
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. augusztus 

1. Meteorológiai értékelés 

Augusztus hónapban körülbelül az átlagnak megfelelő csapadék hullott le a Dél-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság területén. Némely állomáson kicsit többet, máshol kicsit kevesebbet 

mértek észlelőink. Egyedül a Mecsek és annak környezetében hullott érezhetőbben több 

csapadék, így Sásdon messze kiemelkedve 150 mm feletti csapadékot mértünk. Az idei 

augusztus átlaghőmérsékletei nagyjából az évszaknak megfelelően alakultak.  

 

  

 
 

 
 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Az átlagos augusztusi csapadékok átlagos vízjárásokat okoztak a Dél-dunántúli 

vízfolyásokon. A Duna és a Dráva esetében a vízállások, vízhozamok egy kicsit 

meghaladták sokéves átlagokat. 

 

 
 

Az alábbi táblázatban az augusztusi és a sokéves jellemzők láthatók az átlagtól való eltéréssel. 

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 402 359 +43 

Duna - Dunaszekcső 392 386 +6 

Dráva - Őrtilos 32 63 -29 

Dráva - Barcs 60 79 -19 

Dráva - Szentborbás 135 127 +8 

Dráva - Drávaszabolcs 190 159 +31 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 239 402 541 

Duna - Dunaszekcső 229 392 535 

Dráva - Őrtilos -59 34 117 

Dráva - Barcs -16 60 153 

Dráva - Szentborbás 65 135 227 

Dráva - Drávaszabolcs 127 190 283 



Az augusztusi hónapban kisvízfolyásokon a lokális, erős zivatarok befolyásolták a 

vízjárásokat.  

 

 
 

A havi vízhozamok átlagosak voltak, kivéve azokat a patakokat, ahol a helyi zivatarok 

okoztak jelentős esőket, pl. Karasica vízgyűjtő.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.08. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2660 2425 

Dráva - Barcs 672 540 

Babócsai R. - Babócsa 1,83 1,94 

Karasica - Villány 1,65 0,714 

Kapos - Fészerlak 0,989 1,015 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén augusztus hónapban csak a Balatoni belvízrendszerben volt 

belvízvédekezés.
  

3. Talajvízszintek alakulása 

Az augusztusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

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

szemléltetjük. 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy mint a Dráva-menti síkság, mint a Belső-Somogy területén 

süllyedés mutatkozott, melynek mértéke a 0-50 cm közötti értéktartományba esett. 

Ezek közül a drávaszabolcsi kútban adódott a legnagyobb, 50 cm-es eltérés, míg a potonyi 

kútban 29 cm-t csökkent a vízszint. 

 

Lad-Gyöngyöspusztán 12, Mike körzetében pedig a legkisebb mértékben, csupán 4 cm-rel 

helyezkedett el alacsonyabban a talajvíztükör a hónap végére. 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 



Talajvízszintek változása augusztusban 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 208 258 -50 süllyedő 

Potony 291 320 -29 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 355 367 -12 süllyedő 

Mike 408 412 -4 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 



 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Augusztus hónapban a Dráva-menti és a Belső-somogyi területeken is - 5 - 60 cm közötti 

értéktartományban - többlet mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs térségében a legnagyobb 60, Potony körzetében a legkisebb 8, Lad-

Gyöngyöspuszta és Mike területén 40, valamint 17 cm-el a többéves átlagot meghaladóan 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Augusztus 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 251 191 60 

Potony 420 269 261 8 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 388 348 40 

Mike 916 396 379 17 

 

Az augusztusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének majdnem egészén 200-400 

cm közötti tartományban helyezkedett el a talajvíztükör, míg egy kisebb D-i körzetében a 

100-200 cm mélységtartományba eső talajvízszint értékek is előfordultak. 

 

 

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


