
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. október 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap nagyon meleg és csapadékszegény volt. Az átlagos csapadék töredéke hullott csak le 

az ország területére. A havi átlaghőmérséklet 13-14 °C körül alakult, amely jelentősen 

mintegy 2,5-3 °C-kal volt magasabb a szokásosnál.  

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Október hónapban a Dunán a hónap végén egy kis vízszintemelkedés ellenére alapvetően 

nagyon alacsony vízjárás jellemző. Az átlag vízállás Mohácsnál 94 cm-re adódott. A 

maximális vízállás (178 cm-t) 2018.10.30-án észleltük. 

 

 
 

 

A Dráva szeptemberi vízjárása tejesen másképpen alakult, mint a Dunáé.  

A folyó felső, osztrák vízgyűjtőjén egy heves mediterrán ciklon fejtette ki hatását. Ennek 

következtében a Gail vízgyűjtőjén 500-600 mm csapadék esett 3-4 nap alatt. A folyó többi 

részvízgyűjtőjén is jelentős 100 -300 mm eső hullott. 

 

 

Az Alpokban lehullott csapadék hatására több méteres árhullám alakult ki a folyó osztrák, 

szlovén szakaszain. A Dráva magyar szakaszán is nagyon gyors árhullám vonult le, de nem 

érte el árvízi készültségi fokozatokat. 



 

 
 

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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 190 cm-rel, a Dráván 150-110 

cm-rel maradtak alatta a sok éves átlagoknak. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 94 276   -182 

Dráva - Őrtilos -73 44   -117 

Dráva - Barcs -90 62 -152 

Dráva - Szentborbás -10 107 -117 

Dráva - Drávaszabolcs 24 144 -120 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 50 94 178 

Dráva - Őrtilos -136 -73 248 

Dráva - Barcs -147 -90 200 

Dráva - Szentborbás -67 -10 283 

Dráva - Drávaszabolcs -23 24 305 

 
A hónapban a Dunát 1070 m

3
/s-os, a Drávát 315 m

3
/s-os, az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak jellemzőek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Állomás 

Vízhozam 

2018.10 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1070 1736 

Dráva - Drávaszabolcs 315 500 

Bükkösdi víz-Szentlőrinc 0,052 0,225 

Karasica - Szederkény 0,381 0,438 

Baranya - Csikóstőttős 0,264 0,995 

Kapos- Fészerlak 0,882 1,469 

 

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 táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint októberben jellemzően süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A csökkenés mértéke mindkét térség területén – Dráva-sík, Belső Somogy – az 5-15 cm-es 

értéktartományba esett. 

Drávaszabolcson 13, Potony körzetében 8 cm-t süllyedt a vízszint a hónap során.  

Nagybajom térségében 9-, Mike területén 10 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a 

talajvíztükör a hónap végén, a hónap elején mért értékhez viszonyítva. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. október 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 321 334 -13 süllyedő 

Potony 341 349 -8 süllyedő 

Nagybajom 252 261 -9 süllyedő 

Mike 422 432 -10 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Október hónapban a tájékoztatóban szemléltetett talajvízkút állomások esetén hiány és többlet 

is mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 43-, illetve 22 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ezzel tovább nőtt a hiány az előző havi adatokhoz képest. 

Ebben a hónapban Nagybajom környezetében a múlt havi átlagos 32 cm-es többlet már csak 

11 cm-re adódott. Mike térségében nem történt változás, ennek megfelelően ismét 18 cm-rel a 

többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör szintje. 

 

 

 

 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Október 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 248 291 -43 

Potony 420 275 297 -22 

Nagybajom 373 231 220 11 

Mike 916 405 387 18 

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

A havi középértékek alapján megállapítható, hogy a Dráva-menti síkság területén 200-400 cm 

közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

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


