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Meteorológiai helyzet és előrejelzés
Az elmúlt egy hétben az évszakhoz képest enyhébb, de rendkívül változékony volt
vízgyűjtőink időjárása. Napos és erősen felhős napok egyaránt előfordultak. Kisebb
(nyomokban és 1-2 mm közötti) csapadék több alkalommal is hullott, de területi átlagban
jelentősebb mennyiségek nem voltak, kivéve hétfőn, amikor a Rába és Zala vízgyűjtőjén 2 – 5
mm, a Mura vízgyűjtőjén pedig 10-15 mm eső hullott területi átlagban. A legmagasabb
nappali hőmérsékletek +5oC és +12oC között alakultak, hajnalonta (-)4oC és +4oC közé hűlt
vissza a levegő hőmérséklete. Összefüggő hótakaró csupán a hegyekben, azoknak is a
magasabban fekvő részein található. Az OVSZ számításai szerint a Mura-Letenye szelvényéig
számított hóban tárolt vízkészlet kb. 80%-al meghaladja a sokéves átlagot.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is marad az enyhe, tavaszias
idő csapadék nélkül. Vasárnap és hétfőn köd képződhet, mely helyenként napközben is
megmaradhat, így ott ködszitálás előfordulhat. Változás keddtől várható, ekkor nyugat felől
csapadék érkezik, mely a jelenlegi előrejelzések szerint területi átlagban 5-10 mm között
lehet. Megélénkül a légmozgás is, így megszűnik a köd. A legmagasabb nappali
hőmérsékletek +6oC és +13oC között alakulnak, hajnalonta +2oC és +5oC közé hűl vissza a
levegő hőmérséklete. A hét második felében lehűlés kezdődhet.
.

Hidrológiai helyzet és várható vízjárás
Az újév első napján lehullott csapadékból csak kisebb, 0,5 m alatti vízszintemelkedések
alakultak ki, elsősorban a Mura vízgyűjtőjén.
Jelenleg vízfolyásainkon stagnáló vagy enyhén apadó vízjárás a jellemző.
A meteorológiai előrejelzések beválása esetén a jövő hét keddre előre jelzett csapadékból 0,5
m -0,8 m közötti vízszintemelkedések várhatók a jövő hét közepén.
A főbb vízfolyások vízállás adatai ma reggel 7:00 órakor:
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A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén
hidrometeorológiai tájékoztatót készítünk.
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