
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. június 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során a területünkön körülbelül 20 százalékkal több csapadékot mértünk, mint a 

sokéves júniusi átlag. A havi középhőmérsékletek 20-21 °C körül, mintegy 1,5 °C-kal voltak 

magasabbak egy szokásos júniusnál.   

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Június hónapban a több kisebb árhullám kialakulása ellenére, a Duna mohácsi vízállása 174 

cm-rel maradt el a sokéves júniusi értéktől. Ezen időszakban a mohácsi vízállások 223-450 

cm között mozogtak.  

 

 
 

 

A hónapban a Drávai vízállások, (a drávaszabolcsi vízmérce vízállásait kivéve) a sokéves 

értékek alatt mozogtak.  

 

 

 
 

 

 

 



Az alábbi táblázatban az júniusi és a sokéves havi jellemzők láthatók az átlagtól való 

eltéréssel. 

 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 305 479 -174 

Dráva - Őrtilos 58 105 -47 

Dráva - Barcs 92 141 -49 

Dráva - Szentborbás 174 196 -22 

Dráva - Drávaszabolcs 240 230 10 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 223 305 450 

Dráva - Őrtilos -43 58 122 

Dráva - Barcs -21 92 170 

Dráva - Szentborbás 71 174 249 

Dráva - Drávaszabolcs 108 240 308 

 
A hónapban a Dunát Mohácsnál kevesebb, mint 923 m

3
/s-mal az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték,  a Dráván viszont 38 m
3
/s-al meghaladták a hozamok a sokéves átlagot. A kis 

vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak jellemzők, bár néhány vízfolyáson pl. 

a Karasicán, a Bükkösdi vízen a hirtelen felhőszakadásoknak köszöntően villám árhullámok 

alakultak ki.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Állomás 

Vízhozam 

2018.06 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2080 3003 

Dráva - Barcs 761 722 

Babócsai Rinya - Babócsa 2,03 2,57 

Karasica - Szederkény 0,619 0,578 

Baranya - Csikóstőttős 0,578 1,53 

Kapos- Fészerlak 1,01 1,54 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén június hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály 

A DDVIZIG működési területén, a hónap elején középes, a hónap közepétől viszont már csak 

gyenge vagy megszűnt az aszályjelenség. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a júniusban 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 is 

egyaránt meghatározta a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

A Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két kút adatai alapján, Drávaszabolcson 5 cm t 

emelkedett, míg Potony körzetében 6 cm-t süllyedt a vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén ennél nagyobb mértékű változás adódott. 

Nagybajom területén 12 cm-rel magasabban, Mike körzetében 26 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végén. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. június 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 258 253 5 emelkedő 

Potony 262 268 -6 süllyedő 

Nagybajom 236 224 12 emelkedő 

Mike 351 377 -26 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

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

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A hónap során ismét Drávaszabolcs térségében jelentkezett a legnagyobb hiány, 10 cm-rel a 

többéves átlag alatti vízszintérték adódott. Potony területén 6 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

A legnagyobb többlet továbbra is Mike körzetében fordult elő, 26 cm-rel a többéves átlag 

felett alakult a vízszint. Nagybajom környezetében 16 cm pozitív eltérés adódott. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 200 210 -10 

Potony 420 213 219 -6 

Nagybajom 373 207 191 16 

Mike 916 360 336 24 

A júniusi 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, 2018. július 


