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Meteorológiai helyzet és előrejelzés
Az elmúlt hét időjárása rendkívül változatos volt.
Múlt pénteken éjjel egy hidegfront érte el vízgyűjtőinket, és jelentősebb csapadék is esett.
Zala megyében 10-15 mm, Vas megyében 15-20 mm hullott, kezdetben eső, majd legvégén
hó formájában. A hó másnapra jellemzően eltűnt a területről. A külföldi vízgyűjtőkön csak 10
mm körüli csapadék hullott. Pénteken délután enyhe, 15 fok körüli idő volt, majd a hidegfront
érkeztével vasárnapra -5 fokig hűlt le a levegő
A hét elejétől újra mozgalmassá vált időjárásunk. Meleg fronti hatás miatt keddig 16 fokig
erősödött a nappali felmelegedés, sok helyen melegrekordot döntve. Hétfőtől szerdáig minden
nap kisebb esők is előfordultak, hozzávetőlegesen 10-30 mm mennyiségben. Hétfőn még csak
a külföldi területeken hullott jelentősebb csapadék 15-20 mm mennyiségben. Kedden és szerdán már a magyar területeken is hullott az eső, összességében 10-30 mm mennyiségben. A
jelentősebb mennyiségek Vas-megye déli részére és Zala megyében estek jellemzően 15-25
mm értékben.
Átmeneti szünet után csütörtök délutántól egy újabb front érte el vízgyűjtőinket, de pénteken reggelig csak a Balaton vonalától délre esett csak 5 mm körüli eső.
Hótakaró sehol nincs a magyar területeken. A Rába vízgyűjtő legmagasabb területein van
csak jelentéktelen mennyiségű hó. A Mura vízgyűjtő magashegyeiben átlagos a hó felhalmozódás 50-100 mm víztartalom közötti értékekkel.

A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken és szombaton még várható összességében 15
mm nem jelentős eső. Vasárnaptól megszűnik a csapadék, és északról szárazabb, hidegebb
levegő áramlik a térségbe. Vasárnaptól visszaesik a hőmérséklet, visszatérnek az éjszakai fagyok. A nappali maximumok jövő héten már csak 2 és 4 fok között alakulnak, hajnalonta 0 és
-3 fok közé hűl vissza a levegő hőmérséklete.
Hidrológiai helyzet és várható vízjárás
A hét elején lehullott csapadékok hatására 1-1.5 vízszintemelkedések történtek a vízfolyásainkon. Kebele, Rédics vízrajzi állomás magas vízállása miatt a szlovén vízügyi szerveknek
riasztást is küldtünk. Jelenleg vízfolyásainkat jellemzően az apadás jellemzi.
A péntek-szombati kisebb csapadékok hatására a Zala-alsó és a Mura magyarországi vízgyűjtőjén lévő kisebb vízfolyásokon még kisebb, fél méteres vízszintemelkedések előfordulhatnak
majd.
Ezt követően a jövő hét végéig jellemzően mindenhol apadás, ill. stagnálás várható majd.
A Kis-Balaton belvízvédelmi öblözeteiben vízvédelmi készültség van 2017.12.05-e óta. Az
elmúlt egy hétben lehullott eső, 30-40 mm csak rontotta a belvizes területek állapotát. Ráadásul péntek, szombaton további 15 mm eső várható még. Hosszan elnyúló védekezésre kell
számítani.

A főbb vízfolyások vízállás adatai 2017.12.15-én:
Vízfolyás Állomás
[óra] Vízállás [cm]
tendencia
-50
Rába
Szentgotthárd 07:00
apad
81
Rába
Körmend
07:00
apad
-56
Rába
Sárvár
07:00
apad
91
Pinka
Felsőcsatár
07:00
apad
15
Répce
Répcevis
07:00
apad
194
Marcal
Karakó
07:00
apad
62
Zala
Zalaegerszeg 07:00
apad
159
Zala
Zalaapáti
07:00
tetőzés közeli
Mura
Letenye
07:00
185
apad
A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén
hidrometeorológiai tájékoztatót készítünk.
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