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Kulin István:

Az agrometeorológia a Szovjet unióban 
és hazánkban

ö ss ze fo g la lá s  : A tanulmány ismerteti az évek óta tartó szovjet agromete
orológiai vita ereményeit, a szovjet agrometeorológiai kutatás jelenlegi helyzetét 
és jövő feladatait s ezek tükrében bemutatja a hazai agrometeorológiai kutatás 
feladatait, eddigi eredményeit, hiányosságait és azok okait.

А г р о м е т е о р о л о г и я  в С о в е т с к о м  С о ю зе  и  в н а ш е й  с т р а н е . Статья изве
щает результаты несколько лет держащей советской агрометеорологи
ческой дискуссии, настоящее состояние и задачи будущего советского 
аргометеорологического исследования, в этих отражениях показывает 
на отечественные задачи агрометеорологического исследования, резуль
таты, недостатки и на причины последних.

*
L a  m étéo ro lo g ie  a g r ic o le  e n  l 'U n io n  S o v jé tiq u e  et en  H o n g r ie . Présentation 

des résultats de la grande discussion sur la météorologie agricole qui se déroule, 
depuis des années, dans les milieux scientifiques de l’Union Sovjétique, ainsique 
de la position actuelle et des projets à réaliser. Enfin, on expose les buts, résultats 
et quelques faiblesses de la recherche agrométéoroloqigue en Hongrie.

*

A felszabadulás után a tervszerű termelésre áttért mezőgazdaságunk 
különböző intézményei és érdekeltségei részéről szokatlan nagyarányú érdek
lődés nyilvánult meg az időjárási és éghajlati adatok iránt. Az állandóan 
ismétlődő és egyre fokozódó érdeklődés és igény arra mutat, hogy a mező- 
gazdaságot irányító szervek, tudományos intézmények és különböző érde
keltségek hazánkban is kezdik felismerni az időjárás és éghajlatkutatás 
fontos szerepét a mezőgazdasági tudományos kutatásban és gyakorlatban. 
Kezd nyilvánvalóvá válni, hogy mezőgazdaságunk további fejlődéséhez 
a meteorológiai tudományt immár semmiképpen sem nélkülözheti.

Ez a felismerés a Szovjetunióban és több nyugati államban már régen 
megtörtént. Ennek eredményeképpen a meteorológiai tudományból egy 
új tudományág kezdett kisarjadzani, az agrometeorológia. A legrégibb meg
határozás értelmében az agrometeorológia feladata az időjárás és a növényi 
élet közötti összefüggések kutatása volt, de idővel tárgyköre lényegesen 
kibővült s a mai tágabb értelmezés szerint magában foglalja az általános 
időjárás- és éghajlat-kutatás összes eredményeinek hasznosítását a mezőgazdaság 
legkülönbözőbb területein.

Most, amidőn új kormányprogrammunk értelmében mezőgazdaságunk 
fejlesztésének kérdése egyre inkább előtérbe kerül, nem érdektelen röviden
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áttekintenünk a hazai agrometeorölógiai kutatás legfontosabb feladatait, 
eddigi eredményeit, hiányosságait és azok okait. Ezekről a problémákról 
legvilágosabb képet úgy kaphatunk, ha azokat a több, mint félévszázados 
múltra visszatekintő szovjet agrometeorológia tükrében vizsgáljuk meg.

Nézzük meg tehát először a szovjet agrometeorológiai kutatás jelenlegi 
helyzetét és jövő feladatait.

A »Meteorologija i gidrologija« c. szovjet folyóirat hasábjain 1935-ben 
széleskörű agrometeorológiai vita indult meg. A vita fő célja az agrometeoro
lógia tárgyának, feladatainak és módszereinek tisztázása volt, s ezekután 
a szovjet agrometeorológiai kutatómunka további fejlesztése. A vitában 
az agrometeorológiai és a vele rokon tudományok legkiválóbb tudósain kívül 
.gyakorlati szakemberek is igen nagy számban vettek részt, s hosszú éveken 
keresztül az egész szovjet tudományos sajtó foglalkozott az agrometeorológia 
problémáival. A vita egészen 1952-ig tartott, amikor is az elvi kérdések 
tisztázása után konkrétan kijelölték azokat a feladatokat, amelyek meg
oldását a népgazdaság különböző ágai, elsősorban a szocialista mezőgazdaság 
az agrometeorológiától várják.

Az agrometeorológiai vitának közel két évtizeden keresztül Â aló elhúzó
dását kellőképpen indokolja az a nélkülözhetetlenül fontos szerep, amelyet 
a meteorológia a mezőgazdaságban, különösen az előre kidolgozott tervek 
szerint dolgozó haladó szocialista mezőgazdaságban betölt. A tudományos 
alapokon álló mezőgazdaság arra törekszik, hogy teljes mértékben kihasz
nálja az időjárás és éghajlat előnyös hatásait s elkerülje, vagy leküzdje a 
káros hatásokat, részben különféle egyszerűbb agrotechnikai eljárásokkal, 
részben pedig nagyobbszabású és mélyreható természetátalakító munkála
tokkal. F. F. Davitája »Az agrometeorológiai vita eredményei« c. össze
foglaló értekezésében szilárdan leszögezi: »az éghajlattannak mágától érthető- 
dően a tudományos mezőgazdaság alapját kell, hogy képezze«.

Az éghajlattani kutatások azonban egymagukban nem elegendők. 
K. A. Tyimirjazev szerint : »agrometeorológiai kutatások nélkül a meteorológiai 
naplók végtelen számsora a mezőgazdaság számára csak haszontalan terhet 
jelent«. Ezt a gondolatot nem egyszer alátámasztotta A. I. Vojejkov, V. E. 
Viljamsz is. »S maga a gyakorlati élet mutatta meg kétségbevonhatatlan 
igazságát annak, hogy a meteorológiai megfigyelések eredményeit meg
felelően fel kell dolgozni, hogy tudományos alapul szolgáljanak a mezőgazdasági 
termelés különböző ágaiban és hogy elősegítsék a természetátalakítás nagy 
terveit«, írja Davitája az agrometeorológiai vitát összefoglaló értekezésében.

A vita végén az agrometeorológia fogalma leghelyesebb meghatározásá
nak a következőt fogadták e l : »Az agrometeorológia olyan tudomány, amely 
a mezőgazdaság szempontjából jelentős meteorológiai, klimatikus és hidro
lógiai feltételeket a mezőgazdasági termelés objektumaival és folyamataival 
való kölcsönhatásokban tárgyalja«.

A hosszú vita folyamán a meteorológiai adatoknak a mezőgazdaságban 
való jelentőségéről nem is folyt szó, mivel az a Szovjetunióban már régóta 
egészen nyilvánvaló. Annál több szó esett a meteorológiai adatok felhasz
nálásainak módszereiről. Ezen kérdés nehéz és bonyolult voltát nemcsak 
a Szovjetunióban, hanem egyéb államokban is érezték mindazon tudósok, 
akik a meteorológiai megfigyeléseknek a haladó mezőgazdaságban való 
felhasználásán fáradoztak. Napier Shaw híres angol meteorológus pl. meg
állapítja, hogy a meteorológiai intézetek ugyan nagytömegű számadatokat 
nyomtatnak ki, de fogalmuk sincs arról, hogyan lehet ezeket felhasználni 
a mezőgazdaságban.
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A Szovjetunióban A. I. V oje jkovnak és P. I. Brounovnak a forradalom 
előtt megkezdett munkáit a szovjet tudósok tovább fejlesztették s munkájuk 
következtében az agrometeorológiai tudomány az utóbbi két-három évtized
ben a mezőgazdasági tudományos kutatásban és gyakorlatban komoly ered
ményeket ért el. Ilyen eredmények pl. az egyes agroklimatikus körzetek 
megállapítása, a talaj vízgazdálkodásának tanulmányozása és szabályozása, 
a talajmenti levegőréteg és a talaj éghajlatának a javítása, az agrometeoroló
giai tájékoztatás és prognózis módszereinek kidolgozása.

Mindezen eredmények azonban korántsem elegendők ahhoz, hogy 
a haladó szocialista gazdálkodás egyre növekvő igényeit kielégítsék, s külö
nösen hogy a természetátalakítás nagy terveinek megvalósítását elősegítsék.

Ezen célok érdekében a közel két évtizedes vita többek közt az agro
meteorológia feladatául tűzte ki olyan módszerek kidolgozását, amelyek 
segítségével a makroklímakutatás, elsősorban a hidrometeorológiai kutatás 
eredményei a mezőgazdasági termelés gyakorlati szükségleteit kielégítik. 
A Szovjetunióban igen nagy anyagi áldozatokkal létesített és egyre növekvő 
megfigyelő hálózat megfigyelései alapján óriási adathalmaz gyűlt össze. 
A vita során kialakult felfogás szerint megfelelő feldolgozás mellett erre az 
óriási adathalmazra vár az a feladat, hogy tudományos alapul szolgáljon 
a mezőgazdaság számos igen fontos kérdések tudományos megalapozásához. 
Ilyen kérdések pl. a mezővédő erdősávok legcélszerűbb megoldása, az öntözés, 
a kultúrnövények legokszerűbb elhelyezése (tájtermelés), továbbá azoknak 
más tájakon való meghonosítása, új agrotechnikai eljárások és egész föld- 
művelési rendszer kidolgozása.

Az 1935 óta tartó agrometeorológiai vita eredményeit a Hidrometeorológiai 
Szolgálat Főigazgatóságán tartott igen széleskörű értekezleten összegezték. 
Megállapítást nyert, hogy az Oroszországban a múlt század vége felé született, 
és napjainkban már önálló tudománnyá fejlődött agrometeorológia az utóbbi 
évtizedekben igen fontos tudományos és gyakorlati eredményeketért el, mind
amellett még komoly hiányosságai vannak. A záróértekezleten az eredmé
nyek és a hiányosságok mellett rámutattak a hiányosságok okaira is.

A hiányosságok között első helyen említtetett, hogy számos területen 
nem folyik kellő színvonalon az agrometeorológiai kutatómunka. Ennek 
oka elsősorban abban található, hogy a kutatóapparátus nem fejlődött 
kellőképpen, annak ellenére, hogy az agrometeorológiai hálózat 1938 óta 
hatszorosára emelkedett. A tudományos kutatások lemaradásának okai 
között szerepel az is, hogy régebben nem látták egész világosan és nem értet
ték meg az agrometeorológia feladatait és jelentőségét.

A hibák egy további fontos oka az is, hogy nem szervezték meg kellő
képpen az agrometeorológiai szakemberek közép- és főiskolai képzését, 
s emiatt a tudományos káderek száma lassan gyarapodik. Nem szervezték 
meg kielégítően a mezőgazdasági főiskolákon sem a meteorológia es klima
tológia előadásait, ennélfogva az agronómusok tájékozatlanok a meteorológiai, 
klimatológiai és agrometeorológiai kérdésekben s emiatt munkájukban 
nem tudják felhasználni a sokféle meteorológiai anyagot.

A befejező értekezlet megállapította az egyes meteorológiai tényezők 
és a mezőgazdasági termelés közötti összefüggések kutatásánál követendő 
különböző módszereket.

Végül az értekezlet kitűzte az agrometeorológia főfeladatait a következő 
néhány évre, így többek közt a mezogazdasagra karos időjárási jelenségek 
(aszály, talajmenti fagy stb.) tanulmányozását, továbbá azoknak az agro
technikai eljárásoknak és termeszetatalakíto munkaiatoknak agro
meteorológiai megalapozását, amelyek a kedvezőtlen időjárási jelenségek és
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éghajlati tényezők leküzdésére irányulnak (mezővédő erdősávok, tala 
művelési rendszer, öntözés, talajvédelem stb). A közeljövőben megoldandó 
feladatok közé tartozik a Szovjetunió területeinek agrometeorológiai leírása, 
a különböző növények optimális életfeltételeit biztosító tájkörzetek körül
határolása, s az egyes vidékek számára a legmegfelelőbb termelési ág és 
módszer megállapítása. Ilyen feladat továbbá az agrometeorológiai prognózis 
és agrometeorológiai tájékoztatás módszereinek kidolgozása, az agro
meteorológiai megfigyelések és kutatások módszereinek tökéletesítése, továbbá 
a kolhozok és szovhozok agrometeorológiai ellátása módszerének kidolgozása.

Ha ezekután megvizsgáljuk hazai mezőgazdaságunknak azokat a főbb 
problémáit, amelyek megvalósításához az agrometeorológia tudományos 
alátámasztást adhat, és azokat összehasonlítjuk a Szovjetunió mezőgazda- 
sági problémáival, azt találjuk, hogy a Szovjetunió jóval haladottabb mező- 
gazdaságának vannak olyan problémái, amelyek nálunk még nem egészen 
időszerűek, de vannak olyan megoldott problémái is, amelyek nálunk még 
megoldásra várnak. Ez semmiképpen sem csökkenti a hazai agrometeoorlógia 
jelentőségét. És ha a Szovjetunió mezőgazdasági problémái méreteikben és 
időszerűségükben különböznek is a hazaiaktól, nagy részük lényegében 
azonos, vagy hasonló. Ilyenek pl. a mezőgazdasági terveknek előre kidolgo
zása, azoknak menetközben való irányítása, esetleg szükségszerű módosítása, 
az okszerű mezőgazdaság alapvető kérdése, a tájtermelés, azaz a különböző 
növények és művelési ágak számára az optimális éghajlati feltételeket bizto
sító körzetek megállapítása, s az egyes éghajlati körzetek számára a leg
megfelelőbb agrotechnikai eljárások megállapítása. Ilyen kérdések továbbá 
a növénynemesítés és honosítás, valamint a mezőgazdasági üzemtervezés 
és vezetés számos kérdése, hasonlóképpen a különböző időjárási károk, 
s a növényi és állati kártevők elleni védekezés. Ide tartoznak a különböző 
természetátalakító munkálatok, mint pl. vízgazdálkodási kérdéseink meg
nyugtató, korszerű megoldása, az ármentesítés, vízenergia kihasználása, 
az ö.itözés, mezővédő erdősávok létesítése és a talajvédelem különböző 
módozatai. « . *

Az Országos Meteorológiai Intézet Igazgatósága a rohamosan fejlődő 
szocialista mezőgazdaságunk részéről egyre sürgetőbben megnyilvánuló 
kívánságok kielégítése érdekében az akkor még egészen kezdetleges, páréves 
múltú agrometeorológiai osztályt 1951 őszén újraszervezte. Ezenkívül az 
éghajlatkutató osztály fejlesztésénél, a megfigyelő hálózat sűrítésénél és 
korszerűsítésénél, továbbá az éghajlati adatfeldolgozásoknál is elsősorban 
mezőgazdasági szempontok érvényesülnek. A 24, illetve 36 órás időjárás- 
előrejelzéseket adó prognózis- osztálynak nagymérvű fejlesztése is nagy
mértékben mezőgazdasági érdekeket szolgál. A pár év előtt megindult táv- 
prognóziskutatás egyelőre még kísérletezés állapotában van, de 15 napos 
előrejelzéseit a mezőgazdaság máris számos területen előnyösen felhasználja.

Az éghajlatkutató és agrometeorológiai osztálynak az utóbbi években 
bekövetkezett nagyarányú továbbfejlesztése eredményeképpen a hazai 
meteorológiai szolgálat a rövididejű és távprognózison kívül ma már szinte 
megszámlálhatatlan vonatkozásban kapcsolódik bele fejlődő mezőgazdasá
gunk életébe. Az egész országot átszövő s naponta egy, részben több ízben 
siirgönyző hálózatunk adataiból és ezek alapján ma már házi nyomtatásban 
megjelenő térképes és táblázatos napi jelentéseinkből a mezőgazdaságot 
irányító különböző szerveink gyors és pontos értesülést szerezhetnek a mező- 
gazdasági termelésre döntő fontosságú időjárási helyzet alakulásáról s az elmúlt 
napok, vagy hetek időjárásának ismeretében irányíthatják a mezőgazdasági 
munkálatok (szántás, vetés, növényápolás, aratás stb.) módját és ütemét.



A különböző növényi és állati kártevők fejlődése, szaporodása, pusztu
lása vagy tömeges jelentkezése nagymértékben függ az elmúlt napok, hetek 
vagy hónapok időjárásától. Ezért az utóbbi években megindult gomba- és 
rovarprognózis szintén előnyösen felhasználja gyors időjárási hírszolgálatunk 
adatait. Ugyanúgy az árvíz és belvíz előrejelzéseknél és ellenük való védeke
zésnél is nélkülözhetetlenül fontos a pillanatnyi és a közelmúlt időszakok 
időjárásának ismerete. Szovjet mintára tavaly nálunk is megkezdték a vetési 
időnek naptári dátum helyett a talajhőmérséklet alapján való megálla
pítását, az ehhez szükséges adatokat a tavaly szervezett talajhőmérséklet 
sürgönyző hálózatunk szolgáltatja. Gyors időjárási hírszolgálatunk adatainak 
felhasználási területe állandóan növekszik.

Amint arra a közel két évtizedes szovjetunióbeli agrometeorológiai vita 
is rámutatott, a tudományos mezőgazdaságnak az éghajlati kutatások 
képezik alapját, az éghajlati adatokat azonban a mezőgazdaság különböző 
igényeinek megfelelően fel kell dolgozni. így pl. az előre kidolgozott tervek 
szerint működő szocialista mezőgazdaság már nem elégszik meg a klima
tológia régi átlagértékeivel, ami tulajdonképpen sok év adataiból számított 
számtani közép s a valóságban igen ritkán előforduló érték, hanem ezeken 
kívül szüksége van annak ismeretére is, hogy a mezőgazdasági termelésre 
előnyös vagy hátrányos' időjárási események bekövetkezését milyen való
színűséggel várhatjuk, vagyis szüksége van többévtizedes megfigyelések 
alapján megállapított effektiv értékek gyakoriságának, illetve a jövőben 
való bekövetkezése valószínűségének ismeretére is.

Ezen célok érdekében az éghajlatkutató és agrometeorológiai osztály 
a mezőgazdasági igények kielégítése céljából néhány évvel ezelőtt meg
kezdte az egész országot átszövő megfigyelőhálózat többévtizedes megfigye
lési anyagának új szempontok szerint való feldolgozását s táblázatos, térképes 
és szöveges feldolgozás formájában ma már jelentős anyag felett rendelkezünk. 
A csapadék és hőmérsékleti feldolgozások egy része könyv formájában is 
megjelent.

A nyomtatásban megjelent s a még kézirat formájában létező, továbbá 
a folyamatban levő ilyen természetű feldolgozások alapján a következő évek 
időjárásának lehetőségeire és valószínűségeire következtethetünk, vagyis 
éghajlati alapon időjárás-előrejelzéseket tehetünk. Nem áll módunkban meg
mondani azt, hogy pl. 1956 júliusában mennyi csapadék fog hullani, de választ 
adhatunk arra a kérdésre, hogy az ország különböző vidékein milyen való
színűséggel, pl. 10 évenkint hányszor számíthatunk annyi júliusi csapadékra 
(pl. 40 v. 50 mm), amennyi a kettős termelést biztosítja. Az ország minden 
vidékére nézve meg tudjuk adni többek közt a havi, negyedévi, félévi és évi 
csapadékösszegek szélső értékeit, továbbá a 90, 80, 75, 50, 25, 20 és 10%-os 
valószínűséggel bekövetkező csapadékösszegek alsó és felső határértékét. 
A feldolgozott adatok alapján módunkban áll a termelés szempontjából 
előnyös vagy hátrányos csapadékmennyiségeknek a többévtizedes megfigye
lési adatok tükrében való mérlegelésére, azok rendkívüliségének, vagy »vis 
major« jellegének kimutatására és egyben jelezni, hogy milyen valószínű
séggel számíthatunk a termelés különböző időszakaszaiban tapasztalt bármilyen 
csapadékmennyiség megismétlődésére. Ugyanúgy a hőmérsékleti viszonyok
kal kapcsolatban meg tudjuk állapítani az ország különböző vidékein a 
későtavaszi és koraőszi fagyok jelentkezésének átlagos, legkésőbbi, illetve 
legkorábbi időpontját, továbbá azt is, hogy egyes vidékeken tavasszal bizo- 
nyos határidőn túl, ősszel pedig bizonyos határidő előtt milyen valószínű
séggel esedékesek különböző erősségű fagyok. Hasonlóképpen a mezőgazda
sági termelést befolyásoló egyéb időjárási elemekről, pl. napsütésről s leg-
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nedvességről stb. is többé-kevésbbé feldolgozott többévtizedes adataink 
vannak.

Ezen feldolgozások a tervgazdálkodás irányítói számára tájékoztatást 
adnak, hogy hol vannak a bő csapadékot, sok meleget és napsütést igénylő, 
továbbá hosszú tenyészidejű fajták termelésének éghajlati feltételei a leg
jobban biztosítva, azaz a tájtermelés éghajlati kérdéseit többé-kevésbbé 
tisztázzák. A honosító és növénynemesítő iránymutatást kap elsősorban 
arra nézve, hogy a honosítandó növény eredeti hazájának éghajlati feltételei 
hazánk mely vidékein találhatók fel legjobban, továbbá, hogy a honosítás 
és nemesítés alatt álló növényfajok és fajták számára hol vannak az optimális 
éghajlati feltételeket biztosító területek, avagy mely vidékek igényelnek 
különleges tulajdonsággal rendelkező fajtákat (szárazságtűrő, fagyálló stb.). 
A növénynemesítőnek, továbbá különböző kísérleteket végző tudományos 
kutatónak, vagy a gyakorlati gazdálkodónak is módjában áll a kísérletezés 
éveiben tapasztalt kedvező, vagy kedvezőtlen időjárás pontos mérlegelésére 
s megállapítani, hogy a kísérletezés helyén, vagy az ország bármely vidékén 
milyen gyakran számíthat azok megismétlődésére.

Ezek ismeretében, ha a kísérletezés éveinek időjárása különlegesen 
kedvezőtlen volt, nem mond le a kísérletről, míg ha az éghajlati tükör szerint 
rendkívül kedvező volt, óvakodik attól, hogy idő előtt nagybani tovább- 
termelésre ajánljon bizonyos növényfajtákat, vagy általános bevezetését 
ajánlja egyes agrotechnikai eljárásoknak.

Szélsőséges éghajlatunk alatt mezőgazdasági termelésünk állandóan 
ki van szolgáltatva az aszály vagy a túlbő csapadék (árvíz, belvíz) okozta 
kártételeknek. Termelésünk biztonsága csakis vízügyi kérdéseink egyetem- 
leges, kétirányú megoldásával (ármentesítés, öntözés) valósítható meg. 
Az összes vízrendezési munkálatok mind a Meteorológiai Intézet több évtizedes 
megfigyelési anyagára támaszkodnak. A belvízlevezető csatornarendszer 
tökéletesítésénél, a vízierőművek építésénél, öntözésénél stb. a többévtizedes 
éghajlati, főleg csapadékmegfigyelésekből leszűrt s az utóbbi években fel
dolgozott és jelenleg is feldolgozás alatt álló különböző valószínűségi értékek 
szolgálnak alapul.

Szárazság elleni küzdelmünk egy másik hatásos eszközénél, a már termé
szetátalakítás munkálataiba tartozó mezővédő erdősávrendszer helyes tele
pítésénél szintén különböző éghajlati elemek (főleg szél, csapadék) éghajlati 
számértékei adnak támpontot s az egész kérdés helyes megoldása csak állandó 
agrometeorológiai vizsgálatok segítségével lehetséges.

A vízerózió és szélerózió leküzdését célzó talajvédelmi munkálatok 
a már eddig elvégzett különböző éghajlati feldolgozásokban szintén rendkívül 
fontos tudományos alátámasztást kapnak, s a folyamatban levő feldolgozások 
szintén közelebb visznek a helyes megoldáshoz.

A későtavaszi (májusi) fagyok elleni védekezésnél az éghajlati feldolgozá
sok mutatnak rá, hogy különböző vidékeken a fagyveszély milyen gyakran 
jelentkezik. A sikeres védekezéshez a napi prognózisok igen fontos támpontot 
adnak, s a különféle védekezési módok kipróbálása, a védekezés sikeres végre
hajtása fontos kérdése az agrometeorológiának. Ugyanúgy a koraőszi fagyok 
jelentkezési időpontjának ismerete is fontos támpont különböző vidékeken 
az egyes növényfajok vagy fajták megválasztásához.

A mezőgazdasági üzemtervek elkészítésénél is igen jó szolgálatot tesznek 
azok az éghajlati feldolgozások, amelyek a különböző nagyságú csapadék
összegek és különböző hőmérsékleti értékek bekövetkezésének a valószínű
ségét mutatják.
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Mindezeken kívül gyors időjárási hírszolgálatunk, továbbá az előzőkben 
vázolt éghajlati feldolgozások a mezőgazdaságnak még számos más kérdé
sében használhatók fel előnyösen. így pl. a különböző munkaversenyek és 
termelési versenyek eredményeinek tárgyilagos elbírálásánál, munkaerőgazdál
kodás egyes kérdéseiben, a különféle időjárási vonatkozású perekben stb.

A többévtizedes éghajlati adatoknak a mezőgazdaság számára történő 
feldolgozásán kívül az agrometeorológiai osztályban megindultak azok a 
kutatások is, amelyek az időjárás különböző elemei és a növényi életfejlődés 
közötti összefüggést vizsgálják. Ezt szolgálja különböző vadontermő és kultúr
növények életfejlődését megfigyelő növényfenológiai hálózatunk is. A talaj
klíma tanulmányozása érdekében ma már több helyen talajnedvességmeg
figyeléseket folytatunk. Ezenkívül különböző mezőgazdasági tudományos 
intézetekkel és kísérleti állomásokkal együttműködve a mikroklíma-kutatá
sokat is megkezdtük. A tudományos kutatások számára az eddiginél jóval 
nagyobb lehetőséget biztosít a folyó évben Martonvásáron felépítendő agro
meteorológiai kutató állomás.

Fentiekben az Országos Meteorológiai Intézetben és az Intézet irányí
tásával folyó agrometeorológiai kutatások eredményeit vázoltuk. Amennyiben 
a hazai agrometeorológiai kutatásról beszélünk, meg kell említenünk, hogy 
Berényi Dénes debreceni egyetemi tanár már kb. két évtizede foglalkozik 
a makroklíma eredményeinek a mezőgazdaságban való hasznosításával, 
továbbá mikroklíma kutatásokkal. Utóbbi területen Wágner Richard szegedi 
egyetemi tanár is eredményes munkát végez.

Ha ezekután megvizsgáljuk a hazai agrometeorológiai kutatás hiányos
ságait, azt találjuk, hogy mindazon hiányosságok, amelyek a Szovjetunióban 
ma még fennállanak, nálunk fokozottabb mértékben megvannak s ezeken 
kívül még egyéb hiányosságok is bőven találhatók. De ugyanez a helyzet 
a hiányosságok okaival kapcsolatban is.

A két-három év óta folyó mezőgazdasági célú éghajlati feldolgozások 
igen szép eredményt hoztak, de még nem kielégítőek. A tulajdonképpeni 
agrometeorológiai tudományos kutatómunka még csak kezdetleges állapotban 
van. Növényfenológiai hálózatunk gyér, és még igen rövid múltú. A Szovjet
unióéhoz hasonló agrometeorológiai hálózatunk tulajdonképpen nincs, nálunk 
inkább csak az általános éghajlatkutató hálózat egyes állomásai szolgáltatnak 
bizonyos agrometeorológiai adatokat. Agrometeorológiai obszervatóriumunk 
szintén hiányzik. Az agrometeorológia jelentőségének felismerése ma még 
hazánkban nem eléggé általános. Nagy hiány van még műszerekben is, de 
még nagyobb a káderhiány, mind tudományos, mint középkáderekben. 
Az egyetemi agrometeorológusképzés csak a közeljövőben fog megindulni. 
Ez nagyjelentőségű lépést jelent, de a káderhiányt csak néhány év múlva 
tudja pótolni. Az agrometeorológus középkáderek képzése egyelőre csak 
a Meteorológiai Intézet házi továbbképző tanfolyamain történik. A felső 
és középfokú mezőgazdasági oktatásnál még az általános meteorológiai 
alapismeretek oktatása sem kielégítő, és tulajdonképpeni agrometeorológiai 
oktatás nem is folyik.

A felsorolt hiányok a hazai agrometeorológia jelenlegi helyzetéről eléggé 
lehangoló képet adnak. A hiányok azonban a kérdésnek csak árnyoldalát 
és annak is csak pillanatnyi keresztmetszetét mutatják. Helyesebb képet 
kapunk, ha a kérdést teljes egészében és fejlődésében vizsgáljuk. Azok az 
eredmények, amelyeket az agrometeorológiai kutatás az utóbbi ket-három 
év alatt elért s azok a törekvések és eredmények, amelyek a fennálló nagy
számú hiányosság okainak kiküszöbölése terén az utóbbi evekben tapasztal
hatók, a jogos optimizmus érzését kelthetik bennünk;
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K alló s Im réné :

A májusi fagyok kialakulása és előrejelzése
összefoglalás : A mezőgazdaságra veszélyes késő tavaszi fagyok két cso

portra oszthatók : a)  sugárzási, b)  advektiv fagyok. A sugárzási fagyok előre
jelzéséhez ú. n. fagyjelző diagrammot használtak, ez azonban nem mindig ad 
kielégítő eredményt. Az advektiv fagyok kialakulásámak és fejlődésének ismer
tetésére a szerző bemutatja az 1952. évi májusi fagyhelyzetet és ezzel kapcsolatban 
az advektiv-dinamikus analízis felhasználását.

Образование и предсказание морозов на месяц май. Сельскохозяйству 
опасные позднеяровые морозы можно разделить на две группы : а) ради
ационные, б) адвективные морозы. Для предсказания радиационных моро
зов используется так называемая диаграмма для оповещения морозов, 
но эта не дает всегда удовлетворительный результат. Для познакомления 
с образованием и развитием адвективных морозов, автор представит по
ложение морозов на месяц май 1952. г. а в связи с этим использование 
адвективно-динамического анализа.

★
Origine et prévision des gelées de mai. En classifiant les situations de gelées 

printannières en gelées de radiation et gelées advectives, on propose souvant 
pour la prévision locale du premier groupe l’usage des diagrammes du point de 
rosée, mais cette méthode ne méreti pas une confiance entière. Pour expliquer 
l’origine des gelées advectives, l’auteur discute la situation particulière du mai 
1952 en faisant usage de l’analyse advective-dynamique.

★
Ha több évtizedre visszatekintünk és végignézzük a Meteorológiai Inté

zetben összegyűjtött észleléseket, elmondhatjuk, hogy hazánk terülétén az 
elmúlt 56 évből 28-ban fordult elő legalább talajmenti, késő tavaszi fagy. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogyha egyik évben fagy volt, akkor a 
következőben biztosak lehetünk afelől, hogy késő tavaszi fagy nem fenyeget. 
A másujban fellépő fagyok eloszlása ugyanis az évek során nem egyenletes 
és gyakori, hogy a fagy egymásutáni években veszélyezteti termésünket. 
Ez az oka annak, hogy a Meteorológiai Intézet és legfőképpen annak Időjelző 
osztálya éberen figyeli tavasszal az időjárás alakulását, hogy kellő időben fel
hívja a figyelmet a mezőgazdasági károkat okozó időváltozás közeledtére.

Agronómusaink előtt nem ismeretlen, hogy májusi fagy leggyakrabban 
rendkívül meleg április vége, vagy május eleje után szokott fellépni. Ezt 
a meleg időszakot szünteti meg azután az északról délre nyomuló hideg 
levegő beáramlása. A hideg téli évszak után a sarkvidékről betörő levegő 
hőmérséklete már rendszerint több fokkal a fagypont felett van. így maga 
a beáramló levegő csak egy két nap után okoz fagyokat, amikor hazánk felett 
nyugalombajutva a helyi erős éjszakai kisugárzás következtében tovább hűl.

. A sarkvidéki eredetű légtömegeknek nedvességtartalmuk alacsony, bennük 
sugárzási ködök nem lépnek fel. Ez még elősegíti a hajnali fagyok kialakulását.

Az ilyen, úgynevezett sugárzási helyzetekben létrejövő fagyveszély 
megállapítására a már régen ismert fagyjelző görbék jól használhatók. A gör
bék a harmatpontszámítás alapján készültek. A diagrammok megkönnyítik 
annak megállapítását, hogy a beérkezett lévegő harmatpontja a fagypont 
felett, vagy alatt van. Az előrejelzés alapja az a megfigyelés, amely szerint 
derült, csendes éjszakán a levegő csupán a harmatpontig hűl le. További 
lehűlését erősen gátolja a kicsapódás következtében felszabaduló rejtetthő. 
Az 1. ábra fagy jelző görbéjénél a hőmérsékletből és a százalékos nedvesség 
értékéből, a 2. ábra használatánál pedig a száraz és a nedves hőmérő adatának
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különbségéből és a hőmérsékletből következtethetünk a fagyveszély fenn
forgására, sőt megszűntére is. De ezzel a módszerrel végzett fagyjelzéstől 
nem kívánhatjuk meg, hogy minden esetben beváljék, mert ez a módszer 
azt feltételezi, hogy egy légtömegen belül a harmatpont invariáns, azaz 
nem változó érték. Ennek a feltételnek, mint ahogy azt a hosszú évek tapasz
talata megmutatta, a harmatpont nem felel meg. A megfigyelések szerint 
a harmatpont bizonyos mértékben követi a hőmérséklet változását. Bizonytalan 
a fagyjelzés ezen a módon azért is, mert hőmérőházikéinkban végzett méré
seink másfél méter magasban történnek. Közismert ezzel szemben, hogy 
a lehűlés a talajjal érintkező rétegekben indul meg leghamarabb és legerő
sebben. Májusban a talaj hőmérséklete igen alacsony és a kisugárzás követ-
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1. ábra. Fagy jelző görbe. A hőmérséklet (C°) és a viszonylagos nedvesség (% ) adataival 
használható. Pl. 9,3 C° és 42% mellett fagyveszély van, mert a megfelelő pontokban húzott 

merőlegesek metszéspontja (C) a vonalkázott területre esik.

keztében fellépő hővesztesége nem pótlódik mélyebb rétegekből. Tehát a 
talajjal érintkező levegőréteg hűl le leghamarabb a harmatpont közelébe. 
A fagyjelző görbékkel a fagyveszély fennállását megállapíthatjuk, de előre
jelzését, valamint erősségének' változását nem oldahtjuk meg megnyugtató 
módon.

Az ilyen úgynevezett sugárzási fagyhelyzetnél a meteorológus feladata 
egyrészt a hideg levegő harmatpontjának, ezen felül pedig a sugárzási helyzet 
— azaz felhőtlen, csendes idő — bekövetkezésének megállapítása.

Ritkább és nehezebb feladat a fagy előrejelzése, időtartamának meg
állapítása olyan időjárási helyzetekben, amikor északról már olyan hideg 
levegő érkezik, amely maga is képes a fagy kialakítására, mivel nemcsak 
harmatpontja, hanem jelenlegi hőmérséklete is alacsonyabb a fagypontnál,
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vagy néhány fokkal fagypont feletti, de még gyenge sugárzási viszonyok 
között is éjjel 0 fok alá hűl. Ilyen esetben a hideg légtömeget hozó időjárási 
front, esetleg frontok beérkezését, átvonulásának sebességét kell előrejelez
nünk.

Tehát megkülönböztetünk
1. sugárzási (radiációs) és
2. adektiv

fagyokat, aszerint, hogy a késő tavasszal jelentkező fagyok milyen időjárási 
folyamat következményei.

Vizsgáljunk meg közelebbről és kövesssünk végig egy olyan májusi 
fagyhelyzetet, amikor a fagy hideg levegő advekciójával alakult ki hazánkban.
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2. ábra. Fagy jelző görbe. A hőmérséklet (C°), továbbá száraz és nedves hőmérő különb
ségének (T —T1) adataival használható. Pl. 6,5 C° és T —T1 =  1,7 C° mellett nincs fagy
veszély, mert a megfelelő pontokban húzott merőlegesek metszéspontja (B ) a vonalkázott

területen kívül esik.

Ilyen volt az 1952. év május 18 —23-ig terjedő fagyokat hozó időszaka 
Ebben az évben későn jelentkezett a .fagy és szokatlanul hosszú ideig tartott. 
Hat napon át veszélyeztette termésünket. Május 19, 20 és 21-én a talaj mentén 
csaknem az egész országra kiterjedt, sőt 21-én hajnalban az ország három
negyed részén másfél méter magasságban is 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet. 
A májusi fagyos hajnalokat nagyon meleg és száraz április hónap és május 
eleje előzte meg. Az április 10-étől május 12-éig tartó túlzott melegre jellemző 
hogy pl. a Fővárosban ez alatt az egész idő alatt a hőmérséklet napi közép- 
értéke átlag feletti volt és a harminckét napból tizenkilenc napon 6 — 9 fokkal 
haladta meg a 75 éves átlagot. Országos viszonylatban pedig több ízben is 
elérte a nappali felmelegedés a 26 — 29, egyes helyeken a 30 fokot.

Mi okozta ezt a rendkívül meleg időjárást? A »korai nyarat« Európa 
középső és déli részeit tartósan borító meleg tengeri, majd a szubtrópusok 
vidékéről származó légtömegek okozták, s azoknak uralmát csak kisebb
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záporokkal zavarták meg rövid időre hűvösebb léghullámok. V. 5-én és 7-én 
kisebb záporesők, zivatarok voltak hazánkban, egy-két helyen jégeső is 
hullott, de a meleg alig mérséklődött. Az óceáni hűvös levegőt Anglia feletti 
nagykiterjedésű ciklon szállítja napokon át Nyugat-Európába, majd amikor 
az Azori-szigetek felett kialakult anticiklon a szárazföld fölé egészen az Alpokig 
nyúlik előre, ennek előoldalán május 12-én hajnalban a tengeri levegő heves 
zivatarok, nagy csapadékok kíséretében benyomul a Magyar-medencébe. 
(A Meteorológiai Intézetben történt mérések szerint a kétízben kitörő zivatar 
együtt 63,7 mm csapadékot adott, a maximális széllökés sebessége 22 m/s =  79 
km/h volt.) Május 13-án folytatódott erős északnyugati széllel a hűvösebb

levegő átvonulása az országon és a következő napokban fokozatosan süllyedt 
a hőmérséklet az évszaknak megfelelő értékekre.

Ezalatt Észak-Európán ciklonok sora vonult át nyugat-keleti irányban. 
Ezeknek útvonalát Grönlandon átvonuló és a Skandináv-félsziget fölé terjesz
kedő anticiklon megváltoztatja és a ciklonokat délkelet felé tereli, később 
pedig megakadályozta újabb ciklonok behatolását az európai szárazföldre. 
A skandináv anticiklon keleti oldalán északira fordult a szél, a Spitzbergáktól 
délre le egészen a Kárpátokig. Ezzel megindult több hullámban a hideg sark
vidéki levegő délreáramlása, a ciklonsorozat utolsó tagjának hátoldalán. 
(3. ábra.) Magyarországra 17-én tört be a sarkvidéki levegőnek olyan hulláma 
(Budapesten maximális széllökés 15 m/s =  54 km/h), amelynek harmatpontja 
már 0 fok alatti. 18-án hajnalban az élénk szél és részleges felhőzet ellenére 
másfél méter magasságban Kapuvárott —1 és Káldon a fagypontig hűlt.

3. ábra. Időjárási helyzet 1952. május 17-én reggel 7 órakor.
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le a levegő. A talaj mentén a nyugati és az északnyugati határmenti megyék
ből, valamint Miskolc és Debrecen környékéről jelentettek 0 , - 2  fokig terjedő 
hajnali fagyokat.

Május 18-án az általános európai helyzet a következőképpen válto
zott : magasnyomású gerinc alakult ki Skandinávián és Közép-Európán 
keresztül, amely kiterjeszkedett a Kárpát-medencére is. A szél nálunk álta
lában 5 m/s-ra mérséklődött, az ég 18-áról 19-ére virradóra kiderült. Az átmene
tileg kialakult sugárzási helyzet elősegítette a fagy kialakulását, erősödését 
és a talajmentén csaknem az egész országra való kiterjedését. Eközben a 
skandináv anticiklon lassan a Barents-tenger felé vonult, tőle délkeletre, 
Leningrád térségében ciklon képződött, amely északkeleti széllel, azon a 
területen nappal is, fagypont alatti hőmérsékletű levegőt szállított közép- 
európa felé. Hatására 19-én hajnalban Lengyelországban már havazott. 
A leningrádi ciklon frontjai gyorsan vonultak át hazánkon és felhőzetük 
csupán a délnyugati megyéket mentesítette a fagytól. A 20-i rendkívüli idő-

4. ábia. Legalacsonyabb hőmérsékletek 1,5 m magasban és a talaj közelében 1952. május hó 
21-én hajnalban. (Felső szám minimum, alsó szám radiációs minimum.)

járást mutatja az, hogy reggel 7 órakor Sopronban hózápor volt, Debrecen
ben, Békéscsabán havazott, sőt az utóbbi két helyen napközben is hullott 
havaseső. 21-én a fagyos levegőben bekövetkezett hajnali lehűlés ebb^n 
az időszakban a legerősebb fagyokat hozta létre. (4. ábra.) A talajmentén 
+  1, —4,6 fokig, Siklóson, az ország egyik legmelegebb vidékén —6,5 fokig, 
embermagasságban hazánk háromnegyed részén 0, —3 fokig hűlt le a 
levegő.

Az északi anticiklon áthelyeződve a Szovjetunió európai területének 
északi vidékeire, megszüntette a sarkvidéki levegő további beáramlását 
a szárazföldre. így a 21-én hajnalban az Északi-Kárpátok előtt álló, délelőtt 
a Dunántúli megyéket érintő és 22-én hazánkban már átvonult újabb front 
további lehűlést már nem okozott. Az érkező levegő már enyhébb volt az 
előzőnél s ettől kezdve az éjszakai lehűlés gyengül, a fagy egyre kisebb terű-



letre szorítkozik, 24-én hajnalban már csak Békéscsaba környékén fordult 
elő gyenge talaj menti fagy.

Tegyük most kritika tárgyává az Időjelző osztály fagyelőrejelzéseit, vala
mint azt, hogy milyen mértékben sikerült a fagy erősségének ingadozásait 
és végül megszűnését előrejeleznie.

A hivatalos napijelentésben megjelent és a rádión közölt előrejelzések :

Kiadás A másnapra szóló fagyjelzés 
napja
V. 17. Az éjszakai lehűlés erősödik, egjes 

helyeken gyenge talajmenti fagy 
lehet.

V. 18. Az éjszakai lehűlés erősödik, több 
helyen talajmenti fagy. Hőmér
sékleti értékek reggel : 0, + 3 , 
helyenként 0 fok alatt.

V. 19. Az éjszakai lehűlés mérséklődik, 
helyenként gyenge talajmenti fagy. 
Hőm. értékek reggel: 3—6 fok 
között.,

V. 20. Az éjszakai lehűlés a délnyugati 
megyékben erősödik.
Hőm. értékek : 1 — 4 fok között.

V. 21. A hideg idő tovább tart. Hőm.
értékek —1, +  2 fok között.

V. 22. Az éjszakai lehűlés mérséklődik.
Hőm. értékek : 2—5 fok között.

V. 23. Az éjszakai lehűlés tovább mér
séklődik, de lesznek még helyen
ként talajmenti fagyok.
Hőm. értékek: 1 — 4 északkeleten, 
máshol 5 — 8 fok között.

Beválási eredmény

17- én: minimum általában 6—10, radiá
ciós minimum hőmérséklet dél
nyugaton 8—10, máshol 4—8 fok.

18- án : minimum általában 2—4, észak
nyugaton 0, + 2 , rád. min. nyuga
ton és északon —2, - f i ,  máshol 
0, -f4  fok között.

19- én: min. 0, -f3, de Keszthelyen —1,
Debrecenben —2, rád. min. -f 2,
— 2 fok között, Debrecenben —5 
fok.

20- án : min. délnyugaton 4—7, Magyar -
óvárott 0, északkeleten 0, —3, 
máshol 1 — 4, rád. min. délnyu
gaton 3 — 5, máshol - f i ,  —3 fok 
között.

21- én : min. általában — 1, + 4  fok között,
de Egerben —2, Pécsett, Debre
cenben — 3 fok, rád. min, - f i ,
— 4, sőt Debrecenben —5, Siklóson
— 7 fok.

22- én : min. általában —1, -f 4, rád. min.
— 2, -f3  fok között.

23- án: min. 1 — 6 fok között, egy-két
helyen 0 fok. Rád. min. -f 3, —3 
fok között. A fagy kisebb területen 
fordult már elő.

24- é n : min. általában 5—9 fok között,
Salgótarjánban 2 fok. Rád. min. 
északon és keleten - f i ,  -f2,  
máshol 5—9, Ásotthalom —1, 
Mezőhegyes 0 fok.

A fentiek szerint a hét előrejelzésből hat, kis eltérésektől eltekintve, 
bevált és csupán egy hagy maga után kívánnivalót. Ha a gyengébb 19-i 
előrejelzés okát keressük és megnézzük a 19-i 07 órás időjárási térképet, 
— amely egyik alapját képezi a 36 órára szóló előrejelzésnek — megálla
pítható, hogy az előrejelzést készítő a leningrádi ciklon frontjait oly érte
lemben vette tekintetbe előrejelzésénél, hogy az Északi-Kárpátokon átvonuló 
frontok sebessége csökkenni fog, s ennek következtében az éjszaka folyamán 
az országban borult, szeles, csapadékos idő lesz. Tehát a hideg levegőt hozó 
front sebességét ítélte meg helytelenül, ezen felül nem számolt az újonnan 
érkező levegő alabsony hőmérsékletével sem. A Kárpátok vonulata az észak
ról áramló levegő sebességét megváltoztathat!a, esetleg htjából eltérítheti, 
de vannak olyan időjárási helyzetek is, amelyeknél a hegykoszorú nem képez 
akadályt. Az előrejelzés munkáját nagyon megnehezíti az ország medence 
jellege. Emiatt akár sugárzási, akár advektiv módon is következzék is be 
a késő tavaszi fagy, az előrejelzés nem támaszkodhat csupán a talaj adatok 
ismeretére, mivel a talajon végbemenő változásokat nagymértékben befolyá
solják a magasban lejátszódó folyamatok.
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Ma nagy segítséget nyújt az időjárás és így a késő tavaszi fagyok előre
jelzésénél is a légkörben végzett magassági rádió-szonda mérésekre támasz
kodó és azt a talajadatokkal összevető, Pogoszjan és Taborovszlcij szovjet 
kutatók által kidolgozott advektiv-dinamikus analízis elmélete. Ezt a mód
szert 1950. óta fokozatosan alkalmazzuk hazai időjelző szolgálatunkban.

A fent említett elmélet szerint az időjárási frontok a 700 mb-os topográfia 
térkép izohipszái mentén helyeződnek át a szint gradiens szélsebességével. 
Az újabb hideg levegőt hozó front áthelyeződését vizsgálva északról dél felé, 
azt az eredményt kapjuk, hogy a hidegfront a számításoknak megfelelő 
sebességgel haladt a Kárpátokig. 20-án 03 órakor hazánkban, Keszthely— 
Kecskemét—Debrecen vonalát kellett volna elérnie, ezzel szemben ekkor már 
elhagyta Magyarországot.

Annak okát keresve, hogy a front miért tett meg sokkal nagyobb utat, 
mint amit a számítás megengedne, két meggondolást tehetünk. Az egyik az, 
hogy ugyan a frontok a 700 mb-os abszolút topográfia térkép izohipszái 
mentén helyeződnek át, azonban eközben az izohipszák magúk is megvál
toznak. Ezt számításainkban még nem tudjuk pontosan tekintetbe venni. 
A front viselkedésére a másik magyarázat az lenne, hogy a hideg levegő 
feltorlódott a Kárpátok előtt Lengyelországban, a front lelassult, a hegyvonu
laton áthaladva meggyorsulva haladt tovább, a felhalmozódó hideg levegő 
okozta nyomásnövekedés következtében. Ezt az elgondolást igazolja a magyar- 
országi adatokból óránként megrajzolt térképsorozat s az ebből készített 
egy olyan térkép, amely a hidegfront helyzetét az ország területén való áthala
dás során óránként tünteti fel. Ugyanazon időtartamok (egy óra) alatt az 
ország északi részén kisebb távolságokra találjuk meg a frontot, azaz lassabban 
haladt, míg délebbre egymásutáni órákban növekvő távolságokat tett meg, 
tehát gyorsult.

1951. tavasza óta mindennap, így 1952. május 19-én is elkészült az úgy
nevezett termobárikus térkép.1 Eszerint hazánk felett a kérdéses napon a 
magasban gyenge, a Balti-tenger környékén ellenben erős hideg advekció 
figyelhető meg. Ebből azonban minden kétséget kizáró módon nem lehetett 
következtetni újabb, még hidegebb levegő gyors beáramlására. 1953. tavasza 
óta bevezettük szolgálatunkba a légkör alsó fele középhőmérsékletének 
egyik napról a másikra bekövetkező változásait ábrázoló térképek minden
napos készítését. Ezeken az úgynevezett izallohipsza-tér/cépeJcen jól meg
figyelhetők, nyomonkövethetők és előrejelezhetők bizonyos terület felett 
a troposzféra alsó részének hőmérsékletváltozásai. Ezt bizonyítják ehhez 
a vizsgálathoz utólag megrajzolt izallohipsza-térképek, amelyek 1952. máju
sában még nem álltak rendelkezésre. Az 1953. évi fagyelőrejelzéseknél alkal
mazásuk nagymértékben elősegítette a 10 esetben készült fagyjelzések teljes 
beválását.

Áttekintve az egész 1952. évi májusi fagyhelyzetet, meg kell jegyeznünk 
azt, hogy a fagyok kialakulását elősegítette, erősödését fokozta az, hogy 
a fagykeltő hideg levegőt szállító időjárási frontok a hajnali órákban vagy 
még nem érték el hazánkat, vagy már legnagyobb részén áthaladtak. így 
az advektív hatást a kisugárzás még fokozta.

Advektív fagyok esetén a helyi hatásoknak kisebb szerep jut, ellenben 
a radiációs fagyoknál köztudomású, hogy a környezet igen jelentős tényező. 
Emiatt van az, hogy sugárzási fagy gyakran csak az ország fagyzugos helyeit 
látogatja, szemben az advektív faggyal, ami bárhol kialakul.

m
1 Ozorai: Új szovjet módszer bevezetése az időjelző szolgálatba. Időjárás. 

65. 131. 1961.



S zilágy i T ib o r :

Az 1952. évi rendkívüli májusi fagyok
összefoglalás : Az 1952. május 18—26-ig tartó későtavaszi fagyokat rendkí

vülinek minősíthetjük, mert szokatlanul későn jelentkeztek, a késői megjelenéshez 
képest erősek voltak, egymásutáni napokon léptek föl, a fagyokat megelőző hetek 
rendkívül melegek voltak, minek következtében a növényzetet fejlődésének előre
haladt állapotában károsította, végül a fagy az ország egész t'erületén jelentkezett. 
Ezeket a rendkívüliségeket bizonyítja öt állomásnak a hőmérőházikóban, valamint 
a talaj felett 5 cm magasságban elhelyezett minimum-hőmérője többévtizedes 
megfigyelési anyaga, a fagyok térképes ábrázolása, valamint Debrecen pentád 
középhőmérsékletének átlagtól való eltérése azokból az évekből, amikor május 
hónap folyamán legalább három egymásutáni napon fagy volt.

★
Чрезвычайные морозы месяца мая 1952. г. Позднеяровые морозы от 

18-го до 26-го мая 1952. г. можем считать чрезвычайными потому, что 
появились необыкновенно поздно, по отношению к позневесенней погоде 
были слишком сильные, повторялись днями очередно, недели предшествую
щие морозы были чрезвычайно теплые, в следствии чего повредили вегета
цию уже в развивающемся периоде, наконец морозы показывались по 
всей стране. Эти чрезвычайности доказывают материалы наблюдений 
полученные в метеорологических будках на пяти станциях, много десяти
летные наблюдения минимальным термометром поставленным на высоту 
5 см. над грунтом, картинное изображение морозов и отклонение пентад- 
ной (пяти суточной) средней температуры гор. Дебрецен от общих сред
них именно в тех годах, в которых месяца мая появлялся мороз последо
вательно хотя бы через три дня.

★
Les gelées extraordinaires du mois de mai 1952. Les gelées de la période 18 — 26 

mai 1952 se classent comme extraordinaires en raison des circonstances suivantes. 
La gelée se produisait en une maison très avancée ; elle était en comparaison de 
cette manifestation tardive très rigoureuse ; elle comportait une série ininter
rompue de jours de gelée ; de plus, elle était précédée par une période très chaude 
conduisant à un développement important de la végétation ; enfin, les gelées 
s ’étendaient sur le territoire entier du pays. Ces particularités extraordinaires 
font discutées à l’aide de longues séries d’observations effectuées à stations mété
orologiques en abris thérmometriques, ainsique au niveau de 5 cm au-dessus 
du sol, et, de plus, en présentant des cartes de la répartition des gelées ; enfin, 
on donne les anomahes de la température moyenne des pentades à Debrecen 
pour les années dans quelles il y’avait, durant le mois de mai, au moins 3 jours 
consécutives de gelée.

*

A növények elterjedését a Földön a meteorológiai tényezők közül első
sorban a csapadék és a hőmérséklet szabályozza. A csapadék nélkülözhetetlen 
éghajlati elem a növényi élet szempontjából. Ez teszi lehetővé, hogy a növény 
a talajból gyökerei segítségével vízben oldott tápanyagokat szívjon fel és 
ezen keresztül súlyában és tömegében gyarapodni tudjon. A másik rendkívül 
fontos éghajlati elem a hőmérséklet. A mi éghajlatunk alatt a növények 
tenyészidőszakában általában elegendő az a hőmennyiség, amely a termés 
kialakulására kedvezően hat, illetve elég magas a hőmérséklet a növény 
igényeinek kielégítéséhez. Csapadék szempontjából a kérdés más. Vannak 
ugyanis évek, vagy évjáratok, amikor a mennyiségileg, vagy minőségileg 
legjobb terméseredmény kialakulását a csapadék hiánya meghiúsítja.

A hőmérséklet szempontjából már említettük, hogy az elegendő mennyi
ségben áll a növények rendelkezésére. Valóban, ha csupán a havi középhőmér
sékleteket vesszük figyelembe, megállapíthatjuk, hogy a középhőmérsékletek, 
ben kifejezett értékek a növénytermesztés szempontjából altalaban kedve »



zőknek mondhatók. Ha viszont nem elégszünk meg a középhőmérsékletek, 
vagy hőösszegek által kifejezett értékekkel és finomabb vizsgálatokba bocsát
kozunk, kisebb időszakokban vizsgáljuk a növény hőigényét, megállapíthat
juk, hogy vannak bizonyos esztendők, amikor egy esetleg nagyobbmérvű 
terméskiesés okát — más tényezők figyelembevétele mellett — mégis a hő
mérsékletben kell keresnünk. Előfordul ugyanis, különösen április végén, 
vagy május hónap folyamán, amikor a növények az erőteljes fejlődés és 
növekedés stádiumában vannak, hogy egy vagy több éjszakán fagypontra, 
vagy fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Ebben az esetben — a növényzet 
fejlődési állapotától függően — kisebb-nagyobb kárt szenvedhet. Vannak 
növényeink, amelyek az év bizonyos részén, esetleg hónapokig tartó állandó 
fagypont alatti hőmérséklet hatásának vannak kitéve (pl. őszi kalászosok, 
fák) és mégis, hacsak túlerős közvetlen fagykártétel nem okozott kárt, életben 
maradnak. Az őszi gabonafélék a tél folyamán hótakaró nélkül huzamosabb 
ideig tartó —10 fok alatti hőmérsékletet is kibírják károsodás nélkül. Tavasz- 
szal viszont, különösen a kalászhányás és virágzás idején már —1, —2 fokos 
fagy is. nagy pusztítást okozhat.

A fák —20, —30 fokos teleket képesek elviselni. Azonban a virágzás 
idején csupán néhány óráig tartó fagypont alatti hőmérsékleten a fagy már 
súlyos terméskiesést eredményezhet. Makszimov kutatásai szerint a fenyőfák 
tűlevelei télen —30, —40 fokos hőmérsékletet is kibírnak, míg nyáron a —8 
fokos mesterséges lehűlésnél elpusztulnak.

A téli időszakban fellépő ú. n. évszakos fagy ellen a növény védekezni 
tud, éspedig úgy, hogy sejtnedvét cukrok felhalmozásával sűríti. A sűrűbb 
oldat viszont nehezebben, alacsonyabb hőmérséklet mellett fagy csak meg, 
mint a híg oldat, vagy mint pl. a víz. Ezt a jelenséget fagyáspontsüllyedésnek 
nevezzük. A sejtekben felhalmozódott cukroknak keményítővé való átala
kulása tavasszal kezdődik meg. Ilyenkor a sejtnedv cukortartalma csökken, 
az oldat hígabb lesz, minek következtében a növény fagyiránti érzékeny
sége sokkal nagyobb fokú. Éppen ezért, a vegetációs időszakban — rend
szerint későtavasszal vagy koraősszel — fellépő .ú. n. időszakos fagyok az 
esetleg szép reményekkel kecsegtető termésben alapos károkat okoznak, tV nö
vények fagyiránti érzékenysége legnagyobb tavasszal és különösen a virágzás 
idején. De a tavasz folyamán kiültetett palánták (paprika, paradicsom stb.) 
fagyérzékenysége is igen nagy. Éppen ezért, mezőgazdasági szempontból 
szükségessé váít, hogy a Meteorológiai Intézet többévtizedes adatgyűjtemé
nyéből olyan feldolgozást készítsünk, amelynek segítségével meg lehet álla
pítani, hogy az ország különböző részein milyen gyakorisággal és milyen 
erősséggel szokott fellépni későtavasszal, vagy koraősszel a kritikus hónapok
ban bizonyos naptári napok után, illetve előtt fagy. Rendkívül fontos tud
nunk azt, hogy pl. későtavasszal, mikor, mely napon jelentkezik egy késői idő
pontban fagy. Égy április hónap elején fellépő fagy kártétel szempontjából 
nem mérhető össze egy ugyanolyan erősségű, de néhány héttel később jelent
kező faggyal, mert a későbbi időpontban a növények fagyérzékenysége 
már sokkal nagyobb. A fagyok erősségének dátum szerinti feldolgozása 
és erősség szerinti megkülönböztetése tehát indokolt és szükséges. Azt is 
tudnunk kell a fagyok jelentkezésének időpontján és a fagyok erősségén 
kívül, hogy a fagy csak egy napon jelentkezett-e, vagypedig több egymás 
utáni napon.

Mint már említettük, a havi középhőmérséklet egymagában nem elegendő 
arra, hogy a növényeknek a hővel szemben támasztott igényét mérlegelni 
tudjuk. Pécsett például az 1952. év május havának középhőmérséklete 15,9 
fok volt, 0,2 fokkal magasabb mint a 30 éves átlag. Ugyanakkor — a 0,2



fokkal magasabb havi középhőmérséklet mellett — május 19-én és 21-én 
fagypont alá süllyedt a hőmérséklet a talaj közelében, 21-én —3,7 fokra 
süllyedt a talaj menti minimum hőmérséklet.

A növénytermesztést irányító szerveknek, de maguknak a növényneme- 
sítőknek — honosítóknak — termesztőknek a munkáját nagymértékben 
megkönnyíti és tudományosan alátámasztja az a feldolgozás, amelyet az 
agrometeorológiai osz
tályon megkezdtünk.
Az emlékezetes 1952. 
évi május 18—2.6-a 
közötti időszakban 
jelentkezett rendkí
vülinek minősíthető 
országos fagy tette 
végérvényesen szük
ségessé, hogy ezzel a 
feldolgozással Magyar- 
ország éghajlatának 
eddigi ismeretét fino
mabb részleteiben is, 
fejlődő mezőgazdasá
gunk érdekében gyara- 
pítsuk.

E nagyarányú és 
sok k ö rü lte k in té s t 
igénylő feldolgozást 
megkezdtük. Terveink 
szerint feldolgozzuk az 
ország összes éghajlat
kutató állomásának 
adatait május, június, 
illetve szeptember és 
október hónapokról.
Minden egyes állomás 
rendelkezésünkre álló 
adatából a mellékelt 
minta szerinti (1., 2. 
ábra) grafikont készí
tünk, amelyről azonnal 
leolvasható, hogy a 
megfigyelési évek alatt, 
mikor és milyen erősségű fagyok léptek föl. Ezzel a módszerrel minden 
egyes állomás későtavaszi vagy koraőszi fagygyakoriságát meg tudjuk 
állapítani. Rendkívül fontos annak ismerete is, hogy a hónap melyik 
szakában, melyik naptári nap előtt, illetve után, milyen valószínűséggel 
számolhatunk a fagy lehetőségével. Tudnunk kell továbbá azt  ̂is, hogy 
ezek a fagyok egymás utáni napokon szoktak-e bekövetkezni es azt is, 
hogy milyen erősségűek lehetnek. Az ábrázolásnak ez a, módja az ilyen vizsgá
latot lehetővé teszi. Nem elegendő azonban, hogy csupán az egyes állomások 
adatait ismerjük. Tudnunk kell azt is, hogy országos faggyal állunk-e szemben, 
vagypedig a fagy csak az ország bizonyos reszere korlátozódott csupán. 
A vizsgálatnak ezt a módját lehetove teszi az illető ev fagyos hónapjának 
térképes ábrázolása. A közölt térkép (3. abra) az 1952. ev május havanak

2 8

1. ábra. T ú rk e v e  : a  fa g y  g y a k o r isá g a  és erőssége  a  höm érő- 
h á z ik ó b a n  e lh elyeze tt m in im u m h ö m é rő  a la p já n .
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2. ábra. Túrheve: a fagy gyakorisága és 
erőssége a radiációs minimum-hőmérő 

alapján.

fagyos napjait ábrázolja több állo
másról, a talaj felett 5 cm magas
ságban elhelyezett radiációs mini
mum hőmérő adatai alapján. A tér
képen szereplő körökön feltüntetjük 
egy-egy állomás fagyos napjainak 
időpontját, valamint a fagy erőssé
gére nézve is bizonyos mérvű tájé
kozódást nyerünk. Nézzük meg pl. 
Kecskemétet. Azt látjuk, hogy 1952. 
május 19—23-ig 5 egymás utáni 
éjszakán volt fagy a talaj mentén. 
A leghidegebb éjszaka május 21-én 
volt, amikor a hőmérséklet —5,1 és 
—6,0 fok között volt. A térkép szem 
lélésekor láthatjuk, hogy a talaj- 
menti fagy az ország egész terü
letén jelentkezett legalább egy és 
legföljebb hat éjszakán. így egy 
bizonyos év kérdéses hónapjának 
fagyos napjait dátum szerint látjuk 
az egész ország területéről és mint 
említettük, a fagy erősségére is 
tudunk következtetni. Feldolgozá
sunk kiterjed a 1,5—2,0 m magas
ságban, hőmérőházikóban elhelye
zett minimum hőmérő adataira, vala
mint a talaj felszínén 5 em magas
ságban elhelyezett ú. n. radiációs 
minimum adatokra.

A radiációs minimum hőmérséklet kialakulása mikroklimatikus jelenség. 
Nagymértékben függ a domborzati viszonyoktól, a talaj és a levegő nedvesség- 
tartalmától, a talaj színétől és minőségétől, légmozgástól stb. Éppen ezért 
a meteorológiai állomásokon elhelyezett radiációs minimum hőmérővel 
mért adat közel sem olyan reprezentatív — nagyobb területre tájékoztató- 
jellegű, mint a hőmérőházban mért adat. Kis távolságokon belül is lényeges 
eltérések tapasztalhatók a talajmenti hőmérsékletben. Minden esetre ezek 
a meglevő adatok még így is igen nagy értéket képviselnek,mert tudjuk belőlük 
azt, hogy a megfigyelőállomás helyén mikor és milyen erősségű fagy lépett 
föl a talaj mentén. Az agrometeorológia feladata olyan mikroklíma vizs
gálatok végrehajtása, amelyekből megtudjuk, hogy pl. Kecskeméten a 
meteorológiai állomás helyéhez viszonyítva hol fekszenek azok a területek, 
ahol a fagy veszély rendszerint nagyobb. Egy mezőgazdasági vagy kertészeti 
üzemnek ezekre az adatokra nagy szüksége van, mert könnyen tud követ
keztetni egyetlen, a meteorológiai állomáson történt mérésből arra, hogy az 
üzem bizonyos területén jelentkezett-e fagy, és ha igen, kb. milyen erősséggel.

Ezek után térjünk rá az 1952. évi májusi fagyok elbírálására az ismer
tetett feldolgozás első eredményei alapján. Megállapíthatjuk, hogy az 1952. 
május 18—26-ig terjedő fagyok rendkívüliek voltak. Rendkívüli volt azért, 
mert szokatlanul későn jelentkezett (május 18—26 között), a késői idő
ponthoz képest erős volt, több egymást követő napon lépett föl, az egész 
ország területére kiterjeszkedett, valamint a fagyokat megelőző hetek hőmér
séklete országszerte az átlagosnál jóval melegebb volt.
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Nézzük meg ezeket a rendkívüliségeket először néhány állomáson, majd 
országos viszonylatban.

MAGYARÓVÁR. Hőmérőházikóban, 1,5 —2,0 m magasságban 1901 — 
1952-ig megszakítás nélkül történtek mérések. 52 év alatt 8 évben volt 
májusi fagy. 1902. május 1-én —1,0, 8-án pedig 0,0 fokig hűlt le a levegő. 
1935. május 2-án és 3-án —1,4, 4-én pedig —0,4 fok erősségű fagy volt Magyar
óváron. 52 év alatt ez volt az egyetlen — bárom egymás utáni napon elő
forduló — fagy.

1938. május 5-én —1,0, 1941. május 9-én —1,0, 1942. május 2-án —0,4 
fokra bűit a levegő hőmérséklete. 1943. május 22-én jelentkezett itt a leg-

3. ábra. Radiációs fagyok erőssége és időpontja 1952. májas 18—26. között.

későbbi májusi fagy, melynek erőssége —0,2 fok volt. 1944. május 10-én, 
valamint 1945. május 4-én 0,0 fokra hűlt a levegő.

Megállapíthatjuk, hogy Magyaróváron 1,5 —2,0 m magasságban a májusi 
fagyok ritkán fordulnak elő. Általában 50 évenként egy-két alkalommal 
számíthatunk május elején, megismétlődő fagyra. Május második felében 
bekövetkező fagyra is csak kb. 50 évenként egyszer számíthatunk.

Talajmenti minimum megfigyelés 1938 — 1952-ig megszakítás nélkül 
folyt. A rendelkezésünkre álló 15 év adatai azt bizonyítják, hogy május 10-ig 
majdnem minden második évben számolhatunk talajmenti faggyal. Egy alka
lommal, 1941-ben, három egymás utáni napon, 5 — 7-ig, valamint 9-én volt 
fagy. A három egymásutáni napon fellépő fagy erőssége —1,0 fok körüli 
értéket, 9-én pedig —2,5 fok értéket ért el. Május 10-e után három év máju
sában volt fagy. 1940. május 13-án —0,7 fok, 1943. május 20-án és 21-én 
0,0, 22-én pedig —1,3 fok volt a talajmenti lehűlés legalacsonyabb értéke.

A következő, május második felében jelentkező fagy 1952. május 18-án 
és 20-án volt. 18-án —1,7, 20-án pedig —3,2 fok.

15 év talaj menti minimum hőmérsékletének megfigyelése kevés ahhoz, 
hogy hű képet nyerjünk a talajmenti fagyok gyakoriságáról. Minden esetre 
azt megállapíthatjuk, hogy május második felében 15 év alatt két alkalommal

2*
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volt májú ban megismétlődő talaj menti fagy. De megállapíthatjuk azt is, 
hogy 15 év alatt nem volt egy alkalommal sem olyan erős talaj menti fagy, 
mint 1952. május 20-án.

SOPRON-EGYETEM. HőmérőháziJcóban mért adatok innen is 1901-től 
vannak, 1911, 1916, 1918, 1945. évek májusai teljesen,1917. májusi minimum 
megfigyelései pedig 1 —16-ig hiányoznak. A hiányzó adatok figyelmen kívül 
hagyásával megállapíthatjuk, hogy május 15-e után Sopronban 1,5 —2,0 m 
magasságban fagy nem fordult elő. 15-e előtt viszont 11 évben volt egy, 
de legföljebb három egymásutáni napon fagy. Megállapíthatjuk, hogy 4— 5 éven
ként lesz egy május hónap, amikor 15-e előtt 1—2 napos faggyal számolhatunk.

A talajmentén elhelyezett minimimhőmérő adatai 1927 —1952-ig 1945. 
kivételével — 25 év megfigyelését mutatják. I tt május hónap első felében 
gyakoriak a talaj menti fagyok, mind erősségben, mint pedig az egymásra 
következő fagyos napok számában. 25 esztendő alatt 14 év májusában lépett 
föl egy, vagy többnapos vagy, a május 1 —15-ig terjedő időszakban. Ez 
annyit jelent, hogy kb. minden három év közül két évben számíthatunk 
május 15-ig talaj menti faggyal. Május 15-e után átlagosan három-négyéven
ként lép föl fagy, egy, esetleg három egymásutáni éjtszakán. 25 év meg
figyelése azt bizonyítja, hogy egy alkalommal -1928-ban — június 3-án 
is volt fagy, —0,6 fok erősséggel. A május 20-a utáni napokon általában 
tízévenként egyszer találunk egymásután következő napokon fagyot.

KIRÁLYPIALOM. (ÁSOTTHALOM). Hő mérőházihóban történt mini
mum megfigyelések 1901 —1952-ig — öt év, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927. 
kivételével — folytak. Május első tíz napjában csupán három alkalommal, 
1914-ben, 1935-ben és 1938-ban találkoztunk faggyal. 1935. május 2 — 6-ig, 
öt egymásutáni napon volt fagy. A legerősebb lehűlést — —3,2 fokot — 
1935. május 4-én találtuk. Május 15-étől kezdve csupán két alkalommal 
volt fagy. 1935. május 15-én 0,0, valamint 1952. május 22-én —0,3 fok érték
kel. Megállapíthatjuk, hogy itt 1,5 —2,0 m magasságban ötven évenként 
egyszer vagy kétszer számíthatunk fagyra, május második felében, 
j Radiációs minimiym megfigyelés 1911-től folyik hét év megszakítással. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján —34 év megfigyeléséből — meg
állapíthatjuk, hogy május első 10 napjában a fagy erősségben is és több, 
egymásutáni napon való megjelenésében is, gyakori. Általában tízéven
ként 3—4 évben számíthatunk május 10-ig faggyal a talaj mentén. A május 
10-étől 20-ig terjedő időszakban a talajmenti fagyok tízévenként átlagosan 
egy-két évben jelentkeznek. Május 20-a után is találunk még fagyokat Király- 
halmon. Tízévenként 2 — 3 évben lehet számolni ezekkel a fagyokkal. A leg
erősebb talajmenti fagyot — május 20-a után — 1922-ben mérték, amikor
— 5,5 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete* Ez a fagy 1922. május 30-án volt. 
Az utánakövetkező napon pedig —4,0 fokra süllyedt a hőmérséklet. 1952. 
május második felében itt még nem tapasztalt, 6 egymásutáni napon volt 
fagy a talaj mentén. Május 19—24-ig. A legalacsonyabb értéket — —5,0 
fokot — május 21-én mérték. Az észlelésből kimaradt hét év egyikében sem 
valószínű, hogy május második felében előfordult volna, közel egy hétig 
tartó fagyos éjtszaka.

EGER. Hőméröházihóban 1901 —1952-ig megszakítás nélkül történtek 
észlelések. Az 52 év megfigyelése azt bizonyítja, hogy itt, 1,5 —2,0 m magas
ságban, május első felében tízévenként általában három évben fog jelentkezni 
fagy. Május második felében viszont, húszévenként egyszer számíthatunk 
fagyra. Május második felében két alkalommal találunk 0,0 fokos lehűlést
— 1903. május 19-én és 1927. május 17-én. Ezzel szemben, 1952. május 20-án



—1,0, 21-én pedig —1,2 fokra hűlt a levegő a hőmérőházikó magasságában. 
Ehhez hasonló erős lehűlés itt csak május első tíz napjában szokott elő
fordulni, mint későtavaszi fagy.

Radiációs megfigyelés sajnos csak 1932-től kezdve folyik, 1945 kivételével. 
20 éven keresztül május 16-a után csak három évben volt fagy. 1933. május 
25-én —1,0 fokos, 1943. május 22-én 0,0 fokos és 1952. május 20-án —2,2, 
21-én —2,5 és 22-én —0,4 fokig hűlt le a levegő a talaj mentén.

Az 1933. évi fagy egy éjtszakán lépett föl, 1943-ban szintén, de fagy
pont alá nem süllyedt a hőmérséklet. 1952-ben három egymást követő napon 
volt fagy. A megfigyelés alatt álló 20 évben ez volt a legkésőbben jelentkező 
legerősebb fagy, amely három egymást követő napon jelentkezett. Megálla
píthatjuk, hogy Egerben a legrosszabb esetben 20 évenként egyszer fordul 
elő ilyen késői időpontban egymásutáni napokon talajmenti fagy.

TURKEVE. Nézzük most meg azt, hogy az Alföld közepén milyen 
a későtavaszi fagyok gyakorisága. I tt  is 1901-től folynak a megfigyelések 
1,5—2,0 m magasságban (1. ábra). Kivételt képez 1922, amikor minimum 
megfigyelés nem volt. I tt  azt találjuk, hogy 1910. május 20-án és 28-án 
hűlt fagypont alá a levegő hőmérséklete. 20-án —1,0, 28-án pedig —0,8 
fokig. A következő májusvégi erőteljes lehűlés 1952. május 21-én volt. Ekkor 
fagypontig hűlt a levegő hőmérséklete. Ebből következik, hogy 50 évenként 
egy-kétsíer kell számolnunk május második felében faggyal.

A talajmenti lehűlés itt más képet mutat (2. ábra). *Az 1926 — 1952-ig 
terjedő 27 éven keresztül, megszakítás nélkül folytak ezek a megfigyelések. 
Azt láthatjuk a grafikonról, hogy három egymást követő éjtszakán három 
alkalommal volt fagy május 20-a után. 1927. május 25-én lépett föl egy három
napos fagy. 26-án érte él legalacsonyabb értékét, —2,7 fokot. 1943-ban 
— ugyancsak mint 1952-ben — május 21 —23-a között volt fagy. Erőssége 
nagyobb volt, mint 1952-ben. Elszórtan találunk még itt május 20-a után 
fagyokat, sőt még június hónap folyamán is előfordult (1928, 1943 és 1947-ben) 
azonban ezek csak egy éjtszakán jelentkeztek és a —1,0 fokot sem érték el.

4 ábra A talajmenti hőmérséklet (radiációs minimum) legalacsonyabb értékéi az 1У>г. 
május 18-tól 26-ig tartó fagyos időszakban.



22

Az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy május 20-a után 
átlagosan 10 évenként jelentkezik ezen a vidéken többnapos fagy, valamint 
hogy június hónap folyamán is felléphet átlagosan tízévenként egy alkalommal 
egy fagyos éjtszaka.

Bíráljuk most el az 1952. évi májusi fagyokat országos viszonylatban. 
E fagyokat rendkívülinek minősíthetjük azért, mert késői időpontban jelent
keztek (május 18 —26-a között) és a késői megjelenéshez képest erősek voltak. 
Láthatjuk, csupán öt állomás adata alapján, hogy megjelenésben is, erős
ségben is, igen ritkán előforduló fagyok voltak. De rendkívüli volt azprt 
is, mert az egész ország területére kiterjeszkedett. Ha megnézzük a már 
ismertetett 3. ábrát, feltűnik róla, hogy a május 18 —26-ig terjedő napok 
valamelyikén egy vagy több alkalommal jelentkezett fagy. Kivételt képez 
Budapest Meteorológiai Intézet, ahol az Intézet műszerkertjében 1952.

május havában nem fordult elő fagy. Ez a látszólagos ellentmondás azzal 
magyarázható, hogy a Meteorológiai Intézet műszerkertje a Főváros belsejé
ben, hatalmas épületektől körülvéve városi klíma befolyása alatt fekszik. 
Ezeken az éjtszakákon viszont a Főváron más területein felállított «állomá
sokon mértek egy vagy több alkalommal fagyot. A 4. ábrán a talajmenti 
hőmérséklet legalacsonyabb értékeit látjuk föltüntetve a tárgyalt fagyos 
időszakról, az ország területéről. Ez is meggyőz minket arról, hogy országos 
kiterjedésű volt a fagy. De az az állításunk is igazoltnak tekinthető, hogy 
a megjelenés időpontjához képest a fagy erős volt. A legerősebb lehűlést 
az ország déli részén Siklóson mérték, itt —6,5 fokra süllyedt a hőmérséklet.

Az 5. ábra az utolsó fagyos nap átlagos időpontját tünteti föl az ország 
területéről, az 1901 —1930-ig /terjedő 30 év átlagában. (Bacsó Nándor— 
Kakas József—Takács Lajos : \ »Magyarország éghajlata«.) Az utolsó fagyos 
nap átlagos időpontja az ország déli, délnyugati részén április 5 — 10, az észak
keleti országrész egyes vidékein pedig április 25 —30-a között van. 1952-ben 
az utolsó fagyos nap az ország legnagyobb részén több mint egy hónappal 
későbben jelentkezett a 30 éves átlaghoz viszonyítva, hőmérőházikóban, 
1,5—2,0 m magasságban elhelyezett minimumhőmérők adata alapján.

5. ábra. Az utolsó fagyos nap átlagos időpontja 1901—1930-ban (Bacsó N. nyomán).
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Az 1952, évi májusi fagy rendkívüliségével kapcsolatban említettük azt, 
hogy a fagyokat megelőző hetek országosan az átlagosnál jóval melegebbek 
voltak. A tartós, meleg időjárás következtében a növényzet előrehaladott 
fejlődési állapotban volt. A 6. ábrán Debrecen ötnaponkénti (pentád) közép- 
hőmérsékletét látjuk a 30 éves (1901 —1930) átlaghoz viszonyítva, 1952. 
április 1—május 30-ig. Azonnal feltűnik, hogy április 10-étől kezdve a hőmér
séklet rohamos emelkedést mutat egészen május közepéig. A május 19 — 22 
között jelentkező fagyok a napi középhőmérséklet értékeit is erősen leszállí
tották.

Debrecenben 52 év alatt öt olyan május hónapot találunk, amikor 
legalább három egymásutáni napon fagy volt, 1,5—-2,0 m magasságban. 
1909. május 8 — 10, 1914. május 3 — 5, 1928. május 11 — 13, 1935. május 3—6 
és 1952. május 19—22. Vizsgáljuk meg az öt esetet. Ha az ötnaponkénti 
középhőmérsékletek átlagát viszonyítjuk az illető év április 1 — május 30-ig 
terjedő ötnaponkénti — pentád — közepekhez, láthatjuk azt, hogy a fagyokat 
megelőző hetekben átlagon felüli volt a hőmérséklet. Ez a tény a fagy bekövet
kezését is megmagyarázza bizonyos mértékig. Ezeken a tavaszokon ugyanis 
a kontinensen napsütésben gazdag, meleg időjárás uralkodott. Az erősen 
felmelegedett talaj a levegőt felmelegítve, felszállásra késztette. A felszállott 
meleg levegő helyére viszont hideg, esetleg fagypont alatti sarkvidéki 
eredetű légtömegek érkeztek és előidézői voltak a késótavaszi fagyoknak.

Az öt ábra bizonyítja azt is, hogy az öt súlyos eset közül az 1952. évi 
volt a legsúlyosabb. Mint már tudjuk azért, mert a legkésőbbi időpontban 
jelentkező többnapos fagy volt, de azért is, mert a fagyot megelőző hetek 
rendkívüli melegsége következtében a növényzetet fejlodesenek legkritikusabb 
idejében támadta meg.

6. ábra. D e b re c e n :  a  3 0  éves ( 1 9 0 1 —1 9 3 0 )  p e n tá d á tla g tó l s z á m íto tt  e ltérés 1 9 0 9 , 1 9 1 4 , 
1 9 2 8 , 1 9 3 6  és 1 9 5 2 . á p r i l i s  1 — m á ju s  3 0 . k ö z ti  id ő sza k b ó l.
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Fekete Zoltán :

Az idei hó jelentősége a talaj 
vízgazdálkodásában

Összefoglalás : Szerző mérlegeli azokat a lehetőségeket, melyeket az idei hó 
a talaj vízforgalmának kialakulása szempontjából jelent. Az ősz feltűnőén száraz 
volt. A hóban már a január 16-án elkezdődő olvadásig az ország legtöbb részén 
20—33 mm csapadéknak megfelelő víz volt felhalmozva. Ennek az ország nagy 
részén a fele, vagy még több a talajba szivárgott a január 23-ig tartó olvadási 
periódusban. Azóta ismét erősebb fagyok és havazások voltak. A föld 80 cm mélyen 
átfagyott és így vízvezető képessége rendkívül korlátolt volt. A február második 
hetében bekövetkező olvadás keleten lassú volt és a víz a talajba szivárgott. Nyuga
ton egyes helyeken már elfolyó víz is mutatkozott, de itt a csapadék összes meny- 
nyisége több volt, mint keleten. A talajtani viszonyokat mérlegelve, feltételezhető, 
hogy a gazdasági növények megfelelő időjárású tavasz esetén hozzájutnak annyi 
nedvességhez, hogy közepes termést adjanak. Száraz tavasz esetén azonban a 
nedvességtartalék nem lesz elegendő.

★
Значение сн ега  сего года в водохозяйстве почвы. Автор рассуж дает те 

возм ож ности, которые представляет снег сего года с точки зрения р а з 
вития водной ц иркуляции  почвы. Осень была чрезвы чайно сухая . Д о 
начала та ян и я  до 16-го ян в а р я  почти по всей стране в снегу саккум ули- 
ровалась вода соответвую щ ая осадкам  в количестве 20— 30 мм. П оловина 
или даж е больше этого количества в периоде та ян и я  держ ащ его  до 23-го 
ян в а р я  в больщ ей части страны  просачивалось в почву. С тех пор настали 
опять сильнейш ие морозы и снегопады. Зем ля зам ерзла до глубины  80 см. 
в следствии чего водопроводящ ая способность ее весьма ограничена. Н а 
чавш ееся таяние во вторую  неделю ф евраля на востоке было медленное, 
а воды просачивались в почву. Н а  западе местами появились у ж е  и слив
ные воды, но на этих местах общее количество осадков было больше, чем 
на востоке. Р ассу ж д ая  обстоятельство почвы м ож но предполагать, что 
хозяйственны е растения при подходящ ей весенней погоде получат в л а ж - 

. ности в таком количестве, чтобы смогли дать средний ур о ж ай . Н о при су
хой весенней погоде зап ас влаж ности  будет недостаточный.

★
L'importance de l'abondante couverture de neige de cette année au point de 

vue de la balance hydrologique du sol. L’ateur discute l’influence probable exercée 
par la riche couverture de neige en cet hiver pour la balance hydrologique du sol. 
L’automne a été particulièrement sec. La couche de neige contenait, au moment 
de la première période de fonte qui se produisit le 16 janvier, une quantité d’eau 
équivalante a 20—30 mm de précipitations. Environ la moitié de cette quantité 
a percolé dans le sol pendant la période de fonte qui se prolongait jusqu’au 23 
janvier. Depuis, des chutes de neige importantes se sont produits. La gelée a 
pénétré dans le sol jusqu’à une profondeur de 80 cm et, en conséquence, il ne 
possédait qu’une capacité de percolation très limitée. Une nouvelle période de 
fonte, durant la second semaine de février, était bien lente, surtout dans les parties 
orientales du pays ; l ’eau percolait. A l’ouest, en certains endroits, on constatait 
déjà un écoulement de surface, mais, dans ces régions, les précipitations étaient 
plus abondantes qu’à l’est. En connaissance des conditions pédologiques, on est 
amené à supposer que les cultures pourront obtenir, dans le cas d’un printemps 
propice, une quantité d’hum iiité suffisante pour une récolte moyenne. D ’autre 
part, au cas d’un printemps sec, les réserves d’eau dans le sol seront insuffisantes.

★

Gazdasági növényeink vízszükségletüket a talajból szerzik be. Az a 
kb. 200 mm mennyiségű csapadék, mely gazdasági növényeink túlny' mó 
többségének átlagterméséhez szükséges, nem minden esztendőben áll a 
növények rendelkezésére. Leginkább tudják a növények felhasználni azt 
a hasznos mennyiséget (DV), ami 10 cm-től 120 cm-ig helyezkedik el a talaj-



ban. Bár a talaj felső 10 cm-e sok gazdasági növényünk által jól be van gyöke
rezve, mégis az itt tárolt vízmennyiség nagyrésze nem tud a gyökerekbe 
jutni, mert elpárolog. A 120 cm-nél mélyebben elhelyezkedő hasznosvizet 
pedig gazdasági növényeink az év nagyobb részében nem tudják haszno
sítani, mert az egyéves növények tenyészidejűk kezdetén még nem bocsátják 
ilyen mélyre vízszívó gyökereiket. A kötött talajokra hullott nyári csapadék 
ritkábban jut le 10 cm-nél mélyebbre a talajban és ezért nagyrésze haszon 
nélkül elpárolog. Viszont a homokos talajokra hulló őszi és téli csapadék 
jórésze azért válik használhatatlanná, mert túl mélyen szivárog be a talajba 
és így sok gazdasági növény nem tudja elérni gyökereivel, sőt sokszor a csapa- - 
dék nagy része leszivárogva a talajvízbe, annak áramlásával eltávozik a hely
színről.

A növények vízellátását részben az ősszel megkezdődő termelési évben 
lehullott csapadék, részben pedig az előző évi készlet fedezi. Nézzük meg, 
hogyan állunk az előző évi készlettel. Előfordulhat az a ritka eset is, hogy 
igen jó szerkezetű talajon az egészen korán lekerülő növények után, a nyári 
csapadék egy része is mélyebbre szivárog és felraktározódik a következő évi 
termés számára. Gyakoribb eset az, hogy igen korán lekerülő növények után 
az előző tél-tavaszi csapadékból még marad vissza raktározott csapadék a 
talajban, mert a növény csapadékosabb tavaszon nem használja fel a mélyeb
ben található tartalékot. Sokkal gyakoribb az, hogy a sekélyen gyökerező 
növények hagynak vissza nedvességkészletet. Míg a burgonya tenyész- 
ideje végén 60 cm mélységig elhasznál minden hasznosvizet, addig gazdasági 
növényeink zöme 120—150 cm mélységig használja el a hasznosvizet, évelő 
takarmánynövényeink és egyéb évelő kultúráink pedig 2 m mélységig is 
kiszáríthatják a talajt. Ilyenkor a talajban a kiszárított rétegben a nedvesség- 
tartalom a hervadásponton van, azaz a talaj csak holtvizet tartalmaz, melyet 
a növények nem hasznosíthatnak. Ha egy talajon előző évben burgonyát termel
tek, és lekerülése óta ősszel alig esett eső, télen pedig alig volt hó, akkor a talaj 
az ősztől tavaszig tartó víztárolási időszakban kevés vízutánpótlást kapha
tott és mégis előfordulhat, hogy egy évelőtakarmánynövény jó termést ad 
rajta. Ez azért van, mert 60 cm-től 2 m mélységig a talaj elegendő mennyiségű 
hasznosvizet tartalmazhatott, amivel a takarmánynövényt ellátja az esőtlen, 
száraz időszakokban. A tavaszi és nyári esők idején pedig a növény a talaj 
legfelsőbb 10—20 cm-éből veszi fel a feltalajban tárolt értékes táplálóanyago
kat. A növény életében tehát vannak erős növekedési szakaszok, amikor 
a feltalaj nedves és így bőségesen állnak táplálóanyagok a növény rendelkezé
sére, máskor viszont olyan éhezési és többé-kevésbbé szomjazási szakaszokat 
kell a növénynek átvészelnie, amikor csak az altalajban tárolt víz menti 
meg a növényt a szomjanhalástól. Egyéves növényeink általában a feltalaj
ban (kb. 30 cm-ig) dús, bojtos gyökérzetet fejlesztenek, míg az altalajba 
csak 2 — 3 vízszívó gyökérszáluk nő le, melyek aszályos időszakokban az 
altalaj vízkészletét fogyasztják.

Előbbi esetben tehát egy sekélyen gyökerező növény lekerülte után 
kevés volt az ősz-téli csapadék és a mély gyökérzetű utóvetemény mégis 
át tudta vészelni az aszályos időszakokat, az előző évi vízkészlet fel- 
használásával. Természetesen ritka eset az, hogy feltűnően sekélyen gyöke
rező növények után mélyen gyökerező növényeket vetünk. A vetésforgóban 
éppen úgy előfordulhat az, hogy kb. egyenlő mélyen gyökerező növényeket 
vetünk egymás után, vagy a mélyen gyökerező növényt követi a sekélyen 
gvökerező növény. Ilyen körülmények között az előző évi vízkészletet a növé
nyek nem tudják felhasználni és az aszályos időszakokban az őszi-téli csapa
dékból az altalajban tárolt készletekre vannak utalva.
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A valóságban egy kevés nedvesség így is érvényesül az előző évi csapadék
ból. Télen huzamos ideig lehűl, vagy megfagy a feltalaj. Az altalaj mélyebb 
részeinek vízkészlete ilyenkor pára alakjában felszáll és a feltalajban kicsa
pódik. Az a vízkondenzáció azonban, amely a mélyebb altalajból származva 
a feltalajt gazdagítja, csak ritkán szokta elérni a 16—18 mm-t, tehá£ nem 
tudja pótolni egy feltűnően száraz ősz és tél csapadékhiányát. Összefoglalva 
tehát, az előző évi csapadék főleg csak akkor érvényesül a következő évi 
termés segítésében, ha a sekély gyökérzetű növény után mély gyökérzetű 
növény kerül. Ellenkező esetben is van némi téli kondenzáció a feltalaj
ban ami azonban csak csekély segítséget nyújt.

Ebből azonban máris azt láthatjuk, hogy az aszály átvészelésénél döntő 
jelentősége van az ősz-téli csapadéknak. Valahányszor előfordult, hogy rend
kívül száraz volt az ősz, a következő évben mindig megsínylették ezt a termés- 
eredményeink. A száraz őszön néha a bőséges havazás segít. Azonban az is 
előfordul, hogy a hó a fagyott talaj felületén olyan hirtelen olvad el, hogy 
óriási árvízkárokat okoz, azonban a talaj vízkészletének tárolásában alig van 
valami jelentősége. A hó tehát csak akkor érvényesül a talajban, ha a termé
szet, vagy az ember gondoskodik arról, hogy olvadék leve a talajba jusson. 
Ez rendszerint bekövetkezik akkor, ha a hó alatt a talaj felenged és az olvadás 
lassan megy végbe. Gyors olvadáskor azonban az embernek kell a hólevet 
a talajba kényszeríteni.

Milyen eszközökkel kényszerítheti az ember a hólevet a talajba? A leg
több talajvédelmi intézkedés, amilyen a szintes mélyművelés, altalajtúrás, 
sáncolás, vízszintesen futó erdősávok stb. alkalmazása mind segít a hólevet 
a talajba kényszeríteni. A hó domborzati viszonyait azonban a szél és az 
árnyék-hatások olyan mértékben módosíthatják, hogy a havazás előtti 
intézkedések elvesztik hatásukat. Ezért a hó külső felületét kell mester
ségesen úgy módosítanunk, hogy a hóié lefolyását megakadályozzuk. E célból 
a legrégibb és legjobban bevált módszer a vízszintes irányban történő hó
ekézés. Kb. 10 m-enként a rétegvonalak irányában hóekét járatunk és ezzel 
kettős eredményt érünk el. Ahonnan a hóeke összeszedte a havat, a hóréteg 
meg vékonyodik, mellette pedig vízszintesen futó, tömörített hósánc kelet
kezik. A meg vékonyodott részen olvadáskor vízszintesen futó földsövény 
keletkezik, mely erősen felmelegedve kienged, és a vizet magába szívja. 
A szintén vízszintesen futó tömörített hósánc azonban hosszú ideig nem 
olvad el és felfogja a lejtőről lefutó olvadékvizeket. Hóeke helyett még jobb 
erre a célra a ridzser használata. Ez lényegében két, hosszában a földre helye
zett függőleges deszkából áll, melyek egymással nem párhuzamosak, hanem 
V-alakban összefutnak. A ridzser a V-alak széles szája felé halad és benne 
a hó a keskeny vége felé összetömörül. A V-csúcsán azonban nem érnek 
össze a deszkák, hanem itt egy nyílás van, melyen a tömörített hó magas, 
karcsú nyúlgát alakjában elhagyja a ridzsert.. Az eredmény az, hogy a hóból 
készült tömörített nyúlgát alatt és fölött a megvékonyított hótakaró helyén 
olvad el leghamarább a hó és itt a talaj felengedve magába szívja a vizet. 
Egerszegi ajánlatára szánkótalpra szerelt két függőleges deszkából kitűnő 
ridzsert lehet összeállítani. Az ilyen ridzser deszkái nem érnek egészen a földig 
és így nem vékonyítják el túlságosan a havat. Ezért az olvadás bekövetkez
téig nem fagy el a megvékonyított sávok alatt sem az őszi vetés.

Természetesen a hóvékonyító eljárások azzal a veszéllyel járnak, hogy 
olvadáskor az általuk készült sávokon vékony földutak maradnak, míg a 
többi részen a gyengébb olvadás nem tudja a havat eltüntetni. Hazai tapasz
talat szerint az olvadásokat fagyok követik és így megtörténhet, hogy a 
csupaszon maradt sávokon kifagy a vetés. Bár kétségtelen, hogy ennek
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veszélye megvan, mégis a ritkább esetek közé tartozik, mert a téli olvadásokat 
rendszerint havazások is követik és így újra vékony hólepel fedi be a sávokat, 
a tavaszi olvadásokat követő fagyok pedig rendszerint csak megritkítják 
a csupaszon maradt vetést, de nem pusztítják ki azt. Ha mégis kifagynának, 
a sávok, akkor a területi kár 10%-on alul marad, tekintettel arra, hogy 10 
m-enként húzott nyúlgátak esetén a földösvények szélessége 1 m-en alul 
szokott maradni. A terület 90%-a pedig a talajba beszivárgó hóié hatására 
behozza a kifagyott sávok veszteségét.

Megpróbáltuk hazánkban a hóekét, vagy ridzsert egyszerű és tömegesen 
feltalálható eszközökkel helyettesíteni. Ebből a célból az ország több pontján 
végeztünk és végeztek hóbarázdálást. Bár a kísérletek eredménye ma még nem 
állapítható meg, tekintettel arra, hogy a teljes hóolvadás után is el kell telnie 
egy hónapnak, hogy a kötöttebb talajokban is beálljon az egyensúly és így 
a beázási mélységekből lehessen minősíteni a hóbarázdálás sikerességét, 
mégis nagy valószínűséggel megállapítottuk néhány módszer használható
ságát.

Teljesen friss, laza hóban a lejtés irányára merőlegesen haladó szánkó is 
jó munkát végez. Elég friss hóban a lóval vontatott simító és kocsioldal 
emberrel megterhelve megfelelő vízszintes sáncokat húz. Laza hóban a 
burgonyatöltögető eke nyomán is olyan profilú terephullám keletkezik, 
mely olvadáskor a lé beszivárgását elősegíti. Erősen ülepedett, vagy jeges 
hóban előbbi eszközöktől nem várhatunk jó eredményt. Erősen jeges hóban 
a közönséges eke jó munkát végez, de rendkívül kényelmetlen és fárasztó 
a kezelése. A vontatással kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy friss hóban, 
ismert terepen a lovak veszély nélkül végezhetik a vontatást. Ismeretlen 
terepen azonban a ló könnyen olyan lyukakba léphet, ami veszélyezteti testi 
épségét, a jeges hó pedig felvérzi a lábát. A traktorok közül a Zetor-traktor 
jól megy a hóban és friss hóban nem is kell semilyen munkagépet vontatnia, 
mert a hóbarázdálást maga elvégzi. Ülepedett hóban, vagy olvadáskor az 
utána szerelt hóeke vagy ridzser jó munkát végez, a hóekét eléje is lehet 
szerelni. Egy traktor mögé 3 — 4 ridzser is szerelhető^ de erre vonatkozólag 
csak a külföldi irodalomra támaszkodhatunk, mert nem sikerült tájékozódó 
kísérletet sem végezni vele.

A Szovjetunióban a hó szintesen pásztás megolvasztásának más mód
szereit is használják. A kolhozokban nagy mennyiségű kormot és hamut 
gyűjtenek, ezenkívül kotút, tőzeget vagy trágyát szórnak pásztásan a hóra. 
Ezeknél az eljárásoknál is kb. 10 m-enként 60 cm széles ösvényt kell behin
teni. A sötét pászták a napsugarakat nagy mértékben magukba veszik és 
felmelegednek. Alattuk tehát a hó megolvad. így is szintes földösvények 
keletkeznek, melyek színe sötétebb a talaj átlagos színénél és így a fagyott 
talaj fölengedése is gyorsabb alattuk.

Természetesen mindezekkel az eljárásokkal sikert csak akkor érhetünk 
el, ha a hó egyenletesen volt szétosztva a területen. Ha a szél a hó egyrészét 
magas buckákba hordta össze, más területeken pedig erősen elvékonyította 
a havat, akkor olvadáskor sem a hógátak, sem pedig a földpásztak nem fognak 
a lejtőre merőleges irányokban elhúzódni. Igen fontos tehát a hó egyenletes 
szétosztása.

Mazsárov (2) tapasztalatai szerint a sík területeken jo hóelosztast nye
rünk akkor, ha két egymásra merőleges irányban hoekézünk. így egy olyan 
rács fedi be a talajt, melynek ormai fékezik a szélsebességet és elősegítik a 
hó egyenletes elosztását. A legjobb hoelosztóként természetesen a mezo\ edo 
erdőpászták működnek. Az erdőpászta szélárnyékában néha két-háromszáz
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méterre is egyenletesen van elosztva a hó és a következő erdőpászta előtt 
kb. 103 m-rel ismét már egyenletes a hóvastagság. Amennyiben tehát az erdő- 
pászták a téli uralkodó szélirányra merőlegesen húzódnak, és kb. 800 m távol
ságra vannak egymástól, akkor velük párhuzamosan marad egy 400 m széles 
sáv, ahol a hó már nincsen egyenletesen szétosztva. Ezen a sávon hófogó 
pajzsokkal kell az egyenletes szétosztásról gondoskodnunk. Ezek hóból épí
tett, vagy rozséból, kukoricaszárból, napraíőrgószárból stb. font kerítések, 
sövények, melyek a szél irányára merőlegesen vannak elhyelyezve. Ha kb.
2 m távolságra leszúrunk két cöveket és léccel kötjük össze, kukoricaszárból 
sövényt fonhatunk rá. Az ilyen sövényeket 2 — 3 m-enként állítjuk fel. A követ
kező sövénysor 20 m-rel hátrább kerül, az előző foghíjas szakaszaival szembe
állítva. A tapasztalat rendszerint azt mutatja, hogy a területnek csak bizo
nyos részein szokta a szél elfújni a havat és így ezekre a veszélyeztetett terü
letekre kell a hófogó pajzssorokat felállítani. Nálunk a MÁV a vasúti bevágó- 
dások hóvédelmére már egy félszázad óta basznál állandó és hordozható 
hófogó pajzsokat. Ugyanakkor a szántóföldek hóelosztására használatuk még 
nem terjedt el. Vannak dombos vidékeken olyan szélkapuk, amelyek irá
nyában régi tapasztalat szerint minden évben elfújja a szél a szántóföldekről 
a havat. Ilyen helyeken állandó jellegű hofogó paj'zsok felállítása is kifizetődik. 
Az egyenletes hóelosztás kétségtelenül munkaigényes folyamat, azonban 
olyan téli időszakban van rá szükség, amikor munkaerő bővebben áll rendel
kezésre. Hatására a talaj beázása egyenletesebb és így a termés elosztása 
a viiágzási és érési folyamatok is egyenletesebben következnek be. A termés
többlet és az egyenletesség megéri a hóelosztással járó munkatöbbletet.

