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1. Meteorológiai értékelés 

A májussal ellentétben a június rendkívül forró volt. A területünkön 24-25 ° C volt a havi 

középhőmérséklet, amely 3-4 °C-kal haladta meg az átlagot. A csapadék jelentős részben 

zivatar tevékenységgel karöltve hullott le. Területi átlagban körülbelül a havi átlagnak 

megfelelő volt, de a konvektív csapadéktól megszokott módon területről, területre változott 

annak mennyisége.     

 

 
 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Június elején a Dunán kisebb árhullám vonult le. Dunaszekcsőn június 3-án 725 cm-rel, 

Mohácson szintén ezen a napon 727 cm-rel tetőzött a folyó. A mohácsi tetőzés 27 cm-rel 

haladta meg az árvízvédekezés I. fokozatú szintjét. 

 

 
 

     

 

A Dráván is május végén, június elején vonult le egy kisebb árhullám, de nem érte el az 

árvédekezési készültség szintjét. 

 

 

 

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 584 476 108 

Dráva – Őrtilos 81 104 -23 

Dráva – Barcs 117 141                   -24   

Dráva – Szentborbás 200 201                   -1   

Dráva – Drávaszabolcs 271 231                   40 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 415 584 727 

Dráva – Őrtilos -109 81 238 

Dráva – Barcs 1 117 270 

Dráva – Szentborbás 91 200 348 

Dráva – Drávaszabolcs 168 271 401 

 

Június 21-től 23-ig  felhőszakadással vonult át egy front  az igazgatóság területén, rövid idő 

alatt (3-4 óra) 30-40 mm eső esett. Ezt a mennyiséget is jelentősen meghaladta a Kátoly 

térségében lévő csapadékcella, amiből 21-én délután 62 mm, 22-én szombaton éjjel 68 mm 

esett. A Karasica vízgyűjtőjére lehullott két nap alatti nagy mennyiség hatására a 

mellékvízfolyások, árkok megteltek vízzel, kiöntve, mindent elárasztva próbáltak a 

Karasicába lefolyni. Az alábbi táblázat a területünkön lévő meteorológiai állomásaink hétvégi 

csapadék adatait mutatja: 

 

  jún.21. jún.22. jún.23. 

Állomásnév mm mm mm 

Kaposvár 0 7,6 6,1 

Magyaregregy 1,3 8,6 15,1 

Tekeres 0 14,8 13,8 

Szentlászló 0 23,8 14 

Pécsvárad 0,8 19,7 17,9 

Kátoly 62 68 8 

Villány 20,8 37,2 28,1 

Kémes 0 36,1 21,3 

Drávaszabolcs 33,5 30,5 29,5 

Szentlőrinc 0 8,7 17,9 

Nagyatád 3,1 4,2 10,2 

Bükkösd 0 8,6 11,9 

 

A Karasica vízfolyáson a heves csapadék hatására kettős árhullám alakult ki. Ez Kátolyban 

két óra alatt közel két méteres vízszintemelkedést idézett elő a patakban, ami néhány óra alatt 

leapadt az eredeti szintre, majd másfél nap múlva újabb, kicsivel kisebb árhullám vonult le. 

Villányban a két árhullám már beérte egymást és nagyobb tömegűként érkezett meg (lásd az 

alábbi grafikonokat).   



 

 

Júniusban a Duna átlag vízhozama 3940 m
3
/s volt, ez 1000 m

3
/s-mal haladta meg a sokéves 

átlagot. A Dráva átlag vízhozama 826 m
3
/s volt, ez  ~ 100 m

3
/s-mal haladta meg a sokéves 

átlagot. A kisvízfolyások többsége ebben a hónapban, a sok csapadék hatására szintén a 

sokéves átlagok felett voltak.  

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.06 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 3940 2987 

Dráva - Barcs 826 723 

Babócsai R.-Babócsa 1,26 2,55 

Karasica - Szederkény 2,3 0,512 

Baranya - Csikóstőttős 2,23 1,51 

Kapos- Fészerlak 1,57 1,53 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén júniusi hónapban a balatoni belvízrendszeren volt 

belvízvédekezés. 

 

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 táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint a májusban szokatlanul csapadékos 

időjárást követően, júniusban a kevesebb csapadék miatt, jellemzően süllyedő tendencia 

határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében a csökkenés mértéke az 5-35 cm-

es értéktartományba esett. 



A Belső somogyi térrészen, Nagybajom körzetében 0-25 cm-es értéktartományú süllyedés 

adódott. Mike területrészén nem változott a vízszint a hónap elején és a végén mért értékhez 

képest. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. június 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] A változás jellege 
Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 243 250 -7 süllyedő 

Potony 258 292 -34 süllyedő 

Nagybajom 241 264 -23 süllyedő 

Mike 439 439 0 nincs változás 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Június hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén 

továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 20, illetve 21 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ami Drávaszabolcson 7 cm-rel nagyobb, Potony vonatkozásában 33 cm-rel kisebb 

különbséget eredményezett a májusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében is hiány jelentkezett, melynek következtében 

9, illetve 43 cm-rel a többéves átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör szintje ezeken a 

területeken. Az előző hónap adataihoz viszonyítva, Nagybajom körzetében 3, Mike területén 

19 cm-rel csökkent az átlagos értékektől való eltérés különbsége. 

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 201 221 -20 

Potony 420 214 235 -21 

Nagybajom 373 208 217 -9 

Mike 916 363 406 -43 

 

 


