
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. június 

1. Meteorológiai értékelés 

Június hónap az átlagnál csapadékosabb volt. A Dráva völgyében a havi összeg 25 - 45 mm-el 

is meghaladta az átlagot. Nagyatád térségében szintén 40 mm-t meghaladó volt az átlag feletti 

összeg. A havi középhőmérsékletek a sokéves átlag körül alakultak.     

  

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Június hónapban a dél-dunántúli csapadék átlagok körülbelül 20 %-kal meghaladták a 

sokéves átlagokat. A Dunán a középvízszintek 50 cm-el haladták meg a sokéves átlagot, de a 

drávai vízszintek még mindig az sokéves átlag alatt maradtak. 

 

 

 
 

 

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

való eltéréssel. 

 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 530 486 +44 

Duna - Dunaszekcső 526 477 +49 

Dráva - Őrtilos  65 109 -44 

Dráva - Barcs 91 145 -54 

Dráva - Szentborbás 165 199 -34 

Dráva - Drávaszabolcs 218 234 -16 

 

 

 

 

 

 

      



Az júniusi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 389 530 600 

Duna - Dunaszekcső 385 526 589 

Dráva - Őrtilos -22 65 143 

Dráva - Barcs 16 91 168 

Dráva - Szentborbás 94 165 241 

Dráva - Drávaszabolcs 147 218 293 

 

A havi vízhozam átlaga a kisvízfolyásokon továbbra is a sokéves átlag alatt maradt, de a nagy 

folyóinkon (Duna, Dráva) meghaladták azt.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.06. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 3500 3020 

Dráva - Barcs 750 725 

Babócsai R. - Babócsa 1,21 2,709 

Karasica - Szederkény 0,346 0,508 

Kapos - Fészerlak 1,39 1,590 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén júniusi hónapban nem volt belvízvédekezés.
 
 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

A júniusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

elhelyezkedő és az adott területre jellemző kút vízszintértékei alapján az alábbi táblázatban 

szemléltetjük. 

 

A Dráva-menti síkság területén 15-40 cm közötti értéktartományú vízszintsüllyedés 

mutatkozott. A drávaszabolcsi kútban 17, míg a potonyi kútban 38 cm-t csökkent a vízszint. 

 

A Belső somogyi területen 15-20 cm közötti értéktartományban közel azonos értékű volt a 

változás mértéke. Lad-Gyöngyöspusztán 18, Mike körzetében 17 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvízszint a hónap végére. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása júniusban 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 230 247 -17 süllyedő 

Potony 250 288 -38 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 320 338 -18 süllyedő 

Mike 376 393 -17 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Június hónapban a Dráva-menti síkság területén csökkenés, ezzel szemben a Belső-somogyi 

területeken többlet mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs térségében 3, Potony körzetében 15 cm-el az átlag alatt, Lad-Gyöngyöspuszta 

és Mike térségében 41, valamint 7 cm-el a többéves átlagot meghaladóan helyezkedett el a 

talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Június 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 196 199 -3 

Potony 420 207 222 -15 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 357 316 41 

Mike 916 360 353 7 

 



A júniusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az 

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 200-400 cm között 

helyezkedett el a talajvíztükör, míg kisebb körzeteiben a 100-200 cm mélységtartományba eső 

talajvízszint értékek is előfordultak. 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2016. július 