A hólének a talajba való kényszerítése természetesen csak akkor jár 
kellő sikerrel, ha a talaj a rajta egyenletesen elosztott és elfolyásában meg
gátolt hólevet valóban be is veszi. Viljamsz (1 p. 301) megállapította, hogy 
fagyott állapotban a rossz szerkezetű talajok hézagai teljesen ki vannak 
töltve jégkristályokkal és ezért az ilyen talaj alig vesz be hólevet. Ugyan
akkor a jó morzsás szerkezetű talaj morzsái közt levő nagyobb hézagokban 
a jégtűk nem töltik ki az egész hézagteret és ezért a talaj fagyott állapotban 
is képes nagyobb mennyiségű hóié befogadására. Idén végzett tájékoztató 
méréseink mindenütt bebizonyították azt, hogy a talaj a 0-fok körüli hőmér
sékletű vizet eleinte valamivel gyorsabban, később pedig lassabban, de be
vette. Bár a fagyott talaj vízbefogadóképességét mindenütt rossznak találtuk, 
mégis azt tapasztaltuk, hogy lassú olvadás esetén be tudja venni a hólevet.
A méréseket több éven keresztül kell elvégezni, mert az ősz olyan száraz volt, 
hogy így a fagyott talaj vízbefogadóképessége valószínűleg idén jobb, mint 
más években. Egyébként a fagyott talaj vízvezető képességével kapcsolatban 
nincs elég mérésünk ahhoz, hogy számszerű adatokat merjünk közölni.

Ha sikerül is az összes hólevet a talajba juttatni, nem biztos, hogy az 
a növények rendelkezésére fog állni. Tavasszal ugyanis hóolvadás után 
legtöbb hazai vidékünk rendkívül szeles. Mivel a mezővédő erdőpászták 
rendszere' még nincs kialakítva, a szél könnyűszerrel kiszáríthatja azt a 
vízmennyiséget, melynek legnagyobbrésze a feltalaj legfelső rétegében van 
tárolva. Legtöbb talajunk száradva repedezik. Eger szegi megfigyelte, hogy 
ilyenkor nem egy egyenletes felszíni réteg szárad ki, hanem a repedések 
mentén egyes síkokban mélyen lehúzódik a kiszáradás a talajba. Másutt 
viszont a felszín közelében is nedves talajrészek találhatók. Ennek meg
akadályozására a repedéseket simítóval be kell temetnünk. Mihelyt annyira 
megszikkad, megpirul a talaj felszíne, hogy a szerkezet agyontiprása nélkül * 
rá lehet lépni, simítót kell járatnunk rajta. Ha így a talajban raktároztuk 
a téli csapadék vizét, akkor a növények már átvészelik az aszályos időszakokat.
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Természetesen az átvészelés még nem elégséges, hiszen már kifejtettük, 
hogy a növekedési periódusok a tavaszi és nyári esőzések idejére esnek. 
Ha pl. kalászosaink bokrosodástól kalászbaszökkenésig tartó időszakban 
kevés tavaszi esőt kapnak, akkor kifejlődésükben nagy zavarok állnak elő 
és a talaj mélyebb részeiben tárolt víz ellenére sem lesz jó a termés. Rossz 
szerkezetű talajokon egy-egy májusi eső csak 4 —8 cm vastag felületi réteget 
áztat át, és 3—4 nap múlva a nedvesség már el is párolog. Ilyen körülmények 
között rendkívül gyakran kell esnie az esőnek ahhoz, hogy legalább minden 
10 napban (dekádban) 5 nap az erőteljes növekedések periódusára essék. 
A jó morzsás szerkezetű és kellően humuszos talajokban azonban ugyanilyen 
májusi esők hatása 25 — 30 cm mélyre is benedvesítheti a talajt, és így a növény 
erőteljes növekedési periódusa két hétig is eltarthat. Ilyen talajon már való
színű, hogy ritkább esőzések esetén is a növények fejlődésének vízigényes 
periódusaiban az idő nagyobb része esik az erőteljes fejlődések szakaszaira 
mint a száraz időszakok átvészelésére. Ezenkívül a növények akkor értéke
sítik jobban a rendelkezésükre álló vízmennyiséget, ha táplálóanyagokkal 
jól el vannak látva. A táplálóanyagok arányos adagolása műtrágyázás útján, 
tehát jobb nedvességkihasználáshoz vezet. A téli csapadéktárolás tehát 
megmenti termésünket, de nem biztosítja egyúttal a nagy terméseket is.

Vonatkoztassuk most már a megbeszélteket az idei hóra. Általábanvéve 
1953 őszén 1/10 része hullott csak le annak a csapadékmennyiségnek, ami 
az előző, 1952-es év őszén esett. Decemberi fakidöntéseknél láthattuk, hogy 
a felső 6 cm-es átnedvesedett talajréteg alatt minden puskapor-száraz. Kulin 
István szerint az ország déli részeiben 50 éve nem volt ilyen szárazság. Az ország 
többi részében is csak 10 évenként egyszer fordul elő ilyen száraz ősz. Az őszi 
vetések nagyon rossz állapotban voltak országszerte, de a szárazabb megyék
ben egyáltalán ki sem keltek. így tehát egyedül a hóban lehetett bízni, hogy 
elkerüljük a bajt. És valóban alig van az országnak olyan része, ahol hóban 
jelentékeny mennyiségű csapadék nem hullott volna alá. A hótakaró kissé 
késett. November végén és december elején még csak enyhe fagyok voltak, 
amelyek az őszi vetéseket nem veszélyeztették. December 8 és 13 között már 
az őszi árpára veszélyesebb fagyok is előfordultak. 13-tól 23-ig már beállt 
az erősebb fagy, mely megkövetelte volna a védő hótakarót. A hó azonban 
csak december 23-án kullott le az ország legnagyobb részében. 29-ig mindent 
hótakaró fedett, ekkor azonban sok helyen olvadás állott be és a hó csak 
foltokban maradt meg. Mivel a vízfolyások emelkedése nem jelentkezett, 
feltehető, hogy a hóié a talajba szivárgott. December 31-től kezdve már 
csak az ország nyugati szegélye hófoltos,a többit hótakaró borítja. Január 6-a 
után már az eégsz ország területén elégvastag a hótakaró, a január 16-án 
bekövetkezett olvadásig. Ekkor már csak az ország északkeleti csücskében 
van 10 cm körül a hótakaró vastagsága, másutt általában 20 cm-től 40 cm-ig 
terjedő vastagságban található. Salamin Pál mérései szerint Budapesten 
a belterületen 18 cm-es hó volt, mely 44 mm vizet tartalmazott. Ugyanakkor 
a budai hegyekben 31 cm vastag hótakaró volt, melynek sűrűsége azonban 
csak 0,14 volt, tehát 42 mm csapadék vizet tartalmazott. A hegyekben másutt 
még nagyobb volt a hótakaró vastagsága, sőt a vízértéke is. Dunántúlon 
általában a Budapestivel megegyező, vagy még nagyobb vízértékű hó fedte 
a talajt. Tiszántúlon azonban a hó vízértéke kisebb volt, amit néhány szám
értékkel jellemzünk a Meteorológiai Intézet feljegyzéseivel. Tiszaroff =  24,5, 
Nádudvar =  22,7,Tiszalök =  16,4, Tiszabecs =  27, Medgyesbodzás =  28,2, 
Záhony =  17,9, Kiszombor =  34,6, Jászapáti =  39,6, Szarvas =  35,5,
Vésztő =  29,1 mm. Előbbi értékek tehát mind milliméter vízértékben tün
tetik fel a hó értékét.
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A 16-tól 23-ig tartó olvadás több helyen a hó nagy részét felolvasztotta. 
A hóié úgyszólván kizárólag a talajba szivárgott, hiszen a levegő relatív 
páratartalma mindig 90%-on felüli volt, tehát közvetlen hópárolgásra kevés 
vízmennyiség veszett el. Míg Budapesten a belterületen 44 mm vízértékből 
24 mm a talajba szivárgott, addig a budai hegyekben a hóié a hóréteg mélyebb 
részeiben újra fagyott és így a talajba úgyszólván egyáltalában nem került 
hóié. Ugyanekkor a Pécstől délre levő vidéken a hó teljes mennyisége megolvadt 
és a talajba szivárgott, úgyhogy csak a hófúvások helyén maradtak hófoltok. 
Az ország más területein is előbukkantak a sötét földfoltok a hó alól. Az olvadás 
elmúltával a Duna kissé megáradt. Ebből először mindenki arra következte
tett, hogy talán a hóié egy része lefolyt a vízfolyásokba. Azonban hamarosan 
megtudtuk, hogy az Alpokban hullott felhőszakadások vize árasztotta meg 
a Dunát és a magyarországi kisebb vizek nívója egyáltalában nem emel
kedett. Már ez az első olvadás is roppant nagyjelentőségű az 1954-es termés 
kialakulása szempontjából. Január 23-tól kezdve mind a mai napig erős fagyok 
voltak. Bár az ország déli részén egyes napok déli óráiban volt olvadás, 
és így január 30-a körül sok helyről elég vékony hótakarót jelentenek, az ezután 
megindult erős havazások újra beborítottak mindent, úgy hogy február 
11 -én az országot 20—25 cm magas, a hegyeket pedig még ennél is sokkal 
magasabb hótakaró fedi. Salamin Pál mérései szerint február 7-én aMűegyetem 
kertjében a hó 16 cm vastag, sűrűsége 0,23, azaz vízértéke 45 mm, ugyanekkor 
a budai hegyekben a Disznófőn a hó vastagsága 33 cm, sűrűsége 0,19, azaz 
vízértéke 63 mm.

Ha végignézzük a meteorológiai adatokat, észrevesszük, hogy az őszi 
csapadék és a hó együttes mennyisége sok helyen a 100 mm-t is megközelíti. 
Ez az ősz-téli csapadék-tartalék már kielégíthetné gazdasági növényeink 
vízigényének azt a részét, amit a növények az altalajból szívnak fel a száraz 
időszakok átvészelésére. Ez a vízmennyiség azonban még nincsen benn 
a talajban. Bár a hófogás módszereit a sajtó is propagálta, a gyakorlat csak 
igen kis mértékben próbálta ki ezeket, és így nagyrészt az olvadás természe
tére van bízva, vájjon a hóié valóban a talajba kerül-e? A különböző mete
orológiai állomások azt jelentik, hogy feltűnően mélyen van átfagyva a talaj. 
50 cm mélységben még —3°-ot észlelnek, amiből Bacsó Nándor azt következ
tette, hogy a talaj 70 — 80 cm mélyen az egész ország területén meg van 
fagyva. Ez nagyon mély és nálunk eléggé szokatlanul mély átfagyás. A mélység 
valószínűleg azzal magyarázható, hogy a talajban kevés volt a víz. Minél 
szárazabb egy talaj, minél több levegő van benne, annál mélyebben fagy 
át ugyanolyan hőmérséklet hatására. A fölengedés azonban valószínűleg elég 
gyorsan fog bekövetkezni. A száraz talaj ugyanolyan hőmérséklet hatására 
sokkal gyorsabban enged fel, mint a nedves. így tehát nem kell különösen 
nagy veszélyt látnunk abban, hogy a talaj ilyen mélyen át van fagyva. 
Mazsarov adatai szerint (2) a Szovjetunióban általában azt tapasztalták, 
hogy az idei 30 cm-es hótakaróhoz hasonló vastagságú hótakaró alatt a talaj 
felengedett. Nálunk sok helyen már a 30 cm-es hótakaró alatt fagyott meg 
ilyen mélyen a talaj, pedig egy 30 cm-es hótakarónak olyan védőhatása van, 
mint egy 75 cm vastag homoktakarónak. Ez a jelenség is azonban részben 
arra vezethető vissza, hogy a hótakaró lehullása előtt már két hétig enyhe és 
10 napig kemény fagyok voltak, azaz a talaj sokkal nagyobb hőfölösleget 
sugárzott ki, minthogysem a hó hőszigetelő leple alatt megolvaszthatná 
a talaj fagyát, másrészt pedig a talaj nagy szárazsága miatt könnyen és 
mélyen fagytak át idén azok a talajaink, melyek bőséges őszi csapadék utáni 
években csak sekélyen szoktak átfagyni..
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Az idei február egyébként nem csapadékos hónap. Az ország északi 
és nyugati vidékein alig esik hó. Az ország középső vidékein 15—20 mm 
csapadéknak megfelelő vízértékű, míg az ország déli szegélyén 25 mm-nél 
nagyobb vízértékű a februári hó. A hőmérséklet február 12 —17-éig a derült 
nappalokon fagypont fölé emelkedik, de 18—27-éig ismét állandóan fagyott 
az idő és a hónak csak szublimációs veszteségei vannak. Bár nem erős a szél, 
de a levegő relatív nedvessége némely napon 80% alá száll. A hó alján 
10 cm vastagság körüli eljegesedett alaplemez keletkezik. Budapestre 26-án 
este érkezik a végleges olvadást hozó meleg párás légtömeg, mely azonban 
nem olvasztja fel a havat olyan rohamosan, hogy elfolyási veszteségek kelet
keznének. Az elfolyás csak a hegyeinkből lefolyó folyókat teszi zavarossá, 
de mértéke nem nagy, mert a folyók lényegesen nem áradnak. Hegyeinken 
még rövid ideig kitarthat a hó. A hótakarótól megszabadult talaj azonban 
20 cm-nél mélyebben nem enged fel esetleg egy hétnél hosszabb ideig sem. 
így a netán beköszöntő erősebb esőzések vizének befogadása már kérdéses.

Tegyük fel azonban, hogy az összes hólevet felszívják talajaink. Ilyen 
körülmények kzöött is olvadás után minden víz a feltalajban lesz, hiszen 
a hóién kívül a vízgőz a nagyobb páranyomású helyről a kisebb páranyomású 
hely felé áramlott és így a 3 hónapig tartó fagy alatt a feltalajban nagy- 
mennyiségű víz csapódott ki. Az olvadások utáni hirtelen szeles-száraz idő 
tehát még a könnyebb jellegű talajokat is mélyen át fogja hasogatni repedé
sekkel és a repedéseken keresztül az egész feltalaj vizét elpárologtathatja. 
Ezt műveléssel kell megakadályozni. Eddig az volt a vélemény, hogy minden 
lazítás, boronálás, kultiválás, növeli a talaj légjárhatóságát. Ez a vélemény 
csak a tömött talajrészekre érvényes. A repedezett talajoknál mindezek 
a műveletek csökkentik a talaj légj árhatóságát, mert míg a repedezett talaj
nak erős a szellőződése, addig a megművelt aprómorzsás feltalaj bőr éppen 
az erős szellőződést gátolja meg és ezzel megmenti a talaj nehezen és elkésve 
megszerzett vízkészletét. Bármennyire fontos is tehát a hófogás, a koratavaszi 
művelés elmulasztásával mindazt a vízmennyiséget el'lehet még pocsékolni, 
ami a talajba jutott.

Eddig csak a hóié jótékony oldaláról beszéltünk és az elfolyó hóiét csak 
mint a növények veszteségét említettük meg. Nem fejezhetjük azonban 
be tárgyalásunkat anélkül, hogy meg ne emlékeznünk a lejtőn hirtelen lefolyó 
hóié szörnyű romboló hatásáról. Talajaink legértékesebb feltalajának egy 
részét a múltban ezek a lejtőről lerohanó hólépatakocskák mosták a folyókba. 
Azok a hatalmas mély vízmosások, melyek sok lejtőnket éktelenítik, szintén 
a hirtelen lezúduló hóié pusztító munkájának következményei. A talajvédelem 
szempontjából is tehát rendkívül fontos a hóié talajba kényszerítése, hogy 
annak pusztító munkájától megszabaduljunk.

IRODALOM :

1. Viljamsz : Talajtan.
2. Maz&árov: Harc az aszály ellen.
3. Kéri Menyhért : Magyarország hóviszonyai.
4. Kulin István : Agrometeorológia.
5. Kreybig Lajos : A talajok hő- és vízgazdálkodása.
6. Fekete Zoltán : Az aszály elleni küzdelem talajtani szempontjai.
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K é r d ő  István dr. :

Az éghajlati gyógyhelyek  
és klimatológiai vizsgálatuk

ö s s z e f o g l a l á s  : A tanulmány áttekinti a bioklimatológiai szempontból számí
tásba jövő fontosabb klímatényezőket, s igyekszik választ adni arra a kérdésre, 
hogyan osztályozzuk éghajlati gyógyhelyeinket, és hogyan végezzünk ott klima
tológiai vizsgálatokat.

★

К л и м а т и ч е с к и е  к у р о р т ы  и  и х  к л и м а т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я .  Статья 
обозревает важные климатические факторы с точки зрения биоклимато
логии и старается давать ответ на тот вопрос, как надо классифицировать 
климатические курорты и как производить там климатические исследо
вания.

★
S t a t i o n s  c l i m a t h é r i q u e s  e t  l e s  r e c h e r c h e s  c l i m a t o l o g i q u e s  c o n c e r n a n t  c e  s u j e t  

Revue des facteurs les plus importants du climat du point de vue bioclimatique 
On essaie de donner une classification des stations climathériques et d’ériger 
des pricipes pour les observations spéciales qu’on y doit exécuter.

★

Az egészségügyi ellátás gyógyító és megelőző tevékenységében az éghaj
lati tényezők fontos szerepet játszanak. A különböző klímahatások az inté
zetekben kezelt betegek számára nem egyszer a gyógyítás alapját képezik, 
máskor jelentős kiegészítői a gyógyszeres vagy műtéti beavatkozásoknak, 
nem is szólva arról, hogy az üdülők százezrei főként a környezetváltozás 
kedvező élettani befolyását igyekeznek .munkaerejük helyreállítására fel
használni.11 •

Ez a sokrétű gyakorlati igény azt eredményezi, hogy részint az egyes 
éghajlati területeket, létesítményeket az egészségügyi célok szerint osztá
lyoznunk kell, részint pedig a szokásos klimatológiai vizsgáló módszereket 
az új feladatok érdekében ki kell bővítenünk.

Meglehetősen nehéz kérdés az éghajlati gyógyhelyek osztályozása.12 
Ha csak arra gondolunk, hogy sem a betegség, sem a klíma nem egységesen 
meghatározott fogalom, továbbá, hogy ugyanaz az éghajlat különböző egyé
nekre különbözőképpen hat, nyilvánvalóvá válik, mennyire lehetetlen közép
értékekből a gyógyklíma alaptípusait kidolgozni. A legtöbb országban az 
osztályozás egyik fajtája aszerint történik, milyen mennyiségben és minő
ségben tartalmaz a kérdéses hely éghajlata a szervezetre aktív tényezőket. 
Az egyes kategóriákba való besorolást rendszerint törvényes rendelkezések 
szabályozzák.24 Általában a következő három csoportot különböztetik 
meg :15

1. Gyógyklímájú helyek. Ezek éghajlatának olyan tulajdonságokat kell 
magábafoglalnia, melyek kifejezetten gyógyító, az egészségi állapotot javító 
hatásúak, hasonlóan a gyógyfürdőkkel szemben támasztott követelmények
hez. Feltétlenül szükséges, hogy ilyen helyeken állandó klímaállomás működ
jék, az éghajlati tényezők állapotának, változásának folyamatos ellenőrzé
sére. A gyógyklímájú helyek igénybevételének orvosi javallatait és ellen- 
javallatait világosan meg kell határozni. Biztosítani kell a gyógyításhoz 
szükséges berendezéseket, épületeket, továbbá a megfelelő szakorvosi ellátást. 
Gondoskodni kell a közegészségügyi szempontból kifogástalan ivóvízellá
tásról, szennyvízelvezetésről, szemételtakarításról, továbbá a megfelelő 
csendről. Meg kell akadályozni a levegő szennyeződését stb.



33

2. Leoegökúrára alkalmas helyek. Éghajlatuknak kedvező hatással kell 
lennie az üdülésre, pihenésre. I t t  is meg kell állapítani a klíma sajátságait, 
javallatait és ellenjavallatait. Üdülőkúrához szükséges berendezések, orvosi 
ellátás biztosítása elengedhetetlen.

3. Nyaralóhelyek, kirándulóhelyek, téli sporthelyek. Ezek kedvező, szép
fekvésű helyek, amelyek üdülés céljaira is szolgálhatnak,, s a minimális egész
ségügyi követeléseket kielégítő berendezéseik megvannak.

Magyarországon az éghajlati gyógyhelyekre vonatkozóan az előkészü
letben levő új törvény megjelenéséig az 1929. évi XVI. törvénycikk, továbbá 
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának és az Egészségügyi Minisz
ternek a mai napig megjelent módosító rendeletéi érvényesek. A mi törvé
nyeink általában a gyógykezelésre alkalmas helyeket két csoportra osztják : 
gyógyhelyekre és üdülőhelyekre. Ezek körülbelül megfelelnek a fenti felsorolás
1. és 2. pontjában meghatározott kategóriáknak. A gyógyhely és üdülőhely 
fogalmát az 1929. évi XVI. te. a következőképpen határozza meg :

»3. § .Gyógyhely (gyógyfürdőhely) egy vagy több gyógyfürdő vagy ég
hajlati gyógyintézet a körülötte keletkezett azzal a településsel vagy azzal 
a területtel, mely közvetlenül a gyógyfürdő, illetve éghajlati gyógyintézet 
céljait szolgálja, és erre a közegészségügy és a gyógyítás követelményeit 
fokozott mértékben kielégítő berendezése alapján különösen alkalmas.

4. §. Üdülőhely az a település, amely anélkül, hogy a gyógyhely kellé
keinek mindenben megfelelne, folyó- vagy tóparti, vagy egyébként kedvező 
természeti fekvése következtében üdülés céljaira kiválóan alkalmas.«

Az éghajlati kezeléssel kapcsolatosan az említett törvénycikk így ren
delkezik :

»2. §. Éghajlati gyógyintézet az az intézmény, amely az éghajlati ténye
zőknek és megfelelő gyógyítóberendezéseknek igénybevételével és esetleg 
más gyógymódokkal kapcsolatban gyógyít.«

A törvénycikk végrehajtási utasítása rendelkezéseket tartalmaz még 
arra vonatkozóan, hogy mely meteorológiai elemek tekinthetők éghajlati 
tényezőknek a szervezetre való különleges hatás szempontj ból. Intézkedik 
arról is, hogy az éghajlati gyógyhely minősítéséhez az Országos Meteorológiai 
Intézet szakvéleménye, továbbá orvosszakértői bizonyítvány szükséges. 
Elrendeli az éghajlati gyógyhelyeken megfelelő meteorológiai állomás létesí
tését és rendszeres időjárási megfigyelések végzését.

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 289/1950. (XII. 17.) 
M. T. számú rendelete az előző jogszabályokat módosítja és az éghajlati 
gyógyhelyekkel kapcsolatos egészségügyi és klimatológiai vonatkozású hiva
talos ténykedéseket az Országos Balneológiái Kutatóintézet hatáskörébe 
utalja. A rendelet 4. §-ának 1. bekezdése így szól :

»A gyógyfürdőkkel, éghajlati gyógyintézetekkel, a gyógy- és ásványvíz- 
forrásokkal, valamint a gyógy- és üdülőhelyekkel kapcsolatos kérdéseknek 
tudományos vizsgálata és ennek során a gyógyfürdők, éghajlati gyógy
intézetek, a gyógy- és ásványvízforrások, végül a gyógy- és üdülőhelyek 
balneológiái és klimatológiai értékének szakszerű megállapítása, a balneoló
giái és klimatológiai gyógymódok eredményeinek ellenőrzése, újabban léte
sítendő intézmények klímafaktorainak vizsgálata es az intézmények helyenek 
kiválasztása az Országos Balneológiái Kutatóintézet feladata.«

Az Országos Reuma és Fürdőügyi Intézet keretében működő Országos 
Balneológiái Kutatóintézet (OBKI) az Eü. Miniszter 835/8/1952. sz. rende
letével jóváhagyott működési szabályzata szerint: »A klimatológiai vizs
gálatokat az Országos Meteorológiai Intézet adatainak es sajat eszleleseinek 
felhasználása alapján végzi.«

8
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Amint  a fenti idézetekből és a törvényes rendelkezések áttekintő ismer
tetéséből kitűnik, a bioklimatológiai kutatásoknak az intézményes keretei 
nálunk biztosítva vannak. Lássuk azonban most a további konkrét fel
adatokat !

A már elmondottakból következik, hogy valamely területnek gyógy
hellyé vagy üdülőhellyé nyilvánításához elengedhetetlenül szükséges klímá
jának részletes jellemzése.

Valamely területnek gyógyhellyé vagy üdülőhellyé nyilvánításához 
tehát mindenekelőtt az szükséges, hogy klímáját részletesen megismerjük 
és ennek alapján jellemezzük. Ezzel elérkeztünk a szorosan vett klimatoló
giai osztályozás kérdéséhez. A világirodalom adatai szerint ez többféleképpen 
történhetik. Az egyik lehetőség a topográfiai beosztás. A nagyobb kiterjedés 
felől a kisebb felé haladva a következő méreteket különböztethetjük meg 
( Mörikoferi(i).

1. Égövi klíma
2. Nagytérség-klíma
3. Egy tájegység klímája
4. Regionális klíma
5. Helyi klíma
6. Gyógyklíma
7. Mikroklíma

5000 km 
1000 km 
100 km 
10—20 km 
100—1000 m 
2 m magasság 
1 m magasság

mérsékelt égöv 
Közép-Európa 
Räti-Alpok 
davosi vidék 
völgyfenék-déli lejtő 
sétány
az állat és növény 
élettere

Ezt a beosztást tekintve mindjárt megállapíthatjuk, hogy hazai viszony
latban országunk aránylag kis területe a klimatológiai osztályozásnak meg
lehetősen szűk korlátokat szab. A Szovjetunió éghajlati gyógyhelyeit hatal
mas kiterjedésének megfelelően nagy különbségeket mutató éghajlati körze
tekbe lehet sorolni,13 melyek között szárazföldi és tengeri klíma, a két főcso
porton belül sivatagi klíma, sztyep-klíma, tundra-klíma, hegyi klíma, szub
trópusi klíma, tengerparti és sziget-klíma stb. szerepel. Magyarországra 
vonatkozóan leghelyesebbnek látszik ebben a vonatkozásban Bacsó2 éghajlati 
körzeti beosztását alkalmazni, ami bioklimatológiai szempontból is jól elhatá
rolható egységeket különít el egymástól. Ezek :

I / a l
I/b \ Nagy-Alföld
I/c J

II Kis-Alföld
IlI/a  1
III/b > Dunántúli dombos-hegyes terület
ni/c J ,
IV Északi hegyesvidék
A négy körzet, alkörzeteivel együtt, bár vízszintes kiterjedésű éghajlati 

területeket különít el egymástól, bizonyos mértékig magába foglalja a klímák 
másik, úgynevezett geográfiai beosztását is. Ez a tengerszint feletti magasság 
szerint történik. Meg szoktak különböztetni:

1. tengeri és tengerparti klímát,
2. alföldi klímát,
3. hegyvidéki klímát.
Egyes beosztások a három főcsoporton kívül még említést tesznek 

tavi-, továbbá erdei-klímáról is.6 Közeláll ehhez a felosztáshoz az úgynevezett 
gyógyklímák beosztása. Ide sorolják a következőket :21



1. Tengeri-klíma.
2. Erdős-dombosvidék klímája (500 m alatt).
3. Középhegységklíma (500—1200 m).
4. Magashegységklíma (1200 m felett).
Nálunk a tengeri-klíma és a magashegységklíma eleve nem jön számí

tásba. Egyébként a középhegység és magashegység klímája között az átmenet 
nem éles. Néha egy területnek már 800 m felett a magashegység viszonyainak 
megfelelő a klímája,22 máskor pedig még nagyobb magasságokban sincs 
valódi magaslati klíma. Éppen ezért magyarországi viszonylatban helyesnek 
látszik Bacsó2 felosztása szerint 80—150 m-ig alföldi, 150—400 m-ig domb
vidéki, 400 m felett hegyvidéki klímáról beszélni. A mi magasabb hegyeink 
különben a középhegység klímájának felelnek meg. Egyedül Kékestető 
éri el a magaslati klíma alsó határát.

Végül meg kell még említeni a biológiai beosztást, mely szerint a szerve
zetre gyakorolt hatás szempontjából meg szokták különböztetni

1. az ingerklímát és
2. a kímélőklímát.

Ezek közül az első a szervezet alkalmazkodóképességének fokozottabb 
igénybevételét, a második pedig megterhelésektől mentes környezeti hatást 
jelenti.

A klimatikus tényezők a gyakorlatban aránylag kis területen fejtik ki 
élettani hatásukat, nevezetesen az éghajlati gyógyhely vagy gyógyintézet 
szőkébb térségében. Az ott uralkodó klímaviszonyokat csak fő vonásokban 
jellemezheti az éghajlati körzetekbe történő besorolás vagy az a megállapí
tás, hogy a szóbanforgó hely például a középhegységek magasságában fek
szik. Éppen ezért az egyes éghajlati elemeket a helyszínen kell vizsgálat alá 
vennünk, mégpedig a megoldandó egészségügyi, gyógykezelési problémák 
sajátságos szempontjai szerint. Csakis az így végzett észlelések alapján 
mondhatunk véleményt a terület éghajlatának közelebbi felhasználási lehető
ségeiről, a szervezet számára előnyös vagy hátrányos tulajdonságairól. így 
alakul ki az úgynevezett gyógyhely-klimatológia. Tekintsük most át külön- 
külön, hogy milyen tényezőkre, miféle körülményekre kell a bioklimatológiai 
vizsgálatoknál figyelemmel lennünk.

1. Földrajzi meghatározás. A kérdéses hely földrajzi fekvésének pontos 
meghatározása teszi lehetővé mindenek előtt a nagyobb éghajlati körzetekbe 
való besorolást, általában a terület közelebbi leírását.

2. Tengerszint feletti magasság. Ez az adat már a várható élettani hatá
sok szempontjából is fontos támpontot nyújt. Minél magasabbra emelkedünk 
a tenger szintje fölé, annál inkább csökken a levegő oxigénjének részleges 
nyomása, ami például a vörösvérsejtképzés ingerlését, de egyben a vérkeringés, 
légzés fokozott igénybevételét, a biokémiai folyamatok megváltozását is 
jelenti.1 14 A magassággal együtt nő a levegő szárazsága, tisztasága, a sugár
zás intenzitása, a hőmérséklet pedig csökken.

3. Domborzati viszonyok. Különösen hegyes vidéken a helyi klímát 
nagymértékben befolyásolhatják. így módosítják a napfénytartamot, a szél- 
járást s a hőmérsékletet. Völgy mélyén fekvő terület kevesebb napot kap. 
Ugyancsak a völgyfenéken tiszta éjszakákon jelentősebb mennyiségű hideg 
levegő gyűlhet meg, s ennek következtében ott a hőmérséklet akár 10 fokkal 
is alacsonyabb lehet, mint 100 méterrel magasabban.16 Ezzel együtt termé
szetesen a talajközeli levegő nedvességtartalma is jelentékenyen megnő. 
Déli fekvésű lejtőkön viszont igen kedvező napsugárzási viszonyokat talál
hatunk, s fokozott védelmet a kellemetlen északi szelekkel szemben.

3*
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4. A földfelszín anyaga. Sugárzást elnyelő, sugárzást visszaverő, továbbá 
hőtároló tulajdonságánál fogva jön elsősorban számításba. Befolyásolhatja 
a levegő szennyezettségét, portartalmát, továbbá esetleges rádióaktív sugár
zás révén annak elektromos állapotát is. Mindezek élettanilag hatékony 
tényezők.

5. Növényzet. Bioklimatológiai szerepe többféle. Egyrészt módosít
hatja a széljárást, másrészt a különböző növények anyagcserefolyamataikkal 
változásokat hozhatnak létre a levegő kémiai összetételében, különösen a 
C02-tartalommal kapcsolatban. Érdemes megemlíteni, hogy a növényflóra 
megfigyelésének segítségével következtethetünk adott esetben egy mikro- 
klimatikus egység hőmérsékleti viszonyaira is.25

6. Emberi létesítmény ele. Nagyobb épületcsoportok befolyásolják a szél
viszonyokat. Ipartelepek különféle szennyeződéseket juttathatnak a leve
gőbe, sőt nagyobb mennyiségű füst keletkezése esetén a földre jutó ibolyán
túli sugarak mennyisége lényegesen csökkenhet.

7. Légnyomás. Értékének változása elsősorban a magassággal függ össze. 
A magaslati klíma hatásainak egy része a légnyomásváltozás következménye. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a légnyomás helyi ingadozásait 
sem, aminek egyes élettani tényezőkre (például vérnyomás) befolyása 
lehet.

8. Időtényezők. A gyógyhelyek éghajlati viszonyainak jellemzésére 
régebben főleg a levegőhőmérséklet adatait használták. Az újabb orvosi 
klimatológia azonban elsősorban azt igyekszik megállapítani, hogy a külön
böző gyógyhelyek klímája hogyan változtatja meg a szervezet hőháztar
tását. Ez pedig nem egyedül a hőmérséklettől, hanem több tényező komplex 
hatásától függ. Erre a célra bevezették az úgynevezett lehűlési érték (Abküh
lungsgrösse)17 fogalmát, ami az egy cm2 felületről másodpercenként leadott 
hőmennyiséget jelenti milligrammkalóriában kifejezve. A lehűlési érték jól 
kifejezi a környezetnek a szervezet alkalmazkodóképességével szemben 
támasztott igényét a hőháztartás vonalán. Összetevő tényezői elsősorban 
a szél és a sugárzási folyamatok, kisebb mértékben a levegő hőmérséklete. 
Különböző értékei más és más közérzetet idéznek elő. Mörikofer beosztása 
szerint18 a lehűlési érték alapján az éghajlatot a következő csoportokba 
lehet sorolni:

Lehűlési érték : 0— 5 forró
5—10 kellemes 

10—15 enyhén hűvös 
15—20 hideg 

>  20 kellemetlenül hideg.
Ugyancsak a lehűlési érték egyben felvilágosítást nyújt a klíma ingerhatá
sának nagyságáról is. Minél nagyobb a lehűlési érték, annál erősebb inger- 
klímáról van szó.3

A lehűlési érték rendszeres és sorozatos vizsgálata igen megfelelőnek 
látszik a különböző helyek ^klímájának összehasonlítására, gyógykezelési 
célokra való felhasználás szempontjából. Természetesen havi átlagok meg
állapítása és az évi görbék megszerkesztése szükséges.

Többféle módszer lehetséges a lehűlési érték mérésére. A legegyszerűbb 
a Hill-féle katatermometer9 használata. A másik a frigorimeter.7 Nálunk 
lehűlési értékeket katatermometerrel mértek, de mindezideig főként zárt 
térségek (bányák, műhelyek stb.) klimatológiai vizsgálatára. 1953. nyarán 
Páterről végeztünk katatermométeres méréseket a Bükkben, előkísérlet- 
képpen a hazai bioklimatológiai vizsgálatok módszertani kiszélesítéséhez.
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Észleléseink adatairól és tapasztalatairól rövidesen részletesen beszá
molunk.

9. Szél. A széladatok vizsgálata is részben a hőviszonyok tanulmányo
zásához tartozik, tekintettel arra, hogy a lehűlési értéket legjobban a lég
mozgás intenzitásváltozásai befolyásolják. Ezért fontos lenne az éghajlati 
gyógyhelyeken a szélsebesség rendszeres mérése, mégpedig lehetőleg több 
helyen és a nap különböző szakaiban. Ily módon felvilágosítást kaphatnánk, 
egyrészt arról, hogy a kérdéses gyógyhely területének melyik részén legked
vezőbb a széljárás, másrészt megállapíthatnánk, hogy a szélerősség napi 
változása kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolja a hőmérsékletjárást. 
Például nappal erősödő, éjjel csökkenő szél a hőhatást egyenletesebbé teszi.20 
Hegyvidéken a völgycsatornában a legerősebb a szél.

Nemkülönben fontos szerepe van az uralkodó szélirány ismeretének. Ez a 
tényező különösen egészségügyi célokat szolgáló épületek elhelyezésénél 
esik komolyan latba. Sok kormot, füstöt, mérgező anyagokat termelő ipar
telepek környékén ügyelni kell arra, hogy például egy kórházépületet ne 
oda építsünk, ahová a szennyezett levegőt az uralkodó szél az év legnagyobb 
részében fújja. Ugyanez a szempont irányadó éghajlati gyógyhelyek védő
területének megállapítása esetén is.

10. Sugárzási viszonyok. Minthogy a napsugárzás a klímának a leg
aktívabb biológiai tényezői közé tartozik, vizsgálata igen fontos feladat. 
Mindenekelőtt meg kell állapítani a tényleges napfénytartam idejét. Ennek 
átlagértéke általában csak több évi megfigyelési sorozat segítségével hatá
rozható meg, és a horizon és felhőzet együttes befolyásának eredménye. 
Korlátozott látóhatár esetén feltétlenül szükséges a helyileg lehetséges napfény
tartam meghatározása is. Nem más ez, mint a felhőtlen ég idején mérhető 
napfény tartam. A tényleges napfénytartam és a lehetséges napfénytartam 
hányadosa százalékban kifejezve adja a relatív napfénytartamot, ami a felhőzet 
befolyását juttatja kifejezésre.19 Ugyancsak elengedhetetlen a napsugárzás 
intenzitásának a mérése, mert hiszen ezen az alapon tudjuk a sugártényezőt 
adagolni. I t t  azonban nem elég csak kalorikus méréseket végezni, szükséges 
volna az ultraibolya sugárzás intenzitásának külön mérése is. Ezek nálunk 
még részben megoldatlan problémák.

11. Légnedvességi tényezők, csapadék. A magasabb hegyvidékek levegő
jének szárazsága egyes betegségekre igen kedvező. Nedvesebb klíma viszont, 
például a reumás betegségekben, kifejezetten káros. Meg kell figyelni a köd
gyakoriságot. Nem szólva arról, hogy légzőszervi bánt'almakban milyen 
rossz hatású a köd, ezen kívül a gyógyhely egyéb tényezőinek felhasználását 
is akadályozhatja, így az egészségügyi sétát. A csapadéknak nemcsak az évi 
mennyisége a fontos, hanem a csapadékos napok száma és eloszlása is. Gon
doljuk meg például, hogy gyermekek üdültetésénél milyen kpmoly nehéz
séget okozhat tervszerű foglalkoztatásukban a gyakori eső, ha még oly kevés 
is annak mennyisége egy-egy alkalommal. Épp így az sem mindegy, hogy 
az évi csapadékból mennyi az eső és mennyi a hó. A hótakaró sportlehető
séget jelent, de még azokat is kevésbbé zavarja, akik nem sportolhatnak, 
mint az eső.

12. Vízviszonyok. Leszámítva az éghajlati gyógyhelyek jó ivóvízellá
tásának fontosságát, tanulmányoznunk kell a gyógyhely területén vagy 
közelében levő nagyobb vízfelületek éghajlatmódosító befolyását, ha ez nálunk 
nem is szokott nagymértékű lenni. Mégis, például a Balaton partján a víz
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tükör fokozza a sugárhatást (albedo), és kis fokban a part közelében kiegyen
lítő hatással lehet a hőmérsékletre.

13. A levegő szennyeződésének vizsgálatára különös gondot kell fordítani 
tüdőtuberculosisban szenvedő betegek, de minden légzőszervi beteg éghajlati 
kezelésénél.

14. Légköri elektromosság. E klímatényezőnek biológiai hatása ma már 
tudományosan bizonyított tény.8 19 Az ionizált levegőt mesterséges klíma- 
viszonyok között gyógykezelésre is használják.23 Az ionizálás ma már nem 
kíván különösebben költséges berendezést. Rendszeres mérések bevezetése — 
sajnos — hazai viszonylatban egyelőre még nem történt meg.

15. Levegőkémiai adatok. Újabb közlemények szerint a levegő kémiai 
összetétele, különösen oxidálóanyagok szempontjából, jelentékeny klíma
tényezőnek tekinthető.5 Az erre vonatkozó előzetes vizsgálatok remélhetőleg 
rövidesen nálunk is megindulnak.

16. Végül nem hagyható figyelmen kívül a gyógyhely időjárásának 
általános jellemzése, így például a frontátvonulások gyakoriságának ismerete 
sem. Ismeretes, hogy az időjárás-változások számos kórfolyamatra erősen 
hatnak, különösen a vérkeringési rendszer betegségeiben.4

Áttekintve a bioklimatológiai szempontból számításba jövő fontosabb 
klimatológiai tényezőket, felmerül a kérdés, hogyan osztályozzuk tehát 
az éghajlati gyógyhelyeket, és hogyan végezzünk ott klimatológiai vizs
gálatokat.

Az osztályozásnál leghelyesebbnek látszik a következőképpen eljárni. 
Először meghatározzuk a kérdéses hely pontos földrajzi fekvését, megadjuk 
tengerszint feletti‘magasságát és rövid geográfiai leírását. Ekkor besoroljuk 
Magyarország valamelyik éghajlati körzetébe, majd a magasság szerinti 
megfelelő kategóriába. Ezután rátérünk a részletes helyi klimatológiai 
adatok ismertetésére. Az utóbbiak jellegéből következtethetünk a várható 
biológiai hatásokra, illetve összegezzük a helyi tapasztalatokat. Végül az 
összes adatok birtokában igyekszünk megállapítani gyógyhatásának minő
ségét és mértékét, a különböző betegségek szerinti javallatát és ellenjaval
latát, s ezen az alapon besoroljuk az éghajlati gyógyhelyek, illetve üdülő
helyek közé. A gyakorlatban természetesen ez nem olyan egyszerű kérdés. 
A legtöbb gyógyintézetünk tapasztalati anyagát még nem dolgozták fel 
bioklimatológiai szempontból. Másrészt a meglevő klimatológiai adatok 
nincsenek még erre a célra rendezve. Nincs is még minden helyen meteoro
lógiai állomás, bár e tekintetben az utolsó évek alatt szép fejlődés történt. 
Nehéz a különböző területek bioklimatológiai összehasonlítása, mert más 
és más a meteorológiai állomásuk felszerelése.

A további fejlődés érdekében szükséges .lenne a gyógyintézetekkel kap
csolatos meteorológiái állomások műszerállományának egységesítése és a 
speciális szempontok szerint való kibővítése. így mindenek előtt be kellene 
vezetni a lehűlési érték katatermométeres sorozatmérését, továbbá a sugárzás- 
méréseket, különös tekintettel az ultraibolya sugárzásra. E kérdések meg
oldására fontosnak tartanánk az összes érdekelt kutatók és intézmények 
szervezett együttműködését.

A bioklimatológiai vizsgálatoknak nemcsak az a célja, hogy a már meg
levő intézetek, települések klimatikus gyógytényezőit megállapítsa és osztá
lyozza. Legalább olyan fontos feladat, hogy megbízható alapot szolgáltas
son a gyógyhely-tervezés számára. Ehhez feltétlenül szükséges a régebbről 
rendelkezésre álló klimatológiai adatokon kívül a helyi viszonyok alapos
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ismerete és olyan új rövid mérési sorozatok végzése, melyekből kellőképpen 
kitűnnek a szóbanforgó hely mikroklimatikus jellegzetességei. Az erre vonat
kozó metodika kidolgozása ugyancsak sürgősen megoldandó probléma.

Az Orsz. Balneológiái Kutató intézet közleménye.(Vezetö; Schulhof Ödön dr.)
*

Fenti tanulmány a Magyar Meteorológiai Társaság Orvosmeteorológiai Szakosztályán 
előadás keretében is elhangzott. Az előadást követő vitáról folyóiratunk 55. oldalán 
számolunk be. ( Szerk.) ^
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H ajósy Ferenc :

A meteorológiai állomások 
vízrajzi sorrendjéről

összefoglalás : A csapadékmérő-állomások számának megnövekedése óta 
a csapadékadatokat nem ABC, hanem ú. n. vízrajzi sorrendben közük az évkönyvek. 
Az eddig használt rendszer azonban elavult, mert a vízrendezések folytán sok 
vízfolyás megváltozott, továbbá a beosztásban bizonyos következetlenségek 
voltak. Helyesebb az állomások felsorolásában szigorúan a lefolyás sorrendjét 
követni. így ha egy vízmérce adatait akarjuk felhasználni, a mérce feletti állo
mások csapadékmegfigyelései könnyen megtalálhatók.

*

О гидрографическом порядке метеорологических станций. Со вре
мени увеличения чисел постов для измерения осадков в ежегодниках 
находятся данные осадков не по алфавиту а по т. н. гидрографическому 
порядку. Эта система — примененная до сих пор — уже устарела, потому 
что в последствии регулировки русел рек во многих случаях изменились 
и у распределения станций были непоследовательности. Лучше пере
числять станций строго в порядке стока. Таким образом если хотим исполь
зовать данные известной водомерной рейки, наблюдения вышележащих 
станций можно легко найти.

★
Über die hydrographische Reihenfolge der meteorologischen Beobachtungs

stellen. Seit der wesentlichen Zunahme in der Zahl der ombrometrischen Beobach
tungsstellen werden in den Jahrbüchern die Ergebnisse der Beobachtungen nicht 
in alphabetischer, sondern sog. hydrographischer Reihenfolge mitgeteilt. Doch 
musste das bisher benutzte System der hydrographischen Anordnung einer 
Richtigstellung unterzogen werden, weil im Laufe verschiedener wasserbaulichen 
Arbeiten die Abflussverhältnisse verändert wurden. Es erwies sich als angezeigt, 
die Reihenfolge, die durch den Abfluss gegeben ist, in strenger Weise beizube
halten. Demzufolge kann man, für eine Pegelstelle, alle oberhalb des Pegels liegende 
Stationen leicht auf finden.

★  /

Elvi szempontból meglehetősen közömbös lehet, hogy valamely adat
sorozatot milyen rendszerben teszünk közre kiadványainkban. Gyakorlati 
szempontokból azonban kívánatos, hogy a sorrend megfeleljen annak a köve
telménynek, hogy az adatsor egyes tagjait könnyen megtalálhassa az is, aki 
egyébként nem járatos a kérdéses sorozat felhasználásában, továbbá előnyös, 
ha a felhasználás közben egymás szomszédságába kerülő adatok lehetőleg 
egymás közelében legyenek, mert ez könnyebbé teszi a feldolgozást.

A meteorológiai adatközlésben például megkönnyíti a munkát, ha az 
állomásokat oly sorrendben közöljük, amit minden laikus ismer. Erre az 
abc sorrend látszik a legmegfelelőbbnek, és régibb meteorológiai évkönyveink 
az állomások adatait valóban így is sorolták fel. Ma is ezt a rendszert használ
juk a magasabbrendű állomások, az úgynevezett klímaállomások adatközlé
sében. Azonban a csapadék nagy térbeli változatossága következtében már 
a múlt század nyolcvanas éveiben megnövekedett a csupán csapadékot 
észlelő állomások száma. így az abc sorrendje többé nem volt megfelelő. 
Nem lehet várni az évkönyv használóitól, hogy a többszáz helységet vala
mennyi ismerje, hiszen közöttük már nagy számmal voltak jelentéktelen 
falvak, sőt tanyák, puszták is. Másrészt ha valamely vidék adatait akarta 
felhasználni valaki, nehéz volt megállapítani, mely állomások szomszédosak 
egymással. Ezért 1891-től kezdve évkönyveink tájanként közölték a csapadék
mérő hálózat adatait. Az akkori országterületet három : északi, középső
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és déli övre osztották fel, és az övékén belül nyugatról keletre haladva közölték 
a csapadékmérő állomások adatait. Könnyű belátnunk, hogy ez a rend
szer nem megfelelő. Az övék határa önkényesen volt megállapítva, így 
a határterületeken a könyv forgatója bizonytalanságban volt, hol találja 
meg a keresett állomást. Ezenkívül az övékén belül sem voltak a helységek 
szigorú elvek szerint csoportosítva. Az állomások részletesebb adatait utóbb 
vármegyék szerint közölték. A vármegyék sorrendjében a statisztikai adat
közlés akkori rendszerét követték. Az államterületet tájakra osztották be 
(Duna jobb partja, Duna bal partja stb.), a tájakon belül a vármegyék abc 
sorrendben követték egymást. Ez a rendszer sem volt szerencsés, mert a 
tájak elhatárolása itt is önkényes, a vármegyék területe pedig nem igazodik 
a tájakhoz. Ki tudná például megmondani, hogy Arad megye miért tartozik 
a Tisza-Maros szögéhez, amikor Csongrád megye, ahol a két folyó össze
folyik, a Duna-Tisza közéhez került. Komárom megye a Duna jobbpartja, 
viszont a teljesen azonos helyzetű Esztergom megyét a Duna balpartjához 
osztották.

Mivel a csapadékadatok felhasználásának elsősorban a vízgazdálkodás
ban van nagy jelentősége, ezért az 1901-es évkönyvben áttértek az állomások 
vízgyűjtőrendszerek szerint való csoportosítására. Ezt a módszert már alkal
mazták abban az időben egyes külföldi kiadványok. Természetesen a víz
gyűjtőterületek különböző nagysága miatt valami rendszert kellett megálla
pítani, valamint meg kellett határozni azt a sorrendet, amely szerint az egyes 
vízgyűjtőterületeken belül közlik az állomásokat. A Vízügyi Közlemények 
XVIII. kötetében az Országos Vízépítési Igazgatóság közölte a magyar- 
országi vízfolyásokra és vízgyűjtőterületekre vonatkozó legfontosabb ada
tokat, valamint betűkkel és számokkal megjelölte az egyes vízgyűjtőterületek 
egymásutáni sorrendjét, ezt térképen is közölték. Az ország területét 5 fővíz
gyűjtőterületre osztották, ezeket A—E betűkkel jelölték. Közülük kettő, 
a Duna és a Tisza vízgyűjtője esik a jelenlegi államterületre, a másik három 
(C—E) kiterjedése akkor is aránylag jelentéktelen volt. A fővízgyűjtőterüle- 
teiret római számokkal jelölt másodrendű vízgyűjtőkre osztották. Ezek 
a másodrendű vízgyűjtők részben a főfolyók nagyobb mellékfolyóinak víz
gyűjtőterületeit jelentették, részben pedig a főfolyó egyes szakaszait. Például 
a XIII. jelenti a Sárvíz vízgyűjtőjét, B X. a Körösökét, viszont A XIV. 
a Duna vízterülete a Sárvíz és a Dráva között, B XI. a Tisza vízgyűjtőterülete 
a Körösök torkolatától a Marosig. Látjuk tehát, hogy itt különbséget tettek 
fontosabb és kevésbbé fontos mellékfolyók között, ez utóbbiak vízgyűjtő- 
területét.a főfolyó egy-egy szakaszához csatolták, bár nem egészen érthető, 
hogy egyes mellékfolyók, mint például a Tisza mellékvizei közül a Túr vagy 
az Eger, miért ne kaphattak volna külön vízgyűjtőterületet. Az így római 
számokkal jelölt vízterületeket arab számokkal jelölt kisebb vízgyűjtőkre 
osztották.

Az elgondolást, ahogyan ez a beosztás történt, a kiadvány nem közli, 
mégis nyilvánvaló, hogy a mellékfolyóknál azt az elvet követték, hogy 1-gyel 
jelölték a mellékfolyó legfelső szakaszának vízgyűjtőterületét, ahol másod
rendű mellékfolyó szakad bele, ennek vízgyűjtőjét 2-vel jelölték, 3-mal a 
mellékfolyó következő szakaszát és így tovább. Például B VIII. 1. a Zagyva 
vízgyűjtője legfelsőbb szakaszán, a Szuhapatak beömlése felett, B VIII. 2. 
a Szuhapatak vízgyűjtője, B VIII. 3. a Zagyva vízterülete a Szuhapataktól 
a Herédi-patakig, B VIII. 4. a Herédi-patak stb. Viszont azoknál a római 
számokkal jelzett vízterületeknél, amelyek a főfolyók egy-egy szakaszát 
jelentik, nem ezt az elvet követték, hanem előbb a folyó balpartját, azután 
a jobbpartját számozták meg arab számjegyekkel. Például az A VIII. víz
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gyűjtőterület a Duna, az érsekújvári Kis-Dunától a Garamig. A VIII. 1. 
a Duna balparti vízgyűjtője, A VIII. 2. a Duna jobbparti vízgyűjtőterülete. 
I t t  már nem voltak tekintettel arra, hogy egyes jobbparti mellékvizek, mint 
például a Tata mellett folyó Altalér,^ fent torkollik a Dunába, míg a Muzsla 
mellett folyó vízfolyás alantabb, az Altalér vízgyűjtője, minthogy ez a patak 
a jobbparton van, hátrább kerül a sorrendbe, mint a muzslai patak balparti 
vízterülete. Különösen szembeszökő a visszásság az A XII. vízgyűjtőnél, 
amely a Duna vízterületét jelenti az Ipoly és a Sárvíz között. I t t  is a bal
part kapta az A XII. 1. jelzést, a jobbpart az A XII. 2-t. A vízgyűjtőterület 
nagy kiterjedése folytán az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy Kalocsa 
megelőzi a több mint 150 kilométerrel feljebb levő Visegrádot. Megjegyez
zük, hogy ezt az elvet, a folyó bal- és jobbpartjának elválasztását nem vitték 
minden szakaszon következetesen keresztül, például a Tisza III. (Szamos 
és Bodrog közötti), továbbá a VII. (Sajótól a Zagyváig) szakaszán a bal- és 
jobbpart a sorrendben a mellékpatakok szerint váltogatja egymást, a beosztás 
tehát nem következetes.

Ezt a rendszert alkalmazták azóta csapadékadataink közlésénél. Akkor 
mindenesetre kielégítő volt, mert az állomások csekély száma miatt voltak 
olyan vízgyűjtők, amelyekben nem volt egyetlen állomás sem. Azóta azon
ban a megfigyelőhelyek száma szaporodott, és ma már ezt a beosztást elavult
nak kell tekintenünk.

Nem akarok itt arra kitérni, hogy egyes utóbb létesült állomások besoro
lásánál hibák történtek. Ezeket természetesen korrigálni lehet. Fontosabb 
körülmény azonban az, hogy a folyamszabályozások révén a század eleje óta 
jelentős változások történtek a vízgyűjtőterületeken. Hogy csak néhány 
fontosabbat említsek, a Rábca beömlése Győrnél a Rábába megszűnt és ma 
ez a folyó valamivel feljebb közvetlenül a Dunába torkollik. Tehát a Rábca 
és a vele kapcsolatos Fertő vízvidéke, amely az eddigi beosztás szerint a Rába 
vízgyűjtő utolsó része, most megelőzi az egész Rába vízgyűjtőt. A Kraszna 
ma már szintén nem a Szamos mellékfolyója, hanem Vásárosnaménv közelé
ben külön torkollik a Tiszába, tehát egy egész vízgyűjtőterületre tarthat igényt. 
A Duna-Tisza középek lefolyási viszonyait is átalakította az úgynevezett 
Átokcsatovna, mert a Sárvíz torkolata alatt ömlik a Dunába, így a hozzá
tartozó állomások az A XII. vízgyűjtőből átkerültek az A XIV. vízgyűjtő- 
területre. Könnyű tehát belátnunk, ha a csapadékmérő állomásokat olyan 
sorrendben akarjuk adni, ami megfelel a vízügyi szolgálat kívánságainak, az 
eddigi rendszert át kell alakítanunk.

Ehhez az új beosztáshoz természetesen egységes elvet kell alkalmaznunk- 
Az ország jelenlegi területe nem teljes vízrajzi egység, mert bár a vizek egyes 
lefolyástalan mélyedésektől eltekintve mind a Dunába sietnek, de az ország 
területének kissé nagyobb feléről a határon túl érik el csupán a Dunát. így 
három nagyobb (Duna, Dráva, Tisza) és még néhány jelentéktelen (a Dunába 
és Drávába jugoszláv területen ömlő patakok) vízterületünk van. Mivel 
azonban a Dráva vízterülete így is jóval kisebb a Tiszáénál, megelégedhetünk 
a két nagy vízgyűjtőre, a Duna és Tisza vízterületére való beosztással.

A további beosztásnál az legyen az elv, hogy az az állomás kerüljön 
előbbre a sorrendben, amelyiknek vize előbb éri el a Dunát. Tehát ha a főfolyón 
valahol egy keresztmetszetet készítünk, valamennyi állomás, amely a kereszt- 
metszet felett adja a vizét afőfolyóba, előbb kerüljön sorra, mint a kereszt- 
metszetnél levő állomás, míg az alantabb fekvő állomások közül egy sem 
szereneljen előbb. Tehát ha például Budapestnél létesítjük a keresztmet
szetet, akkor Visegrád, Vác stb. előbb legyen a sorrendben, mint Budapest,
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viszont alantabb fekvő hely, például Kalocsa ne előzze meg Budapestet. 
Ezt úgy érhetjük el, ha az állomások sorrendjét a Duna hazánkba való 
belépésénél kezdjük, majd amikor egy mellékfolyó torkolatához érünk, a mel
lékfolyó menti állomásokat soroljuk fel olyképpen, hogy első legyen a mellék
folyó eredeténél levő állomás, és a lefolyás szigorú egymásutánjára való 
tekintettel vegyük a mellékfolyó mentén fekvő állomásokat. Ha tehát pél
dául a sorrendben a Rába mellett fekvő Ragyogóhídig érünk, akkor fel
soroltuk az összes állomásokat, amelyek a Duna vízgyűjtőjéhez tartoznak 
a Rába torkolata felett, továbbá a Rába vízgyűjtőjéhez tartozó állomásokat, 
amelyek Ragyogóhíd felett fekszenek. Ha az itteni vízmércéhez keresek 
adatokat, könnyen meg tudom találni azokat a helyeket, ahonnan a lehulló 
csapadék érezteti hatását a vízmércén mért vízállásra.

Bármilyen egyszerű és világos ez a rendszer, néhány kérdés még fenn
marad. Az egyik a mellékágak kérdése. I t t  az lehet az elv, hogy a mellék
ághoz tartozó vízterületet a főággal való egyesülés utánra helyezzük. Például 

\ a szentendrei Dunaág csak azután következik, ahol egyesül a Dunával, Káposz- 
tásmegyer tehát megelőzi Dunabogdányt vagy Szentendrét. Hasonló a helyzet 
a Kis-Rábával, amely Répcelak környékén kiágazik a Rábából és Kapuvár 
alatt egyesül a Rábcával. Azonban Répcelaknál a Kis-Rába kiágazását időn
ként zsilippel zárják el, így a Kis-Rába vízterületét nem a Rábához, hanem 
a Rábcához kell számítanunk. Egy másik kérdés, hol kezdjük a mellékfolyók 
állomásainak felsorolását. A fő- és mellékfolyó megkülönböztetése gyakran 
csak hagyomány, megszokás dolga, különösen, ha egyenlő nagyságú folyók
ról van szó. Épp annyi joggal mondhatjuk, hogy a Hernád folyik a Sajóba 
vagy a Szamos a Tiszába, mint megfordítva. Sőt említett vízrajzi kiadvá
nyunk szerint a Sárvíz a főfolyó és a Sió a mellékfolyó, holott a Hidrológiai 
Atlasz legújabb kötete szerint a Sárvíz a Sió mellékfolyója. De a kérdés 
nem is olyan lényeges, mert hiszen ha valakinek a Hernád vízgyűjtőjével 
kell dolgoznia, az állomások jól elkülöníthetők a Sajó vízterületéhez tartozó 
állomásoktól akkor is, ha azok megelőzik a Hernádhoz tartozó megfigyelő- 
helyeket. így a nevet adó vízfolyást tekinthetjük főfolyónak, tekintet nélkül 
arra, hogy esetleg valamely mellékfolyó nagyobb vagy bővebb vizű. A Sió- 
Sárvíz vízgyűjtő kiindulásának mindenesetre helyesebb a Zala felső folyását 
venni, mint a Sárvízét, miután ez a terület sokkal messzebb fekszik a torko
lattól, mint a Sárvíz eredete.

Nehézség mutatkozik a Balaton esetében, és természetesen minden tóval 
kapcsolatban. I tt  tulajdonképpen nem lehet megmondani, mi esik feljebb, 
Balatonboglár-e, vagy a szemben fekvő Révfülöp. A könnyebb kiigazodás 
érdekében itt a Zala torkolatából indulhatunk ki, és a Sió felé közeledve 
előbb az északi, majd a déli part állomásait soroljuk fel, természetesen közbe
iktatva a mellékpatakok vízterületét is.

A csapadékmérő állomások ilyen egységes elvek alapján történő elren
dezése megkönnyítheti az adatok felhasználását, mert kiküszöböli azt a nehéz
séget, hogy néha összetartozó, kevéssé ismert nevű helyek egymástól nagy 
távolságban találhatók meg a csapadékkiadványokban. Feltétele azonban, 
hogy az ország vízgyűjtő területeit kellő részletességgel ismerjük meg. Erre 
lehetőséget nyújtanak Magyarország Hidrológiai Atlasza most megjelent 
kötetei. Mivel azonban a teljes megjelenésig még hosszabb idő telhet el, 
kívánatos lenne, hogy a vízügyi szolgálat segítségével a vitás kérdések mind 
megoldassanak, s a Meteorológiai Intézet évkönyvének legközelebbi köte
tében az állomások vízrajzi sorrendje már megszabadulna az eddigi követ
kezetlenségektől.
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Zerinváry S z i lá rd :

A bolygók légköre
összefoglalás : A tanulmány ismerteti az asztrometeorológiai kutatásoknak 

a bolygók légkörére vonatkozó legújabb eredményeit. Célja, hogy a földi légkör 
szerkezeti felépítéséhez és az éghajlat kialakulásához összehasonlító adatokat 
szolgáltasson.

*

Атмосфера планет., Статья излагает новейшие результаты астроме- 
теорологических исследований атмосферы планет с целью давать срав

нимые данные к строению земной атмосферы и к развитию климата.
•к

L'atmosphère des planètes. Revue des résultats récent des recherches astro- 
météorologiques sur les atmosphères des planètes, dans le but d’établir des com
paraisons entre les conditions des atmosphères de la terre et des autres planètes.

★

A csillagászat egyik ága, az asztrometeorológia meglehetősen szép ismeret- 
anyagot gyűjtött össze bolygótársaink légkörére és főbb éghajlati vonásaira 
vonatkozólag.

' Ennek az összefoglalásnak az a feladata, hogy röviden, nagy vonásaiban 
áttekintsük mindazt, amit a tudomány mai álláspontján erről a kérdésről 
elmondhatunk.

A következőkben »sorban« tárgyaljuk a bolygókat. Utunkat a legbelső 
bolygóval, a Merkúrral kezdjük és bolygóról bolygóra haladva jutunk el a 
Naprendszer ma ismert legtávolabbi bolygójáig, a Plútóig. Utunkat a holdak 
légkörére vonatkozó kutatási eredmények bemutatásával fejezzük be. A Föld 
légköréről és éghajlati viszonyairól ipost nem emlékezhetünk meg, de témánk 
célja éppen az, hogy a Föld légkörének és éghajlatának kialakulására vonat
kozóan szélesebb alapokat adjon — kozmikus keretekben.

*  *  *

Minden csillagász egyetért abban, hogy a Merkúrnak nincs és nem is 
lehet légköre. Ennek több oka van. Mindenekelőtt figyelembe kell ven
nünk azt, hogy az összes bolygó közül a Merkúr van a legközelebb a Naphoz. 
Emiatt ez a bolygó erősen felmelegszik, hiszen a Merkúr majdnem hétszer 
több meleget kap a Naptól, mint a Föld. A bolygó felmelegedését fokozza 
az is, hogy keringési és tengelyforgási ideje egyenlő. A Merkúr tehát mindig 
ugyanazt a félgömbjét fordítja a Nap felé. A mérések szerint a Nap felé 
fordult félgömbön 400 fok Celsius fölé emelkedik a hőmérséklet. Természe
tesen a terminátor, vagyis a nappali és éjszakai félgömböt egymástól elválasztó 
határvonal felé közeledve egyre kisebbé válik a napsugarak beesési szöge 
és emiatt a hőmérséklet rohamosan csökken. A Nap felé fordult félgömb 
közepe táján tehát az ólom is felolvadna. A kinetikus hőelmélet értelmében 
a gázmolekulák hőmozgása ilyen magas hőmérsékleten olyan nagyfokú, hogy 
túllépheti a kritikus sebesség értékét. Ez annyival is inkább fennáll, mert 
a bolygó aránylag kis tömege következtében a kifutási sebesség értéke mind
össze 3,8 km/sec (a Földön 11,2 km/sec). Ha tehát például jelen pillanatban 
lenne is légköre a bolygónak, az igen gyorsan szétszóródna róla. Ezt a folya
matot az éjszakai félgömb is siettetné. Ez a félgömb ugyanis legfeljebb annyi 
meleget kap a Naptól, amennyit a kéreg, illetve a bolygót felépítő kőzetek 
hővezetőképessége megenged. Ez a félgömb ugyan a csillagok és a bolygók
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felől is kap némi fényt és meleget, ez azonban természetesen elenyésző. Ezért 
az éjszakai félgömb hőmérséklete megközelíti a világűr hidegét. A fizikusok 
a világűr hidege alatt azt a hőmérsékletet értik, amelyet a fekete gömbű 
hőmérő mutatna a világűrben, feltéve, hogy közvetlen napsugarak nem 
érik. Ez a hőmérséklet a számítások szerint körülbelül —265 fok Celsius. 
A Merkúr ezen félgömbjén tehát a légkör még cseppfolyós állapotban sem 
maradhatna meg, hanem ráfagyna a bolygó felszínére.

A bolygót azonban az éjszakai félgömb alacsony hőmérséklete miatt 
már magában véve sem veheti körül légkör. Ezt egy egyszerű megfontolás
sal beláthatjuk.

Tegyük fel, hogy a nappali félgömbön a gázmolekuláknak a hőmozgás 
során kifejtett sebessége nem múlja felül a kritikus sebességet. Ebben az 
esetben a nappali félgömböt légkör venné körül, az éjszakait azonban nem. 
hiszen az ottani gáztömeg jégpáncélként fagyna a bolygó felszínére. Viszont 
emiatt légnyomáskülönbség állna elő a két félgömb között. A nappali fél
gömb gáztömegei tehát átáramlanának az éjszakai félgömbre, ahol megfagy
nának. Ez a folyamat mindaddig tartana, amíg a nappali félgömböt az összes 
gáz elhagyná.

Ettől az elméleti megfontolástól eltekintve több közvetlen bizonyíté
kunk is van, amelyek a légkör hiánya mellett tanúskodnak.

1937. május 11-én a Merkúr átvonult a napkorong előtt. Bernard Lyot 
a Pie du Midi obszervatóriumban koronográf segítségével figyelte ezt az 
átvonulást, de semmiféle kifényesedést sem tapasztalt a bolygó peremén. 
Erről a jelenségről különben a Vénusszal kapcsolatban beszélünk részle
tesebben.

A másik bizonyíték az, hogy a bolygó sarlójának a szarvai nem nyúlnak 
túl a sarló végeit a bólygókorong mértani középpontjával összekötő vonalon. 
Erről a kérdésről is a Vénusszal kapcsolatban emlékezünk meg részletesebben.

Meg kell említeni, hogy a színképelemzés segítségével végzett kutatások 
is negatív. eredménnyel zárultak.

Összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a Merkúr kettős 
természetű bolygó. Egyetlen más bolygón sincs akkora hőmérsékleti különb
ség, illetve olyan meleg, mint a Merkur nappali félgömbjén. A Merkúr egyik 
félgömbjén örökké nappal és nyár, a másik félgömbjén pedig örök tél és éjszaka 
van. A bolygón tehát nem váltogatják egymást sem a napszakok, sem az 
évszakok.

Láttuk azt is, hogy a Merkúron nincs levegő. Ebből következik, hogy 
víz sem lehet a bolygón, hiszen légüres térben a víz azonnal elpárolog. A levegő 
és a víz hiánya miatt semmiféle légköri jelenséggel (felhő, köd- és harmat
képződés, szél stb.) nem számolhatunk. A Merkúrral kapcsolatban tehát 
a földi értelemben vett időjárásról nem is beszélhetünk. Egyébként is mint 
látható, merőben más állapotok uralkodnak ott, mint Földünkön.

* * *
A következő bolygó a Vénusz. E bolygó felszínét mindez ideig nem sike

rült pontosabban megismernünk, mert sűrű légkör veszi körül. Emiatt nem 
ismerjük tengelyforgásának pontos idejét, de a forgástengelynek a pálya
síkkal bezárt szögét sem.

Lomonoszov, a nagy orosz tudós volt az első, aki nemcsak kijelentette, 
hanem be is bizonyította, hogy a Vénuszt légkör veszi körül. Erre 1761. 
június 6-án került sor. Ezen a napon a Vénusz átvonult a Nap korongja előtt. 
Lomonoszov észrevette, hogy amikor a bolygó már majdnem teljesen a Nap
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korongja elé ért (átmérőjének 9/10-ed része a Nap korongja előtt volt, 1/10-ed 
része pedig a napkorong pereme előtt), vékony fénygyűrü vette körül a bolygó 
korongjának a Nap korongján még kívül eső ívdarabját. Ugyanezt figyelte 
meg akkor is, amikor a bolygó kilépett a Nap korongjából (1. ábra). Ezt a 
jelenséget, amelyet a szakirodalomban egyébként »Lomonoszov-féle jelenség
nek« neveznek, a későbbi 1769., 1874. és 1882. évi átvonulások alkalmával 
is megfigyelték.

Lomonoszov ezt a megfigyelését azonnal és helyesen azzal magyarázta, 
hogy a bolygót légkör veszi körül.

A légkör jelenlétét bizonyítja az is, hogy a terminátor nem félelhpszis 
alakú, valamint az is, hogy a sarló végei (az úgynevezett »szarvak«) nem esnek 
egybe a korong középpontján átmenő egyenes (átmérő) két végpontjával, 
hanem azon túlhaladnak. A szarvak feltűnése kétségtelenül a légkör jelen
létét bizonyítja. Az, azonban sokáig vitás kérdés volt, hogy a fényszóródás

vagy a refrakció idézi-e 
elő közvetlenül ezt a jelen
séget. N. P. Barabasev 
bebizonyította, hogy a 
szarvak a fényszóródás- 
nak köszönhetik a létre
jöttüket.

Ami a légkör össze
tételét illeti, számtalan 
színképelemzés ered
ménye bizonyítja, hogy 
a Vénuszon igen nagy 
százalékarányban fordul 
elő a széndioxid. Ugyan
akkor oxigént csak nyo
mokban vagy egyáltalá
ban nem találtak a vizs

gálatok során. A nagy gonddal végzett újabb vizsgálatok során az is 
kiderült, hogy vízgőz sincs a bolygó légkörében. Ez annál meglepőbb, 
hiszen a bolygó sűrű, vastag légköre azt a benyomást kelti, hogy felhőkkel 
van tele. Az újabb kutatások szerint a bolygó felhőtakaróját ito-ott egy-egy 
kisebb szürke folt szakítja meg. Az infravörös felvételeken azonban ezeket 
a foltokat nem lehet látni. Ezért ma már az a nézet alakult ki, hogy a fol
tokat csak optikai csalódásból kifolyólag látták a régebbi kutatók.

Mindenesetre a víz hiánya és a felhők jelenléte sokak előtt nehezen 
összeegyeztethetőnek látszik. Az a probléma merül ugyanis fel, hogy miből 
keletkeznek a felhők ? Erre a kérdésre különböző kutatók különböző vála
szokat adtak. Ma még mindegyik válasz csak feltevésnek tekinthető.

Az egyik ilyen feltevés Bajev nevéhez fűződik. Szerinte eredetileg víz
gőz, nitrogén, argon, neon és több egyéb gáz is volt a széndioxidon kívül 
a bolygó légkörében. Később azonban a bolygó hőmérséklete a víz forrás
pontjánál alacsonyabb hőmérsékletre hűlt le. Ebben az időben a vízgőz 
lecsapódott és kitöltötte a felszín mélyebb részeit. A Vénuszon tehát ten
gerek volnának. A tengerek létrejötte után nagyobb tömegben már csak 
széndioxid és nitrogén, valamint vízgőz maradt a bolygó légkörében. Ilyen
formán a Vénusz állapota most hasonló ahhoz, amilyen a Földünké lehetett 
több száz millió évvel ezelőtt. Térfogatszázalék tekintetében a Vénuszon 
azonban több széndioxid és kevesebb nitrogén található, mint a Földön.

1. ábra: A Vénusz 1761. évi átvonulása. 
(Lomonoszov eredeti rajzai)
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Bajev egyébként valószínűnek tartja, hogy a bolygó felszíne közelében 
vízgőz és oxigén is van. Szerinte ez annyival is inkább feltehető, mert a ten
gereknek párologniok kell.

Nemrégiben érdekes feltevéssel állt elő Wildt. Szerinte a Vénusz felhői 
formaldehydból állnak. Wildt arra hivatkozik, hogy a széndioxidból és a 
vízből ibolyántúli sugárzás hatására formaldehyd és oxigén keletkezik. Az így 
keletkezett formaldehyd apró cseppek alakjában lebeg a Vénusz légkörében. 
Wildt szerint tehát a Vénusz légkörében az alábbi kémiai reakció folyik :

C02 +  H20 - ^  CH20 +  0 2

A Wildt-féle feltevésnek is vannak vitatható pontjai. így például nem 
eléggé világos az, hogy honnan származik a kémiai reakcióhoz szükséges 
oxigén, holott említettük, hogy oxigén nincs, illetve csak nyomokban talál
ható a bolygó légkörében.

Wildt az ellenvetésekre való válaszadása során az üvegházi effektusra 
hivatkozik, amely jelen esetben a széndioxid jelenlétére vezethető vissza.

H D D 3

a b c  d
2. ábra: A Vénusz »sarki süvege«

Rots (a), Szanjutyin (b), Miljejev (c) és Szólóvá (d) felvételein.

Ami a szabad oxigénre vonatkozó ellenvetést illeti, Wildt ezzel kapcsolatban 
arra utal, hogy az oxigén igen aktív elem, ezért a keletkezése után azonnal 
más elemekkel egyesül, vegyület alakjában viszont már nem nyeli el a formal- 
dehyd-reakcióhoz szükséges ibolyántúli sugarakat. Wildt arra is hivatkozik, 
hogy a Földön is jóval kevesebb lenne az oxigén, ha a növények nem pótolnák 
állandóan a kilégzésük révén.

Wildt feltevése érdekes és eredeti, de távolról sem tekinthető elfogadott
nak. Kémiai szempontból — különösen az utóbbi időben — több kutató 
erősen kétségbevonja.

Meg kell emlékeznünk Miljejev és Szalova szovjet csillagászok egyik 
újabb érdekes megfigyeléséről is. A két szovjet csillagász ugyanis mind 
fotografikus úton, mind pedig vizuális megfigyeléseik során erősen irradiáló 
fehér foltot fedeztek fel a Vénusz déli szarva közelében (2. ábra). Ez a kép
ződmény és több más sötétebb színű vonalas alakú képződmény főleg a zöld 
és kék színszűrők segítségével készített felvételeken tűnik jó elő. A sarga 
és vörös színszűrőkkel készített felvételeken nem láthatók. A két kutató 
szerint a fehér folt feltűnését a bolygó felszínének erősebb helyi fényvissza



48

verőképessége idézi elő. Ezt szerintük az is bizonyítja, hogy a folt nem vál
toztatja a helyét a Vénuszon. Szerintük a visszaverődő fénysugarak vilá
gítják át erősebben a Vénusz légkörét az említett helyen.

A fehér folt meglehetősen nagy : a szögátmérője 18 fok a Vénusz meri
diánfokában kifejezve. Ez azt jelenti, hogy a folt területe körülbelül 3 millió 
km2. Mindezek alapján Miljejev és Szalova azon a véleményen vannak, hogy 
az említett fehér folt nem más, mint a Vénusz sarki süvege.

Miljejev és Szalova kutatásaikat tovább folytatják a Vénusz esetleges 
északi sarki süvegének a felfedezése céljából. Ezért tervbevették a Vénusz
ról készített régebbi felvételek újabb gondos áttanulmányozását. Említésre 
méltó, hogy Rots és Szanjutyin két régebbi felvételén is jól előtűnik ez a kép
ződmény.

Miljejev és Szalova kutatásaival kapcsolatban Vollcov számításokat végzett 
a bolygó forgástengelyének és pályasíkjának egymással bezárt hajlásszögére 
vonatkozólag. Vollcov 52 fokot kapott eredményül. Amennyiben ez a szög- 
érték helyes, a Vénusz térítőkörei 38 foknyira vannak az egyenlítőtől. Ennek 
megfelelően a sarkkörök is távolabb vannak a bolygó sarkaitól, mint például 
a Földön. Egyébként a légköri viszonyok sokban hasonlóak lehetnek, mint 
Földünkön.

* * *
Amint már a cikk elején is említettük, a Földdel nem foglalkozunk. 

Ezért a Mars a következő bolygó, amellyel foglalkoznunk kell.
A Mars légköréről kétségtelen tények tanúskodnak. Ezek a tények 

a következők :
1. A bolygó korongjának a széle homályosabb, mint a közepe.
2. Kimutatható a szürkületi jelenség a bolygó légkörében.
3. A terminátór nem éles, hanem elmosódott, mint a Vénuszon.
4. A sarki jégsüveg képződésében és elolvadásában periodicitás mutat

kozik.
5. A színképelemzések is a légkör jelenlétét bizonyítják.
A légkör jelenlétének legfőbb bizonyítéka az, hogy a bolygó sarkvidéke 

körül szabályos időközökben úgynevezett »sarki süvegek« képződnek. A csil
lagászok már régóta figyelik ezeket a képződm ényeket. Feltűnő, hogy amikor 
a bolygó északi félgömbjén a folt méretei növekednek, a déli félgömböm 
ugyanakkor a folt csökkenő tendenciát mutat. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor 
az északi félgömbön ősz, a déli félgömbön pedig tavasz van. Amikor az északi 
félgömbön a folt eléri a maximális méreteit, ugyanakkor a déli félgömbön 
teljesen eltűnik. Ilyenkor köszönt be az északi félgömbön a tél, a déli fél
gömbön pedig a nyár.

A foltok nem szorítkoznak a 90. »marsrajzi« szélességi kör (tulajdonképpen 
mértani pont) közvetlen környékére. Általában meglehetősen messzire ter
jeszkednek dél, illetve észak felé. Általában elérik az 50—55. szélességi körök 
vidékét, de volt már arra is példa, hogy megközelítették a 45. szélességi 
kört is.

Tyihov szovjet csillagász már régebben megállapította, hogy a földi* hó 
és jég, illetve a Mars sarki sapkái egyformán verik vissza a napfényt. Ebből 
azt következtette, hogy ezek a képződmények hóból, illetve jégből állnak. 
Szép számmal akadtak azonban olyan kutatók is, akik ebben a kérdésben 
más állásponton voltak.

Egyesek ezeket a foltokat a sarkok környékén koncentrálódó sűrű felhő- 
tömegekre akarták visszavezetni. Mások arra hivatkoztak, hogy a Földön is 
vannak nagyobb kiterjedésű sós puszták. Szerintük tehát feltehető, hogy az
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említett helyeken sókéreg vonja be a bolygó felszínét. Ez az álláspont azon
ban tarthatatlannak bizonyult, hiszen semmivel sem lehetett indokolni a 
foltok periodikus helyváltoztatásait.

Ismét mások arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a Mars az örök 
fagy hazája, hiszen nagyobb közepes naptávolsága következtében 40%-kal 
kevesebb hőmennyiséget kap a Naptól, mint a Föld. Felmerült azonban a 
kérdés, hogy miért tűnnek el időnként a foltok ? Erre áz ellenvetésre a fel
fogás védelmezői kénytelenek voltak azzal válaszolni, hogy a foltok anyaga 
szilárd halmazállapotban levő széndioxid. Köztudomású, hogy ennek a 
vegyületnek —79 fok Celsius a fagy-, illetve az olvadási pontja. Ezen a hő
mérsékleten a széndioxid hópelyhekhez, illetve jégkristályokhoz hasonló 
alakot ölt. Ezért a szilárd széndioxidot szénsavhónak, száraz jégnek is 
nevezik.

Az említett álláspontok azonban rendre megdőltek.
A bolometrikus hőmérsékletmérések során kiderült, hogy a fehér foltok 

hőmérséklete az olvadás időszakában 0 fok Celsius körül van. Nyilvánvalóvá 
vált tehát, hogy nem lehet szilárd széndioxid az anyaguk.

A második bizonyítékot az infravörös színszűrővel készített felvételek 
szolgáltattak. Tudjuk ugyanis, hogy az infravörös fényt a széndioxid jól veri 
vissza, a hó azonban rosszul, illetve csak igen gyengén. A Mars sarki sapkái
ról infravörös színszűrővel készítettek felvételeket a kutatók. A felvételeken 
a sapkák majdnem fekete foltok alakjában jelentkeztek. Ebből pedig jogosan 
következtethető az, hogy ezeket a területeket szilárd halmazállapotban levő 
víz borítja. Megfigyelték már töb ízben azt is, hogy a foltok eltűnését egy 
másik érdekes jelenség előzi meg : a foltok körül egyre növekedő fekete gyűrű 
képződik. A mondottakból következik, hogy a gyűrű helyén oVadék- 
víznek kell lennie. Ez az olvadékvíz azután a sarkok felől az egyenlítő felé 
húzódik. Vaucouleur adata szerint körülbelül 45 km-es napi sebességgel 
megy végbe a sarki sapka olvadása a délkörök mentén.

Ami a sarki sapkák anyagát illeti, ma már kétségtelennek tekinthető, 
hogy ezek a képződmények jégből állnak. Tyihov fényképfelvételei és vizuális 
megfigyelései alapján kiderült, hogy a sarki sapka színe nem fehér, hanem 
zöldes és kékes árnyalatú. Ez a szín jellemzi a gleccserek jegét és a sarki 
tengerek jéghegyeit. A sapkák anyaga tehát nem hó, hanem jég.,

A Marson tehát van víz, de mindenesetre még relatív értelemben is jóval 
kevesebb, mint a Földön. Ez a megállapítás beigazolódik akkor, ha a Mars 
sarki sapkáit és a Föld sarkvidéki területeit párhuzamba állítjuk egy
mással.

Földünk déli sarkvidékén helyezkedik el a hatodik kontinens, az Antarktisz. 
Ezt a kontinenst hatalmas, összefüggő jégterület, úgynevezett belföldi jég 
borítja. Ez a jégtömeg a nyári félév folyamán sem olvad el, holott a Föld 
planetáris évi középhőmérséklete jóval magasabb, mint a Marsé. Az a tény 
tehát, hogy a Mars kevésbbé meleg éghajlata is megbirkózik a nyári évszak
ban a sárki süvegek jégtömegével, csakis azzal magyarázható, hogy a jég
takaró meglehetősen vékony.

Ezt a kérdést az utóbbi időben több kutató ( FeszenJcov, Vaucouleur, 
SevljaJcov) is vizsgálta.

Feszenkov rámutatott arra, hogy a Marson egy 300 méter átmérőjű tavat 
már észre lehetne venni, hiszen a tükrén kílencedrendű csillagként jelenne 
meg a Nap visszavert képe. Ha pedig egy 15 km átmérőjű tó helyezkedne 
el a Marson, a Deneb fényességét is felülmúló csillag alakjában tükrözné 
vissza a Nap képét.
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Sevljakov számításokat végzett a bolygó víztömegére vonatkozólag. 
Szerinte a bolygón olyan kevés a víz, hogy alig töltené meg az Onyega-tó 
medencéjét.

A bolygón tehát igen kevés a víz. Ez a kevés víz pedig igen gyengén 
párolog a jóval gyengébb inszoláció következtében. A Mars légköre tehát 
meglehetősen »száraz«. Voucouleur becslése szerint a bolygó légkörének a 
térfogategységében körülbelül százszor kevesebb a vízpára, mint a Földön.

A Mars légkörének pontos összetétele még ma sem tekinthető véglegesen 
tisztázottnak. Ezt a kérdést az elmúlt évtizedekben sokan kutatták.

A legújabb idevonatkozó eredményeket Vaucouleur közölte a Mars 
fizikai viszonyait tárgyaló, 1951-ben megjelent könyvében. Szerinte a Mars 
légkörének 98,5%-a nitrogén, 1,2%-a argon és 0,25%-a széndioxid. Az oxigén 
százalékaránya 0,1%-nál is kisebb. Szabad hidrogén és hélium tehát nincs 
a bolygón. Ez azonban érthető, hiszen arányosság áll fenn a molekulasúly 
és a hőmozgás sebessége között. A hidrogén és a hélium pedig a legkönnyebb 
gázok közé tartozik. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Mars tömegvonzása kicsi. 
Ezek a gázmolekulák tehát könnyen elérhetik a kritikus sebességet. Ha tehát 
volt is valamikor a bolygón hidrogén, illetve hélium, az említett okok miatt 
régen elhagyták a bolygó felszínét.

Van a Mars légkörének egy olyan rétege, amelynek az összetétele ma még 
megfejtetlen. Slypher 1937-ben, Reut pedig 1939-ben kimutatta, hogy 
a bolygó felszíne felett körülbelül 10—20 km magasságban egy ismeretlen 
anyagi összetételű, igen finom részecskékből álló réteg helyezkedik el. Ez a 
réteg bizonyos szempontból a földi ózonréteggel hasonlítható össze, ugyanis 
igen aktívan, még a földi ózonrétegnél is aktívabban nyeli el, illetve veri 
vissza a Nap rövidhullámú ibolyántúli sugarait. Slypher és Reut ezt a réteget 
ibolyarétegnek nevezték el.

A szürkületi réteg vastagsága alapján megállapítást nyert, hogy a bolygó 
felszínére körülbelül 90 millibár légnyomás nehezedik. A Földön csak fo—17 
km magasságban találkozhatunk ilyen alacsony légnyomással. A Mars fel
színén az alacsony légnyomás következtében 43 fok Celsius a víz forrás
pontja.

A Mars kisebb tömegvonzása következtében másképpen alakul a sűrűségi 
grádiens értéke is, mint a Földön. A levegő sűrűsége ugyanis lassabban 
csökken a magassággal. Kiszámították, hogy 28 km magasságban a Mars 
felszíne felett sűrűbb a légkör, mint ugyanebben a tengerszintfeletti magas
ságban a Földön.

A Mars tengelye 66 fokos szöget zár be a pályasíkkal. (A Föld tengelye 
66,5 fokos szöget.) Ezért a Marson éppen úgy vannak évszakok, mint a Földön.

A Mars tengelyének hajlásszöge következtében tehát a bolygón kiala
kult a sarkvidéki, a mérsékeltövi és az egyenlítői zóna, éppúgy, mint a 
Földön.

Vaucouleur megállapítása szerint a hőmérséklet átlagos napi kilengése 
50 fok Celsius. A trópusi zónában a hőmérséklet évi amplitúdója körülbelül 
30 fok, a sarkok vidékén azonban felülmúlja a 100 fokot is. A sarkvidékek 
éghajlata tehát jóval kontinentálisabb jellegű. Nappal a bolygó kevésbbé 
színes övezeteinek a hőmérséklete körülbelül 10 fokkal alacsonyabb, mint 
a sötétebbeké. Ez érthető, ha a világosabb és a sötétebb kőzetek fény
visszaverő képességére gondolunk. A levegő hőmérséklete nappal 30 fokkal 
alacsonyabb, mint a talajé. A Mars ezen különös éghajlati sajátosságai erősen 
emlékeztetnek a Föld magas hegységeinek hasonló viszonyaira.

Az egyes éghajlati övék vizsgálata azt az előre látható eredményt adta, 
hogy a bolygó éghajlata zordabb, mint a Földé. A Mars sarkvidékén nyáron
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+  15 fok Celsiust is mértek a termóelemek segítségével. Télen azonban 
—100 fok Celsius alá süllyed, a hőmérséklet.

Az egyenlítő környékén a levegő 15—20 fok, a talaj 30—35 fok Celsiusra 
is felmelegedhet. A ritka levegő miatt azonban erős az éjszakai kisugárzás. 
Ez az oka annak, hogy az egyenlítő mentén éjszaka még nyáron is erős fagyok 
vannak. Mértek már —46 fok Celsius hideget is !

A Mars időjárási elemei közül is ma már meglehetősen sokat ismerünk.
Többször megfigyeltek már a bolygón apró fénylő pontokat, amelyeket 

feltehetően a mi nyáii gomolyfelhőinkkel lehet azonosítani. Aránylag ritkán 
láthatók, de amikor feltűnnek, meglehetősen nagy tömegben vonulnak a 
Mars felszíne felett. Antoniadi megállapította, hogy átlagosan 10 m/mp 
sebességgel haladnak.

Újabban Barabasev is többet foglalkozott az említett fénylő pontok 
vizsgálatával. Barabasev a sarki sapkák vidékén a felső légkörben haladó 
pontszerű fehér foltokat gomolyfelhőknek, illetve réteges gomolyfelhőknek 
tartja. Barabasev feltevését földi analógiák is igazolni látszanak, hiszen ez 
a felhőtípus jellemzi a hideg front felhőrendszerét is. Ezek a felhők főleg a 
bolygó reggeli és esti terminátorai közelében jelentkeznek. Barabasev ezzel 
kapcsolatban arra utal, hogy a Földön is ismerünk olyan réteges gomoly- 
feihőket, amelyek éppen a megjelenésük időpontja alapján kapták a réteges 
reggeli, illetve esti gomolyfelhő elnevezést.

Többször tűnnek fel apró sárga foltok is a bolygón. Ezek valószínűleg 
a bolygó homokpusztáiról felszálló porfelhők. Néha ezüstös csillogás látható 
a bolygó felszínén. Feltehető, hogy ezt a csillogást az előző éjjel hullott dérre 
lehet visszavezetni.

Barabasev többször észlelt már fénylő fehér hófoltokat is a bolygón, 
sőt alkalma volt már azokat a felhőket is megpillantani, amelyekből a hó 
a bolygó felszínére hullt.

Több kutató észlelt már gyengébb, illetve erősebb ködöt is a bolygón.
A Mars több időjárási jelenségét sikerült már megfigyelni, sőt szél- és 

izobártérképeket is szerkeszteni.

* * *
/

Elérkeztünk a legnagyobb bolygóhoz, a Jupiterhez. Ezt az óriás bolygót 
sűrű és meglehetősen vastag légkör burkolja be. A bolygó légkörét vizuális 
megfigyelések során is észlelni lehet, de természetesen a színképelemzés 
segítségével is kimutatható. A légkör jelenléte mellett tanúskodik az a tény 
is, hogy okkultációk alkalmával a csillagok nem tűnnek el hirtelenül a bolygó 
korongja mögött. Az a csillag, amelyet a bolygó látszólag megközelít, csak 
fokozatosan veszíti el a fényét, annak megfelelően, ahogy a fénye a bolygó 
egyre vastagabb légkörén halad keresztül.

A Jupiter a legnagyobb tömegű bolygó. Emiatt a kifutási sebesség értéke 
a Jupiter felszínén meglehetősen nagy : 59,5 km/sec. Ugyanakkor a bolygó 
közepes pályasugarának (777,8 mill km) megfelelően kevés meleget kap 
a Naptól. Ha a Földön mért napállandó értékét egységnek vesszük, a Jupiteren 
ugyanennek az értéke 0,037 ! Mindezekből az következik, hogy a bolygó 
nemcsak a nehezebb, hanem a könnyebb gázokat is meg tudta tartani maga 
körül.

Színképelemzés segítségével jelentős mennyiségben mutatták ki két mérges 
gáz : az ammóniák (NH3) és a metán (CH4) jelenlétét.

Természetesen az ammóniák nem lehet gáznemű vagy folyékony halmaz- 
állapotban, mert a fagypontja —67 fok Celsius. A Jupiter légkörének a hő
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mérséklete viszont —140 fok Celsius körül van. Feltehető tehát, hogy az 
ammóniák részben apró kristályok alakjában található a bolygó légkörében, 
részben pedig ráfagyott a bolygó felszínére. Ezzel kapcsolatosan nem árt 
megjegyezni, hogy a Földön azért találunk csak kis mennyiségben ammóniá- 
kot és metánt, mert a napfény könnyen disszociálja ezeket a gázokat. Ez 
viszont könnyen érthető, hiszen a napsugárzás a bolygónkon jóval intenzívebb, 
mint a Jupiteren.

A Jupiter légköre meglehetősen kondenzált állapotban van, ami a bolygó 
nagy tömegvonzásának tudható be.

A Jupiter sűrű légköre feltehetően érdekes optikai következményekkel 
jár. Tudjuk, hogy a fénytörés következtében a látóhatár közelében levő 
égitestek magasabban láthatók a horizon felett, mint amilyen magasságban 
valóban vannak. Ez a jelenség a Jupiteren a bolygó sűrű légköre miatt foko
zottabban nyilvánul meg. Emiatt a bolygó felszínéről elinduló sugarak — 
különösen, ha azok kisebb szögben indulnak el — nem hagyják el a légkört, 
hanem visszahajlanak a bolygó felszínéhez, mint a Földön a rádióhullámok. 
Az az ember, aki a Jupiter felszínén állna, majdnem az egész bolygó felszínét 
láthatná. A bolygó egyes pontjairól éjjel is lehetne látni a Napot, ha egyéb
ként nem akadályozná meg ezt a bolygó sűrű légköre.

A Jupiter légköre meglehetősen nyugtalan. Ezt a bolygón látható 
különböző világosabb zónák és sötétebb sávok bizonyítják. Színük különböző. 
Van közöttük világossárga, sárgásszürke, szürke, barna, zöld, kékszínű és 
fehér. Általában efemer jelenségek. Keletkezésük után csakhamar eltűnnek. 
A csillagászok csak ritka esetekben találkoznak több éven keresztül látható 
képződményekkel.

Említésre méltó, hogy M. A. Kljalcotka szerint a sötét sávok a légkör 
felső, a világosabb zónák pedig a légkör alsó rétegének képződményei. Ez 
azonban ma még csak feltevés, amelyet a jövőben tisztázni kell.

Az alakzatok fizikai természetének a kérdése ma még meglehetősen 
problematikus. Ezen a téren csak különböző feltevések vannak.

Egyesek szerint a Jupiteren látható képződmények alakváltozásai a 
napfoltciklusokkal állnak kapcsolatban. Ez azonban vitatható, mert időn
ként eltolódások vannak a két jelenség periódusai között. Mások vulkanikus 
kitörésekkel hozzák összefüggésbe az említett jelenségeket.

A legnagyobb és leghíresebb képződmény az úgynevezett »vörös folt«. 
Ez a folt ovális alakú. Hosszabbik átmérője 48.000 km. Egyesek a légkör 
helyi ritkulásával, mások vulkanikus kitörésekkel hozták kapcsolatba ezt 
a foltot. Újabban Bajev azon a véleményen van, hogy a vörös folt egy szén- 
hidrogén óceánban úszó alacsony hőmérsékletű ammóniák-sziget.

A Jupiter ugyanazon szélességi körén egy másik fehérszínű folt is van, 
amelyet »fátyol«-nak neveznek. A két különböző sebességgel haladó képződ
mény 1,9 évenként találkozik egymással. Ilyenkor a fátyol úgy veszi körül 
a vörös foltot, mint a folyó két ága a szigetet.

A vörös foltot 1878-ban fedezte fel Bregyihin moszkvai csillagász. Négy 
év után a folt erősen halványodni kezdett. Jelenleg már csak alig látható.

* * *

Elérkeztünk a »gyűrűs bolygóhoz«, a Szaturnuszhoz. A Jupiter légköré
nek az. ismertetése után lényegileg semmi különöset sem mondhatunk már 
ennek a bolygónak a légköréről. Ezt a bolygót is sűrű légkör veszi körül, — 
a Jupiterhez hasonlóan — az a különbség azonban a két bolygó légköre között,
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hogy a Szaturnuszon nem az ammóniák, hanem a metán sávjai érvényesülnek 
erősebben a színképen. A másik különbség az, hogy a Szaturnusz légköre 
még a Jupiter légkörénél is vastagabb. Ezt jellemző módon világította meg 
Feszenkov. Számítása szerint a Szaturnuszt ugyanis olyan vastag légkör 
borítja, amelynek a tömege majdnem egyenlő a bolygó szilárd magjának 
a tömegével. Ezt akkor tudjuk kellően értékelni, ha meggondoljuk, hogy a 
Föld szilárd testének tömege több mint egy milliószor múlja felül bolygónk 
légkörének a tömegét. A Szaturnusz hatalmas légkörével magyarázható 
a bolygó igen kis sűrűsége.

A Szaturnusz felszínén is lehet különböző foltokat és sávokat látni. 
A nagyobb távolságnak megfelelően ezek a képződmények sokkal elmosó
dottabbak, mint a Jupiteren levők. Az említett képződményeknek saját 
mozgásuk is van. Nyilvánvaló tehát, hogy ezek is légköri képződmények. 
A képződmények mozgásának a sebessége alapján kétségtelenül megállapít
ható, hogy a Szaturnusz légköre korántsem olyan tevékeny, mint a Jupiteré

Több kutatónak feltűnt, hogy a Szaturnusz egyes képződményeinek 
bizonyos periodicitása van. Ezt a jelenséget 1793-ig visszamenőleg vizsgálták 
meg és több kutató szerint egy 28 éves periódus bontakozik ki a kutatások 
alapján. Egyesek azt tételezik fel, hogy a bolygót borító vastag, sűrű külső 
felhőréteg helyenként és időnként felszakad és ilyenkor betekintést kapunk 
a bolygó mélyebb és a fényt erősebben visszaverő légrétegébe. Ennek a jelen
ségnek a további tisztázása azonban a jövő feladata.

* * *

Az Uránusz és a Neptunusz légkörével nem kívánok külön-külön foglal
kozni. Ez azzal indokolható egyrészt, hogy lényegileg újat ezekről a bolygók
ról sem lehet mondani, másrészt azzal, hogy ezeket a távoli óriásbolygókat 
annyira sem ismerjük, mint a Jupitert, vagy a Szaturnuszt.

