
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Május 

1. Meteorológiai értékelés 

Májusban tovább folytatódott a száraz időjárás. Az országban néhány kivételtől eltekintve 

sehol sem érte el az átlagos havi értékeket a csapadék. A havi átlaghőmérséklet 15 °C körül 

adódott, amely körülbelül egy fokkal volt alacsonyabb a szokásos májusi értéknél.   

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Léghőmérséklet és csapadék adatok Villány, Nagyatád és Balatonlelle állomásokon 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Május hónapban a Dunát stagnáló vízállások jellemezték. A mohácsi vízmércén 200-300 cm 

körül mozogtak a vízállások, ez 2,5 m-rel maradt el a sokéves átlagtól. 

 

 
 

 

A Dráván – összehasonlítva az április hónappal –, kismértékben emelkedtek a vízszintek, de 

továbbra is alacsony vízállások voltak jellemezőek egész hónapban.  

A csapadék hiánya és a tavaszi hóolvadás elmaradása miatt 100–140 cm-rel alacsonyabb 

vízállások voltak, mint a sokéves átlag.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Az alábbi táblázatban a májusi vízállások és a sokéves havi jellemzők láthatók 

az átlagtól való eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 224 468 --244 

Dráva – Őrtilos -9 98                  --106 

Dráva – Barcs -7 131                  -138 

Dráva – Szentborbás 72 186                 -114 

Dráva – Drávaszabolcs 126 221                   -98 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 195 224 291 

Dráva – Őrtilos -96 -9 46 

Dráva – Barcs -93 -7 53 

Dráva – Szentborbás -11 72 136 

Dráva – Drávaszabolcs 47 126 190 

 

Májusban a Duna átlag vízhozama 1650m
3
/s volt, ez 1250 m

3
/s-al kevesebb  

a sokéves e havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 508 m
3
/s volt, ez 113 m

3
/s-al kevesebb, 

mint a sokéves havi átlag. A kisvízfolyásokat is jóval átlag alatti vízhozamok jellemezték. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.05 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1650 2904 

Dráva – Barcs 508 695 

Babócsai R. – Babócsa 0,63 3,47 

Karasica – Szederkény 0,140 0,575 

Baranya – Csikóstőttős 0,236 1,65 

Kapos – Fészerlak 0,663 1,61 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén májusban nem történt védekezés. 

 

Aszály 

 

A csapadékhiány miatt, a hónap közepén megjelentek aszályos területek az igazgatóság déli 

területein, illetve a Kapos vízgyűjtőjén.  

 

 



A május 18i-i állapot. 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a májusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő- és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint május hónapban is jellemzően süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

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

csökkenés mértéke a 10-20 cm-es értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén, Nagybajom és Mike területrészén, az előbbiekhez hasonló, 10-15 

cm értéktartományú süllyedés adódott. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. május 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 295 305 -10 süllyedő 

Potony 311 330 -19 süllyedő 

Nagybajom 276 287 -11 süllyedő 

Mike 436 450 -14 süllyedő 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás – a talajfelszíntől mérve 

Május hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút-állomás esetén 

továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 60-70 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 6, Potony vonatkozásában 7 cm-rel nagyobb 

eltérést eredményezett az áprilisi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében a többéves átlaghoz viszonyított süllyedés a 

35-60 cm-es értéktartományba esett. Az előző hónap – április – értékeihez viszonyítva 

Nagybajom területrészén 1 cm-rel magasabban, míg Mike körzetében 3 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 194 254 -60 

Potony 420 204 273 -69 

Nagybajom 373 207 244 -37 

Mike 916 356 412 -56 

 

A május havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 

 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2020. június 

 

 

 

Készítette: Vízrajzi és Adattári Osztály – DDVIZIG 


