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2013. június elsõ napjaiban rövid idõ
alatt nagy mennyiségû csapadék hullott
le a Duna felsõ vízgyûjtõjében. A csapa-
dékra jellemzõ, hogy a német osztrák
határ közelében június 2-án 8 óráig, 36
óra alatt többfelé hullott 150 mm-t meg-
haladó esõ. Az árvizet kiváltó idõjárási
helyzet kapcsolatba hozható a globális
légköri cirkuláció egyik típusával, az
un. meridionális áramlási típussal. Az
utóbbi években megnövekedett a meri-
dionális típus gyakorisága, amely a
szélsõségek gyakoriságának növekedé-
sét vonja maga után.

A május 30-i elsõ hullám után június
1-rõl 2-ra virradóan ismét rendkívül in-
tenzíven kezdett esni, fõként Linz és
Passau között területi átlagban 70 mm
közötti csapadék is lehullott széles sáv-
ban. Június 2-án a nap elsõ felében
folytatódott az esõzés az Inn, az Isar és
a Traun vízgyûjtõin újabb 40 mm átla-
got produkálva Az extrém mennyiségû
csapadék (1. ábra.) szinte azonnal elin-
dította az árhullámot. 

A nagy csapadékot kiváltó ciklon
hosszabb elõélettel rendelkezett. A lég-
hullám egyike volt a Földet körülvevõ
áramlási rendszer un. planetáris hullá-
mainak. A kimélyült, lassan mozgó pla-
netáris hullámokban az alacsony nyo-
mású területeken hosszabb ideig ma-
radnak fenn a csapadékos idõjárást
okozó ciklonok, míg a magasnyomású
területeken a száraz idõjárást meghatá-
rozó anticiklonok az uralkodók.

A dunai árvizet közvetlenül kiváltó
ciklon egy ilyen, heteken keresztül
fennmaradó és nem mozduló planetá-
ris hullám alacsonynyomású részén
alakult ki. A ciklon centruma május 31-
én Csehország fölött helyezkedett el, a
keleti oldalán meleg levegõ áramlott
Oroszország, a Baltikum és Skandiná-
via fölé, ott szokatlanul meleg nyári
idõjárást okozva. A ciklon hátoldalán a
hûvös légtömeg francia, német vala-
mint az alpi területeken okozott szo-
katlanul hideget. Jellemzõ, hogy míg
Bécsben 13 fok, addig Helsinkiben 27
fok volt a legmagasabb nappali hõ-
mérséklet. 

A planetáris hullám alacsonynyomá-
sú rendszerében (un. teknõjében) az
összeáramló levegõ meglehetõsen sok
nedvességet halmozott fel. A teknõben
hosszabb idõ óta újabb és újabb légörvé-
nyek alakultak ki, amelyek nem tudtak
elmozdulni így a szokásos hideg és me-
leg fronti szerkezet helyett spirál alakban
felcsavarodó karokba, un. nedves szállí-
tószalagokba koncentrálódott a nedves-
ség (2. ábra). A nagy csapadékot okozó
ciklonban több ilyen szállítószalag is lét-
rejött. A június 1-én kezdõdõ rendkívül
intenzív csapadékot az váltotta ki, hogy
az Atlanti-óceán felõl megerõsödõ anti-
ciklon deformálta a ciklon nyugati olda-
lát és a fentiekben említett szállítószala-
gok a ciklon északnyugati oldalán össze-
torlódtak, déli irányba fordultak ahol az
Alpok hegyvonulatai valósággal kirázták
belõlük a koncentrálódott nedvességet.
A csapadékos periódusnak a ciklon las-
sú északkeletre mozdulása, illetve feltöl-
tõdése vetett véget.
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2013 júniusának elején, eddig nem látott mértékû, rekord

magasságú dunai árvízzel küzdött meg az ország. Több,

mint 22 ezer hektár állami erdõt öntött el a Duna. A leg-

nagyobb egybefüggõ, víz alá került erdõtömb a Gemenci

erdõ volt. Több ezer hektár állami erdõ került víz alá a Szi-

getközben, a Csepel-sziget térségében, vagy éppen a solti

Duna-szakaszon. Nem kímélte az áradás a magántulaj-

donban lévõ erdõket sem. Az erdõgazdaságok nagy erõk-

kel vettek részt az árvízi védekezésben. Nemcsak az elön-

téssel közvetlenül érintett erdõgazdaságok szakemberei

dolgoztak folyamatosan, hanem a távolabbi székhelyû er-

dészeti társaságok is küldték a segítséget. Az erdészek a

közvetlen gátépítési munkák mellett vizet, élelmet, szállí-

tottak a töltésekhez, de több helyen a települések, közin-

tézmények élelmiszer- és vízellátásában, az orvosok szál-

lításában, a posta mûködésében is közremûködtek. 

1. ábra. Hat nap csapadékösszege – a satírozott terület a 100
mm feletti csapadékot mutatja (OMSZ)

2. ábra. A képen látható felhõkarok illetve nyilak mutatják a
nedves szállítószalagok helyzetét (EUMETSAT IR10.8) 