Az Uránusz és a Neptunusz színképvizsgálatai azt bizonyítják, hogy 
a légkörükben sok a metán. Ez a gáz annyira elnyeli a sárga és a vörös fényt, 
hogy emiatt a bolygók zöldes színűeknek látszanak. A két bolygó hőmérséklete 
meglehetősen alacsony. Az eddigi mérések szerint az Uránusz hőmérséklete 
—180° C, a Neptunuszé —195° C.

* * *

A legtávolabbi bolygó, a Plútó légköréről ma még nagyon keveset tudunk. 
Mindenesetre annyi leszögezhető, hogy az eddig készített színképfelvételek 
és a bolygó tömege nem zárják ki szükségszerűen a légkör jelenlétét. Amennyi
ben azonban van a Plútónak légköre, az a bolygó meglehetősen alacsony 
hőmérséklete (körülbelül —220° C körül) következtében ráfagyott a bolygó 
felszínére.

A bolygó felszínét borító jégkéreg mellett tanúskodik az albedo értéke 
(0,17) is. Ezzel kapcsolatban megemlítendő, hogy a Merkúr albedója 0,07. 
A Merkúr esetében az albedo alacsony értéke a légkör hiánya miatt indokolt. 
Mivel a két bolygó albedója között ezek szerint szembetűnő nagyságrendi 
különbség van, ez azt bizonyítja, hogy a Plútó felszínét jégkéregnek kell 
borítania, amely fokozza a bolygó felszínének a fényvisszaverő képességét. 
A jégkéreg jelenléte mellett tanúskodik az a tény is, hogy a Plútó színindexe 
csak kis mértékben különbözik a Napétól. Láthatjuk, hogy a Jupiteren túli 
bolygók légköri viszonyai nagymértékben különböznek a földi állapotoktól

*  *  *



Röviden meg kell emlékeznünk a bolygók kísérőinek, a holdaknak a lég
köréről is.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban jelenlegi tudásunk szerint csak két mellék
bolygó jöhet számításba, úgy mint a Föld mellékbolygója : a Hold és a Sza
turnusz legnagyobb kísérője : a Titán.

Ami a Holdat illeti, a csillagászok általános véleménye az, hogy ennek az 
égitestnek gyakorlati értelemben véve nincs légköre. Ennek legfőbb oka a 
Hold kis tömege és ezzel összefüggőleg a kifutási sebesség kicsinek mondható 
értéke.

Tudjuk, hogy a Holdon két hétig tart a nappal és két hétig az éjszaka. 
Emiatt a gázmolekuláknak módjukban állt a múltban annyira felgyorsulnunk, 
hogy elérjék a kritikus sebességet és elhagyják az égitest felszínét. A Hold 
tehát nem valami véletlen folytán veszítette el a légkörét, hanem egy alapvető 
fizikai törvény (lásd kinetikai hőelmélet) következményeként.

Valami egészen ritka légköre azonban mégis csak van a Holdnak. A méré
sekből az következik, hogy a Hold légkörének a sűrűsége bolygónk tengerszint 
feletti légsűrűségének körülbelül 1/2000-ed része.

A Hold légkörét újabban Feszenlcov és Lipszkij kutatták polarizációs 
vizsgálatokkal. Lipszkijnek sikerült kimutatnia, hogy a Hold légköre a Föld
höz viszonyítva körülbelül 1/10.000-ed tömeggel nehezedik a Hold felszín 
minden cm2-nyi területére.

Lipszkij eredményeit Haas megfigyelései is megerősítik. Haas abból 
indult ki, hogy amennyiben a Holdnak nincs légköre, fékezés nélkül hullnak 
a meteorok a felszínére. Ebben az esetben pedig a meg nem világított fél
gömbjén fényes^ határozottan szembetűnő felvillanásokat kellene látni. Haas 
66 órán keresztül figyelte a Hold meg nem világított félgömbjét, de egyetlen 
ilyen felvillanást sem látott. Sikerült azonban tíz esetben olyan gyenge fény
csíkokat észlelnie, amilyeneket a teleszkopikus meteorok húznak maguk után 
a Föld légkörében. Ez az adat elég jó összhangban van a meteorok Holdra 
való érkezésének a valószínűségével. Feltehető tehát, hogy legalább egy 
részük nem a Föld légkörében felvillanó teleszkopikus meteor volt, hanem a 
Hold légkörében villant fel.

Mindenesetre a Földön csak 75—80 km magasságban találhatunk olyan 
ritka légkört, mint amilyet Lipszkij a Hold felszínén kimutatott. A Hold 
légköre tehát csak elméleti jelentőségű. Valószínű, hogy a Hold csak a leg
nagyobb molekulasúlyú gázok elenyésző hányadát tartotta meg, bár nem 
tekinthetjük azt sem kizártnak, hogy némi gázanyag kerül a Hold felszínére 
a kőzetek evaporációja, illetve a Hold mélyéből történő gázszivárgás útján is.

* * *

Utolsó állomásunk a Szaturnusz legnagyobb mellékbolygója, a Titán. 
Ez a hold akkor került az érdeklődés homlokterébe, amikor az elmúlt évek 
folyamán meglehetősen sűrű légkört fedeztek fel rajta. Ez a felfedezés sehogy 
sem volt összeegyeztethető a régi kozmogóniai elméletekkel.

A régebbi elméletek szerzői ugyanis azzal okolták meg az óriásbolygók 
sűrű, vastag légkörét, hogy ezek az égitestek nagy tömegvonzásuk révén 
meg tudták tartani a légkörüket még izzó állapotukban is. Később pedig, 
amikor kihűlésnek indultak, a hidrogén más elemekkel vegyült és így jöttek 
létre a hidrogénben gazdag kötések : a metán és az ammóniák. Szerintük a 
kisebb tömegű égitestek, mint amilyen például a Föld is, nem tarthatták 
meg a hidrogénkészletüket és ez az oka annak, hogy a Földön nitrogénből és 
oxigénből áll elsősorban a légkör.
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Az említett régebbi elképzeléseket azonban gyökeresen felforgatta az a 
tény, hogy a Titánt meglehetősen vastag légkör burkolja. A Titán átmérője 
háromszor, tömege pedig negyvenszer kisebb a Földnél. Amíg a Földön a 
kritikus sebesség értéke 11, 2 , addig a Titánon 3 km/sec. Ezek után nehezen 
képzelhető el, hogy ez a kis égitest meg tudta volna tartani a légkörét abban 
az esetben, ha valaha is izzó állapotban lett volna. De ugyanez vonatkozik 
a Naprendszer egyéb bolygóira is. Ha például a bolygók valamikor izzó álla
potban lettek volna, akkor a Mars teljesen elvesztette volna a légkörét, a 
Föld és a Vénusz pedig légkörük elenyésző hányadát menthették volna meg.

Ezek alapján szükségszerűen következik az, hogy a bolygók soha sem 
voltak izzó állapotban. A bolygók és a mellékbolygók hideg állapotban keletkeztek 
és csak később kezdtek felmelegedni a radioaktív hőtermelés következtében. Ebben 
az időben kezdődött meg a gázok kiválasztása a bolygók belsejéből.

A légkör jelenléte a bolygókon és a Titánon tehát erős bizonyíték a Smidt- 
féle planetáris kozmogóniai elmélet helyessége mellett.
:r<fr<rr<:r^ r^ fr^ r< fr< rr^ r^ r?g^ r< fr< fr^ g^ r^ r^ r< fr-rr^ r^ r^ r<:r < ^ -« r r ^ r ^ r ?

AZ ORVOSMETEOROLÓGIAI SZAKOSZTÁLY ELŐADÓ ÜLÉSÉN, 1954. FEB
RUÁR 5-ÉN, két előadás hangzott el. Először Kérdő István dr. tartotta meg »Az ég
hajlati gyógyhelyek és klimatológiai vizsgálatuk« című előadását. Ennek teljes szö
vegét lapunk más helyéi! közöljük.

Az előadást élénk vita követte : Aujeszky László felszólalásában rámutatott, hogy 
a köd nemcsak önálló meteorológiai tényezőként játszik szerepet, hanem mint diagnosz- 
t.iknm is, mert például az asztmás-allergén felhalmozódását is jelzi. Páter János arról 
tett említést, hogy legutóbb az egyik magas vérnyomás (hypertonia) kérdésével foglal
kozó ankéton felmerült egy hypertonias-szanatórium megépítésének szükségessége. 
Erre a célra a Mátrát javasolták. Véleménye szerint az előadásban elhangzott szem
pontok alapján a Mecsek klímáját kellene vizsgálat alá venni, mert az kevesebb inger
tényezőt tartalmaz, mint a Mátráé. ■ Fontos lenne egészségügyi szempontból a Pécsi- 
szénmedence köd viszonyainak tanulmányozása. Az irányított üdültetés kérdése is 
csak megfelelő bioklimatológiai adatfelvétel segítségével oldható meg. Éppen ezért 
kívánatosnak tartaná, ha az előadásban elhangzottak szellemében mielőbb elkészí
tenék az egységes mérési és műszerelőírást a bioklimatológiai vizsgálatokhoz. Takáts 
István dr. a klimahatások értékelésénél az alkat meghatározását tartotta szükségesnek. 
Gerlóczy Ferenc dr. a levegő szennyezettségének és az ultraibolya sugárzás intenzitásá
nak meghatározását tartja igen kívánatosnak. Az utóbbi ismerete nélkül nem lehet 
gyermekeknél a D-vitamint helyesen adagolni. Predmerszky Tibor dr. aggályát fejezte 
ki a katatermométernek szabadban való felhasználásával szemben. Üzemben a 10-es 
kataérték már védekező beavatkozást kíván, Mörikojernél a 10-es kataérték egyszerűen 
meleget jelent. Jelentősnek tartja a légáramlás struktúráját. Kiemelte a botanikai 
viszonyok és a növényeken észlelhető jelek fontosságát. Kovács Lóránd dr. megemlí
tette, hogy a tuberculosis-gyógyhelyeken bizonyos adatgyűjtés már elindult klimatoló
giai vonatkozásban. Ezeknél a vizsgálatoknál is meg kellene a betegek alkatát és típu
sát állapítani, s azt, hogy kik bírják és kik nem bírják a klímát. Kéri Menyhért reflek
tálva Predmerszky felszólalására kiemelte, hogy a növényeknél vigyázni kell, mert 
a jelenségek nemcsak a klímától, hanem a talajtól is függenek- Segíthetnek a növények 
egy gyógyhely kiválasztásánál, de azután mérni kell. Felveti a kérdést, hogy Boldog- ' 
kőváralján a szanatórium közelében kőbánya van, vájjon összeegyeztethető-e ez az 
egészségügyi követelményekkel ? Jugovics dr. nem tartja jónak a területet szanatórium 
céljaira. Á felszólalásokra Kérdő dr. válaszolt.

Az ülés második részében Takáts István dr. »A csecsemőkori tüdőgyulladás esetek 
meteorológiai vonatkozásai« címmel tartott előadást. Az I. sz. gyermekklinika több évi 
beteganyaga alapján vizsgálta, vájjon van-e összefüggés a csecsemőkori tüdőgyulladás 
fellépése és a frontátvonulások között ? Eredményei szerint ilyen összefüggés nem volt 
kimutatható.
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Ezt az előadást is számos felszólalás követte. Kovács Lóránd dr. és PredmerszJcy dr. 

felszólalása után Somogyi dr. kiemelte, hogy az elhalt csecsemők nem mutatnak mindig 
komolyabb kórbonctani elváltozást. Nemcsak a klinikailag észlelt, hanem a hirtelen 
meghalt csecsemők is kivizsgálandók lennének. Oerlóczy dr. a leghevenyebb kórképek, 
mint a pseudocroup vizsgálatát tartaná fontosnak. Kérdő István dr. szerint a vizsgála
tokhoz a klinikai esetek több helyen bevezetett naplózása lenne szükséges. Örömmel 
üdvözli a negatív eredményről szóló beszámolót is, meit az Orvosmeteorológiai Szak
osztály éppen a szigorú kritikán alapuló vizsgálatokat tűzte ki célul. A népesen láto
gatott és élénk szakmai vita közepette lezajlott szakosztályi ülés a késő esti órákig 
tartott. K. I.

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1954. FEBRUÁR 26-ÁN. Napirend előtt a főtitkár 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg a Társaság hirtelen elhúnyt pénztárosáról, Gelléri 
Sándor tagtársról. Emlékét a Választmány jegyzőkönyvileg örökíti meg. A Társaság 
működéséről szóló beszámoló, a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap programmja és az 
I. negyedévi munkaterv ismertetése után a Választmány Szakács Györgyné választ
mányi tagot bízta meg a pénztárosi teendők ideiglenes ellátásával. A társaság tagjai 
közé felvétettek : Mezősi Miklós, Huszár Zoltánné, Tolnay László (Aszófő), Szalag László 
és Marek Miklós.

AZ AGROMETEOROLÓGIAI SZAKOSZTÁLY ELŐADÓ ÜLÉSÉN, FEBRUÁR 
26-ÁN, Fekete Zoltán egyet, tanár »Komplex talajvédelem hazai lehetőségei« címen 
tartott előadást. Rámutatott bevezetőben arra, hogy az új kormányprogramul a ter
mések nagyarányú növelése terén alapfeltételnek a talajvédelem megszervezését tekinti. 
A talajvédelem a víz és a szél talajpusztító ténykedésének leküzdése. Ha az eső inten
zitása olyan nagy, hogy a talaj nem tudja a reáhulló csapadékot bevenni, felszíni víz 
képződik, s az a lejtő irányában lefelé haladva magával ragadja a legértékesebb talaj- 
részeket ; hol egyenletesen koptatja le a lejtőt, hol meg vályúkat, árkokat vés magá
nak, de mindenképpen sok táplálóanyagot, humuszt és agyagot mos le a talajból. Végül 
is a talajban a növények nem találják meg a szükséges vizet és a szükséges tápláló- 
anyagokat. A vízhiány azért következik be, mert a humusz és az agyagkolloidok 
ragasztják össze a talaj vázrészeit morzsákká, s egyedül a morzsás szerkezetű talaj 
tud sok vizet bevenni s egyúttal sok vizet raktározni. Az erózió leküzdésének mód
szerei külön-külön nem felelnek meg a célnak, csak együttes, összehangolt alkalmazá
suk jár eredménnyel. A különböző védekezési módok harmonikus összefüggésében való 
alkalmazását nevezzük talajvédelmi komplexumnak.

A talajvédelmi komplexum beavatkozásainak első célja, hogy a vízerózió okát, 
a felületen képződő vizet megszüntesse. Ezután következnek a talajlesodrás következ
ményeit megszüntető eljárások. Ugyanígy a szél pusztításánál először az okot, a szelet 
kell lefékezni, s azután minden olyan intézkedést megtenni, amely a következmények 
káros hatásait kiküszöböli.

A talaj vízbefogadó képességét a szerkezetjavítási eljárásokkal tudjuk fokozni. 
Ezek közé tartozik a füves vetésforgó, a talajjavító növények termesztése, a kémiai 
talajjavítás és a szerkezetkialakító művelés, valamint a lejtőre merőleges, vízszintes 
mélyművelés és a sáncolás is. A téli hó megfogása és a hólének a talajba kényszerítése 
megakadályozza a kora tavaszi eróziót. A keletkezett vízmosásokat meg kell kötnünk. 
A szél elleni küzdelemben a fásítás és a veszélyes szél irányára merőleges növényszalagok 
adják a legnagyobb védelmet. A talajt sohasem szabad csupaszon tartani. Mindezeket 
az^eljárásokat helyes területrendezés keretében harmonikusan össze kell hangolni.

Áz előadást követő vitában Erdélyi László a humuszgyarapítás, Bán Mihály a köz- 
igazgatás és agropropaganda, Szeles Gábor a szerkezetjavító növények gyökérképződésé
nek serkentése, Kéri Menyhért a meteorológiai adatok helyes értékelésének fontos
ságára mutatott rá. Egerszegi Sándor bebizonyította, hogy Horusitzky Henrik már 
1895-ben hasonló komplexvédekezést javasolt, de azóta sem hajtották végre javas
latait. Kulin István az esőintenzitás gyakoriságáról, és az eső mennyiségének hatásáról 
mutatott be adatokat felszólalásában.

Felhívás a  M eteo ro lóg ia i  T ársaság  Tagja ihoz!
A  T á r s a s á g  f e j l ő d é s e  é r d e k é b e n  k é r j ü k  T a g j a i n k a t ,  h o g y  h a v i  t a g d í j a i k a t  p o n t o s a n  e g y e n *  

l í t s é k  k i .  A  p o s t a u t a l v á n y o n  t ö r t é n ő  b e f i z e t é s e k e t  a  T c r s e s á g  c í m é r e  ( B u d a p e s t ,  I I . ,  K i t a i b e l  P á l - u .
1.) ,  a  c s e k k f i z e t é s e k e t  p e d i g  a  T á r s a s á g  t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l á j á r a  ( M a g y a r  M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  
t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l a ,  B u d a p e s t ,  6 1 , 7 6 4 )  k é r j ü k .

A  h a v i  t a g d í j  ö s s z e g e  r e n d e s  t a g o k n a k  2 . —  f o r i n t ,  i f j ú s á g i  t a g o k n a k  1.—  f o r i n t .

E g y b e n  f e l k é r j ü k  T a g j a i n k a t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  I D Ő J Á R Á S  é s  a  t á r s a s á g i  m e g h í v ó k  z a v a r t a 
l a n  s z é t k ü l d é s e  é r d e k é b e n  e s e t l e g e s  c í m v á l t o z á s u k a t  T á r s a s á g u n k k a l  i d e j e k o r á n  k ö z ö l j é k .

T I T K Á R S Á G  ’
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L. SZ. BERG : Éghajlat és élet. Fordította : Kiss Dezső. Budapest, 1953. 528 old. 
Akadémiai Kiadó.

A meglehetősen szűkös magyarnyelvű természetföldrajzi irodalom szerfölött értékes 
és érdekes munkával gazdagodott. Lew Szemjonovics Berg-et, a leningrádi egyetem nem
rég elhunyt világhírű, polihisztor földrajz-professzorát a magyar geográfusoknak nem 
kell bemutatnunk. A-szovjet tájföldrajzi iskola megalapozójának széleskörű és átfogó 
érdeklődéséről, csillogó metodikájú gazdag tudásáról tanúskodik Leningrádban 1946-ban 
kiadott művének most megjelent magyar fordítása is.

A meteorológus számára különösen a könyv első fele lebilincselő olvasmány. Nyolc 
fejezeten át, még a legkitűnőbb szakkönyvekben is párját ritkító alapossággal feldol
gozott, bőséges forrásanyag elemzésével vezeti végig az olvasót a paleoklimatográfia 
útjain, a pleisztocén és posztpleisztocén-holocén éghajlatváltozásokon, s mutatja be 
azok következményeit a földrajzi burok fejlődésében.

Kristálytiszta logikával levont következtetések eredményeként megállapítja, 
hogy a jégkorszak vége óta kisebb-nagyobb megszakításokkal az egész Földön csökkent 
a szárazföldi víz és a csapadékvíz, de a jelenkort az óholocénban jóval szárazabb és még 
melegebb időszak előzte meg. A történeti idők folyamán azonban már sehol sem lehet 
megfigyelni az éghajlatnak olyan változását, amelyik a levegő évi középhőmérsékletének 
fokozatos emelkedését, vagy a csapadék csökkenését jelezné. Éghajlatunk tehát — 
nem szólva a néhány évtizedre kiterjedő ingadozásokról, az úgynevezett Brückner-féle 
periódusokról — állandónak tekinthető, sőt a nedvesség bizonyos mértékű fokozódására 
hajlik. Következésképpen nem lehet szó sem a Földnek a jégkorszak befejezése óta 
tartó, sem a történeti idők folyamán végbemenő állandó szárazabbá válásáról. A Föld 
sivatagjainak az utóbbi évszázadok során történt »előnyomulása«, a futóhomokos 
területek megnövekedése, valamint a termőtalajok pusztulása egyáltalán nem az éghajlat 
szárazodásának, hanem az ember tájalakító tevékenységének a következménye. A homok 
majdnem mindenütt negyedkori eredetű, s felszíne csak az erózió következtében változik ; 
a futóhomok pedig kizárólagosan a föld mezőgazdasági művelésének, vagy a termé
szetes növénytakaró legkülönfélébb módon (legeltetés, fű- és cserjetakaró felégetése, 
erdőirtás, sőt erdőpusztítás) végbement pusztulásának eredménye. Az így megzavart 
talajszerkezet a vízkészlet tárolására alkalmatlanná vált s az eróziós erőknek védtelenül 
kiszolgáltatódott.

A paleoklimatológia iránt érdeklődők számára különösen érdekesek Berg művének 
az éghajlati övék változásairól írott fejezetei. Arra a következtetésre jut, hogy »a jég
korszakban mind a déli, mind pedig az északi félteke száraz övezetei erősen elkeske
nyedtek. Ennek az időszaknak a nyomai az Ázsia száraz övezeteinek igen sok taván 
megfigyelhető szinlők. Az ezután következő időszakban a folyamat megfordul : a száraz 
övezetek. mind északi, mind pedig déli irányban erősen kiterjedtek. Beköszöntött 
a sztyepek és a xerofita növények, a sivatagi éghajlat, a tavak kiszáradásának és a lösz 
keletkezésének az időszaka. Jelenleg az előbbinek az ellenkezőjét látjuk : a nedves övezet 
a száraz övezet rovására terjeszkedik, az erdő behatol a sztyepbe, a szárazságot és a 
fényt kedvelő fafajták kiszorulnak és elterjednek a nedvességet és árnyékot kedvelő 
fafajták. A löszszerű talajokon csernozjom keletkezik, szaporodnak a zárt, édesvízű 
tavak. A tavaknak még nem volt idejük az elsósosodásra, a korábban zárt sóstavak fel
színi lefolyás révén újabb vízmennyiségben részesülnek és sótartalmuk csökken. Ha tehát 
a negyedkorban az éghajlati övezetek nem váltakoztak, csak elkeskenyültek és ki
szélesedtek, akkor ezeknek a jelenségeknek az oka nem a Sark helyzetének változása, 
amint ezt néhány szerző feltételezi, hanem az egész Földre kiterjedő egyidejű éghajlat
ingadozás. Másszóval, az éghajlatváltozások kozmikus okoknak, vagyis Földön kívüli 
tényezőknek a következményei.«

Az éghajlatváltozások és éghajlatingadozások életföldrajzi következményeit vizs
gálva Berg arra a megállapításra jut, hogy a »bipolaritás« (azonos élőlények előfordulása 
a két féltekén) jelenségének magyarázata az esetek túlnyomó többségében a trópusi 
övezetek jégkori lehűlése. Ekkor nyílt alkalmuk az északi félteke lakóinak arra, hogy
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átkeljenek az Egyenlítőn és benépesítsék a déli féltekét. A posztglaciális (vagy inter- 
glaciális) meleg időszak beálltával a jövevények a trópusokon vagy kihaltak vagy 
elköltöztek, de megmaradtak a mérsékelt szélességeken és ez a magyarázata a megsza
kított földrajzi elterjedésüknek. Ez az oka annak, hogy a bipolaritás jelenségét a mér
sékelt (boreális) öv szerves világa körében lehet megfigyelni és hogy a bipolaritás 
nem következett be az arktikus fajok körében. Ebből viszont az is következik, hogy 
a jégkorban a lehűlés a trópusokig terjedt, amit néhány szerző kétségbevont. A jég
korszak hatása nyilvánvalóan nemcsak a csapadék mennyiségének növekedésében, 
hanem a hőmérséklet csökkenésében is jelentkezett. A tengeri állatok és szárazföldi 
növények vándorlása a jégkorszakban túlnyomóan az északi féltekéről a délire történt. 
Rendszerint az északi fajták voltak az aktívak.«

Berg művének második fele a szerzőnek a löszképződésről szóló, harcos, kritikai 
szellemben megfogalmazott talajelméletét tartalmazza. Természetföldrajzi kutatóink, 
akiknek sorában a lösz-problémákkal foglalkozók tekintélyes hírnevet szereztek maguk- 

* nak a- világirodalomban is a magyarországi lösz-előfordulások tanulmányozásával, 
a meteorológusokhoz hasonló örömmel forgathatják a mű e terjedelmesebb részét.

Külön kell szólnunk a könyv irodalmi jegyzeteiről, mely az ismeretek valóságos 
kincsestárát nyitja meg előttünk, bizonyítva Berg bámulatraméltó olvasottságát és 
mintaszerű természettudományi forráskritikáját. Általános és középiskoláinkban 
éghajlattani ismereteket tanító földrajztanáraink, fiatal tudósjelöltjeink, a geografus- 
és meteorológus-képzés egyetemi hallgatói azonban még hálásabbak lennének az Aka
démiai Kiadónak, ha a művet nagyobb példányszámban s ennek eredményeként a 
mostani 70 forintos árnál jóval olcsóbban hozhatta volna a könyvpiacra. Ezzel a könyv 
felé irányuló érdeklődés még szélesebb körű lehetne. S ezt Berg műve nagyon is meg
érdemelné. Mert ezt a könyvet minden magyar geográfusnak, klimatológusnak és geoló
gusnak el kell olvasnia.

Berg művének magyar kiadásához Bulla Béla, a budapesti Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetemen a természeti földrajz professzora írt előszót, leróva benne a magyar geográfusok 
tiszteletét és kegyeletét a nemrég elhunyt mester, az egyik legkiválóbb szovjet geográfus
SÍI‘Ján- Kakas József

MAGYARORSZÁG HIDROLÓGIAI ATLASZA. I.s Folyóink vízgyűjtője. .‘1. A Sió
és a Balaton. Szerkeszti a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. Budapest, 1953.

Magyarország Hidrológiai Atlasza I. sorozatának harmadik kötete az eddigiek
nél jóval nagyobb vízgyűjtőterület adatait adja közre. A Sió és a Balaton együttes víz
gyűjtőterülete az Atlasz szerint 14,728 km2, több mint hetedrésze hazánk területének. 
Áz egész vízgyűjtőből mindössze 2 km2 esik a határon túlra. így vízgazdálkodási szem
pontból helyes, hogy az elsők között került feldolgozásra.

Az egész területet két részre osztották fel, a Sió és a Balaton vízgyűjtőterületére. 
Gyakorlati szempontból ez helyes is, mert a Balaton tárolómedencéjének hatásaképpen 
a vízrendszer alsó és felső szakaszának vízjárási viszonyai függetlenek egymástól. Azon
ban helyesebb lett volna előre venni a Balaton vízgyűjtőterületét és csak utána a Sióét, 
hogy a két vázrendszer összefüggése jobban kitűnjék. Az összefüggés feltüntetése érdeké
ben a Sió adatainál utalások vannak a Balatonnal együtt kiszámított vízgyűjtőterület 
nagyságára is.

Áz új kiadvány végetvet bizonyos elnevezésbeli zűrzavarnak. Eddig úgy tekin
tették, hogy a Sárvíz a főfolyó, a Sió pedig ennek mellékvize. így szerepel Magyarország 
folyóinak 1903-ból származó kimutatásában, meteorológiai évkönyveink is Sárvíznek 
nevezik a teljes vízgyűjtőterületet. Az Atlasz a Siót teszi meg főfolyónak, sőt a Sárvíz 
név egészen el is tűnik, mert ezt a csatornázott folyót Nádor-csatorna néven tárgyalja. 
A régi magyar névnek a múlt századból származó Nádor-csatorna névvel való helyette
sítését nem tarthatjuk szerencsésnek. A Sárvíz név sokkal általánosabban ismert. (Bizo
nyára maguk az Atlasz szerkesztői is meglepődnének, ha valaki Nádorrétnek kezdené 
nevezni a Sárrétet, csak azéirt, mert annakidején a Habsburg királyi herceg József nádort 
tisztelték meg az elnevezéssel a csatorna építői. Szerk.) Sőt a vízgyűjtőterület határán 
túl a Sárköz neve ma is őrzi annak az időnek emlékét, amikor a csatornázás előtt a folyó 
a Dunával párhuzamosan folyt és csak Bátánál ömlött a Dunába. A régi mederben meg
maradt vízfolyást ma is Sárvíznek hívják. A régi korban tehát a Sárvizet tekintették 
főfolyónak.

Ettől függetlenül természetesen helyeselnünk kell azt a sok új nevet, amelyet 
az Atlasz szerkesztői adtak számos kisebb, eddig névtelen vízfolyásnak.

A munka több bonyolult, eddig még a szakkörökben is kevéssé ismert lefolyású 
területet mutat be.

Az Atlasz az előzőkhöz hasonlóan tünteti fel az egyes vízfolyások hosszúságát, 
esését, a vízgyűjtőterület nagyságát, tehát a tervezőmérnökökszámára szükséges adatokat.
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Ezeket térképvázlatok egészítik ki, amelyek a vízfolyásokat ábrázolják, továbbá a 
terület domborzatát és klímaviszonyait.

A Sió és a Balatonra vonatkozó adatok után az előző kötetek mintájára a vízgyűjtő
területről rendelkezésre álló hidrometeorológiai anyag észlelési adatairól van átnézet. 
Ezeknek használatát megkönnyítené, ha feltűnőbben választanák el az egyes csoportokat . 
A jelenlegi rendszer mellett ugyanis csak hosszas keresés után tudjuk megállapítani, 
hogy az egyes vonalak csapadék-, vízállás- vagy talajvízszint-észleléseket jelentenek-e.

A harmadik kötet megjelenésével már hazánk területének mintegy negyedrészé
nek ismerjük részletesen lefolyási viszonyait. Reméljük, hogy a következő kötetek
rövidesen teljessé teszik e téren ismereteinket. rr ., „Hajosy b erenc

JULIAN LAMBOR : Meghatározott előfordulási valószínűségű esők maximális inten
zitása Lengyelország területén. Acta Geophysica Polonica, Vol. I. No 3—4. Varsó, 1953.

A tanulmány ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik, amellyel Bacsó Nándor is foglal
kozott a Meteorológiai Intézet 1951. évi kutató munkájáról beszámoló kötetben, »Mód
szer az esősűrűség adatainak megállapítására a városi csatornatervezés céljaira« címmel. 
Azt hiszem, természetesnek tarthatjuk, hogy a két szerző a csapadékintenzitás kérdé
seiben igen sok azonos megállapítást tesz, bár maguk a tanulmányok eltérnek egymástól 
annyiban, hogy Lambor inkább az intenzitás méghatározásának elméleti kérdéseivel, 
Bacsó pedig a módszereivel foglalkozik. Éppen ez a különbség késztet arra, hogy Lambor 
tanulmányának megállapításait ismertessem. Indokolja ezt ezenkívül az a sok közös 
vonás, amely Lengyelország és Magyarország földrajzi helyzetében felfedezhető és amely 
éghajlati tekintetben is megmutatkozik.

Bevezetőjében megállapítja, hogy a meteorológiában (de a hidrológiában és a geo
fizika sok más ágában is) ma már nem elégséges az »abszolút maximum« kifejezéssel 
megjelölt csapadékadat megállapítása és közlése, mert ez magában véve semmit sem 
mond arról, hogy ez a maximum milyen gyakorisággal jelentkezik. Magát a kifejezést 
sem tartja logikusnak, amennyiben minden maximumot túl lehet haladni megfelelően 
hosszú észlelési idő alatt, tehát »abszolút maximum« fizikailag nem létezik. Ma, amikor 
már elegendő hosszú megfigyelési sorral rendelkezünk a csapadékadatok tekintetében 
is, elengedhetetlen a különböző csapadékjelenségek előfordulási gyakoriság szeriút való 
osztályozása. Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy ehhez Lengyelországban 100 év 
körüli hosszúságú megfigyelési sorra van szükség, ha abból közvetlenül kiolvasható 
értékeket akarunk nyerni, 50 év körülire, ha nem gyakorisági, csak valószínűségi adatokat 
keresünk. Az ennél rövidebb sorok, véleménye szerint, nem alkalmasak gyakorlati célokra 
levont következtetésekre. Ezt a megállapítást mi is megtettük és alkalmazzuk is.

A gyakoriság szerint való osztályozás nem ütközik nehézségekbe évi, félévi, negyed
évi, havi stb. értékek tekintetében egészen az óra-értékekig bezárólag, mert ezek az 
adatok a naponta egyszer mérő, de az időadatokat jól megfigyelő csapadékmérő állo
másokon is megtalálhatók. Ezt a megállapítást Bacsó tanulmányában is megtalálhatjuk.

Sokkal nehezebb a helyzet az óraérték körüli és annál rövidebb időtartamú esőknél, 
mert ezekről világos képet nyerni csak a csapadékírók segítségével lehet. Mivel maga 
a műszer nem több 50 évesnél, adataiból olyan értékű következtetéseket levonni, mint 
amilyeneket 100 év alapján a napi, havi, évi értékek tekintetében tehetünk, nem lehet, 
illetve csak különféle fogások alkalmazása után lehetséges, természetesen közel sem 
olyan sikerrel, mintha 100 vagy ennél is hosszabb íróműszeres adatsorral rendelkez
nénk. Ezért mondja Lambor is : ». . . ez az anyag (t. i. az íróműszerek adatai) még mindig 
komoly hiányosságokat mutat, amelyeket a következő években meg kell szüntetni«.

A különböző mm értékű és időtartamú esők gyakorisági értékeit csak perc-meg
figyelések (tehát íróműszerek) segítségével lehet megállapítani. Ezekhez szorosan kapcso
lódnak azonban a hosszabb időtartamú esők, amelyekre nézve már egyéb adatokkal is 
rendelkezünk. Ezért Lambor Lengyelország területéről 11 olyan állomás adatait dolgozta 
fel, amelyeken kellő hosszúságú ombrográf és ombrometer adat áll rendelkezésre. Számí
tásait az I  =  F (t, p) függésen alapuló

+  b. log p
(t+ c)

empirikus képlet alapján végezte.
Lambor szerint e képlet alkalmazhatósági határai igen tágasak :̂  érvényesek az 

egy perces időtartamtól egy évig és a tenger színétől 1500 m magasságig.
A Szovjetunióban és az USA-ban a formulában csak a számláló a és b koefficiensei 

változók és a földrajzi fekvéstől függenek. Itt a többi koefficiens is változó és elsősorban 
az évi csapadékátlagtól függ. Több állomás esetén ezen az alapon is körzetekre lehet majd 
osztani Lengyelországot. x éri Menyhért
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GELLÉRI NÁNDOR

1954. február 22-én — hirtelen szív
roham következtében — meghalt Gelléri 
Sándor. Halála igen váratlanul ért mind
nyájunkat, mert utolsó percig közöttünk 
dolgozott. Nem volt meteorológus, de 
igen sokat fáradozott e tudomány és a 
Meteorológiai Társaság felvirágoztatásá
ért. Közel 50 éves közszolgálati pályafutá
sából alig egy évtizedet töltött az Országos 
Meteorológiai Intézetben, de ez a viszony
lag rövid idő is elég volt ahhoz, hogy 
munkássága szorosan egybekapcsolódjék 
az Intézettel és a Magyar Meteorológiai 
Társasággal. Az Intézetet második ottho
nának tekintette és reá bízott ügyeket féltő 
gonddal intézte.

1888. június 25-én Budán született, 
mint nyomdász szülők gyermeke. 1906- 
ban érettségizett, utána a budapesti 
Villamos Városi Vasút (később BSzKRT) 
szolgálatába került. Az első világháború
ban részt vett és, mint hadifogoly, több 
évet töltött Oroszországban, ahol külön
böző missziókban dolgozott. Ott is nősült. 
Kint élte át a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalmat, s a huszas évek végén tért 
haza a Szovjetunióból.

Amikor a második világháborúban a 
szovjet csapatok felszabadították Budát, 
az elsők között jelentkezett tolmácsként 
és lelkesen nyújtott segítséget a szovjet 
csapatoknak. 1945 februárjában került az 
Országos Meteorológiai Intézethez, mint 
tolmács és fordító. A Szovjetunióban 
szerzett tapasztalataival, valamint kiváló 
nyelvtudásával óriási segítséget nyújtott 
már akkor is az Intézetnek. A romok el
takarítása után az újjáépítésben is ala
posan kivette részét. A társadalmi munká
ban mindenkor élenjárt. A megalakuló 
Szakszervezetnek első elnöke, később pénz
tárosa volt. Különösen a szovjet-magyar 
barátság elmélyítését tekintette szívügyé
nek.

A felszabadulás után az újjászervezett 
Meteorológiai Társaságnak igen aktív tag
ja lett. 1946-ban a Számvizsgáló Bizott
ságban dolgozott, majd 1950-ben a Társa
ság pénztárosává választották. Ezt a 
tisztségét lelkiismeretesen látta el egészen

haláláig. Az Intézetben az utolsó években 
adminisztrációs munkakörben dolgozott 
irodavezetőként.

Gelléri Sándor rendkívül megnyerő egyé
niség volt. Pontossága, lelkiismeretessége 
és szorgalma példaképül állítható minden 
dolgozó elé. Korát meghazudtoló frisse
séggel és gyorsasággal intézte a reábízott 
feladatokat. Felettesei szerették, de be
osztottai talán még jobban.

Igen sokat fordított, több fordítása 
lapunkban is megjelent. Orosz-magyar 
szakszótárak szerkesztésében is résztvett. 
Egy pillanatra sem pihent, mindig dol
gozott. Rendkívül szerény ember volt, 
mindenkivel jót tett, mindenkinek segí
tett.

Halálával nagy veszteség érte az Orszá
gos Meteorológiai Intézetet és a Magyar 
Meteorológiai Társaságot. Emlékét az In
tézet és a Meteorológiai Társaság hálás 
kegyelettel fogja őrizni. ZdcA MfrM

A négy pólus. Ezen a címen olvashatunk 
érdekes ismertetést a Föld geofizikai szem
pontból különleges pontjairól a Vokrug 
Szveta 1953. évi 11. számában. Az első 
pólus a földrajzi Északi sark. Ez az a pont, 
amelyen a Föld forgási tengelye megy 
keresztül. Az Északi sarknak felfedezése 
sok áldozatot követelt, amíg végre 1909- 
ben Peary Róbert elsőként érte el e pontot: 
Ez az amerikai felfedező azonban a tudo
mány számára értékesebb adatokat nem 
nyújtott, mert útját nem is tudományos 
felfedezésekre szánta, csupán sporttelje
sítménynek tekintette. Komoly kutatá
sokat a sarki környezetben szovjet kutatók 
végeztek 1937 májusában, amidőn egy 
tudósokból álló csoport hatalmas úszó 
jégmezőn végzett megfigyeléseket. A föld
rajzi Északi sarok sok tekintetben igen 
érdekes pontja a földgömbnek. E pontról 
csak déli irányba lehet elindulni, hiszen 
a mágneses iránytű is mindkét végével 
délre mutat. Itt a Nap a látóhatár fölé 
23,5 foknál nem emelkedik magasabbra. 
A »nap« egy évig tart, de az éjszaka 
hossza 178 közönséges nap és 14 óra, 
a nappal pedig 186 nap és 10 óra tartamú. 
Az Északi sarkon a csillagok nem kelnek 
fel és nem nyugszanak le, hanem állandóan 
egymagasságban járják körül az égboltot .



61

Az északi földgömbnek másik érdekes 
pólusa az északi mágneses sarok. Ez azonban 
nem esik egybe az Északi sarokkal, 
banem attól 1600 kilométerre van. A mág
neses sarkot elsőnek. Ross James szánkás 
expedíciója érte el az északkanadai körzet 
Boothia-félszigetén. Amundsen század- 
eleji mérései szerint a mágneses sarok 
az északi szélesség 70. fokán és a nyugati

hosszúság 95. fokán volt. Későbbi kuta
tások kiderítették, hogy a mágneses sarok 
helyzete fokozatosan változik és ma már 
az északi szélesség 74. fokán és a nyugati 
hosszúság 100. fokán van.

A Sarkvidék harmadik különleges pontja 
a 84. északi szélesség és a 170. keleti 
hosszúság alatt fekvő, úgynevezett elérhe
tetlen vagy megközelíthetetlen sarok. Ez 
a terület a sarki jégvilágnak kb. a közép
pontjában fekszik és csak 1941-ben sike
rült a cikk írójának, Akkuratovnak. és 
Cserevicsni pilótának repülőgéppel elérniök. 
Az expedíció a Vrangel-szigetről háromszor 
szállt fel és minden esetben többnapos 
kutatómunkát végeztek a meteorológia, 
a hidrológia és a biológiai tudománya 
számára. Megállapításuk szerint a sarki 
jégvilágon élő lények vannak; medvék, 
rókák, madarak nyomait fedezték fel.

A negyedik érdekes pont az északi 
hidegpólus. Ezt azonban nem a sarki 
medencében találjuk meg. Jóval délebbre 
van ez a pont még a sarkkörnél is. Környe
zetében erdők zöldülnek és a nyári Nap 
hevében tarka lepkék serege lebeg. Ez 
a pólus az Indigirka folyó felső folyásánál, 
a 63. fok északi szélesség és a 143. keleti 
hosszúság alatt fekvő Ojmjákon település. 
Itt mérték a legalacsonyabb földfelszíni 
hőmérsékletet, —73 fokot. Az előtt az 
ugvancsak a Jakut-köztársaságbeli Verho- 
janszk várost tartották a hidegpólusnak, 
mert ott —70 fok volt az észlelt hőmér
sékleti minimum. Meleg nyári napokon 
Ojmjákonban a hőmérséklet -|-35 fokra 
is emelkedik, tehát az ingás tágassága 
az év folyamán 108 fok. Ez a pont tehát 
a Föld legszárazföldibb jellegű, legkonti- 
nentálisabb éghajlatú vidéke. A városka 
egvébként 841 méterrel a tenger szintje 
fölött fekszik, azonban magas hegyek által

körülvett katlanban. Az Ohotszki-tenger- 
től számított távolsága viszont csak 450 
km ! Van még egy hidegpólusa az északi 
félgömbnek, mégpedig Giönlandtól nyu
gatra, a 70. északi szélesség és a 120. 
nyugati hosszúság metszéspontjában. Itt 
az évi középhőmérséklet ugyanis alacso
nyabb (— 20,4 fok), mint az ojmjákoni 
körzetben (—16,9 fok), azonban a mért 
minimum csak —65 fok. (Lehet, hogy 
az ú. n. elérhetetlen sarkon hidegebb van 
ezeknél is.)

Kiegészítésképpen megemlítjük még, 
hogy szóba jöhet egy ötödik pólus is. 
Ez légkörzésünk (szél) pólusa (a sarki 
magaslégköri ciklon »szeme«), amely az 
500 milhbáros nyomástopográfiai térképek 
tanúsága szerint a 74. fok északi szélesség 
és a 80. fok nyugati hosszúság, vagyis 
az északi mágneses sarok körzetében 
fekszik- Gelléri Sándor

Téli holdszivárvány. Ritkán keletkező 
légköri fénytüneményt észlelt a Sza
bolcs megyei Kemecse-Zsadány köz
ségben Iglai János csapadékészlelőnk. 
1954. január 21-én hajnali 5 óra 40 perckor 
a keleti égbolton szivárványívet figyelt 
meg. Az ív vastagabb fehér vonalként 
volt látható, szivárványszínek nem lát
szottak. Az égbolton gomolyos rétegfelhő
zet volt, nyugaton a telehold készült 
lenyugodni. Az észleléskor havaseső esett, 
egyébként szélcsendes, ködmentes idő 
volt, a hőmérséklet a fagypont felett 
állott egy-két fokkal. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a holdszivárvány a gomolyfelhőkből 
hulló esőcseppeken keletkezett. A szivár
ványszínek általában a Hold gyenge 
fénye miatt ilyenkor nem láthatók. A téli 
holidszivárvány azért ritka jelenség, mert 
egyrészt az eső hullásához fagypont feletti 
hőmérséklet, másrészt szakadozott felhőzet 
és holdtölte körüli időpont szükséges 
keletkezéséhez. ß . Z.

Vakondtúrás, mint napfénytartammérő. Az 
elmúlt decemberben, egyik kisebb kirándu
lásom alkalmából, téli madárvendégeinket 
figyelve, keresztül vágtam a Szamosvölgy 
Kolozsvár és Szászfen es között elterülő lapá
lyán, amelyet a lakosság Sodor-rétneknevez. 
Borús, ködös, igazi decemberi délelőtt volt. 
A réten számtalan vakondtúrás között 
kanyargott az ösvény. A szorgalmas 
földalatti munkások még most sem hagy
ták abba működésüket, amiről a frissen 
kihányt földkupacok elég ékesszólóan 
tanúskodtak. Amint a »hompok« között 
mendegéltem, feltűnt, hogy a kupacok 
déli oldalán, teljesen szabályos mértani 
idomot mutató száraz foltok vannak. 
A különben nedves földhalmocskák fekete 
alapszínétől jól elütött világos, sárgás
barna árnyalatuk. A dombocskák déli 
oldalát érő napsugár szárította ki őket,
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ami annál is érdekesebb volt, mivel 8—10 
napja már állandó köd ülte meg a tájat. 
Úgy látszik azonban, hogy a ködön átha
toló hősugarak mégis csak megtették 
a magukét. A különös rajzolat eleintén 
az örvös rigó mellpántját juttatta eszembe, 
de tudatom alatt valami »más«, sokat 
látott ábra is ott lappangott. Néhány 
másodpercnyi tűnődés után felvillant előt
tem az a felismerés, hogy a furcsa idom 
tulajdonképpen a Campbell—Stokes-féle 
napfénytartammérő téli szalagjának pon
tos mása. Az alacsonyan járó téli Nap 
szalagot szárított a domború felületre.

Több száz vakondtúrást vizsgáltam meg, 
mindeniken ott volt a »téli szalag« lenyo
mata. Bézard iránytűmmel lemértem több 
ilyen ábra »c« tengelyét és azt tapasz
taltam, hogy az pontosan a mágneses 
észak irányába mutatott. Pár héttel 
később, amikor már hó fedte a tájat, 
ugyanezeket a rajzokat figyeltem meg 
a túrásokon, csak most a dombocskákat 
fedő hóréteg olvadt ki, hasonló idomot 
formálva.

Az érdekes jelenséget a mellékelt fény
képen szeretném bemutatni az Időjárás 
olvasótáborának.

ifj. Xántus János dr.

Fecskevész és pókinvázió. A  naptári év 
végeztével a természet jelenségeit vizs
gáló klimatológus is megcsinálja zár
számadását. Előveszi feljegyzéseit s 
összegezi azokat az érdekes jelensége
ket, amelyek az elmúlt, 1953-as évben 
az élővilág és az éghajlati rendellenességek 
összefüggéseit tárták elénk. Személyes 
vizsgálataim főleg a Román Népköztár
saság központi tájaira, nevezetesen Kolozs
vár környékére és az Erdélyi Medence 
nyugati peremtájaira terjedtek ki, bele
értve a Gyalui havasokat is. Vidéki tanít
ványaimból alkotott kis munkaközös
ségem segítségével azonban a R. N. K. 
távolabbi tájairól is sikerült megbízható 
adatokra szert tennem. Az éghajlati ano
máliák közül az alábbiakban három érde

kes jelenséget szeretnék röviden ismer
tetni.

Elsőnek arról a fecskevész-ről szólanék, 
mely 1953 tavaszán volt észlelhető. A 
szakirodalomból ismeretes, hogy az első 
világháború óta a házi fecskék száma 
állandóan fogy. A jelenség okát pontosan 
nem tudjuk. Egyesek az Észak-Olasz- 
országi magasfeszültségű vezetékeket okol
ják, melyekbe a vonuló fecskék be-beüt- 
köznénelt, mások a madarászok hálóit 
teszik felelőssé. Ezek a feltételezett körül
mények azonban korántsem magyarázzák 
meg a házi fecskék számának állandó 
csökkenését. Tavaly tavasszal azután meg
döbbentően kevés házi fecske érkezett 
vissza vándordíjáról. Ezt látva azonnal 
kérdő íveket készítettem s a kolozsvári 
középiskolák diákjainak bevonásával pró
báltam felderíteni a fecskevész okát. 
A beérkezett és gondosan mérlegelt vála
szokból a következők tűntek ki :

1. A fecskevész Erdély területén álta
lánosan észlelhető jelenség volt.

2. Április 13 táján, amikor a házi- 
fecskék általában meg szoktak érkezni 
az általam vizsgált területre, alig néhány 
példány tért vissza a tavalyi fészekbe. 
A hazatértek is igen rossz bőrben voltak, 
sok esetben a fáradságtól holtan hullottak 
le a fészek pereméről.

3. Az elpusztult példányokon ragályos 
betegség nyomai nem látszottak s minden 
jel arra vallott, hogy rendkívüli kimerült
ség és éhség áldozatai lettek. Minthacsak 
egy szétvert hadsereg utolsó mohikánjai 
tértek volna vissza szülőföldjükre.

4. Április utolsó, valamint május első 
napjaiban érkezett meg egy nagyobb 
számú csapat Kolozsvár környékére, ez 
is teljesen elcsigázva és legyengülve.

5. A megejtett »népszámlálásból« kide
rült, hogy ezen a tavaszon a házifecskék 
78,8%-a nem tért vissza. Marosújváron, 
ahol néhány buzgó tanítványom szintén 
»fecske népszámlálást« rendezett, ez a 
szám 34,8% volt. Erdély több pontjáról 
kapott adataim szerint az országrészre 
kiterjedő fecske vész közel 60%-os volt, 
tehát házi fecskéinknek több, mint fele 
nem tért haza.

A fecske vész okait kutatva szemügyre 
vettem a Földközi tenger középső és 
keleti medencéjének időjárási állapotát 
az 1953. III. 20.—V. 1-ig terjedő idő
közben. (A munkámhoz szükséges szinop- 
tikai adatokat a Szamosfaivi Meteorológiai 
Intézet igazgatója, Stoica tanár bocsá
totta a legnagyobb szívességgel rendelke
zésemre.)

A szinoptikai adatokból megállapít
ható, hogy március 20 és 29 között a 
Földközi-tenger keleti medencéje fölött 
egy nagykiterjedésű, szubpoláris eredetű 
barometrikus maximum volt, mely derült 
égboltozatot s általánosságban szélcsendes,
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szép időt eredményezett. Március 30 és 
április 1 között szubtrópikus eredetű 
meleg levegőjű maximum uralja a Medi- 
terráneum keleti medencéjét. Április elseje 
és 6 között azonban a helyzet gyökereábn 
megváltozik. Kisázsia felett egy baro- 
metrikus depresszió alakul ki, mely válto
zékony és szeles időjárást okoz a Földközi- 
tenger keleti medencéje felett. Április 
7 és 19 között a megerősödő depressziók 
bőséges csapadékot és viharos erősségű 
szelet eredményeznek különösen az Adriai
tenger partvidékén. Az időjárás a Földközi
tenger keleti medencéje felett csupán 
20 után válik derültebbé s a szép idő tart 
egészen április 27 — 28-ig.

Az időjárási helyzet rövid analízise 
alapján feltehető, hogy az Afrikából 
valamilyen okból későn induló házi
fecskék belekerültek az április 7 és 19 
között dúló viharzónába s ez okozta 
tömeges pusztulásukat. Feltevésemet ter
mészetesen tüzetesebb szinoptikai ana
líziseknek kellene alátámasztaniok, de 
ezeket nem tudtam elvégezni az afrikai 
időjárási helyzetet feltüntető térképek 
hiányában.

Az 'elmúlt esztendő másik, bioklima- 
tologiailag érdekes jelensége a szongáriai 
és pokoli cselőpóknak ( Lycosa singoriensis 
és Lycosa infernalis) tömeges megjelenése 
volt a Román Népköztársaság centrális 
részein, így az Erdélyi Mezőség perem
tájain is. Ezen a vidéken az augusztus, 
szeptember, valamint az október hónapok 
igen szárazait voltak. Ezt a Szamosfalvi 
Meteorológiai Intézet adatai is megerő
sítik. A teljesen sztyep jellegű időjárás 
úgy látszik nagyban elősegítette ennek 
a tipikusan pusztai jellegű pókfajtának 
invázió szerű megjelenését. A szakiro
dalomban dr. Kolosváry Gábor foglal
kozott legtüzetesebben a cselőpókok invá
ziójával, így az 1947. évi, Szeged környéki 
tömeges megjelenésükkel is. Ä cselőpókok 
erdélyi tömeges megjelenése a lakosság 
körében is nagy meglepetést keltett, 
hiszen az óriás termetű és ijesztő külsejű 
pókokat mindenki észrevette, annál is 
inkább, mert már a városi kertekbe is 
behúzódtak, sőt egy néhány példány 
a belvárosból is előkerült. Tanítványaim 
is számtalan példányt hoztak számomra, 
különösen akkor, amikor a pók-invázió 
jelentőségét el is magyaráztam nekik. 
A segítségükkel begyűjtött anyag azután 
egészen érdekes jelenségeket tárt fel.

A cselőpókok az Erdélyi Mezőség tájairól 
már régóta ismeretesek. Az elmúlt ősszel 
azonban hatalmas, nyugat felé irányuló 
inváziójuk volt észlelhető. Szeptemberben 
már a Gyalui havasok lábainál levő 
Magyarfenesről került elő, októberben 
Kalotaszegen, Nagykapuson fogtam egy 
gvönyörű példánvt s amikor a teljesen 
alhavasi jellegű Pányiki szorosból is elő

került, csodálkozásom nem ismerí határt. 
Érdekes, hogy a hegyvidéki példányok 
teljesen sötét színárnyalatúnk s mustrá- 
zatukban is némileg különböznek mind 
a rendelkezésemre álló alföldi, mind pedig 
a múzeumokból kölcsön kapott bessza- 
rábiai példányoktól is. Hasonló — nas
polya színű — variációról értesített engem 
dr. Kolosváry Gábor, aki Makó környékén 
talált ilyen példányokat s ezeket szintén 
Erdélyből jött és akkLimatizálódott hegy
vidéki elemeknek tartotta. A szakiro
dalmat áttanulmányozva kiderült, hogy 
a cselőpókok inváziója mindég a száraz
sággal függ össze. Így 1894-ben, majd 
1904-ben Bíró Lajos számol be invázió
jukról, kiemelve az akkori szárazságot, 
mint olyan tényezőt, mely a tömeges 
elszaporodást lehetővé tette.

A cselőpókok multévi Erdélyi inváziója 
szintén ilyen okokra vezethető vissza 
s ilyen módon kívánkozott ez a tárgy 
is az időjárás hasábjaira.

A száraz őszre beköszöntő igen hideg 
december hozta meg az elmúlt esztendő 
harmadik, bioklimatologiailag érdekes 
jelenségét. Az északról hozzánk érkező 
madárvilág egyik képviselője, a fenyőrigó 
(Turdus pilavis) lepte el ezidén hatalmas 
invázió szerű előrenyomulással Erdély 
alacsonyabban fekvő tájait. Százas cso
portokban látogatták a városok körüli
gyümölcsösöket, sőt a belvárosi parkokat 
és kerteket is, menedéket keresve a magas 
hótakaró kisugárzása által is fokozott 
hideg és táplálékhiány elől.

E sorok írója évről évre rendszeresen 
figyeli a madárvonulásnak az időjárással 
összefüggő rendellenességeit ŝ  ezt az invá
ziót is ezek közé sorolja. Észak-Európa 
rendkívül hideg tele űzte ezidén ezeket 
a madarakat ilyen tömegben hozzánk 
s ittlétüknek kétségtelenül az idei bőséges 
bogyós-gyümölcs termés is igen kedvezett. 
Hasonló, bár kisebb méretű inváziót 
tapasztaltam a pirókokkal (Pyrrhula pyrr- 
hula) is. Ezzel ellentétben érdekes a 
gatyás ölyvek ( Archibuteo lagopus) idei 
kis száma, pedig a táplálékul szolgáló 
apró rágcsálók ezidén is bővében voltak.

A fentiekben leírt három érdekes jelen
ség jól példázza azt a szoros összefüggést, 
ami a klimatológia és a biológia között 
fennáll, de rávilágít arra is, hogy a termé
szet egyes jelenségei között milyen szép, 
dialektikus összefüggések mutathatók ki.

ifj. Xántus János dr.

Nemcsak nálunk volt hideg januárban.
Budapest lakói sokat panaszkodtak az idei 
hideg tél miatt. Pedig a fővárosban arány
lag még elviselhető volt a hideg. Áz 
ország egyéb tájainak időjárásáról külön 
rovatunk számol be. A következőkben 
néhány hírt adunk azokból az orszá
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gokból, ahol a tél rendszerint enyhébb, 
mint hazánkban.

A külföldi újsághírek beszámolnak arról, 
hogy január végén Európa-szerte igen 
zord időjárás uralkodott. Január utolsó 
napjaiban Nagy Britannia nagyrészét hó
takaró fedte. Skóciában egyes falvak 
egészen el voltak zárva a külvilágtól. 
Hollandiában a Zuyder-tavon meg kellett 
szüntetni a közlekedést a jég miatt. 
Franciaországban is nagy hidegek voltak. 
Még a Riviérán, Nizza környékén is hó 
borította a város körüli magaslatokat.

Legtöbb panaszt talán az olasz újsá
gokban olvashatunk. Itália úgy él a 
köztuiatban, hogy ott a tél jóformán 
ismeretlen. Az idei januárban azonban 
ott is kemény fagyok voltak. Torinóban 
—12, Veronában —13 fokra szállt le a 
hőmérséklet. Észákolaszországot január 
végén mindenütt hó borította, a vastag
sága Velencében, egy újsághír szerint, 
elérte az 50 centimétert. Triesztben február 
2-án heves bóra dühöngött, a legerősebb 
széllökés elérte az óránkénti 170 km sebes
séget, a hőmérséklet 7 fokkal volt a fagy
pont alatt. Rómában január végén —6°-ot 
észleltek, itt hetven éve nem volt ilyen 
hideg. Utána hó esett, és befedte az olasz 
főváros utcáit, ami szintén ritkaság. Az 
Adriai-tenger partján fekvő Fabo kikötő
jében a jég megakadályozta a forgalmat. 
Még a délitáliai Tarantóban is a fagypont 
alá szállt a hőmérséklet. Arról is érkeztek 
jelentések, hogy Középolaszországban far
kasok jelentek meg a falvak közelében.

Ezek a hírek azt mutatják, hogy 
Itáliában az idei tél különösen erős, 
azonban egészen rendkívülinek nem mond
ható. Tudnunk kell ugyanis, hogy Itália 
északi részén, a Po síkságon, a tél már 
elég hideg, hó és«fagy minden évben elő
fordul. Közép-Itáliában azonban már 
sokkal enyhébb szokott lenni. Rómában 
például az eddig észlelt legnagyobb hideg

— 8° volt, az idei télen mért —6° tehát 
már nem sokkal maradt mögötte.

Az olasz újságok panaszai bizonyára 
azzal is magyarázhatók, hogy ott a fagyos, 
télies időjárás az északi részek kivételével 
ritka. Mi megszoktuk, hogy télen hó fedje 
a tájat, be is rendezkedtünk a hidegre. 
A kevésbbé melegen öltözködő, a fűtés 
gondjaival nem sokat bajlódó ember 
számára a hideg időjárás sokkal nehezeb
ben viselhető el.

HajÓ8y Ferenc

Vitaankét az »Időjárás« egyik cikke 
alapján. A Magyar Földrajzi Társaság 
Szegedi Osztálya 1954. február 26-án 
a szegedi Tudományegyetem Éghajlattani 
Intézetében, Prinz Gyula egyet, tanár 
elnökletével vitaankétot tartott. Az ankét 
tárgya Wágner Richárd egyet, tanárnak 
az »Időjárása 1953. július-augusztusi szá
mában megjelent »A táj és a légkör a 
c. tanulmánya volt. A vitaülésen beveze
tőül a szerző ismertette lapunkban meg
jelent tanulmányát. A vitában számos 
felszólalás hangzott el. Aldobolyi Nagy 
M i k l ó s a szegedi Pedagógiai Főiskola 
földrajzi tanszékének tanára a komplex 
kutatásokban a szintézis fontosságát 
emelte ki. Józsa Zoltán, a Társadalom- és 
Természettudományi Ismeretterjesztő Tár
sulat Csongrád' megyei szervezetének veze
tője rámutatott a tanulmányban a dialek
tikus materializmus szellemének az érvé
nyesülésére. Timár Lajos hangsúlyozta, 
hogy növényföldrajzi vonatkozásban szük
ség van az analitikus kutatásokra. Benedek 
Éva egyet, tanársegéd a tájhatárok verti
kális megvonásának lehetőségéről, Kiss 
Árpád pedig a kölcsönhatások intenzitá
sával kapcsolatban vetett föl kérdéseket. 
Az élénk és népes vitaülés a késő esti 
órákban ért véget.

K . J.

O lvasó inkhoz!  Folyóiratunk új évfolyamába lépve a Szerkesztő Bizottság 
két, eddig állandó  rovatot megszüntetett.  »Az e lm últ  idő járás«  rovat kibő
vített tartalm át a jövőben az iránta érdeklődők az Orsz. Meteorológiai Intézet 
Évkönyveiben, másrészt az »Időjárási Havijelentések Magyarországról« c. k iad
ványunkban találják meg. A »N épszerű  M eteoro lóg ia«  c. rovatunkat fölös
legessé tette az Orsz. Meteorológiai Intézet Népszerű Kiadványai c. sorozat, 
melynek évenként 15—20 ives te rjedelemm el megjelenő köteteit észlelőink 
meteorológiai ismereteik elmélyítése és áldozatos munkájuk egyik szerény 
jutalmaként díjmentesen kapják meg.

Az IDŐJÁRÁS Szerkesztő Bizottsága.

Kiadásért és szerkesztésért felelős : dr. Dési Frigyes
A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIA! TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Megjelent 900 példányban — 2-540801 Athenaeum — (F. v. Soproni Béla)
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Pécsely György :

A szubtrópusi maximumok 
regenerálódásának kérdéséhez

összefoglalás : A szubtrópusi maximumok újjáépülésében, különösen az 
azori léghalmaz esetében, lényeges szerep jut a sarki körzetekből dél felé mozgó 
anticiklonoknak, melyek a szubtrópusi maximumokat északról táplálják. A sarki 
anticiklonok kitörése és a Nap anyagi sugárzása között összefüggés mutatható ki. 
Az anyagi részecskék beáramlásakor jelentkező mágneses háborgások idején az 
északi mágneses pólus fölött 9—12 km magasságban megnövekszik a hőmérséklet 
s ez a hőmérsékleti hullám a mágneses pólustól koncentrikus gyűrűk alakjában 
terjed tova. Ugyanakkor a talajon nyomásemelkedést lehet kimutatni, amely 
nyomásemelkedés kiválthatja a sarki medencében felhalmozódott hideg levegő 
kitörését.

★
Данные к вопросу регенерирования субтропических максимумов. В вос

станавливают субтропических максимумов* особенно в азорском воздуш
ном состоянии, существенную роль играют из полярных районов в южное 
направление движущиеся антициклоны,-питающие субтропические макси
мумы из севера. Между прорывом полярных антициклонов и материальным 
излучением Солнца можно обнаружить зависимость. При втекании матери
альных частиц во время образующихся магнитных размешиваний во высоте 
Ű— 12 км., над северным магнитным полюсом поднимается температура, а 
эта температурная волна от магнитного полюса концетрическими коль
цами распространяется. Одновременно над почвой обнаруживается по
вышение давления, которое может вызвать прорыв холодного воздуха 
накопленного в полярной котловине.

. *
Contribution à la question de la régénération des anticyclones subtropicaux. 

Dans le processus de la régénération des anticyclones subtropicaux, en premier 
lieu dans celui des anticyclones açoriques, on doit attribuer un rôle important aux 
anticyclones mobiles d’une origine septentrionale, apportant des masses d’air 
du nord à la région subtropicale. On trouve une relation entre l'irruption des 
anticyclones septentrionales et la radiation corpusculaire du soleil. À la suite 
de la pénétration des corpuscules solaires on observe une augmentation de la 
température à une hauteur de 9—12 km au-dessus des pôles magnétiques, ainsi - 
qu’une propagation concentrique d’une onde thermique en partant de la région 
du pôle magnétique. En même temps, on constate, au sol, une augmentation de 
la pression barométrique, causant une irruption de l’air froid accumulé au bassin

A szinoptikus gyakorlat bebizonyította, hogy Közép-Európa időjárásá
nak irányításában lényeges szerepe van az azóri anticiklon előretöréseinek. 
Hazai távidőjelzésünk szempontjából igen fontos az előretörések prognoszti
zálása, éppen ezért vizsgálatokat végeztünk annak felderítésére, hogy milyen

1 t
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módon játszódik le ez a folyamat, s hogyan lehetséges annak előrejelzése a 
több napra szóló időjárási prognózisok számára. Meg kellett tehát vizsgál
nunk, hogy milyen tényezők szabályozzák az azóri és általában a szubtrópusi 
maximumrendszerek regenerálódását. Alábbi dolgozat eddigi kutatásaink 
rövid ismertetése, az eredmények részletesebb leírását egy későbbi közle
ményben szándékozzuk közreadni.

Mint ismeretes, a Földgömbön végighúzódó térítővidéki magasnyomású 
övék a klimatológia tanítása szerint az Egyenlítő mentén felemelkedett, tehe
tetlensége és a Föld forgása következtében összetorlódott és ez által leszállni 
kényszerülő levegő által jönnek létre.

Az antipasszát-passzát rendszer eme klasszikus elképzelését azonban 
az újabb magaslégköri szélmérések nem látszanak teljesen igazolni, ezért 
egyes szerzők kétségbevonják az antipasszát létezését (1). Az 1. alatt idézett 
dolgozatban felhasznált magaslégköri állomások csekély száma miatt talán 
kissé elhamarkodott volna ma még teljesen szakítani a klasszikus felfogás
sal, jelen vizsgálatunkban azonban rámutatunk arra, hogy a szubtrópusi 
maximumok regenerálásában lényeges szerepük van a sarki körzetekből dél
délkelet felé mozgó anticiklonoknak, melyek beleolvadnak az azóri, ill. észak- 
csendesóceáni maximumba, és azokat északról táplálják. Vizsgálatunkban 
kimutatjuk ezen anticiklonpályákat, továbbá összefüggést keresünk a sarki 
anticiklonok kitörése és a naptevékenység változásai között.

Ha az Északi-félgömb átlagos havi légnyomási térképeit tanulmányozzuk, 
a magasnyomású központok és az azokat összekötő magasnyomású gerincek 
az anticiklonok előfordulásának átlagos gyakoriságáról adnak tájékoztatót. 
Az azóri és a csendesóceáni maximum az Északi-félgömb két állandó jellegű 
dinamikus maximuma, ezenkívül állandó jellegű kisebb maximumot találunk 
a sarki medencében az itt felhalmozódó hideg levegő hatására. A téli évszak
ban kialakul a belsőázsiai téli maximum, s ennek jelenléte, illetve a nyári 
hónapokban való eltűnése okozza a magasnyomású központokat összekötő 
gerincek (vagyis a leggyakoribb anticiklonpályák) rendszerének évszakos 
változását. A térképek szerint a téli típus a tartósabb, s szeptembertől áprilisig 
tart, míg a nyári típus a közbeeső hónapokra terjed ki.

Az első típus jellegzetessége a két szubtrópusi, valamint a belső-ázsiai 
és a sarki maximumokat összekötő kettős gyűrű. A nyári hónapokban a belső
ázsiai maximum eltűnése megbontja ezt a kettős gyűrűt. A meggyengült 
sarki maximumnak most is megvan a szubtrópusi maximumok felé 
az összeköttetése, azonban ennek a helyzete különösen az azóri felé nem olyan 
határozott és állandó, mint a téli típusnál láttuk (1. ábra).

Az átlagos nyomás térképeit mintegy előzetes tájékozódásként áttekintve, 
következőkben megvizsgáltuk a sarki medencéből dél felé kiinduló anticiklo
nok pályáit, hogy konkrét esetek sorozatában lássuk azok kapcsolatait az 
azóri és csendesóceáni maximumokkal.

A téli típusból a márciust választottuk ki, mivel ezidőtájt legnagyobb 
a sarki körzetekben a légnyomás s feltételezhetően ekkor indul ki dél felé 
a legtöbb sarki anticiklon, míg a nyári típusból júniust vizsgáltuk. Vizsgála
taink az 1929 — 38 közötti évekre terjedtek ki, s azokat az Északi-félgömb 
áttekintő napi szinoptikus térképeinek alapján végeztük:

Az anticiklonpályákat feltüntető kartogrammok tanulmányozása után 
a következőket állapíthattuk meg. A téli típusnál a sarki medencéből dal
idé kitörő anticiklonok túlnyomó része Alaszkán és Kanadán áthaladva a 
Floridai félsziget felé veszi az útját. Innen nagyjából a 3G — 35° szélesség 
mentén kelet felé haladnak az általános nyugati áramlással, elérve az azóri 
maximumot. Az azóri maximummal tulajdonképpen nem olvadnak össze.



hanem az Atlanti-óceánon keletre haladván kb. a 60—65 W hosszúságig 
mintegy kilökik helyéből az azóri maximumot, melynek központja ekkor 
átlagosan a cp 30°, /  35° W pont közelében tartózkodik. A helyéből kimozdí
tott azóri maximum rendesen E, NE  felé tör előre, általában a Brit-szigetek 
felé mozog, nemritkán elérve Skandinávia térségét is. Olykor az előretörő 
azóri magasnyomás délebbi pályán mozogva Közép-Európát vagy a Földközi- 
tenger medencéjét érinti, egyes esetekben beleolvad az ázsiai anticiklon Kelet- 
Európát borító részébe. A kelet felé kimozdított maximum helyébe nyomul 
a sarki anticiklon, melyből ismét felépül régi helyén az azóri magasnyomás. 
Ez a folyamat tehát arra mutat, hogy az azóri maximum életében döntő 
hatást jelentenek (legalább is a téli típusnál) a sarki körzetekből délre kitörő 
anticiklonok, melyek az egész rendszert mozgatják. A Nap hősugárzásának 
változásai egy másik vizsgálatunk szerint nem mutatnak számszerű kapcsola

tot az azóri maximum erősségének változásával egy egész éven keresztül, ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy a kapcsolat egyes rövidebb időszakokban 
fennáll. Ennek a kérdésnek az eldöntése azonban még részletesebb további 
kutatásokat igényel.

Távprognosztikai szempontból Közép-Európát illetően lényeges annak 
az ismerete, hogy az említett pályán mozgó sarki anticiklon kitörését hány 
nap múlva követi az azóri maximum előrenyomulása. Márciusban adataink 
szerint átlagosan 7 nap múlva figyelhető meg az előretörés az esetben, ha egy 
sarki anticiklon dél felé haladtában Észak-kanada fölött áthaladt a 65—70° N  
szélességen. Ez az időköz függ a pálya hosszától, így pl., ha a kitörés Grönland 
körül következett be, s így az anticiklon pályája lerövidült, már 4—5 nap 
múlva bekövetkezett a hatás, míg hosszabb, megnyúlt pályák esetén 10 nap 
telt el a két jelenség között. A sarki kitörések ritkább pályája az, amely a 
Svalbard-szigetek tájáról indul el és Skandinávián keresztül a Fekete-tenger 
felé tart. Ez azonban az azóri maximum szempontjából már közömbösnek 
tekinthető. Az azóri maximum kettős centrumának felépülését és az előre
törés jelenségét a 2. ábrán mutatjuk be. 1933. március 1-én igen erős sarki 
kitörés veszi kezdetét, melynek centruma ezen a napon Észak-kanada fölött 
található és benne a nyomás rendkívül magas, 1060 mb-t meghaladó értéket 
ér el. Az azóri maximum rendes helyén vesztegel, aránylag gyengén fejlett, 
kis terjedelmű. Néhány nap múltán, 5-én a sarki anticiklon centruma már 
a Hudson-öböltől délre található s nyomása 1040 mb-ra csökkent. Az azóri
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maximum helyzete nem változott lényegesen, csupán a kiterjedése növeke
dett meg. 7-én a sarki anticiklon már elszakad a sarki magasnyomású terü
lettől $ Amerika keleti partjainál kijutva az Atlanti óceánra, kialakítja az 
azóri maximum második centrumát. Az eredeti azóri anticiklon ennek hatá
sára keletebbre húzódik és benne a nyomás megerősödik. 8-án a sarki anti
ciklonból alakult második centrum tovább vonul kelet felé, az eredeti azóri 
maximum pedig áttolódik Nyugat-és Közép-Európa fölé. Ezzel létrejött az előre
törés jelensége. 10-én a második centrum már eléri az azóri normál helyzetét s egy 
meginduló újabb sarki kitörés délre húzódó anticiklona már ismét a nyo
mában van, hogy azután 12-re ismét kialakuljon a kettős azóri centrum.

A csendesóceáni maximum, melynek centruma a téli típusú hónapok
ban általában a g>30°, J140° W pont közelében tartózkodik, már jóval kevesebb 
kapcsolatotjmutat a sarki anticiklonokkal, részint a földrajzi tényezők : a

2. ábra. Légnyomáseloszlás. 1933. III . 1—12.
1) III. 1., 2) III. 5., 3) III . 7., 4) III. 8., 5) I I I . 10., 6) III . 12.

nagyobb kiterjedésű homogén vízfelület, s a szárazulatok más elhelyezke
dése folytán. Az általános nyugati áramlás következtében a Csendes-óceánon 
is kialakul a 30—35° szélesség mentén egy zóna, amelyen az anticiklonok 
végighaladnak, ezek túlnyomó része azonban az ázsiai téli maximumból 
szakad le, s Mongólia, Kína térségén keiesztül jut ki a tengerre. Jóval kisebb 
a sarki eredetű anticiklonok száma, ezek a sarki medencéből részint a Bering- 
szoroson át haladnak dél-délekelet felé, részint pedig végighaladnak az Ázsiai 
kontinens partvidékén, mintegy lecsúsznak a téli maximum peremén a 
Csukcs-félszigettől Japánig, s itt fordulnak kelet felé. Olykor itt is megfigyel
hető a maximum előretörése északkeleti irányban az alaszkai partok felé, 
ennél sokkal gyakoribb azonban az, hogy a helyéből kimozdított maximum 
benyúlik az Amerikai Kontinens területére, s a belőle leszakadó magasnyomású 
mag a 30 — 40° szélesség között csatlakozik egy Kanada felől érkező sarki 
anticiklonhoz, s azt megerősítve tovább folytatják útjukat az azóri maximum 
felé.
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A nyári típusnál a mechanizmus lényegében nem változik. Az azóri maxi
mumot érő sarki anticiklonok akkor is kifejtik az előzőkben ismertetett hatást, 
azonban a pályák most sokkal szórtabbak. Általában csökken az amerikai 
kontinenset átszelő pályák száma és több anticiklon pályája áttolódik az 
Atlanti-óceán térségére (3. ábra). Az ázsiai téli maximum megszűnése jelentő
sen módosítja a Csendes-óceán térsége felé haladó anticiklonok pályáit. Meg
szűnve a belsőázsiát borító maximum által képezett akadály, a sarki anti
ciklonok Novaja Zemlja körül behatolva a kontinensre, zavartalanul haladnak 
a kínai partok felé, s ott azután a tengerre jutva elérik a csendesóceáni maxi-

3. ábra. A n tic ik lo n p á ly á k ,  a zó r i  térség
A  ró m a i  s z á m  je lz i  a z  e g ye s  p á ly á k a t ,  a ’-a l je lze tt r ó m a i  s z á m  a  m egfe le lő  s a r k i  k itö rés  á lta l  

v _ k iv á lto tt  a z ó r i  e lőretöréseket, a z  a ra b  s zá m o k  p e d ig  a  h ó n a p  n a p ja i t

műm térségét. Ezáltal a Csendes-óceánra tartó anticiklonok pályája is szór- 
tabbá válik (4. ábra). Megvizsgáltuk a csendesóceáni maximum erősségének 
kapcsolatát a napállandó dekádról dekádra vett változásaival is az 1950-es 
évből. Az előjelkorreláció elég magas értéket : 0,49-et ért el, ami arra mutat, 
hogy a csendesóceáni maximum kialakulásában jóval nagyobb szerepe van 
a Nap hősugárzásának, mint az azóri maximum esetében, ami kitűnt abból 
is, hogy jóval kevesebb sarki anticiklon jut le a Csendes-óceán, mint az Atlanti
óceán térségére. A kapcsolat télen jobb, mint nyáron, ez is igazolja azt, hogy 
télen kevesebb sarki eredetű anticiklon jut a Csendes-óceánra, mint nyáron, 
az ázsiai maximum elzáró hatása folytán.

Hátra van még a szubtrópusi maximumok életében nagy szerepet játszó 
sarki kitörések és a naptevékenység változásai között a kapcsolatok meg
vizsgálása. Miután sarki effektusról van szó, elsősorban a Nap korpuszkulás 
sugárzására gondolhatunk.

4. ábra. A n tic ik lo n p á ly á k ,  csen d es-ó ceá n i térség
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Már В. M. Rubasev kereste a sarki kitörések kapcsolatait a naptevékeny
ség változásaival, és azt találta, hogy a sarki anticiklonkitörések és a Nap 
középdélkörén áthaladó aktív foltok között kapcsolat áll fenn, az utóbbit 
gyakran követi a kitörés jelensége (2).

B. Duell és G. Duell vizsgálatai 1948-ban azzal az eredménnyel zárultak, 
hogy az ionoszférát érő anyagi természetű zavarok után 1 nappal megnövek
szik a nyomás Grönland térségében, s a 2—3 mb-t elérő átlagos nyomásnöve
kedés néhány nap múlva legyengülve eléri Délskandináviát (3).

A hazai irodalomban Berkes Zoltán már 1938-ban rámutatott a Nap anyagi 
természetű sugárzásának a földi légnyomásra gyakorolt hatására. Vizsgálatá- 
bap a mágneses karakterszámok változásait vetette össze a tromsői és a buda
pesti légnyomás változásaival és azok között határozott kapcsolatot talált (4).

Vizsgálatunkban mi is a mágneses nyugtalanságot jellemző karakter- 
számokat használtuk, s azok maximumainak dátumait összevetettük a sarki

kitörések időpontjával. A mágneses jellemszámok hirtelen növekedései együtt
járnak a Napról érkező anyagi részecskék beáramlásával, melyek a Föld 
elektromágneses terében zavarokat okoznak. A feltevések szerint a részecskék 
kinetikus energiája a légkörben hőengeriává alakul át s felmelegedést okoz 
a légkör magasabb rétegeiben. A dinamikus meteorológia tanítása szerint 
a légkör magasabb rétegeiben lezajló felmelegedés az alsóbb szintekben s a 
talajon nyomásnövekedést idéz elő. Feltételezhető, hogy ez a kétségkívül 
kisebb mérvű (kb. 4—5 mb) nyomásnövekedés, mely elsősorban az anyagi 
részecskék ibeáramlási helye körül, vagyis a Föld mágneses sarkai táján 
érvényesül, mintegy lökést ad a sarki medencében felhalmozódó hideg levegő
nek, s azt ktörésre kényszeríti. Természetesen nem állítjuk azt, hogy a sarki 
anticiklon kitörések egyedüli oka ilyen módon áll elő, mert kétségtelen az, 
hogy a felhalmozódó hideg súlyos levegő bizonyos idő múlva mintegy kicsor
dul és elhagyja a sarki medencét. Vizsgálataink szerint márciusban a sarki 
kitörések 66%-át, júniusban pedig 74%-át előzte meg mágneses zavar, a két 
jelenség együttes bekövetkezésének valószínűsége tehát elég magas.

6. ábra. A 200 és 300 mb közti légréteg fel- 
melegedésének késése az 1951. II. 23-imág- 

neses zavar után (nap)

5. ábra. A 200 és 300 mb-os felületek által 
határolt légréteg átlagos hőmérsékletemelke
dése mágneses zavarok alkalmával C°-ban. 

1951 telén
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Nap 
-9  -J

Zavar 
-f 0 1

Nap 
2 3 4

Scherkag kimutatott Berlin és Köbenhaven magaslégköri hőmérsékleti 
adataiban hirtelen felmelegedéseket, melyek mágneses zavarokat követően 
léptek fel (5). 1951-ből mi is megvizsgáltunk két téli és két nyári erős mágneses 
zavart megelőző és követő időszakot (5. és 6. ábra). Az Északi-félgömb több 
rádiószondaállomásáról meghatároztuk a 200 és 300 mb-os szintek relatív 
topográfiájának változásait, hogy ezzel nyomonkövessük a 9—12 km közötti 
légréteg hőmérsékletének változási folyamatait. Vizsgálataink azt mutatták, 
hogy a Grönlandtól nyugatra eső térségekben, a Baffin-föld táján már a zavart 
követő egy napon belül kimutatható a felmelegedés, s innen sugárirányban 
haladva a felmelegedés egyre gyengül és késik. Adataink tehát azt bizonyít
ják, hogy a hatás valóban a mágneses pólus 
táján érvényesül s itt a felmelegedés által 
kiváltható nyomásnövekedés a talajon hozzá
vetőlegesen 5—8 mb-t tesz ki. Az 1929 — 38 
időszakból a sarki anticiklonok pályájának 
kezdeti részén lévő qp60°, /100° W pont lég
nyomásának változását meghatároztuk nap- 
rói-napffa az általunk vizsgált két hónap 
összes mágneses zavarait megelőző 4-ik nap
tól a zavart követő 4-ik napig (7. ábra). Már
ciusban a nyomásnövekedés, melynek maxi
muma ezen a ponton a zavart követő 2 —3-ik 
napon jelentkezik, majdnem 8 mb-t tesz ki 
átlagosan, míg júniusban a meggyengült sarki 
maximum következtében csak 2 mb-t ér el, s 
már a zavart követő első napon észlelhető.
Adataink szerint nyilvánvaló tehát a kapcso
lat, mely a mágneses jelenségek és a sarki 
kitörések között fennáll.

Összefoglalva vizsgálatunk eredményeit, megállapíthattuk, hogy az 
azóri maximum kialakulásában lényeges szerep jut a sarki anticiklonoknak, 
főleg az azóri előretöréseknél. A csendesóceáni maximumnál a kapcsolat 
nem olyan jó, s itt nagyobb az összefüggés a Nap hősugárzásváltozásaival. 
A sarki kitörések és a mágneses zavarok, illetve a Nap anyagi sugárzása közötti 
kapcsolat szükségessé teszi, hogy a jövőben a távprognosztikai kutatások 
fokozott figyelemmel kísérjék ezeket a jelenségeket.

7. ábra. A légnyomás változása a 
mágneses zavarok környezetében a 

<p =  60°N, t =  100° W ponton 
(1929—38. évek átlaga)
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Wagner Richárd :

Komplexhőmérséklet
ö ss ze fo g la lá s  ; Szerző a léghőmérséklet, a sugárzási hőnyereség, a párolgás 

és a szél következtében keletkező hőmérsékleti veszteség mérésére elektromos 
műszert tervezett. A műszer által mutatott értéket komplex-hőmérsékletnek 
nevezi. A komplexhőmérsékleti érték átszámítható C -га is. A műszert a bioklima
tológiai és a mikroklíma kutatásoknál használta fel.

★
К о м п л е к с н а я  т е м п е р а т у р а .  Автор спроектировал электрический при

бор для измерения температуры воздуха, тепла получаемого излучением, 
температурных потерь образующихся вследствии испарения и влияния, 
ветров. Величину показываемую прибором называет комплексной темпе
ратурой. Комплексно-температурное значение возможно пересчитать и на 
°С-я. Прибор использовал при биоклиматологических и микроклимати
ческих исследованиях.

*

K o m p le x th e rm o m e ter . Es wurde ein elektrisches Gerät geschaffen, das dazu 
bestimmt ist, die Energiebilanz eines der Einstrahlung, Verdunstung, und dem 
Windeinfluss ausgesetzten Körpers zu messen. Der in dieser Weise erhaltene Be
obachtungswert wird als Komplextemperatur bezeichnet. Derselbe dürfte auch 
in Celsius-Grade umgerechnet werden. Das Gerät wurde bei bioklimatischer und 
mikroklimatischer Forschungsarbeiten verwendet.

*

Az éghajlatot a táj és a légkör kölcsönhatása teremti meg. Ez a kölcsön
hatás a legsajátságosabban a légkörnek a felszínnel, a szubsztrátummal 
való érintkezési rétegében következik be. A földrajzi értelemben vett felszín, 
a szubsztrátum olyan komplexum, amely a földrajzi tényezők kölcsönhatása 
alatt folytonos változásban, alakulásban van. Folytonos változásban van a 
légkör is, nyilvánvaló tehát, hogy a kölcsönhatásukban létrejött folyamatok 
számtalan változatban jelentkeznek.

Minél közelebb kerülünk a felszínhez, annál erősebben érvényesül a szub
sztrátum hatása. Az a légréteg, amelyben a szubsztrátum állapotának válto
zása, a makroklima-térségben egyidőben lefolyó időjárási jelenségektől eltérő 
időjárási hatásokat teremt, a mikroklímatérség. A mikroklímatérségen belül 
keletkező időjárási jelenségek folyamata a mikroklíma. A mikroklímatérséget 
azonos makroklíma-területeken belül a különböző szubsztrátumok tagolják 
különböző mikroklímájú tájakra (mikroklíma-tájakra). A mikroklíma-tájak 
horizonos kiterjedését az egységes szubsztrátumok határozzák meg, ennél
fogva egységes szubsztrátumok határai lényegében a mikroklíma-tájak hatá
rai is.

Azonos állapotú légtömegek az egyforma szubsztrátumokkal való köl
csönhatásukban azonos mikroklímát produkálnak, azonban akár a légkör, 
akár a szubsztrátum változik meg, a mikroklíma-táj éghajlata is megváltozik. 
Tekintettel azonban arra, hogy a szubsztrátum és a makroéghajlat közül 
a makroklíma tekinthető állandónak, a mikroklímák elsősorban a szubsztrá- 
tumoktól függenek.

A mikroklíma-térségen belül foglal helyet a »bioszféra«, az óceánok, ten
gerek, tavak, folyók és a talaj felszíne alatti életteret kivéve. A növényvilág 
szubsztrátumhoz kötötten jelentkezik és önmaga egyben szubsztrátuma 
a mikroklímának is. Éppen ezért a mikroklíma kutatása igen fontos a növény, 
az állat és az ember életkörülményeinek meghatározása miatt is.

Az élet jelenségek çs a légkör közötti kapcsolatok kutatását, leírását a 
bioklimatológia és biometeorológia tudománya végzi. Ez a tudomány a
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meteorológiai adatokat és ezek elemzését rendszerint a meteorológusoktól 
veszi át és azt saját kutatási célkitűzéseiben értékeli1. Sok esetben azonban 
a klímákutatásokat maguk a növénytan, az orvostudomány stb. szakemberei 
végzik el, nem egyszer a mikroklimatológiai kutatásokban is jelentős ered
ményeket érve el.

Hazánkban ennek az ágazatnak megteremtői a botanikai vonalon Soó 
Rezső akadémikus, egyetemi tanár (aki ezzel a tevékenységével egyben a magyar 
mikroklimatológiai kutatásokat is megindította), orvosi vonalon Bélák Sán
dor egyetemi tanár voltak.

A biometeorológiai és bioklimatológiai kutatások folyamán a meteoroló
giai adatokon túlmenően (főleg az orvosi meteorológiában) a hőérzet mérésé
nek szükségessége merült fel. Ezt a Missenard-féle eredő hőmérséklet hőmérő
vel, valamint az eupatheoskop alkalmazásával igyekeztek megvalósítani. 
Ennek az értéknek megközelítését célozta a lehülési érték bevezetése is, amely
nek mérésére született meg a Hill-féle katatermométer, Dorno davosi fri- 
gorimétere és a Pfleiderer—Büttner-féle frigorigráf. A hőérzetet rendszerint 
különböző meteorológiai műszeradatokból különböző szerzők különböző 
képlettel számítják ki. így többek között Tubner, Lange, Lancaster, Fleischer, 
Linke, Tyler, Prött, Bradtke és a magyar Dalmady állítottak fel ilyen képle
teket. Természetesen mindezek a képletek főleg az orvosi meteorológiában 
használatosak. A botanika vonalán a fitofenológiai megfigyelésekkel kívánják 
az időjárásnak a természetes környezetben élő növényzetre való hatásait 
kikutatni.

A biometeorológia és bioklimatológia tehát nem elégszik meg a meteoroló
gia mai fejlettségében biztosított adatokkal, hanem újabb utakat keres 
feladatainak megoldásához.

Fokozott mértékben van szüksége a bioklimatológiának (mennyiségi és 
minőségi) sugárzási viszonyok, a hőmérsékleti, a légnedvességi, a párolgási, 
a légmozgási, a légnyomási, a légkörelektromossági viszonyok ismeretére, 
de ezen túlmenően a környezet megismerésére is.

A bioklimatológia és a biometeorológia végeredményben azt kívánja ki
kutatni, hogy az élő szervezetre a táj és a légkör kölcsönhatásában végbe
ment légköri folyamatok milyen hatással vannak, valamint azt, hogy az élő- 
szervezetek milyen hatást fejtenek ki a légtérre, rendszerint a mikroklíma- 
térség légállapotára. Valójában az élő szervezeteket ért hatások az ember, 
az állat és a növény környezetének komplex eredményei. Ez a környezet lehet 
esetleg életnélküli anyagok tömege, de lehet élő szervezetek tömege (ember, 
állat, növény) vagy élő és élettelen világ komplexuma.

Maga a szubsztrátum, a mikroklíma-térség — a mesterséges klímák 
térségei: a munkahelyiség, a lakás, a szórakozóhelyek stb., város, falu stb., 
szállítóeszközök (gépkocsi, vasút, hajó, repülőgép), maga az úttest stb. is 
— mindmegannyi ilyen környezet. Tehát a mikroklíma-térség kutatható, 
kutatandó és részben kutatott is biometeorológiai és bioklimatológiai szem
pontokból és annak módszereivel. A sajátságos biometeorológiai, bioklima
tológiai kutatások eredményei céljuknál fogva, elsősorban a biológia külön
böző tudományágaiban használhatók fel.

Ha a mikroklíma-teret mint életteret a bioklimatológia szempontjából 
igyekezünk vizsgálat tárgyává tenni, kétségtelen, hogy a kutatást a mikro- 
klimatológia műszereivel kell elvégeznünk. A mikroklimatológiai észlelések 
merőben különböznek a makroklíma észlelési rendszerétől. A makroklíma- 
észleléseknél a légkör tulajdonságaiból a léghőmérséklet, a légnedvesség, a 
párolgás mérését nemzetközi hőmérőházikóban végezzük. Ebben az esetben 
tehát olyan mikroklíma-térségeket állítunk elő mesterségesen, amelyek azonos
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(makro) időjárási helyzetekben, azonos mikroklímájuak lesznek. Ezeknek a mes
terséges mikroklímáknak hőmérsékleti, légnedvesség! stb. adatait fogadjuk 
el a makroklíma-térségek jellemzésére.

Ahhoz, hogy a természetes mikroklímákat megismerjük és azokat való
ban az éghajlat lényegéből fakadó állandósággal értékelhessük, azokkal 
a makroklíma-viszonyokkal kell szinoptikus módszerrel összevetni, amelyhez 
a mikroklímatáj tartozik. Ugyanez a feladata azoknak a kutatásoknak is, ame
lyek a mikroklíma-térség bioklimatológiai viszonyainak felderítését célozzák.

A bioklimatológiai vizsgálatoknál természetszerűleg alkalmazható és alkal
mazandó a katatermométer, amely a lehűlés mértékét adja meg. Ebből az 
adatból eljuthatunk annak a hőhatásnak megállapításához, amely a 37°-os 
hőmérsékletre felmelegített testet éri. Bioklimatológiai szempontból igen fontos 
u. i. annak megállapítása, hogy milyen mértékű hőhatásban részesül 
az emberi test. Abból, hogy ismerjük a levegő hőmérsékletét, mégnem tud
juk, hogy milyen hőhatásban részesül maga az ember, — Missenard vizsgálatai 
is igazolják ezt.

Minden a Föld felületén lévő anyagnak (akár élőszervezet, akár élettelen 
tárgy), környezetétől függő hőháztartása is van. A hőhatások a sugárzás 
útján, a levegővel való érintkezés útján, a vízzel való érintkezés útján, a párol
gás útján, a levegő mozgásával fokozódnak vagy csökkennek.

A mikroklímatájban vagy a mesterséges klímatérségben lévő testek nem 
csupán a levegőtől vesznek át hőt, bár a levegő útján is közvetítik hőjüket. 
A legfontosabb szerepe a hőfelvétel és a hőleadás mennyiségi kialakításában 
a hőmérsékleti sugárzásnak van.

A hőfelvétel és a hőleadás egy anyagon belül komplex egységben jelent
kezik, éppen ezért kívánatos volna annak ismerete bioklimatológiai szempont
ból is, hogy a mikroklímatérséget alkotó szerves anyagok milyen komplex 
hőfelvételben és hőleadásban részesülnek. De éppen az élő szervezeteket érő 
hőhatások kívánatossá teszik az élettelen anyagok ilyen irányú hőviszonyai
nak ismeretét is.

Ennek a célnak eléréséhez arra lenne szükség, hogya mikroklímatájat 
alkotó különböző anyagokat külön-kiilön ilyenirányú vizsgálatnak vessük 
alá. Ez megoldhatatlan feladatnak látszik, nem csupán megfelelő műszerállo
mány hiányában és egyáltalában műszertechnikailag, hanem azért is, mert 
ilyen irányú egyidejű mérések a mikroklímatájak megváltozását is jelentenék 
(taposás stb.).

Arra a meggondolásra jutottam, hogy a célt egy mesterséges szubsztrátum 
hőmérsékleti viszonyainak vizsgálatával, hőállapotának rendszeres mérésével 
érhetjük el. Nem volt cél ezzel a mesterséges szubsztrátummal bármilyen 
élő szervezet utánzása, hanem egy olyan komplex test létrehozatala, amely 
a környezetével való kölcsönhatásban a hőérzetet létrehozó tényezőkre reagál 
és így a hatások változásai mérhetők.

Ennek a mérőeszközül szolgáló mesterséges szubsztrátumnak a sugárzásra, 
a párolgási hőveszteségre, a levegőnek mint környezetnek hőmérsékletére 
és a szélre érzékenynek kell lennie. A vízzel való érintkezés csak a lehulló 
csapadékvíz viszonylatában került megfontolás tárgyává. Az elvi meggondo
lás műszertechnikai kivitelét, elektromos kapcsolását Galyas Károly műsze
részmester munkatársam végezte.

A műszer, amelyet komplexhőmérőnek (hőállapotmérőnek) neveztem el, 
leírása a következő : A műszer lényegében véve elektromos, összetett Wheat- 
stone-híd rendszerű hőmérő. A mellékelt rajzon feltűntetett Bv B3, BA kon
stans ellenállások. A szélmérőrész : Albrecht-rendszerű. Az i?x ellenállás egy 
sugárzástól árnyékolt elektromos léghőmérő, míg a B& egy vízzel telített
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tartályba van beépítve a párolgás okozta hőveszteség mérésére. Tehát lényegé
ben nedveshőmérő. A Es ellenálláshuzal kormozott-gömbbe van építve a sugár
zási hőnyereség felfogására. A mért különböző komplexhőmérséklet a beépí
te tt V galvanométeren olvasható le.

A műszert az első formájában 
1951-ben, az újabb formában 1953- 
ban kivitelezte Galyas Károly.

A műszer platina- vagy nikkel- 
huzalból építhető (0,08 mm 0  és 
0,015 mm 0), tartó része pedig 
perspex vagy plexi néven ismert 
műanyagból készül. Az eddigi mű
szerpéldányok vörösréz és wolfram 
felhasználásával készültek, ezeket 
Celsius-skálára kalibráltuk. Lénye
gében tehát az adott mesterséges 
szubsztrátum hőváltozásait méri a 
műszer C fokokban. Valójában a 
komplexhőmérséklet külön hőmér
sékleti skálát igényel az alábbiak 
szerint :

A*, komplexhőmérő 0° pontja azt a hőmérsékletet képviseli, amelyet 
a komplex hőmérő elért 0° C léghőmérsékleten, sugárzás-, szél- és párolgás- 
mentesen, azaz : /

0 gr cal napsugárzás -}-0oC-os környezeti, testhőmérsékleti sugárzás, 
0 m/sec szél,
0 értékű párolgás esetén.

A komplexhőmérő 100°-ot mutat :
60° C léghőmérséklet,
60° C-os környezeti testhőmérsékleti sugárzás,
1,5 gr cal napsugárzás,
0 m/sec szél,
0 értékű párolgás esetén.

A 0° és a 100° komplexhőmérsékleti értéknél természetesen alacsonyab
bak és magasabbak is mérhetők. A komplexhőmérsékleti skála alappontjai
nak meghatározásánál bioklimatológiai szempontok vezettek. A 0° C-léghő- 
mérséklet, mint köztudomású, akadályozza a magasabbrendű életet és a leg
több életfolyamatot. A Földnek azon területén, ahol egész év folyamán 
alacsonyabb a hőmérséklet 0° C-nál, magasabbrendű szervezetek huzamosan 
nem tartózkodnak.

Sugárzás hiányában a testeknek 0° komplexhőmérséklet körül jelenté
keny hőnyereségük vagy hőveszteségük nincsen. Szél esetén a komplex
hőmérsékleti érték csökken, tehát a szél hűtő hatását tekintve a szélcsend 
mint legkedvezőbb állapot szerepel. A párolgás mértéke, a relatív páratartal
mon kívül szoros összefüggésben van a mozgó levegővel, a sugárzó energiájá
val is. A 0° komplexhőmérsékleti érték meghatározásánál azonban mind 
a levegő mozgása, mind a Nap sugárzása ki van kapcsolva, tehát a párolgás 
mértéke a legnagyobb összefüggést a relatív páratartalommal mutatja. 
100%-os relatív légnedvesség esetén párolgás nincs, tehát a párolgási hűtő
hatás megszűnik. így tehát, ha van párolgás 0° C léghőmérsékleten, napsugár
zásmentes, szélcsendes időben 0° komplexhőmérsékleti foknál alacsonyabb
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értéket nyerünk. Ez a test lehűlésének mértékét a valóságnak megfelelően 
mutatja. Ez azonban az orvosmeteorológia felfogásában a párolgás nélküli 
hőérzettől eltérő adatot jelentené.

Mint tudjuk, az orvosi meteorológia az emberi test hőérzete szempontjá
ból a relatív légnedvességet hozzávetőleg 10° C hőmérsékleti választópont
tal értékeli. 10° C hőmérséklet felett a levegő relatív páratartalmának ala
csony volta a kedvezőbb hőérzetet segíti elő, a magas páratartalom pedig 
magás hőmérsékleten rontja azt. 10° C-nál alacsonyabb léghőmérsékleten 
minél alacsonyabb a légnedvesség, annál kedvezőbb a hőérzet, viszont minél 
magasabb a relatív páratartalom, a hőérzet annál kedvezőtlenebb.

Ebből az következik, hogy a komplexhőmérő párolgás esetén kedvezőt
lenebb értéket mutat, mint párolgásmentes időszakban. Bár a komplex
hőmérő nem az emberi test hőérzetének mértékét méri, valójában ebből a 
szempontból is hasznos támpontot ad. Ugyanis a komplexhőmérő nem csupán 
azt a párolgási hőveszteséget méri, amely alacsony hőmérsékleten egyébként 
is csekély, de a sugárzási hőnyereséget is, és a levegő hőmérsékletét is. Nyil
vánvaló, hogy nappal a komplexhőmérő a napsugárzási hatások következté
ben magasabb értéket mutat, tehát a hőérzetet megemeli a párolgási hőveszte
séggel szemben. Ha pedig nappal köd van, az érték nem emelkedik a cseké
lyebb mértékű párolgási hőveszteség elmaradása következtében annyit, mint 
amennyivel a sugárzási hőnyereség elmaradása miatt süllyed.

