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Kovács Péter1 – Lénárt László2 
 

A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ CSAPADÉKOK ELEMZÉSE  
 
BEVEZETÉS 

1960 óta a Bükkben 1973-ban, 1974-ben, 2006-ban és 2010-ben voltak hatalmas 
karsztárvizet okozó csapadékok. Ezek közül az utolsó kettıvel kívánunk foglalkozni, fıképp 
azért, mert bár az árhullámokat kiváltó jellegők azonos, hatásuk mégis rendkívül eltérı volt a 
miskolci vízellátás biztonságára. 2006-ban az átlagoshoz közeli évi (de igen jelentıs április-
májusi) csapadék mellett Miskolcon hatalmas, egzakt vizsgálati adatokkal lényegében még 
ma is tisztázatlan okú vízfertızés alakult ki, több ezer megbetegedéssel. 2010-ben mind az 
éves, mint a karsztárvizet okozó csapadék lényegesen jelentısebb volt a 2006. évinél, ugyan-
akkor a víztermelésre, vízellátásra gyakorolt hatásai – a 2006-os tapasztalatok alapján elvég-
zett kutatások, beruházások hatására – sokkal kevésbé voltak veszélyesek, sıt, olyan, az árvíz 
sújtotta területek számára is tudott Miskolc ivóvizet biztosítani, melyek vízellátása „békeidı-
ben” nem Miskolc feladata. 

Az óránkénti, a napi és a több hónapi csapadékok statisztikai feldolgozása önmagában 
is egy érdekes szakmai kutatás, sok érdekes tapasztalattal, de a csapadékokat, azok megoszlá-
sát a karsztárvizet kiváltó hidrológiai, hidrogeológiai hatásai miatt elemezzük részletesen és 
önállóan. 
 
ÁRVIZEK A BÜKKBEN  

A hegység árvizei általában gyors és nagymértékő hóolvadáskor, vagy azzal párosuló 
esızést követıen, valamint extrém nagyságú esızés alkalmával alakulhatnak ki. Ezen a meg-
oszláson belül is kettéválasztható - a felszín alatti és felszíni lefolyás különbsége alapján - a 
nagy beszivárgással járó leginkább „karszt-” és a fagyott talaj, vagy a nagy csapadékintenzitás 
miatt, nagyobbrészt a felszíni lefolyásból táplálkozó klasszikus árvíz. 

A bükki árvizek történelme (Miskolc város krónikája révén), már több mint 300 éves 
múltra tekint vissza (1. táblázat). A feljegyzések többsége Miskolchoz kapcsolódva a Szinva- 
és Pece-patakok árvizeirıl tesz említést, amelyek közül elıbbi vízjárásáról több korabeli adat-
tal rendelkezünk. 1691-tıl több nagy árvíz is levonult, amelyek közül elıbbi mellett kiemel-
kedik az 1845-ös és fıképp az 1878-as, 277 halálos áldozattal járó nagy árvíz. 
 

1. táblázat 
A Szinva-patak árvizei Miskolcon 

1691.05.23. 1788.01. 1823.02.23. 1958.06.11-12. 2006.06.03-04. 
  1825.08.06. 1973.06.30 2010.05.15-16. 
  1837. 1974.10.22-23. 2010.06.01-02. 
  1845.07.17.   

  1853.05.08.   

  1853.06.14.   

  1855.05.19.   

  1878.08.31.   

  1878.09.27.   

  1879.05.10-11.   

  1888.03.10.   

 
 

                                                 
1Kovács Péter: ÉMVIZIG, Miskolc 
2Lénárt László: Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet 
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A fenti árvizek közül többnek is sajátossága volt, hogy a nagytérségi csapadékosság miatt a 
karszt árvize részben egybeesett a felszíni lefolyásból származó árhullámokkal. Ilyen eset volt 
pl. az 1878. augusztusi tragikus felhıszakadást, ami után a korabeli leírások szerint: „Diós-
gyırben a Szinva medre egy álló hétig tele volt”, tehát a karszt is jelentıs mértékben telítı-
dött. 

A karszt árvizei azonban ritkán alakulnak ki egyetlen felhıszakadást követıen, hiszen 
a Bükk jelentıs tározási kapacitással rendelkezik. A nagyobb árvizek elıtt sokkal gyakoribb a 
fokozatos feltöltıdési folyamat, majd a magas vízszintre „ráfutó” markáns csúcsok. 

