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Meteorológiai -hidrológiai helyzet: 

A Dráva vízrendszer felső vízgyűjtőjén napok óta jelentős csapadéktevékenység volt 

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. Ezen a vízgyűjtőn az 

elmúlt 14 napban 150 mm-t meghaladó területi átlagú, vegyes halmazállapotú csapadék esett. 

A folyó alsó vízgyűjtőjén számottevő eső nem volt.  A Dráva legnagyobb mellékágán a Mura 

vízgyűjtőjén, szintén jelentős – a felső részein 150-200 mm – csapadék hullott, szintén vegyes 

halmazállapot formájában, az elmúlt 14 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. 

 

14 napos csapadék területi átlagok  

 

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

osztrák és szlovén vízgyűjtőin. Az árhullám jelenleg a magyar szakaszon Heresznye-Barcs 

között tetőzik. Az igazgatóság vízrajzi mérőegysége folyamatosan méri a folyó vízállásait 

tetőzés közeli vízmércék szelvényében. A már letetőzött szakaszok adatai: 

Állomásnév tetőző vízállás  cm Dátum Idő LNV cm 

Mura  Letenye 342 2019.11.20 18:00 554 

Dráva Őrtilos 299 2019.11.20 13:00 476 

Dráva Vízvár-Heresznye 630 2019.11.21 4:00 806 

 

 



 

A rendkívüli vízhozammérések eredményei: 

Állomásnév 
vízállás  

cm 
Dátum Idő Q m3/s megjegyzés 

Dráva Őrtilos 297 2019.11.20 12:00 1755 áradó 

Dráva Vízvár-

Heresznye 
626 2019.11.21 9:10 1551 

apadó 

 

A várható meteorológiai helyzet: 

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

vízgyűjtőkre. A felső területeken elosztva 10 mm körüli eső várható a hétvégén és a jövő hét 

elején. A Murán hasonlóan alakulnak a várható meteorológiai viszonyok 5 mm körüli 

csapadékkal. A pozitív előjelű hőmérséklet tovább tart, így a vízgyűjtőre a hóban esett nagy 

mennyiségű csapadék olvadása folytatódik. 

A következő hat nap napi csapadékösszegek várható alakulását az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

Várható hidrológiai helyzet: 

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

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

lefolyás folytatódik. A korábbi előrejelzéshez képest a horvát erőművek hatékony, összehangolt 

működése miatt az előrejelzett értékek csökkentek. A folyó magyar szakaszán – a jelenlegi 

információkból készített előrejelzések alapján – az árhullám Drávaszabolcs térségében csütörtökön 

délután eléri az I. fokú készültségi szintet (430 cm).  A 10 órás vízállás Drávaszabolcson 425 cm volt. 

Az árhullám levonulását a horvát erőművek üzemeltetése továbbra is érdemben befolyásolhatja. 



 

 

A várható eseményeket a hidrológus kollégák folyamatosan figyelemmel kísérik és rendkívüli 

vízhozam- és hordalékmérésekkel a tetőzést nyomon követik a folyó magyar szakaszán!      
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