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Meteorológiai – hidrológiai helyzet: 

A Dráva vízrendszer felső vízgyűjtőjén napok óta jelentős csapadéktevékenység 

tapasztalható. A magasabb, hegyvidéki területeken hó, az alacsonyabb részeken eső volt a 

jellemző. A legtöbb csapadék az olasz-osztrák határ mentén, a Gall vízgyűjtőjén volt, itt egy-

egy állomáson 300-500 mm (Porzehütte, Plöcken) feletti csapadék esett.  Az elmúlt 24 órában 

5,2 mm területi átlag eső hullott a felső vízgyűjtőre. Ezen a vízgyűjtőn az elmúlt 7 napban 171 

mm átlagú vegyes halmazállapotú csapadék esett. A folyó alsó vízgyűjtőjén számottevő eső 

nem volt. A Dráva legnagyobb mellékágán, a Mura vízgyűjtőjén szintén 70 mm csapadék 

hullott az elmúlt 7 napban. Jelenleg a felső vízgyűjtőn a csapadék-utánpótlás jelentősen 

lecsökkent, illetve több részvízgyűjtőn megszűnt. A hőmérséklet az elmúlt napokban 

megenyhült, a felső vízgyűjtőn is + 1 -  + 5 fok közöttire emelkedett. 

Hatnapos területi átlag csapadékok  

 

 

A lehullott csapadék hatására a Dráván és mellékfolyóin árhullámok alakultak ki a folyó 

osztrák és szlovén vízgyűjtőin. A Dráva magyar szakaszán jelenleg már érződik az érkező 

árvíz hatása, a horvát erőművek folytatják a tározók összehangolt ürítésével csökkenteni a 

várható tetőzés értékét. Az erőművek jelentősen befolyásolják a természetes árhullám 

alakulását. A folyó már nagyvízi vízhozammal (1500 m
3
/s) rendelkezik az Őrtilos – Barcs 

közötti magyar szakaszon.  



 

 

A várható meteorológiai helyzet: 

Az ECMWF modell a következő hat napra már számottevő csapadékot nem valószínűsít a 

vízgyűjtőn. A felső területeken a következő 2 napban még 6-6 mm eső várható, majd ez is 

lecsökken 1-2 mm közöttire. A Mura és a Dráva alsó vízgyűjtőjén holnap 10 mm körüli az 

előrejelzett érték, majd megszűnik a csapadék utánpótlása. A pozitív előjelű hőmérséklet 

tovább tart, így a vízgyűjtőre a hóban esett nagy mennyiségű csapadék olvadása folytatódik. 

 

A következő hat nap hőmérsékleti max. és min.-, illetve a napi csapadékösszegek várható 

értékeit az alábbi táblázat és ábra mutatja: 

 

 



 

Várható hidrológiai helyzet: 

A lehullott csapadék hatására a magyar folyószakaszon is jelentős vízszintemelkedések alakultak ki. 

Bár a további csapadéktevékenység jelentősen lecsökken, a melegedés miatt a hóolvadásból származó 

lefolyás növekedik. A folyó magyar szakaszán a jelenlegi információkból késztett előrejelzések 

alapján az árhullám Szentborbás térségében – a hét második felében – elérheti az I. fokú árvízvédelmi 

készültség (460 cm) szintjét, Drávaszabolcs térségében pedig a hétvégén, a jövő hét elején a tetőzés 

elérheti a II. fokú készültségi szintet is (480 cm). Az árhullám levonulását a horvát erőművek 

üzemeltetése érdemben befolyásolhatja. 

 



 

A várható eseményeket a hidrológus kollégák folyamatosan figyelemmel kísérik!       
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