Ahhoz, hogy igazán magas „alap” karsztvízszint jöjjön létre, általában egy hosszabb 
aktív csapadékos periódus, vagy nagy mennyiségő hó fokozatos olvadása szükséges és ezt 
kell, hogy kövesse egy rövidebb idejő, de az azt megelızınél intenzívebb nagycsapadék.   
 
CSAPADÉKMÉRÉS A BÜKKBEN  

A hegység környezetében már az 1850-es években elkezdıdtek az elsı mérések az eg-
ri érseki líceum csillagdájában és innen 1861-tıl rendelkezünk havi csapadék adatsorral. Az 
1880-as évektıl a hegység lábainál több állomás kezdte meg mőködését, majd az 1890-es 
években a hegység belsejében is települt egy-két állomás, de ezek még alacsonyabban, a völ-
gyekben mőködtek. 

Igazán nagy fejlıdés az 1930-as években történt, amikor már több helyen, nagyobb 
magasságban is helyeztek el „esımérıket”, így a magasabb területek csapadékviszonyairól is 
képet kaphattunk. Ez egyébként akkoriban meglepetéssel is szolgált a klímakutatók számára, 
hiszen a bánkúti állomás 1931-1944 között mért csapadékadatai alapján, a jelenlegi határokon 
belül Magyarország legcsapadékosabb helyének számított. Sajnos az észlelések nem minden 
állomáson folytatódtak megszakítás nélkül. Az évtizedek folyamán fıleg a fennsíki állomáso-
kat érintette többszöri megszőnés, vagy áttelepítés, sıt a rendszerváltást követıen olyan nagy 
múltú észlelési helyek is megszőntek, mint az 1896-tól kiválóan mérı és az adathiányok pót-
lásához jó támpontokat adó Lillafüred. 

Az 1990-es évek elejétıl, a vízellátás problémáihoz is kapcsolódva, újra erısebb igény 
merült föl a bükki vízkészletek, vízháztartás vizsgálatára, így ismét elıtérbe került a csapadék 
(térben és idıben sőrőbb) észlelése. Új – fıképp vízügyi kezeléső – állomások jöttek létre és 
telepítésre kerültek az elsı távjelzı automaták, amelyek órás adatsőrőséggel több meteoroló-
giai paraméter mérését végzik. Ezek az adatok a korábbiaknál lényegesen jobban vizsgálható-
vá tették a nagyvizeket okozó csapadékeseményeket. 

A csapadékmérı hálózat mellett az 1960-as évektıl a VITUKI üzemeltetésében 
hósőrőségmérı állomások is létesültek, amelyek egy része az ÉMVIZIG kezelésében a mai 
napig mőködik. 
 
CSAPADÉKVISZONYOK A BÜKKBEN  

A hegység ma Magyarország egyik legcsapadékosabb helye. Ahogy azt az Országos 
Meteorológiai Szolgálat honlapján szereplı térkép is mutatja (1. ábra), a fennsík éves átlagos 
csapadéka eléri, ill. meghaladja a 800 mm-t. A domborzat és a csapadékot hozó légtömegek 
együttes hatására a hegység délnyugati, déli vonulatain és elıterében - ugyanazon magasság-
ban – éves átlagban 50-100 mm-rel több csapadék hullik, mint az „árnyékolt” északi és 
északkeleti területeken.  
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A hosszabb idısorokat figyelembe véve a csapadék éves járását 80-110 mm-es júniusi 
maximum és 30-50 mm-es januári-februári minimum jellemzi. 
A 24 órás csapadék átlagos maximuma 35-50 mm között mozog, a nagyobb értékek elıbbi és 
utóbbi esetben is a magasabb régiókat jellemzik. 

Ami viszont igencsak szembetőnı, hogy az elmúlt 10-15 évben a Bükkre hulló csapa-
dék értékei számottevı változást mutatnak. Az éves csapadék átlaga jelentıs mértékben nıtt 
(pl. Jávorkút 1991-2010 között 938 mm, 1995-2010 között 1000 mm), valamint részben meg-
változott az éven belüli eloszlás is. Utóbbi idıszakban július a legcsapadékosabb hónap, 140 
mm-t megközelítı havi értékkel. Ettıl néhány mm-rel kevesebb hullott júniusban és a korábbi 
idıszakokkal szemben a májusi és augusztusi, sıt a szeptemberi csapadék átlaga is megköze-
líti, vagy meghaladja a 100 mm-t. Az ıszi (novemberi) másodlagos maximum továbbra is 
szembetőnı, de nem annyira kiemelkedı, mint az ország nyugati területein. 

