
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Szeptember 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során az Igazgatóság területére 26-46 mm közötti csapadék hullott le. Ez lényegesen 

kevesebb, mint a sokéves átlag. A hónap első kétharmadában jóformán semmilyen csapadék 

nem esett. Az átlaghőmérsékletek 2-2,5 °C-kal volt magasabb az átlagnál.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Annak ellenére, hogy szeptember hónap elején és végén, a Dunán kisebb árhullámok 

alakultak ki, a folyó vízállásának szeptemberi átlaga 44 cm-rel maradt el a sokéves értéktől. 

 

 
 

A Dráván is kisebb árhullámok vonultak le szeptemberben, itt a barcsi átlag vízállás 8 cm-rel 

volt alacsonyabba sokéves szeptemberi átlagnál. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbi táblázatban a szeptemberi vízállások és a sokéves havi jellemzők láthatók,  

az átlagtól való eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 275 319 --44 

Dráva – Őrtilos 42 45 -3 

Dráva – Barcs 54 62 -8 

Dráva – Szentborbás 141 103 38 

Dráva – Drávaszabolcs 191 142 49 

 

 

A szeptemberi hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket)  

az alábbi táblázat mutatja: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 141 275 428 

Dráva – Őrtilos -82 42 219 

Dráva – Barcs -68 54 202 

Dráva – Szentborbás 20 141 281 

Dráva – Drávaszabolcs 73 191 333 

 

 

Szeptemberben a Duna átlag vízhozama 1590 m
3
/s volt, ez 401 m

3
/s-ál kevesebb a sokéves e 

havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 365 m
3
/s volt, ez 144 m

3
/s-al kevesebb, mint a 

sokéves havi átlag. A kisvízfolyásokat jóval átlag alatti vízhozamok jellemezték. 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.09 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1590 1991 

Dráva – Barcs 365 509 

Babócsai-Rinya, Babócsa 0,475 2,4 

Karasica – Szederkény 0,085 0,373 

Baranya – Csikóstőttős 0,175 0,822 

Kapos – Fészerlak 0,285 1,35 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén szeptemberben nem történt védekezés. 

 

 

 

 

 



Aszály 

 

A csapadékhiány miatt hónap végén az igazgatóság egész területén közepes aszály volt a 

jellemző, de a Dráva, Alsó-Duna menti körzetekben megjelent az erős aszály fokozat is. 

 

Az szeptember 22-i állapotot az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a szeptemberben bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány – az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő – és az adott térségre jellemző kút 

vízszintértékei alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint szeptember hónapban többnyire süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon – Drávaszabolcs térségében – a hónap végi jelentősebb csapadék hatására 7 

cm-t emelkedett a talajvíztükör szintje, a hónap elején mért értékhez képest. Potony 

körzetében ezzel szemben 10-cm-es csökkenés adódott. 

A Belső-Somogy területén – Nagybajom és Mike területrészén – a süllyedés mértéke az 5-15 

cm értéktartományba esett. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. szeptember 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 352 345 7 emelkedő 

Potony 370 380 -10 süllyedő 

Nagybajom 272 285 -13 süllyedő 

Mike 478 487 -9 süllyedő 



 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Szeptember hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

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

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 11, Potony vonatkozásában 4 cm-rel nagyobb 

eltérést eredményezett az augusztusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében a csökkenés az 5-45 cm közötti 

értéktartományba adódott. Ez Nagybajom esetén 16 cm-rel nagyobb különbséget jelent a 



sokéves augusztusi értékekhez viszonyítva. Mike területrészén nem történt változás, továbbra 

is 43 cm-rel az átlag alatti a talajvíztükör szintje. 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Szeptember 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 266 320 -54 

Potony 420 281 327 -46 

Nagybajom 373 237 243 -6 

Mike 916 409 452 -43 

 

A szeptember havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. A havi középértékek alapján megállapítható, hogy a Dráva-menti síkság területén 

jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. A 

tájegység egy kisebb-, Drávához közeli felső területrészén 100-200, míg északi 

peremvidékein 400-600 cm-es mélységértékek is előfordultak. 

 

 

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

 


