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1964 –
 

65 téli hónapjai a Duna vízgyűjtőn

• December:
 

hideg időjárás –
 

megkezdődik a 
hófelhalmozódás

 
–

 
a felszíni lefolyás minimális

• Január:
 

nyugatias áramlási helyzet –
 

gyakori 
ciklontevékenység téli csapadékkal –

 
10-20 cm híján 

maximális hóvastagság
• Február:

 
változékony, továbbra is csapadékos 

időjárás –
 

további hófelhalmozódás
 

–
 

a maximális 
hóvastagság

 
körüli, vagy afölötti értékek

• Március eleje: eleinte további csapadék és hókészlet
 gyarapodás, majd szárazabb időjárás –

 
anticiklon



Az átlagos hóvastagság alakulása a Pozsony feletti Duna-vízgyűjtőn
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Adatok: Body K., Csoma J., Károlyi Z., Szilágyi J.: Az 1965. évi dunai árvíz hidrológiai okai és lefolyása



• Április első
 

felében változékony idő
 

vegyes halmaz-
 állapotú

 
csapadékkal

• Április második felében tartós ciklontevékenység

• Április 18-28. között nagy mennyiségű
 

(Nyugat-
 Dunántúlon 5 nap alatt 100-130 mm) ismétlődő

 csapadék

• Két jelentős dunai és az első
 

jelentős rábai árhullám

1965. tavaszi és nyári hónapjai
 Az árvizeket közvetlenül kiváltó

 
időjárási helyzetek





• Májusban is folytatódik a csapadékos időjárás

• Két újabb jelentős dunai árhullám kialakulása

• Május 31-én átlagosan 20-30 mm, az Alpokalja 
térségében 40-80 mm csapadék

• Június 5-6: mediterrán ciklon –
 

30-50 mm csa-
 padék



Ciklontevékenység június 5-11. között



• Június hátralevő
 

részében és júliusban is sok 
csapadék

• Tartósan magas mederteltség

• Július legvége –
 

augusztus eleje: újabb 
nagycsapadékos helyzet kialakulása







• Augusztus további napjaiban szárazabb időjárás

• Többnapos nagycsapadékos helyzetek elmaradása

• Tartós, folyamatos apadás

Az árvizes időszak vége
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