
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Május 

 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei május az előző hónaphoz hasonlóan hidegebb volt a szokásososnál. A havi 

középhőmérséklet 14-15 °C körül alakult a térségben, amely körülbelül 2 °C-al hűvösebb 

volt, mint a sokéves átlag. A DDVIZIG területének az északabbi területei-, illetve a Mecsek 

voltak csapadékosabbak. Itt átlagot megközelítő, vagy azt kicsit meghaladó esők hullottak. 

Míg elősorban a Karasica vízgyűjtőjén és az ormánsági területen átlag alatti csapadék hullott 

le.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Májusban a hónap elején alacsony vízállások jellemezték a Dunát, de az időszak közepétől a 

felső vízgyűjtőn leesett csapadék hatására vízállás emelkedés kezdődött el.  A folyó mohácsi 

szelvényben a tetőzés május 23-án 17 órakór 573 cm-el történt, ami 1,2 méterrel elmaradt az 

I. fokú árvíz-védekezési szinttől. Az árhullámot követően apadó tendencia jellemezte a folyót.   



 
 

A Dráván az egész időszakban áradó tendencia volt a jellemző. Tetőzés az összes állomáson, 

a hónap végén történt. 

 

 
 

 

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 391 427    -210 

Dráva – Őrtilos 70 31                    -107 

Dráva – Barcs 82 73                    -134 

Dráva – Szentborbás 165 142     -111 

Dráva – Drávaszabolcs 222 186       -94 

 

  

 



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

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 206 391 573 

Dráva – Őrtilos -114 70 187 

Dráva – Barcs -90 82 205 

Dráva – Szentborbás -6 165 289 

Dráva – Drávaszabolcs 49 222 349 

 

Májusban a Duna átlag vízhozama 2620 m
3
/s volt, ez csak 174 m

3
/s-al volt kisebb az 

átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 759 m
3
/s volt, ez 127 m

3
/s-al nagyobb volt, mint a 

sokéves havi átlag. A kisvízfolyásoknál míg mindig sokkal kisebb volt a havi vízhozamok 

átlaga, mint a sokéves értékek. 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021. 05. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2620 2794 

Dráva – Barcs 759 632 

Babócsai Rinya – Babócsa 1,87 3,29 

Karasica – Villány 0,742 1,78 

Bükkösdi-víz – Szentlőrinc 0,110 0,413 

Kapos – Fészerlak 1,18 1,47 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén májusban a balatoni belvízrendszerben (Zamárdi) történt 

belvízvédekezés. 

 

Aszály helyzet 

Május hónapban nem volt jellemző az aszály a DDVIZIG területén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           

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 ebben a hónapban emelkedő és süllyedő 

tendencia is előfordult a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs területrészén a május elején mért értékhez viszonyítva 11 cm-

rel magasabban, ezzel szemben Potony térségében 6 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a 

talajvíztükör a hónap végére. 

A Belső-somogyi térrészen hasonló és közel azonos mértékű vízszintváltozások adódtak. 

Nagybajom körzetében 9 cm-t emelkedett, Mike környezetében 5 cm-t süllyedt a vízszint a 

hónap folyamán. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2021. május 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 287 276 11 emelkedő 

Potony 321 327 -6 süllyedő 

Nagybajom 267 258 9 emelkedő 

Mike 441 446 -5 süllyedő 
 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Májusban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén, a korábbi 

hónapok adataihoz hasonlóan továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 45-65 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 8, Potony vonatkozásában 14 cm-rel kisebb 

eltérést eredményezett az áprilisi adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 15-55 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 15 cm-rel kisebb, Mike körzetében 2 cm-rel nagyobb különbséget 

jelentett az áprilisi többéves átlagértékekhez viszonyítva. 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 197 243 -46 

Potony 420 210 275 -65 

Nagybajom 373 207 223 -16 

Mike 916 359 413 -54 

 

 

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

A havi középértékek alapján készített térképi ábrázolásból megállapítható, hogy a Dráva-

menti síkság területén jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a 

talajvíztükör. A tájegység északi peremvidékén 400-600 cm-es mélységértékek is 

előfordultak. 

 



 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2021. június 