A nagymértékő csapadékhozam növekedés mindössze egy hónapot, az októbert nem 
érintette, sıt ebben az idıszakban kismértékő – néhány mm-es – átlagcsökkenés is tapasztal-
ható (2. ábra) 

Amint a fentiekbıl kitőnik, az éves csapadék változását leginkább a záporos csapadé-
kokkal jellemzett, nyári félév jelentıs hozamnövekedése generálta, míg a téli idıszakban je-
lentısen kisebb a megszokottól való eltérés. Ha az 1995-2010 közötti idıszakot tekintjük, Já-
vorkúton a nyári félévben 130 mm-rel több a csapadék, mint az 1961-2010 közötti idıszak át-
laga, ugyanakkor a téli félévben ez a pozitív anomália nem éri el 30 mm-t sem. 
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A csapadék havi átlaga
Jávorkút (700 mBf.)
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2. ábra 
 

A csapadék éves összege és trendje
Jávorkút (700 mBf.)
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3. ábra 

 
Természetesen az éves csapadék mennyiségének trendje is jelentıs emelkedést mutat, 

de az idısor rövidsége és az elmúlt 15 évben elıfordult extrém értékek miatt ez a növekedési 
ütem némileg túlzottnak tekinthetı (3. ábra). 

Szintén szembetőnı, hogy ebben az utóbbi nedves periódusban a téli idıszakok nagy 
része nem bıvelkedett korán kialakuló folyamatosan vastagodó és a tavaszi olvadási idıszak 
elıtt nagy területen jelentıs víztartalmat (150-200 mm) elérı hótakaróban. Az 1990-es évek 
elejétıl mindössze 4 ilyen télrıl (1995-1996; 1999-2000; 2004-2005; 2005-2006) beszélhe-
tünk és ezek közül csak az 1999-2000. évi hozott igazán kiemelkedı, (a Bükk-fennsíkon 200-
250 mm-t elérı) de az eddigi maximumtól (Hármaskút 1963. február 330 mm) azért elmaradó 
hóvízegyenértéket. 
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A 2006. ÉVI KARSZTÁRVÍZ METEOROLÓGIAI EL İZMÉNYEI  
A csapadékos 2005. évet és évzárást követıen, 2006 elsı két hónapja átlag körüli csapadékot 
hozott. Ennek nagy része hó formájában megmaradt, majd március elsı két dekádjában – az 
átlagosnál lényegesen hidegebb idıben – újabb hófelhalmozódás történt. Március második fe-
lére a Bükk magasabb részein (a korábbiakkal együtt) 100-160 mm-nyi hóban tárolt vízkész-
let győlt össze, s csak ezt követıen, a hónap utolsó hetében indult meg a folyamatos és inten-
zívebb olvadás. 

Az olvadást gyakori esık is kísérték, amelyek változó intenzitással áprilisban (a hónap 
folyamán csak 5-6 száraz nap volt) is folytatódtak. Összességében a tavasz elsı két hónapjá-
ban a megszokott csapadék 150-200 %-a hullott le, s ezt a hegység magasabb régióiban csak-
nem ugyanilyen nagyságrendő olvadékvíz beszivárgása/lefolyása kísérte (4. ábra). 

Május elsı két dekádjában is folytatódott a változékony és gyakran esıs idıjárás, de a 
lehulló csapadék mennyisége „csak” az átlagoshoz közeli volt. A hónap utolsó dekádjában vi-
szont egyre jelentısebb esızéseket okozó léghullámok érték el a Kárpát-medencét és 7-8 nap 
alatt egy havi, 80-90 mm-nyi csapadék áztatta a Bükk térségét. A télen felhalmozódott hó ol-
vadása és a tavaszi hónapok csapadéka együttesen - március végétıl május utolsó napjáig, te-
hát durván 2 hónap alatt – mintegy 400-450 mm-nyi esı lehullásával volt egyenértékő. Április 
és május összességében 120-160 mm-es átlagcsapadékát tekintve, ez 300 % körüli pozitív 
anomáliát jelent. 
 

