
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Június 

 

1. Meteorológiai értékelés 

2021 júniusa rendkívül forró, ugyanakkor csapadékszegény volt. A hónap első napjaiban még 

átlag alatti napi középhőmérsékletek voltak a jellemzőek. Ezt követően a léghőmérsékletek 

meredeken emelkedtek, az időszak közepére-végére igazi kánikulai időjárást okozva.  

A térségben a havi középhőmérséklet körülbelül 2-3,5 °C volt-, melegebb az átlagosnál. 

Június során két hidegfront is elérte a térséget, de csak átmeneti, kismértékű lehűlést okoztak. 

A vízgyűjtő bizonyos helyein (pl.: Villányban) elsősorban a második hidegfront érkezésével 

intenzív zivatarokból jelentős mennyiségű csapadék hullott le.      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Júniusban a Duna mohácsi szelvényében a vízállások 330 - 444 cm között mozogtak. A folyó 

vízjárása a hónapban kissé nagyobb, mint 1 méteres sávban mozgott. 

 
 

A Dráva vízjárását a folyamatosan apadó-, a szélsőségektől mentes vízmozgás jellemezte.  

 
 

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

való eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 382 475    -93 

Dráva – Őrtilos 77 101                    -24 

Dráva – Barcs 101 140                    --39 

Dráva – Szentborbás 185 193     --8 

Dráva – Drávaszabolcs 253 230       23 



 

 

 

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

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 330 382 444 

Dráva – Őrtilos -8 77 143 

Dráva – Barcs 27 101 164 

Dráva – Szentborbás 108 185 246 

Dráva – Drávaszabolcs 178 253 315 

 

 

Júniusban a Duna átlag vízhozama 2520 m
3
/s volt, ez 473 m

3
/s-al volt kisebb az átlagnál.  

A Dráva átlag vízhozama 806 m
3
/s volt, ez 84 m

3
/s-al nagyobb volt, mint a sokéves havi 

átlag. A kisvízfolyásoknál továbbra is sokkal kisebb volt a havi vízhozamok átlaga, mint a 

sokéves értékek. 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021.06 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2520 2993 

Dráva – Barcs 806 722 

Babócsai Rinya – Babócsa 0,876 2,5 

Karasica – Villány 0,155 1,4 

Baranya-csatorna – 

Csikóstőttős 0,290 1,5 

Kapos – Fészerlak 0,769 1,5 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén júniusban nem történt belvízvédekezés. 

 

Aszályhelyzet 

Az igazgatóság működési területének nagy részén közepes, a déli területeken erős aszállyal 

sújtott területek alakultak ki az aszály-indexek alapján. 

 

 

 

 



 

A június 30-i állapot: 

 

 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a júniusban 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 süllyedő tendencia 

határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs területrészén a csökkenés mértéke a 25-50 cm-es 

értéktartományba esett. A június elején mért értékhez viszonyítva Drávaszabolcson 47, 

Potony térségében 25 cm-el alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végére. 

A Belső-somogyi térrészen 20-30 cm közötti értéksávban került lejjebb a talajvíz szintje. 

Nagybajom körzetében 29, Mike környezetében 21 cm-t süllyedt a talajvíztükör a hónap 

folyamán. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2021. június 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 278 325 -47 süllyedő 

Potony 327 352 -25 süllyedő 

Nagybajom 259 288 -29 süllyedő 

Mike 447 468 -21 süllyedő 
 

 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

 

Havi átlagos talajvízállás – a talajfelszíntől mérve 

Júniusban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén, az elmúlt 

hónapok tendenciáihoz hasonlóan továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok 

tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 50 cm-t meghaladó hiány alakult ki, ami Drávaszabolcs 

esetében 9, Potony vonatkozásában 6 cm-rel nagyobb különbséget eredményezett a májusi 

adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén egyelőre Mikén fordult elő 50 cm-nél nagyobb többéves 

átlagértékektől való eltérés. Ebben a térségben 2 cm-rel tovább nőtt a májusi értékekhez 

viszonyított különbség. Nagybajom környezetében 24 cm-rel az átlag alatti érték adódott, ami 

a májusinál 8 cm-rel alacsonyabban elhelyezkedő talajvíztükör-szintet jelentett. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 211 266 -55 

Potony 420 222 292 -70 

Nagybajom 373 212 236 -24 

Mike 916 370 426 -56 

 

 

A június 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. július 

 

 

Készítette: DDVIZIG – Vízrajzi és Adattári Osztály 


