
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során az Igazgatóság területének nagy részére körülbelül 20-25 százalékkal több 

csapadék hullott le az átlagnál. A középhőmérsékletek a működési területen 22-23 °C körül 

alakultak, amely jelentősen, mintegy 2-2,5 °C-kal haladta meg a szokásos értékeket.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Augusztus elején a Dunán kisebb árhullám alakult ki, így az augusztusi átlag „csak”  36 cm-

rel maradt el a sokéves átlagtól. A mohácsi vízmércén augusztus 9-én 600 cm-rel tetőzött a 

folyó, ez 1 m-rel elmaradt az I. fokú készültségi szint alatt. 

 

 
 

A Dráván az augusztusi vízállások magasabbak voltak, mint az előző hónap júliusi értékei, sőt 

a drávaszabolcsi átlag-vízállások 18 cm-rel haladták meg a sokéves, e havi átlagot. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az alábbi táblázatban az augusztusi vízállások és a sokéves havi jellemzők láthatók, 

 az átlagtól való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 334 370 --36 

Dráva – Őrtilos 29 50                  ---21 

Dráva – Barcs 37 77                  --40 

Dráva – Szentborbás 118 123 -5 

Dráva – Drávaszabolcs 175 157 18 

 

 

Az augusztus hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat 

mutatja: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 202 334 600 

Dráva – Őrtilos -83 29 147 

Dráva – Barcs -56 37 137 

Dráva – Szentborbás 30 118 218 

Dráva – Drávaszabolcs 93 175 277 

 

 

Augusztusban a Duna átlag vízhozama 2280 m
3
/s volt, ez csak 45 m

3
/s-ál kevesebb a sokéves 

e havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 637 m
3
/s volt, ez 101 m

3
/s-al több,  mint a sokéves 

havi átlag. A Babócsai Rinya kivételével a kisvízfolyásokat átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. Itt a július végi LNV-t okozó árhullám „lecsengése” miatt volt nagyobb a hozam.  

 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.08 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2280 2325 

Dráva – Barcs 637 536 

Babócsai Rinya – Babócsa 3,13 1,9 

Karasica – Szederkény 0,063 0,297 

Baranya – Csikóstőttős 0,176 0,836 

Kapos – Fészerlak 0,594 0,975 

 

 



Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén augusztusban nem történt védekezés. 

 

Aszály 

 

A hónap végén megjelentek aszályos területek az igazgatóság Dráva és Rinya menti 

körzeteiben. 

 

 

Az augusztus 31-i állapotot az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat az augusztusban bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint augusztus hónapban süllyedő tendencia 

határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon Drávaszabolcs és Potony térségében a hónap folyamán bekövetkezett 

csökkenés mértéke a 10-15 cm-es értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén – Nagybajom és Mike körzetében – 0-10 cm értéktartományú 

süllyedés adódott. 

 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. augusztus 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 339 354 -15 süllyedő 

Potony 359 370 -11 süllyedő 

Nagybajom 273 274 -1 süllyedő 

Mike 472 478 -6 süllyedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztus hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

többnyire hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 40-45 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 12, Potony vonatkozásában 6 cm-rel kisebb 

eltérést eredményezett a júliusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom térségében már 10 cm többlet jelentkezett a havi többéves átlagok 

vonatkozásában. Mike területrészén 43 cm-rel az átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör, 

ami 7 cm-rel magasabb szintet jelent a júliusi értéknél. 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 259 302 -43 

Potony 420 275 317 -42 

Nagybajom 373 234 224 10 

Mike 916 400 443 -43 
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