Hidrológiai jellemzık
Garadna-forrás - Ómassa
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4. ábra 

 
Ez a feltöltıdési idıszak elızte meg annak a mediterrán ciklonnak és frontrendszeré-

nek érkezését, amely az Appennin-félsziget felett képzıdött, majd június 2-án elérte a Kárpát-
medence térségét és rendkívüli csapadékával az emlékezetes karsztárvizet kiváltotta. 

A légörvény csapadékzónája 2-án a reggeli órákban érte el a Bükk térségét. Délig csak 
szemerkélı, vagy gyenge esı volt, ami inkább csak a talajt és a növényzetet nedvesítette, ko-
molyabb lefolyást még nem okozott. Az esızés legintenzívebb szakasza 14-19 óra között volt. 
(Kovács A-Kovács P. Légkör 2007.) Ebben az idıszakban Jávorkúton óránként 9-11 mm esı, 
záporesı hullott, míg 11-22 h között összességében 73,8 mm-t mért az automata (5. ábra). 
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A csapadék óránkénti összegei
Jávorkút
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5. ábra: Csapadékeloszlás a Bükk térségében 2006. június 2-án (Légkör 2007) 
 

A csapadék eloszlása jelentıs orografikus többletet mutatott, hiszen míg a Bükk köz-
ponti részén 40-60, ezen belül a fennsíkon 50-80 mm-nyi esı hullott, addig a hegység „lábai-
nál”, mindössze 10-20 mm-t mértek (5. ábra). 
 
A 2010. ÉVI KARSZTÁRVÍZ METEOROLÓGIAI EL İZMÉNYEI  
 

 
6. ábra: A csapadék éves összege az ÉMVIZIG mőködési területén 2010-ben 

 
A meteorológiai észlelések kezdete óta – hazánk mai területén – a 2010. év bizonyult a 

legcsapadékosabb évnek (6. ábra) és ezen belül is a csapadék éves összegének új 1555 mm-es 
országos rekordja a Bükkben, Jávorkúton „született” meg (régi rekord 1510 mm – Kıszeg-
Stájerházak 1937). Hiba volna azonban ezt a nedves idıszakot csak 2010-re korlátozni, hiszen 
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már az azt megelızı év végén, az átlagosat lényegesen meghaladó csapadékot hozott novem-
ber és december is. 

A 2009-2010-es téli félévben (október 1-március 31.) a hegység térségében 400-550 
mm-nyi csapadékot mértek, ami megközelíti a megszokott érték kétszeresét. Ezt a csapadékos 
félévet egy még esısebb tavasz és „nyárelı” követte, amely periódus alatt a folyamatosan 
fennálló nedves állapot mellett három, extrém nagyságú csapadékokkal tőzdelt rövidebb idı-
szak is kialakult. 

Ezekben az idıszakokban jöttek létre azok az emlékezetes Szinva-pataki árvizek, ame-
lyek a patak felsı folyásán legnagyobb részben a karsztból kilépı vízbıl táplálkoztak. A fı 
látványosságként említett patakárvíz mellett a Bükk többi részén ritkán, vagy eddig egyáltalán 
nem látott vízhozammal és helyen jelent meg a források vize, sok esetben helyi elöntéseket, 
károkat okozva.   

Az árvizek konkrét elızménye – a hosszan tartó csapadékosság mellett – áprilisban 
egy több középpontú ciklonrendszer létrejötte, majd májusba és júniusban egy-egy mediterrán 
ciklon átvonulása volt. A ciklonrendszer április 13-14-én, az elsı ciklon május 15-16-án, míg 
a második légörvény május 31-június 1-én vonult át térségünk felett. Utóbbi két szituáció 
elıtt hasonlóan erıs csapadékosság jellemezte az idıjárást, de ciklonok által hullatott esı 
mennyisége már jelentıs különbségeket mutat. Jávorkúton az elsı (Zsófia) esetében 36 óra 
alatt 120, addig a második (Angéla) során, 48 óra alatt 93 mm csapadékot mértünk, így bár 
mindkét csapadékrendszer jelentıs árhullámot váltott ki, a nagyobb (a 4 évvel korábbinál is 
jelentısebb) karsztárvizet a május közepi hozta létre. 

A 2006. évihez hasonlóan a 2010. májusi árvíz elıtt nagyjából két hétig kisebb-
nagyobb esık áztatták a bükki vízgyőjtıket, így a hónap közepére már jelentısen, 80-140 
mm-re gyarapodott a havi csapadék addigi összege (7. ábra). 
 