A komplexhőmérő 100°-os értékének meghatározásához a léghőmérsék
letnek azt a felső értékét kellett volna megkeresni, amely az életnek gátat 
vet. A különböző élő szervezetek azonos égövön különböző hőmérsékleteket 
viselnek el, így a Földön mért legmagasabb léghőmérsékleti értékhez (Azizia 
58,5° C, Halálvölgy 58,0° C) kellett közelállót választani. Az így .választott 
érték 60° C, amit megfelelő védekezéssel az ember természetes körülmények 
között még elvisel. Ez a hőmérséklet a különböző növények hőhalála közepes 
értékének is vehető.

A 60° C hőmérsékletű levegő erős párolgás esetén könnyebben viselhető 
el, mint párolgásmentesen és ugyancsak könnyebben viselhető el a sugárzás 
ellen védekezve, mint teljes napsugárzásban. A szél fokozva a párolgást, 
bizonyos fokú hűtést eredményez, tehát a szélcsend csökkenti az ilyen magas 
léghőmérséklet elviselhetőségét.

Mindezekből következik, hogy a 100° komplexhőmérsékleti érték a 
nagyon meleg hőérzetnek felel meg, egyben általánosságban a magasabbrendű 
szervezetek vitalitását csökkenti, sőt halálát is okozhatja.

Ez természetesen nem zárja ki, hogy magasabb komplexhőmérsékleti 
fok a Földön esetleg természetes, méginkább mesterséges körülmények között 
nem lenne mérhető.

A komplexhőmérő 100°-os skálájának alapja a magasabbrendű élet 
határértéke. Ezeken az értékeken aluli és felüli tartósabb hőhatást a Földön 
élő magasabb szervezetek csak védekező berendezésekkel élnek túl. Külö
nösen vonatkozik ez a megállapítás a 100° komplexhőmérsékleti értékre, 
amelynél a léghőmérséklet, a párolgás, a szélsebesség (szélcsend) és a sugárzás 
értékei vagy egyáltalában nem, vagy csak a legkivételesebb esetben eshetnek 
egybe.

A komplexhőmérő a hőhatásokat méri és ezért a bioklimatológia műszere 
is lehet. A műszer — ismét hangsúlyozom — nem utánoz élő szervezetet, 
de olyan standard értékeket nyújthat, amelyek alkalmasak arra, hogy korre
lációba hozzuk a növényeket, állatokat és embereket ért hőhatással.

A komplexhőmérő távolsági mérésekre is alkalmas. Alkalmas arra, hogy 
egyetlen leolvasó berendezéssel néhány másodperces különbséggel több, külön
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böző helyen felállított műszer adatait mérjük vagy regisztráljuk. A mérés- 
sorozatok alkalmasak arra, hogy megítéljük egy-egy mikroklímatáj vagy hely
ség hőhatás változásait. A mérési sorozat adataiból rajzolt görbék jellemzők 
a térség komplexhőmérsékleti viszonyaira és összehasonlításásra is alkalmasak. 
A komplexhőmérsékleti napi menet jellegzetességéből esetleg felismerhető 
egy-egy meteorológiai elem napi menete is.

Valójában a komplexhőmérsékleti adatok ilyen természetű elemzése 
nem szükséges. A komplexhőmérő u. i. nem teszi szükségtelenné az éghajlati 
elemek külön-külön történő mérését.

Az éghajlati elemek mérése hozzásegít bennünket ahhoz, hogy egy-egy 
mikroklímatáj vagy valamely mesterséges klíma-térség légterét megismerjük. 
A mikroklíma-kutatásoknál meg kell állapítani a talaj minőségét, rétegző
dését, fizikai tulajdonságait, nedvességtartalmát, albedóját, meg kell ismer
nünk a térség növényzetét, de meg kell ismerni a makroklíma-térség időjárási 
elemeinek értékét is. Nyilvánvalóan meg kell ismerni a mikroklímatáj lég
terének tulajdonságait is.

A komplexhőmérővel a légkör és a szubsztrátum kölcsönhatásából a hő
hatások mértékét kívánjuk megállapítani, és tekintettel arra, hogy a környe-. 
zetében a növény, az állat egyaránt egy-egy sajátságos komplexhőmérő, a 
műszer adatai összehasonlíthatók a növényt és állatot ért hőhatásokkal. 
A komplexhőmérő adatai pedig az embert tekintve megközelítik a hőérzetet, 
tehát lehetővé teszik annak műszerrel való megmérését.

Otta Endréné:

Egy váratlan idő járás-vált ozás elemzése
ö s s z e f o g la lá s  : A tanulmány részletesen kielemzi az 1953. augusztus 27-i 

országos esőzés szinoptikus történetét és rámutat arra, hogy mi volt a kiadott 
előrejelzés sikertelenségének oka.

★
A h o j iu 3 H e o o tc u d a H H o e o  m M e n e H Ü R  n o e o d b i .  C/raTbH aeTajibHO npoaHajm- 

3npyeT cHHonTHqecKyio Heropmo aoameBaHHH pacnpocTpaHHiomerocH no Bceü 
CTpane 27. aBryera 1953. r. n noKa3biBaeT Ha npimirny HeynaqHOCTH BbiaaH- 
Horo nporno3a. ★

Analyse d'un changement subite du temps. On étudie le développement de 
la situation synoptique du 27. aoűt 1953 et constate les causes des erreurs dans 
la pré vision pour cette joumée.

*
Múlt évi augusztus hó 27-én hajnalban hazánkban északnyugat felől 

nagyarányú esőzés indult meg, amely csak másnap, 28-án szűnt meg. A hiva
talos előrejelzés szerint pedig 27-én csak néhány helyen volt várható eső. 
Mivel az esőzés többfelé jelentős mennyiségű csapadékkal járt, kétszeresen 
is érdemes megvizsgálni, hogy milyen szinoptikus folyamat váltotta ki és azt, 
hogy miképpen lehetett volna előrejelezni.

Vegyük szemügyre először azt a szinoptikus térképet, amelynek alapján 
az ügyeletes szinoptikus a helytelen előrejelzést elkészítette (1. ábra). Az 
1953. évi augusztus hó 26-i 06 órás talajtérkép szerint az Alpok ésaCseh- 
medence felett egy gyengén fejlett anticiklon helyezkedett el. Ennek két
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nyúlványa volt. Az egyik Lengyelország fölé, a másik hazánkon keresztül 
a Balkánra terjeszkedett ki. A Délkeleti-Kárpátok vidékén egy hidegfront 
húzódott, amelyhez a Száva vonalánál csatlakozott a Pó-síkság feletti teknő- 
ben elhelyezkedő melegfront. A hidegfront a hazai időjárási táviratok szerint 
az utolsó néhány órában haladt keresztül a Kárpát-medencén, de csapa
dékot sehol sem adott. Utána pedig látszólag a csehországi anticiklon tör előre. 
Közép-Európa felett — legalábbis az analízis szerint — több front nem

1. ábra. Időjárási helyzet 1953. augusztus 26-án 06 GMT

volt. így a szinoptikus azt a következtetést vonta le, hogy másnap (VIII. 
27-én) csak néhány helyen lesz eső, valószínűleg a déli felsikló frontból, mihelyt 
az anticiklon átvonul az Erdélyi-medence fölé.

A prognózis kiadásának napján (26-án) valóban nem is volt eső, de 27-ére 
virradó hajnalban az északnyugati megyékben megindult az esőzés, amely 
a következő másfél nap alatt az egész országra kiterjeszkedett és meglehető
sen komoly csapadékmennyiségeket adott (2. ábra).

Az utólagos vizsgálatok alapján az esőzés kialakulása a következőkép 
ment végbe. Elkészült ugyanis a hazai óránkénti sürgönyjelentésekből egy 
térképsorozat, amelyen jól nyomon követhető az időjárási helyzet fejlődése. 
Eszerint a 26-i frontátvonulást még helyesen elemezte a szinoptikus, de a 
27-i esőzést nem a délnyugati felsiklás indítja el, hanem egy újabb észak- 
nyugati betörés. A betörési front tulajdonképpen annak a ciklonnak a hátra- 
hajló (hidegfronti) okkluziója, amelyhez a hazánkon előző nap áthaladt 
hidegfront is tartozott. A ciklon középpontja a 26-i térkép szerint messze 
északon, a Norvég-partok vidékén volt. A visszahajló okkluziójának helyze
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téré sajnos meglehetősen kevés adat áll a talajtérképen rendelkezésre. Minden
esetre feltűnők Dánia nyugati partjainál lévő záporok, zivatarok, valamint 
Hollandiában és Északnyugat-Németországban felfedezhető szélirányugrások. 
Az analízist megnehezíti még az is, hogy a front után várható nyomásemelke
dés területe az Északi-tengerre esik és így — adathiány miatt — nem tűnik 
fel a térképen.

Az Aldergrove és Budapest közötti WNW—ESE irányú magaslégköri 
függőleges metszet (3. ábra) alapján azt mondhatjuk, hogy a troposzféra 
alsó felében Közép-Európa felett hűvös, tengeri légtömeg található, nyuga
tabbra, az Északi-tenger és a Brit-szigetek felett pedig hideg grönlandi eredetű 
levegő. Ez a hideg levegő az alsóbb szintekben Hollandiáig, 2—3 km magas

ságban azonban már Wiesbadenig nyúlt előre. Ez a kép megerősíti azt a fel
tevést, hogy az említett hidegfronti okkluzió az Északi-tengeren át már be
hatolt a szárazföldre. Hasonló következtetést vonhatunk le az alsó tropo
szféra közepes hőmérsékleti eloszlását ábrázoló 500/1000 mb-os relatív topo
gráfiai térképről is. Ez a hideg levegő zömét az Északi-tenger fölött mutatja 
ki. Nagyon figyelemre méltó még ezen a térképen az a hőmérsékleti ellentét, 
amely a Pirenneusok—Alpok—Kárpátok vonalánál lépett fel. A 700 mb-os 
abszolút topográfia szerint ugyanitt az izohipszák gyenge divergenciája tapasz
talható. Az advektív-dinamikus analízis szerint ilyen helyen dinamikus nyo
máscsökkenés következik be és ciklon kialakulása várható. Ez a későbbiek 
folyamán meg is történt. Még ezen a napon (VIII. 26-án) megindult a nyomás
süllyedés a Pó-síkság felett és a déli órákban megeredt az eső.

Visszatérve a hidegfronti okklúzióhoz, az egymásutáni szinoptikus talaj- 
térképeken jól követhető annak az előnyomulása. Augusztus 27-én éjfélkor 
elérkezik hazánk nyugati határaihoz, reggel 7 órakor pedig nagyjából a Nagy
kanizsa—Székesfehérvár—Budapest—Salgótarján vonalon fekszik. E vonal
tól északnyugatra mindenütt esik az eső. A csapadékos terület elhelyezkedése,

2. ábra. Az 1953. augusztus 27—28-án lehullott csapadék eloszlása
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valamint az a tény, hogy hajnalban a .Balaton környékén zivatarok vol
tak, azt bizonyítják, hogy egy újabb nyugati betörési front váltotta ki az eső
zést és nem a délnyugati felsiklási front. Az óránkénti térkép-sorozatból az 
is látható, hogy mikép terjeszkedett ki az esőzés az egész országra.

A nagykiterjedésű esőzés azonban arra is rávilágít, hogy a front stacio
náriussá vált hazánk felett. Ennek a magyarázatát a magaslégköri áramlási 
mező alakulásából vehetjük. A Pó-síkság felett kialakult ciklon a 700 mb-os 
abszolút topográfián 27-én izohipsza-kiöblösödésben jelentkezett. Ennek 
hatására hazánk felett kb. 3000 m magasságban délnyugati a szél, amely 
meleg levegőt visz a betörő hideg levegő fölé. A későbbiek során a kiöblösödés 
az Adriára, majd a Balkánra tevődött át, ezzel együtt a magassági szél a

EZ2 E 3
Erősen meleg Meleg Enyhe Hűvös Hideg

3. ábra. WNW-ESE irányú függőleges metszet Alder grove és Budapest között ;
1953. aug. 26. 03 OMT

Kárpát-medencében délire, délkeletire fordult. Ez akadályozta meg a front 
továbbjutását és eredményezte a stacionáriussá válását. Augusztus 28-án, 
amint a ciklon folytatta útját kelet felé, a front ismét megindult, az esőzés 
pedig megszűnt hazánk felett.

Levonva a tanulságokat, a helytelen előrejelzés okait a következőkben 
foglalhatjuk össze :

1. Az első hiba a hidegfronti okklúzió fel nem ismerése volt. Emiatt az 
a téves vélemény alakulhatott ki, hogy a hideg levegő zöme a hidegfront mögött, 
a csehországi anticiklon területén található, tehát a hidegfront átvonulása 
után nálunk várható az anticiklon felépülése.

2. A második hibát a szinoptikus ott követte el, hogy nem számolt a 
Pó-síksági ciklon erőteljesebb kimélyülésével.

Mindkét hiba elkerülhető lett volna a magaslégköri anyag behatóbb 
tanulmányozásával. Le kell azonban szögeznünk azt is, hogy a rádiószonda- 
állomások meglehetősen gyérek, úgyhogy a magaslégköri térképek megraj
zolása a kívánt pontossággal nem hajtható végre. További nehézséget jelent, 
hogy’- a műszerek egységesítése nem történt meg és így előfordul, hogy a 
nyert adatok nem mindig összehasonlíthatók. Mindezek ellenére a már ren
delkezésre álló adatanyag beható vizsgálatával javíthatjuk előrejelzéseinket.
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Batta Erzsébet :

Adatok hazánk talajfagy viszonyaihoz
összefoglalás : Az értekezés I. része a talajfagy jelenségét ismerteti álta

lában ; a II. rész Magyarország talajfagy-viszonyairól nyújt nagyvonalú tájékoz
tatást Budapest 42 éves talajhőmérsékleti adatsorozata, valamint az ország külön
böző vidékein fekvő állomások (Debrecen, Tárcái, Kecskemét, Ásotthalom, Sopron) 
sokéves talajhőmérsékleti észlelési alapján.

*

Д ан н ы е по отнош ению зам ерзания почвы наш ей ст раны . В 1-ой части 
статьи излагаются явления почвенных замерзаний вообщем виде, в 2-ой 
части даются общие сведения условий мерзлоты почвы Венгрии на основе 
42-х летных рядов по данным температуры почвы Будапешта, кроме того 
на основе многолетных наблюдений температуры почвы на станциях по, 
различным областям страны (Дебрецен, Торцол, Кечкемет, Ашотхолом, 
Шопрон).

★  •

B eiträge zu den Bodenfrostverthältnissen Ungarns. In Teil I. werden die Boden
fröste im allgemeinem, in Teil II. die Bodenfrost Verhältnisse Ungarns behandelt, 
letztere auf Grund der 42-jährigen Beobachtungsreihe von Budapest, ergänzt 
durch Beobachtungen in verschiedenen Teilen des Landes (Debrecen, Tarcal, 
Kecskemét, Ásotthalom, Sopron).

•к

Népgazdaságunk részéröl egyre gyakrabban merül fel annak szükséges
sége, hogy szeszélyes klímánk egyik legszeszélyesebb jelenségének : a talaj
fagynak országos eloszlásáról legalább hozzávetőleges képet adjunk. Jól
lehet hazánk különböző vidékein működő meteorológiai állomásainkon 
mintegy félévszázad óta folynak rendszeres talajhőmérsékleti észlelések, 
azonban a meglévő kevés állomás nem éppen azonos időszakból származó 
adatsorai, valamint a talajfagy jelenségének hangsúlyozottan mikroklimatikus 
jellege nem teszik lehetővé a talajfagy országos eloszlásának még legnagyobb 
vonalú térképes ábrázolását sem. E tanulmány a legsürgősebben felmerülő 
kívánalmaknak megfelelően mégis tájékoztatást óhajt nyújtani hazánk külön
böző észlelőhelyeinek fagyviszonyairól.

I. Általános rész: Mint ismeretes, a talajfagyon a talajban lévő víz 
fagyás jelenségét értjük. I t t  rá kell mutatnunk arra a körülményre, hogy 
a természetben a talajvíz megfagyása sótartalmától függően olykor 0°C-nál 
jóval alacsonyabb hőfokon következik be. Azt a mélységet, amelynél a talaj
hőmérséklet annyira lesüllyed, hogy a talajban lévő víz megfagy, tényleges fagy
mélységnek nevezzük ; meteorológiai vonatkozásban azonban talajfagy mély
ségnek általában a 0°-os talajizotermának a talajfelszíntől való távolságát értjük. 
A talajfagyot és vele együtt a tél keménységét a fagymélységen kívül a fagy- 
erősség, fagy gyakoriság, illetve fagytartam és fagysebesség adataival szokás 
jellemezni. A talajfagy erősségén a talajban előfordult legnagyobb negatív 
hőfokot, talajfagy-gyakoriságon bizonyos mélységű rétegben bizonyos idő- 
szakop belül előfordult talajfagyos napok számát értjük. Talajfagyos napnak 
számít az olyan nap, amelyre nézve az ugyanazon mélységben (pl. 10 cm mély
ségben) mért talajhőmérséklet napi 3 terminusadatából képezett napi közép
hőmérséklet (illetve 50 cm-es mélységtől lefelé'a 14 óraiadat)0°-kal, vagy nega
tív hőfokkal egyenlő. A fagytartamot az első talajfagy felléptétől az utolsó 
talajfagy felengedéséig számítjuk. Végül a tálajfagy sebessége jelenti a víz
szintes talajfelszínre merőleges Irányban cm/óra egységben kifejezett fagy- 
terjedést.

2 o
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Mielőtt az egyes állomások fagyviszonyainak ismertetésére térnénk, 
rá kell mutatnunk arra a rendkívül bonyolult hatásra, amely a talajhőmérsék
letet, illetve a talajfagy jelenségét kialakítja. Többszörösen összetett jelen
ségről kellene beszélnünk akkor is, ha a talaj hőmérsékletét egyedül meteoro
lógiai tényezők irányítanák, ha csak a be- és kisugárzás tartamát és erősségét, 
a vele kapcsolatos felhőzetet, a talaj menti léghőmérsékletet, a csapadék tar
tamát, mennyiségét és intenzitását, a szél erősségét és irányát, a légnedvessé-* 
get és párolgást, a hótakaró vastagságát kellene egyidejűleg figyelembe ven
nünk.

Azonban a talajhőmérsékletet a fentemlített meteorológiai tényezőkön 
kívül még nagy mértékben befolyásolják különféle földrajzi, fizikai és bioló
giai tényezők is. Míg a földrajzi tényezők közül legfontosabb a hely földrajzi 
szélessége, tengerszint feletti magassága, az esetleges lejtő égtájiránya és 
hajlásszöge, addig a fizikai tényezők közül, mint legdöntőbbet : a talaj színét, 
szerkezetét, szemcsézettségét, víztartalmát, hőelnyelő és hővezetőképességét, 
fajhőjét, illetve a modern agrometeorológiai vizsgálódásoknál a talaj tér
fogatkapacitását kell felemlítenünk.

A sötétszínű talajok nagyobb hőelnyelő képességüknél fogva jobban 
felmelegszenek, mint a világos Színűek. Az albedo, vagyis a beeső sugárzás 
%-ában kifejezett visszaverőképesség legnagyobb fehér szín, a talajról lévén 
szó : frissen esett hó esetében. A nedves talaj lassabban és kevésbbé melegszik 
fel, mint az ugyanolyan minőségű száraz talaj, de jóval kisebb mértékben és 
lassabban is hül le. Ennek oka, hogy a víz fajhője, illetőleg térfogatkapacitása 
kb. 2—6-szor akkora, mint a különböző száraz talajoké, ennek következtében 
a nedves talajok felmelegedéséhez több hő szükséges. így érthető meg, hogy 
azonos hőfelvétel mellett a különböző fajhőjű, illetőleg térfogatkapacitású 
talajok hőmérséklete egymástól nagyon elütő értékeket mutat. A jobb hő- 
vezetőképességű talajok fokozott besugárzás mellett, tehát nappal és a nyári 
félévben több meleget irányítanak a mélyebb rétegek felé, a kisugárzás 
uralomra jutásakor, vagyis éjjel és a téli évszakban több meleget sugároznak 
a világűr felé, mint a rosszabbul vezető talajok. Kimondottan rossz hővezető 
a hótakaró. A hővezetőképesség nagy mértékben függ a talaj szerkezetétől 
és nedvességtartalmától. Minél likacsosabb szerkezetű valamely talaj, annál 
több benne a hőszigetelő levegő, annál rosszabb a hővezetőképessége. Ezért 
rossz hővezető a homok, amely csak felszínén melegszik fel, míg a tömődött 
szerkezetű agyag ugyanazon nedvesség mellett a hőt mélyebbre vezeti. 
A hővezetőképesség azzal az erővel arányos, amely a vizet a talajhoz köti. 
Ez az erő az agyagnál a legnagyobb, ez is egyik oka annak, hogy az agyag 
jó hővezető.

Hogy a biológiai tényezőkről is szóljunk, máskép melegszik át a növény
zettel borított talaj, nappal és nyáron alacsonyabb pl. az erdő talajának hő
mérséklete, mint a gyepes vagy csupasz talajé, de megfordítva csupasz talaj
ban a fagy is gyorsabban terjed, mint a gyeptakaró vagy az erdei avar alatt.

Mindezen tényezők együttes hatása alakítja tehát ki a legfelső néhány 
méteres rétegek talajhőmérsékletét. Ez az oka annak, hogy talajhőmérséklet 
tekintetében aránylag kis távolságban nagy különbségek adódnak, amelyek 
éghajlati okokkal nem magyarázhatók. Ennélfogva le kell szögeznünk, hogy 
a talajfagy erősen mikroklimatikus vonatkozású jelenség és az alábbiakban 
ismertetésre kerülő, a talajfagy különféle tulajdonságait kifejező fagymélységi, 
fagyerősségi és fagygyakorisági adatok csak kimondottan az illető állomás 
szűk környezetére érvényesek.

A talajfagynál figyelembe kell még vennünk a fagyáskor felszabaduló, 
kb. 80 g/kalória értékű »lappangó hőt«, amely a lehűlés ellenében fejti ki hatá-
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sát. Ezért van az, hogy az ugyanazon minőségű száraz talaj ugyanabban a 
hidegben általában gyorsabban és vastagabb rétegben fagy át, mint a nedves 
talaj. Hasonlóképpen a talajfagy felengedése a nedvesebb talajnemeknél 
a nagyobb olvadási hő miatt sokkal lassabban következik be, mint a száraz 
talajoknál. Úgyszintén fékezően hat a talajfagyra a talaj lyukacsossága is 
az anyagi részek közötti rossz hővezető levegőtartalom miatt.

A talajfagy jelenségeknél fontos szerepe van a nyáron összegyűlt és 
vezetés útján a mélyebb rétegekben elraktározódott hőenergiának, amely a 
talaj fagyra szintén fékezőleg hat, viszont a talajfagy felengedését meggyor
sítja. A víz megfagyásánál és így a talajfagynál is a víz eredeti térfogatának 
kb. 9%-kai való megnövekedése tapasztalható. Ez a jelenség a felső talaj
rétegek függőleges irányú felfelé való eltolódását okozza és növényzetszaggató 
hatásával olykor súlyos károkat okozhat a mezőgazdaságban. Más oldalról 
a talajfaggyal kapcsolatos talajelmozdulások morzsalékossá teszik a talajt 
és így előnyösen változtatják meg a mezőgazdaság számára.

Ha a fagyott talaj a tavaszi hóolvadásból származó vizet nem tudja 
befogadni, hatalmas árvizeket okozhat, amint ez az 1939/40. évi kemény 
telet követő tavasszal is tapasztalható volt.

I I . Hazai talaj fagy viszonyaink. Az eddigi talajhőmérsékleti kutatások 
alapján a talajfagy mélységére nézve országos viszonylatban a következő 
megállapításokat tehetjük : 1 méternél mélyebb fagyot a magyar meteorológiai 
állomásokon még nem figyeltek meg. Amióta Budapesten rendszeres talajhőmér
sékleti észlelések folynak (1912. január), azóta a legnagyobb fagymélység: 
78 cm az 1939/40. évi télen fordult elő. A következő kemény tél volt Budapesten 
az 1928/29. évi 74 cm, az 1946/47. évi 72 cm és az 1941/42. évi tél 69 cm-es 
fagymélységgel. Ezzel szemben a legenyhébb telünk volt Budapesten a legutóbbi 
42 év óta az 1950/51. évi tél 4 cm, utána az 1951/52. évi 13 cm, majd az 1920/21. 
évi tél 14 cm-es fagymélységgel. 42 éves budapesti sorozatunkban a talajfagy 
csupán 9 télen, tehát igen ritkán haladta meg az 50 cm-t ; közepes hideg télen 
pedig 30—40 cm mélységig szokott lehatolni a fagy.

Századunk országszerte legzordabb telei: az 1928/29. és 1939/40. évi tél. 
E két kemény tél különböző állomásainkon mért fagymélységét vizsgálva 
azt találjuk, hogy az mindkét kemény télen országos viszonylatban Debre
cenben volt a legnagyobb, mégpedig 1928/29. telén 95 cm, 1939/40-ben 92 cm 
mélységet ért el a fagy. Debrecen után mindkét szigorú télen Kecskemét, 
majd Budapest következik, végül Tárcái, Ásotthalom, majd Sopron zárja 
be a sort 1928/29. év telén kiugró, minimális 50 cm-es fagymélységével. 
A sorrend ugyanaz, ha a két szigorú tél fagymélység adatai helyett ugyanazon 
hat állomás átlagos fagymélységeit tekintjük az 1928/29—1939/40. évi 12 éves 
időszakból. Viszont Takács adatai szerint igen forró nyáron a 20°-os izoterma 
legkevésbbé mélyen hatol le Sopronhorpács, legmélyebben Kecskemét és 
Baja talajába. Debrecen forró nyárra vonatkozó talaj izotermái sajnos, hiány
zanak, azonban a sokéves átlagizoterma szerint a nyári meleg aránylag 
Debrecen talajába hatol be legmélyebben. A talajhőmérsékleti szélsőségek 
és fagymély ségek fent vázolt országos eloszlása a légkörzési és sugárzási ténye
zők, valamint hazánk medence jellegének együttes következménye. Télen 
legmélyebben áthül, illetve átfagy a talaj hazánk északkeleti részén, vagyis 
azon a területen, ahova a szovjetorosz és lengyel síkságról beáramló száraz, 
hideg légtömegek legfrissebb állapotban érkeznék. Ezzel szemben északnyugati 
területünk talaja aránylag enyhébb, ami elsősorban a dévényi kapun betó
duló párás tengeri levegő és a vele kapcsolatos nagyobb felhőzet téli éj jeleken 
kisugárzást csökkentő befolyásának, valamint a téli fagy helyzet beállta 
előtti időben lehulló vastag hótakaró hőszigetelő hatásának eredménye.

v  2*
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Mivel talaj szélsőséghőmérsékleti adatokkal nem rendelkezünk, a talaj
ban előfordult szélső értékekről mégis hozzávetőleges fogalmat alkothatunk 
1 — 1 zord tél, illetve 1 — 1 forró nyár talajizotermái alapján. Az 1. és 2. ábrá
ban két igen szigorú tél talajizotermáit mutatom be hat hazai állomásunkról. 
Az állomások és az ottani talajnemek a következők :

1. Budapest: Hordott, törmelékes agyagtalaj, három ízben feltöltve.
2. Debrecen : Humuszos homoktalaj (1928-ig erdő állt rajta).
3. Kecskemét : Mezőségi homokos talaj. Sárgásbarna futóhomok, igen 

kevés humusztartalommal.
,4. Ásotthalom : Homokos erdei talaj.
5. Sopron : Pázsitos erdei talaj.
6. Tárcái: Vulkánikus törmelékekből álló hordaléktalaj.

Az egyes állomásokon elhelyezett talajhőmérők mélysége :

Állomás Talajhőmérők mélysége (cm)

Budapest 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400
Debrecen -  -  5, 15, 25, 50, 75, 120 — — —
Ásotthalom -  -  5, 15, 30, 60, 90, 120 • — — —
Kecskemét — — — — 30, 60, 90, 120 — -  —
Sopron — — — — 30, 60, 90, 120 -  — —
Tárcái — — — — 30, 60, 90, 120 — — —

20, 25 cm mélységig hajlított nyakú felszíni hőmérőkkel, 30, illetőleg 50 
cm-től lefelé Lamont-szekrénybe süllyesztett mélységi hőmérőkkel észleltek. 
A felszíni hőmérők adatait napjában 3-szor, a mélységi hőmérőkét napjában 
egyszer olvasták le.

A talaj fagymély ség megállapítása azonos a 0°-os talajizoterma helyzeté
nek meghatározásával. Első feladat volt tehát annak megállapítása, hogy 
a 0°-os izoterma az illető tél folyamán milyen mélyen hatolt a talajba. Gyakor
lati szempontból nem érdektelen, hogy a téli időszakban a 0°-os hőmérsékleten 
kívül milyen 0°-nál alacsonyabb, vagy. magasabb talajhőmérséklet fordult 
elő. Ezért a 0°-os talaj izotermán kívül meghatároztam valamennyi pozitív 
és negatív páros hőfokú izotermát az 5 cm-től 160 cm-ig terjedő rétegben. 
Mivel talajhőmérő csak a fent ismertetett mélységekben állt rendelkezésre, 
a közbeeső rétegek hőmérsékletét grafikus interpolációval határoztam meg. 
Amely állomáson a felszínhez legközelebb csak 25, vagy 30 cm mélységben 
volt hőmérő, ott extrapolációt alkalmaztam. A hat állomásról valamennyi 
téli pentád tautokroniát (egyidejű hőgörbéjét) előállítottam a 68. pentádtól 
a 19. pentádig (XII. 2.—IV. 5.). Az egyres tautokronok azonban csak az illető 
pentádnak megfelelő időközre érvényes különböző mélységekben egy
idejűén uralkodó hőmérsékleti állapotról tájékoztatnak. Hogy áttekinthető 
képet nyerjek a fagy fokozatos terjedéséről, előállítottam az 1. és 2. ábrán 
látható talajizotermákat oly koordináta rendszerben, amelymek vízszintes 
tengelyére az időt pentádegy^ségekben, függőleges tengelyére a mélységeket 
cm egységben mértem. Az izotermák egymást soha nem metsztve, egymás
sal közel párhuzamosan futnak és a 0°, +2°, +4°-os izotermák egy-egy össze
függő területet zárnak közre. Valamennyi ábra világosan mutatja, hogy a talaj 
lehűlése a felszíntől kezdődik, azaz a 0°-os és a negatív izotermák a felszíntől 
kiindulva fokozatosan haladnak a mélyebb rétegek felé.
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BUDAPEST 1928/29. DEBRECEN

SOPRON TARCAL

— r  ‘ i  i  i - - - - - - - 1 i  \ i  i  j  i  r  i  •  j  r  v  r  i "  [  i  i  « '  » » i  » » i  J 1 ‘  1 1 |  1 '  '  '  I  '  1

68 73 5 10 15 19 68 73 5 10 15 19
1. ábra. A  f a g y  b e h a to lá s a  a  t a la j b a  1 9 2 8 / 2 9 .  s z ig o r ú  telén .

Valamennyi állomás görbéi tartós, kemény tél képét mutatják. Egy-egy 
ábrán több hideg periódus tapasztalható. Minden hideg periódushoz tar
tozik egy maximális fagymélység. Ezek közül a tél folyamán előfordult leg
nagyobb mélységet abszolút fagymély ségnek szokás nevezni.

Az egyes állomások talaj fagy viszony alt feltüntető görbék alapján meg
állapítható, hogy amint az abszolút fagymélységre, úgy a talajfagy erősségére 
nézve is a hat állomásról ismét a fent ismertetett sorrendet kapjuk : Debrecené 
a vezetöszerep 1928/29. telén 95 cm-es fagy mélységgel, 23 cm mélységben 
— 12°-os, 40 cm-es rétegben —10°-os talajhőmérséklettel, legenyhébbnek pedig 
ugyanezen a szigorú télen a soproni talaj mutatkozik, amelynek 40 cm mélységű 
rétegében csupán —1°C körüli hőmérsékletet találunk. Az abszolút fagymélység
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BUDAPEST *939/40. DEBRECEN

68 73 5 10 15 19 68 73 5 10 15 19
2. ábra. A  f a g y  b e h a to lá s a  a  t a la j b a  1 9 S 9 /4 0 .  s z ig o r ú  telén.

gyakorisága rendkívül kemény teleinken országszerte február hó 2-ik felében 
a legnagyobb. Ez a megállapítás egyébként megegyezik Fáthy (Fábiánics) 
hasonló tárgyú vizsgálatainál kapott eredménnyel, amelyet a 29 évi buda
pesti megfigyelésekből nyert.

Mi-sem természetesebb, mint hogy a talajhőmérsékleti szélsőségek nagy
vonalúan ismertetett országos eloszlása összhangban áll a vele genetikai szem
pontból legszorosabb kapcsolatban lévő léghőmérsékleti szélső értékek orszá
gos eloszlásával. Azaz hazánk télen aránylag enyhe északnyugati területén 
fekvő soproni állomásunkon mérték a két legszigorúbb télen és sokéves átlagban 
is a legkisebb fagymélységet és fagyerösséget, míg ugyanott igen forró nyáron 
a többi állomáshoz képest legkevésbbé mélyre hatoltak a hőhullámok, viszont
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a legnagyobb talajhőmérsékleti ingást télen leghidegebb területünkön fekvő debre
ceni állomásunk mutatja.

Mindkét ábra görbéiből világosan látható, hogy a talajfelszínen fellépő 
hőmérsékleti hullámok késve és folyton csökkenő amplitúdóval érkeznek a 
mélyebben fekvő rétegekhez, ami annak következménye, hogy-a molekuláról- 
molekulára való hővezetés igen lassú folyamat. Ez az oka pl. annak, hogy 
a 20 cm-nél mélyebb talajrétegekben Debrecen kivételével egy állomásunkon sem 
megy le —10° C alá a talajhőmérséklet. Az országos talajfagyerősségi viszonyok 
jellemzésére még megemlítjük, hogy —6°-ot Sopronban egyszer sem, Deb
recen és Kecskemét kivételével a többi állomáson is csak egy ízben észleltek 
a két kemény télen a 20 cm-nél mélyebb rétegekben, a —2°-os talajhőmér
séklet csak néhány napon át volt észlelhető a kérdéses kemény teleken Buda
pesten 50, Kecskeméten 60 cm körüli, Tarcalon 50 és 30 cm, Ásotthalomban 
48 és 40 cm, Sopronban 30, Debrecenben 85 és 66 cm mélységben az 1928/29., 
illetve az 1939/40. évi télen. Ezzel kapcsolatban közlöm még a budapesti 
42 éves sorozatból legújabb kutatásaim alapján nyert, különböző mélysé
gekre érvényes talajfagyerősségi adatokat, amely szerint Budapesten igen 
szigorú télen

2 —10 cm-es mélységben kb. —10° C
20 cm-es mélységben kb. — 7° C
50 cm-es mélységben kb. —2,5° C hideget várhatunk.

Közepes hideg télen
2 cm-es mélységben kb. — 7° C 
5 cm-es mélységben kb. —5° C

10 cm-es mélységben kb. —4° C-os hideggel kell számolnunk.

Rendkívül enyhe télen viszont 2 cm mélységben kb. csak —1°, —2°-os hőmér
sékletet találunk.

Talaj fagy viszonyaink általános jellemzésére szolgáljon még : hazánkban 
a téli évszakban állandóan fagyott talaj nem található, minthogy a keskeny 
rétegben átfagyott talaj a besugárzás folytán a nappali órákban gyakorta 
felolvad.

A továbbiakban nem kevésbbé érdekes szempont a gyakorlat számára 
az, hogy pl. egy rendkívüli hideg télen milyen hosszú időn át számíthatunk 
fagyott talajra? Egybehangzó valamennyi állomásunkat illetően a válasz : 
a 2 télhez hasonló kemény télen számíthatunk rá, hogy december hó közepétől 
március hó közepéig 5 cm mélységig lesz fagyott a talaj, viszont 20 cm mélység
ben átlagosan január hó közepétől február hó végéig lehet fagyos talajra 
számítani. Legtovább tart a fagy Debrecen talajában, ami a nagyobb fagy
mélység mellett magától értetődő következménynek látszik. De itt már 
felborul a sorrend és utána Budapest következik, majd Tárcái, Kecskemét 
s végül ismét Sopronban lép fel a legkisebb fagygyakoriság is, ami á legkisebb 
fagymélységből szintén önként következik.

A budapesti 42 éves sorozat fagygyakorisági adatainak átlagértékeit 
képézve adódik, hogy Budapesten

a 2 cm mélységű rétegben a talajfagyos napok száma átlagosan 54
az 5 cm mélységű rétegben a talajfagyos napok száma átlagosan 50
a 10 cm mélységű rétegben a talajfagyos napok száma átlagosan 48
A fagytartamot illetően pedig a következő megállapításokat tehetjük: 

Budapesten számíthatunk rá, hogy
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a 2 cm mélységű rétegben átlagosan XII. 3.—II. 28-ig
az 5 cm mélységű rétegben átlagosan XII. 8.—II. 27-ig
a 10 cm mélységű rétegben átlagosan XII. 20.—II. 26-ig

lesz fagyos a talaj.
Különösen mezőgazdasági, de útépítési műszaki tervek készítésénél is döntő 

fontosságú a fagyos napok havonkénti eloszlásának, vagyis évi menetének isme
rete. Ez utóbbi havonkénti sokéves átlagos adatokért számtalanszor fordultak 
Intézetünkhöz ; ez adta az indítékot a gyakorlat részéré oly fontos I. 
részletes táblázat összeállításához. Mint látjuk, az évi menet maximuma 2—20 
cm mélységben január hónapra esik, utána február, majd december, végül 
március következik. Október hónapban a 42 év alatt egyetlen télen, az 1920/21. 
évi, egyik legenyhébb telünkön volt 2 — 5 cm-es rétégben fagyos a talaj, ápri
lisban pedig már egyetlen talajfagyos napot sem találunk. Az 50 cm-es réteg
ben természetesen már februárra tolódik el az évi menet maximuma. A talaj- 
fagygyakoriság évi menete tehát megfelel a léghőmérsékleti közepek és szélső 
értékek, valamint a fagyos napok évi menetének, azzal a különbséggel, hogy 
valószínűleg a budapesti műszerkert zárt, városi fekvése miatt a tavasszal 
egyrészt jobban érvényesülő besugárzás, másrészt a tartóssá váló felmelege
dés következtében a talaj felszíne felé alulról megindult hővezetés : az alsó meleg 
előretörése folytán áprilisban egyetlen talajfagyos napot sem találunk. Október
ben viszont a 42 év alatt egyetlen napon ugyan, de mégis észleltek talajfagyot.

I. táblázat. Talajfagyos napok 42 évi átlagos, maximális és minimális száma. 
Budapest, 1911/12—1952/53.
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A sokéves átlagértékek egymagukban nem nyújtanak elég világos képet, 
ezért a teljesség kedvéért a fagyos napok 42 év alatt előfordult havonkénti 
szélső értékeit is közöljük, valamint azt az évet, amikor az illető maximum 
vagy minimum fellépett. (Lásd I. táblázatot.) Ha valamely maximális érték 
két évnél több ízben is fellépett, akkor a zárójelben szereplő szám mutatja 
az évek számát, vagyis az illető maximum előfordulási gyakoriságát. A 42 
év alatt előfordult legkevesebb talajfagyos nap már a 2 cm-es rétegből kezdve 
valamennyi hónapra nézve 0, azonban ezen minimális (0) érték fellépésének 
gyakorisága az egyes hónapokban igen különböző. Az I. táblázatban a 0 alatt 
zárójelben szereplő számok jelentik a talajfagyos napok minimumárnak a gya
koriságát. Mint látjuk, októberben 41 télen lép fel a 0 értékű minimum, 
vagyis 41 télen át októberre egyetlen talajfagyos nap sem esik. Novemberben 
25, decemberben 3, január és februárban pedig a 42 év alatt csak egyetlen 
olyan tél fordul elő, amelyben nem fagyos a talaj. Márciusban 24 és végül 
áprilisban 42 év alatt 42 télen nem találunk 2 cm-es mélységben talajfagyot. 
Tehát Budapesten a tél bármely hónapjában előfordulhat, hogy nincs egyetlen 
talajfagyos nap már á 2 cm-es rétegben sem. A sokéves sorozatban az egész tél 
talajfagyos napjainak minimuma =5 nap az igen enyhe 1950/51. évi télre esik.

Ha a két hideg telet az abszolút fagymélységek szempontjából hasonlítjuk 
össze, akkor Budapest 4 cm-es többletétől és Sopron adatától eltekintve 
(amely kivételes értékek a magas hótakarónak tulajdoníthatók), valamennyi 
állomáson az 1928/29. évi tél bizonyul keményebbnek, de ha a fagytartamot, 
illetőleg a mélyebb rétegekre vonatkozó talajfagyos napok számát nézzük, 
akkor az 1939/40. évi tél jóval szigorúbbnak látszik. Bár az 1928/29. évben 
a talajfagy országszerte 4—12 cm-rel mélyebbre hatolt és a fagy erőssége' 
magasabb értékeket mutatott, az 1939/40. évi tél fagytartam tekintetében 
viszont keményebb volt. Legjobban kitűnik ez abból a tényből, hogy minél 
nagyobb mélységben vizsgáljuk a fagy gyakoriságot, annál nagyobb különb
ségek mutatkoznak az 1939/40. évi tél javára. így pl. a 10 cm-es fagymélység
nél helyenként már 10—20 napos többlet mutatkozik, az 50 cm-es fagygyakori 
ságnál pedig már több, mint kétszeres értéket találunk.

Kérdés, mi okozhatta a két tél fagymélysége és fagytartama közötti- 
különbséget? Ha megnézzük az 1928. és 1939. évi őszi csapadékösszeg ano
máliáját, azt kapjuk, hogy az 1939. évi őszi csapadékösszeg jóval felül volt 
az átlagon kivétel nélkül mind a hat állomáson, tehát az ősz folyamán több 
nedvesség raktározódhatott el a talajban, mint az 1928. évben, amikor kivétel 
nélkül valamennyi állomás őszi csapadék anomáliája negatív előjelű volt. 
Fentiekben utaltunk rá, hogy a nedves talaj lassabban fagy meg, de las
sabban is olvad fel, mint az azonos minőségű száraz talaj. Tehát a kétszeres 
fagygyakorisági értékek 1939/40. telén a tartós hidegen kívül a normálisnál 
jobban átnevesedett talaj következményének tekinthetők.

Természetesen a talajhőmérsékletre a meteorológiai és egyéb tényezőkön 
kívül igen nagy befolyással van a talaj anyagi minősége is. így a debreceni 
kiugró maximális fagymélység létrejöttében bizonyára fontos szerepet ját
szik Debrecen vízáteresztő erdei talaja is, amely mint az általános részben 
kifejtettük, gyorsabban és vastagabban fagy át, mint pl. a több nedvességet 
lekötő agyagos talaj.

Szigorú teleinket általában a »Szibériai maximum« tartós uralomra jutása 
okozza, amely szárazföldi/ eredetű, igen hideg, száraz levegő beáramlását 
idézi elő. Ha a talaj átfagyása után hozzájárul még a vastag hótakaró, annak 
ismeretes hűtőhatása is érvényesülve még nagyobb lehűlést eredményez és 
így a hideg tartósabbá válva egyre jobban fokozódik.
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Fentiekben nagyvonalú tájékoztatást igyekeztem nyújtani hazánk talaj- 
fagy viszonyairól, összefoglalva a talajfaggyal kapcsolatos vizsgálódások eddigi 
eredményeit. Meglévő talajhőmérsékleti sorozataink további feldolgozása 
lehetővé teszi a hazai talajfagyok több oldalról való és részletesebb megvilágí
tását. Ennélfogva ezen a területen mind elméleti, mind gyakorlati szempont
ból mielőbbi beható kutatások szükségesek.

IRODALOM :
1. Anderkó Aurél: A talaj melegének periódusos ingása. (Mat. és Fiz. Lapok 1909.^
2. Aujeszky— Berényi— Béli: Mezőgazdasági meteorológia 1951.
3. Bacsó Nándor : A t. 1940. év rendkívüli időjárása a Nagyalfőldön (Időjárás 
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. Hille  A lfr é d  :

Futóáramlások és magassági frontális zónák
összefoglalás : A futóáramlások és magassági frontális zónák a meteo

rológiai kutatás legkorszerűbb tárgyai. A cikk összefoglalja a két jelenség 
kérdésének jelen állását, hangsúlyozva az összetartozásukat, és ismerteti a futó- 
áramlások tanulmányozásának legújabb eredményeit.

★
Струйные течения и высотные фронтальные зоны. Струйные течения 

и высотные фронтальные зоны являються самыми современными темами 
метеорологического исследования. Статья объединяет современное состоя
ние вопроса двух явлений, выдвигая принадлежность друг к другу и 
излагает новейшие резз^льтаты изучения стрзйных течений.

■ *

Jet streams and frontal zones in the upper air. Jet streams and frontéi zones 
of the upper air are to be considered as outstanding problems of up-to-date 
meteorological research. The author gives a review of the present situation of the 
subject emphasizing the interconnection of these phenomena.

★
A magassági szélmérések gyakorlatában, ami 1910-től vált általánossá, 

ismételten előfordult olyan eset, amikor a troposzféra felső felében — főleg 
a tropopauza közelében — valószínűtlenül nagy szélsebességeket észleltek. 
Előfordult, hogy a kiértékelés 70—100 m/sec, vagyis kb. 250—350 km/h sebes
ségi értéket eredményezett. Ha ezt az értéket el is fogadták valóságos szél- 
sebességnek, kivételes, igen ritkán előforduló jelenségnek tartották. A repü
lés mind nagyobb magasság felé törése azonban, valamint a vele kapcsolatos
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térben és időben sűrűsödő magaslégköri kutatás a 40-es években igazolta 
a régebbi kivételes esetek realitását.

Később a rendszeres magassági légállapotmérések és az optikai úton 
való magassági szélmérések helyett a bármilyen időjárás mellett alkalmazható 
rádiós szélmérések mind gyakrabban igazolták ilyen nagysebességű légáramlá
sok létezését. Az eredményekből megállapítható, hogy a légkör szerkezetének 
megismerése terén egyik legfontosabb adalék éppen ezeknek a felsőtropo- 
szférai futóáramlásoknak (sztrujnoje tyecsenyije, jet stream) felfedezése volt.

A futóáramlás a szokásos metszeti ábrázolásban legtöbbször az 1. ábrán 
látható kör vagy egyirányban kissé elnyúlt ovális formát mutatja. A leg-
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nagyobb sebességű központi részt (F) körülveszik az izotachák, az egyenlő 
áramlási sebesség vonalai, melyeket újabban egyes művekben izovelák- 
nak is neveznek (a velocitas =  sebesség latin szó után). Ezek a vonalak a 
középső rész körül nem szimmetrikusan helyezkednek el, hanem az egyik 
oldalon sűrűbbek, mint a másikon. Az ábrán a szélsebesség km/h egységekben 
van feltűntetve. A futóáramlásnál a tropopauza (vastag folytonos vagy szag
gatott vonallal jelezve) rendszerint átszakad, az áramlás egyik oldalánál 
magasabban van, mint a másiknál. A szakadásban frontfelület helyezkedik 
el, melynek helyzetét két folytonos vonal köze tünteti fel. A frontfelület tér-, 
mészetesen a hidegebb levegő felé dől, de a tropopauza környékén függélyessé 
válik. Magassági mértékjil a megfelelő légnyomási szint (mb) és ennek átlagos 
magassága (km) szolgál.

A bemutatott esetben melegfrontról van szó. Találtak azonban futó- 
áramlást hidegfronttal kapcsolatban is. A futóáramlás szélessége attól függ, 
hogy milyen sebességi értéket veszünk a határának. A képén feltüntetett 
150 km/h sebességnek megfelelő szélesség kb. 650 km-t tesz ki. Függélyes
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kiterjedése, vastagsága — ugyanezt a sebességi értéket tartva szem előtt 
— kb. 8000 m az 500 és 150 mb légnyomási felület, illetve a neki megfelelő 
5600 és 13 800 m magassági szint között. A 200 km/h sebességet meghaladó 
rész szélessége kb. 400 km, vastagsága kb. 3 km (8 és 11 km között). Az áram
lás iránya a nézővel szembe tart. Az egységnyi távolságra eső sebességválto
zás a front felé eső oldalon a legnagyobb, ahol az izovonalak a legsűrűbbek.

Nem lenne helyes, ha a futóáramlást a valóságban is ilyen henger vagy 
csatorna alakúnak képzelnénk el; ahogyan a metszet mutatja. Ez az alak 
az ábrázolásból adódik, mivel a vízszintes távolságokat a függélyeshez képest 
nagyon megrövidítik. A valóságban a futóáramlás a szélességéhez viszonyítva 
lapos, képződmény, amelynek a fentebb közölt adatok mellett (a 150 km/h 
sebességű részt tartva szem előtt) vízszintes kiterjedése 80-szor nagyobb 
a függélyes vastagságnál. Ennek következtében a sebesség nem körben csök
ken a magtól kifelé, hanem oldalirányban a vízszintesben aránylag lassan, 
a függélyesben pedig sokszorta gyorsabban. Ugyanezen okból a front dőlése 
is sokkal gyengébb, de a troposzféra határánál éppen olyan függélyes a való
ságban is, mint a képen.

A metszet Írország délnyugati részétől (Valencia) a Shetland-szigeteken 
át (Lerwick) Norvégiáig (Sola) terjedő sáv feletti viszonyokat mutatja 1951. 
január 16-án 3 órakor gr. idő szerint A. Vuorela finn meteorológus után, az 
eredeti ábrázolást jelentékenyen leegyszerűsítve. (Geophysica, 1953. No : 3.)

A futóáramlásokat a kutatás első időszakában egyedekként kezelték, 
szórványos rendkívüliségnek tartották és valószínű fekvésüket egybevetették 
a szinoptikus talaj menti térképpel. Ebből eredt az a megállapítás, hogy a futó- 
áramlások rendszerint talaj menti melegfrontok előtt tűnnek fel, fekvésük 
vagy áramlási irányuk a frontnak a magasban képzelt vagy megállapított 
irányával nagyjában párhuzamos. Fellépésük közelebbi körülményei ismeret
lenek voltak.

Közben a negyvenes évek folyamán a szovjet meteorológiai iskola kidol
gozta az advektív-dinamikus időelőrejelzés elméletét és módszerét, mely a 
troposzféra magasabb felében végbemenő folyamatok fontosságát helyezte 
előtérbe. Pogoszjan, Taborovszláj és többek munkája nyomán mind részle
tesebben foglalkoztak a magáslégkör képződményeivel, amihez az alapot a 
magassági légállapotmérő hálózat rendszeres jelentései szolgáltatták. Figyel
mük elsősorban a felsőtroposzférai frontális zónák felé fordult, melyek kia^ku- 
lása és további fejlődése sokszor irányadó befolyást gyakorol alsótroposzférai, 
időjárásunkat közvetlenül uraló légköri folyamatokra és képződményekre. 
Ismeretes, hogy frontális zónának olyan légköri képződményt nevezünk, 
amelynek a magassági topográfiák térképein előbb összetartó, majd szétirá
nyuló izohip'szák felelnek meg és amelyet az izohipsza-menti áramlásra merő
legesen a hőmérséklet megnövekedett gradiense jellemez. Ilyen képződmény 
keletkezik pl. akkor, ha magasabb Tétegekben a hidegebb és melegebb lég
tömeg erősen megközelíti egymást. A hőmérséklet- és légnyomásváltozás 
egységnyi távolságon a határfelület közelében megnő, a légnyomási felületek 
erősebben meghajolnak, az izobár-felület rétegvonalai (izohipszái) sűrűsödnek, 
az áramlás meggyorsul.

A kutatások folyamán Bugajev és Dzsordzsio rámutatott arra, hogy a tro- 
popauza lejtésének legmeredekebb részén egy planetáris magassági frontális 
zóna fekszik, mely több-kevesebb elhajlással észak és dél felé, azonkívül egyes 
szakaszokon gyengülve vagy megszakadva majdnem állandóan körülveszi 
az északi félgömböt. Ez a zóna a legtöbb esetben már a 700 mb-os (kb. 3000 m) 
légnyomási felület magassági térképein is megtalálható, de legerősebb kifejlődé
sét 9 — 12 km magasan, tehát kimondottan a tropopauza fekvése körül éri el.
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Megjegyzendő, hogy az aránylag alacsonyan (3000—4000 m magasságban) 
kezdődő, a mérsékelt öv északi része feletti áramgyűrű már régóta ismert 
volt (N. Shaw), de ilyen értelmezése a rendszeres magassági adatok hiánya 
miatt akkor még nem merülhetett fel.

A. D. Zubjan 1952-ben nagyjelentőségű lépést tett előre ezen a kutatási 
területen, amennyiben a magassági adatok alapján megállapította, hogy 
nem egy, hanem legalább két planetáris magassági frontális zóna létezik, 
melyek állandó kölcsönhatásban állanak, de ennek ellenére önálló jelentőségű

magassági frontális zónák. Utóbbiak nemcsak egy-egy rövid időszak magas
sági térképein tűnnek fel, hanem a havi közepes áramlási térképeken is, ami 
arra mutat, hogy állandó képződmények. Létrejöttük Zubjan szerint az 
égövek légtömegeinek különböző sugárzási mérlegéből adódik. Valószínű 
azonban, hogy kialakulásukban dinamikus hatások is közrejátszanak. Az 
átmeneti évszakokban tisztábban, elkülönültebben jelentkeznek, nyáron és 
télen pedig többször érintkeznek. A két planetáris magassági frontális zónának 
két dinamikusan jelentékeny főfront .felel meg, melyek nagyjából szintén 
körülveszik a félgömböt, bár egyes szakaszokon többé-kevésbbé elmosódnak.

A két hatalmas frontális zóna nem képez külön rendszert, hanem mind
ketten szoros kapcsolatban állanak a meleg és hideg légtömegek meridián
menti kicserélődésével, de még területi összeérésük idején is megtartják 
egyéni jellegüket. Érintkezésük idején a frontális zónáknak megfelelő két 
főfront is közeledik egymáshoz.

A két planetáris magassági frontális zóna egy igen tiszta helyzetét Zubján 
a mellékelt topográfiai ábrázoláson mutatja be (2. ábra). A kép az 1951. május
5-i 300 mb-os légnyomási felület (kb. 9000 m) abszolút topográfiáját ábrázolja. 
(A magasságok tízes geopot. méterekben vannak feltüntetve a tengerszint 
felett.) Az ábrán azonnal feltűnik a két sűrű iz.ohipsza-sáv, melyek közül az 
egyik északabbra a Grönland—Skandinávia—Urál—Mandzsúria irányban, 
a másik délebbre a Földközi-tenger—Kisazsia—Kína irányában halad és Japán 
felett összeér az északi zónával. Közöttük magas és alacsony nyomású kiese-



94 *

Tromsó

Stockholm

Koppenhagen

Hannover

Wien

Ajacno

Mio
Bengpzi

\ . I
i  f .
rs

\

X ö

é l

s.
\
///

\\\
■

\ // \\
5,né  

\

r sék

V \
\

\
\

V

/
60° -5 6 °  -5 2 °  - 4 8° ' -4 4 ° - 4 0

rélődési képződmények helyezkednek el (M és A). A frontális zónák közepe 
táján az áramlás sebessége mindkettőnél eléri a 150 km/h értéket, a közbe
eső területen pedig, valamint a két zónától északra és délre, a sebesség jelenté
kenyen lecsökken. A két zónában a hőmérséklet vízszintes gradiense is megnő. 
(3. ábra Zubjan után.)

Zubjan fejtegetéseit azzal végzi, hogy »az ú. n. futóáramlás szervesen 
és elszakíthatatlanul összefügg a planetáris magassági frontális zónával«,

sőt előbbi megjegyzéseiből az tűnik ki, hogy 
szerinte a két elnevezés voltaképpen ugyan
azt a képződményt jelenti. Ez fenn is áll 
abban az esetben, ha a futóáramlás fogalmát 
nem tesszük a nagy sebességek függvényévé, 
hanem pl. 100 km/h sebességnél is fenntart
juk. Nagyobb sebességnél a planetáris fron
tális zónának csak bizonyos szakaszai illet- 
hetők ezzel az elnevezéssel.

A további kutatások folyamán W . E. 
Hubert két nyugateurópai troposzférái futó
áramlást vizsgált meg, melyek egymást 600 
km távolságra megközelítették. Az északi ág 
később is szigorúan szélesség mentén haladt, 
a déli ág azonban lekanyarodott a Földközi
tenger felé a Zubjan-féle déli frontális zóna 
területére. Az északi futóáramlásnak feltűnő 
érdekessége volt, hogy 12 óra leforgása alatt 
magassága 3000 m-rel megnőtt. Keitaro Móri 
3 téli hónap közepes metszeteit szerkesz
tette meg 1950—51 teléről a 140. meridián 
mentén és igen erős szubtrópusi futóáram
lást talált kb. 12 000 m magasságban, 

melynek sebessége meghaladta a 250 km/h értéket. A futóáramlás a trópusi 
és mérsékeltövi levegő határfelületénél képződött. Ugyanekkor a poláris front 
futóáramlása elég gyenge volt. Ő közel állandó jellegűnek mondja a szub
trópusi futóáramlást (semistationary) megegyezően Zubjan véleményével, 
de kiemeli egyes »individuális« futóáramlások kialakulását, melyek rendkívüli, 
400 km/h értéket meghaladó sebességükkel tűnnek fel. E. Palmén a déli futó
áramlás januári közepes helyzetéül Namias és Clapp után a 210 N  szélességet 
jelöli meg, de ez az ág Kelet-Kína felett felmegy a 33° N  szélességig. Az 
északi ág az 55° N  körül ingadozik. Kiemeli a futóáramlásoknak a már emlí
tett főfrontokkal fennálló kapcsolatát.

A meteorológiai kutatás tehát a futóáramlások és a frontális zónák 
tekintetében nagyjából egyező eredményekre jutott és megállapítható, hogy 
ezáltal a planetáris légkörzés felderítése jelentősen előrehaladt. Nyilvánvaló, 
azonban, hogy a tanulmányozás nem áll meg, hanem olyan részletek felé 
fordul, melyek további lényeges adatokat szolgáltatnak a légkör szerkezeté
nek megismeréséhez. Ilyen a P. Raethjen által talált »tropopauzai cirkuláción. 
Ez az eddig is ismert tropopauza-feletti Egyenlítő-sarkvidék irányban gyenge 
lejtőn planetáris arányban leereszkedő felső ágból és ellenkező irányban — 
ez az új benne — a felső troposzférában a sarkvidéktől az Egyenlítő felé irá
nyuló alsó ágból áll. Nevét azért kapta, mert ez a légkörzés a tropopauza 
közelében folyik le és nyilván nem hatástalan a futóáramlások kialakulására 
sem. Raethjen szerint feltételezhető, hogy időnként a poláris szubsztratoszférá- 
ból nagytömegű levegő tör be déli irányban a felső troposzférába. Az ilyen

m/sec 0 11T 20
3. ábra.

50
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betörések a mérsékelt öv feletti ciklonképződésnek jelentékeny tényezői 
lehetnek.

Igen érdekesek és további beigazolódás esetében fontosak lesznek azok a 
kutatások, amelyeket Lauri A. Vuorela végez. Ő a frontok és futóáramlások 
környékén kialakuló függélyes mozgások eloszlását igyekezett megállapítani 
a harmatpont-depresszió módszerével. Az 1. ábrán a harmatpont-depresszió 
néhány izovonala van pontozottan feltüntetve. Ahol a harmatpont-depresszió 
kicsi, a nedvesség nagy, felfelé való mozgás feltételezhető. Ahol a harmatpont- 
depresszió nagy, a nedvesség kicsi, leszüremkedésre kell gondolni. Vuorela 
arra az eredményre jutott, hogy a futóáramlás enyhe levegőjű oldalán (az 
áramlás irányába nézve jobbra) az általános áramlástól eltekintve a levegő 
emelkedik és a tropopauza alatt a .futóáramlás tengelye felé tér el. A futó- 
áramlás hideglevegőjű oldalán (áramlási irányba nézve balra) a levegő lefelé 
szüremkedik. Az általa közölt séma szerint ez a leáramlás a melegfront lejtője 
mentén halad és valahol a 400—500 mb-os szinten találkozik a-szembejövő, 
a front mentén felsikló levegővel. Ez az eredmény ilyen formában szintén új, 
bár Vuorela megemlíti, hogy már Namias és Clapp rámutatott arra, hogy 
a futóáramlás irányára merőleges síkban is van légmozgás — legalább is az 
összeáramlási részen (másszóval a frontálzóna tölcsérében) és ez a kereszt- 
irányú mozgás lényeges elem a futóáramlás mechanizmusában.

így alakul ki az az elképzelés, hogy az északi futóáramlások nagy része 
a közel állandó ( quasipermanens) poláris front és a tropopauza szögletében 
megtorlódó levegőben képződik és az áramlás irányát tekintve, az óramutató 
járásával ellentétes (ciklonális) keresztirányú cirkulációval rendelkezik. Ha 
az ábrázolásokon megszokott hengeralakot tartjuk szem előtt, azt lehetne 
mondani, hogy lassan forog. Kialakulásának helye a planetáris frontális zóná
nak azok a részei, ahol a felső troposzférában a termobárikus viszonyok követ
keztében és a dinamikus hatások folytán az áramlási keresztmetszet szűkülése 
következik be.

Rá lehet mutatni a közel állandó magassági planetáris frontális zóna egy 
gyakorlati vonatkozására : a repüléssel fennálló kapcsolatára. A troposzféra 
alsó felének határán az 500 mb-os szint felett mind gyakrabban járnak for
galmi gépek is. Ha csak 100—150 km szélsebességet tételezünk fel a frontális 
zóna alján többezer km hosszúságban, annak kihasználása nyugat-keleti 
irányban nem lehet közömbös, mert rövidíti az időtartamot, csökkenti a szük
séges üzemanyag mennyiségét és növeli a hasznos terhelési lehetőséget. Olyan 
vonalak, mint Moszkva—Peking, vagy az atlanti repülőutak, sok alkalmat 
adhatnak arra, hogy a repülési tervben a planetáris zóna futóáramlásának 
kihasználása is szerepeljen.
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Szesztay Károly :

Statisztikai eljárás az inhomogén 
csapadékadatok egyncművé tételére

összefoglalás : A környezeti és méréstechnikai változások gyakran meg
zavarják a csapadékadatsorok homogenitását. A tanulmány irodalmi adatok és 
a hazai példák tapasztalatai alapján mutatja be a »kettős összeggörbék« módszerét. 
A redukciós tényezőket az alapállomások és a vizsgált állomás közötti kapcsolat
ban mutatkozó trendváltozások alapján lehet meghatározni. A 3. ábrán  bemuta
tott példánál az alapállomások adatai is előzetes javításra szorultak.

*
Ст ат ист ический мет од для гом огенизирования неоднородных данны х  

осадков. Изменения в окружности и в технике измерения часто нарушают 
однородность рядов измеренных осадков. Статья излагает метод «кривых 
двойного суммирования» на основе литературных данных и опытов оте
чественных примеров. Редукционные факторы можно определить на основе 
изменений трендовой (регрессивной) связи между данными основных и 
рассматриваемой станции. На примере показанном на рис. 3. возникла 
необходимость предварительной корректировки данных основных станций.

★
Double-mass analysis for adjustm ent of precipitation  data. Homogenity of 

precipitation data is frequently impared by changes in the surroundings of a station 
or in observation techniques. The paper gives a review of the double-mass analysis 
on the base of literature (1) and of author’s experiences by introducing this method 
in the Hungarian hydrologic practice.

*

A hosszúidéiű csapadékátlagok számos hidrológiai, meteorológiai és klima
tológiai vizsgálat alapvető kiindulási adatai. A megbízható átlagértékek szá
mításának egyik alapfeltételét, az adatsor homogenitását, több körülmény 
megzavarhatja : Gyakran előfordul, hogy a csapadékmérőt — többnyire 
az észlelő személyében beállott változás miatt — áthelyezik. Ezáltal megvál
tozik a mérőberendezés környezete (kitettség, árnyékhatások stb.). Módosul
hat ugyanazon felállítási hely környezete is (új épületek, fák ültetése vagy 
növekedése stb.). Végül befolyásolják a mérési adatokat a mérőberendezés 
típusában, szerkezetében vagy az észlelő személyében beálló változások 
akkor is, ha a felállítási hely és a környezet változatlan marad. A fentiek
ből nyilvánvaló, hogy 30—40 éven át homogénnek tekinthető észlelési adat
sorral csak ritka kivételként találkozunk.

A környezeti és méréstechnikai változások az adatsorban szabályos 
jellegű (tartósan pozitív vagy tartósan negatív eltéréseket okoznak, tehát 
hatásuk a hosszúidejű átlagokban is jelentékeny lehet. Az ilyen hatásokból 
eredő bizonytalanságot Ogievszkij 10—12%-ra becsüli [2], de kedvezőtlen 
esetben ennél lényegesen nagyobb eltérések is adódhatnak. Különösen figye
lemreméltók ezek az eltérések a hidrológiai vizsgálatok szempontjából, ahol 
a csapadékadatok többnyire a lefolyási viszonyok tanulmányozásához szük
ségesek.  ̂Minthogy hazai viszonylatban — rövididejű szélsőségektől eltekintve 
— a lehullott csapadéknak csak átlagosan 10—30%-a folyik le, a csapadék- 
és párolgási adatok meghatározásánál mutatkozó bizonytalanság a lefolyás 
számításánál sokszorozódva jelentkezik [lásd pl. 5, 143. oldal].

A környezeti és méréstechnikai változásokból eredő bizonytalanság a 
csapadékmérés és az. adatfeldolgozás régi problémája. Megbízható átlagérté
kek számításánál az ilyen változásokra mindig tekintettel vannak. Hazánk
ban a szükséges redukciókat a Meteorológiai Intézet munkatársai a szom-
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1. táblázat

A hidrológiai év csapadékösszege néhány alföldi állomáson
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m i l l i m é t e r milliméter

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1902 443 398 728 503 511 484 498 666 529 579 579 502 725
03 480 440 547 473 446 539 517 508 494 381 557 551 433
04 371 408 453 468 460 481 527 418 448 473 558 532 492
05 464 472 544 531 406 497 469 574 495 558 543 640 513
06 509 551 627 480 552 595 536 634 561 544 548 681 570
07 456 542 550 446 451 521 367 553 486 464 383 511 540
08 582 470 594 597 471 592 494 526 541 556 525 467 639
09 585 489 533 574 543 503 521 577 541 665 526 592 684

1910 637 580 603 736 603 665 652 596 634 622 646 604 571
11 467 450 483 594 428 579 556 521 510 633 340 571 504
12 745 596 748 681 608 702 669 740 686 718 553 612 759
13 578 504 629 592 588 600 641 760 612 766 454 535 693
14 568 469 567 591 431 533 581 662 550 576 539 597 565
15 857 766 836 751 798 772 713 778 784 886 739 746 853
16 577 658 630 646 586 665 560 622 618 672 552 572 670
17 354 353 430 457 411 344 486 407 405 420 459 414 495
18 451 415 484 504 433 425 545 454 464 455 506 386 487
19 610 610 776 687 600 576 589 751 650 676 801 686 715

1920 631 564 798 531 598 585 581 668 618 685 649 592 708
21 416 375 391 431 470 364 411 440 412 424 304 304 326
22 665 613 780 690 740 507 769 686 681 652 668 664 747
23 359 376 363 388 423 337 444 399 386 401 467 484 402
24 672 602 629 704 792 636 767 613 677 647 638 727 662
25 628 568 577 569 573 492 559 639 576 642 577 651 685
26 772 615 683 719 521 650 671 631 658 682 644 600 752
27 583 518 677 574 465 610 577 629 579 595 504 529 587
28 589 497 507 452 459 526 449 444 490 486 430 524 445
29 517 498 479 529 497 468 516 556 508 626 563 428 613

1930 508 422 494 494 419 496 475 670 497 599 443 429 541
31 618 549 547 609 654 569 600 517 583 575 750 587 641
32 467 443 444 556 496 438 624 442 490 542 640 526 545
33 415 477 684 576 536 454 602 649 549 647 556 500 664
34 378 361 341 406 448 403 539 446 415 382 404 485 538
35 458 393 387 425 453 372 502 481 434 489 466 388 407
36 756 700 746 718 732 767 656 758 729 796 683 726 729
37 442 499 582 628 475 431 497 536 511 553 691 451 459
38 638 659 681 718 756 614 702 758 690 650 616 548 694
39 733 745 629 644 679 640 695 614 672 635 759 670 515

1940 773 902 726 785 751 806 724 775 780 767 841 889 785
41 685 666 808 802 740 668 718 712 725 728 722 699 828
42 531 444 485 473 516 431 534 518 492 513 607 502 552

3 »
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szédos állomások adatainak (többnyire az évi összegnek) közvetlen összehason
lítása alapján állapítják meg. Ilyen redukciókat tartalmaz például Hajósy 
Ferenc . összefoglaló munkája [3], amely a régi rendszerű erősmérők beszi- 
várgási hibájának kiküszöbölésére 204 állomás adataihoz ad javításokat. 
A vizsgált feladathoz közelálló megállapításokat és meggyőző tapasztalati 
adatokat tartalmaz Berényi Dénes tanulmánya is [4].

Az alábbiakban — a megnevezett irodalmi források alapján [főként 1, 
76. old.] — olyan statisztikai eljárás hazai alkalmazásáról számolok be, 
mely a környezeti és méréstechnikai változások hatását, valamint a kiküszö
bölésükhöz szükséges redukciós tényező értékét közvetlenül az észlelési 
adatokból — a mérés körülményeinek és technikájának ismerete nélkül — 
állapítja meg, tehát az észlelőhálózat helyi viszonyairól tájékozatlan szemé
lyek (a csapadékadatokat felhasználó alkalmazott tudományok kutatói) 
számára is hozzáférhető. A bemutatott eljárás további előnye az egyöntetű
ség és a statisztikai objektivitás, aminek folytán a megállapított redukciós 
tényezők (legalábbis gyakorlati szempontból) mentesek a vizsgálatot végző 
személy egyéni megítéléséből eredő bizonytalanságtól.

Az eljárás a szomszédos állomások évi és évszaki csapadékösszege közötti 
szoros kapcsolatra támaszkodik. A vizsgálandó állomás közelében (tájegy
ségében) 8—10 alapállomást kell kiválasztani. Erre a célra lehetőleg válto
zatlan környezetű, megbízható állomásokat kell keresni, illetőleg —ilyenek 
hiányában — (a későbbiekben tárgyalt módon) célszerű adataikat előzetesen 
redukálni. Az 1. táblázat 1 — 8. rovataiban nyolc alföldi mérőállomás hidro
lógiai évi (nov. —okt.) csapadékösszegét találjuk az 1902 — 42. időszakra. 
Ezeket az adatsorokat — amelyeket a továbbiakban alapállomásként hasz
náltunk — a Meteorológiai Intézet nyilvántartása szerint a rendelkezésre 
álló legmegbízhatóbb, lényegileg homogénnek tekinthető állomások közül 
választottuk ki. A táblázat 9. rovata az alapállomások adatainak számtani 
átlagát, a 10—13. rovata pedig a vizsgálandó (Hajdúnánás, Szeged, Kis
kunhalas és Baktalórántháza) négy állomás csapadékösszegeit adja meg.

Az eljárás első lépésében grafikus korrelációvizsgálatot végzünk az aíap- 
állomások átlaga és a vizsgálandó állomás évi csapadékösszege között. Az
J. ábrán Szeged adatainak elrendeződését látjuk. A pontjelek mellé az évszám 
utolsó két jegyét írtuk.

A következőkben a vizsgált időszak utolsó 6 — 8 adata alapján kapcsolati 
egyenest határozunk meg. Minthogy a kapcsolati egyenes megállapításánál 
elért teljes pontosság a további eredményeket alig befolyásolja, nincs szükség 
a pontosabb, de hosszadalmasabb számítási eljárásokra, megelégedhetünk a 
grafikus kiegyenlítéssel, melyet (átlátszó vonalzó illesztésével) szemmérték 
alapján, vagy esetleg a »folytatólagos átlagolás« módszerével [6] végezhetünk 
el. Az 1. ábrán a kapcsolati vonal kijelölésénél alapul vett pontokat (a redu- 
kálási alapnak tekintett 1935—42. időszak adatait) tömör pontjellel és beka
rikázott számjegyekkel jelöltük. Az adatsor homogenitásáról — nagy vona
lakban — már a kapcsolati ábra alapján tájékozódhatunk. Ha az adatsor 
teljes terjedelmében homogén, az egymásután következő évek pontjai a 
kiegyenlítő egyeneshez képest véletlenszerűen hol jobbra, hol balra helyez
kednek el. Ha valamely közbenső időszakban a környezeti vagy méréstechni
kai változások miatt az adatsor többi részéhez képest tartósan többet vagy 
kevesebbet jelent az állomás, a pontok véletlenszerű elhelyezkedése meg
szakad és a szóbanforgó évek pontjai jellegzetesen egyoldali eltéréseket mutat
nak. Az 1. ábrán bemutatott kapcsolatnál például az 1906 — 16. közötti 11 
év adatai valamennyien a kapcsolati egyenestől erősen balra helyezkednek el, 
vagyis ezekben az években az alapul választott 1935 — 42. időszakhoz képest
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az állomás állandóan »keveset mért«. A szabályos jellegű eltérésekből termé
szetesen csak akkor szabad környezeti vagy méréstechnikai változásra követ
keztetni, ha az hosszabb időszakon (legalább 4—5 éven) át megszakítás nél
kül ismétlődik.

Közbevetőleg megemlítjük, hogy az eljárás alkalmazhatóságát a több
éves szakaszosság (időjárási periódusok) nem befolyásolja, mert az ebből

1. ábra. A redukálás alapjául szolgáló kapcsolati egyenest grafikus korrelációvizsgálattal
határozhatjuk meg

származó természetes trendváltozások általában a vizsgált állomás tágabb 
környezetét (az egész tájegységet) érintik, tehát az alapállomások átlag
értékében is kifejezésre jutnak.

Az eljárás következő-lépéseként — a környezeti és méréstechnikai vál
tozásokból származó trendváltozások szemléletes ábrázolása és a szükséges 
redukciók megállapítása céljából — »kettős összeggörbéket« kell szerkeszteni. 
Először a vizsgált állomás (Szeged) észlelési adatait összegezzük időrendi 

‘sorrendben visszafelé haladva (2. táblázat 1. és 2. rovata), majd az előzők
ben végzett korrelációvizsgálat alapján megállapítjuk a »számított« adato
kat, melyeket az alapállomások átlaga szerint olvasunk le a kapcsolati egye
nesről (3. rovat). A számított adatok folyamatos összegezésének eredményeit 
(4. rovat) kell ezután összehasonlítani az észlelési adatok összegezésénél kapott 
értékekkel. A grafikus összehasonlítás eredményét a 2. ábrán látjuk. A függő
leges tengelyen (az észlelési adatoknál) feltüntetett méretarányt használtuk 
a vízszintes tengelyen is, melyen a hálózati értékeket — minthogy négy,

3*



2. táblázat
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A kettős Ö8szeggörbék adatainak számítása
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Észlelt Számított Észlelt Számított

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

1902 579 23.470 531 25.401 1923 467 12.061 443 12.555
03 537 22.891 551 24.870 24 638 11.594 731 12.112
04 558 22.354 505 24.319 25 577 10.956 631 11.381
05 543 21.796 555 23.814 26 644 10.379 713 10.750
06 548 21.253 617 23.259 27 564 9.735 634 10.037
07 383 20.705 543 22.642 28 430 9.171 547 9.403
08 525 20.322 597 22.099 29 563 8.741 564 8.856
09 526 19.797 600 21.502 1930 443 8.178 554 8.292

1910 646 19.271 689 20.902 31 750 7.735 638 7.738
11 340 18.625 567 20.213 32 640 6.985 547 7.100
12 553 18.285 741 19.646 33 556 6.345 605 6.553
13 454 17.732 667 18.905 34 404 5.789 473 5.948
14 539 17.278 606 18.238 35 466 5.385 491 5.475
15 739 16.739 837 17.632 36 683 4.919 783 4.984
16 552 16.000 673 16.795 37 691 4.236 568 4.201
17 459 15.448 463 16.122 38 616 3.545 746 3.633
18 506 14.989 521 15.659 39 759 2.929 727 2.887
19 801 14.483 705 15.138 1940 841 2.170 833 2.160

1920 649 13.682 673 14.433 41 722 1.329 779 1.327
21 304 13.033 469 13.760 42 607 607 548 548
22 668 12.729 736 13.291

egymáshoz képest eltolt skáláról van szó — nem jelöltük meg. Az összeggörbe 
pontjai teljesen homogén adatsor esetében — amint a kapcsolati ábránál 
mondottakból következik — egyetlen kiegyenlítő egyenes mentén helyezked
nek el. Ha a homogenitás megszakad, az összeggörbe pontjainak kiegyenlítő 
egyenese irányt változtat. Az irányváltoztatás törésszöge megadja a szükséges 
redukció mértékét is.

A töréspontok kijelölésénél csak a hosszabb (legalább 4—5 évet elérő) 
vonaldarabok iránytöréseit szabad figyelembe venni, mert a (véletlenszerű 
szóródásból is származható) néhány évnyi eltérések túlzó részletezése meg
zavarja a lényegesebb trendváltozások helyes kiértékelését. A számpélda- 
szérűén részletezett szegedi adatsornál például csak három töréspontot 
(a, b és c pontok) jelöltünk meg, bár az a—b szakaszt (1916 és 1935 között) 
több rövidebb terjedelmű trendváltozásra is fel lehetne bontani. A töréspontok 
kijelölése és a kiegyenlítő egyenesek megrajzolása után kerülhet sor a redukciós 
tényezők kiszámítására. A bemutatott szegedi példánál a homogén adatsor
nak az a—b’ irányban kellene továbbhaladnia. Az ehhez szükséges redukció 
mértékét a b és V pontok között mutatkozó 600 mm-nek megfelelő függő-' 
leges távolság adja meg. Az a—b szakaszon észlelt 11 000 mm csapadékösszeg 
(az a és & pontok közötti függőleges távolság) helyett 11 600 mm összegnek 
kellene lennie, amit úgy pótolhatunk, ha a közbenső adatokat megszorozzuk

=  1,054?«1,05

MAOtt

ra—b
11 000
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2. ábra. Az összeg görbék iránytörései környezeti vagy méréstechnikai változásokra utal
nak. Néhány alföldi mérőállomásnak az 1902—42. hidrológiai évekre vonatkozó adatai

redukciós tényezővel. A b—c szakaszon (1909 és 1915 között) alkalmazandó 
redukció hasonló meggondolás szerint

4 700
Tb— c ~3 700

=  1,27

értékben adódik. A c—d szakaszon (1902 és 1908 között) pedig

3 700
tényezővel kell szoroznunk.

Hasonló eljárás szerint határoztuk meg a 2. ábrán bemutatott három 
további állomás adatsorának redukciós tényezőit is.

A második példacsoportot a Zagyva vízgyűjtőterületén, a Mátra környé
kén lévő csapadékmérőállomások 1902—40 hidrológiai évi csapadékösszegé
vel dolgoztuk ki. Minthogy itt megfelelő számú és minőségű alapállomás nem 
áll rendelkezésre, némiképpen módosított eljárást kellett alkalmaznunk. 
A vizsgálat első részébe kilenc állomást (Salgótarján, Verseg, Zsámbok, Jász
berény, Erdőtelek, Kápolna, Ecséd, Tápiószele és Terény) vontunk be. 
A kilenc közül egyet folytatólagosan külön választottunk és a többi nyolc 
állomás átlaga alapján redukáltunk. Az alföldi példacsoportnál részletezett 
eljárást mind a kilenc állomáson elvégezve a 3. ábrán bemutatott eredmé
nyekhez jutottunk. Amint az ábrán látjuk, három állomás (Tápiószele, Ecséd 
és Verseg) mutatkozott nagyjából homogénnak, a többieknél átlagosan 
10—20%-nyi redukció adódott. A legerősebb trendváltozást Salgótarján adat
sorában találtuk 1912-ben 1,31 (31%) redukciós tényezővel.

Ezután a vizsgálat második részében a kilenc alapállomás (fentiek sze
rint redukált) adatai segítségével végeztük el a vízgyűjtőterület további 
néhány állomásának trend-vizsgálatát. A 3. ábra jobboldalán Pásztó adat
sorának redukciós tényezőit találjuk meg.

m



102

Megemlítjük, hogy a vizsgálat eredményeit utólag összehasonlítottuk 
az egyes állomások törzskönyvében bejegyzett adatokkal. Megállapítható 
volt, hogy ahol a bemutatott statisztikai eljárás trendváltozásra utalt, (az 
összeggörbék töréspontjainál) általában néhány évnyi pontossággal fellelhető 
a trendváltozás okára rávilágító bejegyzés (állomás áthelyezése, a mérő- 
berendezés kicserélése stb.). Néhány esetben mód nyílt a redukciós tényezők 
számértékének összehasonlítására is, mert néhány bemutatott állomási 
Hajósy Ferenc (a bevezetőben említett vizsgálatai során) már tanulmányozott 
Az egyezés itt is kielégítő volt.

Befejezésül megemlítem, hogy az ismertetett statisztikai eljárás alap- 
gondolata alkalmazható bármely (hidrometeorológiai vagy egyéb) adatsor 
trendváltozásainak vizsgálatára. Az »összehasonlítási alapot« (amit csa
padékadatok esetében a szomszédos alapállomások átlaga adott) természete
sen mindig úgy kell megválasztani, hogy azokat a kimutatni kívánt trend- 
változások ne érinthessék.

Sikeresen alkalmazzák a »kettős összeggörbék« módszerét például a lefo- 
lyási viszonyokat megváltoztató beavatkozások (öntözéses gazdálkodás beve
zetése, erdősítés vagy erdőtelepítés-stb.) hatásának vizsgálatára is [1]. Ilyen
kor összehasonlítási alapként az egyes evek megfelelően súlyozott csapadék
összege (csapadékindex) szerepel. Az eljárás alkalmazásának elméleti alap- 
feltétele, hogy a korrelációs kapcsolat közei lineáris legyen és a kapcsolati 
egyenes a koordinátarendszer kezdőpontjának közelében haladjon át a tenge
lyeken.
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Szász G ábor :

A légnyomás nyugtalansága Debrecenben
összefoglalás : A szerző 20 évi légnyomás megfigyelések alapján vizsgálja a 

légnyomásnyugtalanság évi változásait. A légnyomásnyugtalanságot a termi
nus értékek közötti különbségnek előjel nélkül számított napi összegeivel adja 
meg. Megállapítja, hogy a légnyomás nyugtalansága az év folyamán nagyjában 
párhuzamos magának a légnyomásnak a változásával. Rövidebb időszakokon 
belül azonban ellentétes viselkedés tapasztalható. Anticiklonos helyzetben ugyanis 
a nyugtalanság kisebb.

★
Неуспокоенность воздушного давления в г. Дебрецен. Автор рассматри

вает на основе 20 летных наблюдений воздушного давления годовые изме
нения неуспокоенности воздушного давления. Неуспокоенность воздуш
ного давления определяет ежедневными суммами, вычисленными из 
—  между величинами отдельных терминов — имеющимися разниц без 
знака. Устанавливает, что неуспокоенность воздушного давления в тече
нии года грубо паралельна с самым измененным воздушным давлением. 
Но в пределах кратших периодов обнаруживается противоположное 
поведение. Именно в антициклонном положении неуспокоенность меньшая.

Barometrische Unruhein Debrecen. Der Jahresgang der barometrischen Unruhe 
wird auf Grund 20-jähriger Beobachtungen untersucht. Zur Ermittlung der 
barometrischen Unruhe werden die Tagessummen der Absolutwerte der aus 
aufeinanderfolgenden Terminbeobachtungen gebildeten Luftdruckunterschiede 
verwundet. Es ward festgestellt, dass der J'ahresgang der Unruhe in grossen Zügen 
parallel zu dem Gang des Luftdruckes selbst verläuft. In kürzeren Zeiträumen 
kann aber ein entgegengesetztes Verhalten auftreten. Namentlich wird die Unruhe 
in anticyklonale Wetterlagen geringer.

★

Az egyik legfontosabb időjárási elemnek, a légnyomásnak a vizsgálata 
a meteorológia történetében nagyon hosszú múltra tekint vissza. Nemcsak 
a klimatológiának, hanem a meteorológiának is központi kérdése a légnyo
más és annak változása. A távprognosztika sem nélkülözheti a nyomás vál
tozási törvényeinek alkalmazását.

Az elemzések célja természetesen az, hogy minél tökéletesebb ismeretekre 
tegyünk szert az alapvető légköri folyamatok terén, egyre tisztább képet 
alkossunk arról a bonyolult mechanizmusról, amelyet időjárásnak nevezünk.

A légnyomás vizsgálatának egyik ritkábban alkalmazott módja az, 
amely ebben a dolgozatban kerül bemutatásra. Nem közvetlenül a légnyo
más adatokat dolgozzuk fel ugyanis, hanem egy abból leszármaztatott újabb 
»elemet«, a légnyomás nyugtalanságát. A nyugtalanság vizsgálata a légnyomás 
újabb tulajdonságát fedi fel, amelyre más eljárások alkalmazása mellett 
csak következtetni lehet. A nyugtaíanság segítségével igyekszünk pl. köze
lebb kerülni az időjárási folyamatok intenzitásának kérdéséhez is.

A nyugtalanság meghatározása a terminus észleléseken alapul. A nyug
talanság a terminus észlelések közötti légnyomás változásoknak előjelre 
való tekintet nélküli összege. A nyugtalanság meghatározása a gyakorlatban 
tehát a következőképpen történik : a megfigyelőíven lévő 0°-ra redukált 
légnyomás adatai alapján megállapítjuk a terminus észlelések közötti különb
ségeket s azokat összegezzük, mégpedig a két reggeli időpont között, előjelre 
való tekintet nélkül (a csapadék összegezéséhez hasonlóan). Az ily módon 
kiszámított napi összegekből kiszámíthatjuk a havi és évi összegeket is.

A fent ismertetett eljárással meghatározott nyugtalansági adatok azon
ban még nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel az egyes időszakok viszo-
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nyait jellemezzük. Az, hogy miért nem tekinthetők véglegesnek ezek az 
összegek, azonnal világossá lesz, ha figyelembe vesszük azt, hogy a nyug
talanság napi összegét két tényező határozza meg :

1. a légnyomás napi periodikus változása.
2. az időjárási folyamatok által beálló aperiodikus nyomás változás.
A vizsgálat során minket elsősorban az időjárás okozta nyomásváltozá

sok érdekelnek. Éppen ezért első feladatunk az, hogy ezt meghatározzuk. 
Azonban ez nem kapható meg a periodikus változás nagyságának kiszámí
tása nélkül. A légnyomás napi menetében jelentkező periodikus változás nagy
ságának megállapítása azonban nem egyszerű. A légnyomás szabályos napi 
menete u. i. nem ismerhető fel a napi terminus észlelések adataiból, legtöbb 
esetben még a barogrammon sem, mert azt igen nagy mértékben megváltoz
tatja az időjárással állandóan együttjáró egyéb légnyomás-ingadozás.

A periodikus változás meghatározása annálfogva is nehéz, mivel a lég
nyomás napi menetének kettős maximuma, illetve minimuma van. Ter
mészetesen a tökéletes vizsgálat esetén figyelembe kellene venni a többi sza
bályos, periodikus változást is. A hold 28 napos periódusát a gravitációs 
hullámok kis értékére való tekintettel nem vettük figyelembe.

A nyugtalanság napi összegébe csak azok az aperiodikus változások 
kerülnek be, amelyeknek időtartama meghaladja az egy terminus időközt, 
az ennél rövidebb kilengések kiesnek a számításból, ilyen pl. a »zivatarorr«, 
vagy a tendenciában mutatkozó ellentétes irányok. Az ilyen rövid időre 
kiterjedő változásokat csak az óránkénti légnyomás adatok alapján hatá
rozhatnék meg.

A kérdés fejtegetése során arra a megállapításra juthatunk, hogy a fenti 
módon egy bizonyos időközre kiszámított nyugtalanság visszatükrözi a vizs
gált hely felett lejátszódó időjárási folyamatokban beálló változásoknak a 
nagyságát és gyorsaságát. így feltételezhető, hogy két légtömeget elválasztó 
frontfelület átvonulása nagy légnyomás nyugtalansággal jár s a front
átvonulás gyorsaságát az időegységre eső nyomás változás mértéke adja 
meg. így tehát a nyugtalanság értéke és a frontgyakoriság valószínűleg 
szoros összefüggést mutat. Ezen keresztül a nyugtalanság felvilágosítást nyújt 
az időjárási folyamatok során fellépő hullámzásról is. Jelentősége tehát abban 
rejlik, hogy bár számítás útján előállított érték, mégis közel áll az időjárás
hoz. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a légnyomás nyugtalansága igen sokat
mondó adat, amely kiválóan alkalmas arra, hogy egyes területek éghajlatát 
is jellemezzük vele. Természetesen hibás volna, ha azt állítanánk, hogy kizá
rólag ezzel az értékkel az egyes éghajlatok minden jellemvonását számszerű 
értékében meg tudjuk határozni. Ézzel csupán olyan tulajdonságot fed
hetünk fel, amelyet más elemmel nem lehetséges.

Ebben a dolgozatban a Debrecen-Egyetem-i megfigyelőállomás 1929 — 
1950. évek légnyomás-adataiból számított nyugtalansági értékek vizsgálata 
kerül bemutatásra. Intézetünk már régebben foglalkozik ezzel a kérdéssel 
s a kollektív munka eredménye az, amit ebben a dolgozatban foglalok össze 
dr. Berényi Dénes professzor megbízásából és irányításával. Sajnos, e rövid 
megfigyelési sor sem folytonos, mert az 1944—45. évi megfigyelések hiányos 
voltuk miatt a feldolgozásra nem alkalmasak. Ennek-ellenére ez a rövid, meg
szakított 20 éves sor is igen sok érdekességet árul el magáról.

Az aperiodikus változás meghatározása. A vizsgálat során a nyugtalanság 
aperiodikus összetevőjét kívánjuk elemezni: Ezzel kapcsolatban elengedhe
tetlen követelmény az, hogy a nyers nyugtalansági adatokból eltávolítsuk
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azokat az értékeket, amelyek a periodikus változásokból erednek. E feladat 
tökéletes megoldása — mint már említettem — nehézkes, ezért egy közvetett 
megoldáshoz folyamodtam. Az említett időköz légnyomási havi terminus 
középértékei között lévő különbségek összegeit tekintettem a periodikus vál
tozás nagyságának, feltételezve, hogy hosszabb időn belül az aperiodikus 
változások kiegyenlítődnek. A számítások elvégzése után a légnyomás napi 
periodikus változásának értékeit az egyes hónapokban az alábbi táblázat 
mutatja :

1. táblázat. A légnyomás napi periodikus ingása az egyes hónapokban 1929—1950 évek
átlagában

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év

0,64 0,52 0,65 0,94 0,84 0,86 1,06 0,74 0,84 0,62 0,62 0,52 0,62

Amint a felsorolt értékek mutatják, a periodikus kilengések az egyes 
hónapokban igen eltérő értékeket vesznek fel, s jellegzetes évi menetet mutat
nak. Az alacsony értékek télen, a magasak pedig nyáron találhatók.

Júliusban a növekedés eléri a legalacsonyabb hónap, a februári érték
nek csaknem 100%-át. Ezt indokolttá teszi az, hogy a nyári hónapokban az 
erős hőhatás következtében a légnyomás napi menetének amplitúdója meg
növekszik. A periodikus változás értéke június után áprilisban a legnagyobb, 
amikor legalacsonyabb a légnyomás. A havi középértékeket tekintve azt lát
juk, hogy a januári és a júniusi értékek kiemelkedően magasak. Ennek való
színű oka az, hogy a terminus időközben rövidebb aperiodikus változások 
vannak, amelyek a tisztítás alkalmával az aperiodikus értékekhez adódtak 
éppen a változás rövidsége miatt. Ha ez így van, akkor indokolt lenne egy 
kisebb érték alkalmazása periodikus változás értékeként. A februári közép
érték meghatározásánál figyelembe vettük a szökőéveket is.

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az ismertetett periodikus változás 
értékei csak hozzávetőlegesek. Azt, hogy ez mennyiben közelít meg a való
ságos értéket, csak harmonikus analízis segítségével kiszámított értékekkel 
való összehasonlítás döntheti el.

A légnyomás nyugtalanságának évi menete. Amennyiben tehát a kizá
rólagos időjárás okozta nyugtalanság meghatározására törekszünk, úgy az 
egyes havi összegekből az 1. táblázatban közölt értékeket a napok számá
nak tekintetbevételével le kell vonnunk. így jutunk el a nyomásváltozás 
olyan értékeihez, amelyeket csakis az időjárási folyamatokban beálló válto
zások (frontok, különböző légnyomási képződmények átvonulása stb.) hoz
nak létre. Az alábbi táblázat tartalmazza a nyers és a már megtisztított, 
aperiodikus változás okozta nyugtalansági értékeket és az utóbbi alapján ki
számított napi átlagos összegeket is a különböző hónapokban :

2. táblázat. "Felső sor: Nyers nyugtalansági havi összegek. Középső sor : A periodikus 
változástól megtisztított nyugtalansági havi összegek. Alsó sor : A periodikus változástól

mentes napi nyugtalansági összegek

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év

134,7 143,9 143,8 114,3 93,3 82,3 87,4 81,6 89,9 119,3 127,1 130,5 112,56
114,9 127,9 123,3 86,0 67,3 56,5 54,5 58,7 64,5 100,1 108,5 114,4 89,72

3,7 4,4 4,0 2,9 2,2 1,9 1,8 1,9 2,2 3,2 3,6 3,7 2,96
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Amint azt a 2. táblázat mutatja, a nyers nyugtalansági havi összegeknek 
szabályos évi menetük van s ezt tünteti fel az 1. ábra is. A késő őszi, téli és 
koratavaszi időszak tekinthető az év legnyugtalanabb részének. A legmaga

sabb értéket februárban találjuk, ami
kor az átlagos havi összeg: 143,8 mm. 
A nyári időszak az év legnyugodtabb 
ideje. Ebből is augusztus tűnik ki külö
nösen alacsony értékével : 81,6 mm. 
A periodikus változástól megtisztított 
sorozat nem különbözik lényegesen az 
előbbitől, csupán annyiban, hogy ter
mészetszerűleg a havi összegek alacso; 
nyabbak. A másik különbség az, hogy 

\  /  a februári maximum sokkal határozot-
\  /  tabban jelentkezik, mint az előbb. Akkor

a februári és a márciusi összeg között 
i ff iff nr v vt vff. m ix x KI Mf. alig van különbség, a megtisztítás után

azonban a különbség megnövekszik. 
Ugyancsak ekkor tűnik el a júliusi ki
emelkedés is. Tekintettel arra, hogy az 
egyes hónapok napjainak száma nem 

egyenlő, nem reális, ha azokat vesszük alapul. Ezért helyesebb, ha a havi 
összegek helyett a napi átlagokkal jellemezzük az egyes hónapokat. Ezzel 
a megoldással még szabályosabbá válik az évi menet. A periodikus változás 
nagyságától való megtisztítás után a februári maximum határozottabban 
emelkedik, az egy napra való átszámítás után ez még tovább fokozódik.

m/m
vo

rn \

100

80-

60-

L ábra.
havi átlag; ------

zástól mentes havi átlag

nyers nyugtalansági 
'periodikus váltó-

2. ábra. A légnyomás és a nyugtalanság évi menete Debre
cenben. Jelm. : --------------- légnyomás, ---------------------

nyugtalanság

A nyugtalanság évi menetét sokkal részletesebben és pontosabban tud
juk elemezni, ha nem a havi, hanem az átlagos napi összegekre támaszkodunk. 
Ezt elvégezhetjük a nyers, de méginkább a periodikus változásától megtisztí
tott évi sorozat alapján.

A nyers napi összegek alapján elkészített évi menetet a 2. ábra mutatja 
be, melynek fontosabb jellemvonásait az alábbiakban foglaljuk össze. Mielőtt
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rátérnénk részletesebb jellemzésre, meg kell jegyezni, hogy a 2. ábra nyug
talansági görbéje 5 napos mozgóközepek alapján készült el.

Az évi menet görbéje első rátekintésre ugyanazt mutatja, mint a havi össze
gek képe, vagyis az alacsony értékek nyáron, a magas értékek pedig télen 
találhatók meg. Évszakon és hónapon belül további részletes vizsgálatok 
alapján egyéb jellemvonásokat tárhatunk fel. A légnyomás nyugtalanságának 
nyers átlagos napi összegei szerint a legmagasabb nyers érték : 6,12 mm, 
amely február 8-án lép fel. A legalacsonyabb átlagos napi összeget augusztus 
9-én találjuk : 1,94 mm. Tehát átlagban az évi ingás értéke a nyers adatok 
alapján : 4,18 mm. (A nyers napi átlagos összegeket nem közöljük, mert 
azok a 3. táblázat alapján az 1. táblázat segélyével kiszámíthatók.)

Lényegesen eltérő képet kapunk akkor, ha a periodikus változástól 
mentes napi összegeket vizsgáljuk meg, amelyeket a 3. táblázat tartalmaz. 
A megtisztított napi összegek természetesen lényegesebben alacsonyabbak, 
mint a nyers értékek. A legmagasabb átlagos napi összeg abban az esetben 
is február'8-án lép fel 6,50 mm-rel. A legalacsonyabb érték 1,07 mm, amellyel 
július 31-én találkozunk, tehát az utóbbinál lényeges időbeli különbség van 
a nyers és a megtisztított minimális érték fellépési időpontja között. A maxi
mális értéket megközelítő átlagos napi összegek ebben az esetben is februárra 
esnek. Általában alacsony értékek szintén nyáron 
(június, július, augusztus) jelentkeznek. Az évi 
ingás értéke azonban most már nagyobb lesz :
4,53 mm. A nyers és a megtisztított átlagos ingás 
közti különbség: 0,35 mm. Hasonlóképpen eltoló
dás lép fel a havi átlagok között is, ami a meg
tisztítás eredménye.

