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Májusi eső – az kellene, de nagyon
Sajnos a folytatásban sem valószínű országos, áztató eső, a pénteken és kedden várható
hidegfrontok hoznak majd újabb elszórt záporokat.
A múlt hét második felétől mérsékelten meleg, záporos időben volt részünk. A gyakran megnövekvő
gomolyfelhőzetből csütörtöktől keddig minden nap kialakultak az országban kisebb-nagyobb
számban záporok, zivatarok.
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A csapadék mennyiségét nagy területi változékonyság jellemezte, kis területen belül is jelentős
különbségek alakultak ki.
Az elmúlt tíz nap zivataros időszakának csapadékmennyisége a 20 mm-t csak egy-egy
felhőszakadással érintett foltban haladta meg, de 10 mm-nél nagyobb mennyiség is csak kevés
helyen, főként a Dunántúl nyugati-északnyugati harmadán, az Északi-középhegységben és néhol az
Alföldön esett. Ugyanakkor nagy területen egyáltalán nem vagy csak nagyon kevés eső hullott. Az
elmúlt 30 nap csapadékösszege ismét egyre nagyobb területen mutat hiányt az országban.
A talajok felszín közeli rétege a legtöbb helyen sokat veszített nedvességtartalmából az egy héttel
korábbi állapotokhoz képest, de egy-egy hevesebb zápor által érintett helyen természetesen nőtt a
nedvességtartalom, nagyok a különbségek az országban.
A mélyebb talajrétegek még tartalmaznak nedvességet, de az előző térségekben (Gyöngyös
környékével kiegészítve) egyre nagyobb a probléma.

A napi átlaghőmérséklet meghaladta az ilyenkor szokásos értékeket, az ország nagy részén a 22-25
fok közötti maximumok ezen a héten tovább emelkedtek, szerdán már 26-28 fokos értékek voltak a
jellemzőek. A minimumok is 10 fok körül alakultak.
Az áprilisi csapadék és az egyre magasabb hőmérsékletek hatására az őszi vetések jellemzően
szépen fejlődtek az elmúlt időszakban. Az őszi árpa már kalászol, a búzán megjelent a zászlóslevél, a
repce virágzik. Ezeknek a növényeknek is nagyon jól jönne a csapadék, különösen ott ahol, nem
esett az elmúlt napokban, de az ország nagyobb részén a mélyebb rétegekből még tudnak
nedvességet fölszívni.
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Sokkal inkább szüksége lenne az áztató esőre a Miskolc környékén még 2-4 leveles napraforgónak
és a többnyire 3 leveles kukoricának. Ez utóbbiból van olyan tábla, ahol a növény még ki sem kelt,
és a poros talajban nem is jut nedvességhez.
A gyümölcsfákon a terméskezdemények fejlődnek, mutatja magát a termés, az akác virágzása a
héten helyenként már elkezdődik.
A következő egy hét során előre láthatólag két hidegfront érkezik északnyugat felől
térségünkbe, egy pénteken, majd a második jövő hét kedden.
Ez azt is jelenti, hogy országos, áztató, eső nem valószínű, csak záporok, zivatarok kialakulására
lehet számítani elsősorban ezen a két napon. E miatt a csapadék mennyisége kevés lesz, a
szükségesnél jóval kevesebb, területi eloszlása pedig egyenetlen lesz. Kisebb foltokban 10-20 mm is
hullhat, de nagy területek várhatóan szárazon maradnak.

A talaj az ország nagyobb részén tovább veszít nedvességtartalmából. Bár pénteken főleg északon
visszaesik a hőmérséklet, de a hét végére visszatér a nyáriasan meleg idő. A keddi hidegfront hozhat
majd jelentősebb lehűlést, a minimumok csütörtökre helyenként 5 fok alá csökkenhetnek.
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