A csapadék napi összegei
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7. ábra 

 
A május 15-én megérkezı ciklon több jól elkülöníthetı idıszakban adott le intenzív 

csapadékot az esızés 36 órája alatt. Az orografikus csapadéktöbblet mellett jelentıs volt az 
északi-északkeleti áramlás hatása, amely a Bükk északi oldalán az alacsonyabb térségekben is 
nagy mennyiségő esı kihullását eredményezte, míg a hegység délnyugati elıtere „árnyékolt” 
és ez által szárazabb maradt. A nagy fennsíkon általában 100-120 mm esıt mértek, de az 
északi oldalon Szentlélek térségében ez az érték csaknem 130 mm volt és a hegység lábánál 
Varbó, Bánhorváti térségében is megközelítette a 100 mm-t. 
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A csapadék óránkénti összegei
Jávorkút
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8. ábra 

 
A csapadék folyamatossága mellett szembetőnı az intenzitás periodikus hullámzása és 

a csak ritkán és rövid ideig magas értékek. Az 5 mm/h-s, vagy azt kissé meghaladó ütemő és 
nem igazán intenzívnek mondható esızés a teljes idıtartam elsı felére korlátozódott és csak 
két ízben ért el 10 mm/h körüli értéket (8. ábra). 
 
A „ CSAPADÉKOS SZITUÁCIÓK ”  ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A Bükk térségében kialakuló és nagy területre kiterjedı extrém nagyságú csapadékok 
legnagyobb része a Fölközi-tenger térségében kialakuló légörvények és a hozzájuk kapcsoló-
dó csapadékrendszerek mentén jön létre. A 2006. és 2010. évi karsztárvizek is ilyen (ide so-
rolhatjuk az 1974. októberi nagyvizet is), a mediterrán térségben képzıdött ciklon átvonulása 
során következtek be, tehát ebbıl a szempontból viszonylag nagy hasonlóságot mutatnak. (A 
másik nagycsapadékot hozó idıjárási helyzet lehet, amikor hazánk felett délnyugat-északkelet 
irányban hosszan elnyúló és tartósabban fennmaradó csapadék- zivatarképzıdési zóna alakul 
ki és egymást követik a nedves léghullámok, zivataros esık. Ilyenkor több nagy hozamú felhı-
szakadás is végigsöpörhet ugyanazon területen, így bár nem egyszerre, de viszonylag kis idı-
megszakítással, jelentıs intenzitású csapadék zúdul a hegységre. Ilyen szituáció volt az 1878-
as, az 1973-as, valamint az idei (karsztárvizet nem okozó) 2012. július 29-i felhıszakadás so-
rozat, amikor a Bükk keleti felén 50-140 mm esı hullott.) 

A másik nagy hasonlóság az árvizet megelızı feltöltıdési folyamat, amelynek során 
mindkét évben igen jelentıs mennyiségő és hasonló nagyságú csapadék beszivárgása történt 
meg. Itt egyrészt az árvizet megelızı két hét esızéseire (80-120 mm) gondolunk, hiszen a 
tározási-kiürülési folyamatok miatt ez nagy jelentıséggel bír, valamint az azt megelızı 1-1,5 
hónap, 150-250 mm-es csapadékára. Addig tehát, amíg az árvizet közvetlenül kiváltó csapa-
dék lehullása meg nem kezdıdött, a két szituáció között jelentıs hasonlóság volt. 

Az igazi eltérés – és a karszt árvizének szempontjából 2006-ban és 2010-ben legjelen-
tısebb tényezı – az extrém nagycsapadék tér-, de fıképp idıbeli eloszlása volt. A lehullott 
csapadék  mm értékeinek összehasonlításából kitőnik, hogy a megelızı csapadék kisebb tér-
beli eltérésekkel, de gyakorlatilag nem jelentıs mennyiségi anomáliával zárult, ugyanakkor a 
kiváltó esızés mértékében már számottevı változás figyelhetı meg (2. táblázat). 
 



VI. Magyar Földrajzi Konferencia  1098-1108 

1106 
 

A bevezetıben már említett csapadékmennyiségbeli különbség, a 2010. évi értékek lé-
nyegesen nagyobb volta megerısíti azt az ellentmondást, hogy nagyobb esızés kisebb és ke-
zelhetıbb árvíz lefolyásával járt. 

