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Meteorológiai helyzet: 

Az elmúlt három nap során igen jelentős mennyiségű csapadék (területi átlagban mintegy ~130 mm) 

hullott le a Felső – Dráva vízgyűjtőjén. Egyes helyeken 450 mm-t is meghaladó csapadékösszegeket 

mértek. Az alábbi térképen a Dráva felső osztrák vízgyűjtőjén lévő csapadékállomások 3 napos 

csapadékösszegei láthatóak: 

 

Előrejelzés: 

A legfrissebb meteorológiai modell előrejelzések szerint az elkövetkezendő hat nap során további 

jelentős mennyiségű csapadék lehullására kell számítani, elsősorban a Felső – Dráva vízgyűjtőjén 

(területi átlagban ~  80 mm), kisebb mértékben pedig a Mura vízgyűjtőn (területi átlagban ~ 35 mm). 

A Dráva alsó (horvát-magyar) vízgyűjtőjén nem várható jelentős csapadék. 

 



Hidrológiai helyzet: 

A Dráva felső vízgyűjtőjén a szeptember eleji árhullám után, november első napjaiban az osztrák 
vízgyűjtőn leesett özönvízszerű csapadék hatására árhullám indult el a folyón. Szerencsére a 

Mura vízgyűjtő lényegesen kevesebb csapadékot kapott, mint a Dráva területei. A horvát erőművek az 

árhullám csúcsának mérséklése érdekében elkezdték a tározótereiket előüríteni, jelenleg 900-1000 

m3/s közötti vízhozamot eresztenek a korábbi 500-600 m3/s helyett. Az információink szerint ezt a 

hozamot a mai napon 1500-1600 m3/s-ra emelik. Jelenleg a folyó magyar szakaszán 800 m3/s körüli 

vízhozammal folyik a folyó. 

A mai vízállások: 

Állomásnév vízállás cm Dátum Idő LNV cm 

Mura Letenye  172 áradó 2014.11.07. 08:00 514 

Dráva Őrtilos 148 áradó        2014.11.07. 08:00 476 

Dráva Barcs 121 áradó 2014.11.07 08:00 618 

Dráva Szentborbás 196 áradó  2014.11.07.  08:00  634 

Dráva Drávaszabolcs         235 áradó       2014.11.07. 08:00 597 

Fekete víz Kémes 204 áradó  2014.11.07. 08:00 366  

 

 

A pillanatnyi vízállást és mederteltséget az alábbi táblázat mutatja: 

 

Hidrológiai előrejelzés: 
A Dráva magyar felső szakaszán az előrejelzések szerint, a szeptemberi árhullánál kisebb, de 

jelentős árhullám érkezik. A jelenlegi információink szerint a Barcs alatti töltésekkel védett 

szakaszainkon I-II fokot meghaladó vízállások várhatók a jövő hét közepén. Mivel a jövő 

héten a meteorológiai előrejelzés további csapadékot ígér, annak beválása, illetve a horvát 

erőművek nem tervezhető vízeresztése az előrejelzést befolyásolhatja.  
Előrejelzés a szentborbási és drávaszabolcsi vízrajzi állomásokra:  

 

 



 

 

 


