
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. szeptember 

1. Meteorológiai értékelés 

A szeptemberi havi átlaghőmérséklet kicsit az átlag felett alakult térségünkben. A csapadék 

viszont – eltekintve a dél-keleti régiótól – az átlag alatt alakult. Különösen a Kapos 

vízgyűjtőtőjén hullott a szokásostól kevesebb csapadék.  

 

 

 
 

 

 



 
Szeptemberi csapadék- és léghőmérséklet adatok Balatonlelle, Nagyatád és Villány állomásokon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Szeptember hónapban  a Duna vízállásai a középes-, később inkább a kisvízi tartományban 

mozogtak. Így a havi átlag vízállás a Dunán – Mohácsnál – 134 cm-rel elmaradt a sokéves 

átlagtól. 

 
 

 

A drávai vízállások a hónap egészében szintén inkább a kisvízi tartományban helyezkedtek el.

  

 

 

 

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

eltéréssel. A havi átlagok – a Duna esetében – Mohácsnál közel 134 cm-rel-, a Dráván 95-142 

cm-rel maradtak el a sokéves átlagoktól. 

 

 



 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 188 322 -134 

Dráva – Őrtilos -71 45 -116 

Dráva – Barcs -76 66                  -142 

Dráva – Szentborbás 1 114                  -113  

Dráva – Drávaszabolcs 55 150                  --95 

 

 

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

 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 102 188 321 

Dráva – Őrtilos -136 -71 62 

Dráva – Barcs -142 -76 65 

Dráva – Szentborbás -67 1 147 

Dráva – Drávaszabolcs -14 55 198 

 

 

Szeptemberben a Dunát 510 m
3
/s-al-, a Drávát 157 m

3
/s-al az átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. A kis vízfolyásokon a vízhozamok nagyon elmaradtak a sokéves átlagtól-, sőt 

néhány kisvízfolyás tejesen ki is száradt.  

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.09 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1490 2000 

Dráva – Barcs 354 511 

Babócsai R. – Babócsa 0,497 2,267 

Karasica – Szederkény 0,081 0,342 

Baranya – Csikóstőttős 0,172 1,025 

Kapos – Fészerlak 0.250 1,38 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén szeptember hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

 

 



Aszályhelyzet 

Igazgatóságunk működési területén a szeptember elég aszályos volt. A hónap közepén a 

Dráva-menti és a Rinya-menti körzetekben erős aszályt jeleztek az aszályindexek. A hónap 

végén a lehulló csapadék miatt egy kicsit enyhült az aszály. 

 

2019.09.18.:  Országos aszályhelyzet 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a szeptemberben bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint szeptemberben emelkedő és 

süllyedő tendencia egyaránt meghatározó volt a kutak vízszint-változásának alakulásában. 

A Dráva-sík területén – szeptember végén –, Drávaszabolcs térségében 13 cm-rel 

magasabban-, Potony területén 16 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a víztükör a hónap 

elején mért értékekhez képest. 

A Belső-somogyi térrészen Nagybajom és Mike körzetében mindkét állomás esetén azonos-, 

10 cm értékű süllyedés adódott.  



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása: 2019. szeptember 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 326 313 13 emelkedő 

Potony 345 361 -16 süllyedő 

Nagybajom 298 308 -10 süllyedő 

Mike 462 472 -10 süllyedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Szeptemberben jellemzően hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 30-, illetve 27 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ami Drávaszabolcson 16-, Potony vonatkozásában 12 cm-rel nagyobb negatív 

különbséget eredményezett az augusztusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében is hiány jelentkezett. Ennek következtében 29- 

és 20 cm-rel a többéves átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör szintje ezeken a területeken. 

Az előző hónap adataihoz viszonyítva Nagybajom körzetében 13-, Mike területén 29 cm-rel 

nőtt az átlagos értékektől való eltérés negatív különbsége.  

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Szeptember 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 262 292 -30 

Potony 306 279 306 -27 

Nagybajom 373 236 265 -29 

Mike 916 406 426 -20 

 

 

 


