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Meteorológiai helyzet és előrejelzés
Az elmúlt héten hűvösebb és csapadékosabb idő jellemezte vízgyűjtőink időjárását. A hétvégén záporok, zivatarok, hétfőn egy sekély ciklon hozott jelentősebb csapadékot, majd keddtől ismét a záporoké volt a fő szerep.
Az elmúlt időszakban, területi átlagban az alábbi csapadékok hullottak:
Rába
külföldi vízgyűjtő: 50-100 mm
magyar vízgyűjtő: 25-35 mm
Mura
felső vízgyűjtő: 35-55 mm
középső vízgyűjtő: 50-100 mm
alsó vízgyűjtő: 15-30 mm.
Zala vízgyűjtő: 20-30 mm.
A legmagasabb nappali hőmérsékletek a hétvégén még 25°C és 27°C között alakultak, majd
hétfőtől már csak 15°C és 20°C közötti maximumokat mérhettünk. Hajnalonta általában 7°C
és 10°C közé hűlt vissza a levegő. Összefüggő hótakaró csupán a hegyekben, azoknak is a
magasabban fekvő részein található. Az elmúlt héten tovább csökkent a hóban tárolt vízkészlet.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén és hétfőn gomolyfelhős, napos idő lesz,
de még számítani lehet záporokra. Területi átlagban csupán napi 5 mm alatti mennyiségek
várhatók, lokálisan, azonban bárhol lehullhat nagyobb mennyiség is. Keddtől kezdve újra
nagyobb nedvességtartalmú és labilisabb rétegződésű levegő éri el vízgyűjtőinket, így több
helyen készülhetünk záporok, zivatarok megjelenésére. Egy-egy intenzívebb záport, zivatart
felhőszakadás, és átmenetileg viharos erejű szél kísérhet. A jelenlegi mennyiségi előrejelzések
szerint kedden 10 mm, szerdán pedig 5-10 mm eső várható területi átlagban vízgyűjtőinken.
A legmagasabb nappali hőmérsékletek 23°C és 26°C között lesznek, a hajnali minimumok
általában 11°C és 14°C között alakulnak. Az északkeleti szelet keddig több helyen kísérhetik
élénk széllökések, majd kedden átfordul a szél délkeletire és fokozatosan mérséklődik.
Hidrológiai helyzet és várható vízjárás
A múlt hétvégén illetve a hétfőn lehullott csapadék hatására a Rábán I. fokot meghaladó, a
Murán pedig II. fokot meghaladó vízállások alakultak ki. A Zala folyó csak kisebb vízszintemelkedések voltak. Jelenleg a Rába a szentgotthárdi és körmendi szelvényben már jelentősen
leapadt, a sárvári szelvényben még várható kisebb vízszintemelkedés, azonban fokozatot elérő
vízállások itt nem lesznek. A Mura folyó a letenyei szelvényben ma hajnalban szintén tetőzött, jelenleg lassan apad.
A meteorológiai előrejelzések beválása esetén a jövő hét elejéig apadás várható vízfolyásainkon, majd az előre jelzett csapadékból kisebb, 1,0 m alatti vízszintnövekedések valószínű-

síthetők a főbb szelvényekben (ez azonban függ a ténylegesen lehulló csapadék területi és
időbeli viszonyaitól).
A főbb vízfolyások vízállás adatai ma reggel 7:00 órakor:
Vízfolyás Állomás
[óra] Vízállás [cm] tendencia
Rába
Szentgotthárd 07:00
16
apad
Rába
Körmend
07:00
222
apad
Rába
Sárvár
07:00
64
lassan árad
apad
Pinka
Felsőcsatár
07:00
97
apad
Répce
Répcevis
07:00
46
Marcal
Karakó
07:00
140
stagnál
Zala
Zalaegerszeg 07:00
59
stagnál
Zala
Zalaapáti
07:00
126
stagnál
Mura
Letenye
07:00
401
lassan apad
A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén
hidrometeorológiai tájékoztatót készítünk.
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