyomó részén 200-400 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. Egy kisebb középső és déli, valamint 

északnyugati területrészén 100-200 cm-es értékek is előfordultak. 



 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2018. június 


