
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. július 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során területi átlagban körülbelül az átlag csapadékmennyiség hullott le, azonban 

ennek mennyisége helyről helyre változott. A legtöbb csapadékot Bükkösdön (131 mm) 

mértük, míg a legkevesebbet Nagyatádon (40 mm). A Dél-Dunántúlon a havi 

átlaghőmérséklet 21-21,5 °C körül volt, ami körülbelül 1 °C-kal magasabb az átlagértéknél.    

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Július hónap elején a Dunán mértünk magasabb vízállásokat, azt követően  tartós apadó 

tendencia volt a jellemző. Így a havi átlag vízállás 190 cm-rel elmaradt a sokéves átlagtól. 

 

 
 

 

A drávai vízállások is a kisvíz tartományában mozogtak a hónap során.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 



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

A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 200 cm-rel, a Dráván 100-200 cm-rel 

maradtak el a sok éves átlagoktól. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 234 423 -189 

Dráva - Őrtilos -35 85 -120 

Dráva - Barcs -37 115 -152 

Dráva - Szentborbás -22 168 -190 

Dráva - Drávaszabolcs 108 204 -96 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 153 234 406 

Dráva - Őrtilos -115 -35 41 

Dráva - Barcs -99 -37 22 

Dráva - Szentborbás -22 46 115 

Dráva - Drávaszabolcs 35 108 161 

 
A hónapban a Dunát 978 m

3
/s-mal, a Drávát 208 m

3
/s-mal az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzők, bár 

néhány vízfolyáson, például a Kaposon a hirtelen felhőszakadásoknak köszöntően a villám 

árhullámok miatti átlag vízhozam magasabb volt, mint sok éves átlag.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.07 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1720 2698 

Dráva - Barcs 439 647 

Babócsai Rinya - Babócsa 1,56 2,15 

Karasica - Szederkény 0,257 0,385 

Baranya - Csikóstőttős 0,569 0,988 

Kapos- Fészerlak 1,34 0,794 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén július hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály. 

A DDVIZIG működési területén július hónapban nem volt aszály.  

 

 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

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

területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

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

tendencia jellemezte a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

A Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két kút adatai alapján a csökkenés mértéke a 25-

40 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 27, Potony körzetében 39 cm-t süllyedt a 

vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén ennél kisebb mértékű volt a változás, mely a 15-

25 cm-es értéktartományba adódott. Nagybajom területén 21, Mike körzetében 18 cm-rel 

alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végén. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. július 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 253 280 -27 süllyedő 

Potony 271 310 -39 süllyedő 

Nagybajom 228 249 -21 süllyedő 

Mike 378 396 -18 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Július hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél többlet 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Mike térségében ez csupán 2, illetve 4 cm átlag feletti vízszintemelkedést 

eredményezett. 

Mike körzetében jelentkezett ismét a legnagyobb eltérés, itt 31 cm-rel a többéves átlag felett 

alakult a talajvíztükör szintje. Nagybajom környezetében 19 cm pozitív eltérés adódott. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Július 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 230 228 2 

Potony 420 249 245 4 

Nagybajom 373 222 203 19 

Mike 916 379 348 31 

A júliusi 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. augusztus 


