
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

Az augusztus hónap lényegesen melegebb és csapadékszegényebb volt a szokásosnál. 

Területünkön 22-24 °C fok volt a havi átlaghőmérséklet. Ez körülbelül 2,5 – 2,7 °C-kal 

magasabb az átlagosnál.  A csapadék több állomásunkon az átlag körül, más állomásokon 

kicsit vagy jobban az átlag alatt alakult.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Augusztus hónapban a Dunán nagyon alacsony vízállásokat mértünk. Néhány dunai 

állomáson a vízszintek elérték, vagy meghaladták a LKV szinteket. Dunaföldváron LKV: -

172 cm volt, de augusztus 22-én -173 cm-t észleltek, Baján a régi LKV: 51 cm, augusztus 23-

án 49 cm. A Dunán, Mohácson ebben hónapban a legalacsonyabb vízállás 66 cm volt, ez az 

eddig észlelt legkisebb vízállásnál (2003.09.01.) 4 cm-rel magasabb. 

 

 
 

 

A Dráván is a kisvizek jellemezték a hónap vízállásait. 

 

 

 
 

 
 

 



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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 270 cm-rel, a Dráván 100-150 

cm-rel maradtak el a sok éves átlagoktól. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 106 377 -271 

Dráva - Őrtilos -66 56 -122 

Dráva - Barcs -70 78 -148 

Dráva - Szentborbás 8 127 -119 

Dráva - Drávaszabolcs 60 163 -103 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 66 106 174 

Dráva - Őrtilos -126 -66 14 

Dráva - Barcs -122 -70 10 

Dráva - Szentborbás -38 8 91 

Dráva - Drávaszabolcs 10 60 137 

 
A hónapban a Dunát 1246 m

3
/s-os, a Drávát 178 m

3
/s-os átlag alatti vízhozamok jellemezték. 

A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzők, sőt néhány 

kisvízfolyás tejesen ki is száradt. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.08 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1110 2356 

Dráva - Barcs 365 543 

Babócsai Rinya - Babócsa 1,14 1,92 

Karasica - Szederkény 0,096 0,297 

Baranya - Csikóstőttős 0,326 0,799 

Kapos- Fészerlak 0,789 0,991 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén augusztus hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály 

A DDVIZIG működési területén lévő aszálykörzetekben augusztus hónap általában enyhe és 

közepes aszály fordult elő. A hónap közepén a Rinya-menti körzetben volt egy rövidebb 

(hetes) időszakban erős az aszályindex értéke. A hónap végére az átvonult hideg front 



hatására az aszály megszűnt a térségünkben. Az alábbi térképen az országos augusztusi 

helyzet látható. 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban az augusztusban 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 is 

süllyedő tendencia jellemezte a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

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

30 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 25, Potony körzetében 22 cm-t süllyedt a 

vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén ennél kisebb mértékű volt a változás, mely a 0-

20 cm-es értéktartományba adódott. Nagybajom területén 8, Mike körzetében 15 cm-rel 

alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végén. 

 

 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. augusztus 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 281 306 -25 süllyedő 

Potony 312 334 -22 süllyedő 

Nagybajom 250 258 -8 süllyedő 

Mike 397 412 -15 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztus hónapban a tájékoztatóban szemléltetett talajvízkút állomások esetén hiány és 

többlet is mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 5, illetve 4 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint. 

Mike körzetében jelentkezett ismét is a legnagyobb eltérés, itt 43 cm-rel a többéves átlag 

felett alakult a talajvíztükör szintje. Nagybajom környezetében 16 cm pozitív eltérés adódott. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 254 259 -5 

Potony 420 271 275 -4 

Nagybajom 373 233 217 16 

Mike 916 394 351 43 

Az augusztusi 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. szeptember 


