Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
hidrometeorológiai és hidrológiai tájékoztatója
2020. október 9. péntek
Meteorológiai helyzet és előrejelzés
Az elmúlt héten vízgyűjtőink területét csapadékos, őszi időjárás jellemezte. Szombaton érkezett
hidegfront hatására hétfő reggelig területi átlagban összesen a Rába felső vízgyűjtőjén 30-40 mm,
középső és alsó vízgyűjtőjére 20-25 mm, a Mura vízgyűjtőjére 45-50 mm, a Zala vízgyűjtőjére
pedig 20-25 mm csapadék hullott. Lokálisan ennél nagyobb mennyiségeket is előfordultak
(Floeckingrabnitz: 43,9 mm, Klosterwinkel: 61,9 mm). Hétfő estétől főként a magyar területeken
újból eleredt az eső, változó intenzitással szerda reggelig területi átlagban a Mura vízgyűjtőjére 5
mm alatti, a Rába vízgyűjtőjére 10-15 mm, a Zala vízgyűjtőjére pedig 15-20 mm csapadék esett.
Csütörtökön ismét csapadékosabbra fordult az időjárás, a Rába vízgyűjtőjére 10-20 mm, a Zala
vízgyűjtőjére 10-15 mm, a Mura felső vízgyűjtőjére 10-15 mm, alsó vízgyűjtőjére 20-30 mm, eső
hullott. A legmagasabb nappali hőmérsékletek +10°C és +18°C között alakultak, hajnalban +4°C és
+9°C közé hűlt le a levegő. A héten többször volt erős az északi szél, melyet helyenként viharos
széllökések kísértek.
A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint szombaton még előfordulhat eső, futó zápor,
melyekből számottevő csapadék sehol sem valószínű. Vasárnaptól csökken a csapadékhajlam és a
folytatásban nyugodt, többnyire napos őszi idő várható. A déliesre forduló széllel egyre melegebb
levegő érkezik térségünkbe. Csütörtöktől ismét több helyen számíthatunk esőre,
záporesőre. Hétvégén és a hét elején a legmagasabb nappali hőmérsékletek +12°C és +14°C között
alakulnak, szerdától akár +19°C körüli maximumokat is mérhetünk. Hajnalonta +3°C és +6°C közé
hűl le a levegő. A hét elején a légmozgás sokszor lesz élénk, szerdán erős széllökések is
előfordulhatnak.
Hidrológiai helyzet és várható vízjárás
Vízfolyásainkon, a héten hullott csapadékokból jelentős vízszintemelkedések alakultak ki. A
Rába folyó a körmendi szelvényben I. fokot elérő vízállással tetőzött. A Murán 1,5 m, a Zalán pedig
1 m körüli vízszintemelkedést volt. Jelenleg mindenhol apadó vízjárás jellemző.
A csütörtökön lehullott csapadékból, a hétvége folyamán a fő vízfolyásainkon 0,5-1,0 m körüli
vízszintemelkedések várhatók, míg a Rába folyó körmendi szakaszán 1,0-1,5 m körüli emelkedés
valószínű.
A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén
hidrometeorológiai tájékoztatót készítünk.
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