Ha összehasonlítjuk a nyugtalanság és a lég
nyomás évi menetét, azt tapasztaljuk, hogy a 
nyugtalanság évi menete párhuzamos a légnyomás 
menetével. Ä magas értékek mindkettőnél a téli, 
az alacsonyak pedig a nyári hónapokra esnek 
(3. ábra). Éz a megállapítás azonban csak az évi 
menetre áll, mivel ha csak egy szakaszt ragadunk 
ki a két görbéből, éppen az ellenkezőjét látjuk.
Pl. a februári és a márciusi szakaszt tekintve azt 
látjuk, hogy a két görbe ellentétes menetű.
Azonban ennek a szakasznak legalacsonyabb nyug
talansági napi összegei magasabbak, mint a nyári 
átlagok, csak egyes esetekben süllyed le a téli mini
mális érték a nyári maximális’értékre. Arról a kér
désről, hogy mi az összefüggés a nyugtalanság 
és a légnyomás között, a későbbiek folyamán 
még részletesen fogunk beszélni.
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3. ábra. A légnyomás nyug
talanságának napi menete.

nyár, — • — ■ — *— átmeneti év
szakok, ..............egész éven át

A légnyomás nyugtalanságának gyakorisági eloszlása. Az egyes havi-, 
vagy napi összegek időbeli változása azonban csak bizonyos irányban tájékoztat 
bennünket a kérdés állásáról, de nem oldja azt meg teljesen. Bizonyos fokú 
következtetéseket lehet levonni mégis az egyszerű grafikus ábrázolásról 
arra vonatkozólag, hogy hogyan változnak az egyes napi összegek az év 
folyTamán. Azonban nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy ezek csak átla
gok s a valódi értékek szeszélyesebben változnak. Az átlagok elmossák, 
magukba olvasztják azokat a kisebb vagy nagyobb értékeket, amelyek 
az eg\res évszakra nézve jellemzők lehetnek. Arra a kérdésre, hogy miként



3. táblázat

változnak az egyes valóban előfordult értékek az idő folyamán, arra a külön
böző napi összegek gyakorisági eloszlása nyújt felvilágosítást. Ennek érdeké
ben a 20 év alatt előfordult napi értékek gyakoriságát elkészítettük egész 
évre és évszakokra vonatkoztatva. A gyakorisági táblázat 0,5 mm-es pontos
sággal készült el.

A napi átlag értékek az év folyamán— miként azt már az előbbiekben 
is láttuk — igen eltérők egymástól. Gyakorisági eloszlásukat a 4. ábra vázolja. 
Az egyes értékek csoportulása igen sajátságos. A gyakorisági görbének egy 
maximuma van 1,5-2,0 között. 20 év folyamán ilyen értékek 872 esetben 
fordulnak elő. A gyakorisági görbe nagy mértékben negatív aszimmetriájú, 
vagyis a görbe maximuma az alacsony értékeknél helyezkedik el. Meg kell 
itt jegyezni, hogy a gyakorisági eloszlás a nyers adatok alapján készült.
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A napi nyugtalansági összegek igen széles sávban helyezkednek e l : 
0,0—21,00 mm között. A magasabb értékű osztályközöknél találunk üreset is, 
tehát itt már nem folytonos a görbe. A gyakorisági értékek is igen alacsonyak, 
mindössze 1—3. Ebből követ
kezik, hogy ezeknek az előfor
dulási valószínűsége is nagyon 
kicsi. A kérdés tisztázására 
évszakos gyakorisági tábláza
tot készítettem, amelynek alap
ján készült el az -5. ábra. Ezek
nek a segítségével lényegeseb
ben közelebb kerülünk a jelen
ség magyarázatához. Első fela
datnak tekintettem azt, hogy 
megállapítsam, milyen értékek 
körül helyezkednek el a napi 
összegek és milyen szélesség
ben szóródnak szét a különböző 
évszakokban.

A téli évszakban a görbe 
maximuma az évi gyakorisághoz viszonyítva, aránylag magas értéknél helyez
kedik el : 3,0—3,5 mm között. A nyári görbe maximumának értéke meg
egyezik az évi görbéjével. Ugyanez áll az őszi évszakra vonatkozólag is.

A tavaszi időszak magán 
viseli az átmeneti jelle
get. A maximum a nyár 
és a tél maximuma között 
van : 2,5—3,0 mm-nél. 
Ha alaposabban meg
vizsgáljuk, úgy látjuk, 
hogy a maximum nem 
jelentkezik olyan hatá
rozott formában, mint a 
szélső évszakokban. 
Emiatt arra gondolha
tunk, hogy a tavaszi idő
szakban van bizonyos téli 
és nyári jellemvonás. Ez 
azonban csak az összesí
tett eloszlásra vonatko
zik. Egyes évek esetében

5. ábra. A nyugtalansági napi összegek gyakorisága csak az egyik lehetséges.
a négy évszakban Ilyenkor vagy a teli vagy

pedig a nyári jelleg válik
uralkodóvá, aszerint, hogy a gyakorisági maximum melyik irányába tolódik 
el. Az átlagból arra lehet következtetni, hogy az első eset gyakrabban 
következik be, mivel a görbe maximuma a. télihez közelebb áll, mint 
a nyárihoz. Kisebb a lehetősége annak, hogy a tavasz a nyárhoz csatla
kozzék. Rendellenesebb viszonynak tekintjük azt az esetet, amikor a nyári 
jelleg  ̂már tavasszal felismerhető.

Érdemes vizsgálat alá vetni az egyes gyakorisági értékek eloszlási széles
ségét is. A különböző évszakokban különböző intervallumban ingadoznak a 
nyugtalanság napi összegei. 20 év alatt a napi értékek, mint már említettük,
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értékek) gyakorisága 20 év folyamán
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0,0—21,0 mm között váltakoznak, de feltételezhető, hogy hosszabb meg
figyelési időszakra terjedő sorozat esetén az intervallum még szélesebb. A leg
szélesebb ingadozási intervallumot tavasszal találjuk, amikor az ingadozás 
szélessége megegyezik az évi ingadozással. Ez a jelenség ismét arra utal. 
amit már az előbb megállapítottunk, nevezetesen arra, hogy a tavaszi időszak 
igen szeszélyesen változhat a különböző években. A nyári időszak az évszakok 
közül az, amelyiknél a legkisebb ingadozást találjuk. Nyáron Debrecenben 
20 év alatt tapasztalt ingadozás értéke nem lépi túl a 17,00 mm-t, Ősszel 
nemcsak egy nyugtalanabb időszakba lépünk be, de az egyes nyugtalansági 
összegek is szeszélyesebben ingadoznak. Ez az évszak ebben is átmeneti 
típust képvisel a nyár és a tél között. Az ingadozási intervallum : 0,0—18,0 
mm.- Télen a szinoptikus folyamatok felgyorsulása idején a nyugtalansági 
napi összegek még nagyobb közben foglalnak helyet. A 0,0—20,0 mm között 
elhelyezkedő őszi értékek mégsem képviselik a legszélesebb intervallumot. 
Ezt tavasszal találjuk meg, amikor az ingadozás eléri az évi ingadozás értékét : 
21,00 mm. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a tavaszi időszak a legváltozé
konyabb.

Általában megállapíthatjuk, hogy a téli és tavaszi évszak idején, amikor 
erős légnyomásnyugtalanság tapasztalható, a többi évszakhoz viszonyítva 
lényegesen erősebb az atmoszféra örvénylő mozgása. A nyomásképződményekkel 
kapcsolatos nyugtalanságot két tényező határozza meg : 1. a képződmények 
vonulási sebessége, 2. a ciklonoknál a kimélyülés, illetve kitöltődés, anti
ciklonoknál az erősebb kifejlődés és ellaposodás. A téli, de "különösen tavaszi 
évszakban mindkét említett" feltétel megtalálható. Ezekhez valószínűen csat
lakozik a frontok hatása is.

Tovább menve, a nyugtalanság alapvető okait az általáúos cirkulációban 
kell keresni. Az általános cirkuláció teremti meg azokat az alapvető viszonyo
kat, amelyek az egyes időjárási helyzeteken keresztül fejtik ki hatásukat a 
légnyomásra, létrehozva benne a helyzetnek megfelelő változást, illetve 
nyugtalanságot.

Ä légnyomás abszolút nagysága és a nyugtalanság közötti kapcsolat.
A nyugtalanság kérdésének alaposabb elemzése érdekében érdemes vizsgálni azt 
a kapcsolatot, amely a légnyomás és a nyugtalanság között fennáll. A követ
kezőkben azt állapítjuk meg, hogy az év folyamán az egyes nyomási értékek
hez milyen nyugtalansági adatok tartoznak. A statisztikai vizsgálat eredmé
nyét a 4. táblázat mutatja. A táblázat felső sorában azok a nyugtalansági 
havi összegek szerepelnek, amelyek az átlagon aluli légnyomás mellett kelet
keznek. Ez az egyszerű összeállítás arról ad felvilágosítást, hogy az esetek 
többségében az átlagon felüli nyomásviszonyok mellett a nyugtalansági értékek 
magasabbak.

Ez azonban csak általánosan mondható, de nem mindig, ahogy azt a
4. táblázat is mutatja. Áprilisban és júniusban fordított a helyzet, ekkor 
ugyanis alacsony légnyomás mellett szerepelnek a magasabb nyugtalansági 
értékek. A különbségek arról tanúskodnak, hogy a nyári időszak alatt a 
különbségek igen alacsonyak, akár átlagon aluli, akár pedig átlagon felüli 
légnyomás viszonyok mellett jönnek létre. Júliusban elhanyagolhatóan cse
kély a különbség a kettő között. A téli évszakban egyre inkább az átlagon 
felüli nyomások javára billen a mérleg, ugyanis a magasnyomás idején ala
kulnak ki nagy nyugtalansági értékek. Ez a megállapítás ellentmond az 
előbbieknek. Ennek oka azzal magyarázható, hogy nem elegendő az átlagon 
felüli csoportra való bontás, hanem több fokozathoz kell a nyugtalanság 
értékét meghatározni.
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4. táblázat. A légnyomás és a nyugtalanság egymáshoz való viszonya a különbőzó
hónapokban

I.
'

II. III. IV. V. VI.

Átlagon felüli nyomás
hoz tartozó nyugtalan
sági ossz. (+ )  ............. 135,5 146,8

.
151,0 109,4 94,9 80,3

Átlagon aluli nyomáshoz 
tartozó nyugtalansági 
ossz. (—) ....................... 134,0 136,2 136,1 117,8 91,7 83,6

K ülönbség......................... +  1,4 +  10,6 +  14,9 - 8 ,4 +  3,2 — 3,3

VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év

Átlagon felüli nyo
máshoz tartozó 
nyugtalansági 
ossz. ( + ) ............... 88,6 84,1 97,7 131,3 141,8 139,9 1.401,3

Átlagon aluli nyo
máshoz tartozó 
nyugtalansági 
őssz. (—)............. 87,7 79,5 81,9 103,9 114,0 118,4 1.284,8

Különbség ............. +0,9 +  4,6 +  5,8 +  27,4 +  27,8 +  21,5 +  116,5

A fentebb elmondottak általános képet nyújtanak a légnvomásnyugta- 
lanság időbeli változásairól, a változások jellegzetességeiről és azok időjárási 
kapcsolatairól. Természetesen egy állomás adatai önmagunkba véve nem 
sokat mondanak, ha nincs meg az összehasonlítás lehetősége. Ezért igen hasz
nos lenne, ha más, nagyobb távolságra lévő megfigyelőállomások légnyomás 
sorozatából is meghatároznánk a nyugtalanságot. így lehetőség nyílnék arra, 
hogy alaposabb analízist végezzünk a légnyomás nyugtalansága alapján, 
s az éghajlati különbségeket pontos számszerű értékekben adnánk meg. Szán
dékunkban van ezen felül a nyugtalanság részletesebb vizsgálata egyes 
időjárási helyzetekkel kapcsolatban is, hogy részletesebb ismeretekkel gazda
godjunk ezen a téren is.
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A ujeszky  L á s z ló :

A szinoptikai kutatás időszerű kérdései*
A szinoptika olyan tudományszak, amelyben nagyon csekély veszedelme 

van csak annak, hogy a kutatás elszakadjon a gyakorlati élet igényeitől 
és az öncélúság hibájába essék. A szinoptika szintje keletkezése pillanatától 
kezdve mentes az elefántcsonttoronyba való elvonulás hibájától, tehát olyan 
hibától, amely más természettudományokban szinte mindennapos volt.

Ez a mentesség annak köszönhető, hogy a szinoptikai szolgálatnak 
különleges munkaviszonyai eleve megóvnak minden szinoptikust attól, 
hogy becsukódjék a szeme az alkalmazások változatos lehetősége előtt és 
belesüppedjen olyan eszmevilágba, amely a tudomány igazi hivatásának 
a szolgálatától távol esik.

Ez a kedvező helyzet nem egyedül csak a szinoptikának a kiváltsága, 
hanem kisebb vagy nagyobb fokban a meteorológia összes többi ágaiban is 
szükségképen megtalálható. Minden meteorológiai diszciplína túl közel áll a 
hasznos alkalmzása lehetőségéhez (amelyik nem a közvetlen alkalmazáshoz, 
az legalábbis a közvetett úton való alkalmazásokhoz), semhogy az elfajulás 
veszedelmébe juthatna : a meteorológus nem szobatudós, hanem a légkör 
hatalmas távlatainak a kutatója. Ez a hatalmas nagyságú légkör olyan 
jelenségekkel van tele, amelyek az emberi élet minden mozzanatába a leg- 
messzebbmenően avatkoznak bele és így kutatójuk még szándékosan sem 
tudná magát az alkalmazási igények lépten-nyomon megnyilvánuló követelései 
alól kivonni.

*
A szinoptikai kutatásnak kiinduló anyagát a szinoptikai térképek és 

egyéb szinoptikai adatösszeállítások alkotják. Mindezt az anyagot a szinoptikai 
szolgálat operatív napi munkája állítja elő. Ebből következik, hogy az operatív 
munkával szemben kétféle követelményt kell támasztanunk. Nem elegendő 
az, hogy olyan térképeket és adattáblázatokat készítsünk, amelyek magának 
az aznapi időjelzésnek a jó kidolgozásához szükségesek. Hanem ezenfelül 
meg kell kívánni, hogy ezek az összeállítások a későbbi tudományos kutatás 
igényeinek is megfeleljenek.

Meg kell többek között kívánni, hogy a térképek olyan bőséges adat
anyagot és olyan alapos kielemzést foglaljanak magukban, amely még azok
nak a vidékeknek az időjárási állapotát is behatóan jellemzi, amelyek a mi 
aznapi előjelzésünk kidolgozása szempontjából mellékesek, sőt egészen 
elhanyagolhatók lehetnek, ellenben egy későbbi kutatói feldolgozásnál lénye
ges támpontokat szolgáltathatnak. A szinoptikusok napi operatív munkája 
nemcsak a mai alkalmazásnak szól, hanem a holnapi kutatásoknak, sőt a 
tízévmulvai kutatásoknak is.

Meg kell állapítani, hogy ebben a tekintetben még nagyon messze vagyunk 
attól az állapottól, amely a tudományos kutatás szempontjából kívánatos 
lenne. A legégetőbb feladat, amelyet megoldáshoz kell juttatnunk, az operatív 
munkák során felhalmozott szinoptikai anyag kutatói szempontból való 
felhasználhatóságának a megnövelése.

A további fejtegetésemben foglalkoznom kell a szinoptika néhány súly
ponti jellegű kutatási témájával, amelyek az Intézet 1954. évi munka- 
tervének fontos pontjait alkotják.

* Részlet a Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1954. január 19-i 
ülésén elhangzott előadásból.

*
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Ilyen mindenekelőtt a négy nagy intézeti kutatási témának a szinoptikai 
megalapozása. Ezek :

az 1952. évi májusi fagyok,
az 1952. évi aszály,
az 1952. évi nagy őszi és téli csapadékos időszak,
és az 1953. évi nagy június-júliusi esőzések.

Ezekhez a vizsgálatokhoz, amelyekbe az Intézet összes osztályai belekap
csolódnak, a szinoptikai feldolgozás nyújtja az alapot. Mind a négy témának 
a feldolgozását egy-egy kéttagú brigád vállalta el.

Ezen a négy intézeti közös kutatási téinán kívül vannak még egyéb 
témák is, amelyek szintén igen fontosak. Ilyen mindenekelőtt a csapadék
jelzések tökéletesítése a nagy csapadékok külön előjelzési methódikájának 
a kidolgozása által.

A csapadékjelzések jelenleg tudvalevőleg eljutottak a fejlődésnek addig 
a fokáig, hogy a csapadék bekövetkezését és be-nem-következését igen nagy 
biztonsággal meg lehet adni, éspedig. a felsikló csapadékokét helyileg is, a 
zápor jellegű csapadékokét pedig (mivel ezek szeszélyes eloszlásban lépnek 
fel) legalább országrészenként. Nagyon kevés napon esik le olyan eső az ország
ban, amelyet nem jeleztünk elő, és olyan nap is kevés van, amelyen az elő- 
jelzett esők nem következtek be. A fejlődés következő lépése abban áll, hogy 
ne csak az eső fellépésének a tényét jelezzük elő, hanem a mennyiségét is. 
A mindennapi élet és a honvédelem főképpen azt kívánja meg, hogy az igen 
nagy esőmennyiségeket jelezzük elő.

Ez nagyon szép, nagyon fontos feladat, de egyúttal nyilván nagyon nehéz 
feladat is. A Szovjetunióban évek óta foglalkoznak vele a legkitűnőbb kutatók, 
bizonyos elvi megoldásokhoz el is jutottak, de a kielégítő alkalmazási megoldás 
még nincs a kezükben. Ez tehát nem olyan kutatási feladat, amilyen a négy 
megelőző volt, amelyeknél csak a munkaidő és munkaerő biztosítása volt 
szükséges ahhoz, hogy a feladatot elvégezhessük. Mi kutatni fogjuk ezt, 
mivel fontos téma.áll előttünk, de nem tudjuk biztosítani, hogy ez a kutatás 
egyéven belül okvetlen megoldáshoz fog vezetni.

Hogy milyen úton lehet ezt a mindmáig megoldatlan feladatot legtöbb 
kilátással megközelíteni, afelől az egyéni vélemények ma még nagyon külön
bözők lehetnek. Vannak, akik a klasszikus úton, a függőleges egyensúlyi 
állapot vizsgálata alapján igyekeztek a feladatot megoldani. De be kell látnunk, 
hogy ez az út (legalábbis az eddigiekben) nem vezetett el megnyugtató meg
oldásnak még a kilátásához sem. Én magam inkább egy másik gondolat 
felé hajlok, amely általánosabb aerológiai-szinoptikai eszközök igénybevételén 
alapszik és összhangban van az advektív-dinamikus analízis elveivel.

Ez a gondolat a következő. A szakirodalmat tanulmányozva, azzal 
a megállapítással találkozunk, hogy a dél felől előnyomuló meleg légtestek
ben jelentékeny csapadékok lépnek fel minden olyan helyen, ahol a 700 mb-os 
absz. topográfiának az izohipszái nem anticiklonos jellegűek, tehát mindenütt, 
ahol vagy ciklonosak, vagy pedig egyenesvonalúak. Nekünk a saját anyagunk
ból még semmi olyan tapasztalatunk nincs, amely ezt az állítást alátámasztaná 
vagy megcáfolná.

Mégis, a tétel ebben a megfogalmazásban nem lehet mindig helyes, 
mivel túl sok esetben kívánja meg nagy csapadékoknak a keletkezését. A tétel 
még túl lazán van megfogalmazva, a déli felsiklások nagy csapadékainak 
valamivel szűkebben megszabott feltételei kell, hogy legyenek. Ennek a 
tisztázása azonban igen kívánatos volna, éspedig nagyobb anyagnak a feldol-

4
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gozása segítségével. A nagy csapadékok kutatásának első lépése gyanánt tehát 
ennek az állításnak a helyességét kell az 1954. évi anyagból felülvizsgálni.

Egy másik speciális feladat, amelynek megoldása igen kívánatos volna 
(mind nálunk, mind nemzetközi távlatból nézve) : a .nagy magasságban 
fellépő futóáramok előjelzésének megalapítása. Ez a téma az Aerológiai 
Osztállyal közösen foglalkoztat,- de megközelítésétől ma még sokkal mesz- 
szebb vagyunk, mint a nagy csapadékok előjelzésétől.

A futóáramok vizsgálatához elengedhetetlen követelmények a követ
kezők :

1. legalább 4, egymáshoz-közeli rádiószonda-felszállóhelv,
2. napi 3-szori rádiószondá-felszállás,
3. napi 3-szori rádiós szélmérés.

Kutatási feladataink sok tekintetben összekapcsolódnak a ' Távidőjelző 
Osztálynak a témáival is. Van olyan előttünk álló operatív feladat is, amely 
mind a két osztálynak közös és fontos érdeke. Ez a feladat az Északi Félgömb 
teljes szinoptikus térképének az elkészítése szabályos időközökben. Talán 
még az sem volna okvetlenül szükséges, hogy ez a nagy munka naponként 
elkészüljön. Eleinte abból is sokat tanulhatnánk, ha másodnapos időközökben 
készülnének ilyen térképek. De a rajzolói és rádiószemélyzetnek olyan fel
emelése volna ehhez szükséges, mely az anyagot és a feldolgozást bizto
sítani tudja.

Kutató és operatív munkánknak központi jelentőségű feladata : az 
advektív dinamikus analízis teljesebb felhasználásának biztosítása az idő
jelzések kidolgozásában.

Ebben a tekintetben az utóbbi év folyamán lényeges előhaladást tettünk 
Az év legelején szinoptikusaink még bizonyosddegenséggel nézték az adveldív- 
dinamikus analízis új szempontjait, vagy ezekben legfeljebb csak segédeszkö
zöket láttak, amelyek az eddigi idő jelzési methodikának kiegészítését alkotják. 
Ennek a megnemfelelő álláspontnak az eloszlatása végett a naponkénti idő
megbeszéléseken felül még múlt január közepén külön osztály vitát rendeztünk, 
amelyben külön előadásokban foglalkoztunk az advektív-dinamikus analízis 
elméletéből adódó főbb alkalmazási tételekkel (összesen 12 tétellel) és kiemel
tük, hogy ezek mennyivel nyújtanak többet, mint az időelemzésnek meg
előző eszközei.

Ez a vita felkeltette a szinoptikusokban az advektív-dinamikus analízis
sel szemben való érdeklődést és az év végén elmondhattuk, hogy jelenleg 
egyetlen napi időjelzést sem adunk ki a thermobárikus mező gondos megvizs
gálása nélkül. Ezenkívül a múlt év tavaszán bevezettük az 500/1000 mb-os 
viszonylagos topográfia izallohipszáinak naponkénti elkészítését is, ami az 
advektív-dinamikus analízis további vívmányainak felhasználását tette 
lehetővé.

A termobárikus térképek használata és az izallohipsza-térképek beveze
tése abba a helyzetbe hozott bennünket, hogy jól megoldhassunk egy nép- 
gazdaságilag nagyon fontos feladatot, amely elé a múlt év májusának kivéte
lesen hosszú fagyveszélyes időszaka állított bennünket. A fagyveszély ugyanis 
nemcsak egy-két éjszakára korlátozódott, mint sok más. évben, hanem 8 
egymásutáni éjszakán húzódott ,végig, éspedig állandóan változó mértékben. 
Ennek kapcsán a fagyjelzések hosszú sorát kellett elkészítenünk és ezek kivétel 
nélkül mind vagy helyeseknek bizonyultak, vagvpedig csak egészen lényegtelen 
kis mozzanatokban voltak hibásak. A fagy jelzéseknek ez a jól beváló sorozata 
igen nagy szolgálatokat tett a hazai mezőgazdaságnak.
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B éli  B é l a :

Az aerológiai szinoptika időszerű kérdései*
Az aerológiai szinoptika nem más , mint a talaj észlelésekre felépített 

szinoptikus meteorológiának a harmadik dimenzióra, lényegében a felsőbb 
légrétegekre való kiterjesztése.

Ennek a fiatal tudományágnak fejlődése és így időszerű kérdései is kap
csolatban vannak az aeorológiai mérésekkel. Ezért ez a beszámoló nemcsak 
az aerológiai szinoptika problémáival, hanem a felsőbb légköri mérések ezzel 
kapcsolatos feladataival is foglalkozik.

Ismeretes, hogy a huszas és harmincas években a légiforgalom fejlődése 
során többé-kevésbbé rendszeressé váltak a repülőgéppel végzett légállapot- 
mérések. Ezek és később a rádiószonda-felszállások tették lehetővé a felsőbb 
légrétegeknek nagy terület fölött szinoptikus módszerekkel való kutatását. 
Ebben az időben a szinoptika a légnyomási képződmények egyoldalú szemléle
téből már áttért az aero- és a termodinamika eredményeinek felhasználására, 
de ezeknek konkrét méréseken alapuló térbeli alkalmazása még hátra volt.

*
A rádiószondák alkalmazása nagy lendületet adott az aerológiai szinoptika 

fejlődésének különösen a második világháború után, amikor a rádiószonda 
állomások száma rohamosan növekedett.

Az aerológiai szinoptika munkamódszerének alapja kezdettől fogva 
a légállapotnak nagy terület fölött való térbeli ábrázolása volt. Kezdetben 
történtek kísérletek abban az irányban is, hogy a légállapotot tényleges térbeli 
modellekkel ábrázolják, ezek azonban a primitív szemléltetésen kívül nehéz
kességük miatt másra nem voltak felhasználhatók.

A fejlődés során sokkal használhatóbbnak bizonyult a térbeli viszonyok 
megközelítése a légállapotnak különböző felületeken történő ábrázolásával, 
így alakultak ki az alkalmasan megválasztott függőleges metszetek és a magas
sági térképek. Az utóbbiak kezdetben különböző magasságú szintekben 
készült szinoptikus térképek, később az ismeretes okoknál fogva az izobár- 
felületek abszolút és relatív topográfiái voltak.

A kétféle ábrázolási mód közül a függőleges metszetek inkább a lég
tömegek elhelyezkedését, hő- és víztartalmát, egyensúlyi viszonyait, össze
foglalva : a légállapot sztatikus és kvázisztatikus analízisét adják. A függőleges 
metszetek szerkesztésének célja ezek szerint alkalmasan megválasztott függőleges 
síkokban a levegő fizikai állapotának ábrázolása az időjárás háromdimenzióra 
kiterjedő analízise céljából.

*
Tapasztalataink szerint a függőleges metszetek az időjárási helyzet analízisénél 

a következő segítséget nyújtják :
1. Az ekvipotenciális izotermák segítségével meghatározható :
a) a légtömegek vízszintes és függőleges kiterjedése,
b) a frontok elhelyezkedése, dőlése, a frontális zóna vízszintes kiterjedése és a 

front helyzete a magasban.
c) a stabilitási és labilitási viszonyok a légtömeg belsejében.

' Nyilvánvaló; hogy az így nyert adatok á légtömegek és a frontok aktivitásán és 
az instabilitási energián keresztül jól felhasználható eszközei a csapadék- -és zivatar- 
prognózisoknak.

* Részlet a Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1954. február 16-án 
tartott ülésén elhangzott előadásból.

4*
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2. A közönséges hőmérséklet izotermáinak segítségével kijelölhetők :
a) a fagypont fölötti és alatti légrétegek határa, azaz a 0°-os izotermfelület,
b) a túlhűléshez szükséges hőmérsékleti zóna. '

Ezek az adatok segítséget nyújtanak a csapadék halmazállapotának, a csapadék 
kiesésének (Bergeron-féle elmélet), a repülési szolgálatban a jegesedésnek és nem kis 
mértékben az advektív hőmérsékletváltozásoknak prognózisában.

Kívánatos lenne a függőleges metszetek módszerének kiterjesztése a nedvességi 
viszonyok analízisére. Nevezetesen

3. A specifikus nedvesség izogrammjai lehetővé tennék :
a) a légtömeghatárok pontosabb kijelölését,
b) a csapadék mennyiségének pontosabb prognózisát,
c) fagyhelyzetben a visszasugárzás figyelembevételét.

4. A relatív nedvesség izovonalaival kijelölhetjük :
aj a felhők magasságát és függőleges méreteit,
b) az izotermák felhasználásával a jegesedési zónákat.
Mindenesetre tudatában kell lennünk annak, hogy a nedvesség mérésében fennálló 

bizonytalanság a nedvességi viszonyok analízisét szűk korlátok közé szorítja. Ez 
egyúttal kijelöli a mérő aerológiai szolgálat egyik fontos feladatát, a nedvességmérések
nek a jelenlegi keretek között való pontos végrehajtását és ezeknek a méréseknek töké
letesítését.

5. Az ekvipotenciális és a közönséges izotermák együttesen szolenoid-mezőt hatá
roznak meg. Ennek vizsgálata lehetővé tenné a cirkuláció tanulmányozását, a labilitási 
energiának újabb szemszögből való megvilágítását és a frontok aktivitásának, a frontális 
zóna belső dinamizmusának analízisét.

Az érintett kérdések, különösen a kvantitatív analízis megkívánja a függőleges 
metszetek vonalseregeinek a talajadatok, hegyi észlelések és rádiószonda mérések fel- 
használásával történő nagyon gondos szerkesztését és elmélyült tanulmányozását.

Bármilyen tág lehetőségeket nyit meg a háromdimenziós analízis területén a függő
leges metszetek alkalmazása, a légállapot legfontosabb jellemzőjére, a levegő mozgására 
vonatkozólag igen csekély, mindössze a kvázisztatikus folyamatok keretein belül eső 
szemléletet nyújt. Igaz, hogy a szél irány- és sebesség szerint ábrázolható a függőleges 
metszeteken is, de energetikai számítások, az advekció számszerű meghatározása csupán 
a szélnek a metszet síkjába eső komponensével volna végrehajtható, ami a számítások 
teljessé tételét igen nehézkessé tenné. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a függőleges 
metszetek alkalmazása az említett kérdéseknek csupán sztatikái alapon való vizsgála
tára terjed ki. Ez a korlátozás természetesen nem jelenti azt, hogy a függőleges metszetek 
az időjelző szolgálatban kevéssé értékesek. Nagyon sok időjárási folyamat (fagyképződés, 
nappali felmelegedés, cu-képződés, hőzivatarok kialakulása, sugárzási ködök, turbulencia 
stb.) vizsgálható sztatikus úton. Magyarország medence jellege a sokat vitatott és 
egyesek által tévesen elavultnak tartott légtömeganalízis alkalmazását nagyobb mérték
ben teszi indokolttá, mint hasonló nagyságú, de nyílt területeken. A medencében meg
rekedt levegő átalakulása tisztán sztatikus jellegű és tanulmányozására a függőleges 
metszetek a legalkalmasabbak. Hasonlóképpen a légtömegeknek a Kárpátokon való 
átkelése, illetőleg a hegylánc megkerülése legjobban a függőleges metszeteken követhető. 
Különösen jó szolgálatokat tesznek a függőleges metszetek a Magyarországra érkező 
hideghullámok előrejelzésében.

Az időjárási helyzet prognózisa szempontjából a magassági térképek nagyobb 
távlatokat nyitnak meg, mint a függőleges metszetek. Éppen ezért a világháborút 
követő években az aerológiai szinoptika munkanlódszerei és eredményei a nvomás- 

. felületek topográfiáira épültek fel. Ezeknek szokásos izovonalai : a relatív és az abszolút 
izohipszák megadják a hőmérséklet vízszintes eloszlását egyes légrétegekben, illetőleg 
a horizontális légáramlást adott izobárszinteken.

A második világháború előtti években, az aerológiai szinqptika kezdeti korszakában 
az abszolút topográfiák kerültek a kutatás előterébe. Kitűnt, hogy a talajon megjelenő 
izobárikus képződmények igen gyakran követik az 500 mb-os izobárfelület áramlási 
vonalait és az izohipszák konvergenciája és divergenciája szerint erősödnek, illetőleg 
gyengülnél?-

A világháború után az aerológiai szinoptika gyorsan fejlődött. A Szovjetunióban 
Kibei, Pogoszjan és Táborovszkij kutatásai nyomán kialakult az advektív dinamikus 
analízis, amely a légköri folyamatokat nem egyoldalúlag, az áramlás szemszögéből 
nézi, hanem az abszolút topográfiák áramlási mezejéhez hozzácsatolja a relatív topo
gráfiák termikus mezejét is. Az így nyert termobárikus mező lett a korszerű aerológiai
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szinoptika munkaeszköze. A háború utáni szovjet irodalom rendkívül gazdag az ide
vonatkozó munkákban. Erről ízelítőt ad Bodolai 1953-ban megjelent s az advektív 
dinamikus analízis alapelveit összefoglaló munkájában felsorolt száznál több dolgozat,

*
Az a kérdés, hogy a napi szolgálatban melyek azok a magassági térképek, 

amelyeket meg kell szerkesztenünk abból a célból, hogy az aerológiai fel
szállások eredményeit a prognózis céljaira fel tudjuk használni és milyen 
konkrét feladatok oldhatók meg az egyes térképekkel.

A gyakorlati szinoptika szempontjából igen jól felhasználható az advektív 
dinamikus analízis a légnyomás és a hőmérséklet advekció okozta változásai
nak meghatározására. Kibei kimutatta, hogy a nyomás- és a hőmérsékletmező 
egy meghatározott nyomás szintnek úgynevezett vezető áramlásával helye- • 
ződik át. Ez a főáthelveződési szint az év folyamán a 700 és az 500 mb-os 
felület között változik. A tapasztalat szerint a hőmérséklet advektív változá- 
zásának vizsgálatára legalkalmasabb a 700 mb-os abszolút topográfia, amely 
megadja izovonalaival .a vezetőáramlást, továbbá az 500/1000 mb-ós relatív 
topográfia, amely az áthelyeződő s az alsó troposzférára kiterjedő hőmérsékleti 
mezőt tünteti fel. Erre a célra a • termobárikus mezőt 1951 augusztus óta 
használjuk a magyar szolgálatban. Az itt kialakult módszer az advektive 
felmelegedő és lehűlő területeket áttekinthető módon ábrázolja, s a hőmérsék
leti advekció nagyságának megbecsülésére is alkalmas. Ez az ábrázolási mód 
a szinoptikus gyors tájékoztatására való, de ennek megtörténte után szükséges 
a termobárikus mező teljes kidolgozása is. Ez módót ad az advektív hőmérséklet
változás számszerű meghatározására és további következtetéseket enged 
meg a dinamikus folyamatok analízisére.

Az említett két topográfiának teljesen megszerkesztett termobárikus 
mezeje alkalmas ezen felül a frontképződés és frontfeloszlás folyamatainak 
követésére.

A ciklonok és anticiklonok képződése és fejlődése,' kimélyülése, fel- 
töltődése nagy mértékben függ a dinamikus nyomásváltozásoktól. Ezek meg
határozása meglehetősen nehéz, mivel a megfigyelt nyomásnövekedés és 
süllyedés két folyamatnak : az advektív és a dinamikus nyomásváltozásnak 
összegeként jelentkezik. Kibei kimutatta, hogy mind a meleg, mind a hideg 
advekció a 700 mb-os izobárfelület alatt ellentétes nyomásváltozást okoz, 
mint ezen felület fölött, s magán a 700 mb-os izobárfelületen az advekciót 
gyakorlatilag nem kíséri nyomásváltozás. Tehát a 700 mb-os abszolút topo
gráfia izohipszáinak megváltozása pusztán a dinamikus nyomásváltozások 
következményének tekinthető. Ezért szükséges lenne a magyar szolgálatban 
még nem rajzolt 700 mb-os izobárfelület izallohipszáinak megszerkesztése 
a ciklonok és anticiklonok fejlődésének vizsgálata céljából.

A felmelegedő és lehűlő területek vándorlását a relatív topográfiák izallo- 
hipszáival követhetjük. Erre a célra á magyar szolgálatban 1953 április óta 
használjuk az 500/1000 mb-os izallohipsza térképeket.

A dinamikus nyomásváltozások meghatározása a 700 mb-os izallo- 
hipszákon kívül a termobárikus mező izovonalainak analízisével is elvégez
hető. Ennél a vizsgálatnál figyelembe veendő : az izovonalak konvergenciája 
és divergenciája, ciklonális és anticiklonális görbülete, a hőmérsékleti advekció 
jellege, valamint az izohipszák sűrűsége. Beláthatjuk, hogy ez a vizsgálat 
igen nagy követelményeket támaszt a termobárikus mező pontos megszerkesz
tésével szemben. Az aerológiai hálózat ez idő szerint nem eléggé sűrű és a mérési 
eredmények nem eléggé pontosak ahhoz, hogy a topográfiákat minden körül
mények között felhasználhassuk a dinamikus nyomásváltozások finom ana-
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lízisére. Különösen a Magyarországtól délre eső területeken, ahol a rádió-, 
szonda felszállások hiányoznak, mondja fel gyakran a termobárikus mező 
a szolgálatot. Éppen ezért, amennyire tőlünk telik, lehetővé kell tennünk 
a topográfiák pontosabb megszerkesztését. Ennek egyik módja az, hogy a 
magassági térképek rajzolására felhasználjuk az egyes rádiószonda felszállások 
adatait, valamint az európai nagy szinoptikus központok kulcsban leadott 
topográfiai-vonalait. A magassági térképeket szinoptikus szolgálatunk 1953 
novembere óta ezen a módon rajzolja. Ebben nagy része van rádiótávirászaink 
fokozott munkateljesítményének is.

A másik módja a pontosság fokozásának a magyarországi aránylag 
sűrű pilothálózat szélméréseinek figyelembevétele mind az abszolút, mind 
a relatív topográfiák szerkesztésénél.

Az 1955-re tervezett második rádiószonda állomásnak helyét ugyancsak 
ez a szempont szabja meg. Miután tőlünk délre Rómáig és Görögországig 
nincs rádiószonda felszállás (Jugoszláviából csak néhány pilotról van tudo
másunk), a második rádiószonda állomást déli határunkon : Nagykanizsán, 
Pécsett, vagy Szegeden kell elhelyeznünk.

*

Az aerológiai szinoptika munkamódszereinek egyik gyenge oldala az, 
hogy az egyes államokban a mérések technikai keresztülvitele, a használt 
műszerek, az alkalmazott korrekciók nem azonosak. Ez a körülmény" a szinop
tikus módszerek természeténél fogva jelentékeny hibát okoz, amely kétségessé 
teszi a finomabb analízis alkalmazását. Éppen. ezért értékeseknek tartom 
azokat az aerológiai méréseket, amelyek egyetlen állomáson azonos mérő- 
módszerekkel végrehajtva a szinoptikus helyzet pontosabb analízisét'teszik 
lehetővé. Éppen ezért nagy gonddal kell végeznünk és tovább kell szélesí
tenünk az aerológiai méréseket. Az obszervatóriumban az elmúlt évben meg
indítottuk a naponként végzett második rádiószondá felszállást. Ezek számát 
— egyes speciális, vizsgálatoktól eltekintve — egyelőre nem szükséges szapo
rítanunk.

'■** *

Aerológiai szolgálatunknak fogyatékossága a rádiéirányunéréssel végzett 
pilotok hiánya. Ezen korszerű mérésekkel folyamatosan követhetnénk a 
nyomás és a hőmérséklet advektív változásait, a légkör stabilitási viszonyai
nak ingadozását, a vertikális légmozgásokat stb. Ezeket az értékes adatokat 
ez idő szerint csak a felhők magasságáig számíthatjuk ki.

Nagyon fontos feladatnak látom ezek közül a függőleges légmozgások 
tanulmány-ozását, amelyek jelentősen befolyásolják ä levegő egyensúlyi 
állapotának alakulását s így a csapadékképződés prognózisához hasznos 
adattal járulnak hozzá. A függőleges légmozgások számíthatók pilotmérések- 
ből, valamint a magassági térképek abszolút izohipszáinak konvergenciájából. 
Az egyes módszerek különböző feltételezésekre épülnek fel s amint várható, 
a nyert eredmények sem egyeznek. Ennek a kérdésnek exakt vizsgálata 
obszervatóriumi feladat és pilotléggömbök kettős követésével oldható meg.

Ugyancsak obszervatóriumi és az aerológiai szinoptikával összefüggő 
feladat a labilitási kritériumok pontosabb és a valóságos viszonyoknak lehető
ségig megfelelő kidolgozása. Mindkét kérdés összefügg a csapadék prognózisok 
megjavításával s vizsgálatuk mezőgazdasági szempontból igen fontos.

Éppen úgy mint a szinoptikus meteorológia általában, az aerológiai 
szinoptika sem nélkülözheti a magassági adatoknak klimatológiai feldolgozá



sát. Az észlelt légállapotot el kell helyeznünk az éghajlati keretbe, hogy annak 
rendkívüliségét vagy normális voltát megállapíthassuk. Ezért szükségesnek 
tartom az eddigi aerológiai mérések alapján a felsőbb légkör éghajlatának 
kidolgozását. Fz a munka folyamatban \an.

*

Az eddigiekben elsősorban az aerológiai szinoptika szolgálati kérdéseit 
ismertettem. Ezek természetesen szorosan összefüggnek a " tudományos 
kutatással. Pl. a 700 mb-os abszolút topográfia szolgálatszerű megrajzolását 
megelőzte a fő áthelyeződési szintnek és a vezető áramlásnak felfedezése. 
A szolgálati munka korszerű fejlesztése és az eredmények hasznosítása meg
kívánja a kutató munkát az aerológiai szinoptika területén is. Véleményem 
szerint az aerológiai szinoptika csak fejlődésének első- szakaszában volt külön
álló tudományága a meteorológiának, ma már a szinoptikának elválaszt
hatatlan része. Nem képzelhető el tehát aerológiai szinoptikus és külön szinop
tikus kutatás. Az utóbbi nem nélkülözheti az aerológiai méréseket és nem lenne 
korszerű, ha csupán a talajadatokra épülne fel.

Megállapítottuk, hogy a hazai kutatásoknak legfontosabb feladata azok
nak a tipikus időjárási folyamatoknak vizsgálata, amelyek Magyarország 
fölött a fekvés, a - domborzat és más természeti adottságok következtében 
sajátságosán alakulnak ki. A folyó évre már kitűztük 4 ilyen tipikus időjárási 
helyzet szinoptikus, . klimatológiai és agrometeorológiai vizsgálatát. Ezek 
sorában a szinoptikának az a feladata, hogy a talaj adatok és a magassági 
mérések birtokában, a jelenségek keletkezéséről és befolyásáról konkrét 
képet adjon és a nyert tapasztalatokat felhasználja az időjárás előrejelzésében. 
Remélhetőleg ezt a kezdeményezést számos hasonló vizsgálat követi. El kell 
jutnunk arra a fokra, hogy nem múlik el egyetlen jellegzetes időjárási szakasz 
sem Magyarország fölött anélkül, hogy azt a szinoptikus kutatás részleteiben 
meg ne világítsa. Az aerológiai szinoptika programmja ebben a tekintetben 
azonos a szinoptika feladataival. Az aerológiai méréseknek ezt a célkitűzést 
támogatniok kell olyan módon is, hogy kiszemelt időjárási helyzetekben 
sűrűn végzett pilot- és légállapotmérésekkel lehetővé teszi az időjárási helyzet 
mikroszinoptikus vizsgálatát. Ennék előfeltétele természetesen a megfelelő 
műszerkészlet és személyzet biztosítása.

*

Az elmondottak távolról sem merítik ki az aerológiai szinoptika időszerű 
kérdéseit. A jelenlegi körülményeket figyelembevéve a közeljövőben ezeket 
a feladatokat látom megvalósíthatónak, amelyek csak kevéssel haladják 
meg technikai szempontból azt a szolgálatot, amelyet jelenleg is végzünk. 
Föltétlenül javítandó azonban szolgálatunk minősége, bővítendő szakmai 
felkészültségűnk és nagyobb mértékben kihasználandó az a feldolgozott 
anyag, amelyet meglehetősen szűkre szabott szolgálatunk biztosít. Ehhez 
természetesen elegendő idő kell, még -pedig nemcsak a szakirodalom alapos 
áttanulmányozása és állandó követése céljából, hanem az így nyert ismeretek
nek a gyakorlatban való átültetése végett is. Ez a nehéz munka azonban 
föltétlenül megéri a fáradságot, mivel szinoptikus szolgálatunk az aerológiai 
szinoptika- legnagyobb mértékű alkalmazása nélkül korszerűtlenné válik 
és nem hozza meg a kívánt eredményeket. • .
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Az Or§z. Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának ülései
Az elmúlt években a Meteorológiai Intézet munkaköre nagy mértékben megnöveke

dett. A gyors iramban fejlődő gazdasági élet, a mezőgazdaság, a közlekedés stb. olyan 
igényekkel és követelményekkel lépett fel a Meteorológiai Intézettel szemben, bogy azt 
régi szűk keretei között képtelen lett volna megoldani. A munkakör tágulásával lépést 
tartott az Intézet belső fejlődése is.

Az Intézettel szemben támasztott igények megkívánják, hogy az operatív szolgálat 
fejlesztése mellett egyre nagyobb súlyt helyezzünk a tudományos kutatásra. Ezt szükség
szerűen megkívánja a Meteorológiai Intézet egészséges fejlődése is. A tudományos 
kutatás a meteorológia különböző területein éppen olyan szerteágazó, mint az operatív 
munka a mindennapi szolgálatban. Éppen ezért ennek egységes megszervezése, a külön
böző munkakörök összehangolása éppen olyan sokrétű feladat, mint az Intézet folyó 
életének, mindennapi szolgálatának irányítása.

Ezért az Igazgatósági Kollégiumok mellett 1954 januárjától megkezdte működését 
a Meteorológiai Intézetnek másik szerve, a Tudományos Tanács. Célja a tudományos 
kutatás elősegítése, a felmerült kérdések megvitatása, az eredmények elbírálása és 
az ezzel kapcsolatos javaslatok cél jutalmakra.

A Tudományos Tanács minden hónapban egyszer tart ülést.
Résztvevői az igazgatóságon és a főosztályvezetőkön kívül az osztályvezetők és 

az esetenként meghívható intézeti, vagy külső szakemberek.
A Tudományos Tanács üléseinek célja 1954-ben a szervezett kutatómunka alapjai

nak, előfeltételeinek megteremtése kell, hogy legyen. Megállapíthatjuk, hogy a meteoro
lógia területén a kutatás elválaszthatatlan az operatív munkától. Az alap, amelyre a 
legmagasabbrendű kutatás is támaszkodhat, az észlelés, a mérés és annak rendszeres 
feldolgozása. Ha a kutatás nem ezekre épül fel, elszakad a Valóságtól és alapnélkülivé 
válik. Az operatív munkát éppen ezért úgy kell megszerveznünk, hogy az a minden
napi igények kielégítésén kívül megadja a tudományos kutatás megbízható alapjait is.

Ha az operatív munka pontosságát a kutatás területén elismerjük, önként adódik 
a Tudományos Tanács egyik feladata : vizsgáljuk meg az egyes tudomány-területeken 
az operatív munka jelenlegi körülményeit, korszerűségét, hiányosságait a kutatómunka 
szempontjából és a fejlődés lehetőségeit.

A másik feladat azoknak a korszerű kutatási problémáknak szisztematikus össze
állítása, amelyeket az egyes tudomány-területeken, elsősorban a gyakorlati igények 
vetnek fel.

Ezek szerint az 1954-ben tartandó Tudományos Kollégiumok célja : 1. A korszerű, 
gyakorlatból folyó kutatómunka irányelveinek és témáinak kitűzése az egyes tudomány- 
területeken. 2. Az operativ munka korszerűségének, hiányosságainak és a. fejlődés lehető
ségeinek vizsgálata a kutatómunka szempontjából.

Ezen az általános irányelvek figyelembevételével a következő témakörök szerepel
nek a Tudományos Tanács 1954. évi munkarendjében :

1. A szinoptikus kutatás időszerű kérdései.
2. Az aerológiai szinoptika időszerű kérdései.
3. Az agrometeorológia időszerű kérdései.
4. Az aljtrágyázással kapcsolatos mikroklímakutatás időszerű kérdései.
5. A távprognózis időszerű kérdései.
6. Az éghajlatkutatás módszertani kérdései.
7. Az éghajlatkutatás operatív kérdései.
8. A dinamikus meteorológia időszerű kérdései. •
9. A napsugárzásmérés időszerű kérdései.

10. Az ionoszféra-kutatás és a légköri elektromosság időszerű kérdései.
11. A repülésmeteorológia időszerű kérdései.
12. Kutatási perspektíva 1955-ben a Tudományos Tanács 1954. évben tartott 

vitaüléseinek tükrében. .

A Tudományos Tanács vitaüléseinek anyagát az Időjárásban folytatólagosan 
közöljük. A januári és februári ülésen elhangzott előadásokat folyóiratunk e számának 
más helyén már megtalálja az olvasó.
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ELŐADÓÜLÉS 1954. MÁRCIUS 2G-ÄN. A Magyar Meteorológiai Társaság 1954. 
március 26-i ülésén Szász Gábor: »A légnyomás nyugtalansága Debrecenben« címmel tar
tott előadást. Előadásában azokról a vizsgálatokról számolt be, amelyeket az egyetemi 
meteorológiai állomáson 1929 és 1950 közötti években észlelt légnyomás-adatok alapján 
végzett a légnyomás nyugtalanságára vonatkozóan. Légnyomási nyugtalanságként a 
terminus-észlelések közötti nyomáskülönbségeknek előjel nélkül számított összegét 
vette, 7 órától 7 óráig számítva. A nyers értékeket a terminusleolvasások havi közép
értékeiből nyerhető periodikus ingással javította. Az így nyert értékek alapján 20 évi 
átlagban megállapította a légnyomás-nyugtalanság átlagértékét a naptári év minden 
egyes napjára. Adataiból megállapítható volt, hogy télen általában nagy a nyugtalan
ság, nyáron kisebb, vagyis a nyutgalanság nagy vonásokban együtt fut magával a lég
nyomással. Kisebb periódusokon belül, a szingularitások környezetében azonban a nyug
talanság és a légnyomás változása ellentett értelmű, vagyis anticiklonos helyzetben 
kisebb, ciklonos helyzetben nagyobb. Végezetül kísérletet tett, hogy az 1954. január 
havi makroszinoptikus helyzetekhez megállapítsa a jellemző nyomásnyugtalanságot.

Az előadást követő vitában Anjeszky László az eredményeket az általános lég
körzés évi változásai szempontjából értékelte. — Berkes Zoltán szerint a légnyomás- 
nyugtalanság és az időjárási helyzetek közötti kapcsolat megállapításához, elegendő 
lett volna a 7 órás terminus-értékek alapján egyszerűbben számítható nyugtalansági 
értékek használata. Rámutatott a zonális és a meridionális légkörzés! helyzetek várható 
különbségeire is. — Bérényi Dénes a .vizsgálatok prognosztikai jelentőségére utalt, 
főként a makroszinoptikus helyzetekkel fennálló kapcsolatokat illetően.

AZ AGROMETEOROLÓGIAI SZAKOSZTÁLY ELŐADÓ ÜLÉSE 1934; ÁPRILIS 9-ÉN. 
Az Agrometeorológiai Szakosztály 1954. április 9-iki ülésén »Az időjárás hatása a legelő- 
gyepekre« címmel Kurelec Viktor tartott előadást. A kérdéssel takarmányozásiam, 
illetve üzemtan! szempontból foglalkozott. Vizsgálatai alapján kimutatta, hogy a gyep 
szárazanyagtartalma, ezzel kapcsolatban annak táplálóértéke 1 nap és 1 hónap kereté
ben, továbbá a legeltetési időszak alatt miképpen változik. Minden átlagos havi 
csapadékmennyiségnek megfelel egy átlagos gyepszárazanyagtartalom. Ezektől az 
átlagértékektől azonban a gyakorlatban jelentős eltérések adódnak, amennyiben a meg
előző hónapok időjárásának hatása is érvényesül, továbbá a legelő egyéb adottságai is 
tényezőként szerepelnek (klíma, talajviszonyok, fekvés).

Egy átlagos, egy-egy — még elő nem fordult — rendkívül száraz és rendkívül ned
ves, valamint három — a valóságban is gyakran előforduló — nyári csapadékeloszlást 
mutató időjárástípusból álló sorozatot vett számítási alapul. Erre a 6 nyári időjárás- 
variációra vonatkozólag vizsgálatai alapján bemutatta az előadó a gyep-szárazanyag 
és a legelhető fűtermés alakulását, illetve az utóbbi százalékos megoszlását a legeltetés 
egyes hónapjaira, továbbá 1 kát. hold fűtermését, emészthető fehérje- és keményítő
értékhozamát a teljes legeltetési időszakra vonatkozóan, mindegyik variációban, végül 
1 kát. hold állateltartóképességét is.

Talaj- és agrobotanikai alapon az országot 38 körzetre osztotta. A március—októ
beri átlagos csapadékösszeg és nagyobbszámú legelhető gyeprészlegminta kémiai vizs
gálata útján megállapította az egyes körzetek legelőgyepeinek különbségét mind emészt
hető fehérjében, mind pedig keményítőértékben. Ezeket az eredményeket térképeken 
szemléltette.

Az előadást követő vita során Virág István az állattartás szempontjából annyira 
fontos és nehéz téli hónapok vizsgálatai felől érdeklődött. Gaál Elek a legelőterületek hibás 
statisztikáját tette szóvá. Pásztor József az előadottakon egy lépéssel túlmenve, az 
időjárás és a legelőgyep vitamintartalma közti összefüggés kérdését vetette föl. Kéri 
Menyhért a különböző csapadékösszegekhez tartozó szárazanyagtartalom %-os kimuta
tásában- rejlő látszólagos ellentmondásra mutatott ár. Hajósy Ferenc szerint a 6 nyári 
csapadékeloszlás-típusból az átlagos, a még soha elő nem fordult nedves és száraz típusra 
való szárazanyagtartalom-számítás irreális eredményeket ad. Véleménye szerint helye
sebb lenne valóban előfordult esetekre elvégezni a számítást. Ezért tűnt fel Papp László
nak. is a különböző variációkhoz tartozó rendkívül ingadozó hozami különbség. Kulin 
István szakosztályi elnök kiemelte az előadó helyes eljárását, amidőn a legelőgyepek 
hozamának számításakor a gyepek tenyészidejének meteorológiai adatait vette alapul, 
ellentétben a lassan-lassan háttérbe szoruló, de még mindig kísértő évi adatok helyett.
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BÉLL BÉLA : A talajtól a légkör határáig. »Ember és Világ« sorozat. Művelt Nép 
Könyvkiadó, Budapest, 1953. — 212 (AJ5) oldal, 114 ábrával. Ára 19.— Ft.

Dolgozó népünk, szocializmust épitő társadalmunk örvendetesen fokozódó érdek
lődéssel fordul a természettudományok felé. Érdeklődése mellett kétségtelenül megnőtt 
az igénye is. Ma már nemcsak rövid ismeretterjesztő előadások keretében hajlamos 
kurta szellemi kirándulásokra jó előadók vezetésével, hanem igényes érdeklődéssel, 
szívesen vesz kezébe olyan könyveket, amelyeknek elolvasásával — szakmai előismeretek 
nélkül is — elmélyedhet egy-egy tudományág ismerethalmazába, szélesítheti tudását, 
látókörét az egyes szaktudományok részterületein is. És e könyvek sorából nem hiá
nyoznak a meteorológiai tárgyú kötetek sem. Ez a természettudományok felé irányuló 
érdeklődés kultúrforradalmunk egyik legbiztosabb és igen örvendetes eredménye.

Az elmúlt év utolsó napjaiban került a Művelt Nép Könyvkiadó »Ember és Világ« 
sorozatának ez az újabb kötete az olvasók kezébe. Tárgya a Földünket körülvevő levegő
burok, a légkörnek ügyes kézzel összeállított fizikai földrajza. Valóban, a talajtól a légkör 
külső határáig vezeti végig az olvasót a »láthatatlan valami« széles birodalmán : A levegő 
összetételétől a légkör mozgásainak energiaforrásáig, a napsugárzás minőségétől a lég
körben feszülő roppant energiákig, a lágyan susogó vízparti széltől a munkába fogható 
szélenergiáig és a magaslégkör szélviharaiig. Élkísérteti az olvasóval a vízmolekulát 
légi vándorútján a parányi'harmatcsepptől a felhőszakadások sokmillió tonnányi víz
tömegéig. Lepergeti szemünk előtt a légkör titkait kutató ember másfél évszázados erő
feszítéseinek derűs, de drámai epizódokban sem szűkölködő hősi történetét. Felvonul
tatja sorra a Párizs melletti mezőn először levegőbe emelkedő léggömbtől a léghajóig, 
a repülőgéptől a rádiószondáig s a légkörkutató rakétáig mindazokat az eszközöket 
s a velük elért eredményeket, amelyekkel a kutató elmeri elme eredményesen ostromolta 
meg s vette be a troposzféra után a sztratoszféra birodalmát s kutatja ma is az iono
szféra rejtett titkait. Éppoly játékos könnyedséggel boncolgatja a napsugárzás, vagy 
a légkör hőháztartásának szövevényes folyamatait, mint amilyen biztos kézzel vezet 
a növényvilág kis légterében vagy a magaslégkör futóáramai között. S eközben egyre 
több ismeretet ad, tanít, szórakoztat, sőt mulattat.

A szerző szerencsés kézzel megtalálta az egyensúlyt. Kellő mértéktartással annyi 
tárgyi ismeretet ad, amennyi nem fárasztó a szórakozva is tanulni vágyó olvasónak. 
De úgy fűzi mondanivalóját, hogy szinte nehéz letennünk a könyvet, megszakítanunk 
az olvasást. Alapos tárgyismeret, széleskörű, szakmai tudás, csiszolt stíluskészség emeli 
e könyvet a népszerű természettudományi művek élvonalába. A jól összeválogatott 
képek, ügyes rajzok ( Rarta Györgyné munkája),. érthető, jól megszerkesztett ábrák, 
szép nyomdai munka méltón járulnak hozzá a könyv kitűnő tartalmához. Az Athenaeum- 
nyomda ismét bebizonyította, hogy gyengébb minőségű papíron is lehet tetszetősen, 
sőt szépen könyvet előállítani.

Kakas József

Dr. J. GRUNOW : Általános időjárástan. (Allgemeine Wetterkunde.) Gartenverlag 
Göl BTT. Berlin-Kleinmachnow, 1952.

Amint a kiadó cégből, továbbá az előszóból is kiderül, a könyv főképpen kerté
szettel, mezőgazdasággal foglalkozók részére készült. E céljának teljesen meg is felel. 
A szerző az időjárástan elemeit ismerteti. Az élemtan után a prognózisra tér át. E téren 
sokat foglalkozik a helyi előrejelzéssel, különösen a tavaszi fagyok prognózisával. Az 
utolsó fejezetben még a holdhatásról és a biometeorológiáról is ír. A könyv végén 14 igen 

■ szép felhőfotográfia mutatja be a fontosabb felhőfajtákat. Hasznos az öt oldalra terjedő 
szakszótár is, amely a fontosabb szakkifejezések definícióját tartalmazza ; valamint az 
irodalmi ismertetés is. Ebben fejezetenként közli a modern szakirodalom kiemelkedőbbjeit.

A könyvet 34 ábra teszi szemléletessé. Érdekessé teszi őket, hogy eltérnek a köz
ismert, már szinte unalmassá vált képektől és grafikonoktól. Hasonló könyvet a magyar 
meteorológiai irodalomban is szívesen látnánk. «

Ifj. Bartha Lajos
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, VEXCKE\ ICS : .Mezőgazdasági meteorológia. (Szelszkohozjajsztvennaja mete-
• orologija), Gidrometeoizdat, Moszkva—Leningrád 1942. 320. old.

A Szovjetunióban az alkalmazott meteorológia fejlődése már odáig haladt elő, hogy 
Aia-§J'számú agrometeorológiai szakképzettségű, munkaerő kinevelésére van szükség 

a kolhozok és állami gazdaságok számara. Ezért a már meglévő meteorológiai közép
iskolák egy részét további szakosítás útján, agrometeorológiai technikumokká fejlesztet
ték ki, amelyek a központi meteorológiai szolgálat közvetlen fennhatósága alatt állnak. 
Az előttünk fekvő, 20 nyomtatott ívnyi terjedelmű munka ezeknek az iskoláknak a 
tankönyvéül készült.

A munka bevezetésében ismerteti az agrometeorológia kialakulását, feladatait, 
méltatja az ^agrometeorológia két előfutárjának, Vojejkovnak és Brounovnak munkás
ságát, úttörő érdemeit és arcképüket is közli. Fokozatosan elvezeti az olvasót az agro
meteorológia korszerű részletesebb definíciójához, amely a másfél évtizedes nagy agro
meteorológiai vita során kristályosodott ki és hálunk talán még kissé újszerűén is hang
zik : »az agrometeorológia az a tudmoány, amely vizsgálja azokat a meteorológiai, kli
matológiai és hidrológiai viszonyokat, amelyek mezőgazdasági szempontból lényegesek, 
valamint ezek kölcsönhatását a mezőgazdasági termelés objektumaival és folyamataival«. 
Igen természetesnek találjuk, hogy a definíció a hidrológiai viszonyokat is az agro
meteorológia feladatkörébe vonja, mert éppen a mezőgazdaságban a- meteorológiai és 
hidrológiai problémák olyan szorosan fonódnak össze egymással, hogy teljes külön
választásuk sok esetben nem is volna lehetséges. (Ezt többek közt a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadásában megjelent Mezőgazdasági Meteorológia c. kézikönyv több fejezete 
is bizonyítja, amelyekben hidrológiai vonatkozású kérdések részletesebb tárgyalására 
is ki kellett térni.)

A könyv első fejezete (a szántóföldek éghajlata, 13—33. old.) ismerteti a hőház
tartás alapfogalmait és alapképleteit, a talaj hő viszonyait, a talajmenti légréteg hőálla
potát, valamint a növényklíma jellemző hő viszonyait szántóföldön és erdőben.

A második fejezet az agrometeorológiai elemtan anyagát nyújtja (34—61. old.) 
a következő sorrendben : sugárzó energia, léghőmérséklet, légnedvesség, csapadék
jelenségek, hótakaró (egy különösen részletes paragrafusban), szélviszonyok.

A harmadik fejezet címe : A talajnedvesség és a növények vízellátása (61 — 97. old.). 
Részletesen tárgyalja, a talajnedvesség roppant mezőgazdasági jelentőségéről szóló 
bevezető paragrafus után, a talaj víztartóképességét és a talajvíz mozgásának külön
féle fajtáit ; a talajok agroklimatológiai tulajdonságait és a jellemző mérőszámok meg
határozását ; a talaj víztartalmának évenkénti ingadozását (ennek kapcsán közli Sz. A. 
Verigo két érdekes víztartalom-térképét a Szovjetunió európai területéről) és végül 
a növények vízellátottságát.

A negyedik fejezet az időjárásnak-az egyes termesztett növényekre való külön
leges hatásairól szól (speciális agrometeorológia, 97—149. old.). Egy általános bevezetés 
urán a következő’alfejezeteket találjuk : 21. §. Az időjárás és a gabonaneműek (ideértve 
a kukoricát is). 22. §. A tatárka, hüvelyesek, napraforgó, ricinus. 23. §. Gyapot, len, 
kender, kenaf, selyemmályva (egy új rostos növény, orosz néven kanatnyik). 24. §. Évelő 
füvek. 25. §. Burgonya. 26. §. Cukorrépa, kokszagisz, dohány. 27. §. Főzelékfélék. 28. §. 
Gvümölcsfák és bogyós gyümölcsök (beleértve a déligyümölcsöket és a szőlőt). A fejezet 
további paragrafusai az aratás és termésbetakarítás meteorológiájával, továbbá a nö
vényvédelem meteorológiájával foglalkoznak.

. Az ötödik fejezet az időjárási károkat és a károk elhárítását tárgyalja (150— 
old.). Egv külön paragrafus a télállóságot csökkentő időjárási hatásokkal foglalkozik. 
A téli kifagyás és egyéb téli károk nagyon beható tárgyalása után három paragrafus 
foglalkozik áz elfagyással és a fagyvédelemmel, két paragrafus a.szarazsagi karokkal 
és a •.természetátalakítási munkálatokkal.

A hatodik fejezet az agrometeorológiai észlelésekről szol (198—242. old.), tooоек 
közt részletesen ismerteti a tiznaponkénti agrometeorológiai sürgőn.öv < viszi s

tartalmatgtmiik fejezet (242-298. old.) a szovjet agrometeorológiai szolgálatot és a • 
tíznapos összefoglaló jelentések tartalmát tanítja meg, részletesen 1 ei \e a szo\j

old.) a legszükségesebb agmklimatológiá. isme.

^ V f t o y v ^ n w á í 'v é g íg t e k in t v e ,  meg kell állapítanánk hogy a Szovjetunióban 
sok olvan tárgykör szerepel a középfokú agrometeorológiai iskolai oktatás tananyaga - 
i S y S Ï Ï  nemrégen mé? a felsőfokú szakoktatóbb

. , , J ___  JiHaVtíVfti érzékre valló fogalmazással van megírva, ötuusai azon
ban nagy°szôbôsé|'jellemzi, azért az olvasótól meglehetősen fejlett orosz nyelvismere
teket követel meg. A u je s z k y  L á szló
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A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG KLIMA-ATLASZA (Klima-Atlas 
für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik). Kiadja a NDK Meteorológiai 
és Hidrológiai Szolgálata. 59 térkép, 7 grafikon (A/2 alak) -(- 20 old. (A/3) magyarázó 
szöveg. Akademie-Verlag, Berlin 1953.

Tervgazdálkodást folytató államban a népgazdaság különböző ágai részére nélkülöz
hetetlen tervezői szükséglet az éghajlati viszonyok mélyreható ismerete. A mező- és 
erdőgazdaság éppenúgy, mint a vízgazdálkodás, közlekedés, építészet stb. igen nagy hasz
nát veszi annak, ha összegyűjtve, kész állapotban rendelkezésére állanak az országnak 
a lehetőséghez képest legrészletesebb, mégis könnyen áttekinthető éghajlati térképei. 
Ezt a célt szolgálja a Német Demokratikus Köztársaság most megjelent klímaatlasza.

Az atlasz zömét a mindennapi életben legfontosabb szerepet' játszó két éghajlati 
elemnek, a hőmérsékletnek és a csapadéknak a legkülönfélébb szempontok szerint 
összeállított térképei töltik meg. Alapanyaguk a Reichsamt für Wetterdienst által már 
1939-ben kiadott »Klimakunde des Deutschen Reiches, Band II. Tabellen« c. kötet szám
adatai (ismertetését lásd az Időjárás 1940. évi. 124—126. lapon).

A térképnyomtatás tekintetében is művészi kivitelezésű, egységesen 1 : 1,000.000 
méretarányú térképek sorozatát bevezetőül a NDK területének egy-egy domborzati, 
fizikai földrajzi, talajtani, növényföldrajzi és éghajlati körzeti térképe nyitja még. 
A II. részben a januári és júliusi széliránygyakoriságot (26 állomás, 1881 —1925. évi 
átlag) 1 — 1 térkép mutatja be. 19 térképlap a hőmérséklet eloszlását ábrázolja az extrém 
hónapokban, a különböző mezőgazdasági növények tenyészidőszakaiban, az 5 és 10 
fokos napi középhőmérséklet beállásának, tartamának és végének, a fagyos és fagymentes 
időszaknak, a nyári napoknak átlagos eloszlását, végül a termikus kontinentalitást 
a keletnémet területeken. Mindezeket az 1881 —1930. évi időszak alapján. Ugyancsak 
ilyen, 50 évi közepekből szerkesztették az atlasz egyetlen, évi felhőzet-térképét. Már 
40 évi (1891 —1930) időszak alapján készült a júniusi és novemberi ködgyakoriság tér
képe, valamint a csapadékkal foglalkozó 23 térképlap. A III. rész 5 fenológiai térképet 
tartalmaz ; ezeket az 1947—1951. évi megfigyelések alapján állították össze. A IV. rész 
a szélsőségekkel foglalkozik : az 1940-es hideg január, az 1921-es meleg január, az 1950-es 
rendkívül csapadékszegény február, az 1951-es bőséges csapadékú október, valamint 
az 1935/36-os hóban szegény tél s az 1935-ös hóban gazdag december hőmérséklet-, 
csapadék-, illetve hóréteg-eloszlását tünteti fel. Az V. részben egyes jellemző, s hosszú 
sorozatú állomás lég- és talajhőmérsékletének, csapadékának és hórétegének az átlagok 
körüli ingadozását mutatja be szebbnél szebb grafikus ábrázolással.

A NDK Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálatának éghajlatkutató munka- 
közössége jó munkát végzett. S mögöttük megállapíthatóan hasonló jó munkát végzett 
hosszú évtizedeken át az egyes meteorológiai, csapadékmérő és fenológiai állomások 
többezres létszámú, önzetlen észlelő-gárdája. Joggal tulajdonítja nekik a klímaatlasz 
megjelenésének elsődleges érdemét az atlaszhoz előszót író dr. H. Philipps professzor, 
a NDK Meteorológiai és. Hidrológiai Szolgálatának igazgatója. Az atlaszt forgatva 
lehetetlen ki nem fejeznünk azt a vágyat, vajha minél hamarabb tehetnék le a magyar 
meteorológusok is népgazdaságunk irányítóinak s tudományos kutatóintézeteinknek
asztalára a hasonló kiállítású magyar klíma-atlaszt. Tr , T > ,Kakas'József

W. KÖNIG : A meteorológia alapjai. (Grundzüge der Meteorologie.) B. G. Taubner
Verlagsgesellschaft. Leipzig, 1952. 71 oldal, 21 ábra.

König kis munkája igen szerencsésen megírt népszerűsítő könyvecskének mond
ható. Báj az ismeretterjesztő könyvek sablonjától nem sokban tér el, nyelvezete jó, 
könnyen érthető és végig leköti az olvasó figyelmét. Kilenc fejezetre oszlik, az első ötben 
a légkörtan elemeit, a hatodikban a klimatológiát, a hetedikben a prognosztikát, a két 
utolsóban pedig a mérőműszereket és az észlelések metódusát ismerteti. Néhány, a nép
szerűsítő művekből rendszerint kihagyott dolgot, is közöl az olvasóval, pl. a ciklon
elméleteket is. Számos térkép, valamint egy klímatáblázat teszi szemléletessé az elmon
dottakat. A könyv szép kiállítása, valamint az ábrák nyomása a Német Demokratikus 
Köztársaság nyomdaiparát dicséri. I f  B rtha L '

Felhívás a Meteorológiai Társaság Tagjaihoz!
A  T á r s a s á g  f e j l ő d é s e  é r d e k é b e n  k é r j ü k  T a g j a i n k a t ,  h o g y  h a v i  t a g d í j a i k a t  p o n t o s a n  e g y e n 

l í t s é k  ki .  A  p o s t a u t a i  v á n y o n  t ö r t é n ő  b e f i z e t é s e k e t  a  T á r s a s á g  c í m é r e  ( B u d a p e s t ,  I I . ,  K i t a i b e l  P á l - u .  
1 . ) ,  a  c s e k k f i z e t é s e k e t  p e d i g  a  T á r s a s á g  t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l á j á r a  ( M a g y a r  M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  
t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l a ,  B u d a p e s t ,  6 1 , 7 6 4 )  k é r j ü k .

A  h a v i  t a g d í j  ö s s z e g e  r e n d e s  t a g o k n a k  2 . —  f o r i n t ,  i f j ú s á g i  t a g o k n a k  1.—  f o r i n t .

E g y b e n  f e l k é r j ü k  T a g j a i n k a t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  I D Ő J Á R Á S  é s  a  t á r s a s á g i  m e g h í v ó k  z a v a r t a 
l a n  s z é t k ü l d é s é  é r d e k é b e n  e s e t l e g e s  c í m v á l t o z á s u k a t  T á r s a s á g u n k k a l  i d e j e k o r á n  k ö z ö l j é k .
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SZÁZ ESZTENDŐS A HOLLAND ME
TEOROLÓGIAI INTÉZET. A  mai szín- 
optikai tudomány egyik megalapítója, 
Christoph Buys Ballot, a mult század ötvenes 
éveiben egy szerény méretű meteorológiai 
észlelőhálózatot létesített Hollandia terü
letén. Ebből alakult meg 1854 januárjában, 
mindössze tíz főnyi személyzettel, a hollan
diai meteorológiai intézet Utrechtben. 
Fejlődése azóta szorosan összefonódott 
a meteorológiai tudomány rohamos hala
dásával. Maga Buys Ballot, a bárikus 
száltörvény felfedezője, csaknem 40 évig 
állt az intézmény élén és egyúttal az 
utrechti egyetem tanáraként is működött. 
A századforduló táján az intézet külön
vált az egyetemtől és De Bilibe költözött, 
egy nagy parkban emelt új épületbe, 
amely az akkori szükségletekhez képest 
nagyszabásúnak volt mondható. A fő
igazgatói állást (hoofddirecteur) hosszú 
ideig E. van Everding éri töltötte be, 
aki a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet 
elnökeként is érdemekben gazdag műkö
dést fejtett ki. A következő vezető H. Q. 
Cannegieter, aki még mint osztályvezető 
elsőnek létesített a világon naponkénti 
meteorológiai repülőgépfelszállásokat és 
ezzel új korszakot nyitott meg az idő
jelzéstan történetében. A második világ
háború idején ő volt az intézet főigazga
tója. Utóda F. A. Vening Meinesz pro
fesszor, a ma élő legnagyobb geofizikusok 
egyike, akinek fő kútatási iránya azonban 
nem a meteorológia, hanem a földmágnes- 
ség és a gravitációs vizsgálatok körébe 
esett. Az intézet jelenlegi vezetője C. J . 
Warners főigazgató ; a szinoptikai szolgálat 
élén W. Bleeker professzor áll, aki a Mete
orológiai Világszervezet szinoptikai bizott
ságának elnöke.

Az intézet fejlődése újabban a szinop- 
tika erős kiépítése mellett a mezőgazdasági 
meteorológia irányában is jelentős volt. 
A régibb épületet az idők folyamán folyton 
újabb és újabb szárnyépületekkel kellett 
kibővíteni. Tavaly egy nagyszabású há
romemeletes épületszárny létesült és egy 
igen ízléses alakú, újrendszerű észlelő
tornyot is emeltek. Ez karcsú, magas, 
oszlopalakú alsó részből áll, felső végén 
azonban egy tányéralakú, széles vasbeton - 
terraszt visel.

Az intézet százesztendős fennállása alkal
mából egy hatalmas terjedelmű, díszes 
emlékalbumot adott ki (4.70 nagyalakú

oldal). Ez tartalmazza az intézmény 
részletes történetét, Buys Ballot, Vening 
Meinesz és Van Everdingen művészi arc
képeit, néhány gyönyörű színes felhő
felvételt, az intézet különféle működési 
ágainak leírását, a száz esztendő alatt 
megjelent összes hivatalos kiadványainak 
bibliográfiáját. Az ünnepi emlékkönyvnek 
igen jelentékeny részét új kutatásokról 
szóló beszámolók foglalják e l : H. J. A. 
Vesseur (villamos szélíró műszer), H. P. 
Berlage (általános légkörzés), H. C. Bijvoet 
(légnyomási vizsgálatok), W. van der Bijl 
(De Bilt hőmérsékleti észleléseinek fel
dolgozása), C. Levert (klimatológia), 8. W. 
Visser (27 napos szakaszosság), R. Dorre- 
stein (tengerészeti meteorológiai villamos 
íróműszerek), O. Verploegh (egy különleges 
légnyomáseloszlás a Szomáli partokon), 
J. G. J. Schölte-(mikroszeizmikus kutatás), 
J. Veldkamp—J. G. J. Scholze (az iono
szféra mágneses kettős törése).

A. L.

A szélirány és szélerősség mégha'ározása 
az ionoszféra alacsonyabb rétegeiben. A fenti 
adatok meghatározása általában három
féle módszerrel történik. Az egyik módszer 
a meteorokat, illetve a nyomukban maradt 
izzó légcsík mozgását, a másik az ion
felhők egyenetlenségeit, a harmadik a rádió
hullámok speciális terjedési viszonyait 
használja fel. Számunkra az első két mód
szer az érdekesebb.

A meteorok felhasználása a felső lég
rétegek szélviszonyainak tanulmányozá
sára elég összetett feladat. A pontos szá
mításhoz t. i. szükséges a Föld vonzó- 
körébe került meteor pályája több pontjá
nak ismerete, hogy a szél által okozott 
eltérítést is megállapíthassák. Bár a Föld 
légkörébe óránként átlag ezer meteor 
érkezik, részben futásuk iránya, részben 
nagyságuk miatt, nem mindegyik alkal
mas erre a mérésre. Éppen ezért előnyö
sebb a nagyobb meteorok által hátra
hagyott izzó légcsatorna helyének meg
állapítása, annál is inkább, mert ennek 
már csak a légmozgás okozta haladása 
van, néhány méréssel tehát megállapít
ható annak a légrétegnek a szélsebessége 
és széliránya, melyben a légcsatorna lát
ható. Magának a légcsatornának a magas
ságát régebben két távolabbi helyről tör
tént észleléssel állapították meg, ma azon
ban á méréseket radar-készülékekkel vég-
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zik, melyek az észlelő helyről mérhető 
távolságot, magassági- és oldalszöget is 
azonnal megadják. Ezekből — a pl. per
cenkénti észlelések nyomán, mint a pilot- 
szélmérések adataiból — igen pontosan 
számíthatók az adott magasságokban 
uralkodó széladatok'.

Radar-készülékkel azért kapunk vissz
hangot a meteor után hátramaradt izzó 
légcsatornáról, mert abban bőven talál-, 
ható ion. Az ionok száma néhány nagyság
renddel több, mint a legsűrűbb ionizált 
légrétegben. Erről már visszaverődik az 
ultrarövid hullámokat használó radar hul
lámnyalábja is.

A másik módszer erősen hasonlít egy 
régebben használatos meteorológiai mű
szerhez : a felhőgerehlyéhez. Ezt a műszert 
úgy használtuk annak idején, hogy ki
választottunk egy olyan felhődarabot, 
mely élesen kivált környezetéből, ennek 
haladási irányába állítottuk a »gereblye« 
fogait tartó hosszabb oldalt, majd stop
perórával megmértük, hogy egy fog-köz 
távolságot mennyi idő alatt tesz meg. 
Ebből kiszámíthattuk a felhő sebességét 
— ha ismertük magasságát'. Haladási 
irányát pedig egyszerűen leolvastuk a 
gereblye fok-skáláján.

Az ionoszféra »felhőit« kissé nehezebb 
megfigyelni, mert erre a célra csak rádió
hullámokat használhatunk. Amíg tehát 
a felhőgereblyénél mindig a napfényt 
használtuk fel, addig ebben az esetben 
egy rövid impulzusokat adó rádióadót 
működtetünk, mely- függőlegesen bocsát 
fel rádióhullámokat. Az ionoszféra egyes, 
mélyebben lecsüngő felhődarabjairól ha
marabb verődik vissza a rádióhullám, mint 
az átlagos rétegről. Most ezeket a hama
rabb visszajött hullámokat figyeljük. 
A gereblye fogai helyett több vevőállo
mást helyezünk el az adó körül néhány- 
száz méter körzetben. Mivel ezeket nem 
tudjuk úgy forgatni, , mint a gereblyét, 
azt kell majd megfigyelnünk, hogy az 
adó körül mikor melyik vevőállomás veszi 
a hamarabb visszaérkezett jeleket. Mivel 
itt milliomod másodperces különbségekről 
van szó, az egyes vevőállomások fölé ért 
ionfelhődarabról visszavert jeleket egy 
közös, több (négy-) sugaras katódoszcil- 
loszkópra visszük. Itt a jelek egymás 
alatt, folyamatosan jelennek meg. A jelek 
elhelyezkedésébő 1 az irányt és a sebességet 
is megállapíthatjuk, a magasságot egy 
ötödik vevőállomás oszcilloszkópja mu
tatja.

A leírt módszerekkel már sok mérést 
végeztek, de nem sok helyen. így a kapott 
adatokból még nem lehet. az egész' lég
körre jellemző magassági szélviszonyokra 
következtetni. Azt mindenesetre meg
állapították, hogy odafenn igen sokféle 
Irányú a szél és általában igen erős. Nem

ritka a többszáz kilométeres sebesség sem, 
az átlag is felül van a száz km-en.

Technikai műveltéségünk növekedésével 
— amikor már nemi idegenkedünk. az 
összetettebb elektronikus műszerektől — 
továbbá a repülés fejlődésével a magas 
légkör kutatása is általánosabbá válik.

F. E.

Zúgó hó jelensége Kolozsvár környékén.
Az idei, rendkívülien zord és csapadék
ban gazdag tél S2inte magától értetődően 
bővelkedett természettudományi érdekes
ségekben. Már október végén, november 
elején a természetet járó klimatológus és 
ornitológus észrevehette a madárvonúlás 
különös rendellenességeit. Legfeltűnőbb 
volt a fenyvesrigók (Turdus pilaris; invá
ziója. Százas csoportokban lepték el Ko
lozsvár távolabbi környékét (november), 
hogy a hideg és a hó megjöttével behú
zódjanak a gyümölcsösökbe (december), 
majd pedig a belváros kertjeibe és park
jaiba is (január—február). A szinte csu
pán ornitológiái megfigyelésekre vonat
kozó hideg tél prognosztizálása ez idén egé
szen jól bevált.

A február eleji nagy havazást és szigorú 
hideget egy érdekes jelenség tette szá
momra emlékezetessé. Sítalpaimat fel
kötve, éppen »élesre töltött« fényképező
gépemmel barangoltam február 3-án a 
Kolozsvár felett emelkedő Lómbi.hegyen, 
mintegy 48Q m tengerszint feletti magas
ságban. Éppen egy érdekes északi madár- 
vendégünket, a gatyás kuvikot próbáltam 
»lencsevégre« kapni, amikor az erdőszél 
téli csendjét hirtelen hatalmas dörrenés 
reszkedtette meg. Hangja egy nehéz lég
elhárítóágyú dörejére emlékeztetett. Nem 
tagadom, alaposan megijesztett a dolog, 
s első pillanatban teljesen az volt a be
nyomásom, hogy közvetlen közelemben 
ágyút sütöttek el. Lőgyakorlatra gondolva, 
igyekeztem barátságosabb helyet keresni 
a madarászásra, amikor hirtelen másod
szor is »robbant« valami, ezúttal pontosan 
sítalpaim alatt. A dörej most is igen erős 
volt s inkább aknabecsapódásra emlékezte
tett. Ei;eje az előttem lévő csemetefács- 
kát, mely tőlem mintegy három méter
nyire lehetett, úgy megrázta, hogy a rajta 
maradt száraz levelek még percek múltán 
is remegtek a detonációtól.

Ekkor már tisztában voltam azzal, hogy 
kivételes szerencsém van megfigyelni az 
ú. n. zúgó hó jelenségét, melyről dr. 
Aujeszky Lászlónak érdekes cikkét olvas
tam a Természettudományi Közlöny 1942. 
évfolyamának pótfüzeteiben. Ekkor a Dél
vidéken észleltek hasonló jelenséget Titel 
és Óbecse környékén. A jelenség kelet
kezésére vonatkozóan Aujeszky a követ
kezőket írja : »A zúgó hó képződéséhez 
kétféle időjárási körülménynek kell be
következnie. Először is szükséges, hogy
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a hótomégek nagy hidegben és erős szél 
alkalmával hulljanak le. Másodszor szük
séges, hogy később .hirtelen erőteljes 
enyhülés következzék be, éspedig olyan 
levegőben, amelynek kicsi a páratartalma, 
úgyhogy az olvadékvíz gyorsan elpárolog, 
sőt a hó maga is jelentékeny párolgási 
veszteséget (szublimációt) szenved. A je
lenség közelebbről úgy jelentkezik, hogy 
a nagyerejű hideg szél a havat jellegzetes 
jégtömeggé sajtolja össze. Később az érős 
elpárolgás miatt a jég' üreges szerkezetűvé 
válik, az üregekben pedig sok levegő fog
lal helyet. Idővel a jég szerkezete már 
annyira gyengül, hogy saját súlyát sem 
képes többé hordani. Ekkor a jégüregek 
összeomlanak, a bennük lévő levegő hir
telen, szinte robbanásszerű erővel tódul 
ki és nem egyszer félelmetes hangoknak 
válik forrásává.«

Nézzük most azt, vajjön az általam 
észlelt dörrenéseknek (egy óra leforgása 
alatt mintegy 12-t észleltem), milyen 
körülmények között jöttek létre. A január 
utolsó napjaiban beköszöntött —30°-ot 
is meghaladó hideget hatalmas havazás 
és erős szél követte. Ezt február első nap
jaiban aránylag erős enyhülés váltotta 
fel, . meglehetősen száraz légtömegekkel, 
melyek a Szublimációt lehetővé is tették.

A jelenséget észlelve, azonnal a madár
etetőim karbantartására magammal vitt 
kis tábori ásómat vettem elő s a hóréteg
ről sikerült is egy profilumot feltárnom. 
Eszerint a talajon erősen firnesedett, 
jeges havat találtam kendermagnagyságú 
üregekkel. Ez az alapréteg mintegy 20 cm 
vastagságú volt. Ezen feküdt egy szintén 
már jegesedésre hajló, de még porszerű 
réteg, majd a fedüben 36 cm-nyi frissen 
esett porhó fejezte be a rétegsort.

A rengeteg levegőt tartalmazó alap
réteg lehetett szülője az érdekes jelenség
nek, mely sokkal inkább megérdemelné 
a »dübörgő«, mint a zúgó hó elnevezést 
A jelenséggel kapcsolatban meg kell emlí
tenem azt a megfigyelésemet is, mely a 
dübörgések visszhangjára vonatkozik. Két 
alkalommal ugyanis a dörrenéseknek hatá
rozott visszhangjuk is volt, olyan helyen, 
ahol hómentes időben visszhang jelenség 
egyáltalában nem észlelhető. A hótakaró, 
úgy látszik, mint különleges hangkulissza 
működött, sajátságos akusztikai viszo
nyokat teremtve. A zúgó hó jelenségét 
különben a következő napon is észlelték 
azok a természetjárók, akik a város kör
nyékének legmagasabb csúcsán, a 836 m 
magas Magurán síztek.

Ifj. Xántus János dr.

Helyesbítés: Az Időjárás 1954, évi 
1..számában, Szilágyi Tibor : »Az 1952. évi 
rendkívüli májusi fagyok« című cikk 1. és 
2. ábrájának szövege fölcserélendő.

Az »Agrometeorológiai irodalmi ankét 
az Akadémián« című, Szemle rovatunk
ban megjelent (1953. 5. szám, 347. old.) 
cikkünkre kaptuk a következő levelet :

»Alulírottak 1947-ben az Agrártudomá
nyi Egyetem Martonvásár-Erdőhátpusztai 
Tangazdaságban egyes talajtani és nö
vénytermesztési kérdések tanulmányozása 
érdekében, különféle növények és növény- 
társítások mikroklímáját és ezeknek a fel
színi talajrétegek hő- és vízgazdálkodására 
gyakorolt befolyását vizsgálták, amire az 
akkori egyéb növénytermesztési kísérleteik 
kérdései érdekében történt tervezése és 
végrehajtása kedvező alkalmat nyújtott. 
Munkájuk eredménye a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Agrártudományi Osztá
lyának közleményei között az I. kötet 
1. számában 1952-ben jelent meg.

A dolgozatban foglaltakat Kulin István, 
á Magyar Tüdományos Akadémia Agrár
tudományi Szakosztályának Meteoroló
giai Bizottsága 1953. évi szeptember 5-i 
ülésén, mint hivatalosan felkért bíráló, 
kritika tárgyává tette. Az elhangzott bí
rálat helyességét, néhány jelentős kiegé
szítéssel és helyesbbítéssel, a szerzők min
den tekintetben elismerték és ezért köszö- 
netüket is fejezték ki, hangsúlyozva azt, 
hogy éppen ez az értékezlet mutatott rá 
arra, hogy az agrometeorológiai kutató
munkákban á jövőben a legszorosabb kap
csolatot kell teremteniök a növényter
mesztő, a talajos, a biológus és termé
szetszerűen a meteorológus szakemberek
nek, mert csak ez a kollektív, ez az együt
tes munka biztosíthatja kezdettől fogva 
az eredményes munkát és a fejlődés helyes 
irányát. Kulin István az »Időjárás« 1953. 
évi szeptember—október havi 5. számá
ban közzétette a fenti értekezleten el
hangzott hivatalos bírálatát. Ezzel kap
csolatosan a szerzők szükségesnek tart ják, 
a tárgyilagosság érdekében rámutatni 
arra — amire az értekezleten különös 
hangsúllyal utaltak is és amit az érte
kezlet a későbbiek során teljes mértékben 
figyelembe is vett, de a bíráló bírálatá
ban nem vett tekintetbe. — hogy mielőtt 
munkájukat megkezdték volna, különösen 
Kreybig Lajos, több ízben folytatott a 
Meteorológiai Intézet hivatalos szakköze
geivel a megindítandó munka technikai 
kivitele, valamint műszerfelszerelésének 
biztosítása érdekében részletes tárgyalá
sokat, amelyeken különösen a meteoroló
giai vonatkozású munkákkal kapcsolatos 
teendőket részletesen letárgyalták.

A szükséges műszereket a Meteorológiai 
Intézet tanácsai szerint készítették el, 
azokat nevezett intézetben felülvizsgáltat
ták, a hibaforrásokat az intézet írásbeli 
táblázatai szerint vették figyelembe, végül 
a kiegészítőeszközöket ugyancsak neve
zett intézet tervei szerint készítették el.
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Fentiekből megállapítható tehát az — 
miként azt az értekezlet is megállapította 
— hogy szerzők mindenben úgy jártak el, 
mint azt a meteorológus szakértők az akkori 
lehetőségek és ismeretek szerint — idestova 
hét éve — megkövetelték. Ezek alapján 
tehát Kulin István az »Időjárás« 1953. 
évi 5. számában a »Szemle« rovatban 
közzétett ismertetése nem teljesen tárgyi
lagos, mert hiányoznak belőle azok a ré
szek — ami minden bizonnyal csak téve
désből maradtak ki — amelyeket fenti 
értekezleten a szerzők adtak elő és amelyet 
az értekezlet teljes mértékben magáévá 
is tett. Csak vegyünk pl. égy gondolatot 
a sok közül: Kulin országos mikroklima 
tanácsadásról beszél. Hol vagyunk még 
attól ! Hiszen még a mikroklíma kutatás 
alapjait sem raktuk le. A módszerek sem 
mindenben helyesek stb . . . stb. Először 
ezeket kell tisztáznunk, ezekben kell egy
séges, a valóságot lehető legjobban meg
közelítő eljárásokat kidolgoznunk stb. stb.

Ez annál is inkább fontos volna, mert 
az értekezlet egyöntetűen megállapította 
azt a tényt, hogy a dolgozatot ezen a 
szakterületen úttörőnek kell tekinteni és 
hiányosságait egészen más elbírálásban 
leéli részesíteni más tudományág hasonló 
munkájához viszonyítottan, tekintettel 
arra, hogy különösen hazai vonatkozás
ban az agrometeorológiai tudományág még 
a kezdetek kezdetén áll és a hivatásos 
meteorológiai szakemberek körében is igen 
sok olyan területe van, ahol a vélemények 
még- megközelítően sincsenek kikristályo
sodva és ahol a helyes irányt és módsze
reket annak a kollektívának, annak a 
közös összesített szakembermunkának kell 
majd meghatároznia, amelyet a fenti érte
kezlet is, az előbb mondottak szellemében, 
szükségesnek tartott. Budapest, 1954. II. 
15. Dr. Kreybig Lajos s. k. akadémikus, 
Dr. Bajai Jenő s. k. tud. munkatárs.«

Kulin István válasza fenti közleményre:
»Az említett akadémiai ankéton elhang

zott és az »Időjárás« idézett számában 
leközölt kritikám legfőbb célja az volt, 
hogy rámutassak az agronómus, agro- 
kémikus és meteorológus együttműködésé
nek szükségességére a kutatók által végzett 
és hasonló agrometeorológiai kérdések meg
oldásánál. Meggyőződésem ugyanis, hogy 
az agrometeorológiai tudomány gyümöl
csöző fejlődése csakis ilyen együttműködés 
alapján lehetséges. És amint az ankéton 
kiderült, a Meteorológiai Főbizottság és 
az ankétra meghívottak is valamennyien 
ugyanezen nézetet vallják.

A szerzők kifogásolják, hogy az »Idő- 
járás«-ban leközölt ismertetésben említés 
nélkül hagytam azt, hogy Ők a meteoroló
giai műszerekre és azok használatára vo
natkozólag a Meteorológiai Intézettől kér
tek hét évvel ezelőtt tanácsot, és ponto

san a szerint jártak el. Ez valóban így volt 
és valóság az is, hogy azt a cikkemben nem 
említettem meg. .Ez nem tévedésből ma
radt ki a cikkből, amint a kutatók vélik, 
hanem azért, mert szükségtelennek tar
tottam ezt megemlíteni, minthogy a cikk
ben egyáltalán nincs szó arról, hogy a 
kísérleteknél használt meteorológiai mű
szereket bárki is kifogásolta volna, még 

' kevésbbé volt szó arról, hogy a műszerekért 
az ankét a kutatókat hibáztatta volna.
. A cikkben a kutatásnál használt mű

szerekkel kapcsolatban csak ennyi á l l : 
»az ankét szükségesnek minősítette a 
klimatikus mérőműszerek kiegészítését s 
azok elhelyezésére vonatkozólag is külön
böző módosításokat -ajánlott.«

A Főbizottság tisztában volt a pár év 
előtti nehéz műszerhelyzettel, és ismerte 
a mostani jobb beszerzési lehetőségeket is, 
ennélfogva javaslatot tehetett a műszerek 
kiegészítésére és jobb elhelyezésére.

A szerzők a kiigazító közlemény további 
részében a következőket írják: »Kulin 
országos mikroklímatanácsadásról beszél.«

A szerzők kritikája teljesen jogos az 
ilyen természetű tanácsokkal kapcsolat
ban, de én egészen más dolgot említetteni 
és írtam le a 318. oldalon a 2. pont alatt. 
Bizonyára nem fejeztem ki elég világosan. 
Ezért most egészen röviden és világosan 
megismétlem, hogy mit akartam kifejezni.

Ha egy kutató különféle módszerekkel 
(vetéssűrűséggel, különböző tálajmunkála- 
tokkal, a talaj befedésével, vagy bármilyen 
termesztési eljárással) a mikroklímát be
folyásolja, száraz és nedves évben eltérő 
és esetleg egészen ellentétes eredményt 
éréi. Már mostan olyan mikroklíma befo
lyásolási módszert, amelyik száraz év
járatban ad jó eredményt, száraz éghajlatú 
(makroki írná jú) vidékre kell ajánlani és 
olyan mikroklíma befolyásolási módszert 
pedig, amelyik nem száraz, hanem csa
padékos évben ad jó eredményt, csapadé
kosabb éghajlatú vidékre kell ajánlani. 
Ehhez pontosan ismernünk kell a külön
böző nagyságú (kicsi vagy nagy) csapadék
összegek gyakoriságát, illetve azok bekö
vetkezésének valószínűségét is. Kulin 
István s. k.«

Gömbvillám Esztergomban, 1953. július 
9-én az esztergomi Zalka Máté-utca 40. 
alatti házból gömbvillámot láttunk. Ziva
taros idő volt, erősen dörgött és villámlott, 
amikor 21 óra 45 perc tájban furcsa, fényes, 
gömbalakú jelenség tűnt fel. A gömb
villám lassan haladt, majd eltűnt a sze
münk elől anélkül, hogy megfigyelhető 
lett volna, hogyan »fejezi be földi pálya
futását«. A gömbvillámot többen láttuk, 
azonban oly hirtelen tűnt fel, hogy sem 
színét, sem nagyságát, valamint feltűné
sének helyét nem, tudtuk észlelni.

Bona Márta (Esztergom)
Kiadásért és szerkesztésért fe le lős: dr. Dési Frigyes

A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA
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K éri M en yh ér t:

A területi csapadékátlagokról
Összefoglalás : A tanulmány a legáltalánosabban ismert négy területi átlag- 

számítási módszer (számtani közép, quadrátmódszer, izohiéták módszere és a poly- 
gonális módszer) alkalmazásával és összehasonlításával igazolja, hogy Magyar- 
országon a számtani középképzés módszerével is kellő pontosságú területi csapa
dékátlagok nyerhetők. Ez csak a középhegységek vidékére nem érvényes. A tanul
mány szerzője javasolja, hogy csak az éghajlati törzsértékek alapján számított átla
gok neveztessenek területi átlagnak, minden más területi érték pedig területi
csapadéknak, -hőmérsékletnek, -nedvességnek stb. neveztessék.

★
06 o ő J iacm H bix c p e d n u x  o cadK oe. IIpH M eH eH H eM  rí cpaBHeHHeivr 4 o 6 rq e 3 H a -  

KOMbix MeTOgOB BbiHHCJieHHfi o ß jia c T H b ix  cp eA H iix  (ap H sjm eT iiu ecK o e  c p e g H e e , 
M eTon K B aupaTO B , m cto h  H 3 o n ie T , n o jiH ro H a jib H b iü  M eToa) ynocT O B epneT C H , 
u tó  b  B e H r p u n  m o jk h o  n o j iy u a T b  a o b o jib h o  TOUHbie o ß jiacT H b ie  c p e jjH iie  3HaueHH H 
ocanK O B  MeTojjOM apn(j)M eTiiuecK O H  c p e a H e ii .  3 to  o n p e a e jie H H e  He neiícTB H - 
TejibH O TOJibKO b  r o p H b ix  p a i io H a x  e p e im e n  b h c o t h . i lp e g j ia ra e T C H  t o jib k o  
CpejJH H e BblHHCJieHHbie H a OCHOBe KJIHMaTHHeCKHX HOpM ajIbHblX 3HaueHIIH 
H a3bIB aTb OŐJiaCTHbIMH CpejIHHMH. O C TajIbH bie OŐJiaCTHbie BejIHUHHbl HagO ŐblJIO- 
6b i H a3biB aTb oőjiacT H biM ii o c a n ra M H , o ő Jia cT H o n  T e M n e p a T y p o ii, B Jiam H ocT bio  
U T. H.

★
Moyennes territoriales de la précipitation. En comparant les quattre méthodes 

de calculer des valuers moyennes territoriales (moyen arithméthique, méthode 
des quadrates, méthode des isohiéthes, méthode des polygones) on démontre qu’il 
est possible, en Hongrie, d’obtenir, mérne par la méthode de la moyenne arith- 
métique, des valeurs satisfaisantes. Toutefois, cette assertion n’est pas valable pour 
les parties montagneuses du pays. On propose que la dénomination »moyen territo
rial« devrait étre réservée á des valeurs déduites des valeurs moyennes de 30 ans.

•k
Az éghajlati kutatás eredményeit felhasználó más tudományok és a 

gyakorlati élet napról-napra erőteljesebben követelik a területi átlagokat. 
Éz a követelés néhol olyan régi keletű, hogy már megvalósítására is sor került 
és a területi átlagszámítás módszereit is kidolgozták. Mindez a századforduló 
körül történt akkor, amikor az itt kutató tudósokat még egyenlő joggal 
vallhatta magáénak a geográfia, a hidrológia, a meteorológia. Ezek az ered
mények azonban még semmikép sem a mai értelemben vett éghajlatkutatás 
eredményei.

