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Hétvégére a délnyugati áramlásoknak köszönhetően
megérkezik a tavasz. A kéthetes rendkívül hideg és
szélsőséges tél után szombaton és vasárnap akár 16 fok
is lehet.

– Helytállónak tűnik az az állítás, hogy a szélsőségek váltják egymást – kezdte
Molnár Gergely PhD-hallgató, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Éghajlattani
és Tájföldrajzi Tanszékének városklimatológiával foglalkozó szakembere,
amikor az előttünk álló hét időjárásáról kérdeztük. Míg múlt héten ötvenöt
éves hidegrekord dőlt meg csütörtökre virradóra Szegeden, amikor a
szélvédett helyeken mínusz 20 fok alá csökkent a hőmérséklet, a héten
fokozatosan melegszik a levegő, a hétvégére pedig akár 16 fok is lehet.
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2°C | 10°C

 Még több cikk.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV
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Falióra 24,5 cm

15 991 Ft  
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A szakember korábban elmondta, hosszú távon tovább folytatódhat a tél
melegedése, a következő évtizedekben a téli átlaghőmérséklet további pár
fokkal emelkedhet. Ez nyáron még drasztikusabban jelentkezik, aszályokra kell
számítani. – Minden a szélsőségek felé tolódik: ritkábban fog esni, de akkor
sokat. A globális felmelegedés és az üvegházhatás miatt a szélsőségek
növekedni fognak – magyarázta (2018. február 20.: Amit eddig
megspóroltunk a fűtésen, elköltjük majd a Szibériából érkező hidegben). 
 

– tette hozzá Molnár Gergely. 
 
Mindezt megerősítette Pernyész László is. A Szegedi Magaslégköri
Obszervatórium meteorológusa elmondta, kedden, szerdán és csütörtökön
változóan felhős, napos idő várható. A hétfő reggeli mínusz kilenc fok után
folyamatosan egyre melegebb lesz. Szerdától 10 fok körüli csúcshőmérsékletre
számíthatunk, szombaton és vasárnap 16 fok is lehet. – A hó biztosan elolvad,
de kedden és szerdán szemerkélő esőre, csütörtökön pedig jelentősebb, 5–7
milliméteres csapadékra kell számítani – tájékoztatott a meteorológus. 
 

 
 
 

Lassan, de biztosan elolvad a hó, fokozatosan melegszik az idő. A hétvégén az első
tavaszi hétvégére számíthatunk 16 fok körüli csúcshőmérséklettel. Fotó: Frank Yvette

– A korábban szibériai hideget szállító anticiklon gyengült és leépült,
most a délnyugati, nedvesebb és meleg áramlás erősödik, azért a
hirtelen jött kéthetes tél után a hétvégén tavaszias időjárásra
számíthatunk. A március eleji 16 fok átlagos, de az azt megelőző
rendkívüli hideg nem. A március amúgy is változékony, idén az
átlagosnál több csapadék viszont nem lesz

“

Egész nap eshet ma 
Ma a kora reggeli órákban ónos eső vagy havazás is előfordulhat még, de
napközben már inkább az eső lesz a jellemző. Már a hőmérséklet sem
fog a múlt hetire emlékeztetni. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 2 fok
között várható, míg a legmagasabb 5, 6 fok is lehet. A frontra
érzékenyeknek kettősfronti hatásra kell számítaniuk.
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