
Hidrológiai tájékoztató 

2019. 06. 24. 

Meteorológiai – hidrológiai helyzet: 

Az elmúlt hét csapadékos időjárását a hétvégén újabb heves zivatarokkal kísért frontok jellemezték. 

Az első felhőszakadással átvonuló front már pénteken délután megjelent több helyen az igazgatóság 

területén, majd szombat és vasárnap is jelentős-, helyenként rövid idő (3-4 óra) alatt 30-40 mm eső 

esett. Ezt a mennyiséget is jelentősen meghaladta a Kátoly térségében lévő csapadékcella, amiből 

péntek délután 62 mm, szombaton éjjel 68 mm esett. A Karasica vízgyűjtőjére lehullott két nap alatti 

óriási mennyiség hatására a mellékvízfolyások, árkok megteltek vízzel, kiöntve mindent, s elárasztva 

próbáltak a Karasicába lefolyni. Az alábbi táblázat a területünkön lévő meteorológiai állomásaink 

hétvégi csapadék-adatait mutatja: 

 

  21.jún 22.jún 23.jún 

Állomásnév mm mm mm 

Balatonlelle 9,3 4,1   

Kaposvár 0 7,6 6,1 

Magyaregregy 1,3 8,6 15,1 

Tekeres 0 14,8 13,8 

Szentlászló 0 23,8 14 

Pécsvárad 0,8 19,7 17,9 

Kátoly 62 68 8 

Villány 20,8 37,2 28,1 

Kémes 0 36,1 21,3 

Drávaszabolcs 33,5 30,5 29,5 

Szentlőrinc 0 8,7 17,9 

Nagyatád 3,1 4,2 10,2 

Mernye   19,7   

Bükkösd 0 8,6 11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mint az a csapadékadatokból is jól látható-, a Karasicán két árhullám is levonult. A péntek délutáni 

volt a nagyobb, azt szombat éjjel követte egy kisebb-, második árhullám is. Kátolyban egy óra alatt 

120 cm-re áradt a patak, a gyors áradás és a gyors apadás jellemezte. Szederkényben is a két árhullám 

még külön-külön vonult le, de időben már kicsit lassabb levonulással. Villányban már egyesülve 

nagyobb tömegben haladt át, órákon át tetőzve. A többi vízfolyásunk vízmércéin nem volt érdemi 

áradás.  Kisebb árhullám alakult ki a Sári-, a Kapos-, a Surján-, a Baranya-csatorna, az Egyesült-

Gyöngyös vízfolyásainkon. 

A Karasica három vízmércéjén átvonuló árhullámok képei az alábbi ábrákon láthatók: 

 

 

 



 

Az alábbi táblázatban a Karasica vízmércéin tetőző-, és a ma reggeli 6 órás vízállások láthatóak, a 

tetőzéskori mederteltséggel: 

Állomásnév tetőzés  

mederteltség  

tetőzéskor 06.24.06.00 

Karasica Kátoly   06.21.16.00 191 cm 89% 59 cm 

Karasica Szederkény   06.23.05.00 244 cm 79% 223 cm 

Karasica Villány 06.23. 21.00 232 cm 76% 229 cm 

Villány-pogányi Villány 06.23. 21.00 116  cm 85% 108 cm 

Vasas- Belvárdi Belvárdgyula   06.23.01.00 162 cm 60% 90 cm 

 

A várható meteorológiai helyzet: 

A hétvégi jelentős csapadék után hétfőtől egyre szárazabb és melegebb időjárásra kell számítani. 

Hétfőn még előfordulhat kisebb csapadék az igazgatóság területén, aztán a hét közepétől már nem kell 

számítani esőre. A nappali hőmérséklet a 30 C fokot is elérheti.  



 

 

Várható hidrológiai helyzet: 

A szárazabbá váló időjárás hatására a vízgyűjtők leürülése kezdődik, a dombvidéki területeken gyors-, 

a vízgyűjtők alján lassú levonulás várható. A Duna, Dráva vízjárását jelenleg az apadás jellemzi, de a 

hét közepén, a Dráván ismét kisebb árhullám várható. 

 

A várható eseményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük!         
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