A klimatológiát új feladatok megoldására serkentő és kötelező fenti 
követelés elodázhatatlanná vált azonban abban a pillanatban, amikor maga 
a meteorológia állt he azok sorába, akik ez elé a követelés elé állították. 
A periódus-kutatás — közelebbről a távprognosztika — vizsgálati módszerei
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és munkájának mindannyiunk által kívánt mielőbbi eredményessége feltéte
lezik, hogy ezekből a módszerekből sikerül kiszűrni azokat a helyi hatásokat, 
amelyek a folyton változó időjárás okai és megnyilvánulási formái közötti 
összefüggést elhomályosítják, íélismerhetetlenné teszik. Ennek elsősorban 
az a magyarázata, hogy az okokat zavarmentesen szemlélni, sőt mérni is tud
juk (naptevékenység, a Földre érkező sugárzó energia, a légkör felső rétegeinek 
fizikai állapota stb.), de az időjárás megnyilvánulási formáit — az okozatot 
— csak egészen kivételesen tudjuk a helyi hatások okozta változatosságtól 
megtisztítani, túlnyomó többségüket csak a földrajzi szélesség, tengertávol
ság, a makro- és mikrodomborzat együttes hatásaként előálló formájában 
tudjuk csak megfogni és felhasználni. Meg kell itt jegyeznünk, hogy az 
adatokban rejlő ezen változatosság egyenesen segítségére volt a klimatoló
giának, fejlődésének abban a szakaszában, amikor még csaknem kizárólag 
leírással foglalkozott, de feltétlenül hátráltatója lenne a jövőben az oknyo
mozó — más szemlélet szerint dinamikus — fejlődési szakaszában. A területi 
átlagok vagy értékek, hasonlóan a hosszú sorozatokon végzett vizsgálatok 
céljára végrehajtott simításokhoz (pl. az ú. n. Bloxam-módszer alkalmazása), 
szintén ilyen simított értékek, de nem időbeli, hanem térbeli értelemben. 
Véleményem szerint pl. a természetes szinoptikus szakaszok csapadékviszo
nyai és a kozmikus tényezők (napfoltok relatív száma, holdfény változások 
stb.) közötti összefüggést csakis az így értelmezett területi értékek segítsé
gével lehet sikeresen vizsgálni. Tehát a területi átlagok számítása ma már 
meteorológiai-klimatológiai feladat.

Mielőtt az idevágó munkamódszerekkel részletesebben foglalkoznánk, 
tisztáznunk kell, hogy helyes-e a területi (csapadék-, hőmérséklet- stb.) átlag 
elnevezés. Az éghajlattan átlagnak nevezi azokat a számértékeket, amelyeket 
lehetőleg minél hosszabb idő alatt végzett rendszeres megfigyelések vagy 
mérések eredményeiből számtani középképzés útján nyer. Jelen esetben a 
hangsúly a »minél hosszabb idő alatt« kifejezésen van, ami azt jelenti, hogy az 
átlag az idő egymásutánja során nyert értékeket reprezentálja, vagyis ez 
az érték időbeli. Ha tehát azt mondjuk, hogy Budapest évi csapadékátlaga 
632 mm (ha pontosak akarunk lenni, akkor hozzátesszük, hogy 40 évi, 
1901—40 évek alapján számított), akkor ebből feltétlenül tudjuk, hogy 
Budapesten ugyanazon a ponton, sok éven át — jelen esetben a Meteoroló
giai Intézetben, 40 év alatt — végzett mérések adataiból számított szám
tani középpel van dolgunk. Senkinek sem jut eszébe, hogy a fenti 632 mm 
érvényét kiterjessze Budapest területének más pontjaira, hiszen ugyancsak 
40 év adatai alapján tudjuk, hogy pl. a város északi részén, Újpesten az átlag 
csak 574 mm, keleten, Mátyásföldön még kevesebb, 557 mm, a budai hegyek 
egy magasabb pontján, a szabadsághegyi Csillagvizsgálóban pedig jóval több, 
679 mm. Mindezek csapadékátlagok.

A mindennapi gyakorlat bizonyos fokú területi érvényt is ad nekik, de 
ez az érvény sohasem terjedhet a legközelebbi állomásig mért távolság felé
nél tovább. Elvileg azonban a csapadékátlag, ennek az éghajlati elemnek az 
idő- és térbeli változatossága miatt a csapadékmérő állomások többségére 
nézve csak mikro-, illetve legfeljebb mezoklimatikus érvényű. (Ez az elv 
az alapja az éghajlatkutató állomások számát messze meghaladó csapadék- 
mérő állomáshálózatnak.)

Ha a fenti, egy-egy mérési pontra vonatkozó csapadékátlagokból Buda
pest egész közigazgatási területére érvényes átlagot, tehát röviden : területi 
átlagot óhajtunk nyerni, akkor azt valamilyen középképzési módszerrel 
előállítjuk. Az új érték Budapest 40 évi (1901 — 40) területi átlaga lesz. De 
minek nevezzük azt az értéket, amelyet — tegyük fel — ugyanezen álló-
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másoknak csak az 1953. évi adatai alapján számítunk ki? Ebben az esetben 
ugyanis hiányozni fog a nyert érték legjellemzőbb vonása : az időbeliség.. 
(Az 1953. itt nem időtartamot, hanem az előző bekezdésben kifejtett gondo
latmenetnek megfelelően, időpontot jelent.) Ennélfogva ezt az értéket Buda
pest 1953. évi területi-csapadékának nevezhetjük csupán, s ugyanígy beszél
hetünk Budapest vagy más területek területi hőmérsékletéről, napfény- 
tartamáról, párolgásáról stb. évi, félévi, havi vagy bármilyen más viszony
latban.

Röviden összefoglalva : helyesnek tartanám, ha területi átlagérték vagy rövi
den területi átlag alatt egy bizonyos terület sok évi átlagok alapján számított 
értékét, területi érték alatt pedig egy megadott időpontban a területen mért vagy 
észlelt értékek valamilyen középértékét értenénk.

A továbbiakban, ebben az értelemben, a területi-csapadékátlagok és 
területi-csapadékértékek előállításával kapcsolatos vizsgálat első lépéseként 
a területi-csapadékátlagok szokásos számítási módszereinek Magyarország 
területén való alkalmazási lehetőségeire és a legalkalmasabb módszer — vagy 
módszerek — megállapítására vonatkozó tanulmányaim és számításaim 
eredményét ismertetem.

Feltételezve azt, hogy a területi-átlagok és -értékek előállításának szük
ségességét bizonyítanom már nem kell, az ilyen értékek leginkább haszná
latos előállítási módjait ismertetem röviden :

I. A számtani közép módszere. Eredménye a bennünket területi-átlag 
vagy -érték szempontjából érdeklő területről rendelkezésre álló összes ada
tokból számtani közepeléssel előállított érték. Benne az adatok, a területen 
való térbeli elhelyezkedésük egyenetlenségeitől függetlenül, egyenlő súllyal 
szerepelnek. Nagy magasságkülönbségeket felmutató, s a nagyobb magassá
gokból rendszerint csekélyebb számú adatokat tartalmazó terület ily módon 
nyert értéke ennek következtében a síkságok súlyát amazokkal szemben 
indokolatlanul csökkenti. Egynemű sík vagy enyhén hullámos, elegendő számú 
(nagy általánosságban 1 áll./lOO km3) állomással ellátott területek értékei
nek kiszámítására alkalmas. Legfőbb előnye : a könnyű előállítás, segédesz
közöket nem igényel.

II. Az előző módszer legnagyobb hibáján óhajt segíteni az ú. n. négyzet- 
hálós vagy négyzetes (quadrát) módszer, amidőn az egyenetlenül elhelyezett 
állomások adatainak indokolatlanul egyenlő súllyal való szerepeltetését elkerü
lendő, a vizsgált területet az állomások számát meghaladó egyenlő nagyságú 
négyzetekre osztja. Azok a négyzetek, amelyekbe állomás esik, az állomás 
értékét, azok pedig amelyekben állomás nincs, a szomszédos négyzetek érté
keiből számi lőtt középértéket kapják. A négyzetek értékeit összegezve s az 
összeget a négyzetek számával osztva, kapjuk a területi átlagot vagy érté
ket. Ez a módszer is egyszerű, gyorsan alkalmazható, de az a körülmény, 
hogy a számítás helyességének ellenőrzése céljából még 2—3-szor, más
más négyzetelhelyezéssel meg kell ismételni, ezt a módszert végeredményben 
mégis hosszadalmassá s az ismételt számítások egymástól eltérő (±5%-náI 
nem nagyobb) eredményei révén a számtani közép módszerénél kevésbbé 
exakttá teszi. Feltétlen előnye viszont az, hogy a vizsgált területnek állo
másokkal ritkábban behálózott részén egy-egy adat súlyát nagyobbnak, a 
sűrűbben behálózott részén pedig kisebbnek veszi, vagyis a valósághoz köze
lebb álló eredményt ad.

III. Az izohiéták (-termák, -humidák stb.) módszere nem eléggé sűrű állo
máshálózat esetén, azaz < 1 áll./lOO km2 még nem alkalmazható, mert a 
módszer alapját képező izohiéták nem szerkeszthetők meg kellő pontossággal 
és biztossággal ennél ritkább állomáshálózat adataiból. A görbék kívánt sűrű
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ségben való megszerkesztéséhez ugyanis (havi csapadék térképeknél 10 mm-es, 
negyedévi, félévi és évi térképeknél pedig 50, illetve 100 mm-es közökkel) 
változó domborzatú területen legalább 1/100 km2 állomássűrűségre van szük
ségünk. Teljesen sík területen, ahol az adatok egymástól kevéssé különböz
nek, ezt a sűrűséget csökkenteni is lehet, a 0,5/100 km2 sűrűségi érték alá 
azonban még itt sem mehetünk. A területi átlagszámításra kijelölt terület 
izohiétáit megszerkesztjük s az egyes izohiéták közé eső területrészeket plani- 
méterrel lemérjük. A mérések eredményeit elosztjuk a területrészeket bezáró 
két-két izohiéta számértékei összegének a felével. Az így kapott részered
ményeket Összegezve s azt a teljes területtel osztva, kapjuk a keresett területi 
átlagot. Ez a módszer — elvileg — az első kettőnél feltétlenül jobb ered
ményt szolgáltat, feltéve, hogy az izohiétákat kellő pontossággal sikerült 
megszerkeszteni. Ismerve azonban az izo-görbék pontossági fokát, megálla
píthatjuk, hogy az esetek többségében ez a módszer sem ad lényegesen pon
tosabb képét, mint a négyzetes módszer. Különösen igaz ez olyan területeknél, 
amelyeknek domborzata igen változatos és amelyeken az állomássűrűség 
nem tud egyensúlyt tartani a domborzattal. A módszer gyakorlati alkalma
zása is sokkal több fáradsággal és időveszteséggel jár, mint az első kettő.

IV. Ritkábban alkalmazott, de különösen sík területeken, igen jó ered
ményt adó módszer a sokszögszerkesztési (polygonális) vagy mérlegelési mód
szer. Alkalmazásához a területet sokszögekkel hálózzuk be úgy, hogy a sok
szögek oldalai a szomszédos állomások közötti távolságok felezőpontjain merő
legesen haladjanak át. így minden állomásra nézve meghatározunk egy 
olyan sokszöget, amelynek területe az egész vizsgált területhez úgy viszony

úk, mint a sokszög súlypontjában lévő állo
más adata viszonyúk a területen belül lévő 
és azzal közvetlenül határos állomásokhoz 
(1. ábra).' Vagyis a sokszögek területe szo
rozva a sokszögekhez tartozó állomások 
értékével, adják a sokszögek csapadék- (hő
mérséklet-, nedvesség-, stb.) értékét. Ezek
nek összege pedig osztva az egész területtel 
adja a keresett területi értéket.

A sokszögek megszerkesztése és az a 
követelmény, hogy csak állandó állomás
hálózat esetén használható ez a módszer 
(ellenkező esetben a sokszöghálózat mindig 
újra szerkesztendő), nehézkessé teszi alkal
mazását. A sokszögek pontos szerkesztése 
I : 750.000-es méretarányú térképen már 
igen nehéz, könnyebb — és az eredmény is 
megnyugtatóbb — 1 : 200.000-es térképen. 
Ez utóbbi méret viszont nagyobb terüle
tek : megyék, országrészek vagy éppen 
országok (mező- és makroklíma területek) 
területi átlagainak vagy értékeinek kiszá
mítását nehezíti meg a használt térkép
felület ilyen szempontból nehezen kezelhető 

nagy kiterjedése miatt. Mindez azt jelenti, hogy ez a módszer, egyébként 
szimpatikus tulajdonságai ellenére is, csak aránylag kis kiterjedésű, 10.000 
km2-t meg nem haladó nagyságú területek átlagértékeinek kiszámítására 
alkalmas, figyelembevéve a ráfordított munka és annak eredménye közötti 
kedvező arányosságot.

1. ábra. A mérlegelési módszerhez 
szükséges sokszögek ( polygonok) 
szerkesztési vázlata az A. VI. víz

gyűjtő területre
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Kiegészítésül a I I —IV. módszerek ismertetéséhez, meg kell még jegyez
nem, hogy alkalmazásukhoz területhű térképekre, planiméterre, átlátszó 
négyzet- és esetleg sokszöghálózatra, mint segédeszközökre van szükség 
és a számításoknál bőségesen kell alkalmazni a síkgeometria módszereit. 
Magas hegyvidéki területek értékeinek számításához ezenkívül alkalmazni 
kell a térgeometria módszereit is. Magyarországon ilyen terület az első, nagy
vonalú áttekintést nyújtó területi átlagok számítása szempontjából nincsen. 
Hegyvidékeink sokévi átlagértékekkel rendelkező állomásainak aránylag 
csekély száma nem is engedné meg ilyen segédeszközök használatát. A többi 
— itt most be nem mutatott — területszámítási módszer mindegyike be
sorolható a fenti négy alaptípusba.

*
A fentiekben ismertetett négy módszert alkalmaztam egy síkvidéki 

(a Tisza Zagyvától a Körösökig terjedő II. rendű vízgyűjtőjére, jele : B. IX .)
1. táblázat. A területi átlagok számításához felhasznált 40 évi (1901 — 40) csapádékátla- 

gok az A. VI. és a B. IX-es vízgyűjtőterületekről.

I II III IV V VI jVII VIII ■IX X XI XII ' Év

»A. VT«-os vízgyűjtő : 
1. Zirc ..................... 46 44 56 65 86 69 ' 72 85 77 68 59 57 784
2 Borzavár ........... 49 49 63 72 92 79 82 93 85 75 64 61 864
3. Bakonysztkirály 38 41 48 57 72 68 68 78 71 60 51 50 702
4. Csillagpuszta . . . 30 29 36 44 59 56 50 58 48 45 40 40 531
5 Kisbér-Nádasdp. 35 33 43 49 66 59 64 70 62 57 47 45 630
6. Kisbér-Tarcsp. . 32 30 39 45 60 54 58 64 56 52 43 41 574
7. Kisbér ............... 35 32 42 48 65 58 63 69 61 57 47 44 621
8. Kisbér-Battyánp. 38 35 46 53 71 64 69 75 67 62 51 48 679
9. Kisbér-Felső-

vasdinnye . . . . . 35 33 43 49 66 59 64 70 62 57 47 45 630
10. Bábolna............... 29 30 41 48 58 59 59 57 54 51 44 46 576
11. Nagyigmánd . .  . 30 29 39 46 60 58 55 57 52 49 43 43 561
12. Nagyigmánd

45 512(MDVRT) ........ 27 27 35 42 55 53 50 52 48 39 39
13. Nagvigm.-Ördögh. 26 26 34 41 52 51 48 49 45 43 37 38 490
14. Ács ..................... 31 30 38 46 62 59 52 57 50 47 42 42 556
15. Komárom ........ 27 28 37 43 55 54 55 50 45 48 41 40 523

»B IX«-es vízgyűjtő :
1. Tiszaföldvár . . . 26 26 32 48 63 56 51 55 44 50 44 39 534
2. Cibakháza ........ 26 26 32 47 62 56 51 54 44 50 44 39 531
3. Tápiószele-

48 45 534Kapitánym......... 26 28 34 45 58 60 56 52 43 39
4. Abony ............... 26 27 33 44 60 60 55 52 42 47 47 40 533
5. Irsa ..................... 27 29 37 49 67 66 53 50 49 50 45 40 562
6. Dánsztmiklós . . 27 28 37 48 66 65 52 49 48 49 44 39 552
7. Cegléd................. 26 27 34 47 61 61 53 52 46 49 45 39 540
8. Nagykőrös (kert.) 26 28 35 52 63 61 52 57 50 54 45 37 560
9. Nagykőrös......... 25 27 34 50 61 59 50 55 48 52 43 36 540

10. Jászkarajenő.. . . 27 28 35 49 64 61 54 57 47 52 47 40 561
11. Újkécske-Sárh. . 24 25 31 45 58 54 48 51 43 48 41 35 503
12. Ókécske ............. 27 27 32 48 63 58 51 56 45 50 45 39 541
13. Kecskemét-

Miklóstelep . . . . 25 26 34 47 57 53’ 48 48 50 49 45 36 518
14. Kecskemét-

51Csalános ............. 26 27 35 48 59 55 50 50 52 46 38 537
15. Kecskemét-

50földm. isk........... 25 26 34 47 57 54 49 49 51 45 37 524
16. Jakabszállás . . . 27 29 35 47 58 58 51 50 49 47 44 38 533
17. C songrád ............. 28 29 32 49 63 60 47 55 47 48 44 38 540
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és egy vegyes, síkvidéki és középhegységi (a Duna Mosoni Kis-Dunától az 
Érsekújvári Kis-Dunáig terjedő, szintén II. rendű vízgyűjtőjére, jele : A. VI.) 
területegységre. Ezzel az volt a célom, hogy hazánk éghajlati viszonyai között 
meg tudjam állapítani : melyik módszer lesz a legalkalmasabb arra, hogy a 
sokévi átlagértékek alapján közigazgatási, vízrajzi vagy éghajlati egységekre 
bontott országterület területi csapadékátlagait kiszámítsuk.

A négy módszer közül összehasonlítási alapul az izohiéták módszerét 
választottam, mert elvileg is ez adja a legpontosabb eredményt és a ren
delkezésre álló adatanyag is ebből a szempontból van a legpontosabban kidol
gozva (1. táblázat).

A Tiszának a Zagyvától a Körösökig terjedő II. rendű vízgyűjtőjére 
(a továbbiakban a B. IX-es területre) vonatkozó fontosabb adatok (2. ábra) :

B.IX.

2. ábra. A Tisza Zagyvától a Körösökig terjedő másodrendű vízgyűjtőjének vázlatos térképe

a B. IX-es terület nagysága............... .-..........................  3007 km2
« « « « állomásainak száma ........................... 17
« « « « állomásainak szélső magassági

a d a ta i...................................................... 85 — 134 m a t. sz. f.
A Dunának a Mosoni Kis-Dunától az Érsekújvári Kis-Dunáig terjedő 

vízgyűjtőjére (a továbbiakban az A. IV-os területre) vonatkozó adatok
(3. ábra) :

az A. VI-os terület nagysága ......................................  1153 km2
« « « « állomásainak száma ...................... 15
« « « « állomásainak szélső

magassági adatai 112—400 m a t. sz. f.
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2. táblázat. Havi és évi területi átlagok (középérték, négyzetes, izohiéta és polygonális 
módszerrel számítva) és azok eltérései mm-ben az izohiéta módszerrel számított

értékektől

»A. VI«-os vízgyűjtő Területe : 1153 km2

J. F. M. Á. M. J. J. A. Sz.. o . N. D. Év

számtani
a? közép módszer (I.) 34 33 43 50 65 60 61 65 59 54 46 45 616
3 négyzetes
Üs módszer (II.). . . . 34 34 44 51 67 62 62 65 60 55 47 45 618
■ss izohiéta
3 módszer (III.) . . 35 35 44 52 67 61 62 67 61 55 48 47 627©ÉH sokszögszerkesz-

tési módszer (IV.) 35 33 43 50 66 61 61 66 59 55 47 45 621

Különb- í Ajtt—t • — 1 — 2 - 1 — 2 — 2 - 1 - 1 - 2 - 2 — 2 — 2 - 1 1
ségek |  A nn—n  ■ — 1 — 1 0 — 1 0 — 2 0 — 2 — 1 0 — 1 — 2 - 9

mm-ben ( Am _ IV • 0 - 2 — 1 - 2 - 1 0 — 1 — 1 - 2 0 — 1 _ 2 - 6
40 évi átlag

/max. -4- min.\

\ 2 /
38 38 49 57 72 65 65 71 65 59

51
50 677

»B. IX«-es vízgyűjtő Területe 3007 km

számtani
közép módszer (I.) 26 27 34 48 61 59 51 52 47 50 45 38 538

£ négyzetes
z a módszer (II.). . . . 26 28 34 47 61 60 52 53 47 52 45 39 542

izohiéta
3 módszer (Ilid  . . . 25 27 35 46 60 60 52 53 46 49 45 36 535
©ÉH sokszögszerkesz-

tési módszer (IV.) 27 28 35 48 62 60 54 54 48 51 46 39 549

Különb- ( A ju  j • +  1 0 — 1 +  2 +  1 - 1 - 1 — 1 +  1 ~r 1 0 +  2 +  3
ségek < Z+jy tt • +  1 +  1 — 1 + 1 + 1 0 0 0 +  1 +  3 0 +  3 +  ^

mm-ben ( A Ttt_ tv • + 2 +  1 0 +  2 +  2 0 +  2 +  2 +  2 +  2 +  1 +  3 +  14
40 évi átlag '

/max. +  mm.^ 
1 2 )

26 27 34 48 62 60 52 52 47 51 45 38 533

3. táblázat. Az eltérések %-os értékei

J. F. M. Á. M. J. J. A. Sz. O. N. D. Év

A. VI.
A 0/
A  I I I _ I  ÍV ' 
A II1- 11 0>° • •
L I I I —IV /o • •

- 3
- 3

0

— 6 
- 3  
- 6

— 2 
0

_2

— 4
_2
— 4

- 3
0

— 1

— 2 
— 3 

0

— 2 
0

— 2

- 3  
- 3  
— 1

- 3  
—  1
— 3

— 2 
0 
0

— 4
— 2 
- 2

- 4  
— 4 
- 4

- 2
- 1
- 1

B. IX.
/ 0/
Ä111-1 o/0”  
V111- 11 o r ra—IV /o • •

+  4 
+  4
+  8

o
+  4
+  4

— 3
— 3 

0

+  4 
+  2 
+  4

+ 2  
+  2 
+  3

— 2 
0 
0

— 2 
0

+  4

- 2  
0 

+  4

+  2 
+  2 
+  4

+  2 
+  6 
+  4

0
0

+  2

+  6
+  8
+  8

+  1 
+1
+  3

A számítások során az I. módszernél csak a területekre eső állomásokat 
(17, ill. 15) vettem figyelembe, a II. és a III. módszernél a fentieken kívül 
az összes környező állomásokat is (14, ill. 21) felhasználtam, a IV. módszernél 
pedig csak a vízválasztók külső oldalán, azok közvetlen közelében fekvő állo
másokat (10—10) dolgoztam fel a vízgyűjtőterületre eső állomásokon kívül.
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A . VI.

Az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. Első pillantásra is elárulja 
ez, hogy Magyarország területének túlnyomó részén alkalmazható bármelyik 
módszer a területi csapadékátlagoknak, illetve területi csapadékoknak a számí
tására. A mutatkozó különbségek a III- módszerhez viszonyítva évi viszony
latban meg sem közelítik, havi viszonylatban pedig csak januárban, február
ban, októberben és decemberben lépik túl (max. 3%-kal), a többi hónapban 
szintén nem érik el a megengedett hibahatárt, ±5%-ot (3. táblázat).

Vagyis a legegyszerűbb módszerrel : a számtani közép módszerével 
Magyarország területének túlnyomó részére számíthatunk területi csapadék
átlagokat, illetve területi csapadékokat. Csupán a Dunántúl dombvidékei 
és a Középhegység (Irottkő, Mecsek, Bakony, Vértes, Gerecse, a Budai hegyek, 
Pilis,. Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, az Aggtelek-Jósvafői karszt, a Csere

hát és a Zempléni hegyek) kívánják meg má
sik, minden valószínűség szerint az izohiéták 
módszerének alkalmazását. Ezek szerint — 
anélkül, hogy ezt a kérdést itt most részlete
sebben tárgyalnám — a területi átlagok szá
mítására alkalmas területegységeket leginkább 
az éghajlati körzetekben találhatjuk meg. Az 
ilyen területi átlagok fognak a legkevésbbé 
ellentmondani az egyes állomások sokévi átla
gainak, illetve mérési eredményeinek.

Befejezésül hadd mutassak rá egy-két 
érdekes eredményre, amelyek a fentiekben 
bemutatott számításokból még kiolvashatók. 
Az A. VI-os vízgyűjtő értékei a III. módszer
hez viszonyítva rendre kisebbek, kivétel nélkül 
negatív eltérést mutatnak. Ez azt igazolja, 
hogy hegyvidéki csapadékátlagaink környeze
tükből való erős kiugrásuk következtében az 
izohiéta-térképeken — a térképek kicsiny mé
rete miatt is — területileg szükségszerűen el
túlozva jelentkeznek. Nem tapasztaljuk ezt a 
B. IX-es vízgyűjtőn, ahol kiugró értékek 
hiányában az izohiéták nem túloznak. A mu
tatkozó különbségek itt tehát változó irányúak, 
bár a pozitív többség határozott.

Ez viszont megengedi azt a következtetést, hogy egymáshoz közeli abszo
lút átlagértékek esetén a számtani közép módszere is, a négyzetes módszer 
is, jobb eredményt adnak az izohiéták módszerénél, egyszerűen azért, mert 
azok közvetlenül a konkrét adatokra épülnek. Ez a feltevés viszont szintén 
a területi átlagszámítási módszerekkel kapcsolatban tett általános meg
állapítás érvényét támogatja.

IRODALOM :

3. ábra. A Duna Mosoni Kis- 
Dunától az Érsekújvári Kis- 
Dunáig terjedő II.. rendű víz

gyűjtőjének vázlatos térképe

1. Bacsó N .—Kakas J .—Takács L. : Magyarország éghajlata. (Az Orsz. Met. Int. 
kiadványa, XVII. kötet, Budapest, 1953. 183, 211 — 214 old.).

2. Berényi Dénes : Időjárási elemek és termésátlagok közötti kapcsolattényezők 
vizsgálata. (Időjárás, 50. évf. Budapest, 1946.)

3. Hajósy Ferenc : Magyarország csapadékviszonyai 1901 — 40. (Az Orsz. Met. 
Int. hiv. kiadv., Magyarország éghajlata, 6. sz. Budapest, 1952.)

4. Meinardus W. : Eine einfache Methode zur Berechnung klimatologischer Mittel
werte von Flächen. (Meteorologische Zeitschrift XXXV. Bd. Wien, 1900. 241 — 257. old.)

5. A. I. Csebotarjev: Gidrologija szusi i recsnoj sztok. (Leningrad, 1950. 73—76. old.)
6. Roux L. : Gebietsniederschläge. (Wasser u. Boden, 1953. évf. 7. sz. Berlin, 

240-243 old.)
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Hank Olivér és Vásárhelyi Józse f:

A talaj színének hatása a gyapot fejlődésére
Összefoglalás : A szerzők a talaj színezésének a talaj és talajközeli levegőréteg 

hőmérsékleti viszonyaira, illetőleg a gyapot növekedésére és. fejlődésére gyakorolt 
hatását vizsgálták, egyelőre előkísériet keretében. Kísérleti eredményeik arra 
engednek következtetni, hogy a bevezetett eljárás segítségével, s annak további 
kiépítésével lehetőség nyílik a gyapot tenyészidejének megrövidítésére és termés- 
eredményének fokozására.

-k

Влияние цвета почвы на развитие хлопка. Авторы исследовали - в 
рамке предварительнБ1х опытов — влияние цвета почвы на температуру 
почвы и приземного слоя воздуха, потом на рост и .развитие хлопка. Ре
зультаты позволят делать такой вывод, что применением введенного метода 
и его дальнейшей отстройкой возможно будет сократить вегетационный 
период и повысить урожайность.

-Ат

Influence de la couleur' du sol sur le développement du coton. Les auteurs ont 
exécuté, quelques recherches préliminaires sur l’influence de la couleur du sol à la 
température du sol et des couches d’air voisines du sol. On en tire la conséquence 
qu’on pourrait, par la méthode indiqüée, abrévier la période de végétation et 
améliorer les récoltes.

*

Közismert, hogy a talaj színe, s ezzel összefüggésben fény- és hősugara
kat elnyelő, visszaverő, illetőleg kisugárzó sajátosságai lényegesen befolyásol
ják nemcsak a talaj, hanem a talajkö'zeli levegőréteg hőviszonyait is. A talaj 
és a talajközeli levegőréteg hőmérsékleti értékei és azok változásai viszont 
a talajon élő növényzet hőellátását határozzák meg. Ezek az összefüggések 
vetették fel azt az elgondolást, hogy a talajfelület üzemileg is keresztülvihető 
célszerű színezésével a gyapot növekedésére, fejlődésére, s ezzel összefüggés
ben tenyészidejének tartamára a terméshozamot fokozó s egyben a tenyész- 
időt megrövidítő hatást gyakorolhatunk.

Hasonló irányú hazai kísérletet paradicsommal, mint kísérleti növény
nyel, fehérre festett karton, illetőleg fémlapos talajborítás mellett, már 
1948-ban is végeztek (1).

A kérdés vizsgálatára 1953-ban kisparcellás előkísérletet állítottunk be 
az ÖTKI bikazúgi gazdaságában. A kísérlet azért is csupán tájékoztató 
jellegű, mert az. első vetés gyökérfekély miatt kipusztult. Másodszor VI. 
15-én vetettünk, amidőn a májusi esőktől felázott talaj állapota megengedte. 
A talaj hőmérséklete ekkor már magasan meghaladta a keléshez szükséges 
optimális hőmérsékletet, mert 5 cm-en a maximum elérte a 34 C°-ot. Ilyen 
magas talajhőmérséklet mellett a talaj színezésének valószínűleg csak kisebb 
hatása lehetett a kelésre.

A vetés után az első parcella talaját budai földporral, a másodikét fekete 
(venyige) koromfestékkel szórtuk le, a harmadik parcella felszíne kezeletlen 
maradt. A kelés az 5. napon kezdődött, VI. 19-én. A kikelt növénykéket 
számoltuk, aminek során az alábbi eredményt kaptuk.

1. táblázat. Kikelt növények parcellánként

V I.19. 20. 22. 23. 25. 26.
■

29. 30.

Kezeletlen . . . . 2 54 70 81 I 82 82 86 86
Fehér................. 10 32 72 • 83 84 85 90 92
F ek ete .............. 6 41 84 84 84 90 90 96



1 3 8

A számok a kérdéses napon meglévő összes növényeket jelentik, az 
előző napokon kikelteket is beleértve.

A késői vetés miatt ezeknek a parcelláknak növényzete gyengén fejlő
dött, ezért a kísérletet meglévő korábbi vetésű (V. 18.) táblába helyeztük 
át. Ez a tábla ekkor már közvetlenül a virágzás előtt állott. Megfigyeléseinket 
VII. 21-én kezdtük meg benne. A virágzás VII. 27-én kezdődött. A talaj szí
nezésének a hatása az első, második és harmadik levél képződése, valamint 
a bimbózás fázisaira a fenti okok miatt elmaradt. Ennek ellenére az egy heti 
talajfestés hatása a virágzásra már erősen mutatkozott. VII. 27 — IX. 19-ig 
terjedő időközben összeszámoltunk

a kezeletlen parcellán 1954
a fehéren színezett parcellán 2286 
a feketére színezett parcellán 1480

virágot. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a tövek száma a kezeletlenben 
216, a fehérben 209, a feketében 217 volt, s a teljes állomány a 70 x 15 cm-es 
sor- és tőtávolság mellett 262 tő lett volna, a virágzás mértéke a fehérre 
színezett felületű parcellán határozottan kedvezőnek mondható.

A virágzás üteme a legerősebb a fehér, a leggyengébb a fekete parcellán 
volt. Számlálásunk eredményét az alábbi táblázat adja. Az egyes napokon 
megszámolt virágokban az előző napokban kinyíltak nem szerepelnek. (L. 2. 
táblázat.)

2. tá b lá za t. Kinyílt virágok száma
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VII. 27. 6 20 3 VIII. 13. 56 51 33 IX. 3. 29 40 22
28. 15 30 3 14. 77 95 53 4. 31 42 26
29. 26 33 8 15. 95 96 54 5. 48 36 29
30. 39 48 13 17. 57 38 35 7. 28 58 41
31. 60 51 22 18. 79 103 47 8. 30 69 17

VIII. 1. 123 116 73 19. 99 75 38 9. 27 33 18
4. 148 135 91 21. 114 107 78 10. 8 9 5
5. 111 102 84 22. 123 103 76 14. 16 31 11
6. 81 89 78 25. 98 138 132 15. 9 13 6
7. 55 65 37 26. 115 111 112 16. 7 13 12

10. 37 45 31 27. 20 27 28 17. 3 12 8
11. 39 41 33 31. 12 26 20 18. 7 13 15
12. 61 74 35 IX. 1. 15 14 10 19. 5 9 11

2. 45 69 42

Rendszeresen mértük mindhárom parcella mikroklímáját. Léghőmér
sékletet 10 cm-en, talajhőmérsékletet 5 cm mélyen. A kelés ideje alatt (1 — 2- 
ábra) VI. 18-tól VII. 1-ig mind a lég-, mind a talajhőmérsékletben a feketített 
parcella volt a legmelegebb, a fehér a legbűvösebb. Reggel a fehér és a keze
letlen parcella léghőmérséklete kb. egyező, a fekete átlagban 0,3°-kal mele
gebb. A maximum 13 órakor van, amikor a fekete átlagosan l,3°-kal mele
gebb. Este ez a parcella szintén melegebb a többinél. A talajhőmérséklet 
5 cm-en hasonlóképpen viselkedik, csak a különbségek értékei nagyobbak. 
A maximum idején a fekete talaj kb. 2,3°-kal melegebb a fehérnél. Ez az 
elég nagy lég- és talajhőmérsékleti különbség a kelésben csak kis mérték
ben éreztette a hatását, a magas talajhőmérséklet miatt. Rendes körülmények 
között azonban minden valószínűség szerint a kelést — a talaj feketére szí-
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nézésével — siettetni tudjuk. Különösen abban az esetben, ha a korai gyapot- 
vetést fagykár éri, a másodvetés kikelésének ezúton való meggyorsítása 
igen előnyös lehet.

A gyapot csírázása 11 —12°-nál indul meg, s a kelés 15°-nál 2 hétig, 
20°-nál 7 —10 napig tart. Liszenko (2) szerint a vetési időpont napi közép- 
hőmérsékletétől függ a kelés ideje. Alacsony vetési hőmérséklet mellett a 
keléshez hosszabb idő és nagyobb hőösszeg szükséges, míg magasabb napi 
középhőmérséklet mellett történő vetésnél a kelés korábban, kevesebb nap 
alatt és kisebb hőösszeg mellett következik be. Pl. április 27-i vetésnél a 
keléshez 15 nap és 234° hőösszeg, míg a május 16-i vetéshez 8 nap és 144° 
hőösszeg kellett. Emellett azt tapasztalta, hogy későbbi időpontokban a hő
mérséklet fokozódásával a vetéstől a kelésig tartó napok számában mutat
kozó különbség mindinkább eltűnik.

A talaj feketítésével tehát a kelést siettetni tudjuk. A keléstől a virág-

1. ábra. Hőmérséklet 10 cm-en, 
VI. 1 8 -  VII. 1.

2. ábra. Talajhőmérséklet 5 cm-en, 
VI. 1 8 - VII. 1.

zásig terjedő időszak vizsgálata az előbb említett okok miatt elmaradt. Ezen 
időszakban a gyapot hőigényére vonatkozólag szintén Liszenko vizsgálatai
ból nyerhetünk képet. Megállapította, hogy az 1—4. levél képződésének 
fázisában a hőmérséklet emelkedésével a fázis lerövidül és a hőösszeg csökken.

A bimbózás fázisában azt tapasztalta, hogy a hőmérséklet emelkedése 
gyorsítókig hat. Alacsony hőmérsékleten a szimpódiumok megjelenése las
súbb, mint a soronlévő leveleké. Ezért a bimbók a magasabb levelek hónaljá
ban helyezkednek el. A hőmérséklet emelkedésével a szimpódiumok meg
jelenése gyorsul, s az alap magassága lejjebb vonul. Még magasabb hőmér
sékleti körülmények között a bimbózási fázis elhúzódhat és az alap magas
sága emelkedhet.

A bimbózás-virágzás fázisában Liszenko megfigyelte, hogy a virágzás 
dátumai a bimbózás idejétől függnek s nem a virágzási fázis hőmennyiségétől.

Az érés magas hőmérséklet és a levegő csekély viszonylagos nedvessége 
mellett gyorsabban megy végbe, mint ellenkező körülmények között.

A gyapot hőigényének kielégítése Liszenko szerint a bimbózás beálltáig 
döntő jelentőségű. Ez a fázis fordulópontot jelent a növény életében, s a további
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fázisok beállása nem a hőmérséklettől, hanem a bimbózás idejétől függ. Ez 
évben kísérletünket ennek vizsgálatára is ki fogjuk terjeszteni.

Liszenko megállapítását a virágzás hőigényére vonatkozólag kísérletünk 
is alátámasztja, amennyiben 39 mérési nap átlagában (3—4. ábra) a fehér 
talaj l,5°-kal hűvösebb a feketénél, ugyanakkor a léghőmérsékletbon 0,2°-kal 
melegebb. Még tisztább képet kapunk azonban, ha ezt az időtartamot két 
részre : VII. 25—VIII. 26-ig és VIII. 31.—IX. 19-ig terjedő időszakra oszt
juk. Az első időszakban zajlott le a virágzás nagyrésze. Az időszak elején 
a növények vegetatív fejlődésére annyival volt hatással a talaj festése, hogy 
a feketített talajú parcellában a levélzet haragos zöld és sűrűbb volt, míg 
a fehérben halványzöld és ritkább. A különbség azonban a fejlődés folya
mán mind kirívóbb lett. A feketített parcellában erős vegetatív fejlődésnek

3. ábra. Hőmérséklet 10 cm-en, 4. ábra. Talajhőmérséklet 5 cm-en,
VII. 25—IX . 19. VII. 25—IX . 19.

indult a növény, s a VIII. 26-i csonkolás' után nagy számban törtek elő 
a hónaljhajtások, úgyhogy kétszer kellett kacsolni ezt a parcellát. Az erő
teljesen vegetatív irányú fejlődés magyarázata minden valószínűség szerint 
a nitrifikáló baktériumok magas (30—35°) hőoptimumában {3) keresendő, 
ami a feketített parcellák talajában inkább adva volt.

A VII. 25—VIII. 26-ig terjedő időszakban (5—6. ábra) a fehér parcella 
talaja 2°-kal, léghőmérséklete 0,6°-kal hővösebb a feketénél.

A VII. 31.—IX. 19-ig terjedő időszakban (7—8. ábra) a talajhőmérsék
let a fehérben csak 0,9°-kal hűvösebb, a léghőmérséklet pedig 0,3°-kal mele
gebb a feketénél. Ennek az eltérésnek a magyarázatát a fekete parcella növé
nyeinek az erős vegetatív fejlődése adja meg. A feketített parcellába csak a 
déli órákban tud a nap besütni, alacsonyabb napálláskor a talaj árnyékban 
van, míg a fehérített parcellában a ritka levelű növényzet állandó napfény
ben fürdik, sőt a fehér talajról visszaverődő sugárzás miatt a léghőmérséklet 
az alacsonyabb talajhőmérséklet ellenére is magasabb, mint a másikban.
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5. ábra. Hőmérséklet 10 cm-en, 
VII. 2 5 -  VIII. 26.

6. ábra. Talajhőmérséklet 5 cm-en, 
VII. 2 5 - VIII. 26.

A virágzás időszakában azonban valószínűleg nem is a létrehozott leg
es talajhőmérsékleti különbség a lényeges, hanem az a sugárzási többlet, 
amelyben a fehér parcella részesül. Napsugárzás-hőmérő hiányában ezt mérni 
nem tudtuk.

7. ábra. Hőmérséklet 10 cm-en, 
VIII. 3 1 - IX . 19.

8. ábra. Talajhőmérséklet 5 cm-en, 
VIII. 31.- I X .  19.



142

Nagy hatása van a gyapotvirágzás erősségére a csapadéknak is. Ezt 
bizonyítja, hogy mindkét kiemelkedő virágzási maximum a jelentősebb 
csapadékok után következett be. Az augusztus 3-án lehullott 6,8 mm után az 
első virágzási maximumot 20°-os előző napi középhőmérsékletek után észlel
tük. Ezt követőleg VIII. 6. és 25-e között többízben előfordultak hasonló 
hőmérsékleti viszonyok, azonban a VIII. 4-ihez hasonló virágzási maximum 
csak a VIII. 22-i 12 mm-es csapadék után ismétlődött meg, bár ekkor már a 
középhőmérséklet 15 —18°-ra süllyedt. Száraz időszakban a virágzás menete 
követi a napi középhőmérsékletet és napfénytartam menetét.

A kovaelás a kezeletlen és a fehér parcellán egyidőben, IX. 29-én kezdő
dött, míg a feketén X. 3-án. Jellemző azonban a kovadás menetére, hogy míg 
a kezeletlen és fehérített parcellában X. 14-ig kb. 100—100 gubó kikovadt, 
addig a feketében mindössze 7. A fehér parcellában kovadt ki a legtöbb gubó.

3. táblázat. Az egyes parcellák kovadása
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IX. 29. 3 6 X. 7. 5 7 0 X. 15. 6 16 4
30. 1 1 — 8. 5 12 1 17. 8 17 9

X. 1. 0 3 — 9. 6 3 1 19. 192 200 56
2. 4 4 — 10. 11 11 1 23. 224 214 146
3. 2 4 1 12. 11 11 1 26. 292 405 365
5. 15 26 1 13. 4 13 1 29. 314 234 389
6. 0 9 0 14. 2 0 0 XI. 3. 103 121 31

- Összesen 1208 1317 1007

Hasonlóképpen érdekes a szedési táblázat is (3. táblázat), amennyiben 
400-zal több teljesen beérett gubót szedtünk le a fehérített parcelláról, mint 
a feketéről és 140-nel többet , mint a kezeletlenről. A feketének 1 /3-a nem kovadt 
ki. Ha a kifejlett magvas gyapot súlyát nézzük, akkor is hasonlóan kedvező 
eredményt kapunk a fehérített talajú parcella javára (4. táblázat).

4. táblázat

Szedés A magvas gyapot súlya 
grammban

Kezelet
len Fehér Fekete Kezelet

len Fehér Fekete

X. 1. 4 9 14,97 33,29
3. 5 8 — 18,55 29,92 —

7. 17 39 2 78,43 194,65 8,77
14. 40 42 4 178,38 188,90 18,18
23. 275 362 135 1123,53 1483,54 589,84
26. 290 350 248 1017,14 1316,20 861,82
29. 249 211 232 802,46 649,47 705,76

Összes........................... 880 1021 621 3233,46 3940,97 2184,37
Kúrák XI. 10............. 954 880 1240 1760,00 1795,00 2185,00
Mindösszesen ............ 1834 1901 1861 4993,46 5735,97 4369,37

Ha a gubók átlagos súlyát nézzük, a következőket kapjuk grammokban : 
Kezeletlen parcelláról 2,72
Fehér parcelláról 3,02
Fekete parcelláról 2,35
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Tájékoztató jellegű kísérletünkből végeredményben megállapíthatjuk, 
hogy a fehérített talajú parcella adta a legtöbb és a legjobb minőségű ter
mést. Az érés gyorsabb ütemben haladt benne, mint a többiben.

A leggyengébb termést a feketített talajú parcella adta. I tt  a talaj fes
tése csupán a vegetatív fejlődésnek kedvezett, de a virágzást és az érést erő
sen késleltette.

Ez évben a kísérletet folytatjuk, s kiterjesztjük valamennyi fázis hő- 
és fényigényének vizsgálatára, valamint a talaj színezésének megváltoztatá
sára is, a fenofázisokban.

A kísérlet kidolgozásában és keresztülvitelében Kaiser Imre kartársunk 
messzemenően segítségünkre volt, amiér e helyen is hálás köszönetét mondunk.

(Az Öntözési és Talaj javítási Kutató Intézet közleménye. Igazgató: 
Frank Melanie.)

IRODALOM :
1. Aujeszky—В erényi— Béli : Mezőgazdasági Meteorológia.. Akadémiai Kiadó. 

Budapest, 1951. 333. lap.
2. Liszenko T . D. : A hőtényező hatása a növényi fejlődésfázisok időtartamára. 

Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 1951.
3. Frank M. : A talaj vízgazdálkodásának hatása a talaj életére. Tiszántúli Öntözés

ügyi Közi. I X - X .  2 1 -3 5 . T. M. K. 1941.

O zorai Z oltán  :

L é g k ö r i  t ü k r ö z ő d é s e k  h u l l á m f e lü le t e k e n
Összefoglalás : A többszörös légköri tükröződéseket az eddigi elméletek rend

ellenes sűrűség-eloszlással magyarázták, de három képnél többről nem tudtak 
beszámolni. Az itt bemutatott új magyarázat nem veti el a rendellenes sűrűség- 
eloszlást, de figyelembe veszi azt az elméletileg és gyakorlatilag igazolt tényt, hogy 
erős inverziós felületeken állóhullámok léphetnek fel. A hullámfelületen való tük
röződés pedig, amint azt alább bebizonyítjuk, egyenes és fordított állású képek 
sorozatát adja.

★
Отражения на поверхностях воздушных волн. 11рен;нне теории объя

снили многократные воздушные отражения анормальным распредел ением 
плотности воздуха, но они могли давать отчет только, о 3 картинах, больше 
нет. Представленное объяснение не отвергнет анормальное распределение 
плотности, но обращает внимание на тот факт, оправданный теоретически и 
практически, что на сильных пнверзионных поверхностях могут про- 
исходиться стоячие волны. Отражение на таких волновистых поверхно
стях дает ряд картин — прямых и обратных —- как ниже доказывается.

★
Mirages atmosphériques produits par un mouvement ondulatoire. On a expliqué, 

jusqu’ici, les mirages • atmosphériques multiples par une répartition anormale 
de la densité. Or, on nepouvait en déduire la production de plus que trois images. 
L’auteur se sert également d’une distribution de densité extraordinaire, mais il 
envisage aussi la circonstance, théoriquement et empiriquement soutenue, qu’il 
existe, au long des inversions puissantes, des mouvement ondulatoires station
naires. On en déduit une série illimitée d’images droites ainsi que renversées.

★

A légköri optika egyik legérdekesebb jelenség-csoportjába tartoznak a 
tükröződések, különösen azok, amelyek többszörös képet adnak. Általános
ságban ezeket Fata Morganának szokták nevezni. Ez azonban helytelen 
mert a többszörös tükröződéseket el kell választani a Fata Morganától. Az
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utóbbira ugyanis az jellemző, hogy gyorsan változik. Giovane1 leírja, hogy 
1790. február 9-én ketten együtt figyelték meg ezt a jelenséget Dél-Olasz- 
országban. Alkonyaikor a nyugati horizontnál tűnt fel a kép, amely igen gyor
san változott. Először különös alakú felhőnek nézte, később azonban a kb. 
10 km-nyire fekvő Cerignola palotáit és tornyait vélték felismerni, majd 
távoli hegyek tűntek fel, amelyek nagy ablakos négyszögletes toronnyá vál
toztak s. i. t. A jelenség kb. félóráig tartott és még megjegyezni sem tudták, 
hogy hány féle képet mutatott.

A többszörös tükröződések, amelyekkel most foglalkozni óhajtunk, 
sokkal nyugodtabb képet adnak, amelyek száma változik ugyan, de az egyes 
képek kb. ugyanazon a helyen jelentkeznek. Minthogy — tudomásom szerint 
— hazánkban nem észlelték ezt az érdekes tüneményt, következőkben ismer
tetünk néhány csaknem klasszikussá vált leírást Pernter—Exner: Meteorolo
gische Optik (1922., Wien) c. könyvben közölt fordítások alapján.

I . Példák többszörös tükröződésekre. A leggyakrabban Vince- rajzaival találkoz
hatunk, aki a következőkép írja le megfigyeléseit:

»Az elmúlt nyáron (1798.) augusztus hó 1-én alkalmam volt Ramsgate mellett 
kb. *45-től este 7 és 8 óra közötti időig a következő jelenségeket megfigyelni : rendelle

nesen meleg nappal után tikkasztó este v o lt; az ég 
tiszta volt, kevés könnyű felhőcskével. Le akarom 
írni a jelenségeket, amint azokat 30—40-szeres nagyí
tású földi távcsővel megfigyeltem; ezek különben 
szabad szemmel is láthatók voltak. A megfigyelé
sek legtöbbjét 25 láb (7,6 m)-es szemmagasságban 
végeztem; egyeseket 80 láb (24,4 m) magasságból 
a tengerszíne felett. Nem tűnt fel, hogy a jelenségeket 
a magasság változása befolyásolta volna; általában 
a hatás ugyanaz maradt.

Az első szokatlan jelenség, amelyet megfigyel
tem, az volt, amelyet az 1. ábra mutat. Amint a 
távcsövemet találomra körül vezettem, hogy tárgyakat, 
amelyek a látótávolságban vannak, megfigyeljem, 
megláttam egy hajó árboccsúcsát a tengeri horizon 
felett előbukkanni, amint azt az 1. ábra bemutatja. 
Egyidejűleg felfedeztem a látómezőben a hajó két 
teljes képét a hajó feletti függélyesben a levegőben, az 
egyiket megfordítva, a másikat egyenesen a hajó
testtel egymásnak érve. A jelenség olyan szokatlan 
volt, hogy megkértem egy éppen ott lévőt, hogy a 
távcsőbe pillantson és keresse meg, amit ott látni 
lehet ; az illető azonnal leírta a két képet ugyanúgy, 
amint azt én is láttam. Ezek oly tökéletesek voltak, 
hogy a róluk szóló leírásainknak lehetetlen volt külön - 
bözniök. Ezután felvázoltam közvetlenül a hajó és 
a képeinek nagyság és távolság viszonyát olyan jól, 
amennyire az szemmérték után lehetséges volt és ez 
megfelelően pontos volt; ezek az 1. ábrán vannak fel
tüntetve. Óvatosan folytattam a megfigyeléseimet 
avégből, hogy vájjon lesz-e’ és milyen változás, és azt 
találtam, hogy, amint a hajó fokozatosan a horizon 
alá ment, mind két kép felemelkedett a magasba. 
Minthogy azonban a hajó nem tűnt el teljesen a 
horizon alá, sajnos nem tudtam megfigyelni, hogy 

1 ábra. mikor és milyen sorrendben tűnnek el a képek a
hajó láthatatlanná válásával kapcsolatban.

Ekkor, az érdekelt engem, hogy vájjon ugyan
ezek a jelenségek más hajókon is észlelhetők-e, és távcsövemet egy hajóra irányítot
tam, amelynek törzse éppen a horizonon v o lt; akkor egy fordított képet (2. ábra) 
láttam, amelynek főárboca éppen a hajóét érte. Ez alkalommal nem volt második kép, 
mint az első esetben. A hajó éppen a horizon irányában mozgott és a képe együtt 
mozgott vele anélkül, hogy az alakjában valami változás lett volna.



145

3. ábra

2. ábra

A következő hajó, amelyre távcsövemet irányítottam, olyan távol volt a horizon 
alatt, hogy a törzse még láthatatlan volt (3. ábra). Ekkor csak a fordított képnek egyik 
részét láttam . . .  A kép részei hirtelen tűntek fel és gyorsan egymás után tűntek e l ; 
először megjelent az alsó rész és gyors ugrással a felső részek, úgyhogy hol többet, hol

kevesebbet látott az ember 
az árbocokból. A képek fel
villanása nagyon hasonlított 
az északi fényhez. A válto- 
zásoik megfigyelésére, ame
lyek a hajók látóhatár mö
götti eltűnése kapcsán lép
nek fel, tovább folytattam 
megfigyeléseimet és azt ta
láltam, hogy miközben a 
kép fokozatosan kifejlődött, 
amíg végülis a hajó teljes 
képe láthatóvá lett, az ár
bocok csúcsai először érint
keztek.

Amint a távcsövemet a
horizon mentén tovább mozgattam, hogy megvizsgál
jam, van-e még másik hajó látható, észrevettem egy 
árboccsúcsot a horizon felett. Itt csak egy körülményt 
lehetett megfigyelni, amelyet eddig nem lehetett felfe
dezni; ekkor az egyenes és a fordított állású kép kö
zött (4. ábra), amelyek mindegyike tökéletes és na
gyon éles volt, a tenger képe is megjelent, amely a 

vizet nagyon jól felismerhetővé tette. A megfigyeléseimet megszaKítás nélkül folytat
tam, amíg a hajó a horizon fölé emelkedett, hogy a további változásokat, láthassam, és 
azt találtam, hogy a felső egyenes állású kép a hajó közeledtével fokozatosan felülről

lefelé eltűnt és ezzel együtt a tenger képe is szétfoszlott és 
ugyanakkor a fordított kép lesüllyedt; a hajó azonban nem 
közeledett annyira, hogy az arboccsúcsok érintkezésbe jöt
tek volna . . .«

Hasonló jelenségekről számolt be Scoresby3 is. 1820. 
június 28-án Nyugat-Grönland közelében tartózkodott 
(N 73°30’ W 11°50’). Előzőleg erősen ködös napok voltak, 
de 28-a gyönyörű szép nap volt. A hőmérséklet + 3 , -f-4 fok 
volt és a Nap igen erősen sütött. Szélcsend uralkodott és a 
tenger tükörnek látszott. Este 6 óra tájban gyenge nyugati 
szellő indult meg és érdekes jelenségek léptek fe l:

»Egy hajó felett, amely NW gen W irányban tartott, 
tökéletes kép jelent meg, épp olyan színű, mint a hajó 
maga és az árboccsúcsok érintkeztek; északnyugat felé 
két másik hajó két határozott, fordított képet mutatott a 
levegőben, amelyék közül az alsó tökéletes mása volt a hajó
nak, a felső azonban törzs nélkül jelentkezett. . .  A hajók 
képével együtt a jéghegyek képe is megjelent a levegőben 
egyes helyeken két rétegben«. Az utóbbiak a hajók mögött 
voltak. A tengeri jég képeit megfigyelte ugyanezen év 
július hó 15., 16. és 17-én N 71°30’ és W 17°00’ helyen is 
különösen szépen. »A jég képei a horizonon részben egy, 
részben két, vagy három párhuzamos szintben jelentek meg 
és ezek magassága a hajó fedélzetétől 10—30 perc volt a 
kimm felett és ahol szabad víz volt a horizonon, ennek 
képe jelent meg a levegőben, mint sötét szürke hullámzó

o

4. ábra

sávok.«
Scoresby későbbi közléseiből valók a következő példák: 

A levegőben egyszer meglátta egy hajó fordított képét, 
amely oly határozott és tiszta volt, hogy felismerte apja 
hajóját. Utólag erről megbizonyosodott a hajók helyzeté
ből a kérdéses időpontban. Ugyanakkor megállapította azt 
is, hogy a hajók akkor 28 tengeri mérföld (kb. 52 km) 
távolságban voltak egymástól. Ebben az esetben csak a kép 
jelent meg anélkül, hogy a hajót magát látta volna. 1826. 
június hó 26-án ugyanezt a jelenséget figyelte meg más

2  12
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hajókon ; a hajóknak többszörös fordított képét figyelte meg, olyanokét, amelyek 
közvetlenül nem voltak láthatók, tehát amelyek teljesen a horizon alatt úsztak. Ugyan
ebben a közleményben találjuk még a következőket:

»Június hó 12-én este 5 óra körül tiszta és meleg nap után a következő jelenségek 
voltak megfigyelhetők. Megfelelő távolságban lévő hajók valamennyien láthatókká 
váltak ; különbözőképpen voltak eltorzulva és távcsövön megfigyelve többen mutatták 
maguk felett a fordított képüket. tJgy látszott, mintha ezeket a tenger legkülső kimmjé- 
nek egy szalagja határolná és e határ, valamint a valódi horizon között jött elő vala
mennyi torzitott és fordított kép. Néhány hajó megtartotta eredeti nagyságviszonyát 
egy felette lévő fordított képpel. Mások hasonló távolságban vagy helyzetben, amelyek
nek az árbocai fele magasságukig a zavart rétegig felnyúltak, a felső vitorláiknál meg
rövidültek. Egy briggből, amelyik közelebb volt a többinél, csak a törzse és az alsó 
vitorlázata volt látható és a magasban ezek fordított képe és ami még eredetibb benyo
mást keltett, a hajó és a képe között egy keskeny, egészen világos tér maradt, mintha 
ott tökéletesen légüres tér lenne. Egy vagy két esetben a fordított képeken kívül még 
egy egyenes is látszott, amelyik a felső határrétegen állt. A legtöbb hajó, ha a valódi 
horizonon jelentkezett, valójában jóval mésszebb volt és több ezek közül túl volt min
den láthatósági határon. A valódi horizonton belül fekvő tárgyakat a fénytörés csa'k 
észrevehetetlen mértékben érintette, ha egyáltalán bekövetkezett ez. A látszólagos 
képhorizon felső határa gyakran szabálytalan, olyankor tört vonalat mutatott. De ez 
és a valóságos horizont közötti tér gyakran elmosódott.«

C. Colombo4 1890. augusztus hó 29-én a Monte Rosa gleccserhatárán Macugnaga 
felől a következőket észlelte : »A gleccser sziklái tükröződtek a levegőben épp úgy, mint 
a vízben és a csúcsokon egy másik csúcssorozat állt a fejetetején. A jelenség kb. félóráig 
tartott.«

Különösen érdekes Parnell6 megfigyelése 1869. április 13-án az Angol Csatornánál : 
Délelőtt erősen ködös volt. Délután 2 óra tájban kisütött a Nap, a köd szétoszlott. Az 
első megfigyelés, hogy rendkívül jó lett a látás. A francia partok 10 mérföldnyi (kb. 
19 km) távolságban látszottak. Caíais-n túl egészen Boulogneig láttak. Az ok valószínű
leg az, hogy a tenger felett közvetlenül még hideg levegő feküdt, míg a felette lévő 
nedves levegőt a Nap erősen átmelegítette. Távcsővel megfigyelve a partok kettősek 
voltak. Alul egy fordított és felette egy egyenes állású kép. A fordított kb. kétszer akkora. 
A Griz-Nez világító torony 5 egymás feletti képben jelentkezett. A legalsó egyenes állású 
és valamivel nagyobb. Efelett ettől elkülönítve a világító torony felső részének képpárja, 
egy egyenes állású és egy fordított. E felett egy másik pár, amelyek közül a fordított 
ugyanolyan nagy mint az előbbi, az egyenes azonban a teljes torony. Délnyugatra 
hajók többszörös képét figyelte meg. Ismét páronként léptek fel a képek, az alsók fordítot
tak, a. felsők egyenesek. Három, sőt négy képpárat is megfigyeltek. A fordított képek 
kb. kétszer olyan nagyok voltak, mint az egyenesek. Egy esetben az árboc' háromszo
rosára nőtt meg (kb. 10 percre), azután erősen összezsugorodott.

Biot6 a következőkről számolt be : »Itt megemlítek még néhány jelenséget, amelyet 
Arago és én Spanyolországban megfigyeltünk . . . Nem volt szó többé 2 képről, mint 
az egyszerű tükröződésnél, vagy háromról, mint amilyen Vince által megfigyelt jelen
ségnél volt, hanem kép tömegekről, amelyek egymás felett megszámlálhatatlan szám
ban jelentkeztek. Amikor ezeket a ritka jelenségeket megfigyeltük, a megfigyelési helyünk 
a Desierto de las Palmas hegyen volt 727 m-re a tenger felett Valenciában. Éjjel meg
figyeltük 161 km távolságból Yviza (Ibiza) szigetén lévő 424 m magas Campvey-hegyről 
származó fényjeleket. Először Campvey fényeit egyszeresen láttuk, úgy mint egy kis 
csillagot, ahogy az szokásosan megjelenik és három megfigyelési sorozatot végeztünk. 
A negyedik sorozatnál ugyanabban a függélyesben két képet láttunk Campveyről, 
amelyek becslésünk szerint 3 percnyire voltak egymástól. A valódi fény, vagy legalábbis, 
amelyiket mi valódinak tartottunk, s szoká,sós helyén tartózkodott. A másik, amelyiket 
képnek tartottunk, feljebb volt az égen és nagyobbnak, irizálónak látszott. Először 
csillagnak néztük. De mivel a helyét nem változtatta, különleges képnek kellett tulajdo
nítanunk. Nemsokára nemcsak 2, hanem 3, 4 és több képet láttunk. Egymásután kelet
keztek és eltűntek, anélkül, hogy az egy időben jelentkező képek száma határozott lett 
volna. Egyébként megjegyeztük, hogy az alsók, a valódi képet megközelítők gyakrabban 
és könnyebben jelentkeztek, mint a felsők, míg a magasabban fekvők nagyobbaknak 
és fényesebbeknek látszottak. Ezeknek a képeknek sok a hasonlóságuk más jelenségek
hez, amelyeket más megfigyelő helyről gyakrabban megfigyeltünk . . .«

II. A régebbi magyarázatok. A jelenség ismertetése után térjünk át a magyará
zatra. Itt először is az a feltűnő, hogy részletes indokolás igen kevés helyen talál
ható. Az eredeti cikkeken kívül csupán Pernter—Exner7 könyve tartalmazza ezt. Még az 
ennél újabb kiadású általános meteorológiákba sem vették át. Legtöbb meg sem kísérli, 
hogy magyarázatot adjon, a budapesti egyetemen jelenleg még használatban lévő tan*
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könyv pedig egyenesen azt a lehetetlen magyarázatot adja, hogy a fordított kép a vizen 
való tükröződésből származik. A szerzők általában kiemelik a rendellenes sűrűség-eloszlás 
szerepét, de részletesebb indokolás nincsen. Foglalkozzunk tehát azzal a magyarázattal, 
amelyet Pernter—Exner idézett munkája nyújt. Ez azt az elméletet ismerteti, amelyet 
Tait0 fejlesztett ki és amelynek segítségével bizonyos sűrűség-eloszlás feltételezésével 
kikövetkeztethető az egyenes és fordított képek megjelenése.

Az elmélet a főbb vonásaiban a következő :
A fénytörés törvényei szerint totális reflexió optikailag sűrűbb közegben lép fel 

a ritkább közeg határán. Abban a szerzők megegyeznek, hogy a többszörös türköző- 
dések ú. n. felső reflexióból származnak. Ilyen esetekben alul hideg, felette pedig jóval 
enyhébb levegő foglal helyet. Az is nyilvánvaló, hogy a fénysugár útja a tárgy és a sze
münk között szimmetrikus a pálya legmagasabb pontjára nézve. Az egyenes és for
dított kép megjelenése között csupán az a különbség, hogy felfelé emelkedve a pálya 
legmagasabb pontja előre vagy hátra helyeződik át (5. 
ábra, szaggatott görbe). Tait elméleti úton levezette a P D‘
csúcsponti görbe analitikus alakját:

i ~ r-------  . b + V b 2—
5 =  \  n<>2 +  \2 l g -------------

A a 8

ahol g és m a tetőpont koordinátái, n0 az első hideg le
vegő abszolút törésmutatója, b a szemmagasság a koor
dináta tengely felett. A képlet alapján nyerte Tait az
5. ábrán bemutatott csúcsponti görbét. 0  a szem hely
zete, AB  a tárgy, az OA távolság felező merőlegese a 
Ds egyenes, az OB felező merőlegese pedig a D'r. Ezek 
szerint három képet kapunk, két egyenes állásút és egy
fordítottat. Tait feltevése szerint az alsó, hideg réteg felett olyan levegő fekszik, amely
ben az n törésmutató magassággal való változását a következő törvény szabja meg :

5. ábra

n2 =  f (y) =  no2 +  y2

ahol y a magasság. Egyesek ( Nölke9, Hillers10) tovább fejlesztették Tait feltevéseit és 
további finomításokat értek el, de 3 képnél többet nem tudtak leszármaztatni.

Ennek az elméletnek minden sikeressége mellett vannak hiányosságai is. Egyik 
az, hogy három képnél többet nem ad, a másik pedig a sűrűség eloszlás önkényes meg
választásában rejlik. A többszörös tükröződések jelenségeit meg lehet magyarázni más 
úton is, amelyet az alábbiakban fogunk vázolni.

III . Inverziós felületeken kialakuló állóhullámok. A magyarázatnál kiindu
lunk olyan megcáfolhatatlan tényekből, amelyekkel az összes szerzők egyet 
értenek : a többszörös tükröződések idején erős inverziós réteg van a lég
körben, mégpedig nem messzire a talajtól. Ez az inverziós felület tulajdon
képpen diszkontinuitási felület, amelynek két oldalán nemcsak sűrűségi, 
hanem széldiszkontinuitás is fennállhat. A dinamikus meteorológia tanítása 
szerint az ilyen választófelületen hullámok alakulhatnak ki. Ennek elme
letét V. Bjerknes11 fejtette ki, amelyet Haurwitz Dynamic Meteorology c. 
munkája alapján ismertetünk.

Nagyjából vízszintes elhelyezkedésű diszkontinuitási felület három ok 
miatt nem marad egyenes, hanem hullámossá torzul. Ez a három ok :

1. a gravitáció hatása,
2. a felület két oldalán fennálló széldiszkontinuitás miatt fellépő nyírás 

hatása,
3. a földforgás hatása.
A határfelület hullámmozgása matematikailag is tárgyalható. Az alap 

feltevés az, hogy a geosztrofikus mozgásra, amely párhuzamos a diszkonti
nuitási felülettel, szuperponálódik egy zavaró, perturbációs mozgás. Az előbbit 
nem-zavart mozgásnak nevezzük és a hozzátartozó állapothatározókat nagy 
betűkkel jelöljük (U, V, W, P ) a mozgásegyenleteinkben, a perturbációs

2 *  4
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mennyiségeket kis betűvel (u , v, w, p), míg az eredő állapotét, a zavart moz
gásét kisbetűvel és felül vonással (ü, v, w, p)- Tehát

u — U u, v — V +  v, w =  W +  w és p = P  +  p (1)

A sűrűség (p) természetesen azonos mindhárom mozgásánál.
Feltesszük, hogy
a) a hidrodinamikai mozgás egyenleteket «, v, w, p-n kívül kielégíti 

a nem-zavart mozgás, tehát az U, V , W és P  is.
b) a perturbációk oly kicsinyek, hogy másodfokú tagjait el lehet hanya

golni az elsőfokúak mellett.
A differenciál-egyenletek megoldhatók összenyomható folyadékokra is, 

de itt — részben az egyszerűség okából — összenyomhatatlan folyadékokkal 
foglalkozunk, vagyis a diszkontinuitás mindenegyes oldalán a sűrűség állandó
nak vehető.

írjuk fel a mozgásegyenleteket a teljes, eredő mozgásra !

d u _  d u —d u
—  + U  -— ~b v  —-

' dt dx dy

c v  , — dv ~ d v
— + u  — +  v  —-
dt dx dy

dw —  dw — d w
—  + w  — ~b w  —
dt dx dy

(A )y j  es U ) z cl földfc

_ du -
4- W ~ ----r Z o j t!Vioz

- 2 o j z v  —
1 dp 
Q dx

< — -f  2 o)zU — 2oJxw = ----— - -
dz q dy

ez
-J- 2 o jxv  — 2 e>yu ==--------- — — y

Q dz

( 2 )

még a folytonossági egyenlet, amely összenyomhatatlan folyadék esetén a 
következő alakba írható :

d u  ■ c v  

dx 1 dy
dw
dz

0 (3)

Helyettesítsük be u, v, w és p helyébe az (1) formulákat. Ebben az esetben 
pl. a harnadik mozgás-egyenlet így alakul :

dW . dw TJdW dW , TTdw , dw 7 dW , dW ,------(- — +  U ----- }- u ■—- + U ----- \- u — +  V ------f- v ----- b
dt dt dx dx dx dx dy dy

T7dw dió TJTdW dW . ri,dw dw+  V -----b v-----b W -----b vj — - +  W ----- b w ---- b 2 coxV -b
dy dy dz dz dz dz (4)

, o o rr o 1 dP 1 dp-f- 2ioxv — 2o)yU —2coyii = -------- ------------ g
q dz q dz

I t t  az egyszer aláhúzott tagok tulajdonképpen a nem-zavart mozgásra felírt 
differenciálegyenletet adják és az első feltételünk értelmében kiesnek, a kétszer 
aláhúzottak pedig a második feltétel miatt, minthogy a perturbációs mennyi
ségek másodfokú tagjait tartalmazzák.
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A megmaradt részt tovább egyszerűsíthetjük újabb megszorításokkal :
c) a Föld forgását elhanyagoljuk (w =  0),
d) a diszkontinuitási felület legyen vízszintes, a geosztrofikus mozgás 

pedig vele párhuzamos, az ^/-tengelyt pedig forgassuk bele a mozgás irá
nyába (U = 0, V = W = 0).

Ily módon a következő egyenleteket kapjuk :

A  +  u A
?t dx

{ct dx

)“ = 
j w =

1_ dp_ 
d d x  

J_dp 
(> d z

( 5 )

^  +  =  0
dx z

Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ezeknek a differenciál-egyenle
teknek megoldása a következő egyenletrendszer :

=  (ce271 ”4 _  C’e ~2n '4 ^cos ~  (x -- ct)u =  \ce2n^  ~ C ’e~2n^

| '(Je271 T - f  C ’e  ~ 2n x js i]  

p . =  (c - U ) [ C e 2 n ^  - C ' e ~ 2n í j c o s y ( z  -

w  =  [ C e J a -}- C ’e  a j s in  —  ( x — c t ) ( 6 )

ct)

ahol c a hullámok terjedési sebessége, A a hullámhossz, C és C’ integrációs 
állandó, q pedig a sűrűség.

Válasszuk koordinátarendszerünk zy-síkját a szakadásos felületen. Fel
tesszük még azt is, hogy mindkét réteg végtelenül vastag. A részletes tárgya
lás, amelyet mellőznünk kell, kimutatja, hogy ha a h rétegvastagság nagyobb, 
mint a A hullámhossz 0,4-szerese, akkor a réteg végtelen vastagnak tekint
hető. Ez azt jelenti, hogy 1 km-es hullámhossznál a rétegnek 400 m-nél vas
tagabbnak kell lennie. Ez a feltétel többé-kevésbbé kielégül. A légkör alján 
szilárd felszín van. Ott tehát a perturbációs mozgás nem lehet végtelen nagy, 
tehát z =  — oo-re, u, v, w és p-nek végesnek kell maradnia, ami csak úgy 
lehetséges, ha C’ = 0. írjuk fel ezeket az egyenleteket a szakadásos felület 
másik oldalára is. A megfelelő mennyiségeket vesszővel jelölhetjük. I tt  
kikötjük, hogy a légkör külső határán (z =  +  oo) szintén véges legyen a per
turbáció. Ebből azt kapjuk, hogy a felső oldalon C = 0. Tehát fennáll, hogy

C e 2n a os —— ( x —c t )  u '  —
A

-i 2 * * 2 nCe "n A sin —  (x —ct) w’ =  
A x

2-t

w =

2ji]
■ C ’e  * c o s — ' ( x — c t )

X j

C'e 2:1 a sin {x—ct) (7)2n

2 O rrj _n _  ̂ 2
p = ( c - U )  Cfe Tcos-— {x-ct) p9 =  (c — U’) C ' e  ícos — (a:-ct)

A a
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A két egyenletrendszert összekapcsolja a szakadásos felület egyenlete :

(P -f p) — (.P’ -f p’) =  0 (8)

azaz a határfelület alsó oldalán lévő nyomás megegyezik a felső oldalon 
észlelt nyomással.

Nem célunk, hogy az egész levezetést ismertessük, ezért a hosszas, de 
különleges matematikai apparátust nem igénylő számításokat elhagyva 
bemutatjuk a végeredményt, a hullámok terjedési sebességét megadó for
mulát :

qU +  q’U’ ±  i / W - g ’ ~~ ~ !U - U '
Q - h  (/ 2jt o -{- o’ \ o - f - p ’

A hullámsebesség függ tehát a sűrűségtől (o, q’) az alsó és felső rétegbpn ural
kodó szélsebességektől (U, U’) és a hullámhossztól (A). A jobboldali első tagot 
advektív tagnak, a gyökös kifejezést dinamikus tagnak szokták nevezni.

Ebben az egyenletben két ismeretlen van még, a c és a /. Ha a terjedési 
sebességet zérusnak vesszük, vagyis álló hullámokat tárgyalunk, a hullám
hosszat ki lehet számítani a sűrűségekből és a szélsebességekből, vagyis mér
hető adatokból. Ha a sűrűségek helyett a gázegyenlet alapján a hőmérsékle
teket vezetjük be, az álló hullámok hosszára a következő kifejezést kapjuk :

2ti U -T  -b U ’2T  
X T  - T

( 10 )

Az itt kapott eredményt meglehetősen jól lehetett alkalmazni a hullám
felhőkre. Először Wegener12 végzett ilyen számítást. A kapott hullámhossz 
azonban nagyobb volt a valóságosnál. Raurwitz13 rámutatott, hogy a különb
séget az okozza, hogy a légkört összenyomhatatlannak tételeztük fel. Össze
nyomható légkörrel számolva sokkal jobb megegyezést kaphatunk, amint 
azt az alábbi táblázat mutatja14 :

Hullámfelhők hullámhossza :

h u l l á m h o s s z

Időpont AT
C°

AU
m/s megfigyelt s z á m í t o t t  

inkompr. kompr.
1894. II. 17..................... 2,6 14,8 1000—2000 m 6800 m 2190 m
1905. XII. 6..................... 2,2 10,4 1600 4210 1570
1906. II. 12..................... 1,0 4,0 710 1380 601
1906. II. 19..................... 3,7 3,0 175 212 196
1910. II. 3..................... 4,6 6,7 1490 1690 1360
1918. I. 17..................... 4,2 5,5 570 620 545
1918. I. 18..................... 0,4 6,0 2060 7320 1510
1918. I. 2 7 .................... 0,1 6,0 940 31500 1000
1931. V. 7..................... 0,0 6,0 2000 oo 1030

Az elmélet és a mérések ilyen egyezése arra mutat, hogy állóhullámok 
valóban fellépnek inverziós felületen és amint látható, a hullámhosszak 
széles skálája létezik 200 m-től 2000 m-ig. A hullámhossz képletből, de ebből 
a táblázatból is látható, hogy olyan időjárási feltételek mellett, amikoris a
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többszörös tükröződések fellépnek, vagyis nagy hőmérséklet-különbség és 
kis széldiszkontinuitás esetén, kisebb hullámhosszakat kapunk.

IV . Tükröződés hullámfelületen. Minthogy az inverziós felületeken hul
lámok fellépnek, helytelen az a feltételezés, hogy a tükröződés sima, tükör- 
szerű felületen lép fel. Számításba kell tehát venni, hogy a tükröző felületnek 
hullám alakja van. Amint az alábbiakból kitűnik, hullámokról többszörös képe
ket kaphatunk, mégpedig képpárokat, mint amilyenekről a megfigyelések 
beszámolnak. Az analitikai tárgyalás végett vegyük fel, hogy a hullámok 
tulajdonképpen hengerfelületet alkotnak és az alkotójukra merőleges metszet 
tiszta szinusz-görbét ad. Ebben az esetben a tükröződést két dimenziósán 
is lehet tárgyalni. A tükröző felület (most már csak görbe) analitikai alakja :

y — a sin ex -f- b (11)
ha az x-tengelyt vízszintesen választjuk, az ^/-tengelyt pedig függőlegesen 
és az inverziós felület nyugalmi állapotban az ^-tengelytől b távolságban 
van. A nézőpontot vegyük fel a koordinátarendszer kezdőpontjába. A sze
münkbe érkező látósugár egyenlete ebben az esetben

y  —  m x  (12)

Kövessük végig a látósugarat visszafelé a szemünktől a tárgyig. Ennek 
egyenlete a tükröző felületig a (12) egyenlet. A tükröző felületen megtörik 
a Snelius—Descartes-törvény értelmében. Az itt fellépő szögviszonyokat a 6. 
ábra mutatja be. A látósugárnak a 
szemünk és a tükröző felület közötti 
részét jelöljük Zj-gyel, innen a 
tárgyig terjedő részét pedig Z2-vel, 
a felület érintőjét é-vel, annak nor
málisát n-nel. Ezeknek az egye
neseknek az irányszögét a, ß ,  y, 
ill ci-val jelöljük az ábra szerint.
Ismeretes ezek közül ß ,  ill. tg ß ,  ami 
megegyezik a látósugár iránytan- 
gensével. Ismertnek vehető még a is, 
minthogy a felület érintőjének iránytangensét megadja az első differenciál
hányados értéke. A Snelius-Descartes-törvény értelmében a beeső és a vissza
vert fénysugár hajlásszöge a beesési merőlegeshez (71-hez) ugyanakkora, amit 
i-val jelöltünk. Most <5-t ki fogjuk fejezni a-val és /9-val, ill. tg «5-t tg a-val 
és tg /9-val:

S =  i '+ y  és y  — i  -f- ß ,  

i  —  y  — ß  

S =  2 y - ß  

n
de y = a ——

2
tehát <5 =  jt -f- 2a — ß

tg d —  tg ( n  4 -  2a  — ß )  — tg ( 2a — ß )

Az ismert trigonometrikus összefüggések alapján :
„ 2 tg a -  (1 -  tg2«) tg ß

tg 0 =  -----------------------------—
1 — tg2 a 4 - 2 tg a tg ß

amiből
vagyis

(13)
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Számítsuk ki a megfelelő iránytangenseket ! A tükröző felület érintőjének 
iránytangense az (x, y =  a sin ex +  b) pontban

tg a = ac cos ex (14)

7 .  á b r a

A látósugár iránytangensét pedig 
megkaphatjuk, ha meghatározzuk 
a fenti (x, a sin ex +  b) ponton és 
az origón átmenő egyenes irány
tangensét :

a sin cx-\-b  /leV
tg p = -----------------  (15)

(14)-et és (15)-öt behelyettesítve 
(13)-ba kapjuk :

tg 0 = 1 7 1 ’ =
2x ac cos ex — (1 — a2c2 cos2 ex) (a sin ex -f- b)
(1 — a2c2 cos2 cx)x~\~2ac cos ex (a sin ex +  b)

Az {x, a sin ex -f- b) ponton átmenő és w’ iránytangensű egyenes egyenlete 
7j — a sin ex — b =  rrí (£ — x)

ha a futó koordinátákat § és rr val jelöljük. Keressük azt a H  magasságot,, 
amelyet ez az egyenes, a megtört látósugár kimetsz a D távolságban lévő 
függőleges egyenesből (1. 7. ábra):

„  2xac cos ex —̂( \ — a2c2 cos2 caú (a sin ca; 4 -ó) , ^H = ----------------- -------— — ------ v—  -----— x) + a sin cx-\-b
(1 — ac cos ex) x -j- 2ac cos ex' (a sin ex -j- b)

Ez az egyenlet megadja, hogy ha a tükröző felületen végigszalad a látó- 
sugár, akkor egy D távolságban lévő függőleges tárgy melyik pontját 
láthatjuk. Kisebb elhanyagolással egyszerűbbé tehetjük a fenti formulán
kat. A gyakorlati számítások kimutatták, hogy ha x elég nagy és a elegendő 
kicsiny, ami a valóságos viszonyok között feltehető, akkor a2c2cos2cx ^  0 és 
2 ac cos ex ■ a sin ex «<<1 x és így

2# ac cos ex — a sin ex 
x-\-b

- b (D — x)-\- a sin cx-\-b ( 1 6 )

A (16) egyenletből világosan kitűnik, hogy H  értéke periodikusan változik, 
hol növekszik, hol csökken, azaz a látósugár fel-, ill. lefelé mozog végig a 
tárgyon, egyik esetben egyenes, a másikban fordított állású képet kapunk. 
A képek száma itt nincsen megkötve, ez csupán a hullámok számától függ. 
Bizonyos korlátozás azonban mégis van, mert a horizonhoz közelebb a hul
lámok részben fedésbe jönnek, ami a képeket zavarttá teszi. Éppen azért 
egyes fénypontok, amelyeknek nincs függélyes kiterjedése, nagyobb számban 
jelentkezhetnek, ami megegyezik Biot és Arago megfigyeléseivel.

Ez az elmélet természetesen nem adhat magyarázatot valamennyi rész
letre, mert sok elhanyagolás van benne. így pl. nagyobb távolságok esetén 
nem hagyható figyelmen kívül a Föld görbülete, amellyel együtt az inverziós 
felület is görbült lehet : a horizon felé lehajlik. Ez azonban a képek kialaku
lására kedvező, mert megjelenik a hullámok konkáv oldala is, amely szük
séges az egyenes állású kép kialakításához. További elhanyagolást jelent.
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hogy a tükrözést úgy tárgyaltuk, mintha a fény egy szilárd testről verődnék 
vissza. Valójában csak fokozatos törésről van szó, a fénysugár útja a levegőbe 
alulról nézve konkáv, s mikor már a rétegződéssel csaknem párhuzamos 
lesz, következik be a totális reflexió.

Mindezek ellenére ez az elmélet rámutat arra, hogy nem lehet az inver- 
ziós felületet síknak felvenni, s ha pedig hullámfelülettel van dolgunk, a több
szörös tükröződés különleges sűrűségi eloszlások nélkül is felléphet.
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Kulin István:

Áz agrometeorológia időszerű kérdései"
A legrégibb meghatározás szerint az agrometeorológia az időjárás és a növényi 

életfejlődés között fennálló összefüggéseket kutató tudomány. Idővel az agrometeorológia 
feladata bővült és a mai tágabb értelmezés szerint magában foglalja az általános időjárás- 
és éghajlatkutatás, vagyis a szinoptikus és a makro klímakutatás, továbbá a mikroklíma- 
kutatás összes eredményeinek hasznosítását a mezőgazdaság legkülönbözőbb területein.

A Szovjetunióban 1935-ben a »Meteorologie i gidrologija« c. folyóirat hasábjain 
agrometeorológiai vita indult meg, amely 1952-ig, tehát közel két évtizeden keresztül 
tartott. A vita fő célja az agrometeorológia tárgyának, feladatainak és módszereinek 
a tisztázása volt. A vitában az agrometeorológiai és a vele rokon tudományok legkivá
lóbb tudósain kívül gyakorlati szakemberek is igen nagy számban vettek részt s hosszú 
éveken keresztül az egész szovjet tudományos sajtó foglalkozott az agrometeorológia 
problémáival. A vita befejezése alkalmával 1952-ben az elvi kérdések tisztázása után 
konkréten kijelölték azokat a feladatokat, amelyek megoldását a mezőgazdaság külön
böző ágai, elsősorban a szocialista mezőgazdaság az agrometeorológiától várják.

A szovjet agrometeorológiai vita rendkívül tanulságos számunkra. Minthogy azon
ban most nem feladatom a hazai agrometeorológia távolabbi perspektíváinak fejtege
tése, a szovjet vita anyagának részletesebb ismertetésétől eltekintek. Most a hazai agro
meteorológiának egyelőre csak időszerű kérdéseivel foglalkozunk, ezért a vita anyagá
nak csak egy igen kis részét érintem. A több mint fél évszázados ^múltra visszatekintő 
szovjet agrometeorológiának ugyanis vannak olyan égetően sürgős időszerű kérdései, 
amelyek nálunk még sokáig nem lesznek időszerűek, és nagy számban vannak olyan 
megoldott kérdései, amelyek megoldása nálunk a közeli és távolabbi idők pro grammjába 
tartozik. Ilyenformán a mi időszerű agrometeorológiai kérdéseink a szovjet vitában

* Részletek a Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1954. március 11-i 
ülésén tartott beszámolóból.



részben csak az eredmények felsorolása közt említtettek meg. A vita így is sok hasznos 
útmutatást ad számunkra. Még több és világosabb iránymutatást kapunk a szovjet vitá
ból, ha a szovjet agrometeorológia jelenlegi állása és jövőbeli feladatai tanulmányozása 
mellett egy kissé továbbnézünk és vizsgáljuk a szovjet mezőgazdaságnak azokat a főbb 
problémáit, amelyek megoldásához az agrometeorológiától várja a tudományos alá
támasztást s amelyeket az agrometeorológia segítségével már megoldott. A szovjet 
agrometeorológia időszerű feladatait ugyanis a mezőgazdaság időszerű feladatai szab
ják meg.

Ha a szovjet mezőgazdasági problémákat összehasonlítjuk hazai mezőgazdaságunk 
feladataival, úgy találjuk, hogy ha a Szovjetunió mezőgazdasági problémái méreteiben 
és időszerűségükben különböznek is a hazaiktól, nagy részük lényegében azonos, vagy 
hasonló. Ilyenek pl. a mezőgazdasági tervek előre kidolgozása, azoknak menetközben 
való irányítása, esetleg szükségszerű módosítása, az okszerű mezőgazdasági termelés 
alapvető kérdése : a tájtermelés, azaz különböző növények és művelési ágak számára 
az optimális éghajlati feltételeket biztosító körzetek megállapítása s az egyes éghajlati 
körzetek számára a legmegfelelőbb agrotechnikai eljárások megállapítása. Ezenkívül 
a tájtermelés fogalmába tartozik a különlegesen előnyös vagy hátrányos természeti 
adottságoknak megfelelő növények termelésével való kihasználása. Az agrometeorológia 
segítségére váró kérdések továbbá a növénynemesítés és honosítás, valamint a mező- 
gazdasági üzemtervezés és vezetés számos kérdése, hasonlóképpen a különböző időjárási 

■károk s a növényi és állati kártevők elleni védekezés. Ide tartoznak a különböző termé
szetátalakító munkálatok, mint pl. vízgazdálkodási kérdéseink megnyugtató, korszerű 
megoldása, az ármentesítés, vízienergia kihasználása, az öntözés, a mezővédő erdő
sávok létesítése, a talajvédelem különböző módozatai stb.

A mezőgazdaságnak fentemlített és egyéb problémái időszerűségüknek megfelelően 
állnak elő kívánságaikkal az agrometeorológiával szemben és az agrometeorológia fel
adata, általános és távolabbi igényeket kielégítő kutatási irány mellett a felmerülő aktu
ális kívánságok kielégítése. De feladatává kell tennünk a kívánságokra való felkészülést 
is. Ezért az agrometeorológia időszerű feladatai közé kell sorolnunk mezőgazdaságunk 
főbb problémáinak nyilvántartását is, hogy — amint arra a közelmúltban igen sok eset 
volt — halasztást nem tűrő kérdésekben a mezőgazdaság segítségére siethessen.

A felszabadulás után a tervszerű termelésre áttért mezőgazdaságunk különböző 
intézményei és érdekeltségei részéről szokatlan nagyarányú érdeklődés nyilvánult meg 
az időjárási és éghajlati adatok iránt, Az érdeklődés nemcsak mennyiségi, hanem minő
ségi szempontból is meghaladta a múltban tapasztaltakat. Az előre kidolgozott tervek 
szerint dolgozó szocialista mezőgazdaság már nem elégszik meg a klimatológia régi 
átlagértékeivel, ami tulajdonképpen sok év adataiból számított számtani közép s a 
valóságban igen ritkán előforduló érték. Az átlag igeii gyors, de csak nagyvonalú tájé
koztatást ad valamely vidék éghajlatáról. Minden előnye ellenére a haladottabb mező
gazdaságnak ezen kívül szüksége van annak ismeretére is, hogy a mezőgazdasági ter
melésre előnyös, vagy hátrányos időjárási események bekövetkezését milyen valószínű
séggel várhatjuk. Erre a többévtizedes megfigyelések alapján megállapított effektiv 
értékek gyakoriságának ismeretében bekövetkeztethetiink.

A mezőgazdaság legkülönbözőbb intézményei és érdekeltségei részéről egyre inkább 
ismétlődő és növekvő kívánságok kielégítése érdekében, részben pedig mezőgazdasági 
terveink alapján előre várható igények kielégítése céljából 1951 őszén megkezdtük az 
egész országot átszövő megfigyelő hálózat többévtizedes észlelési anyagának a mező- 
gazdaság igényeinek megfelelő szempontok szerint való feldolgozását. Megelégedéssel 
olvastuk később a szovjet agrometeorológiai vitának azokat a részeit, amelyek mun
kánkat igazolták. így pl. F. F. Davitája, a mezőgazdasági tudományok doktora »Az 
agrometeorológia vita eredményei« c. összefoglaló értekezésében szilárdan leszögezi : 
»az éghajlattan magától értetődően a tudományos mezőgazdaság alapját kell hogy 
képezze«. A vita záróülése régebbi és újabb megállapítások alapján leszögezte azt is, 
hogy az éghajlati kutatások egymagukban nem elegendők. K. A. Tyimirjazev szerint : 
»agrometeorológiai kutatások nélkül a meteorológiai naplók végtelen számsora a mező- 
gazdaság számára csak haszontalan terhet jelent«. Ezt a gondolatot nem egyszer alá
támasztotta A. I. Vojejkov és V. R. Viljamsz is. »S maga a gyakorlati élet mutatta meg 
kétségbevonhatatlan igazságát annak, hogy a meteorológiai megfigyelések eredményeit 
megfelelően fel kell dolgozni, hogy tudományos alapul szolgáljon a mezőgazdasági 
termelés különböző ágaiban és hogy elősegítsék a természetátalakítás nagy terveit«, 
írja Davitája az agrometeorológia vitát összefoglaló értekezésében.

A szovjet agrometeorológia vita folyamán a meteorológiai adatok mezőgazdasági 
jelentőségéről nem is folyt szó, mivel az a Szovjetunióban már régóta egészen nyilván
való. Annál több szó esett a meteorológiai adatok felhasználásának módszereiről. Ezen 
kérdés nehéz és bonyolult voltát nemcsak a Szovjetunióban, hanem egyéb államokban
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is érezték mindazon szakemberek, akik a meteorológiai megfigyeléseknek a mezőgazda
ságban való felhasználásán fáradoztak. Napier Shaw híres angol meteorológus pl. meg- 

* állapítja, hogy a meteorológiai intézetek ugyan nagytömegű számadatokat nyomtatnak 
ki, de fogalmuk sincs arról, hogyan lehet ezeket felhasználni a mezőgazdaságban.

Ilyen és hasonló gondolatok indítottak bennünket arra, hogy elsősorban is a hazai 
mezőgazdasági viszonyoknak és igényeknek megfelelően kidolgozzuk a többévtizedes 
éghajlatkutatás eredményei mezőgazdasági hasznosításának módszereit és ezek szerint 
megkezdjük az adatoknak országos szempontból való feldolgozását. Csapadékfeldolgozá
sunknak egy része 1953-ban könyv formájában meg is jelent.

A nyomtatásban megjelent és a kézirat formájában lévő feldolgozások segítségével 
ma már elég sűrű hálózat alapján az ország minden vidékére nézve a tervgazdálkodás 
számára igen fontos következtetéseket tehetünk a következő évek időjárásának lehető 
ségeire és valószínűségeire, vagyis éghajlati alapon időjáráselőrejelzéseket tehetünk.

Ezen az alapon nem áll ugyan módunkban bizonyos naptári dátumok időjárását 
előrejelezni, nem tudjuk megmondani pl. azt, hogy 1956. júliusában mennyi csapadék 
fog hullani, de választ adhatunk arra a kérdésre, hogy hányszor számíthatunk annyi 
júliusi csapadékra (40 v. 50 mm-re), amennyi a kettős termelést biztosítja. Az ország 
minden vidékére nézve meg tudjuk adni többek közt a havi, negyedévi, félévi és évi 
csapadékösszegek szélső értékeit, továbbá a 90, 80, 75, 50, 20 és 10%-os valószínűség
gel bekövetkező csapadékösszegek alsó és felső határértékét. A feldolgozott adatok alap
ján módunkban áll a termelés szempontjából előnyös, vagy hátrányos csapadékmennyi
ségeknek a többévtizedes megfigyelési adatok tükrében való mérlegelése, azok rendkí
vüliségének vagy vis major jellegének kimutatása és egyben jelezhetjük azt is, hogy vidé- 
kenkint milyen valószínűséggel számíthatunk a termelés különböző időszakaiban ta
pasztalt bármilyen csapadékmennyiség megismétlődésére.

*

A mezőgazdaság igényeit a hőmérsékleti adatoknak a klimatológiában szokásos 
feldolgozási módjai éppen úgy nem elégítik ki, mint a régebbi csapadék feldolgozások. 
A szokásos klímatáblázatok nem mutatnak rá arra, hogy a fagy a hónap melyik szaká
ban jelentkezett s hogy az milyen erős volt. Már pedig a tavaszi és őszi fagyoknál döntő 
jelentőségű azok erőssége és jelentkezésének időpontja. Egy április eleji fagy kártétele 
nem mérhető össze ugyanolyan erősségű áprilisvégi faggyal. Április végén ugyanis a növé
nyek nagy része olyan fejlődési állapotban van, amelyben a növények fagy iránt érzé
kenyebbek. Ugyanez áll a májusi fagyokra is. Ősszel sem közömbös, hogy a fagy októ
ber végén, vagy elején jelentkezik és hogy milyen erősségű. A tervszerű termelés érdeké
ben ismernünk kell bizonyos dátumok után, pl. április 10-e vagy 20-a után jelentkező 
különböző erősségű fagyok gyakoriságát, ugyanúgy bizonyos dátumok előtt, pl. október 
15-e előtt jelentkező, különböző erősségű őszi fagyok gyakoriságát, illetve valószínűségét 
is. A tavaszi fagyok ilyen természetű feldolgozása számos növénynél rámutat a vetési 
idő helyes megválasztására, ugyanúgy a koraőszi fagyok rámutatnak vidékenként 
bizonyos későn érő fajták termelésének kockázatára.

Az ismertetett szempontok figyelembevételével a különböző erősségű tavaszi és 
őszi fagyok dátum szerint való feldolgozására módszert dolgoztunk ki s osztályunkban 
már régebb idő óta folyik a teljes hálózat megfigyelési anyagából a hőmérőházikóban 
elhelyezett és a radiációs minimum adatok feldolgozása.

Részben tavaly, de főleg a folyó évben megkezdtük az egyes éghajlati elemek közötti 
összefüggések kutatását. Ilyen kutatási téma pl. a hőmérőházikóban mért hőmérsékleti 
minimumok és a talajmenti radiációs minimum-adatok közötti összefüggések kutatása 
az ország különböző klíma vidékein, különböző időjárási helyzetekben.

Fenti kutatásokat a kérdés elméleti tisztázásán kívül elsősorban az teszi szüksé
gessé, hogy a mezőgazdasági szempontból rendkívül fontos talajmenti hőmérsékleti 
megfigyelések a megfigyelő állomások legnagyobb részén csak egészen rövid, páréves 
időszakra terjednek ki, vagy pedig hiányoznak. Ezek hiányában a talajmenti fagyokról 
a múltra nézve ezideig használható támpontjaink nincsenek, és így azok gyakorisága 
az ország igen sok vidékén nem állapítható meg. Az összefüggések ismerete ezekre bizo
nyos mérvű tájékoztatásul szolgálhat s ezenkívül a megfigyelési sorozatokban mutat
kozó kisebb-nagyobb hiányok pótlásánál is támpontot adhat.

Egy másik ilyen kutatási témánk a hőmérsékleti terminus-közép, a hőmérsékleti 
maximum, a napsütés, borultság és felszíni talajhőmérséklet összefüggéseinek ̂ vizsgálatai 
továbbá a terminus hőmérsékleti közép s a maximum és minimurn hőmérő adataiból 
képzett közép közötti összefüggések kutatása, majd később a hőmérséklet, relatív 
légnedvesség, a telítési hiány és a párolgás összefüggéseinek kutatása.

Az ilyen vizsgálatokat többféle célból végezzük. Egyik célunk az, hogy a különböző 
időjárási elemek s a növényi és állati életfejlődés közötti összefüggések vizsgálatánál
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lehetőleg kiküszöböljük a kutatást rendkívül megnehezítő sokféle tényező használatát, 
így pl. az eddigi előjelkorrelációs vizsgálatok szerint a hőmérsékleti maximum és a 
napsütéses órák száma közt elég jó összefüggés mutatható ki s így a hőmérsékleti hatá
sok vizsgálatánál — amit a növény- és rovarfenológiai kutatásoknál már több kutató 
alkalmaz is — a maximumok közepe az életfejlődéssel jobb összefüggést mutat, mint 
a hőmérsékleti közép. Előbbi ugyanis bizonyos mértékig a napsütést is kifejezi, s a 
szabadban élő növény és rovar életjelenségeinek vizsgálatánál ez a tényező nem hanya
golható el. Egy másik célunk, hogy támpontot kapjunk a megfigyelési sorozatokban 
lévő hiányok pótlására.

*

Foglalkoznunk kell azzal a gondolattal, hogy mezőgazdasági intézményeink szá
mára agrometeorológiai megfigyelési és kutatási módszereket dolgozzunk ki. Egy köze
pes nívójú agrometeorológiai állomás felszerelését és működését körülbelül a következő
képpen képzelem e l :

A felszerelés lehetne egy szabályos angol bódé, Fuess-féle maximum és minimum 
hőmérővel, egy vagy több radiációs hőmérővel és esőmérővel. Ezekkel a műszerekkel 
egész év folyamán folynának a megfigyelések. Ez nem igényelne nagy lekötöttséget, 
naponta csak egyszer, reggel kellene a műszereket leolvasni és nem is percnyi pontos
sággal meghatározott időpontban. A percnyi pontosság és naponta többszöri leolvasás 
ugyanis nagyon fájó pontja a mezőgazdasági állomásoknak.

Az állandó vagy esetleg csak időszakos talaj hőmérsékleti megfigyeléseket a jelenleg 
kíséreletezés alatt álló, ugyancsak napi egyszeri leolvasást igénylő talaj maximum és 
minimum hőmérőkkel kellene megoldani. Ezeket a műszereket kiegészíthetné esetleg 
egy napfény tartammérő. Ez este, naplemente után bármikor kezelhető. A tenyészidő 
különböző szakaiban (pl. tavaszi és őszi fagyok idejében, a gombabetegség és esetleg 
rovarkártevők, vagy egyéb okok miatt kritikus időszakokban) időszakos mérésekre 
szükséges volna egy hajszálas hygrométer vagy poliméter, s ennek, valamint a többi 
hőmérők ellenőrzésére, továbbá mikroklíma mérésekre egy pszichrométér, valamint maga- 
sabbrendű állomások számára ki kellene dolgoznunk egy párolgásmérési módszert. 
Talán a szabad Wild-féle párolgásmérő volna erre alkalmas. Ezzel a levegő páraéhségét 
valószínűleg jobban ki lehetne fejezni, mint a relatív nedvességgel, vagy akár telítési 
hiánnyal, mert ennél á szélhatás is érvényesül.

