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Βαρθολομιό: Έβρεξε όςο βρζχει όλο το φθινόπωρο

( Φϊτο: www.iliatora.gr )

Τρεισ ιςχυρζσ κακοκαιρίεσ επηρζαςαν την Ηλεία τον φετινό Οκτϊβριο. Το φψοσ
βροχήσ που ςημειϊθηκε ςτο Βαρθολομιό ξεπζραςε το ςυνολικό φψοσ βροχήσ που
ςημειϊνεται κανονικά και τουσ τρεισ μήνεσ του φθινοπϊρου.
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία από τον αυτόματο μετεωρολογικό ςτακμό του Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ςτισ 12 Οκτωβρίου καταγράφθκαν 87 χιλιοςτά φψοσ
βροχόπτωςθσ ςε 24 ϊρεσ, προκαλϊντασ πλθμμυρικά επειςόδια ςτθν περιοχι. Λίγεσ
θμζρεσ αργότερα ζνα νζο ςφςτθμα επθρεάηει τθν περιοχι με ιςχυρά και πάλι
φαινόμενα με τον ςτακμό ςε μόλισ μία θμζρα να καταγράφει 61,6 χιλιοςτά. Για
αρκετζσ θμζρεσ καταγράφονται αξιόλογα φψθ βροχισ που ξεπερνοφν τα 10
χιλιοςτά. Στισ 27 Οκτωβρίου μια νζα ιςχυρι ατμοςφαιρικι διαταραχι επθρεάςε τον
καιρό τθσ Ηλείασ. Εκ νζου θ περιοχι του Βαρκολομιοφ πλιττεται από ςφοδρζσ
βροχοπτϊςεισ. Σε λιγότερο από 24 ϊρεσ καταγράφονται 84,6 χιλιοςτά προκαλϊντασ
πλζον, ςτθν ιδθ επιβαρυμζνθ περιοχι, εκτεταμζνεσ πλθμμφρεσ.
Συνολικά τον φετινό Οκτϊβριο καταγράφθκαν ςτο Βαρκολομιό 364,0 χιλιοςτά(!),
φψοσ βροχισ που ξεπερνά το ςυνολικό φψοσ βροχισ όλου του Φκινοπϊρου.
Ακροιςτικά τουσ τρεισ μινεσ Σεπτζμβριο, Οκτϊβριο & Νοζμβριο ςθμειϊνονται
κανονικά 325 χιλιοςτά. Μόνο τον Οκτϊβριο το κανονικό φψοσ βροχισ ςτθν περιοχι
είναι 100 χιλιοςτά.

Ο μετεωρολογικόσ ςτακμόσ κατζγραψε τον φετινό Οκτϊβριο ςυνολικά 21 θμζρεσ με
υετό(βροχι) μεγαλφτερο από 0.2 mm(χιλιοςτά), 14 θμζρεσ με υετό μεγαλφτερο από
2 mm και 5 θμζρεσ με υετό μεγαλφτερο από 20 mm.
Σίγουρα τα φαινόμενα ιταν αρκετά ζωσ πολφ ζντονα, δεν μποροφμε όμωσ να τα
χαρακτθρίςουμε ακραία. Φψθ βροχισ των 80 και 90 χιλιοςτϊν ςε μόλισ μία θμζρα
κάκε φκινόπωρο - χειμϊνα ςθμειϊνονται και κεωροφνται ςυνθκιςμζνα για μια
περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ όπωσ το Βαρκολομιό και γενικότερα θ Ηλεία. Το
αξιοςθμείωτο όμωσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ επιμονι των φαινομζνων
κακϊσ ςθμειϊκθκαν τρία ιςχυρά επειςόδια ςφοδρϊν βροχοπτϊςεων ςτθν ίδια
περιοχι ςε διάςτθμα μόλισ 16 θμερϊν. Συνικωσ, επειςόδια ςφοδρϊν
βροχοπτϊςεων ςτθν Ηλεία ςθμειϊνονται 2 με 3 ςε διάςτθμα 5 μθνϊν από το
Σεπτζμβριο ζωσ τον Απρίλιο, κυρίωσ όμωσ κατά τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ.
Ακολουκοφν φωτογραφίεσ από το Βαρκολομιό και τθν ευρφτερθ περιοχι του
Ηλειακοφ Κάμπου. Πθγι www.iliatora.gr
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