 
2. táblázat 

megelızı 1,5 
hónap

megelızı 14 
nap

megelızı 1,5 
hónap

megelızı 14 
nap

Ómassa 195,2 95,2 210,4 105,0 81,6 86,0 39,2
Felsıhámor 172,3 88,5 242,4 133,7 48,7 86,0 37,2

Jávorkút 252,6 105,0 241,6 112,5 77,3 82,6 37,8
Bánkút 204,9 102,0 185,1 71,6 73,0 71,0 45,0

Szentlélek 171,7 93,1 167,8 78,5 82,6 90,2 38,6
Miskolc-Avas 143,1 75,3 168,4 74,3 22,2 40,5 31,8

állomás
20102006

megelızı csapadék kiváltó csapadék

2006.06.02 2010.05.15 2010.05.16

 
 

Ha azonban egymás mellé tesszük az árvizeket kialakító meteorológiai szituációk jel-
lemzésénél már elkészített intenzitási diagramokat, a jól látható különbség megmutatja, hogy 
a karsztban lejátszódó folyamatokra mennyire nagy hatással lehet a csapadék idıbeli eloszlá-
sa. 2006-ban az esızés elsı 2-3 órájában már 3-6 mm/h-s intenzitású csapadék hullott, ame-
lyet követett aztán az 5 órán tartó 9-11 mm/h-s zuhogó esı, amely nagyon gyors feltöltıdési 
folyamatot és intenzív vízszintemelkedést váltott ki (9. ábra). 2010-ben az intenzitás csak 1-1 
órára érte el a 2006-os értéket, így a lehulló nagyobb víztömeg idıben jobban eloszlott, 
egyenletesen emelkedı, késıbb igen magas vízszinteket eredményezett, de nem járt hirtelen 
áradással, nagy víztömegek gyors áthelyezıdésével. 

A csapadékeloszlás hatása a felszínen is jól látható különbségeket mutatott. 2006-ban 
Lillafüreden, a Hámori-tó vízmércéjén az esızést követı éjszaka (a felszínen lefolyó víz hatá-
sára) 70 cm-re emelkedett a vízszint, majd hajnalra 60 cm alá süllyedt. A reggeli óráktól a 
karsztból érkezı egyre nagyobb víztömeg hatására ismét áradni kezdett és a nappali órákban 
újabb 70 cm-es maximum alakult ki. 

2010-ben ez a kettısség nem volt jellemzı, hiszen a tó vízmércéjén az 1958-as 
„csúcshoz” hasonlóan 90 cm-es maximális vízállást észleltek, az azt megelızı folyamatos 
áradást követıen. 

A Bükk keleti részén a tapolcai források vízgyőjtıin mérı állomások közül Bükk-
szentkereszten a 2006. június 2-i 52,0 és a 2010. május 15-i 57,7 mm-es csapadékérték nem 
mutat jelentıs különbséget, de elıbbi 5-8, utóbbi 15-16 órás idıtartama meghatározó jelentı-
séggel bír. 

Az is fontos, hogy a 2006. évi esızés intenzitása „csak” 10 mm/h volt. A zivataros 
esıknél, ahol ez az érték jelentısen nagyobb is lehet, bizonyos intenzitás felett csökken a be-
szivárgás és túlsúlyba kerülhet a felszíni lefolyás. Ilyen esetekben a patakok emlékezetes árvi-
zeket produkálnak, a karszt késıbbi árvize pedig már eltörpül ezek mellett. 
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A csapadék óránkénti összegei
Jávorkúton
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9. ábra 

 
A csapadék mennyisége és intenzitása mellett kisebb mértékben a levegı hımérsékle-

tének alakulása is hozzájárult az esı jobb „hasznosulásához” (10-11. ábra). Amíg 2006-ban 
10 nappal az árvíz elıtt egy fokozatos lehőlési folyamat indult meg és a hımérsékletek nem 
emelkedtek 15 fok fölé, sıt június 1-én talajmenti fagyot is észleltek a magasabban fekvı te-
rületeken, addig 2010-ben 3-4 melegebb nap is elıfordult, s csak az esızés alatt tapasztalha-
tunk a 4 évvel korábbihoz hasonló lehőlést.  
 

A léghımérséklet minimuma és maximuma
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10. ábra 
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A léghımérséklet minimuma és maximuma
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11. ábra 
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