Nagyon messzire vezetne annak részletezése, hogy egy kevés fáradsággal vezethető 
állomás mennyi sok gyakorlatilag hasznosítható adatot nyerne. A tavalyelőtti megjelent 
módszertani könyvemben ilyen és hasonló célokra kidolgozott egyszerű módszerekkel 
a környező klímaállomások átlagértékei és különböző gyakorisági értékei segítségével 
megfigyelési eredményeiket még új állomások is azonnal közvetlenül hasznosíthatnák. 
A naponta egyszeri leolvasást igényelő maximum- és minimum-hőmérő agrometeorológiai 
célokra sokkal jobban hasznosítható adatokat ad, mint pl. a háromszori leolvasást és 
ezenkívül még számolást igénylő napi közép. A maximum és minimum adatból egyéb
ként ismert módon gyakorlatilag jól használható napi közép nyerhető. Eddigi vizsgála
taink szerint a kétféle közép közt egyhónapos időszakban ritkán adódik 0,5 fokot elérő, 
avagy azt valamivel meghaladó különbség. Ez gyakorlati célokra megengedhető hiba. 
A napi egyszeri kezelést igénylő napfénytartammérő mezőgazdasági célokra szintén job
ban hasznosítható adatot szolgáltat, mint a háromszori megfigyelést igénylő felhőmeg
figyelés. Egyébként a borultság és napfényes órák értékszámai közötti összefüggések 
vizsgálata terveinkben szerepel.

Időszerű feladatnak tartom a jelenleg működő agrometeorológiai hálózat feji • 
lesztését. Az agrometeorológiai hálózat fejlesztésénél a vadontermő és mezőgazdasági 
kultúrnövények fenológiai hálózatáról és a talajnedvességmegfigyelő hálózatról lehetne 
egyelőre szó.

A fenológiai hálózat jelentőségére és szükségességére nem akarok itt kitérni. Csak 
annyit említek, hogy fenológiai hálózat ma már minden kultúrállamban működik. A feno
lógiai megfigyelés csak akkor járhat eredménnyel, ha a megfigyelések meteorológiai 
megfigyelésekkel párhuzamosan folynak.

*

Az utóbbi években felmerült kérdések szükségessé teszik agrometeorológiai tájé
koztató szolgálat megszervezését. Ennek feladata volna a mezőgazdasági termelés 
szempontjából fontos időjárási események (fagy, jégeső, heves zárpor stb.) nyilvántar
tása és mérlegelése, a megismétlődő, vagy egyik hónap.ból a másik hónapba átnyúló 
rendkívüliség, pl. csapadékbőség vagy hiány, rendkívüli hőtöbblet, vagy hiány folya-
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matos, naptári időszaktól független nyilvántartása, mérlegelése és térképezése. Hasonló
képpen a távirati úton, havi jelentéseken, vagy a hónap közben beérkezett kárjelentések 
összegezése és térképezése. Röviden kifejezve : a rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatás 
és tájékoztatás s ezenkívül a mezőgazdaság különböző szervei és a sajtó részéről előre 
várható fontosabb természetű kívánságok kielégítésére való felkészülés.

A csapadékkal kapcsolatban végzett eddigi éghajlati feldolgozásaink és a folya
matban lévő hőmérsékleti feldolgozásaink alapján ma már módunkban áll egy-egy 
rendkívüli eseménynek az eddiginél sokkal alaposabb kiértékelése. Megfelelő előkészü
let nélkül ezek birtokában sem lehetséges sok fontos és sürgős kívánságot idejében kielé
gíteni. Feladata lehetne az egész év folyamán működő, továbbá a tavaszi idény alatt 
a vetési idő helyes megállapítása érdekében szervezett nagyobb számú talajhőmérséklet- 
sürgönyző hálózat adatainak nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása is, s általában 
a gyors hírszolgálat mezőgazdasági szempontból fontos adatainak feldolgozása és még 
ezenkívül számos mezőgazdasági vonatkozású adatgyűjtés és feldolgozás.

A tavalyi év folyamán mikroklíma vizsgálatokat .kezdtünk a mátraszentlászlói 
és a Bakonyban lévő lókúti fagykísérleti állomásokon. A fagykísérleti állomásoknak 
az a rendeltetése, hogy különböző, nemesítés alatt álló, és a termelésbe már bevezetett 
őszi gabonafajtáinkat és egyéb őszi vetésű növényeket szelektálás céljából szigorúbb 
időjárási hatásoknak tegyék ki, mint amilyen a szokásos termelési helyen általában 
előfordul. Mindkét kísérleti telepen a termelési helynél hosszabb és szigorúbb téli idő
szakot s a vastagabb és tartósabb hótakarót a magaslati fekvés biztosítja. A kísérleti 
növények ezeken a telepeken mintegy szigorított vizsgáztatásnak vannak alávetve. 
A hosszú és szigorú téli időjárás erősen szelektálja az egyes növényfajtákat s úgy a leg
kiválóbb fajták vagy egyedek maradnak meg. Ez a módszer egyben többéves időnyere
séget is jelent az egyes fajták tulajdonságainak ellenőrzésénél, ugyanis — amint azt az 
utóbbi évek enyhe telei bizonyítják — évek elmúlhatnak, hogy az egyes növényfajták 
termelési helyükön fagyellenállóságukról és télállóságukról bizonyságot tehessenek. 
Utóbbi fogalom, vagyis a télállóság a különböző természetű fagyhatásokkal (megfagyás, 
kifagyás, szomjanhalás é s . felfagyás) szembeni ellenállóságon kívül a vastag és tartós 
hótakaró okozta károsodásokkal (kipállás, megfulladás, hópenész) szembeni ellenálló
ságot is magában foglalja.

A kísérleti növények egy részét szitaszerű oldalakkal ellátott ládákkal védik meg 
a behavazástól, másik részük nem részesül védelemben.

A vizsgálatokat a múltban megfelelő meteorológiai ellenőrzés nélkül végezték. 
Különböző természetű fagykártételeket előidéző hőmérsékleti értékeket nem figyelték, 
még kevésbbé ellenőrizhették azt, hogy a különböző mikroparcellákon uralkodó, meg
lehetősen eltérő kisugárzási viszonyok mennyiben járultak hozzá egyes fajták elpusz
tulásához a többivel szemben. Őszi felméréseink alkalmával az egyes mikroparcellákon 
3 fokot, télen pedig 4 fokot meghaladó különbségét találtunk a radiációs minimum 
adataibain, ami világosságot derít a fajtakísérleti eredmények eddig érthetetlen ellent
mondásaira.

*

Felvetem itt az obszervatórium, illetve Marton vásáron elhelyezendő agrometeoro
lógiai kutató állomásunk kérdését is. Az eredetileg Vácrátóton tervezett kutatóállomást 
a mezőgazdaságunk gyors fejlesztését előíró új kormányprogrammunk értelmében 
Martonvásáron fogjuk felállítani. Az új kormánypro gramm biztosítja Marton vásárnak 
a jelenleginél jóval nagyobb mezőgazdasági tudományos központtá való kifejlesztését 
s itt bővebb alkalmunk nyílik részben önálló agrometeorológiai kutatásokkal, részben 
különböző kutatók kísérleteibe belekapcsolódva mezőgazdaságunk gyors fejlesztéséhez 
hozzájárulni.

A martonvásári kutatási programmunk részletezése itt túl hosszúra nyúlna. Egye
lőre a részletezés még nem is időszerű.

Felhasználom ezt az alkalmat annak hangsúlyozására, hogy amennyiben valóban 
komoly és eredményes agrometeorológiai kutatásokat kívánunk végezni, ezekhez a 
már előbb említett botanikus, illetve biológus szakemberen kívül egy talajkémikus szak
ember és egy fizikai-matematikai ismeretekkel rendelkező egyetemi képzettségű mete
orológus nélkülözhetetlen.

Feladatkörünk megállapításánál az általános és nagyobb távlatú s a finomabb 
részletekbe menő célkitűzések mellett mindenkor figyelembe vettem mezőgazdaságunk 
legfontosabb és legidőszerűbb problémáit és igyekeztem ezekhez igazodni. Folyó mun
káink és terveink részletesebb indokolását az »Időjárás« legutóbbi számában, továbbá 
a legutóbbi népszerű és tudományos kötetünkben, a tavaly és az idén megjelent szak
munkákban fejtettem ki.
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B enedek Éva :

Mikroklíma-vizsgálatok kenderállományban

Összefoglalás : 1952 júliusában Mezőhegyes határában több napon át vizsgá
lat folyt virágzó kenderállományban a levegő és a talaj hőmérsékletjárásának meg
állapítása érdekében. E vizsgálatok szerint az állományban a levegő hőmérséklet
járása sokkal szélsőségesebb, a talajhőmérséklet pedig jelentékenyen alacsonyabb, 
de jóval kisebb amplitúdójú, mint akár az erdőben, akár a talajközeli szabad lég- 
rétegben.

★
' Микроклиматические исследования в плантации конопли. В целях опре

деления хода температуры почвы и воздуха исследования совершились 
в окрестности Mezőhegyes в месяце июля 1952 г. через больше дней на план
тации цвестущей конопли. Г1о этим исследованиям ход температуры на 
плантации гораздо более екстремный и температура почвы значительно 
ниже (но амплитуда на много меньше) чем в лесу или в свободном призем
ном воздушном слое.

★
Recherches microclimatiques dans un champ de chanvre. En juillet 1952, on a 

exécuté, pendant plusieures journées, des recherches microclimatologiques dans 
un champ de chanvre en fleurs, afin de connaitre la marche diurne de la tempéra
ture de l’air et du sol. On constate dans le champ de chanvre, une marche beaucoup 
plus extrême de la température de l’air et une température essentiellement 
plus basse dans le sol. Néanmoins, l’amplitude de la température du sol est bien 
moindre qu’en forêt ou au champ libre.

*

I. LéghőmérséMeti megfigyelések. A Magyar Tudományos Akadémia kuta
tásai keretében a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani Intézete 1952. 
júliusában Mezőhegyes határában végzett mikroklimatológiai méréseket. 
A mezőhegyesi kutatások a búza, a tarló, az erdőszegély, majd pedig a ken
der (Cannabis Saliva) mikroklímájának műszeres vizsgálataira terjedtek ki.

Ebben a tanulmányban először a kender mikroklímájának megfigyelési 
eredményeit és a virágzó állomány lég- és talajhőmérsékleti jellegzetességeit 
mutatom be. Fontos rostnövényünk, a kender hőháztartásának vizsgálata 
annál is inkább szükségessé vált, mert erre vonatkozó hazai publikáció még 
nem jelent meg. Külföldi 'szerzők közül E. Tamm berlin-dahlemi tanárnak 
az 1930-as évekből származó, kutatásai foglalkoznak a kender állomány - 
éghajlatával, ezek az eredmények és megállapítások azonban a mi hazai 
viszonyainkra természetesen teljes mértékben nem alkalmazhatók.

A mikroklíma-méréseink színhelyét képező kendertábla Mezőhegyes déli 
.határában, a várostól kb. 2 km távolságban, az állami gazdaság 36. sz. erdejé
nek NNW szegélyén, az erdővel párhuzamosan, és attól átlag 4 — 5 m távol
ságban, WSW-ENE égtáji fekvésű volt. A szomszédos erdő, melyet csak 
a 4—5 méter széles dülőút választott el a kenderállománytól, átlag kb. 6 m 
magas fákból állott (1. ábra).

A kutatások keretében műszerállományunk hiányossága miatt csupán 
a lég- és talajhőmérsékleti felvételeket végezhettük el. A léghőmérsékleti 
vizsgálatok céljára 3 állomást állítottunk fel : egyet a kenderállományban, 
annak szegélyétől 20 m-re, 3 hőmérővel ; kettőt pedig összehasonlítás céljá
ból az erdőszegélyen és az erdőben, 20 m távolságra az erdőszegélytől, 2—2 
hőmérővel.

Elektromos hőmérőinket mindhárom állomáson a környezet érintetlen
ségének megőrzésével a kenderállományban a talajtól 15, 140 és 205 cm-es



1 5 9

szintekben (a kender átlagmagassága 140 cm), az erdőben 140 és 205 cm 
magasságban, az erdőszegélyen pedig a talajtól 15 és 140 cm-re helyeztük el. 
Az adatok leolvasása éjjel-nappal 15 percenként történt..

A makroklímaadatok megfigyelésére külön állomást nem volt szükséges 
felállítani, mert a közelben, 2 km távolságban azonos (közép-kötött mező
ségi vályog) talajt borító alacsony gyepszint felett jól felszerelt, az országos 
megfigyelőhálózatba tartozó mezőhegyesi klímaállomás működött, s annak 
adatai teljes mértékben rendelkezésünkre állottak. Mégis állítottunk fel egy 
elektromos hőmérőt a kendertábla és az erdőszegély, között a 180 cm-es 
légtér hőmérsékleti viszonyainak mérésére, számolva azzal is, hogy az itt 
észlelt hőmérsékleti értékek egyrészt a kender, másrészt pedig a szomszédos 
erdő hőmérsékleti hatásai alatt állnak. Ez a hőmérő egyúttal ellenőrzésül 
is szolgált, amennyiben mellette azonos magas
ságban higanyos léghőmérőt helyeztünk el, *az 
elektromos úton tö itént mérések helyességének 
ellenőrzésére.

A klímaállomás terminusészleléseinek ki
egészítésére a 15 perces észlelési időpontok
ban empirikus makroklíma-észleléseket is vé
geztünk. Az egyhetes mérési időszak léghő
mérsékleti észlelési adatanyagát a léghőmér
séklet 15 percenkénti változásait feltüntető 
grafikonok alapján dolgoztam fel.

A napi grafikonok alapján elsősorban 
sugárzási típusokat emeltem ki és vettem vizs
gálat alá, ezeken belül pedig a felhözöttség 
fokát és a szélviszonyokat kellett még — 
mint a léghőmérséklet alakulását jellegzetesen 
befolyásoló tényezőket — figyelembe vennem.

Műszerfelszerelésünk nem tette lehetővé 
azt, hogy a kenderállományban végzett észle
lésekkel egyidőben szabadtérségen is hajtsunk 
végre megfigyeléseket, így adatainkat csupán 
a makrokíímaállomás és az erdőben elhelyezett 
hőmérők adataival, esetleg a július 8—14. kö
zött, ugyancsak Mezőhegyesen, tarlón végzett 
vizsgálatok eredményeivel hasonlíthatjuk ösz- 
sze. Mérési eredményeinkkel kapcsolatban fi
gyelembe kell vennünk azt, hogy július 15-én
a kenderállomány már teljes virágzásban volt és mintegy 140 cm magas 
egyedeivel, sűrű levélzetével csaknem teljesen zárt állományt képezett.

A kenderállomány, valamint az erdő léghőmérsékletének járását fel- 
iüntető napi grafikonok egybevetésével megállapítható, hogy a virágzó ken
derállomány hőháztartása szélsőségesebb, mint az erdőé. A kenderállomány
ban tehát a hőhatások felfokozódnak, így az az erős besugárzás időszakában 
sokkal, melegebb, a lehülési periódusban pedig hűvösebb az erdőhöz képest!

A legmagasabb léghömérsélcletet az első mérési napon, július 15-én mér
tük a kenderállomány 15 cm-es szintjében, tehát a talajközeiben, két esetben : 
11 óra 30 perckor és 13 óra 15 perckor 44,5° értékben. Ugyanezen a napon 
a mezőhegyesi makrokíímaállomás maximumhőmérője 38,0°-ot mutatott 
s azonos szintben az erdőben 36,3°, a kenderközeli (180 cm) ellenőrző hőmérőn 
pedig 38,5° volt a napi legmagasabb hőmérsékleti érték.

l.ábra. Höméröfelállítás: 1. állo
máson 205, 140, 15 cm-re a talaj 
felett; 2. állomáson 140, 15 cm-re 
a talaj felett ; 3. állomáson 205, 
140 cm-re a talaj felett ; T =  
talajhőmérök. Az 1. és 3. állomás 

20 m-re van az úttól
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A léghőmérséklet minimuma a kenderállomány első szintjében, július 
21-én 10,9°-os hajnali értékkel következett be. A mezőhegyesi éghajlati 
állomás ugyanezen a napon 14,0°, tehát 3,l°-kal magasabb léghőmérsékleti 
minimumot mért. Az a tény, hogy az erdő és a kendertábla között 180 cm-en 
elhelyezett ellenőrző hőmérőn ugyanezen a napon 13,9° volt a legalacsonyabb 
hőmérsékleti érték, az erdőnek az ellenőrzőhőmérőre gyakorolt hatását iga
zolja, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az erdőben ugyanakkor 140 
cm-en csupán 13,6°-ra süllyedt a léghőmérséklet.

Közepes maximumok 
hat nap átlagában (VII. 15 -20.) :

Közepes minimumok 
hat nap átlagában (VII. 16--21.):

Makroklímaállomás : 31,0 C° Makroklímaállomás : 14,3 C‘
Kender 15 cm szint : 38,5 Kenderben 15 cm : 13,9
Kender 140 cm szint : 34,0 Kenderben 140 cm : 13,7
Kender 205 cm szint : 32,7 Kenderben 205 cm : 14,6
180 cm .ellenőrző hőmérő : 32,9 180 cm ellenőrző hőmérő : 14,3

A napi legnagyobb hőmérsékleti kilengéseket tehát az erős felmelegedés követ
keztében a kender talaj közeli szintje szenvedte, a mérési időszak átlagában 
24,6° értékben, de egyes napok kilengései ennél jóval nagyobbak (július 
18-án : 28,3°). A 140 cm szintben átlagosan 20,3° volt a napi ingadozás, július 
18-án pedig 22,7°-ot mutatott a kenderállomány felső szintjének napi hőmér
sékleti kilengése. A mezőhegyesi makroklímaállomáson ez az érték 16,7°.

A kenderállományban a 205 cm léghőmérséklet járása a legegyenletesebb 
(napi kilengés : 12,8°), mivel ez a szint a besugárzás idején nem melegszik 
fel olyan intenzíven, mint pl. a talajközeli 15 cm-es réteg.

Az erdő hőmérsékleti kilengései a kiegyenlített hőmérsékletjárást iga
zolják, maximálisan 17,9°, minimálisan pedig 10,3° napi hőmérsékleti inga
dozásokkal.

A kenderállomány napi hőmérsékletjárásának jellemzőjeként állapít
hatjuk meg, hogy bár a kender júliusban 140 cm-es magasságával, sűrű levél- 
zetével a virágzás szakaszában már meglehetősen zárt állománynak tekinthető, 
tehát sajátos hőháztartás kialakítására alkalmas, felső szintje mégsem viselke
dik teljesen úgy, mint általában a talajfelszín, tehát nem válik minden eset
ben a hőforgalom lebonyolítójává.

Nappal ugyanis a vizsgált időszakban különböző időjárási viszonyok 
között, magas napállás idején az állományban a sugárzás a talajig hatol le, 
a tevékeny szint itt alakul ki és innen jut a hő — önálló mikroklímára jel
legzetesen — nyári hőmérsékleti gradienssel a magasabb növényi szintek 
felé.

A léghőmérséklet napi járását vizsgálva, a mérési időszakban — július 
•közepén — reggel általában 8 óra körül jut a talajközel vezető szerephez 
(amikor feltehetően önállóvá is válik a kender mikroklímája). Ettől az idő
ponttól kezdve a napállás és a besugárzás emelkedésével ez a szint egyre 
nagyobb pozitív hőtöbblethez jut. Hőmérsékleti csúcsértékét derült égbolt 
mellett 12 —13 óra között éri el (max. VII. 15 : 44,5°) ; attól kezdve hőmér
séklete szabályosan csökken az esti fázisváltásig, 19 — 20 óráig, mikoris a 
kisugárzási típusban a talajközeli szint már más jellegzetességet vesz fel.

A talajközei hőmérsékleti járását a többi szint a besugárzás időszakában 
a nyári hőmérsékleti gradiensnek megfelelő különbséggel követi, tehát sor
rendben a 140, majd a 205 cm-es szintek hőmérsékleti görbéje következik.
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A 140 cm (kender felső szintje) hőmérsékleti csúcsértéke 15-én 41,2°, 
a 205 cm-é pedig 39,2°, tehát magasabb, mint az erdőhatás alatt álló 180 
cm-es légréteg ellenőrzőhőmérőjének értéke (38,6°).

Az egyes szintek között a besugárzás időszakában a legnagyobb hőmér
sékleti különbség a nyári hőmérsékleti gradiensnek megfelelően a talaj- 
közeli és a 205 cm-es szintek között alakul ki, főleg derült égbolt és szélcsend 
mellett. 17-én és 18-án felhős időben 6 — 7 C°, 20-án pedig derült égbolt mellett 
mintegy 9 C° különbség volt a két szint hőmérséklete között.

Jellegzetes, hogy a kenderállomány és az erdő között elhelyezett hőmérő 
adataihoz képest a kender 205 cm-es szintjének hőmérséklete is magasabb 
a besugárzás időszakában, holott magasságánál fogva a nyári hőmérsékleti 
gradiens szerint alacsonyabbnak kellene lennie. Ez egyrészt az erdőnek kör
nyezetére gyakorolt hatására mutat, másrészt okát a kenderállomány nappali 
pozitív hőtöbbletében találjuk meg. Ez utóbbit főleg arra vezethetjük vissza, 
hogy a sűrű növényzet és szárrészek visszaverése következtében az állomány
ban a sugárzások felfokozódnak, az állomány tömege és zártsága pedig a kicse
rélődési folyamatokat erősen lefékezi, így a kenderállomány közismerten 
gazdag vízgőztartalmú levegője erősen fülledt melegérzetet kelt annál is inkább, 
mert az ember bőrfelülete a nedves levegőben nem tud párologtatni.

A környezethez viszonyított hőtöbblet és a fülledt meleghatás azonban 
csak a besugárzás időszakában jellemzője a virágzó kenderállománynak.

A kisugárzási típusokat szemlélve azt látjuk, hogy az állomány derült 
idő és szélcsend esetében kb. 18 — 19 órától az alacsony napállás melleti 
önárnyékolás következtében hűvösebb, mint a környezete, tehát negatív 
állomány hőmérséklettel rendelkezik, ami magyarázatát adja annak, hogy 
este a kenderállományból a szabadtér felé nedves, hűvös levegő áramlik és 
nedves voltánál fogva hűvös érzetet kelt.

A kisugárzási időszakra jellemző negatív állomány-hőmérséklet fennáll 
egész éjszaka folyamán a reggeli órákig, amíg a napsugarak a kender talaját 
el nem érik, a mérési időszak átlagában derült időben félhat—hat, felhőzött- 
ség mellett pedig (VII. 16.) 8 óráig.

A kisugárzási időszakban azonban a derült idő, illetve a felhőzöttség 
mellett a szélviszonyok is erőteljesebb szerephez jutnak, mint a besugárzás 
idején, mikor csak a hőmérsékleti görbe bizonyos hullámzása mutatja ezeket 
a hatásokat.

A kisugárzási szakaszban ennek a két klímaelemnek szerepe a kender
állományra nézve annyira jelentős, hogy külön típusnak kell tekintenünk 
a derült és szélcsendes, valamint a szeles és felhős időben kialakult hőmérséklet
járásokat. A kisugárzási időszakban derült és szélcsendes idő esetén a talaj - 
közel hőirányító szerepe háttérbe szorul és a kender felső szintje viselkedik 
a zárt állomány jellegzetességeként úgy, mintha szubsztrátum volna ; a tevé
keny felület tehát, mely nappal, a besugárzás időszakában a talajon, illetve 
a talajközelben maradt, most ide tevődik át s derült égbolt mellett, mikor 
nincs jelentős visszasugárzás, az egész szint, főleg pedig a csúcsok kisugárzása 
igen erőteljes. így a növényállomány ezen felső szintje hvl le legerősebben s téli 
hőmérsékleti gradiensre jellemzően az alsó rétegek léghőmérséklete viszonylag 
melegebb narad. Ennek a helyzetnek példája a július 19—20-i lehűlés, amikor 
a teljesen derült idő csaknem teljes szélcsenddel is párosult (2. ábra).

Az adott időjárási körülmények közötti, zavartalan kisugárzás mellett 
közel egyforma értékre hűltek le az egyes szintek, és a léghőmérsékleti mini
mumot az állományban 12,4°-kal a 140 cm-es szint (kender felső szintje) 
adta.

3
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Megváltozik azonban az állomány ilyen hőmérsékleti jellegzetessége abban 
az esetben, ha a mikroklímatérben szélhatással kell számolnunk. Az ilyen 
viszonyok mellett kialakult hőmérsékleteloszlást a kenderállományban a 
20—21-i lehűlés mutatja be (3. ábra).

Ekkor derült égbolt mellett gyenge szél volt. A derült időre jellemzően 
a felső szint erősen kisugárzott, azonban a szélhatás a lehűlés folyamatát 
akadályozta. Ugyanakkor a védettség következtében a talajközei kisugárzása

2. ábra

is erősen érvényesülhetett, az eredmény pedig abban mutatkozott,1[hogy a felső 
szint és a talajközel váltakozva hűlt le erősebben. A szél megszűntével a felső 
szint érte el hajnali 04 órára 10,9° értékkel a növényállomány léghőmér
sékleti minimumát.

A 19—20-ihoz hasonló helyzet alakult ki a 18—19-i lehűlési szakaszban. 
Ekkor délutántól éjjel 2 óráig változó felhőzet és szélcsendes idő volt. A felső

3. ábra

szint kisugárzásával már 17 óra 30 perekor elérte a talajközel hőmérsékleti 
értékét, 19 órakor pedig az egész állomány hőmérséklete az ellenőrző hőmérőnk 
térségének viszonylag alacsony fokára hűlt le. Ettől kezdve derült égbolt 
mellett a növényzet felső szintje a leghűvösebb az állományban, és a sze
gélyen érezhető a növényállományból kiáramló hűvös levegő.
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A lehűlési folyamat eredményeként a felső szint 02 órakor 13,0°-kal a 
növényállomány hőmérsékleti minimumát adja, ugyanakkor a talajközel 
hőmérséklete l,3°-kal magasabb értéket mutat (4. ábra).

A borult, szeles idő kisugárzási típusát a 15 — 16-i lehűlés képviseli 
(5. ábra). Ekkor a kihűlési szakaszban a felhőzöttségnek és a szélviszonyoknak 
megfelelően kb. 17 órától a talajközel és felső szint váltakozva ér el alacsonyabb 
hőmérsékleti értékeket. 21 órakor a felhőzet már erőteljesen felfejlődött és

4. ábra

az állomány felső szintjének erőteljes kihűlését visszaverésével akadályozta, 
sőt a szél és a felhőzet visszasugárzó hatására a felső szint s vele az egész 
magasabb szintű állomány a talajközel rovására átmenetileg melegedett, 
s ennek következtében a lehűlésben a talajközel vezetett. Ez a helyzet állt 
fent éjfélig. Három órás észlelési szünet után (zivatar miatt) még mindig a 
borult időre jellemző az állományban a hőmérsékleti eloszlás. Az előttünk

álló helyzet típusosán mutatja a 10/10-es borultság képét, mikor a lelhőzet 
a felső szint erőteljesebb kisugárzását meggátolja és így a talajközel lehűlése 
érvényesül.

Összefoglalva tehát a virágzó kender állományhőmérsékletére vonatkozó 
megállapításainkat, eredményeinket a következőkben rögzíthetjük :

3 * 3
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1. A virágzó kenderállomány hőmérséklete szélsőségesebb, mint az erdőé ; 
nappal sokkal melegebb, éjszaka pedig hűvösebb annál.

2. A kender július közepén, a teljes kifejlettség és virágzás szakában, 
140 cm növénymagasság és sűrű levélzet mellett sem tekinthető klimatikus 
szempontból zárt állománynak. Nappal a tevékeny szint ugyanis a talajon 
marad és a növényállományban nyári hőmérsékleti gradiens alakul ki. A ki
sugárzás időszakában a tevékeny felület időjárástól függően helyezkedik el. 
Derült, szélcsendes időben az állomány felső szintjére tevődik, ellenkező 
esetben a talajon marad.

3. Méréseink eredményei azt a köztudatban vitás kérdést is megoldották, 
hogy a kenderállomány környezetéhez viszonyítva meleg, vagy pedig hűvös-e. 
A mérési adatok kétségtelenül bizonyítják, hogy a virágzó kenderállomány 
a besugárzás időszakában — főleg a déli órákban — erős pozitív, estétől reg
gelig pedig negatív hőtöbblettel rendelkezik a környezetéhez képest, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a déli órákban szinte kibírhatatlan az állo
mányban való tartózkodás annál is inkább, mert az állomány belsejében 
megrekedt, fülledt levegő a nagy vízgőztartalommal párosulva tikkasztóan 
fülledt érzetet kelt. Este viszont a negatív növényállományi hőmérséklet 
következtében még a kendertábla közelében is érezhető az állományból ki
áramló, erős hűvös érzetet keltő légáramlás.

Mindezek után hangsúlyoznom kell azt, hogy méréseink eredményei 
csupán a virágzó kenderállomány hőháztartásának léghőmérsékleti adatok 
vizsgálatára irányultak, nem mérvadók azonban más szakaszban, főleg a fej
lődés korábbi periódusaiban, amikor pl. a fiatal növényzet még korántsem 
alkot zárt állományt, a kender hőháztartására. Ennek kutatása, valamint 
eddigi műszerállományunk hiányossága következtében a nagyon nélkülözött 
légnedvesség-mérések végrehajtása éppúgy, mint az 1953. évi gyapotkísér
letekkel kapcsolatban felvett kenderhőmérsékleti adatok kiértékelése — mely 
a fenti megállapításokat már eddig is teljes mértékben alátámasztja — még 
megoldás alatt álló feladat.

II. Talaj hőmérsékleti megfigyelések. Talajhőmérőinket a WSW-ENE 
égtáji irányú kendertáblának a vele párhuzamosan fekvő és átlag 4—5 méter 
magas fákból álló akácos erdő felé néző ESE peremén 2, 5, 10, és 20 cm mély
ségekben helyeztük el a kender talajába. Az adatokat éjjel-nappal óránként 
olvastuk le. Méréseink színhelyén, mint említettük, a középkötött mezőségi 
vályogtalajt a virágzás szakaszában lévő, sűrű és átlagosan 140 cm magas
ságú kenderállomány borította.

A mérésünk színhelyétől kb. 2 km távolságban lévő mezőhegyesi klíma
állomás talajhőmérői is azonos talajban és azonos mélységekben voltak 
elhelyezve, így adataik összehasonlításra alkalmasnak tekinthetők. A klíma
állomáson azonban csak terminusidőpontokban történt észlelés, a nyert 
adatokból tehát a talajhőmérséklet valódi maximuma és minimuma nem 
állapítható meg. Ezért néhány esetben a feldolgozásnál a korábban ugyanott 
tarlón, illetve búzatalajban végzett észlelésekhez nyúltam vissza.

A kiértékelésnél az egyes szintek hőmérőinek óránként észlelt adatait 
a napi járást ábrázoló grafikonokon vizsgáltam. Ezek menetéből megállapít
ható, hogy — míg a kenderállomány a környezethez képest nappal a besugár
zás időszakában pozitív, a kisugárzás periódusában pedig negatív növény
állományi hőmérséklettel rendelkezik, tehát nappal meleg, estétől reggelig 
pedig hűvös, — az állomány alatt a talaj hőmérséklete júliusi magas napálíásnál 
is — mikor pedig a talajfelszín az év folyamán a legmelegebb — állandóan 
hűvös.
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Bár a terminusadatokból alkotott középértékek nem fejezik ki a hőmér
sékletjárás jellegzetességét, a kendertalaj viszonylag hűvös voltát ezzel az 
adattal jól érzékeltethetjük.

A napi talajhőmérsékleti közé pér télcek a kender alatt és a klímaállomáson 
a mérési időszak átlagában :

Kender : Klímaállomás
2 cm 21,8 C° 27,1
5 cm 21,6 27,9

10 cm 21,6 27,4
20 cm 21,4 27,4
20 cm réteg 21,6 27,5

Amint az adatok mutatják, a kender talajának hőmérséklete 2 — 20 
cm között a mérési időszak átlagában kereken 6°-kal volt hűvösebb, mint 
a makroklímaállomás talaja.

Határozottan kidomborodik a két szubsztrátum hőmérsékleti különbsége 
a terminusészlelések idején is.

reggel 7 óra : délben 14 óra : este 21 óra :
kender klímaálls. kender klímaálls. kender klímaálls,

2 cm 19,0 C° 24,0 C° 24,0 C° 36,7 C° 21,6 C° 30,0 C°
5 cm 19,0 23,8 23,2 34,2 22,2 30,4

10 cm 19,6 24,2 22,2 30,9 22,6 30,6
20 cm 20,5 26,4 21,0 27,7 21,8 29,2

Reggel tehát a 2 erb mélységben 5°-kal, 20 cm mélyen pedig közel 6°-kal 
volt melegebb a makroklímaállomás talaja a kenderénél. A 14 órai besugárzás 
mellett ez a különbség 2 cm mélységben közel 13°-ra, 20 cm mélyen pedig 
6,7°-ra emelkedik. Este 21 órakor még mindig 8,4°-kal hűvösebb a kender 
talajának felszínközeli rétege, mint a makroklímaállomásé ugyanazon mély
ségben.

Sajnos, a talaj hőmérsékletjárására jellemző szélső értékeket, a hőmér
sékleti maximumokat és minimumokat a klímaállomás talajával nem tudtam 
összehasonlítani, így a 2 cm mélység közepes maximumát az ugyancsak 
Mezőhegyesen, néhány nappal korábban, hasonló időjárás mellett, búza, 
illetve tarló talajában mért óránkénti észlelések adataival állítottam pár
huzamba.

Ezek az összehasonlítások is a kender talajának kisebb felmelegedését 
igazolják. Amíg ugyanis a búza alatt a 2 cm mélység közepes maximuma: 
38—'40° — tarlóban pedig már déli 12 órától, 1 órával a maximum bekövet
kezése előtt, 45° fölé emelkedett a 2 cm-es szint talajhőmérséklete s feltehetően 
megközelítette az 50°-ot is — addig a kender azonos szintjében a közepes maxi
mum csupán 27,8°.

A talaj állandó hűvös voltából következik, hogy a minimumok a kender 
talajában abszolút értékben alacsonyabbak ugyan, mint a búza vagy a tarló 
alatt, azonban az alacsonyabb maximumok következtében a kilengések jóval 
mérsékeltebbek.
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Közepes maximum kendertalajban 
(6 nap átlagában VII. 15—20.) :

2 cm : 27,8 Cc
5 cm : 26,0

10 cm : 23,7
20 cm : 22,1

Közepes minimum ugyanott 
(6 nap átlagában VII. 16 — 21.) 

15,7 C°
16,0
16,9
17,3

A napi kilengés azonos időjárás 
búzatalajban 2 cm : 
tarló alatt feltehetően : 
kendertalaj 2 cm :

ínellett :
18,2°
30,0°

8 ,2°

A közepes napi kilengések a kender talajában részletezve :
VII. 16-án 17-én 18-án 19-én 20-án

2 cm : 5,9° 8,6° 9,4° 9,8° 7,5°
5 cm : 4,0 6,2 7,5 6,9 5,9

10 cm : 1,9 3,0 4 ,1 3,2 3,3
20 cm : 0,5 1,0 1 ,6 1,2 1,3

A virágzó kenderállomány talajában tehát a hőmérséklet napi ingása igen mér
sékelt, a 2 cm mélység derült időben (19-én) 9,8°, felhős napon (16-án) : 5,9° 
kilengést szenved, szemben a búza 18,2, vagy a tarló 30°-os hasonló makro- 
viszonyok mellett kialakult kilengéseivel. A mélyebb rétegek felé a napi 
ingadozás szabályosan csökken úgy, hogy 20 cm mélységben már csak derült 
időben éri el az l,6°-ot, felhozott napokon pedig 1° alatt marad.

A talajhőmérséklet középértékei és a szélső értékek tehát egybehangzóan 
a kender talajának igen hűvös voltát és ugyanakkor mérsékelt napi hőmérsék
leti ingadozásait igazolják, aminek magyarázatát abban találhatjuk, hogy a 
sűrű és magas, bizonyos mértékig zárt növényzet árnyékolásával a talajhőmér
séklet szélsőségeit erősen mérsékli, továbbá a talaj albedója a világosabb szín 
következtében magas, tehát a ráeső sugárzásnak nagy részét veri vissza. 
Ennek következtében a talaj júliusi 20° körüli hőmérsékletét csekély napi 
ingásokkal meglehetős állandósággal tartja.

A szélső értékek bekövetkezési ideje is nagymértékben függ az árnyékolástól. 
A 2 cm-es mélység legmagasabb hőmérsékletét rendszeresen 15 órakor érte 
el ; az 5 cm-es szint maximuma szélcsendes, derült időben, amikor a hőmér
sékleti különbségek zavartalanul érvényrejutnak (17, 18, és 19-én), 1 órával 
későbben, 16 órakor, felhős, szeles napokon pedig — amikor a hőhatárok 
kiegyenlítődnek (15., 16. és 20-án), a 2 cm mélység maximumával egyidőben, 
15 órakor'következett be. A 10 és 20 cm-es rétegek hőmérséklete — ugyan
csak az időjárástól függően — 17 órakor, illetve a 20 cm-es réteg 20 órakor 
érte el legmagasabb értékét. Szeles, felhős időben korábban. A felhős, szeles 
időjárás hőmérsékleti különbségeket kiegyenlítő hatását igazolják a 16-i 
mérési adatok, amikor a 2,5 és 10 cm-es mélységek maximuma azonos idő
pontban, 15 órakor következett be.

Az egyes mélységi szintek hőmérséklete közti különbség a maximumok 
időpontjában, ugyancsak zavartalan besugárzás mellett a legnagyobb, bár 
maximálisan is csak 3,2°-ot tesz ki igen erős fölmelegedés mellett.
A 2— 5 cm maximuma közti különbség átlagosan 1 C° alatt marad,

5 —10 cm-ek « « « « 1,5 -3,2 C°
10—20 cm-ek « « , « « 1,1 -1 ,9  C°

2 — 20 cm « « « « 3,9 -7 ,1  C°
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Ezzel szemben búza talajban : 2 — 20 em réteg max. különbsége : 11,0—15 C°, 
tarló alatt : 2 — 20 cm réteg max. különbsége : 20 C° felett van.

Hőmérsékleti minimumok időpontja a kender talajában :
2 cm-es mélységben a Nap kelte utáni észlelés idején : 05 órakor

(17-én és 19-én, amikor északi szél siettette a felszín kihűlését, 
már 03 órakor bekövetkezett, de felmelegedni csak 05 órától kez
dett).

5 cm-es mélységben derült idő esetén ugyancsak 05 órakor alakul ki a leg
alacsonyabb napi hőmérsékleti érték, esős napon azonban (16-án) : 
1 órával későbben.

10 cm mélyen a talajhőmérséklet minimumát derült időben 05—06 órakor, 
borult időben valamivel későbben mértük,

20 cm rétegben pedig átlagosan 09 órakor — a 2 cm-es szinthez képest 4 óra 
késéssel következett be ez az érték.

A vizsgált talaj mélységek hőmérsékleti minimuma közti különbség a maxi
mumokénál is jóval alacsonyabb határok között mozog, a különbség csupán 
néhány tized fok, mely csak felhőtlen időben haladja meg az l°-ot. A virágzó 
kenderállomány alatti talaj egységes és igen mérsékelt, egyenletes lehűlését 
igazolja a 2 — 20 cm mélységek alig 1 — 2°-os hőmérsékleti különbsége is.

A  hőmérsékleti minimumok különbsége a vizsgált mélységekben a kender
talajában :

VII. 16-án : 17-én : 18-án : 19-én : 20-án
2--5 cm : 0,6° 0,5° 0,6° 0,2°

OiocT

5--10 cm 0,6 0,9 1.2 0,9 1.0
10--20 cm 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8
10--20 cm 1,5 1,9 2,5 1,6 2,3

A talajhőmérséklet napi járását vizsgálva, mind a besugárzás, mind 
pedig a kisugárzás időszakában, a derült és szélcsendes, valamint a felhős
szeles időjárás típusai határozottan felismerhetők és elkülöníthetők egymás
tól aszerint, hogy az óránkénti adatokból kapott napi járást ábrázoló grafi
konok mérsékelt, illetve merészebb ívelést tüntetnek fel a hőmérséklet órán
kénti változásaiban.

A talajhőmérsékleti adatok és azok változásai alátámasztják az azonos 
időben felvett léghőmérsékleti járás alakulásait, azonban egy jellegzetesség 
vzeken hiányzik. A grafikonokon ugyanis az egyes típusok jellegzetes ívelése 
rendszeresen és minden nap reggel 8 — 9 órától délután 15 óráig megtörik, 
határozott visszaesést mutat a léghőmérséklet ugyanezen idő alatti szabályos 
járásával ellentétben.

Ennek a naponta ismétlődő és délelőttönként jelentkező hőmérsékleti 
visszaesésnek magyarázatát a kender talajától független árnyékhatásban 
találtuk meg : ugyanis az erdő egyes kinyúló fái az adott csillagászati viszo
nyoknak megfelelően d. e. 8 órától d. u. 15 óráig árnyékot vetettek a kender 
talajára, így annak hőmérsékletjárásában észrevehető visszaesést eredményez
tek (6. ábra).

Összegezve tehát kutatási eredményeinket, a virágzó kenderállomány 
talajának hőmérsékleti jellegzetességei között első helyre a viszonylag hűvös
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voltot kell helyeznünk. Az erős besugárzás időszakában a makroklímaállomás 
ellenőrző adataihoz viszonyítva a kender talajának felszínközeli hőmérsék
letét maximális esetben 13°-kal mértük hűvösebbnek. Ugyancsak megálla
pítást nyert, hogy a viszonylag igen hűvös talaj napi hőmérsékleti kilengései 
igen mérsékeltek. Mindkét jellegzetesség magyarázatát a magas, sűrű, és 
bizonyos mértékig zárt növényzet árnyékolásában, a Világosabb színű talaj

6. ábra

magas albedójában és adott esetünkben a közeli. erdőszegély árnyékolásá
ban találjuk meg. Mivel pedig ezen tényezők közül a talaj hőmérsékletét 
legelsősorban a növényi fedettség, illetve a növénymagasság befolyásolja, 
kívánatos volna a kender talajának hőmérsékleti változásait az egész vege
tációs időszakban folyamatosan vizsgálni.

Az 1953-as vegetációs időszakban Székkutason felvett kender talajhőmér
sékleti észlelések óránkénti adatainak ilyenirányú feldolgozása most van 
folyamatban.
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Z erinváry S zilá rd  :

4  világító ezüstfelhők és eredetük
összefoglalás : A cikk a világító felhők eredetére vonatkozó újabb elméleteket 

ismerteti. Tárgyalja Vegard elméletét, amely a felhők létrejöttét a Nap korpusz
kuláris sugárzására vezeti vissza, és Hvosztyikov kutatásait, aki a gőznyomás 
és a légnyomás szerepét vizsgálta.

★

Светящие серебренные облака и их происхождение. В статье излагаются 
новейшие теории по происхождению светящих облаков. Обсуждает теорию 
Вегарда, в которой образование облаков отводится от корпускулярного 
излучения Солнца и исследования Хвостнкова, который проверял роль 
давления пара и давления воздуха.

★
Nuages nocturnes lumineux et leurs origine. On discute les hypothèses récentes 

sur les nuages lumineux. Exposition de l’hypothèse de Vegard se basant sur la 
radiation corpusculaire du Soleil, et travaux de Hvosztyikov sur l’influence de la 
pression de saturation et de la pression atmosphérique.

*

A világító ezüstfelhők csak a múlt század nyolcvanas éveiben hívták 
fel magukra a kutatók figyelmet. A meglehetős sebességgel haladó felhők 
igen magasan, a mezoszféra és az ionoszféra (újabb néven termoszféra) határ
felületének a szintjében (82 km tszf) tűnnek fel az esti, illetve a kora hajnali 
ótákban. Nevüket kékes árnyalatú ezüst színük után kapták. Rendszerint 
nyáron, az égbolt északi részén láthatók a horizon közelében. A sarki fényhez 
hasonlóan általában inkább a magasabb földrajzi szélességek mentén jelent
keznek. Az l f a —f  ábrák bemutatják, hogy elméletileg mikor lehet számolni 
a felhők feltűnésével a 35—65° földrajzi szélességek között az év különböző 
hónapjaiban, illetve a nap különböző óráiban.

A világító felhők értékes adatokat szolgáltatnak a felső légkör szerkezetérer 
dinamikájára, hőmérsékletére és egyéb fizikai állapotjelzőire vonatkozólag. 
Ez az oka annak, hogy a meteorológusok, geofizikusok és csillagászok egyre 
fokozódó érdeklődéssel tekintenek feléjük.

Megismerésüknek érdekes és fordulatokban gazdag története van. 
A következők során időbeli sorrendben mutatjuk be azt, hogy miképpen oldot
ták meg a kutatók lépésről lépésre ezeknek a különleges képződményeknek 
a titkait.

1883. augusztus 26-án a Szunda-szorosban, Jáva és Szumátra között hatalmas erejű 
vulkánikus kitörés zajlott le. A Krakatoa exploziója alkalmával 30 km magasságig 
emelkedő hamufelhő tört elő a vulkán kráteréből, a legfinomabb részecskék pedig 
70—80 km magasságig is feljutottak. A finom vulkánikus hamu hónapokon, sőt éveken 
keresztül keringett a Föld légkörében és a fényszórás révén úgynevezett »alkonypír « 
jelenségeket idézett elő.

Közel két évvel később, 1885. június 10-én T . W. Backhouse különös acélkék színű 
felhőket pillantott meg. Három nappal később, június 13-án V. K. Ceraszkij is meg- 
figyelte ezeket a felhőket a moszkvai obszervatóriumban. Ceraszkijnak. feltűnt, hogy 
amikor a felhők átvonulnak egy-egy csillag előtt, a csillagok fénye nem gyengül meg. 
Ugyancsak feltűnő volt az is, hogy a bárányfelhők sötétebb fürtökként hatottak a vilá
gító felhők hátterében. Ebből viszont az következett, hogy a fátyolfelhőknél fényeseb
bek.

Amikor a Nap már nem világította meg ezeket a felhőket a horizon alól, eltűntek 
az égről. Ebből viszont az derült ki, hogy nincs saját fényük, hanem a napfényt verik 
vissza (2. ábra).
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1. ábra. A világító felhők láthatósága <o =  35—65°-ok között

Az első és egyik legfontosabb feladatnak a felhők magasságának meghatározása 
látszott. O. Jesse végezte az első mérést 1885 június 30-án Steglitzben. Eredményül 
42 km-t kapott. Bár Jesse jóval kisebb magassági értéket kapott a valóságosnál, ered
ménye mégis feltűnést keltett. Hiszen már ebből a mérésből is kitűnt, hogy a világító

2. ábra. A világító felhőket a Nap sugarai 
, világítják meg a horizon alól

felhők még a 22—27 km szintben lebegő 
gyöngyházfelhőknél is magasabban vannak.

Később a mérési eljárásokat tökéletesí
tették és egy több km hosszú bázis vonal két 
végpontjáról trigonometriai eljárással mérték 
meg a felhők magasságát. A különböző 
kutatók által különböző helyeken végzett 
mérések középeredménye 82,2 km.

A felhők magassága és látszólagos ki
terjedése alapján meg lehetett határozni azt 
is, hogy mekkora a felszínük. Hvosztyikov 
mérési eredményei szerint a felhők általában 
többször 10 000 lan2 terület felett lebegnek. 
Volt azonban már arra is példa, hogy a 
felületük [a 100 000 km2-t is meghaladta.

A felhők magasságának a meghatáro
zása után a saját sebességük meghatározása 
volt a következő feladat. Egyesek ugyan azt 
tartották, hogy a felhők helyváltoztatása
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csak látszólagos, aminek az az oka, hogy nem vesznek részt azonos szögsebességgel a Föld 
rotációjában. Ez a feltevés azonban helytelen volt. A mérések során ugyanis kiderült, 
hogy meglehetősen nagy »saját« sebességük van, hiszen egy perc leforgása alatt 0*, 1 
szögsebességet is kifejthetnek. Stornier 1933-ban 45, B. J. Levin 1936-ban 50—94, Petrov

N

3. ábra. A világító felhők sebességvektorainak 
poláris diagrammja. Készült 1936-ban 

a Szovjetunióban (Tomszk)

4. ábra. A világító felhők sebességvektorainak 
poláris diagrammja (Vestine mérési eredmé
nyei az Egyesült Államokban, Califormában)

53, I. Sz. Asztapovics 100, V. A. Bronsten pedig 135 
mérési adata 546 km/óra sebességnek felel meg. I. A 
hogy kivételes esetekben 200 m/sec (720 km/óra) 
a képződmények. Jellemzi a felhők nagy sebessé
gét, hogy 15 — 20 m/sec sebességnél kisebb értéket 
még sohasem kaptak a kutatók.

Több kutató elkészítette a sebességvektorok 
poláris diagrammját is (3 — 4. ábra). Ezek a dia
grammok elárulják, hogy a felhők legtöbbször ki
tüntetett irányban haladnak. Ezen a téren azon
ban bizonyos irányszórás tapasztalható. E. H 
Vestine azt is kimutatta, hogy irányszórás tapasz
talható akkor is, ha a napszak és a haladási irány 
közötti összefüggést ábrázoljuk grafikusan (5. ábra).

Az utóbbi évek folyamán több szovjet kutató 
végzett fontos megfigyeléseket a felhők vonulási 
irányára vonatkozólag. Ebbe a munkába nemcsak 
a különböző földrajzi szélességeken fekvő kutató- 
állomások, hanem az amatőrök is bekapcsolódtak. 
Az 1. táblázat magában foglalja a szovjet kutatók 
több évi megfigyeléseinek az eredményeit. A táblá
zat bemutatja, hogy 35—65° földrajzi szélességeken 
általában milyen irányban haladnak a világító 
felhők az év különböző hónapjaiban. Jelenleg azon
ban még nincs kielégítő magyarázat arra, hogy mi 
okozza ezeket az irányváltozásokat.

A felhők keletkezésére vonatkozó különböző fel
tevések. A felhők eredetének a kérdése sokáig

km/sec sebességet mért. Bronsten 
, Hvosztyikov lehetségesnek tartja, 
sebességgel is haladhatnak ezek

SE 

E •  

fa  

N •  
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- W ‘ 

- S W
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5. ábra. A világító felhők mozgási 
iránya ( a radiánsok azimutjai és 
a napszak közötti összefüggés az 

amerikai mérések szerint)
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nyitott volt és csak a legutolsó időkben kezdünk tisztán látni ebben a tekin
tetben is.

A cikk elején már említettük, hogy a világító felhőket először a Krakatoa emlé
kezetes kitörése után pillantották meg. Ezért kézenfekvőnek látszott az a feltevés, 
hogy a világító felhők feltűnése is a kitörés egyik utókövetkezménye. Ez a feltevés azon
ban megdőlt, hiszen azóta is többször feltűntek ezek a képződmények olyan időpon
tokban is, amikor • számba jöhető vulkáni kitörés sehol sem zajlott le.

1. táblázat

A világító felhők haladási iránya

Hónap
Földrajzi szélesség

35* 45* 50’ 55’ 60* 65*

I. WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE
II. W. E W., E W, E W, E W, E W, E

III. W, E W, E W, E WNW, ENE WNW, ENE WNW, ENE
IV. WNE, ENE WNW, ENE WNW, ENE NW, NE NW, NE N
V. NW, NE NW, NE NW, NE N N —

VI. NW, NE NW, NE N N — —

VII. NW, NE NW, NE NNW, NNE N N —

VIII. WNW, ENE NNW, NE NNW, NE NW, NE N N
IX. WNW, ENE WNW, ENE WNW, ENE WNW, ENE WNW, ENE NW, NE
X. W, E W, E W, E W, E W, E W, E

XI. WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE
XII. WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE WSW, ESE

1908-ban egy új feltevés született. Ebben az évben zuhant le ugyanis á híres tunguz 
meteor Szibériában. A meteorhullást követő éjszaka mint »fehér éjszaka« szerepel a szak- 
irodalomban. Ez az éjszaka rendkívül fényes ezüstfelhők feltűnéséről nevezetes. Az 
éjszaka olyan világos volt, hogy a Bajkál-tó és az Atlanti-óceán közötti területen sehol- 
sem lehetett csillagászati megfigyeléseket végezni. Ezzel szemben viszont éjszaka is 
lehetett fényképfelvételeket készíteni. A fényképek éppen úgy festettek, mintha nap
pal készültek volna. Legfeljebb csak az volt a különös, hogy a megvilágításuk északi 
irányból származik.

Sok kutató arra gondolt tehát,, hogy a felhők anyaga az a por, amely a meteorok
nak a Föld légkörében való elhamvadása után visszamarad. Szerintük ezek a finom 
szemcsék csillognak a napsugarakban. E. H. Vestine azt hitte, hogy a világító felhők 
feltűnése a meteoráramokkal van kapcsolatban. Feltevése azonban nem igazolódott be. 
L. A. Kulik, aki úttörő munkát végzett a tunguz meteor kutatása terén, azon a véle
ményen volt, hogy a finom meteorszemcsék szublimációs mag gyanánt szerepelnek a 
világító felhők képződése alkalmával.

Kétségtelen, hogy a felső légkör fizikai állapotára és magukra a világító felhőkre 
nem marad hatástalanul az, ha nagyobb mennyiségű anyag kerül a magasba akár vul
káni kitörés, akár nagyobb meteorhullás alkalmával. Ezek a jelenségek azonban nem 
adnak magyarázatot a világító felhők létrejöttére vonatkozólag, hiszen például a vulkáni 
kitörések és a nagyobb meteorhullások nincsenek bizonyos földrajzi szélességekhez kötve. 
A felhők magasságára kapott értékek is ellene mondanak ezeknek a feltevéseknek, hiszen 
a vulkáni kitörések, illetve a meteorhullások után az alsó légkör is telítődik ezekkel a 
finom porszerű anyagokkal.

Volt egy szintetikusabb jellegű elmélet is, amelyet N. N. Kalityin fogalmazott meg. 
Szerinte a világító felhők anyagát a Föld felé állandóan szitáló finom kozmikus por- 
szemcsék szolgáltatják. Amikor ezek a porszemcsék 82 km-nyire megközelítik a Föld 
felszínét, világítani kezdenek a láthatár alól rájuk eső napsugarak hatására. Figyelembe 
kell azonban venni szerinte azt is, hogy nagyobb meteorhullások alkalmával a meteor
ról levált részek és a meteor gyors mozgásának a hatására a jelenség fokozottabb mér
tékben nyilvánul meg.

Jelentős kutatásokat végzett 1930-ban Asztapovies és Szelivanov. A két kutató 
Tomszkban fényképezte a világító felhőket. Először a narancsfénnyel szemben kevésbbé 
érzékeny lemezeket használtak. Ennél a felvételnél a kontraszthatás jó volt és ennek 
megfelelően jól ki lehetett venni a felhőket a lemezeken. Amikor azonban a két kutató
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a narancsfénnyel szemben érzékeny pánkromatikus sárga színszűrön készített felvétele
ket, a felhőket csak igen gyengén lehetett látni. A fényképfelvételek alapján a két kutató 
leszögezte, hogy a felhők vörös sugarakban igen szegények, kék sugarakban viszont 
gazdagok.

1938-ban Asztapovics addigi kutatásait e g y  újabb érdekes megfigyeléssel egészítette 
ki. Ebben az évben ugyanis vizuálisan figyelte meg egy fényes felhő spektrumát és 
megállapította, hogy »a spektrum vörös sávja igen gyenge, a kék viszont igen szembe
tűnő és sokkal intenzívebb volt, mint a Capella spektrumának kék sávja«. A Capelláról 
viszont tudjuk, hogy ugyanahhoz a színképosztályhoz tartozik, mint a Nap.

Ezekután a megfigyelések után most már nem igen lehetett azt állítani, hogy 
ezek a felhők úgy keletkeznek, hogy nagyobb szemcsés anyagról visszaverődik a nap
sugár. Arra lehetett azonban gondolni, hogy a napfény szóródik a kis részecskéken, fel
téve, hogy ezek a fény hullámhosszához képest meglehetősen kicsik (átmérőjük 0,1 — 0,2« 
vagy még kisebb). Voltak ezzel a megfigyeléssel kapcsolatban olyan feltevések is, hogy 
a felhők- részecskéinek a fluoreszcenciája, illetve foszforeszcenciája révén jön létre ez 
a jelenség.

A s z ta p o v ic s  különben több egyéb értékes megfigyelést is végzett ezen a téren. 
Fontosnak ítélte azt a tényt, hogy a felhők magassága nem változik észrevehető módon, 
pedig a szemcséknek bizonyos idő alatt le kellene ülepedniök. Kiszámította, hogy ameny - 
nyiben a részecskék átmérője 10« (0,01 mm) és 0,1,« (0,0001 mm) között változik, ennek 
megfelelően 80—85 km magasságban az ülepedési sebesség értéke 10—0,1 m/sec között 
van (2. táblázat).

2. tá b lá za t.

A  ré szec sk é k  ü le p e d é s i  seb esség e  8 0 -8 5  k m  m a g a s s á g b a n .  

(I. Sz. Asztapovics szerint)

A részecskék átmérője Ülepedési sebesség
mm m/sec km/h
0,01 10 10 36
0,001 I 1 3,6
0,0001 0,1 0,1 0,360

A sz ta p o v ic s  egyrészt arra hivatkozik, hogy a felhők magassága a megfigyelések 
folyamán néha órákon keresztül sem változik lényegesen, másrészt arra, hogy a magas
ságmérésnél elkövetett lehetséges hiba +  1 km körül van. Szerinte ebből arra lehet 
következtetni, hogy a felhők anyaga néhány óra alatt talán még 1 km-t sem ülepedik. 
Mindezek alapján Asztapovics azon a véleményen van, hogy a felhők szemcséinek a 
sugara 0,2 ,« körül mozog. Szerinte a felhők színe is igazolja ezt a feltevést.

A s z ta p o v ic s  fotometriai méréseket is végzett, melyek során megállapította, hogy 
a legintenzívebb felhők fényessége körülbelül 0,4 gyertyafény/1 cm2.

Messzire vezetne az összes feltevés részletes ismertetése. Ezért a többi feltevés 
közül csak K é rv é n  és P u ty i l in  feltevését említjük meg, mint érdekesebbeket. K é rv é n  
a világító felhőket nagy magasságban lebegő fátyolfelhőknek tartotta. Ezért is nevezte 
el ezeket a képződményeket ultracirrusoknak. K é r v é n  és feltevésének hívei (W e g e n e r ,  
H u m p h r e y s ) azonban nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy miképpen kerül a víz, 
illetve a jég ebbe a magsságba. Meg kell azonban említeni, hogy a feltevés a felhők 
kémiai összetételét illetőleg alapjában véve helyes volt.

P u ty i l in  1923-ban lépett elő a feltevésével. Szerinte lehetséges az, hogy a felhőkben 
lévő jégkristályok a napfény ibolyántúli sugárzásának a hatására fluoreszkálnak. 1932- 
ben Störmer is ugyanerre az álláspontra helyezkedett. Azonban egyiküknek sem sikerült 
a feltevés helyességét bebizonyítani.

Vegard elmélete. A kutatások 1933-ban érkeztek fordulóponthoz. Ebben 
az évben mondta ki ugyanis Vegard azt az első pillanatban merésznek tetsző 
gondolatot, hogy a felhők képződése szoros összefüggésben van a fokozott 
naptevékenység időszakaiban a korpuszkuláris sugárzás révén Földünk 
légkörébe érkező hidrogén atomokkal. Vegard feltevésének a bizonyítékait 
abban látta, hogy :

\
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1. A világító felhőket csak időnként lehet látni.
2. A felhők elsősorban a magasabb földrajzi szélességeken tűnnek fel. 

Nincs kizárva tehát, hogy itt is olyan gerjesztő tényezők működnek, mint 
a sarki fény esetében. Valószínű, hogy a Föld mágneses mezeje is befolyásolja 
a felhők mozgását.

3. A felső légkörben a színképelemzések tanulsága szerint van oxigén. 
Ha ez az oxigén hidrogénnel vegviil, akkor a következő reakció jöhet létre :
h 2 +  0  > h 2o .

Vegard elvetette azt a gondolatot, hogy a víz a troposzférából bármilyen 
halmazállapotban is feljuthat ebbe a magassági szintbe. Szerinte tehát a követ
kezőképpen kell elképzelnünk a vízmolekulák képződését. A napfoltok 
belsejéből nagy sebességgel törnek elő a hidrogén atomok. Ezek egy része 
a Föld légkörébe jut és a mágneses erővonalakat követve közeledik a Föld 
felszínéhez. Amikor a hidrogénatomok elérik a sarki fény alsó határát, leféke
ződnek, majd pedig egyesülnek az oxigénatomokkal. így jönnek létre a víz

molekulák. Ezek az alacsony hőmér
séklet kÖA^etkeztében megfagynak.

Vegard elhatározta, hogy tárgyi 
bizonyítékokat szerez elméletének 
igazolására. Évről évre egyre na
gyobb spektrográfokat állított mun
kába. Hat éven keresztül fényké
pezte a sarki fény színképét. A fel
vételeket főleg az erősebb naptevé
kenység időszakaiban készítette. 
Hat évi kitartó munka után elérte 
a célját. 1939. október 18-án Oslóban 
sikerült végre felfedeznie az egyik 
spektrogrammon a hidrogén vona
lait. A sarki fény színképében az 
5577 Ä és a 6300 A vonalak mellett 
feltűnt a mikrofotogrammon a 6560 

Á, valamint a 4860 Á vonala [is. Az előbbi a H,t (,' =  6563 A), az utóbbi 
pedig a H ß (<C =  4861 Á) vonalainak felelt meg (6. ábra).

A világító felhők kémiai összetétele tehát tisztázódott. Kérdés azonban, 
hogy mi lehetett annak az oka, hogy Vegard csak ilyen nehezen találta meg 
a hidrogént. Az, hogy .az ionoszférába érkező hidrogénatomok sietve egyesül
nek az oxigénatomokkal. Nehéz tehát elcsípni a »szabad« hidrogént a lég
körbe való behatolás és az oxigénnel való egyesülés közötti igen rövid idő
szakban .

Ahhoz, hogy ebben a magasságban vízmolekulák képződjenek, előzőleg 
az is szükséges, hogy atomos oxigén jöjjön létre, amelyhez a két hidrogén
atom kapcsolódhat. Azt viszont tudjuk, hogy a Nap ibolyántúli sugárzásával 
érkező fénykvantumok fotodisszoeiáció révén széthasítják az oxigénmoleku
lákat. Ez az első ütem. A második ütemben azután a Napból érkező hidrogén- 
atomok egyesülnek az atomos oxigénnel. Az egyesüléshez egy úgynevezett 
»harmadik partnerre« (M ) van szükség, amely felfogja az ütközés energiáját. 
Ellenkező esetben ugyanis az ütközés után a hidrogén-, illetve oxigénatomok 
újra eltávolodnának egymástól. A világító felhők vízmolekulái eszerint tehát 
a következő két reakció révén jönnek létre :

0 2 -f- hv >■ O -f 0  
0  +  H 2 +  M  > H .p  +  M

6. ábra. Az éjjeli ég spektrumának mikrofoto- 
grammja. (Vegard szerint)
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Megjegyezzük, hogy a »harmadik partner« (M) bármilyen molekula vagy 
atom lehet (például nitrogén).

További probléma volt azonban az, hogy miért »ragaszkodnak« ezek a 
felhők olyan következetesen a 82 km magassághoz?

Ahhoz, hogy a felhők ebben a magasságban megmaradjanak (vagyis 
ne párologjanak el) igen alacsony (70—90° C a fagypont alatt) hőmérsékletre 
van szükség. Ebben a magasságban ugyanis igen kicsi a légnyomás : körül
belül százezerszer kisebb, mint a Föld felszínén. Emellett a légnyomás mellett 
hamar elpárolognak a jégkristályok, ha »magasabb« ( — 50° C-nál magasabb) 
hőmérsékletbe jutnak.

Szovjet kutatók kiszámították, hogy 80 — 83 km magasságban a hőmér
séklet kedvező a jégkristályok létre jőve télé re. 82 km magasságban ugyanis

7; ábra. A levegő hőmérsékletének, és a sarki fény gyakoriságának a tszf. [magassággal
való összefüggése

v ; * X /  I 5 . í

erős kiugrást látunk a hőmérsékleti görbén (inverzió). Efölött a szint fölött 
és ez alatt a szint alatt a hőmérséklet erősen emelkedik. Ha tehát a felhők 
mélyebbre ereszkednek vagy magasabbra emelkednek, szinte azonnal elpá
rolognak. Ez a tapasztalati tény a legfőbb bizonyíték arra, hogy a világító 
felhők valóban jégkristályokból állnak.

Hvosztyikov elmélete. A világító felhők magasságára vonatkozólag igen 
mélyreható kutatásokat végzett Hvosztyikov 1951-ben. Hvosztyikov vizsgá
latai és következtetései nemcsak új fejezetet nyitottak ebben a kérdésben, 
de nyugodtan állíthatjuk, hogy véglegesen meg is oldották azt.

Hvosztyikov mindenekelőtt egy érdekes tényre hívta fel a figyelmet, 
mégpedig arra, hogy 80—90 km magasságban több jelenség találkozik 
össze. Először is ebben a magasságban emelkedni kezd a hőmérséklet, mert 
az ionoszférában a távoli ibolyántúli sugarak és a korpuszkuláris sugárzások



elnyelése folytán növekedik a levegőmolekulák kinetikai energiája. Az viszont 
tudott dolog, hogy a gázok hőmérséklete a részecskék közepes kinetikai 
energiájával arányos. Jellemző azonban azis, hogy ugyanebben a magas
ságban van a sarki fény alsó határa is. Végül — és nem utolsó sorban — 
ebben a magasságban tűnnek fel a világító felhők is (7. ábra).

Hvosztyikov szerint semmi esetre sem lehet véleletlennek tekinteni azt, 
hogy ez a három jelenség pontosan ebben a magassági szintben találkozik. 
Ami a világító felhők megjelenését illeti, ez annyival is inkább figyelemre
méltó, hiszen a sztratoszférában és a mezoszférában 33 — 79 km magasság
ban még soha senkinek sem sikerült felhőket megfigyelnie.

Hvosztyikov vázlatot is mellékelt a fejtegetéseihez (8. ábra).
A 8. ábrán két görbét látunk. Az I-es görbe a légnyomás változását mutatja 

különböző tengerszintfeletti magasságokban. A Il-es görbe a telített pára-

nyomást mutatja a különböző magasságokban uralkodó hőmérsékleti viszo
nyoknak megfelelően. Ez a görbe —20° C-ig a vízre, ez alatt a hőfok alatt 
a jégre van vonatkoztatva. Hvosztyikov tehát tekintetbe vette azt, hogy a felhő
ben és a ködben lévő vízcseppek túlhűtött állapotban néha még —30° C 
hőmérséklet mellett is folyékony halmazállapotban vannak.

Az I-es és Il-es görbe három pontban (A, B, C) metszi egymást. Az »A« 
pont jelöli azt a magasságot, ahol a felhőképződés megszűnik. A és В pontok 
között felhőképződés nem lehetséges. В és C pontok között újra adva vannak 
a felhőképződés előfeltételei. A C pont felett azonban a felhőképződés nem 
lehetséges.

Ezek a tények, de mi a magyarázatuk?
Tudjuk, hogy a vízpárák parciális nyomása mindig kisebb a légnyomás

nál, függetlenül attól, hogy a levegő telített vagy telítetlen állapotban van. 
A továbbiakban »e« a tényleges gőznyomást (függetlenül attól, hogy telített 
vagy telítetlen állapotról van szó), »E « a telített gőznyomást, P pedig az adott 
magasságnak megfelelő, légnyomást jelöli.

Nyilvánvaló, hogy »e« csak abban az esetben lenne P-vel egyenlő, ha az 
egész légkör kizárólag vízpárákból állna. Ez azonban sohasem állhat fenn, 
hiszen a P értékét akkor kapjuk meg, ha a légkörben helyet foglaló különböző

8. ábra. A légkörnek a felhőképződésre alkalmas zónái. I  =  a légnyomás görbéje. II  — a
telített gőznyomás görbéje
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gázok parciális nyomásait összegezzük. Ha tehát fel akarjuk tüntetni a P 
értékét, akkor ezt a következőképpen tehetjük :

P = Pv + Po + . . .  + e

Az egyenlőségi jeltől jobboldalra lévő PH a légkörben lévő hidrogén, 
Po pedig az oxigén parciális nyomását jelöli. A levegőben lévő egyéb gázok 
(argon, neon, xenon, kripton stb.) mennyisége olyan csekély, hogy azokat 
jelenleg nyugodtan elhanyagolhatjuk. Tekintettel arra, hogy mind a P H, 
mind pedig a Po pozitív értékűek, bebizonyítottnak tekinthető, hogy »e« 
valóban mindig kisebb P-nél.

A 8. ábrán látjuk, hogy az A metszéspont felett vagyis 33 km felett 
P <.E. Ebben a magasságban tehát nem következhet be a telítettség álla
pota. De azt is jelenti ez egyszersmind, hogy »e<< is kisebb »P<<-nél. Ez érthető, 
hiszen »e« mindig kisebb P-nél; annál a P-nél, amely viszont P-nél kisebb. 
Ezek szerint:

e < P  <  E

Láthatjuk tehát, hogy 33 km magasság felett a tényleges vízpáranyomás 
kisebb, mint E, vagyis a telített gőznyomás. Ebből következik, hogy ebben 
a magasságban az ott uralkodó hőmérsékleti és nyomási viszonyok követ
keztében soha sem állhat be a telítettség állapota. Felhőképződés tehát nem 
indulhat meg.

A 8. ábra azt is elárulja, hogy 79 — 84 km között a felhőképződés újra 
lehetséges, éppen úgy, mint a talaj színétől 33 km magasságig, hiszen ebben 
a két zónában E  < P .

Hvosztyikov választ adott arra is, hogy miért tűnnek fel aránylag ritkán 
ezek a felhők az említett magasságban.

A 8. ábrán látható, hogy 82 km magasságban a telített vízpáranyomás 
0,012 higanymilliméternek felel meg. Az I-es görbe pedig azt mutatja, hogy 
a légnyomás ebben a magasságban 0,022 mm. Ez azt je^nti, hogy mind
össze 80%-ka1 több, mint az előbbi. Ha ezt számításba vesszük, arra a meg
győződésre juthatunk, hogy a 82 km-es szintben csak elvileg képződhetnek 
felhők, a valóságban azonban nem igen. Ahhoz ugyanis, hogy az említett 
viszonyok között felhő képződhessen, az lenne szükséges, hogy az egységnyi 
térfogatú légtömeg 50%-ban vízpárákból álljon. Erre azonban gondolni 
sem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy szigorúbb megfontolás esetén revideál» 
nunk kell valamit az előbb mondottak közül. Azt mondtuk ugyanis, hogy 
a felhőképződés előfeltétele az, hogy E kisebb legyen P-nél. Ez azonban 
csak elvileg elég a felhőképződéshez. Valójában felhő csak abban az esetben 
képződhet, ha E sokkal kisebb P-nél, vagyis a telített vízpáranyomásnak 
sokkal kisebbnek kell lennie a légnyomásnál. Ez viszont csak akkor követ
kezhet be, ha a hőmérséklet körülbelül 30—50°-kal alacsonyabb, mint ahogy 
azt a 8. ábra mutatja. De lehet-e vájjon erre mindig számítani?

Lehet, de nem mindig. Az ábrán feltüntetett hőmérsékleti értékek ugyanis 
közepes értékek. A hőmérsékleti értékek napi és évszakos ingadozása számot
tevő lehet. Változnak a hőmérsékleti értékek a földrajzi szélességi fokok men
tén is. Ebből az következik, hogy időnként számítani lehet ebben a magas
ságban a felhőképződéshez szükséges alacsonyabb hőmérsékletre. Ebben az 
esetben pedig megvalósul az, hogy E sokkal kisebb P-nél. Ezeken a napokon 
jelennek meg a világító ezüstfelhők. Nem tekinthető kizártnak az sem, hogy 
időnként ennek a rétegnek a magassága is apró ingadozásokat mutat. Ez 
az ingadozás azonban mindenesetre igen kicsi lehet, mert eddig lényeges vál
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tozásokat nem sikerült megállapítani a felhők magasságát illetőleg. Valószínű, 
hogy ezek a kisebb ingadozások a hibahatáron belül mozognak. Az is fel
tehető, hogy erősebb korpuszkuláris áramok betörése alkalmával növekedik 
az ezüstfelhők rétegének a víztartalma, amely szintén meggyorsíthatja a 
felhőképződést.

Hvosztyihov egyébként elméletének alapjául elfogadja Vegard elméletét. 
A két elmélet tehát szervesen kiegészíti egymást.

*

Végül még egy kérdés van hátra. Mi szolgáltatja a kicsapódási magot a 
világító felhők képződéséhez? Erre vonatkozólag ma még megoszlanak a 
vélemények.

Hvosztyilcov azon a véleményen van, hogy a kondenzációs magok szerepét 
mikroszkopikus méretű tengeri eredetű sókristályok töltik be. Ezek a tenger
víz szél útján való porlasztása és a turbulens légáramlatok révén juthatnak 
fel ebbe a magasságba. A turbulens légáramlatok működése mellett tanús
kodik az a tény is, hogy a légkör összetétele (a sűrűségtől eltekintve) sem a 
troposzférában, sem a sztratoszférában és a mezofszérában nem változik. 
Azt a feltevést, hogy a tengervízből sókristályok kerülnek a légkörbe, az 
esővíz kémiai analízise is bizonyítja. Kimutatható ugyanis, hogy az esővízben 
is van só. Lehetséges, hogy a turbulencia mellett a diffúzió is szerepet ját 
szik abban, hogy a sókristályok feljussanak ebbe a magasságba.

A feltevés helyessége mellett szól az is, hogy a világító felhők magas
ságában sikerült nátriumot is kimutatni a Föld légkörében. 'Vegard és Töns- 
berg feltételezik, hogy a Nap ibolyántúli sugarai disszociálják a. sómolekulá
kat (NaCl). így szabadulnak ki a nátriumatomok. Hvosztyihov egyébként 
feltételezi, hogy ezek a sókristályok azért nem emelkedhetnek nagyobb ma
gasságba (tehát a 82 km tszf fölé), mert az erős hőmérsékleti inverzió meg
akadályozza ezt. Az is hozzájárulhat másrészt ehhez, hogy 80 km fölött már 
lényegesen gyengül a turbulens áramlások ereje. A színképeken jelentkező 
A  és D y vonalak is elárulják azt, hogy a nátriumréteg élesen végződik a vilá
gító felhők magasságában.

Végül pár szóval vissza kell térnünk a régebbi elméletekre. Rámutat
tunk arra, hogy ezek az elméletek miért nem állhatták meg a helyüket. Hely
telen volt ugyanis az, hogy tisztán vulkánikus, illetve meteor eredetre akarták 
visszavezetni az ezüst felhők keletkezését. Genetikailag ezek az elméletek 
tehát megbuktak. Nem tekinthető azonban kizártnak, hogy ezek a tényezők 
is közrejátszhatnak a jelenség lefolyásában, illetve intenzitásának a növelésé
ben. A további kutatások feladata lesz az, hogy ezt a kérdést végleg tisztáz
zák.

Felhívás a  M eteo ro lóg ia i  Társaság  Tagja ihoz!
_A T á r s a s á g  f e j l ő d é s e  é r d e k é b e n  k é r j ü k  T a g j a i n k a t ,  h o g y  h a v i  t a g d í j a i k a t  p o n t o s a n  e g y e n 

l í t s é k  k i .  A  p o s t a u t a l v á n y o n  t ö r t é n ő  b e f i z e t é s e k e t  a  T á r s a s á g  c í m é r e  ( B u d a p e s t ,  I I . ,  K i r a i b e l  P ó l - u .  
1 . ) ,  a  c s e k k f i z e t é s e k e t  p e d i g  a  T á r s a s á g  t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l á j á r a  ( M a g y a r  M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  
t a g d í j b e f i z e t é s i  s z á m l a ,  B u d a p e s t ,  6 1 , 7 6 4 )  k é r j ü k .

A  h a v i  t a g d í j  ö s s z e g e  r e n d e s  t a g o k n a k  2 . —  f o r i n t ,  i f j ú s á g i  t a g o k n a k  1.—  f o r i n t .

,  E g y b e n  f e l k é r j ü k  T a g j a i n k a t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  I D Ő J Á R Á S  é s  a  t á r s a s á g i  m e g h í v ó k  z a v a r t a 
l a n  s z é t k ü l d é s e  é r d e k é b e n  e s e t l e g e s  c í m v á l t o z á s u k a t  T á r s a s á g u n k k a l  i d e j e k o r á n  k ö z ö l j é k .
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Akadémiai Nagygyűlés
A Magyar Tudományos Akadémia június 14 — 19. között tartotta 1954. 

évi nagygyűlését. Az Akadémia IV. (agrártudományi) osztályának 1953/54. 
évi működéséről, s a IV. osztályhoz tartozó főbizottságok munkájáról Somos 
András akadémikus, egyet, tanár, osztálytitkár számolt be június 16-án 
délelőtt 10 órakor. Az osztálytitkári beszámolóhoz Dési Frigyes egyet, tanár, 
az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója, mint az Akadémia IV. osztályához 
tartozó Meteorológiai Főbizottságának elnöke, felkért hozzászólóként az 
alábbi kiegészítést fűzte :

»Azt hiszem, szükség van arra is, hogy röviden megemlékezzünk azokról 
a követelményekről, amelyek pártunk határozatai és kormányunk programmja 
nyomán a meteorológiai tudományos kutatómunkával kapcsolatban felmerül
nek. Ebből a szempontból egészítem ki az osztálytitkári beszámolót.

Körülbelül egy esztendővel ezelőtt került át a Meteorológiai Főbizott
ság a III. osztálytól a IV. osztályhoz. E változás lehetővé tette, hogy a Mete
orológiai Főbizottság jobb és több munkát végezzen, mint addig, mert a IV. 
osztály elnöksége megértő támogatója a meteorológia tudományának is.

A meteorológiai kutató munka tengelyében az agrometeorológiai és 
mikroklimatológiai módszerek elvi tisztázása állott eddig is és a jövőben 
— különös tekintettel a mezőgazdasági terméshozam növelésére — ezt a 
problémát még fokozottabb mértékben tekintjük majd szívügyünknek.

E téren említésreméltó eredménynek minősíthető Kulin István munkás
sága, aki hatalmas adatanyagot dolgozott fel annak érdekében, hogy a mező- 
gazdasági tervgazdálkodásnak alapvető, konkrét meteorológiai módszereket 
és gyakorlatilag jól hasznosítható, számszerű következtetéseket nyújtson. Ha 
a jövőben a tavaszi fagyokra, aszályokra, nagycsapadékokra stb. vonatkozó 
gyakorisági és valószínűségi értékeit az országos méretű tervezéseinkben figye
lembevesszük, elkerülhetjük a múltban elkövetett súlyos hibák nagy részét.

Konkrét segítséget nyújtottunk a fagyállósági vizsgálatokhoz, Eger szegi 
Sándor aljtrágyázási kísérleteihez, Wagner professzor mikroklimatikus-rajo- 
nokat meghatározó méréseihez, és megtettük az első lépéseket az országos 
méretekben kiépített talajhőmérsékleti hálózatunk adatainak helyes értéke
lése útján is.

A regisztrált meteorológiai adatoknak a mezőgazdaság érdekében való 
feldolgozása és az egyes, a mezőgazdasági terméshozam növelésére irányuló 
vizsgálatokkal kapcsolatos együttműködésünk terén azonban még egyáltalán 
nem kielégítő a helyzet. Meg kell találnunk annak a módját, hogy Vácrá- 
tóton a botanikusokkal és Martonvásárott az agronómusokkal megteremtsük 
a közös munka konkrét szálait. Hasonló feladatot kell megoldanunk az egye
temi tanszékekkel kapcsolatban is. Azt hiszem, ma már senki nem vitatja, 
hogy a komplex mezőgazdasági problémák helyes megoldásának alapvető 
feltétele az agronómus, agrokémikus, botanikus — hogy csak ennyit említ
sek — és a meteorológus szoros együttműködése.

A meteorológia egyéb ágaiban, így pl. a klimatológiában, szinoptikában 
és aerológiában is olyan kutatási témák kerültek az élvonalba, amelyek 
ugyancsak a mezőgazdaság, a terméseredmények szempontjából a legdön
tőbbek. A késő tavaszi fagyok, aszályok, nagycsapadékok sit. kérdése nyilván
valóan nemcsak az agrometeorológust és klimatológust érdekli, hanem ezen 
időjárási folyamatok rövidebb vagy hosszabb időtartamú előrejelzőjét is, 
az aerológust és szinoptikust éppúgy, mint a távprognosztizőrt. És ma már 
az sem vitatható, hogy az említett időjárási helyzetek mélyebb elemzése, az
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időjárás tudománya felsorolt és különböző területein dolgozó szakembereink 
szervezett, módszertani szempontból szoros, közös munkáját igényli. Ennek 
a világos és egyszerű elvnek a gyakorlati megvalósítása nem is volt olyan 
könnyű feladat, konkrét és reális formában csak az elmúlt esztendőben való
sult meg, de ma már egyetértünk abban, hogy az időjárási folyamatoknak 
szinoptikai és klimatológiai szempontból való feldolgozása módszertani 
szempontból is elemi követelmény. A közeljövőben a klimatológia módszerei
nek vitájára is sor kerül és ennek keretében alkalmunk lesz Bacsó profesz- 
szor előadása nyomán, aki a Szovjetunióban lezajlott klimatológiai vita ered
ményeit behatóan tanulmányozta, a hazai éghajlatkutatás főirányai megvita
tására.

Ma már világosan látjuk azt is, hogy a szovjet módszerek sematikus 
alkalmazása ezeken a területeken sem lehet eredményes, mert a Kárpát
medencének főként éghajlati és orográfiai sajátosságai speciális problémák 
megoldását teszik szükségessé. Természetesen a szovjet szinoptika elvi alap
jainak helyességével szinoptikusaink és aerológusaink maradéktalanul egyet
értenek, azonban a Kárpát-medence domborzati adottságaiból származó 
áramlási, sugárzási viszonyok és — ezzel szoros összefüggésben — a kon
vektiv légmozgások döntő szerepe másirányú fejlesztését is kívánja a szovjet 
aerológiai-szinoptikai módszernek. Úgy vélem, Béli Béla, Bodolai István 
és Kozma Béla e témakörben folytatott kutatásai és eredményei a helyes 
irányban haladnak.

Komoly feladatok állnak előttünk a távprognosztikai kutatások terü
letén is. Az egy hónapra szóló időelőrejelzések módszerének tökéletesítése első
sorban ugyancsak mezőgazdaságunk fejlesztésének érdekeit szolgálja. Ezt a 
kérdést már az elkövetkezendő évben olyan formában kell megoldanunk, hogy 
népgazdaságunk számára a gyakorlatban is hasznosítható tájékoztatókat 
tudjunk nyújtani. Távprognosztizőrjeink lényegében Multanovszidj és Pagava 
módszerének alapján állanak, azonban van módszerükben még elvileg is vitat
ható mozzanat (pl. holdhatás). Reméljük, a szeptember végén tartandó táv- 
prognosztikai kongresszus a vitatott elvek tisztázását fogja eredményezni.

Foglalkoznunk kell a mesterséges csapadékkeltés nagyarországi lehető
ségeinek tanulmányozásával is, mert — bár csak kísérleti stádiumában — ez 
a kérdés időszerű és a mesterséges csapadékkeltés problémájának gyakorlati 
megoldása nyilvánvalóan a mezőgazdaság érdekeit szolgálná.

A sugárzásméréssel kapcsolatban is bőven akad tennivaló. Az év folya
mán a Meteorológiai Főbizottság irányításával megkezdte működését a sugár
zási albizottság. Feladatául tűzte ki olyan ultraibolya-sugárzásmérő meg
szerkesztését, amely nemcsak a mezőgazdasági kutatások gyakorlatában 
alkalmazható, de jól hasznosítható az orvosmeteorológiai vizsgálatok vonalán 
is. Ez a kezdeményezés igen termékenynek bizonyult, mert orvosmeteoroló
gusaink — Páter János és Kérdő István — azzal a javaslattal fordultak a 
Meteorológiai Főbizottsághoz, hogy a sugárzási albizottság bővüljön ki bio- 
klimatológiai bizottsággá, s az ultraibolya-sugárzásmérő megszerkesztése 
után kerüljön sor a bioklimatológiai problémákkal való foglalkozásra is.

Örvendetes jelenségként könyvelhetjük el a Földrajzi Főbizottsággal 
szövődő szorosabb kapcsolatainkat is. Bulla professzor kezdeményezésére 
konkrét együttműködés valósult meg a tájmonográfiák megírása közben a 
geográfusok és meteorológusok között.

Ebből a rövid hozzászólásból is kitűnik, hogy hatalmas távlat áll a 
meteorológusok tudományos kutató munkája előtt, s esak rajtunk, meteoroló
gusokon múlik, hogy minél eredményesebb munkát végezzünk szocialista 
hazánk és a magunk javára.«
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Berkes Z oltán  :

A távidőjelzés kutatásának kérdése*
A távidőjelzés kérdéseinek kutatása Intézetünkben kb. másfél évtizeddel ezelőtt 

kezdődött. Ekkor találtam meg u. i. a kapcsolatot a naptevékenység 27 napi (napfor
gási) periódusa és a budapesti szélerősség változásai között, amely alkalmasnak látszott 
arra, hogy az időjárás_nagy vonalú alakulását hazánkban két hétre előrejelezhessük. 
A vizsgálatok kiindulópontját Krogness és Evjen azon tanulmányai szolgáltatták, amelyek 
kapcsolatot állapítottak meg a földmágnesség ingadozásai és időjárási jelenségek között. 
A jelenség szinoptikus magyarázatát — t. i. az azóri maximum ENE irányú előretöré
sét — már Frh. von Auf sees gyanította 1925-ben. E vizsgálatokhoz kapcsolódott 1942-ben 
a holdfényváltozások időjárási periódusának megállapítása. Bár ez a tényező az idő
járási jelenségeknek átlagban csak mintegy 15%-át határozza meg, az előbbi, kb. 50%-ot 
kormányozó naptevékenységi hatással együtt alapot szolgáltatott arra, hogy 1946-ban 
két hétre szóló kísérleti távidőjelzések rendszeres kiadására gondoljunk. Azóta mód 
nyílott a fentjelzett kapcsolatok részletesebb kivizsgálására, valamint a Multanovszkij - 
módszer eredményeinek átvételére is.

Mindezeknek alapján a kéthetenként rendszeresen kiadásra kerülő kísérleti ■ táv
időjelzéseink időjárási részének átlagos beválását kb. 70%-ra sikerült emelni, ellenben 
a félhavi átlagok (anomáliák) előrejelzése továbbra is 60% alatt marad. Közlöm az 
ezévi eredményeket (összehasonlításul a napi előrejelzések átlagos beválási százalékát 
is feltüntettem).

Beválási százalékok :
1954. 1/1 1/1 11/1 11/ 2 III/l 111/2 IV /1 IV/2 Közép

y2 havi időjárás 75 88 63 73 34 82 65 67 68,5%
napi
y2 havi ano

90 91 89 90 86 88 85 89 88,5%

máliák 25 85 80 30 50 45 65 80 58,0%

Az időjárási rész beválása, mint látható, általában 60% felett van, csak egy eset
ben, március elején maradt lényegesen alatta. Érdekes, hogy a félhavi és a napi időjárás- 
előrejelzések beválása elég jó párhuzamosságot mutat. Az anomáliák beválása az ese
tek felében 50% alatt maradt. Amíg tehát az időjárási rész alapelvei elfogadhatóknak 
látszanak, addig a mezőgazdasági szempontból olyannyira fontos hőmérsékleti- és csa
padékátlagok előrejelzése még sok kívánnivalót hagy maga után. Ez különösen a csa
padékösszegek előrejelzésére vonatkozik.

*

A hosszabbtartamú időjárás-előrejelzésnek korszerű módszerei szinoptikai szem
léleten alapulnak. Az átlagértékek előrejelzésénél azonban nem nélkülözhetjük a régebbi, 
statisztikai jellegű módszereket sem, mint amilyenek pl. az analógiák, a periódusok, 
illetőleg korrelációk felderítésén alapuló vizsgálatok. Jelenleg két komoly szinoptikus 
módszer van : az egyik a Multanovszkij—Pagava-féle, a másik pedig a Namias-íéle 
cirkulációs módszer. Mindkét módszer a makroszinoptikus folyamatok, lényegében 
tehát az általános légkörzés alaptípusainak szétválasztásán alapszik, és alkalmazza 
a magaslégköri (topográfia) térképeket is. Az általános légkörzés két főtípusa a zóná i is 
és a meridionális cirkuláció. A távidőjelzés egyértelmű e kétfajta légkörzés ritmikus válto
zásainak felderítésével. Döntő tehát az általános légkörzés mechanizmusának szem
lélete.

Multanovszkij módszere alappontszerű változásnak sarki hidegkitörést vesz és 
ezeknek 3—5, néha 4 havi ritmikus visszatérésével számol. A cirkulációs módszer a zoná- 
lis légkörzés megszakadását blokkingnak nevezi és ez teljesen megfelel az előbbi alap- 
pontszerű változásnak. Amíg azonban a szovjet módszer magadott terület konkrét 
szinoptikus időszakaival számol, addig az amerikai módszer az egyes szélességi övezetek 
átlagos cirkulációs indexeinek gyors, vagy lassú változásaira épít.

Különféle vizsgálatok szerint az alappontszerű sarki hidegkitörések erős kapcso
latban állanak a naptevékenység változásaival. Ezt a kapcsolatot Rubasev és Clayton 
a napfoltszámokkal találta meg, Dűli és Scherhaag pedig a földmágnesség ingadozásaival,

* Részletek az Orsz. Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1954. május 
18-i ülésén elhangzott előadásból.

5* 3
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vagyis a Napról eredő korpuszkuláris sugárzásokkal. Tekintettel a sarki kitörések fon
tosságára, célul tűztük ki a sarki anticiklon naponkénti mb magasságának részletes 
elemzését, különös tekintettel a földmágnességi jellemszámok ingadozásaira. A szub
trópusi léghalmazok regenerálódása az újabb Flohn-féle elmélet szerint az Észak 
Amerikán át Délkelet felé mozgó sarki léghalmazoknak köszönhető. Ugyanez a jelenség 
vezet az Azóri léghalmaz említett ENE irányú előretöréseihez is. A sarki kitörések azon
ban nemcsak a Multanovszkij-féle poláris tengelyen, hanem ultrapoláris tengelyen is 
történhetnek, amelyeknek mozgásiránya rendszerint szintén Magyarország felé mutat. 
Ez utóbbinak kapcsolata azonban a mágneses ingadozásokkal már összetettebb.

A zonális cirkuláció lényegében véve a cikloncsaládok vonulásából tevődik össze. 
Közép-Európa szempontjából döntő jelentősége van az izlandi és a genovai ciklon - 
hatásközpontoknak. Hazánk időjárása szempontjából különösen az utóbbi nagyjelentő
ségű. Kitűnt, hogy a holdfényváltozások említett időjárási periódusának is legnagyobb 
része földközitengeri hatásokkal áll összefüggésben : az V/b ciklonpályák újholdtól 
teleholdig kétszerakkora valószínűséggel lépnek fel, mint a telehold-újholdig terjedő két 
hét alatt. A genoyai ciklonok keletkezése egyébként az azóri léghalmazok előretörésé
nek következménye, tehát úgy látszik, hogy a Hold időjárási hulláma is lényegében 
sarkvidéki eredetű és a Nap korpuszkuláris sugárzásának tükrözésén alapszik.

Legújabb kutatásaink az ú. n. izlandi ciklon eredetére vonatkoznak. Erre vonat
kozóan a szakirodalomban kevés utalás található, ezért részletes vizsgálatot kezdtünk 
annak felderítésére, hogy hol és miképpen keletkeznek a ciklonok. Vizsgálatainkból 
kitűnt, hogy az izlandi ciklonok túlnyomórésze az amerikai Sziklás-hegységen átkelő 
és oda a Csendes-óceánról érkező meleg-frontokon orografikus regeneráció révén kelet
kezik. (Izlandnál a ciklonok erősen kimélyülnek az Atlanti-óceán meleg levegőjének 
hatására és így lesz az izlandi ciklonokból hatásközpont.) E meleg-frontok levegője 
részben a Havai-szigetekről, részben a Déllánai-tengerről ered. Az alapjelenség a Dél
kelet-Ázsiai partvidéken, nyeregpontban képződő stacionárius front hullámzása. Itt 
a szibériai hideg levegő találkozik a Fülöp-szigetek tájáról érkező szubtrópusi levegővel. 
Az izlandi ciklon eredete tehát a Csendes-óceánon keresendő ! Folyamatban lévő vizs
gálataink hivatottak eldönteni, hogy az izlandi ciklonok melegszektorának levegője 
hány százalékban ered az említett melegforrásokból az egyes évszakokban. Annyi máris 
biztos, hogy az izlandi ciklonoknak mintegy 25%-a nyomásképileg is követhető a dél
kínai tengerig.

A ciklonok melegszektora szubtrópusi behatásoknak van alávetve és így kap
csolatot mutat a napállandó változásaival. Abbot kimutatta, hogy a trópusi hurrikánok 
fellépte a napállandó erőteljes süllyedéseinél következik be.

Amint tehát a fentiekből kitűnik, a ciklonok hátoldali hideg levegője a sarki kitörések
kel, vagyis gyaníthatóan a Nap korpuszkuláris sugaraival áll összefüggésben, a meleg
szektor pedig a napállandó, tehát a hősugárzás változásaival. A két tényező változása — 
úgy véljük — elegendő időjárásunk változékonyságának megmagyarázására. Ez a 
kijelentés egyébként tartalmazza a további teendőket is a prognózisaink beválásának 
emelését illetően. Elsőrendű feladatunk u. i. a naptevékenység pontos előrejelzése 
lenne. Jelenleg e célra azonban csak bizonyos megbecsüléseket tehetünk, amelyek rész
ben a közvetlen napmegfigyeléseken, részben pedig a napállandó, illetőleg a földmágnes- 
ség ingadozásainak bizonyos periódusain alapszanak.

A zonális és a meridionális légkörzésnek a naptevékenységgel tisztázott kapcso
lata sem alkalmas azonban egymagában arra, hogy a nagyvonalú változásokból Magyar- 
ország konkrét időjárását levezethessük. Hazánk u. i. éghajlatilag a hatótényezők 
kereszteződési pontján feleszik, amit a Kárpátok gyűrűjének hatása még erősen befolyá
sol is. Elengedhetetlen tehát, hogy hazánk időjárásának alakulását az egyes makro- 
szinoptikus helyzetekben a legbehatóbban tanulmányozzuk. E kérdés nem választ
ható el éghajlatunk sugárzási-, hő- és vízháztartási kérdéseinek tisztázásától sem. Lénye
gében éghajlatunk sugárzási és advektív hányadának alakulását kellene tisztáznunk az 
egyes évszakokban. Ebben az irányban a kezdő lépéseket már régebben megtettük.

A naptevékenységi szakaszok közül a leghasználhatóbbnak a 117 napi szakasz 
bizonyult. Ennek részletes vfzsgálata folyamatban van és reményt nyújt az egyhavi 
előrejelzés megalapozásához. E szakasznak oka valószínűleg a Merkúr 116,9 napos 
szinodikus keringés idejében keresendő, amint azt Myrbach már régebben feltételezte. 
TÍ jabban sikerült is ezt a periódust a napfoltszám változásában kimutatni az 1944—1953 
napfolt - ciklusban.

A naptevékenység eredete ma még tisztázatlan kérdés, gyanítható, hogy szerepet 
játszik a bolygók napfelszini ár-apálya is. Mindenesetre magunkénak vallhatjuk Baur 
kijelentését : »a makroszinoptika jövője a napfizika haladásában is rejlik«.
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BODOLAI ISI \  ÁX : Az advektív-dinamikus analízis elméleti és gyakorlati alap
elvei. (Orsz. Meteorológiai Intézet Kisebb Kiadványai, 25. kötet). Budapest, 1953.80 
(B/5) oldal, 35 ábra.

A magyar nyelvű meteorológiai irodalom ismét értékes kiadvánnyal bővült. Bodolai 
István művével újabb segítséget kaptak mind a kutató, mind az operatív munkával 
foglalkozó meteorológusok.

A mű megjelenésére feltétlenül szükség volt. Az évszázad elején ugyanis több kísér
let történt, hogy a légköri elemek mennyiségi változásait rövidebb-hosszabb időre kiszá
mítsák. Ezek azonban nem vezettek eredményre, vagy a bonyolult számítások a minden
napi szolgálatban életképtelennek bizonyultak.

Ezt a feladatot — ha részben is — a szovjet meteorológiai iskola oldotta meg 
Pogoszján és Taborovszkij advektív-dinamikus analízis elméletével. Ennek alapján 
az alapvető meteorológiai elem, a nyomás és a hőmérséklet bizonyos határfeltételek 
melletti változásainak kiszámítása elméletileg megoldódott s a gyakorlatban is igen jól 
bevált.

Ennek az elméletnek betetőzése jól összeegyeztethető az atmoszférikus nyomás
változások hidrodinamikai elméletével, amelyet Kibei dolgozott ki. Kibei elméletével 
megegyezően az atmoszférikus nyomás megváltozása valamilyen pontban elképzelhető 
egy advektív és egy dinamikus tényező összegének formájában :

dPP = ídPo \ IdPo \
c l  \ dl / adv \ dl /din

Az egyenlet jobboldalán álló első, ú. n. advektív tag Kibei elméletének első megközelí
téséből határozható meg, mint a hőmérséklet terében a változások eredménye : nyomás 
esés meleg advekciónál és növekedés hideg advekciónál. A második, az ú. n. dinamikus 
tag kiszámítása az elmélet második megközelítéséből adódik. Ez a két tényező — mint 
a szerző is kiemeli — dialektikus kölcsönhatásban van.

A mű első s egyben legfontosabb része Kibei elméletének ismertetésével foglalko
zik. A további négy fejezetben az elméletből leszűrhető gyakorlati megoldások problé
máját tárgyalja a szerző. Ezzel nyer tartalmat az elmélet, amikor a való helyzetnek meg
felelően megismerjük a nyomás és hőmérséklet advektív, majd a nyomás dinamikus 
változásainak gyakorlati meghatározását, továbbá a frontok, ciklonok és anticiklonok 
genetikai elemzését látjuk a mindennapi szolgálatban az előbb említett elmélet alapján.

Igen hasznos lenne, és a mű értékét még inkább emelné, ha a gyakorlati példák 
hazai környezetben nyernének alkalmazást. Ez persze még nem zárja ki, hogy a hazai 
időjelző szolgálat ne használja fel a mű elméleti és gyakorlati részleteit. Még annyit 
a munkáról : szívesen vettük volna, ha az egyes gyakorlati bemutatások alkalmával 
a szerző az elméleti rész megfelelő egyenleteire is hivatkozik.

Különösen figyelemreméltó az advektív-dinamikus elmélettel foglalkozó irodalmi 
utalások összefoglalása. Itt mindenki érdeklődési körének megfelelően találhatja meg a 
szükséges munkákat, cikkeket stb. Egyben tanulságként is levonhatjuk a következtetést : 
ez az elmélet életerős • magként termékeny talajra hullott a meteorológia fejlesztése 
szempontjából.

Mindezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a mű elérte a kitűzött célt, és 
kutató vagy operatív munkánkban a szovjet iskola útmutatásai alapján ezzel komoly 
lépést tettünk a meteorológiai tudomány továbbfejlesztésére.

Erdélyszky Zsigmond

BERKES ZOLTÁN : Éghajlatváltozás — éghajlatingadozás? Országos Meteorológiai 
Intézet Kis Népszerű Kiadványa, 3. szám. Budapest, 1953. 55 (A/5) oldal, 41. ábra.

A nagyon tartalmas kis füzet a címben megadott tárgykörön messze túlterjesz
kedve mindazon kérdéseket is tárgyalja, amelyek segítségével jól megértheti az olvasó 
az éghajlatváltozás-éghajlatingadozás okait és folyamatait. Igv az első fejezet az idő
járás szélsőségeit mutatja be egy-két hazai példán, egyúttal megmagyarázza azt is, 
hogy egy-egy rendkívüli időjárási szélsőség (aszály, egy-egy hűvös nyár, szigorú tél stb.) 
még nem jelent éghajlatváltozást. Majd az időjárás kialakulása, a levegő mozgása és 
az általános légkörzés c. fejezetek — amelyek a tulajdonképpeni tárgyalást jelentik
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az éghajlatváltozások-ingadozások megmagyarázásához szükséges ismereteknek 
vezetnek el bennünket az éghajlati tényezők és az éghajlat sajátosságainak mcgfogal 
mazásához.

Ezután az éghajlat ingadozásainak fogalmát magyarázza meg — így hazánkban 
mind a tél, mind pedig a nyár hónapjainak középhőmérséklete az utolsó 170 éven belül 
pl. 10—10 éves időszakokra számítva kb. ± 0 ,5 —1 C°-ot ingadozhat. A soron következő 
fejezetben az éghajlatnak a múlt évszázad dereka óta tartó állandó melegedéséről olvas
hatunk, amely európaszerte fellép, különösen északon, azonban a mértéke területen
ként nem egyforma. Ez a melegedés az egész északi féltekén fellép, egy-egy kicsiny 
kiterjedésű mediterrán övezetbeli folt kivételével. Bemutatja a szerző a hőmérséklet- 
változás mellett a csapadékösszeg változásait és a nyugati szél megerősödését is európa
szerte.

Különösen a századfordulóval fellépő egyirányú éghajlatváltozások okaival kap
csolatban a napsugárzás változásaira mutat rá, ezek között a sugárzás erősségének vál
tozása még nem jöhet számításba, mert az észlelések aránylag csak rövid ideje folynak. 
Ellenben, szépen elénk állítja a napfolttevékenység és az éghajlat ingadozásai közötti 
kapcsolatot. Nálunk pl. a napfoltok hatása hol a szárazföldi, hol pedig a tengeri éghajlat 
befolyásának jelentékenyebb voltával mutatkozik. '

Az éghajlatingadozások pontos oka a szerző megállapításai szerint még nem ismere
tes, de kétségtelen, hogy a műszeres éghajlatmegfigyelések bevezetése előtt is voltak 
ilyenek, erről sok példát is olvashatunk. így az európai gleccserek hosszának ingado
zása lassan hullámzó éghajlatingadozásra mutat. Ugyanis 1400—1500 között és 1650 
óta általában e gleccserek visszahúzódása figyelhető meg. Azonban lényeges és egy
irányú éghajlatváltozást az utolsó 2— 3 ezer évben nem lehet kimutatni.

Külön fejezetben ismerteti a szerző a pleisztocén jégkorszakok fellépésével bekövet
kezett nagyarányú éghajlatingadozásokat is, amelyek az európai és a többi eljegesedett 
terület arculatát és formakincsét nagymértékben változtatták meg.

Érdekes gondolatokat vet fel a mű az atmoszféra széndioxidtartalmának jelenlegi 
növekedésével kapcsolatban (ásványi anyagok elégetése, erdőirtás stb. miatt). Ez a folya
mat a légköri széndioxid üvegházhatása következtében az éghajlat melegedésével jár, 
ami valóban ott jelentkezik, a hol a legtöbb kőszenet, kőolajat stb. fogyasztják, vagyis 
az északi félteke kontinensei környékén.

Az éghajlat kisebb-nagyobb mérvű ingadozásaival nemcsak a légköri folyamatok 
szenvednek változást, hanem pl. a földfelszíni denudációs folyamatokban, az élővilág 
térbeli elhelyezkedésében stb. is mutatkozhatnak megfelelő eltérések.

A tárgyalás könnyed volta és a felvetett kérdések sokoldalú megvilágítása miatt 
az itt ismertetett művet az olvasóközönség nagyon nagy haszonnal tudja felhasználni.

Láng Sándor

UESZÁMOLÓK AZ 1933-BAX VÉGZETT TUDOVIÄXYOS KUTATÁSOKRÓL. Az Orsz. 
Meteorológiai Intézet Hivatalos Kiadványai, XVIII. kötet, Bp. 1953. 300 (B/5) oldal.

A Meteorológiai Intézet beszámolóinak ez a pompás harmadik kötete eleven iga
zolása annak az ígéretnek, amelyet Dési Frigyes igazgató az 1952. évi kötet előszavában 
tett : »A jövőben is ezeken a csapásokon akarunk haladni ; még határozottabban, még 
keményebb léptekkel.«

A}ci kezébe veszi a (Meteorológiai Intézetnek ezt az évről-évre izmosodó kiadványát, 
minden különösebb hozzászólás nélkül iŝ  megállapíthatja : légkör- és éghajlatkutatóink 
széleskörű, komoly munkát végeznek. Es e sorok írója külön örömmel rögzítheti azt 
a tényt, hogy ez a munka nagymértékű közeledést jelent a népgazdaság, a gyakorlati 
élet követelményeinek irányában. Mert a klimatológia és a távidőjelzés körébe vágó, 
a legszélesebb kört érintő dolgozatok éppen ■kétharmadát foglalják el a kötetnek és a 
múltban meglehetősen mostohán kezelt területen pótolják az égető hiányokat.

Az éghajlattan köréből X12 dolgozat meríti tárgyát. Sóinkat Bacsó Nándor profesz- 
szor tanulmánya nyitja meg : »A fagyos napok száma i\l agyarországon.« A mezőgazdasági 
és műszaki szempontból egyaránt fontos kérdést 20 állomás 50 évi megfigyelési anyaga 
alapján tárgyalja, és nemcsak a fagyos napok számának havonkénti alakulásává 1 és 
területi eloszlásával foglalkozik, hanem igen érdekes térképeket és táblázatokat is közöl 
a fagyveszélyes időszakokra vonatkozóan. Szervesen egészíti ki a tárgyat Gaál Elek : 
»Tavaszi és őszi fagyok« c. dolgozata. Ábrázolási technikája igen szemléletes, és szerencsés
nek kell mondanunk az adatfeldolgozásnak a radiációs minimum-hőmérőre való kiter
jesztését. Amíg Gaál a mezőgazdaság igényeit tartja szem előtt, Batta Erzsébet : «Két 
szigorú tél talajfagymélysége« című adatfeldolgozása az építőipar számára is igen érté
kes : hat talajszelvényével is jellemzett állomás geoizotermáival szemlélteti az utóbbi 
évtizedek két legkeményebb telének, az 1928/29. és 1939/40. évinek és a 12 évből szá
mított átlagos télnek talajhőmérsékleti viszonyait. A hőmérsékleti viszonyokkal fog-
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lalkozik végül Simor Ferenc is (Vizsgálatok Pécs 80 évi homogén hőmérsékleti soráról), 
aki eddigi tanulmányainak kiegészítéseképpen most különböző átkarolóközepek sora 
alapján az éghajlati ingadozásokat világítja meg.

A hidrológusnak és agronómusnak egyaránt örömet szerez Kulin István kitűnő 
feldolgozása a csapadékgyakoriságokról : »Csapadékmennyiségek gyakorisági értékei
50 évi (1901—50) megfigyelések alapján.« Ez a tanulmány voltaképpen 52 állomás adat
anyaga alapján készült ízelítő abból a nagyarányú, korszerű statisztikai munkából, 
mely a Meteorológiai Intézet Ombrometriai osztályán, a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Intézet és a Szarvasi Öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet kezdeményezése 
alapján folyik. Érdekes Szakács Györgyné : »Csapadékos és csapadékmentes napok soro
zatai Budapestről 50 évi megfigyelés alapján« c. dolgozata. Gyakorlati szempont
ból a csapadékos időszakokkal kapcsolatban az időtartam és a lehullott csapadék- 
mennyiség együttes számbavétele is fontos volna. Mosonmagyaróvár és Nyíregy
háza csapadékmegfigyeléseit veti egybe 80 és 50 évi észlelési sorozatuk gyakorisági 
megoszlása alapján Szilágyi Tibor, hogy ezzel támpontot adjon a rövidebb soro
zatok finomításához. Kéri Menyhért a hótakaróra vonatkozó eddigi kutatásait gyakori
sági vizsgálatokkal egészíti ki az 1929/30—1943/44. közti 15 év megfigyelései alapján. 
A budapesti 50 évi anyaggal való összehasonlítás megnyugtató abból a szempontból, 
hogy a 15 évi észlelési anyag is elég jó képet ad ennek a hosszú ideig elhanyagolt éghaj
lati elemnek az alakulásáról. A tanulmányokat természetesen kívánatos országos, viszony
latban is a különböző hóvastagságok gyakoriságára kiterjeszteni úgy, ahogyan a Hidro
lógiai Atlaszban' tettük. Kadocsa Franciska az 1953. év rendkívül csapadékos júniusát 
tárgyalja időjárási szempontból. A tanulmány megígért folytatásában quantitativ 
jellemzést és gyakorisági (valószínűségi) vizsgálatokat is szeretnénk látni. Takács 
Lajos a derült és borult napok gyakoriságát vizsgálja Kalocsa 50 évi észlelési anyagának 
tükrében, és javaslatot tesz az eddigi osztályozási kulcs megjavítására. Rokontárggyal 
foglalkozik Hille Alfréd »Borultsági viszonyok Budaörsön« c. dolgozatában, amelyben a 
felhőzet napi és évi menetéről ad képet 6 év észlelései alapján. Végül Békéssy Andrásáé 
közöl ügyes, újszerű feldolgozást a budapesti talajállapot-megfigyelésekről, a szinoptikus 
szolgálat nemzetközi számkulcsának megfelelő csoportosításban. Gyakorisági táblázatai 
számos gyakorlati kérdés megoldását segíthetik.

A távidőjelzés c. rész a dolgozata közül kettő Berkes Zoltán munkája. Mindkettő
ben a holdfényváltozások időjárási hatásaival foglalkozik. Mikor igazolja Racskó István 
gyöngyöspatai földművelő megfigyeléseit, érdekes példát szolgáltat arra, hogy milyen 
módon termékenyíthetik meg a tudományos kutatást egy-egv lelkes, a meteorológia 
elméleti kérdéseiben egyébként járatlan észlelő gondos megfigyelései. Péczely György 
a naptevékenység periodikus változásai által keltett légnyomási és hőmérsékleti szakaszos
ságot vizsgálja.

A dinamikus meteorológia 5 tanulmánnyal van képviselve. Szerzőik — Aujeszky 
László, Berkes Zoltán, Bodolai István, Dési Frigyes és Ozorai Zoltán — beszédes bizo
nyítékát szolgáltatják a Meteorológiai Intézetben folyó elméleti kutatás eredményeinek.

Az aerológiai rész Békeffy Józsefné, Béli Béla és Bucsy József tanulmányait tar
talmazza.

A szinoptikai részben Otta Endréné »Az 1952J53. télen észlelt zúzmaraképződés 
időjárási feltételei« címen kiegészíti az »Időjárás«-han közölt eddigi zúzmara-tanulmányait, 
amelyeknek nyilván nagy a jelentősége az országos villamosenergia-elosztó hálózat szem
pontjából is.

A kötet utolsó része, amely a »Repülés-meteorológia« címet viseli, Hille Alfréd és 
Tardos Béla egy-egy tanulmányát tartalmazza. Az első a repülőtér légköri viszonyainak 
jellemzésére szolgáló egyszerű index bevezetésére vonatkozó javaslatot közöl (Magyar- 
országon egy 21 és 29 között ingadozó szám), a második a nagysebességű repülőgépek 
jegesedésének rendkívül fontos, még megoldatlan kérdésével foglalkozik.

Ez a rövid — szinte tartalomjegyzékszerű — ismertetés nem adhat teljes képet 
a »Beszámolók« sorozatának tartalmas 3. kötetéről. De minden szónál ékesebben bizo
nyítja a mű értékét az, hogy minden érdekelt örömmel és érdeklődéssel veszi kezébe, 
várja folytatását, és könyvtára becses meteorológiai kézikönyvének tekinti.

A szerkesztés és kiállítás mindenben kitűnő, Dési Frigyes szerkesztő, Béli Béla 
lektor és Kakas József technikai szerkesztő szakértelmét, ill. az Athenaeum-nyomda 
felkészültségét dicséri.

A rövid orosz-, fiancia- és német-nyelvű kivonatok a külföldi szakkörök elismerését 
is meg fogják szerezni. Ebben a vonatkozásban azonban még további gondosságra vau 
szükség, hogy a bántó sajtóhibák (lásd pl. az 54. és 189. old. kivonatait) teljesen eltűn
jenek. Meggondolandó volna az is, hogy a kivonatok a cikkek címével kezdődjenek. 
Ez az egészen csekély kifogás pusztán erősíteni kívánja qz ismertetésben megütött 
elismerő hang komolyságát. Gratulálunk !

Dr. Lászlóffy Woldemár
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KÉRI MENYHÉRT és KULIN ISTVÁN: A  c sa p a d é k ö ssz e g e k  g y a k o r isá g a  M a g y a r -  
o rszá g o n  50  é v i (1 9 0 1 -1 9 5 0 )  m e g f ig y e lé se k  a la p já n . (Az Országos Meteorológiai Intézet 
Hivatalos Kiadványai, XVI. kötet.) Budapest, 1953. 249 (B/5) oldal, 11 szöveg közötti 
és 149 külön táblázat, 5 szöveg közötti és 76 külön térkép.

A hazai szakirodalomban úttörő munkát végeztek a szerzők, amennyiben a rend
kívül fontos és nélkülözhetetlen átlagértékek mellett csapadékgyakorisági értékeket 
hoztak nyilvánosságra. A munka elkészítése igen nagy körültekintést kívánt meg, első
sorban azért, mert csak olyan állomások adatait lehetett fölhasználniok, amelyek 1901 — 
1950-ig lehetőleg megszakítás nélkül s jól működtek. De figyelembe kellett venniök 
azt is, hogy a feldolgozott állomások egyenletes eloszlást biztosítsanak az ország te
rületén.

A feldolgozott 52 állomás ezeknek a követelményeknek megfelel. A gyakorisági 
értékek országos mérlegeléséhez az 52 állomást talán keveselhetnénk, azonban nagy
vonalú tájékoztatásra mégis elegendőnek mondhatjuk, mert a térképek szerkesztésénél 
figyelembe vétettek a már eddig megjelent, csapadékviszonyokat tárgyaló munkák 
eredményei.

A könyv 12 fejezetből áll. Az I. fejezet a csapadékösszegek szélső és gyakorisági 
értékeinek jelentőségével foglalkozik. A II. fejezet az 50 éves csapadéksorozatokat ismer
teti. Az e fejezethez tartozó táblázatok az 52 állomás havi és évi csapadékösszegeit 
időrendben tartalmazzák. A táblázatok lehetőséget adnak arra, hogy az egyes állomá
sokról az 50 éves átlagértéken kívül megtaláljuk az 50 év alatt előfordult csapadék 
szélső értékeket is, akár havi, akár pedig éves vonatkozásban. A III. fejezet a negyed
évi és félévi csapadékösszegekkel foglalkozik. A III. fejezethez tartozó 52 táblázat a 
négy negyedévnek és a két félévnek csapadékösszegeit tartalmazza időrendi, valamint 
nagyság szerinti sorrendben. A táblázatok alján a 10 évenkénti és az 50 évi összegezést, 
valamint az 50 évi átlagot látjuk, illetve a szélső értékeket, valamint a 10, 20, 25, 50, 
75, 80 és 90%-os valószínűségű csapadékösszegek határértékeit. A IV . fejezet a szélső 
értékek, 10, 20, 25, 50, 75, 80 és 90%-os valószínűségű csapadékösszegek alsó és felső 
határértékéit tárgyalja. Ezek az értékek a nagyság szerint elrendezett sorokból készül
tek. A kiszámított értékek nem teljesen azonosak a matematika decilis, quintilis és 
quartilis értékeivel. Interpolálással kellett volna megállapítani a pontos értékeket, 
azonban csapadékadatokról lévén szó, a kiszámított értékek gyakorlatilag kifogásta
lanok. Ezekből a táblázatokból a tervgazdálkodás számára fontos adatok nyerhetők, 
amennyiben %-os valószínűséggel lehet számítani bizonyos mennyiségű csapadékössze 
gekre. Az V. fejezet a különböző nagyságú havi, negyedévi, félévi és évi csapadékössze
gek gyakoriságát mutatja be. A szerzők a havi csapadékösszegeket 10, a negyedévi és fél
évi csapadékmennyiségeket 25, az évi csapadékmennyiségeket pedig 50 mm-es érték
közökkel dolgozták föl. A táblázatokból bármelyik nagyságkategória gyakorisága, 
illetve valószínűsége kiolvasható. A VI. fejezet arról tájékoztat, hogy állomásonként, 
de országos viszonylatban is, az esetek hány %-ában számíthatunk az átlaggal mm 
pontossággal megegyező csapadékmennyiségre, valamint hogy az átlag körüli (az átlag
tól i  10% eltéréssel) csapadékmennyiségnek milyen a valószínűsége. A szerző mindezeket 
a vizsgálatokat a havi, negyedévi, félévi és évi csapadékösszegekie elvégezte. A VII. 
fejezet a különböző csapadékgyakorisági értékeknek területi eloszlásával foglalkozik. 
76 térkép szemlélteti a havi, negyedévi, félévi és évi csapadékösszegeknek maximális, 
minimális, valamint a 25 és 75%-os valószínűséggel meghaladott értékeit. A VIII., 
IX., X. és XI: fejezet a csapadékvalószínűségi értékek területi eloszlásával foglalkozik, 
a X II. fejezet pedig a csapadékvalószínűségi értékek felhasználásának lehetőségeit 
tárgyalja,

A munkával kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy a szerzők új módszerek 
szerint dolgozták fel az öt évtizedre visszanyúló -csapadékadatokat. Ez a feldolgozás 
lehetőséget nyújt arra, hogy akár különböző tervezéseknél, akár pedig rendkívüli csa
padékéi időszakok mérlegelésénél a legegyszerűbb és legpontosabb formában a kérdést 
tisztán és világosan láthassuk. Kulin Istvánnak nem ez az első módszertani könyve. 
Az 1952-ben megjelent »Útmutatás éghajlati feldolgozásokra a tervgazdálkodás érdekében« 
című munkájában ismerteti az évtizedek alatt gyűjtött csapadék és hőmérsékleti adatok 
használhatóságának és alkalmazásának tág lehetőségét.

A könyvben szereplő térképek jól sikerültek. Könnyen áttekinthetők. A térkép 
olvasását megkönnyíti az az újítás, hogy az egyes állomásokat jelölő karika mellett 
megtaláljuk azt a számértéket, amely az illető hely csapadék mm-eit fejezi ki.

A munka mind meteorológiai, mind pedig népgazdasági szempontból nagyjelentő
ségű és hézagpótló, szerzőit a legnagyobb elismerés illeti.

Szilágyi Tibor
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K X O C H — H E F T : B e r ic h te  d es D e u tsc h e n  W e tte r d ie n ste s  in  d er  U S -Z on e, Nr. 4 2 .
Bad Kissingen, 1952. 463 (A/4) oldal.

Több mint száz szerző hosszabb-rövidebb értekezését tartalmazza ez a vaskos kötet, 
melyet dr. K. Knock német meteorológus 70. születésnapja alkalmából írtak munka
társai, tanítványai és barátai. Bevezetőül prof. A. Schmauss »Szinoptika-Klimatológia« 
című cikkében méltat ja Knock munkásságát, és rámutat a szinoptika és klimatológia 
szoros együttműködésének fontosságára.

Bürger az uralkodó időjárási helyzetek (a Hess—Brezovszky-íéle »Grosswetterlage«-k) 
hőmérsékleti viszonyait, E. és L. Obenland a hótakaró kialakulását vizsgálják különböző 
időjárási helyzetekben, Gutsche a késő tavaszi és a kora őszi fagyok fellépésének kérdését 
tárgyalja és megállapít ja, hogy a különböző időjárási helyzetekben fellépő fagyok igen 
eltérő hatásúak lehetnek. Több helyzetet összehasonlít dolgozatában. Warmbt statiszti
kai módszerrel vizsgálta az uralkodó időjárási helyzetek összefüggését a skarlát-meg
betegedések számával és azt találta, hogy nyugati időjárás (Westwetterlage) esetében 
nagy volt a megbegedések száma.

Több cikk foglalkozik a főn-kérdéssel. Schlegel egy főn-helyzet vizsgálatának minta
példáját mutatja be. Heigel ezzel kapcsolatban a magassági szél viszonyait vizsgálja. 
Számos értekezés foglalkozik magassági széllel. Richter a radarral végzett magassági 
szélmérésekkel és a magassági szél napi periódusával foglalkozik. Jellemző nyári és téli 
típusokat állapít meg. Holzapfel a főizobárfelületek szélviszonyait vizsgálja a repülés 
használatára.

A kötet igen nagy számban tartalmaz klimatológiai értekezéseket. Ezek két cso
portra oszthatók. Az első csoportba tartozók egy-egy földrész, vagy az egész földet 
átfogó kérdéssel foglalkoznak. Hinkelmann pl. az egyenlítői cirkulációs anomáliáknak 
az éghajlatban mutatkozó hatását vizsgálja. Scharlau a »fülledtség« kérdését tárgyalja 
és térképet is közöl a fülledtségnek az egész földgömböt felölelő zónáiról. Huttary a. 
száraz és nedves periódusokat vizsgálja különböző éghajlatokon. A másik csoportba tar
tozó klimatológiai cikkek egyrészt helyi kérdésekkel foglalkoznak, másrészt egyes 
éghajlati elemek megfigyelésének vagy feldolgozásának módszereit tárgyalják. Hogy 
csak a legérdekesebbeket említsük :

Johamisen a csapadékos napok számának megállapítására a 0,3 mm-es küszöb
értéket tartja legalkalmasabbnak. Manig hőmérsékleti maximumok és minimumok 
térképes ábrázolását mutatja be. Hinzpeter az összsugárzás mérésével és az összsugárzás 
és a hőmérséklet korrelációs összefüggésének kérdésével foglalkozik. Leistner az ibolyán
túli sugárzás napi menetét és a felhőzet összefüggéseit vizsgálja.

Több cikk foglalkozik műszer-kérdésekkel. Olvashatunk a hajszálas higrometer 
sugárzási hibájáról, majd a Wild-féle párolgásmérővel végzett 50 évi megfigyelések 
eredményeiről, továbbá az ellenállás-hőmérők és a termoelemek sugárzási hiábja kom
penzálásának kérdéséről.

A kötet számos orvosmeteorológiai és bioklimatológiai tanulmányt is tartalmaz. 
Ezek a cikkek főleg az időjárásváltozás, és az elektromágneses zavarok hatását vizs
gálják egyes betegségek és klinikai zavarok megjelenésére. Cordes cikke a gyógyhelyek 
klimatológiai vizsgálatának módszerével foglalkozik.

Agrometeorológiai tárgyú cikkek is nagyszámban találhatók a kötetben. Nagy 
részük fonológiai megfigyelések eredményeit ismerteti, valamint ezek feldolgozásának 
és felhasználásának kérdéseit tárgyalja. Mádé a fenológiai jelentő-rendszer egyszerű
sítéséről ír. Uhlig cikkében rámutat arra, hogy az éghajlati terepfelvételeknél olyan 
helyi különbségeket, melyeket műszerrel megállapítani nem tudunk, a fenológiai jelek 
segítségével azonnal kimutathatunk. Schubach növényház klímával, Wächtershäuser 
istálló-kiimával foglalkozó tanulmányt közöl. Schotmopp az öntöző gazdálkodás, klíma- 
kutatás és az időjelző szolgálat együttműködésének jelentőségét tárgyalja. Más cikkek 
az elektromos talajnedvességméréssel, fenometriai vizsgálatokkal, hosszú idejű fenoló
giai feljegyzések vizsgálatával és népies szabályok tudományos vizsgálatával fog
lalkoznak.

Igen érdekes Körte »Mezőgazdaság és időjárási szolgálat« című cikke. Beszámol 
az öntöző gazdaságok számára kiadott időjárás-jelentésekről. Ezek egyrészt leírják az 
elmúlt hét időjárását, számotvetnek a növényekre és kártevőkre kifejtett hatásáról, 
másrészt az elkövetkező hétre adnak előrejelzést, felhíva a figyelmet az elvégzendő 
munkákra. A csapadékelőrejelzésen kívül megadják a természetes eső pótlására szük
séges öntözővíz mennyiségét, növényfajtánként és különböző talajnemekre.

Caspar a fűtési időszak kezdetének és végének, a fűtési időszak hosszának feldolgo
zását és térképes ábrázolását mutatja be. A kötet végén Schnetder-Carius a klimato
lógiai tudomány fejlődéséről ad rövid összefoglalót.

Szakáig József
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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK 1934. 
.MÁRCIUS—MÁJUS HAVI ÜLÉSEI. A Tudományos Tanács márciusi ülésén Kulin 
István osztályvezető előadást tartott az agrometeorológiai kutatás időszerű kérdései
ről. Az előadás részleteit az Időjárás e számában közöljük.

A Tudományos Tanács áprilisi ülésén Egerszegi Sándor, az Agrokémiai Kutató Inté
zet tudományos kutatója ismertette növénytermesztési és talajművelési kísérletei 
során felmerült agrometeorológiai és mikroklimatológiai kérdéseket. Javasolta, hogy az 
ország típusos termőtalajain felállítandó agrometeorológiai állomásokon a következő 
méréseket vezessék be : csapadékmérés, vízháztartásmérés, sugárzásmérések, a talaj
felszín felett és alatt 10 cm-enként a hőmérséklet mérése 2 — 2 m-ig naponta 2 óránként, 
a hóréteg fölött, a hórétegben és a hó alatt a hőmérséklet mérése, a talajátfagyás mér
tékének és a kiolvadás mértékének mérése 0 cm-től, 1,5 m-ig, a szélsebesség mérése 
2,5 m-ig 25 cm-enként, a széndioxid mérése a levegőben és a talajban, a mezoklíma 
szokásos mérései, a mikroklímára jellemző általános tendenciák és változások. Mind
ezeknek az adatoknak feldolgozásával megbízható módon jellemezhetjük a táj, illetőleg 
a hely éghajlati és agrometeorológiai sajátságait. Felhívta a figyelmet az agrometeoroló
giai kutatásban az elektromos műszerek használhatóságára és a speciális agrometeoroló
giai kutatásra alkalmas klímaházra (fititron).

A Tudományos Tanács május havi ülésén Berkes Zoltán osztályvezető a távidójelzés 
kutatásának időszerű kérdéseit ismertette. Előadását az Időjárásnak ugyancsak ebben 
a számában közöljük. Mindhárom előadást élénk vita követte.

B. B.

IONOSZFÉRA-KUTATÁS A PESTSZENTLŐRINCI OBSZERVATÓRIUMBAN. A légkör 
függőleges rétegződését elektromos tulajdonságai szerint is vizsgálják és a külön
böző magasságban elhelyezkedő villamossággal telített rétegeket az ABC betűivel 
jelölik a földfelszíntől számítva felfelé. A rétegek összeségét pedig ionoszférának 
nevezik. Ismertebbek a D, E és F rétegek. Ezeknek magassága és villamossággal tör
ténő telítettsége a napszakkal, évszakkal, továbbá a naptevékenységgel változik. Mivel 
a távolsági rádióforgalom ezeket a rétegeket használja fel a hullámok továbbítására, 
továbbá ezek villamos telítettsége és mozgása a földmágnesség változásait is okozza és 
mert az is kívánatos lenne, ha az alsó légkörben lejátszódó időjárási eseményekkel is 
kapcsolatba lehetne hozni a fenti változásokat, ma már igen sok helyütt folyik az iono
szféra állandó vizsgálata.

A múlt évben az Orsz. Meteorológiai Intézet pestszentlőrinci Obszervatóriumban 
is megkezdettük a kísérleteket az ionoszféra adatainak mérésére. Ennek eredménye
képpen már f. évi január elseje óta a nappali órákban, áprilistól kezdve pedig az egész 
nap folyamán végzünk méréseket.

A felső elektromos rétegek magasságának meghatározása a szokásos módon, úgy 
történik, hogy igen rövid ideig tartó (2 — 500 milliomod másodperc időtartamú) elektro
mos hullámokat küldünk fel a magasba, ezek a jelzett rétegeken visszaverődve vissza
érkeznek a földfelszínre, itt vevőkészülékkel felfogjuk őket. Ugyanez a vevőkészülék 
természetesen veszi a felfelé küldött hullámokat is. A visszaérkezettek kissé késve jön
nek a kibocsátotthoz képest és mi éppen ezt a késést mérjük. A késés időtartama attól 
függ, hogy a rétegek milyen magasságban vannak, a magasabb, illetve emelkedő réteg
ről később érkezik vissza a hullám. Mivel a késés átlagban a másodperc ezred része körül 
mozog, ezt a kis időt csakis katódsugároszcilloszkóppal mérhetjük. A rövid ideig tartó 
rádióhullámokat, impulzusokat gyorsan és sokszor ismételjük és így ezek a katódsugárcső 
ernyőjén álló képet adnak. Ezt a képet aztán lefényképezzük és az adatokat a filmről 
határozzuk meg.

A felbocsátott hullámok rezgésszámát is változtatjuk. A rezgésszámok folyamatos 
változtatása közben elérkezünk egy olyan értékhez, amely már nem verődik vissza a réte
gekről, hanem ldfut a világűrbe. Ezt az értéket, az ú. n. »határfrekvenciát« is megálla
pítjuk, mert ebből a telítettség mértékére lehet következtetnünk és erre a rádióhullá
mok terjedésével kapcsolatban szintén szükségünk van, ugyanebből az adatból fogunk 
később inoszféra hőmérsékleti adatokat is számítani.

Rövidesen megjelenik az időjárási napijelentés mellékletében egyelőre 10 napon
ként az E és F rétegek magassága és az F réteg határfrekvenciája. Ezeket az adatokat 
az egész nap folyamán tartó, óránként történő méréseink eredményeként közöljük.

F. E.
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AZ »IDŐJÁRÁSI XAP1J ELEIN TÉS« BŐVÜLÉSE. 67. évfolyamában jár az Orsz. 
Meteorológiai Intézet »Időjárási Napi jelentés n-e. Tartalmában, különösen az utóbbi 
évek folyamán, egyre bővült. A naponkénti általános európai időjárási helyzet leírásán, 
a 36 órás időelőrejelzésen, valamint Európa mindennapos, reggel 7 órai időjárási térké
pén kívül a 6 oldalas Napijelentés többezer időjárási adatot közöl hazánk területéről, 
a talajközeiből éppenúgy, mint a felsőbb- és magas-légkör tartományából, csapadék- 
és különféle hőmérsékleteloszlási térképek, magaslégköri metszetek kíséretében. Roha
mosan fejlődő népgazdaságunk egyre növekvő igényeinek gyorsabb kielégítése érdeké
ben most ismét lényegesen bővítjük Napi jelentésünk tartalmát.

1954. júliusától kezdve az eddigi havi egy melléklethez (havi csapadéktérkép és a 
»Climat de Efongrie«- adatok) csatlakozik 10 naponként a 4 oldalas »Ionoszféra-jelentés*, 
minden hónap 1., 11. és 21. napján. Ennek kiadását az új pestszentlőrinci obszervató
riumunkban folyó rendszeres ionoszféra-mérések teszik lehetővé.

Másik 4 oldalas melléklet minden hónap 10—15-e között összefoglaló, részletes le
írást ad az elmúlt hónap időjárásáról Magyarország területén. (Ez a beszámoló eddig 
két havonként összevonva az »Időjárás« hasábjain jelent meg, de éppen hivatalos folyó
iratunk kéthavonkénti megjelenése miatt meglehetősen késve kerülhetett az érdeklő
dők kezébe.) Ugyanez a melléklet tartalmazza majd Budapestről az elmúlt hónap front
ás léglómegnaptárát és az egyes levegőfajták jelenlétének tartalmáról összeállított kimu
tatást is. Ezzel lényegében az »Időjárás« folyóiratnak ez év januárjától megszüntetett 
»Elmúlt időjárás« c. rovata teljes mértékben, korszerűsített alakban és sokkal gyor
sabban válik hozzáférhetővé a kutatók és érdeklődő gazdasági szervek számára.

Harmadik új mellékletként csatlakozik ezekhez negyedévenként a meteorológiai 
évnegyedek 3—3 hónapjának csapadéktérképe, mely területi eloszlásban és az átlagok 
tükrében mutatja be egy-egy elmúlt negyedév csapadékösszegének alakulását az ország 
egész területén.

Időjárási Napijelentésünáz, mely vállalatok, tervezőirodák, áll. gazdaságok s egyéb 
intézmények, valamint más érdeklődők részére negyedévenként 60 forint előfizetési 
áron rendelhető meg, ezzel a bővített tartalommal kívánja kielégíteni a feléje forduló 
fokozott igényeket.

A CSAPADÉKAIÉ HŐ ÁLLOMÁSHÁLÓZAT EGYSÉGESÍTÉSE. A tudományos 
kutatás és a gyakorlati élet számtalan olyan új feladat elé állítja a meteorológiát, ame
lyeket jól, vagy csak kielégítően megoldani megfigyelő állomásai számának emelése 
nélkül nem képes. Az is tény, hogy korszerű éghajlattant művelni a vizsgált terület 
geográfiai arculatával arányos sűrűségű állomáshálózat nélkül nem lehet.

Ez a szempont vezette a múltban is az Orsz. Meteorológiai Intézet állomásszervező 
tevékenységét, de vezeti ma még inkább, amikor arra törekedett és törekszik, hogy az 
ország területét egyenletes, a domborzati viszonyokat figyelembevevő sűrűségijén 
megfigyelő állomásokkal hálózza be.

A Meteorológiai Intézet szervezeti változásai szükségessé tették, hogy 1951-ben 
csapadékmérő állomásainak egy részét a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, 
illetve az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe adja át ; elsősorban azokat az állomá
sokat, amelyeket e két tudományos intézmény céljainak szolgálatában a felszabadulás 
után szerveztek.

Az 1953. júniusi párthatározat és az új kormányprogramm a Meteorológiai Intézet 
feladatait is megsokszorozta és kiszélesítette. Ez a feladatnökevedés elsősorban a mező- 
gazdaság fejlesztésével kapcsolatban mutatkozik, de megnyilvánul minden más téren is. 
Egy újabb szervezeti változás lehetővé tette, hogy 1954. január 1-vel ismét a Meteoro
lógiai Intézet vegye gondjaiba az oi-szág területén működő összes meteorológiai állomá
sokat. Az Országos Meteorológiai Intézet (OMI) és a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Intézet (VITUKI), illetve az Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) között 
1953. végén folytatott tárgyalások eredménveként megállapodás jött létre, melynek 
értelmében a fenti időponttól kezdve 189 VTTUIvI és 172 ÉRTI állomás újból a Mete
orológiai Intézet hivatalos megfigyelő állomásaként működik. Adatainkat a Meteoro
lógiai Intézet gyűjti össze, bírálja felül, dolgozza fel s biztosítja, hogy a \IT U K I és az 
ÉRTI is, de minden más intézmény, a népgazdaság bármely szerve a teljes megfigyelő 
állomáshálózat adatainak felhasználásával kapjon időjárási és éghajlati vonatkozású 
kérdéseire választ.

Az Orsz. Meteorológiai Intézet 1954. januárjától 1075 megfigyelőhelyről kap csapa
dékadatokat. Ezek közül 131 helyen egyéb műszerrel is folytatnak méréseket, ezek 
az éghajlatkutató állomások. Az *1075 állomásból 361 újonnan bekapcsolt VITUKI, 
illetve ÉRTI állomás.

A jelenlegi állomáshálózat 1,2/100 km- állomássűrűséget jelent az ország egész 
területére vonatkoztatva. Az Alföldön ez az érték 0,8/100 km2, a hegyvidéken pedig
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1,5/100 km2. A Mátrában és a Bükkben a sűrűség 2,0/100 km2-t is meghaladja, de vannak 
még gyengén behálózott hegyvidékeink is, mint pl. a Gerecse 0,6/100 km2-es állomás
sűrűséggel.

Jelenlegi és közeljövőben végzendő munkánk : állomáskarbantartás, gondos adat
kritika és a Meteorológiai Intézet szoros kapcsolatainak kiépítése az észlelők felé. Ennek 
eredménye az adatok minőségi javulása lesz. További feladatok: a hálózat egyenetlen
ségeinek megszüntetése, átcsoportosítása és — részben — új állomások szervezése
re\en. Kéri Menyhért

7J J J J Í

p u s z t í t ó  s z é l v i h a r  t a t a  k ö r 

n y é k é n .  F. évi május hó 7-én a .déli 
órákban Tata környékén tornádószerű 
szélvihar pusztított. Ehhez hasonló jelen
ség hazánkban meglehetősen ritkán fordul 
elő. A jelen évszázadban a legemlékezete
sebb a biai tornádó, amely 1924. június 
hó 13-án pusztított mintegy km széles 
sávban Biától egészen a Börzsönyig, 
nagyjából déldélnyugat-északészakkeleti 
pályán. Alig néhány évvel később, 1927. 
évi július hó 2-án pedig Tatatóváros kör
nyékén rombolt egy heves szélvihar.

Az idei vihar ezekhez képest jóval 
kisebb területen, kb. 5—6 km hosszban 
és 100 m szélességben pusztított. A fel
lépő szélerő valószínűleg nem érte el a biai 
tornádóét, de a leírásokból arra lehet követ
keztetni, hogy az 1927-es tatatóvárosiét 
jóval meghaladta.

A vihar kifejlődésének története a 
szinoptikus meteorológia szemszögéből te
kintve a következő volt :

A rendellenesen hideg április hónap 
utolsó napján megindult az első meleg 
beáramlás Afrika felől szárazföldünk déli 
vidékeire. Ennek hatására Bulgáriában, 
Romániában és Besszarábiában idén elő
ször 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. 
Ezt a meleg hullámot néhány nap múlva 
egy második követte, amely az előbbinél 
még erősebb volt. A szubtrópusi levegő 
előretörése egy északolaszországi ciklon 
tevékenységére indult meg és a rendkívül 
mßleg levegő elárasztotta a Szovjetunió 
európai területének déli felét, a Balkánt 
és a Kárpát-medencét is. Május hó 5-én 
a 20. fok keleti hosszúságtól, ill. a 55. fok 
északi szélességtől délkeletre mindenütt 
20 fok fölé, sőt sok helyen 25 fok fölé fölé 
emelkedett a hőmérséklet. A ciklon ezen 
a napon reggel Barinál helyezkedett el, 
de ettől a helytől keletre, egészen az Uraiig, 
déli a légáramlás. A ciklon hátoldalán, 
Franciaországon és az Alpok vidékén át, 
hideg levegő árasztotta el a Földközi- 
tenger nyugati medencéjét. Ennék a

levegőnek további előnyomulása előbb 
az alacsonyabb szélességeken folytató
dott, majd pedig a Balkánon át észak felé 
fordult. Ily módon meglehetősen szokatlan 
időjárási helyzet alakult ki. A meleg, 
szubtrópusi levegő zöme Lengyelország 
és Ukrajna fölé szorult (6-án több helyen 
30—32 fokos csúcsértékeket mértek),|Kö-

1. ábra. Szinoptikus helyzet 1954. évi 
május 7-én reggel

zép-Európa többi részén, valamint Olasz
országban és a Balkánon jóval hűvösebb 
légtömegek jutottak uralomra. Az Alpok 
környékén ezen a napon a legmagasabb 
hőmérséklet csak 10—13 fok volt. A hő- 
mérsékleti ellentétet még az is kiélezte, 
hogy nyugat felől hideg tengeri levegő
hullám tört előre.

A kérdéses napon (május hó 7-én) reg
gelre a szinoptikus térkép (1. ábra) sze
rint Franciaország felett, valamint az 
Onyega-tó körzetében egy-egy magas- 
nyomású mag helyezkedett el. Az előbbi 
hideg tengeri, az utóbbi sarkvidéki lég
tömegben alakult ki. Délkelet-Európa 
(beleértve a Kárpát-medencét és Olasz
országot), valamint a Fekete-tenger vidéke,
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Kis-Ázsia és Sziria összetett alacsony
nyomású területhez tartozott. Az elszórt 
ciklonmagok legmélyebbike (1003 mb-os 
nyomással) az Erdélyi-medence felett volt 
található. Ennek a ciklonnak a »meleg 
szektora« rendellenesen a magtól északra 
feküdt, azaz Lengyelországot és Ukrajnát 
foglalta magába. Erre a meleg levegőre 
jellemző, hogy a talaj felett kb. 3000— 
3500 m-ig fagypont feletti hőmérsékletű 
volt, míg délen, Róma felett már 1800 
m-en elérte a rádiószonda a fagypontot. 
Jól mutatja a nagy hőmérsékleti ellentétet

2. ábra. A légkör alsó 5 és fél km vastag 
rétegének közepes hőmérséklete 1954. évi 

május hó 7-én 4 órakor

és a légtömegek rendellenes elhelyezkedé
sét az ú. n. 500/1000 mb-os relatív topo
gráfiai térkép. Ennek az izogörbéi tulaj
donképpen az 500 mb-os izobárfelület 
magasságát adják meg az 1000 mb-os 
szint felett. Ezeket az izogörbéket azon
ban — itt nem részletezhető okok miatt
— jól azonosítani lehet a troposzféra alsó, 
kb. 5400—5700 m-ig terjedő részének köze
pes izotermáival. A 2. ábrán a görbékre 
már az átszámított közáphőmérsékleteket 
írtuk fel. Eszerint Ukrajna felett az alsó 
5 és fél km-es réteg közepes hőmérséklete 
+  7 fok volt, míg Görögország felett csak
— 3 fok. A meleg levegő keleti széllel 
nyugat felé volt előnyomulóban, de moz
gását a Németországot borító hideg lég
tömeg megállította.

Hazánk felett tulajdonképpen három
fajta légtömeg foglalt helyet. A Dunán
túlon át északi széllel hűvös levegő áram
lott, a három légtömeg közül a leghidegebb. 
A meleg levegő az északkeleti megyékben 
még lenn a talajon is megtalálható volt, 
az ország többi részén azonban már csak 
a magasabb szintekben. Budapesten pl. 
a reggel 4 órás rádiószonda felszállás azt 
mutatta, hogy a talaj és az 1000 m-es 
szint között a hűvös, tengeri levegő, felette, 
pedig a szubtrópusi levegő feküdt. A 0 
fokos hőmérsékletet először 2480 m-en

jelezte a műszer. A délkeleti megyéket 
mérsékelten hűvös, már a Földközi-tengert 
is megjárt tengeri levegő borította.

A nap folyamán ez az utóbbi léghullám 
észak felé haladt, a hideg frontja lassan 
kiszorította a meleg levegőt a Felső- 
Tisza, a Bodrog, a Hernád és a Sajó vidéké
ről. A meleg front ezalatt a Börzsöny- és 
Pilis-hegységeken át benyomult Komárom 
megyébe. A ciklon középpontja, amely 
reggel — mint már említettük — Kolozs
vár térségében volt feltalálható, fokoza
tosan nyugatra helyeződött át a frontok
kal együtt. Itt találkozott a három, 
különböző hőmérsékletű légtömeg, itt 
alakultak ki a legerősebb hőmérséklet
különbségek. Az óránkénti adatokból meg
rajzolt magyarországi térképsorozatból 
látható, hogy a tornádó kitörésének idő
pontjára a ciklon magja éppen elérte Tata 
környékét (3. ábra). További nyugati 
irányú haladás nem volt lehetséges, mert 
a ciklon előnyomulásával kapcsolatosan 
a Dunántúlon megerősödő északi szél 
hideg levegőt halmozott fel. így alakult 
ki az az erős hőmérsékletkülönbség, amely 
a tornádó kitörésének egyik oka volt. 
Huzamosabb ideig ugyanis vízszintes irány
ban nagy hőmérsékletkülönbságek nem 
maradhatnak meg, mert megindul a lég
tömegek átrendeződése, amelynek során 
a hideg levegő foglalja el az alsóbb, a me
leg pedig a felsőbb rétegeket. Ennek az 
átrendeződésnek a folyamán a légtömegek
ben rejlő helyzeti energia mozgásivá ala

kul át, Az átalakulás annál gyorsabb és 
hevesebb lesz, minél »bizonytalanabb« a 
légoszlop egyensúlyi helyzete. Az utóbbi 
azt jelenti, hogyha a levegőben valamely 
ok miatt függőleges mozgás indul meg, 
akkor az külső behatás nélkül is fennmarad. 
Ily módon »bizonytalan« egyensúlyú leve
gőben az előbb említett átrendeződés sok
kal hevesebben megy végbe. A tárgyalt 
esetben szintén kimutatható a levegő 
bizonytalan egyensúlyi helyzete a reggeli 
rádiószondás mérés adataiból.

3. ábra. A szinoptikus helyzet hazánkban 
a tornádó pusztításának idején (13 órakor)
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Ilyen előzmények után tört ki május 
hó 7-én déli fél egy és egy óra között 
Tatától nyugatra a tornádó. Orlovits 
Nándor bánhidai észlelőnk leírása szerint 
az első nyomokat az »Asszony-tó«-tól 
északra kb. 150 m-re lehetett megtalálni, 
három tövestől kitépett, derékbatört, 
emberderékvastagságú fűzfát. A tó nyu
gati sarkán lévő akácosban álló kis őrház 
tetejét megbontotta a vihar. A fák között 
védelmet kereső ifj. F. J. tatai lakos kocsi
ját felborította. A legnagyobb volt a 
pusztítás az Asszony-tótól délre fekvő

4. ábra. A tatai tornádó által érintett terület 
helyszínrajza

Miklós-pusztán. A házakról a cserepek 
kb. 200 m-re elrepültek, a kémények 
ledőltek, vagy elferdültek, a szérűskertből 
több kocsirakomány kukorieakóró, takar
mány, szalma elrepült. A vihar ereje, egy 
embert és egy lovat a kert kerítésén át
dobott. A tartózkodási helyüktől kb. 
5 m-re a puha kerti talajon az oldalára 
esett lónak a nyoma tisztán felismerhető 
volt. Az akácosból az erősebb fákat az 
orkán tövestől kitépte, csak a vékonyabb 
fák maradtak meg. A puszta déli oldalán 
egy hizlalda állott. Ez teljesen elpusztult ; 
30X 30 cm-es vasbeton oszlopai kb. a föld
től 50 cm-re eltörtek. Mérnöki becslések 
szerint egy-egy ilyen oszlop eltűréséhez 
kb. 1500—2000 kg nyomóerő szükséges.

Mária-pusztán egy kutyát ólastul 50—60 
m-re elvitt a szél. A vihar elvonulta után 
nem lehetett visszacsalogatni még étellel 
sem. Paradicsom-pusztán lényegesen ki
sebb a pusztítás. A tetőket azonban itt 
is megrongálta, egy szekeret felkapott, 
a rajta lévő gazdasági szerszámokat szét
szórta, a szekér pedig visszaestében ketté
tört. Innen a vihar útja már nem követ

hető. A lakosok szerint Szák-Szend község 
felé vonult el. A szemtanúk szerint a vihar 
nagy robajjal járt, és -tölcsérszerü volt. 
Feltűnően csak egy kb. 100 m-es sáriban 
pusztított, ettől oldalt már nem okozott 
kárt.

A fenti leírásból nyomon követhetjük, 
hogy miképpen alakult ki az a nagy 
hőmérséklet-különbség aránylag kis terü
leten, amely végül is a tomádószerű szél
vihar fellépéséhez vezetett. A kutatások 
— sajnos — egyelőre nem tudnak választ 
adni arra a kérdésre, hogy mi volt a köz
vetlen kiváltó oka az ilyen nagymérvű 
és gyors energia átalakulásnak, és arra 
sem, hogy miért éppen Tata környékén 
játszódott ez le. Remélhetőleg az aeroló- 
giai mérések fejlődésével és sűrítésével 
ezekre a kérdésekre is kapunk feleletet.

Ozorai Zoltán

AGROMETEOROLÓGIAI TANSZÉK A 
BUDAPESTI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE
TEMEN. A magyar meteorológiának 
s vele együtt a mezőgazdaságnak 
sokévtizedes kívánsága teljesült. A Föld
művelésügyi Minisztérium az Agrártudo
mányi Egyetemen agrometeorológiai tan
széket szervezett, s arra a Földművelés- 
ügyi Miniszter előterjesztésére a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsa 1954. má
jus 12-én Bacsó Nándort, az Orsz. Meteo
rológiai Intézet Éghajlati Főosztályának 
vezetőjét, eddig betöltött állásának fenn
tartása mellett tanszékvezető egyetemi 
tanárrá kinevezte.

Bacsó Nándor a földrajztudományok 
kandidátusa. Szakirodalmi tevékenységét 
az »Időjárás« olvasói is jól ismerik : éve
ken át szerkesztője volt folyóiratunknak. 
Az éghajlatkutatás minden ágára kiter
jedő 27 éves tudományos munkássága 
mellett 25 év óta tevékenyen résztvett a 
felsőfokú földművelésügyi szakoktatásban 
is. Eddigi, fáradhatatlan irodalmi és 
kutatói tevékenysége biztosíték arra, hogy 
az új, agrometeorológiai tanszéken is 
beváltja a működéséhez fűzött reménye
ket. Kinevezése, és az agrometeorológiai 
tanszék felállítása is kézzelfogható ered
ménye pz új kormány programúinak, mely 
legfontosabb céljának, a mezőgazdaság 
fejlesztésének érdekében mindent elkövet 
a földművelés elméleti színvonalának eme
lésére, s a mezőgazdasági tudományos 
kotatómunka kiszélesítésére. j

GYÓGYI1ELYKL1MATOLÓGIAI VIZSGÁ
LATOK HÉVIZÉN. Az Országos Meteo
rológiai Intézet az Országos Balneológiái 
Kutató Intézettel együttműködésben 
különleges gyógyhelj klimatológiai és 
mikroklimatológiai vizsgálatokat kezdett 
meg Hévizén. E vizsgálatok célja a máso
dik 5 éves terv keretében létesítendő



193

új, korszerű szanatórium megfelelő helyé
nek kijelölése, valamint az ottani külön
leges éghajlati viszonyok vizsgálata. Már 
a kezdeti mérések is bizonyítják azt, 
hogy a hévizi tó közvetlen környékének 
teljesen elütő klímája van a környezettől. 
A gyógyhelyklimatológiai vizsgálatok a 
nyár folyamán tovább folytatódnak. A 
mérések irányítását az Országos Mete
orológiai Intézet részéről Zách Alfréd, 
a Balneológiái Kutató Intézet részéről 
Kérdő István vezeti. ^ ^

ÖNTÖZÉSI ANKÉT DEBRECENBEN.
A Magyar Hidrológiai Társaság és a 
Micsurin Agrártudományi Egyesület f. évi 
május 14—15-én összegyűjtötte Debre
cenben, az öntözésre szoruló területekhez 
legközelebb fekvő nagyvárosban, az öntö
zés és a vele kapcsolatban álló rokon
szakmák kutatóit és legjobb gyakorlati 
szakembereit. A többszáz-főnyi résztvevő 
nagy figyelemmel hallgatta, sőt a viták 
során aktívan is támogatta a számos 
új eredményt és lehetőséget megmutató 
előadásokat, helyeselte az illetékes fóru
mokhoz terjesztett határozati javasla
tokat.

Anélkül, hogy az egyes, öntözési szem
pontból igen érdekes, sok új eredményt 
és további kutatási irányt megjelölő 
előadásokat itt most részletesen ismer
tetnénk, megállapíthatjuk, hogy azok 
mindegyike felhasználta a magyar éghajlat- 
kutatás eredményeit, hangsúlyozta a nap- 
ról-napra változó időjárás, a hosszabb 
időjárási szakaszok előrejelzésének hasz
nosságát és azok pontossága fokozásának 
fontosságát. Rámutattak a szélsőségesen 
száraz vagy nedves időjárási szakaszoknak 
az öntözési gyakorlatban megmutatkozó 
kedvező vagy kedvezőtlen következmé
nyeire is, de leginkább arra, hogy az 
öntözés elmélete éppen az ilyen szélső
séges időjárási helyzetek tanulságaiból 
meríti a legtöbbet.

Az ankét alapvető megállapításai az 
öntözőrendszerek szükségességét és az 
öntözés gazdaságosságát illetően, egy
formán időjárási és éghajlati tényekre 
épültek.

Az ankéton elhangzottak megerősítik 
annak a kutatási iránynak a helyességét, 
amelyet a Meteorológiai Intézet vezető
sége a kutató-meteorológusok elé tűzött 
általában, és különösen az 1954. évben 
akkor, amidőn az elmúlt évek időjárási 
szélsőségeinek legalaposabb, az okozati 
összefüggésekre is rámutató szinoptikus, 
aerológiai-szinoptikai, távprognosztikai, ég
hajlattani és agrometeorológiai feldolgo
zását adta tervfeladatként. Ennek a 
munkának az eredménye, adatai — a 
debreceni ankét tanúsága szerint — igen 
értékes segítséget nyújtanak az öntözés

kiterjesztésén és még sikeresebbé tételén 
dolgozó kutatók és gyakorlati szakemberek 
munkájához. „

F E L F E D E Z T É K  A  M E R K U R  »L ÉG 
K Ö R É T «. Az Időjárás 1954. évi január- 
februári számában összefoglaló cikket ír
tam a bolygók légköréről. Ebben leszögez
tem a csillagászok túlnyomó többségének 
bizonyítékokkal alátámasztott vélemé
nyét, amely szerint a Merkúrnak nem lehet 
légköre. A cikk megjelenése óta eltelt 
idő folyamán azonban híradás érkezett 
arról, hogy felfedezték a bolygó légkörét. 
A Merkur nemrégiben felfedezett légköre 
olyan ritka, hogy a felfedezése csak elméleti 
jelentőségű.

Ismeretes, hogy az elmúlt évek során 
Lipszkij szovjet kutató Feszenkov polari
zációs mérési módszerével mutatta ki a 
Hold »légkörét«. Ugyanezzel a mérési 
módszerrel mutatta ki Dollfus is a Merkúr 
légkörét Franciaországban a Pic du Midi 
obszervatóriumban 2870 méterrel a ten
gerszint felett. Dollfus 60 cm-es teleszkó
pot és vizuális polarimétert használt a 
kutatásaihoz.

Dollfus megállapította, hogy a vörös 
és a zöld sugarakban végzett polarizációs 
mérések között a fázisszögtől függő kisebb 
eltérés mutatkozik. Amikor a fázisszög 
90° körül volt, a különbség 9°/oo volt a 
szarvak közelében és 4°/00 értékű volt a 
korong középpontja tájékán. Ugyanazok
ban a sugarakban való megfigyelés során 
is adódott különbség a szarvak és a korong 
középpontjának a viszonylatában. Vörös 
sugarakban ez a különbség 2,5°/oo > zöld 
sugarakban pedig 6%o körül volt.

Ezek a mérési eredmények kétségtele
nül bizonyítják, hogy a bolygónak van 
légköre. Dollfus számítása szerint a Merkur 
légkörének vastagsága 0,003 abban az 
esetben, ha a Föld légkörének vastagságát 
egységnek tekintjük. Ugyancsak Dollfus 
számítása szerint a bolygó felszínére körül
belül 1 mm légnyomás »nehezedik«. Ez 
azt jelenti, hogy a Merkúr légköre körül
belül 30-szór sűrűbb a Hold »légköré
nél«.

Ha ezek után a légköre alapján kellene 
»rangsorolni« a Merkúrt, a Hold és a 
Mars között jelölhetnénk ki a helyét, 
hiszen légköre sűrűbb a Holdénál, de rit
kább a Marsénál.

Zerinvártj Szilárd

A BACSURINA-FÉLE FORMULÁK ÉS AL
KALMAZHATÓSÁGUK. Az időelőrejelzés 
modem módszerei egyre nagyobb mérték
ben támaszkodnak a nyomástopográfiai 
térképekre. Az advektív-dinamikus ana
lízis, amelyet Pogoszján és Taborovszkij 
dolgozott ki,meglehetősenpontosizohipsza-
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képet követel meg. A nagypontosságú tér
képekhez elsősorban sok rádiószonda állo
más szükséges, hogy a felszállások adataiból 
az izobárfelületek magasságait kiszámíthas
suk. A rádiószonda állomások azonban je
lenleg még meglehetősen ritkák és ezért 
a térképek kiegészítéséhez megkíséreltek 
közelítő adatokat szerezni.

A közelítő számítási módszerek közül a 
a legismeretebbek A. A. Bacsurina követ
kező formulái:

H900 =  82 +  l / 8í +  0,8 (p0 — 1000) +
+ 2  (0,5 — 7) dekaberk 

i?700 =  2 7 2 +  t +  0,8 (p0 -  1000) +
+  15 (0,5 — 7) dkb

•̂ 500 =  516 +  2í +  0,8 (p0 — 1000) +
+  50 (0,5 -  T) dkb

H ÍZ =  516 +  2t +  50 (0,5 -  7) dkb

ahol a ögoo» -®7oo> ől. Hsoc a 900, 700, ill. 
az 500 mb-os izobárfelület abszolút geo-
potenciálja, a fl£gg0 pedig a 500 mb-os
izobárfelület relatív geopotenciálja deka- 
berkekben, p0 a tengerszintre átszámított 
légnyomás, t a hőmérséklet (G fokokban) 
és 7 a réteg átlagos hőmérsékleti gra
diense.

Az utóbbit természetesen csak akkor 
ismerjük pontosan, ha van felszállás. 
Ennek hiányában közeli állomásokon vég
zett mérésekből számított havi vagy év
szakos átlagokat használhatjuk fel. Még 
pontosabb eredményt kapunk, ha havon
ként és légtömegenkénti átlagokkal szá
molunk.

I. J. Koszicin szerint (»A Bacsurina- 
féle formulák alkalmazása«, Meteorológija 
i Gidrológija 1953. 7. szám. 34. old.) 
a gyakorlatban még további nehézségek 
merülnek fel. így  pl. pontatlanságot okoz 
az, hogy az állomások nem azonos tenger
szint feletti magasságban végzik a méré
seiket. Koszicin szerint 1000 m-es szint- 
különbség a 850 mb-os abszolút topográfiá
nál 3, a 700-asnál 6, az 500-asnál 12 dkb 
hibát okoz. Márpedig a Bajkálontúli és 
a Távol-keleti területeken több állomás 
600 m-nél magasabban fekszik. Másik 
hibaforrás, hogy a Szovjetunió területén 
az egyidejűség igen nagy helyi idő
beli különbségeket jelent. így  a mosz
kvai idő szerinti 3 órakor Novoszibirszk- 
ben már reggel, Kamcsatkán pedig dél 
van. Ez magával vonja azt, hogy a hő
mérsékletek nem hasonlíthatók össze, 
a Bacsurina-formulákkal számított geo- 
potenciálok nyugaton alacsonyabbak, kele
ten magasabbak lesznek. A napi menet 
kilengéseit a különböző időjárási hely
zetekben nem lehet számításba venni. 
Harmadsorban Koszicin is rámutat a 
hőmérsékleti gradiens meghatározásának

bizonytalanságára, amely főleg télen je
lentkezik, amikor erős talajinverziók van
nak.

Ozorai Zoltán

A  CSAPADÉKINTENZITÁS MÉRÉSÉNEK 
ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK 59 ÉVVEL EZE
LŐTTI ÉS 41 AI KÉRDÉSE. A növényter
mesztés alapja a talaj és az éghajlati adott
ságok előnyös kölcsönhatása. A sikeres 
növénytermesztés elengedhetetlen feltétele 
az elegendő mennyiségű és kedvező eloszlású 
csapadék a tenyészidőszakban. Amióta az 
ember »termesztést« folytat, figyelme egyre 
inkább a termőhely és az éghajlat jelleg
zetes alakulására és tulajdonságaira fordító
dott. A tudomány fejlődése magával hozta a 
termőhely és az éghajlat kölcsönhatásá
nak oknyomozó kutatását, melynek ki
bontakozása egyre több eredményt adott 
és nyújt a gyakorlat számára.

Ezirányú régi szakirodalmat böngészve, 
a Természettudományi Közlönyben rá
bukkantam Horusitzky Henrik 1895. de
cember 17-én — a Természettudományi 
Társulat Kémiai-Ásványtani szakosztályá
ban — megtartott előadásának anyagára.
A közlemény az esőcsepp mechanikai 
hatásával foglalkozik. Megállapítva »0 
cseppfolyó csapadéknak, mint szabadon eső 
tárgynak, eleven ereje is van, mely bizonyos 
munkát végez, bizonyos hatással van arra 
a testre, amelybe ütközik, tehát a föld színét 
borító növényzetre is és főként magára a 
talajra. Hogy ez úgy van, azt tapasztalat
ból minden gazda tudja. Mikor nyár elején 
nagy szárazság uralkodik — ami nálunk 
elég gyakran tapasztalható — álljunk csak 
szóba bármely mezőgazdával: biztosak lehe
tünk, hogyha az elsőben nem, de a második, 
harmadik mondatában előfordul az »eső« 
szó. Ha tovább kérdezősködünk, minő esőt 
kíván, felelete okvetlenül az, hogy csendes, 
tartós, langyos esőt, mert csak az ilyen esik 
jól a földnek, a vetéseknek, a szőlőknek, 
a gyümölcsnek. Es ha kívánsága nem ebben 
az alakban teljesedik, ha csendes, országos 
eső helyett zivatar és felhőszakadás alakká- , 
■ban zúdul le az ég áldása, akkor gyakran 
több oka van a gazdának újra panaszkodni, 
mint örülni. Nagy tehát a különbség esőt 
meg ■ eső között és ez a különbség nemcsak 
a csapadék mennyiségében, hanem minő
ségében, formájában is rejlik. Ugyanaz 
a csapadékmennyiség, mely pl. 6 órán át 
egyformán szitálva, a mezőnek áldást hoz, 
egy félórányi időszakba összetömörülve, nagy 
károkat okozhat.«

A  továbbiakban ismertette az esőcsepp 
mechanikai erejének közvetlen, illetőleg 
közvetett hatásait, nyomatékosan felhívja 
a figyelmet arra, hogy az eső mechanikai 
erejét is épolyan pontos számokkal kel
lene jelölni, mint pl. a szél erejét, a hő
mérsékletét stb. Azonnali teendőnek java
solta az eső »sűrűségé«-nek, vagyis az idő
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egység alatt hulló csapadékmennyiség
nek a meghatározását, amelyet az eső
mérő és az óra segítségével egyenes meg
figyelés tárgyává tehetjük.

A 24 órás csapadékösszeg mérése mel
lett szükségesnek tartotta az eső inten
zitásában beálló jellegzetesebb változá
sokat megfigyelni és záporesőknél a meg
figyelést 5—10 perces rövid időközökre 
felbontani. Tartós, lassú esőzéskor y2, 
illetőleg 1 órás leolvasási időközt tart 
alkalmasnak. Mindkét elérendő cél érdeké
ben javasolta egy »magában működő 
készülék« szerkesztését. A megfigyelések 
adatainak és a számadatok tömkelegének 
felhasználása érdekében a különböző idő
tartamú és intenzitású esőket egy önké
nyesen összeállított táblázat szerint java
solta csoportosítani. A módszer ma már 
túlhaladott, de a gyakorlati következteté
sek ma is helyesek s amelyekkel kapcsolat
ban az alábbiakat mondja :

»Magától értetődik, hogy ugyanazon 
erejű esőnek nagyon különböző a hatása 
különféle minőségű és állapotú talajokra. 
Homokos és kavicsos tala jban az össze- 
verés és megcserepedés veszélye sokkal 
csekélyebb, mint meszes agyagtalajokon ; 
kapás művelésű földeken a hatás más, 
mint kalászos szántásokon stb. A talaj 
összes természetes tulajdonságai : kötött
sége, mész-, humusztartalma, továbbá a 
rajtaálló vetések fejlettsége és minősége, 
egyszóval számos körülmény módosítja 
az eső mechanikai erejének hatását. Mind
ezen körülmények bírálgatása a mező
gazda feladata, akinek a meteorológia ily- 
módon csak a kifejezésnek szabatosabb 
módját szolgáltatja, mely nélkül az egy 
helyen szerzett tapasztalatok szélesebb 
körű alkalmazása sok ingadozásnak volna 
kitéve. Ha pl. egy megfigyelő azt tapasz
talja, hogy ilyen vagy olyan fokozatú 
eső után az ő talaja (melynek minőségét 
határozottan ki kell jelölni) kérgessé és 
cserepessé kezd lenni (időszak, hőfok és 
eső után beálló szél megemlítése mellett) 
és hogy tanácsos ilyenkor a földeket meg- 
boronálni vagy megkapálni, akkor egy 
má.qik gazda ezen tapasztalatot a saját érde
kében már felhasználhatja.

A mondottak folytán a következő javas
latot terjesztem elő :

Kéressék fel a M. Kir. Meteorológiai 
Intézet, hogy legalább az elsőrangú állo
másain az eső sűrűségének megfigyelését is 
karolja fel, megállapítván előzetesen az 
egységes megfigyelési eljárást és jelzés 
módját.«

Az elhangzott előadásra és javaslatokra 
Konkoly Thege Miklós, az intézet akkori 
igazgatója, következőképpen nyilatkozott:

»Nem bocsátkozva abba, hogy az eső 
mechanikai hatásának ismerete miképpen 
volna hasznosítható a vegetáció fejlődésé
n ek  érdekében, és elismerve, hogy sok eset

ben meteorológiai szempontból is érdemes 
volna az eső sebességét számos helyen meg
határozni, csak arra akarok szorítkozni, 
hogy ezen — alapjában véve — helyes 
eszme megvalósítása ez idő szerint a lehe
tetlenséggel határos. Mert arról, hogy a 
megfigyelők egyes esőket minden 5 percz- 
ben, másokat óránként vagy 5 óránként 
mérjenek, oly megterhelése volna a meg
figyelőknek, melyről már előre le kell 
mondanom. Be kell érnünk azzal, ha a ren
des terminus-leolvasásokat megtartják. 
Nyilvánvaló, hogy csak regisztráló műsze
rek felállításával lehetne a szóbahozott 
eszmét megvalósítani. (Ilyen jelenleg is 
működik az ógyallai obszervatóriumban 
és Kis-Kartalon.) Ha pedig csak 50 állo
mást akarnánk magában működő eső
mérővel fölszerelni, ez oly összeget — 
kb. 10—12.000 forintot — követelne, 
mely rendelkezésemre nem áll és nincs is 
kilátás, hogy az a fentemlített czélra ren
delkezésemre bocsátassék.«

íme az 59 évvel ezelőtti javaslat és az 
arra adott válasz.

Hazánk területén jelenleg több mint 
1000 állomáson mérik a csapadékot és 
ennek kezdetét és befejeződését. Az eső 
intenzitását így közvetve — a nagy számok 
törvénye alapján — eléggé megbízható 
módon ki lehet számítani. Az eső inten
zitását közvetlenül mérő ombrográf azon
ban mindössze csak 23 db van ! A múlt
hoz képest mindez nagy haladás, de távol
ról sem elégséges. Ma az »anyagiak bizto
sítása« nem lehet akadálya a megvaló
sításnak. Most határozott akarat és kivi
telező tett szükséges.

A régi kérés megújítása ma még indo
koltabb, mint 59 éve. Sok mezőgazdasági 
és más szakemberrel együtt ez az én kéré
sem is. Teljesül-e? . . . Reményemet azzal 
fejezem ki, hogy a megértő tett meghozza 
a meteorológia és agronómia egyre széle
sebb elmélyülését és közös érdekű kibonta
kozását. A csapadékhullás kezdetének és 
végződésének feljegyzésével egyidőben a 
mennyiségét is fel kell tüntetni. Ennek 
legegyszerűbb módja az ombrográfhálózat 
gyors kiépítése.

Egerszegi Sándor

rendkívüli halo-jelenség A ro
mán NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN. Az Erdély 
területén is észlelhető rendkívülien hideg 
tél a légköri fényjelenségeknek terén is 
meghozta a maga különlegességét. Január 
26-án 14,30 és 16 óra között Csíkszeredán 
igen szép halo-jelenség volt észlelhető. 
Egyik tanítványom — névszerint Weinrich 
Cecilia — aki mint a Népköztársaság mű- 
korcsolyázó bajnoknője éppen itt tartóz
kodott, szóban és rajzban beszámolt ne
kem a tüneményről. Amint az általa el
mondottakból kiderült, a halo-jelenség
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úgyszólván teljesen hasonló volt ahhoz, 
amelyet 1929. február 3-án Kalocsán ész
leltek, s amelynek színes képét ítökk 
Károly vízfestménye nyomán az irodalom
ból is ismerjük. (Természet világa sorozat, 
Légkör c. kötet XI. táblája.) A 22°-os 
gyűrűn két szép melléknap, egy felső 
érintő körívvel együtt volt látható. Igen 
élesen kitűnt a 45°-os gyűrű is egy érintő 
körívvel. A szemtanúk szerint az égen 
csupán könnyű pára lebegett, felhő nem 
volt látható. A jelenséget a Csíkszeredától 
légvonalban 120 km-re lévő Arau csúcson 
is észlelték.

A Kalocsán látott és a Csíkszeredán 
megfigyelt jelenség között csupán az a

1. ábra. Összetett halo jelenség Kiskede 
község felett. N =  Nap, Szm =  színes mel
léknap, Fm - fehér melléknap, Fgy =  fehér 
gyűrű, F =  fáklyaszerű képződmény. (  A kép 
arányai a valóságtól eltérők, s csak a szem

léltetést szolgálják)

különbség, hogy utóbbinál a Napon át
menő, fehérfényű, vízszintes kör nem 
volt látható.

Március 22-én újabb, rendkívül érdekes 
halo jelenséget lehetett Erdély egész terü
letén — különböző formákban — észlelni. 
Kolozsváron igen magas Ci és Cs felhő
zeten délben egy órakor láttunk igen éles, 
belső gyűrűt. 14 h-kor a felhőzet látszó
lag teljesen feloszlott a tünemény azon
ban még élesebb és élénkebb színekben 
volt látható. Valószínűen igen finom és 
rendkívülien apró jégtűkön mehetett végbe 
a fénytörés, illetőleg elhajlás jelensége. 
16 h-kor a napkorongtól jobbra láttunk 
szép melléknapot kis darab belső körrel, 
majd 17 h-kor a. Naptól balra is feltűnt 
a belső kör második melléknapja. A jelen
ség 18 h után pár perccel elenyészett.

Egy héttel később értesültem arról, hogy 
ugyan ezen a napon Kiskede községben 
(Udvarhelyi körzet) egészen szokatlan és

részleteiben rendkívüli halo jelenség volt 
észlelhető. A községben éppen szabadságát 
töltő Márton Samu matematikus tanár 
kollégám részletesen beszámolt nekem a 
tüneményről. Közlései és a készített vázlat 
nyomán írom le az alábbiakat.

A halo jelenség március 22-én 14 h-kor 
tűnt fel, látszólag teljesen felhőtlen égbol
tozaton. Az 1. ábra segítségével magunk 
elé képzelhetjük a különös optikai jelen
séget. A Nap korongjának »közepéből« 
indult ki a kb. 32 fok (!) átmérőjű fehér 
gyűrű. Ezen két színes és két fehér mel
léknap helyezkedett el. Előbbieket két 
színes »girland« kötötte össze a képen 
látható módon. A nyugati égbolton tün
döklő, fáklyaszerű színes ívdarab egészí
tette ki a bizarr képet. A jelenség 
16h 30’-kor elenyészett.

Március 22-ről 23-ra virradó éjszaka 
Hold-halo képében folytatódott a tüne
mény. Kolozsváron jól lehetett észlelni. 
23-án reggel 8 órakor a város felett a belső 
kör háromnegyed része alakult ki, majd 
a külső kör egy érintő ívdarabbal, 9h 15’- 
kor a belső kör egészen szokatlan, parabola 
szerű elhajlást mutatott. Ekkor már két 
melléknap is tündökölt az égen. Ci, 
lletőleg Cs felhőzeten (2. ábra).

2. ábra. Halo jelenség Kolozsvár felett. 
N — Nap, Mn =  melléknap, Pi =  parabola- 
szerű ívdarabok. ( A kép arányai a valóság
tól el érők s csak a szemléltetést szolgálják)

Március 30-án ismét volt napgyűrű, 
amely 9h 15’-kor a belső kör felső ívének 
megjelenésében nyilvánult meg. Másnap 
délelőtt ismét láttunk gyengén kifejlődött 
belső-kört, majd április 3-án, valamint 
8-án délelőtt szintén feltűntek a belső-kör 
kisebb-nagyobb ívei, halvány mellékna
pokkal.

ifj. Xántus János

Kiadásért és szerkesztésért felelős : dr. Dési Frigyes
A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Megjelent 1000 példányba* — 2-542679 Athenaeum — (F. ▼. Soproni Béla)
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R iesz E de — P ál István — K őnek L ászló :

Gyógyhely-klimatológiai vizsgálatok 
a Mátrában

Összefoglalás : A szerzők 1952 őszén gyógyhely-klimatológiai vizsgálatokat 
folytattak Mátraházán (685 m) és környékén. Összesen 100 üdülésre beutalt 
kóresetét vizsgálták meg. Az üdülésre beutaltak egészségi állapotában mutatkozó, 
bioklimatikus hatások eredményeit szűri le a tanulmány.

*

K ypopm H o-K A U M am u H ecK u e u c c n e d o e a n u n  e z o p a x  M a m p a .  AßTopu 
npoH3BonHjiH Ha3BaHHbie HccJienoBaHHH oceHbHJ 1952 r. b  MaTpaxa3a (685 m) 
h Ha erő OKpecTHOCTHX. HcnHTUBajiH 100 cjiyqaeB 6ojie3HeH oTUbixaiomHx. 
OraTLH H3JiaraeT onpeaejieHHbie 6noKJiHMaTHqecKHe b j i h h h h h  noKa3aBUiHecH
B COCTOHHHH 3flOpOBHH HCnblTaH HM X JIHII.

*
É tu d e s  de  m étéo ro lo g ie  m é d ic a le  á  la  m o n ta g n e  M á t r a . En autumn 1952, les 

auteurs ont exécuté des recherehes biométéorologiques ä Mátraháza (hauteur 
685 m) et aux alentours. On a examiné la casuistique de 100 personnes malades 
relevant un traitement climatothérapéutique. On discute les effets bioclimato- 
logiques observés. ★

A szocialista orvosnak munkája középpontjába az általános prevenciót 
kell állítania. A megelőzés nem szorítkozhatik csupán az egyénre és a kör
nyezet élő kórokozóira, hanem tekintettel kell lennie a külvilág összes ártal
maira, így a fizikai, időjárásbeli behatásokra is, mert Pavlovot idézve, az 
orvostudomány akkor válik igazán a jövő orvostudományává a szó tágabb 
értelmében, ha megismerte a betegségek létrejöttének minden okát.

A munkaerőt regeneráló üdültetésnek a modern orvostudomány isme
reteire kell támaszkodnia. Körülnézve a mindennapi életben, rengeteg fél
egészséges ember jár körülöttünk csökkent munkabírással, kisebb ellenálló 
erővel. Nem lehet ezeket besorolni semmiféle betegségi kategóriába és a 
skolasztikus gondolkodású, mindent a laboratóriumi, röntgen- és fizikális 
eltérésekre alapozó orvos nem is tekinti őket betegnek, hiszen nincs más pana
szuk, mint levertség, kedvetlenség, sápadtság, idegesség, ingerlékenység és 
főleg az, hogy érzik ezeknek a nyomasztó hatását. Az ilyen félbetegeknél, 
submorbiditási állapotoknál kell az orvosnak tanácsával időben beavatkoznia, 
mert ha a munkaközben egyensúlyából kibillent, de még nem beteg egyént 
kellő időben üdülőbe utalja, egyik legkomolyabb prevenciós lehetőségével él 
a munkaképtelenség, a súlyosabb megbetegedés meggátlására.

Az üdülés jelentőségét azok a megváltozott környezeti hatások adják, 
melyeknek változatos gazdagsága évszakonként körülveszi az embert. A 
klíma-tényezők nagy része az ember bőrére közvetlen ingerként hat ; ilye
nek a levegő hőmérséklete, nedvességi, mozgási viszonyai, továbbá a nap-

1 Idő járás 12
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sugárzás, légnyomás stb., melyek azonban nem maradnak a bőrre lokali
zálva, hanem a központi idegrendszerre áttevődve visszhangot keltenek az 
egész szervezetben. Az üdülő egyén munkahelyének környezetéből kikerülve 
— melyet a fizikai ingerszegénység és psychikai ingergazdagság jellemez — 
bekerül az üdülő külvilágába, ahol számos új inger éri stereotyp módon és 
kizökkenti eddigi munkahelyének kompenzált vagy subkompenzált állapotából. 
Erre a központi idegrendszer kezdetben túlkompenzált reakciókkal válaszol, 
hogy aztán a túlzott kilengés után az új milieuben felvegye a dinamikus 
egyensúlyi állapotát.

Egyes pathológiás csoportokat az üdülőhely klímájában a rossz kom
penzáció jellemez. Vizsgálataink egyik célja éppen az volt, hogy ki milyen 
klímahelyre menjen üdülni, ahol állapotának leginkább megfelelő klíma
hatásokat lelhet fel, másrészt, hogy mely időszak, illetőleg évszak az, mely 
pathológiás vagy submorbiditásos esetekben üdülés céljából a leginkább hasz
nosítható.

Az üdülői beutalást végző orvosnak messzemenően tisztában kell lennie az 
üdülőhely klimatikus tényezőivel, valamint azok gyógyindikációival. A tanul
mányozás tárgyát képező egyik mátraházi üdülő a Mátra-hegység dél
nyugati lejtőjén fekszik, tengerszinttől számított magassága mintegy 685 
méter. A főépület frontja észak-dél, hossztengelye kelet-nyugat irányú, a 
melléképületek néhány fokos eltéréssel ugyanebben az irányban helyezked
nek el. Az északi front kb. 70°-os, magas bükk- és cserfákkal borított, szél
védő hegyoldalra néz, mely kelet és nyugat felé alacsonyabb, egymáshoz 
sorakozó dombalakulatokban folytatódván, délfelé gyér növényzetű nyitott 
völggyé tágul, melyre festői kilátás nyílik. Az üdülő környékét övező fenyő- 
gyűrű a szépen parkírozott előtérrel emeli és még barátságosabbá teszi a táiat. 
A gyógyház fekvését illetően subalpin éghajlatú, éghajlat fizikai tulaj donságai 
és élettani hatásai a havasi éghajlathoz hasonlók, azonban a szervezetre eny
hébben hatnak, kímélő jellegűek. Gyógyászatiig a legértékesebb klímák 
közé tartozik. A sokféle variációjú táj dús vegetációja és a szervezetre gya
korolt nem túl erős, de kifejezetten tonisáló komplex hatása a sensibilis ideg- 
rendszert megnyugtatja, a fokozott reflex-ingerlékenységet csökkenti. Gyógy- 
tényezővé a városok, ipari központok éghajlatával szemben — ahonnan a 
beutaltak nagy része érkezik, a következő pozitívumok teszik : levegőjének 
eltérő hőmérséklete és mozgása, baktérium- és porszegénysége, a napsugárzás 
nagyobb intenzitása, ultraibolya fényben való gazdagsága.

Ha a Mátravidék légköri jelenségeit vizsgáljuk (a sokévi statisztikai átlagra és az 
1952. év őszi adataira támaszkodva), a következőket állapíthatjuk meg :

É v i  k ö zé p h ö m é rsé k le te  (40 évi átlagban) 5°-kai alacsonyabb Budapest sokévi átla
gánál. E hőmérsékleti különbség azonban főleg a nyári hónapokra esik, amikor a hűsítő 
hatás kellemes és üdítő a szervezetre. Az őszi hónapokban a középhőmérséklet 4,4°-kal 
alacsonyabb fővárosunkénál. Ha Mátraháza 1952. évi szeptemberi 12°-át, októberi 
7,l°-át és novemberi 1,6° napi középhőmérsékletét viszonyítjuk Budapest sokévi fenti 
hónapjainak átlagához, úgy 4,06°-kal volt alacsonyabb Mátraháza napi középhőmér
séklete az észlelt üdültetések időszakában. Ezen adat megegyező az általános tapasz
talattal és ez a hegyi klíma jellegzetes sajátossága.

Ennek könnyen érthető oka az, hogy a napsugárzás hőhatása legerősebben a Föld 
felszínén érvényesül, a földfelszín közvetítésével melegszik át a levegő ; a legköze
lebbi rétegek intenzívebben, a távolabbiak kevésbbé. így a szabad légkörben arányos 
hőmérsékletcsökkenés észlelhető. A hegyek levegője közvetlen összeköttetésben van az 
arányosan lehűlt szabad légkör azonos magasságú levegőjével. Ez a lehűlt réteg áramlás 
folytán kicseréli a hegyek földfeletti közvetlen átmelegedett levegőjét is, így a hőcsők - 
kenés nemcsak a szabad légkörben, hanem a hegység talajközeli levegőjében is érvé
nyesül.

Mai felfogás szerint ( J .  P .  R a z e n k o v )  a káros behatások elleni küzdelemben nem 
az állandó középhőmérsékletet, mint azelőtt gondolták, hanem gyorsan változó hőmér
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sékleti ingerek nyújtanak segítséget a bőr vasomotorainak edzése által, mely adott
ságok subalpin és hegyi klímában megtalálhatók.

A  Mátravidék napfénytartam-óraszámát vizsgálva 30 éves átlag alapján, évi 1965 
a napsütéses órák száma, valamivel kevesebb, mint Budapesté (1994). De üdültetés 
szempontjából figyelemreméltó a téli napfénybőség, mely a legnagyobb eltérést január
ban mutatja: 110 napóra Budapest 58 napfény órájához viszonyítva. Ez azonban 
érthető, mert a téli ködök és alacsonyszintű felhőzet felett gyakran van a magaslaton 
napos időjárás.

Ha a sokévi átlagot a vizsgálat hónapjaiban nézzük, a Mátravidéken szeptember
ben 186, októberben 174, novemberben 93 a napfény-órák száma. Ehhez viszonyítva 
Mátraháza 1952. évi értékei messzemenően elmaradnak a fenti hónapok sokévi átlaga 
mögött. 1952 szeptemberében Mátraházán 161,4, októberben 124,2, míg novemberben 
csupán 55 volt a napórák száma.

Ha Mátraháza nap- és égsugárzási viszonyait akarjuk tanulmányozni, sajnos, csak 
régi és alkalomszerűen végzett vizsgálatokra tudunk támaszkodni, mert jelenleg sem 
a mátraházi tbc.-szanatóriumban, sem Kékestetőn sugárzást mérő eszközök nincsenek.

A Nap sugárzó energiájának forrása a Nap izzó, kavargó magja, a photosphera. 
A Nap sugárzásának a légkör külső szélén állandónak feltételezett energia mennyiségét 
nevezzük solaris állandónak, a középértékben kb. 1,94 gr. cal/min. cm2-ként. E sugárzó 
energia azonban nem jut le változatlanul a Föld felszínére, mert a légkörön való áthala
dása közben a légkörenergia szűrő hatása közben lényeges változáson megy át. Ez a 
változás mindig függvénye a légköri állapotnak, valamint a hely földrajzi helyzetének, 
geológiai és meteorológiai adottságának.

Amikor tehát egy hely sugáremésztő tényezőit számokban fejezzük ki, akkor e 
helynek heliotherápiás érték-indexét adjuk meg. Ilyen értékindexek a transzmissziós 
coefficiens és a homályosodási együttható. A transzmissziós coefficiens megmutatja, hogy 
a beeső energiát egynek véve, mennyire gyengül az le, amíg a megfigyelő hely egységnyi 
légrétegén áthalad. Ez függ a Nap magasságától és a tengerszint feletti magasságtól. 
Páter János dr. 1932 és 33-ban végzett vizsgálati adatai szerint Mátraháza transmissiós 
coefficiense 0,763, Kékestetőé 0,782, összehasonlításkép Davosé 0,815. A homályösodási 
együttható kifejezi azt, hogy hány ideális atmospherán kellene a napsugárnak áthaladnia, 
hogy annyi legyen az energiavesztesége, mint a kérdéses helyé. A homályosodási együtt
ható összetevői : az ideális atmosphera homályosítása, mely a levegőmolekulák által 
előidézett diffusio gyengítéséből származik (egynek vesszük), továbbá a vízgőz és libegő 
alkatrészek által előidézett homályosítás. Fenti adatforrás szerint Mátraháza homályo
sodási együtthatója 1,80, Kékestetőé 1,83, összehasonlításkép Davosé 2,11. Ezek alapján 
meglepő Mátraháza klimatikus értékének kiválósága, bár a Davos-szal szemben viszony
lag jó értékek relatívok, mert csak rövid megfigyelések eredményei, míg Davos értékei 
hosszú évek megfigyeléseiből származnak. A napsugárzás összintenzitásának maxi
muma Mátraházán, Kékestetőn 1,51 gr cal/min cm2-ként, Davosé 1,52 gr cal/min éne
ként. Mátravidék egész év folyamán besugárzott energia összege 110.000 gr cal., ez 
több mint 10 százalékkal haladja meg az alföldi értékeket. Az ibolyántúli sugárzás 
erőssége a végzett vizsgálatok szerint valamivel több mint 10-szeressel haladja meg 
Budapest sugárzó erősségét.

A Mátravidék felhőzete: átlagos borultsága az őszi hónapokban 4 százalékkal nagyobb, 
mint Budapest 30 évi átlaga (61 százalék, illetőleg 57 százalék). Ha a borultságot nem 
százalékban fejezzük ki, hanem a felhőzet napi középértékét vesszük alapul és 8 foknál, 
vagy ennél nagyobb értéknél borult napról, 2 foknál vagy ennél kisebb értéknél derült 
napról beszélünk, akkor a Mátravidék ez évi szeptember, október, november hónap
jaiban a borult napok száma : 6, 11, 15, a derült napok száma : 6, 3, 1 volt. Ezen adatok 
Budapest 30 éves átlagában 6, 16, 11 borult, illetőleg 8, 6, 4 derült napként szerepel
nek. Még kirívóbbak a tavalyi ősz bornltsági viszonyai Mátra vidékén, ha a napi átlagos 
felhőámyékoltságot nézzük, mely szeptemberben 5,2, októberben 6,4 és novemberben 
7,7 volt (0 a felhőtlen égbolt, 10 a teljes borultság).

Csapadék jelenségek : a hegyvidék csapadékmennyisége közismerten magas. A 
Mátravidék éghajlatának egyik kiemelkedő előnye, hogy magasságához képest relatíve 
kevés a csapadék mennyisége. Negyven évi átlagban csapadékösszege évi 788 mm, 
ami az alacsonyabb Bükkhegység 934, a bakonyi (400 m magas) Farkasgyepű 812 
mm-éhez, valamint az ország nyugati határszéleinek 807 mm-éhez képest aránylag 
csekély. A csapadék azonban hazánk éghajlatában meglehetősen bizonytalan és szeszé
lyes elem. A sokévi átlaghoz viszonyítva igen szélsőséges eltérések lehetségesek. Ilyen 
kirívó eltérést mutatnak a Mátravidék múlt évi őszének csapadékviszonyai, mert a 40 
éves átlag szeptember, október és november hónapjának 67, 71 és 66 mm-ével szem
ben 1952-ben a csapadékmennyiség 68,5 mm, 124,6 mm és 234 mm volt.

Légnedvesség : A Mátravidék légnedvessége subalpin éghajlatra jellemzően alakul.
1* o
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Az abszolút nedvesség évi kőzépértéke 6,1 gr/m3. Relatív nedvessége viszonylag nagy, 
évi középértókben 81 százalék. Vizsgálatunk ideje alatt szeptember hónapban a viszony
lagos nedvesség 76,2, októberben 75,8, novemberben 93 százalék volt. Az őszi hónapok 
átlaga 81,6 százalék relatív nedvességet mutatott.

L á tá sv is zo n y o k  : A látás távolságát leggyakrabban a köd, továbbá a levegőben levő 
pára, por vagy a lehulló csapadék csökkenti. Ezek megállapítására tanulmányoztuk a 
látás viszonyokat, amely a Mátravidéken 1952. év szeptemberében a következőnek 
bizonyult: Jó látásviszony (legalább 10 km-ig). Reggel 22, délben 10, este 18 napon mutta - 
kozott. Közepes látás viszony : (legalább 2 km-ig) reggel 3, délben 12, este 4 napon volt 
észlelhető. Rossz látás viszony (látás 2 km alatt) : reggel 5, délben 2, este 8 alkalommal. 
Október folyamán jó látásviszony: reggel 16, délben 18, este 13 Ízben. Közepes 
látásviszonyok : reggel 7, délben 9, este 8 esetben. Rossz látásviszonyok : reggel 8, 
délben 4, este 10-szer mutatkozott.

November hó folyamán : jó látásviszony : reggel 8, délben 10, este 5 napon át. 
Közepes látásviszony : reggel 6, délben 5, este 4 napon. Rossz látásviszony : reggel 16 
délben, 18, este 21 ízben.

A három hónap átlageredménye : jó látásviszony 45 százalékban, közepes látás
viszony 21,2 százalékban, rossz látásviszony 33,8 százalékban fordult elő, mely nagy
jában megegyezik a ködök gyakoriságának többéves átlagával.

L é g n y o m á s :  A Mátravidéken vizsgálataink hónapjaiban, szeptemberben 702.5, 
októberben 702‘6, novemberben 699’7, a három hónap átlagában 701-6 Hgmm volt a 
légnyomás 0°-ra redukált értéke 663-l méter tszf. magasságban.

S z é lv is zo n y o k  : A Mátravidék uralkodó szele a sokévi átlag alapján a délnyugati 
szél. Vizsgálataink folyamán mindhárom hónapban szintén a délnyugati szél volt leg
többször észlelhető. Részletesen : szeptemberben északi szél 10, északkeleti 14, keleti 15, 
délkeleti 11, déli 4, d é ln y u g a t i  19 , nyugati 11, északnyugati 6 ízben fordult elő. Október
ben : északi 7, északkeleti 13, keleti 14, délkeleti 8, déli 1, d é ln y u g a t i  23 , nyugati 14, 
északnyugati 8 ízben fordult elő. Novemberben : északi 4, északkeleti 6, keleti 4, dél
keleti 12, déli 11, d é ln y u g a t i  21 , nyugati 20, északnyugati 8 esetben került észlelésre.

F ro n tá tv o n u lá so k  g y a k o r is á g a  : Betörési front, gyenge fejlettségű (B0) szeptember
ben 11, októberben 11, novemberben 4 ízben vonult át. Közepes fejlettségű betörési 
front (BJ szeptemberben 19, októberben 10, novemberben 10 volt. Erős fejlettségű betö
rési front (B2) : szeptember 7, október 5, novemberben 3 ízben volt észlelhető. Felsiklási 
front: gyenge fejlettségű (Fn) szeptemberben 9, októberben 10, novemberben 5 ízben 
volt észlelhető. Közepes fejlettségű felsiklási front (F,) szeptemberben 8, októberben 
6, novemberben 4 esetben fordult elő. Erős fejlettségű felsiklási front (F2) : szeptem
berben 1, októberben 3, novemberben 6 ízben volt. Lesikló felület : szeptemberben 8, 
októberben 10, novemberben 3 volt. A felsiklási frontok gyakorisága és a betörési 
frontok relatíve csekély száma az irodalomban ismert őszi adatoknak megfelel.

A Mátravidék természetes gyógy tényezőinek részletezése után rátérünk 
az 1952-es év őszén beutaltak vizsgálati eredményeinek kiértékelésére és 
bioklimatikus vizsgálataink közlésére. Szeptember hó folyamán 46, október
ben 26, novemberben 29 beutaltat vizsgáltunk. A ténylegesen megvizsgáltak 
száma ennél lényegesen több, azonban a vizsgáltak egy részének rövid időre 
szóló beutalása, továbbá családi vagy szolgálati okokból történt korábbi 
elutazása miatt a kontrol-vizsgálatokat megejteni nem tudtuk, így a róluk 
felvett vizsgálati adataink nem voltak kiértékelhetők. Vizsgálatainkat min
den alkalommal az üdülés elején és végén végeztük, 1—2 nappal a megérke
zés után, illetőleg az eltávozás előtt.

Vizsgálataink négy részre tagolódtak :
1. Anamnesis (kórelőzmény) felvételére,
2. Belgyógyászati, illetve ’ideggyógyászati vizsgálatokra.
3. Vitális vizsgálatokra (testsúlymérés, pulzusszám-, vérnyomásmérés, 

Read-érték, vitai-kapacitás, mellkas körfogatmérés, dinamométerrel nyert 
tónus-értékek meghatározása).

4. Laboratóriumi vizsgálatokra (vvs. számolás, Hgb. százalék meghatá
rozás).

Ugyanezen vizsgálatokat végeztük el az üdülés végén kontrolképpen.
Az üdülés közben történt változások dátumszerű lerögzítésében az 

üdülő orvosa volt segítségünkre.

A id  wíi.
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A 100 megvizsgált panasz, illetőleg betegség szerinti megoszlása a követ
kező :

Submorbiditás, neaurasthéniás reakció 40%, emésztési zavarok 10%, 
tbc. 9%, hyperthyreosis 6%, vasomotoros zavarok 6%, idült hörghurut 5%, 
rheumás panaszok 4%, asthma bronchiale 2%, szervi szívbaj 1%, terhességi 
hányás 1%, teljesen panaszmentes 7%.

Ami az egyes vizsgálati eredményeket illeti, általánosságban vissza
tükröződik a subalpin éghajlati tényezők enyhén aktiváló, inkább kímélő 
hatása a szervezetre.

Az akklimatizálódás enyhe, csak néhány napig tartó, múló zavarokat 
okozott a beutaltak mintegy 20%-ában (főfájás, szédülés, fülzúgás, álmat
lanság).

A vizsgáltak testsúlya mindhárom hónapban emelkedett. Szeptemberben 
1,2 kg, októberben 1,1 kg, novemberben 1,9 kg, összesen 1,4 kg átlagsúly gyara
podás mutatkozott, ami megfelel a pihenés és a roboráló kalóriadús étkezés, a 
magaslaton mutatkozó fokozott étvágy együttes hatásának. A mellkas- 
körfogat kilégzés állapotában változatlan maradt, belégzés állapotában 
szeptemberben 2,5 cm, októberben 1 cm, novemberben 0,3 cm gyarapodást 
mutatott, mellyel parallel emelkedett a vitai-kapacitás értéke is. Szeptember
ben 3.900-ról 4.100-re, októberben 3.400-ről 3.600-ra, novemberben 3.040-ről 
3.120-ra átlagban. Ezen változások azzal magyarázhatók, hogy magaslaton 
a csökkent vérnyomás mellett a légzés mélyebbé válik, az egyes légvételek 
volumene 30%-kai növekszik, ezáltal a tüdőnek egyébként inaktív részei is 
részt vesznek a légzésben. Ami a szeptemberi és novemberi átlagok közötti 
viszonylagos eltérést illeti, meg kell jegyezni, hogy szeptemberben 41 férfi- 
és 5 nőbeteget, míg novemberben 14 férfit és 15 nőbeteget vizsgáltunk meg és 
ez a különbség mutatkozik az átlagértékekben.

A dinamométeres vizsgálati eredményeinkben kimutatható a klimatikus 
tényezők tónusfokozó hatása. Szeptemberben a jobbkéz szorítóereje átlagban 
126-ról 133-ra, a balkézé 109-ről 116-ra, októberben a jobbkézé 116-ról 130-ra, 
a balkézé 107-ről 114-re, novemberben a jobbkézé 105-ről 111-re, a balkézé 
103-ról 108-ra emelkedett.

A keringési szervek működési változása, nevezetesen a szív munkájának, 
a pulzusszámnak, a vérnyomásnak változása subalpin helyen, eltérően a 
magaslati éghajlattól, nem kifejező.

Pulzusszám átlagértékei csaknem változatlanok. Szeptemberben 77/min- 
ról 81/min-ra, októberben 84/min-ról 85/min-ra emelkedett, novemberben 
82/min-ról 78/min-ra csökkent átlagban.

A vérnyomás értékei mindhárom vizsgálati csoportban kisfokú csökkenést 
mutatnak. Szeptemberben 127/75 Hgmm-ről 122/78/Hgmm-re, októberben 
123/79 Hgmm-ről 122/77 Hgmm-re, novemberben 122/73 Hgmm-ről 120/80 
Hgmm-re csökkent, amivel megegyezően a Read-százálék is kis fokban, átlagban 
13,8%-ról 12,1%-ra csökkent.

A vörösvér se^tszám és Hgb. százalék mindhárom hónapban kisfokú emel
kedést mutatott. Szeptemberben 4,2 millióról 4,4 millióra, a Hgb százalék 
83-ról 84,5%-ra, októberben 4,1 millióról 4,4 millióra, a Hgb százalék 83,5%- 
ról 88,7%-ra, novemberben a vvs. 4,3 millióról 4,4 millióra, a Hgb. százalék 
85-ről 91%-ra emelkedett. Ezek az értékek majdnem a hibahatáron belül 
esnek. A fenti kisfokú emelkedés talán magyarázható az észlelés rövid ide
jével és az őszi hónapok csekély napórájával, illetőleg nagyfokú borultsági 
százalékával, amikor is az ultraibolya sugárzás vörösvértest szaporító hatása 
nem érvényesül és a subalpin helyeken is igen kis fokban csökkent alveolaris 
oxigén tensio pedig nem hat érdemleges ingerként a vérképző systemára.
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A továbbiakban az egyes panaszok, illetve pathológiás állapotok vál
tozását ismertetjük.

A submordititásos, kifáradásos neurastheniás reakciók az észlelt esetek 
15,6%-ában teljesen megszűntek, 57%-ában lényeges javulást mutattak, 
19,6%-ban a panaszok változatlanul fennálltak, 7,8%-ban rosszabbodás 
állott be. Ez azt jelenti, hogy ezen panasszal beutaltak több mint % részé
ben az üdülés eredménytelen volt. Ennek magyarázatára több tényezőt 
említhetnénk meg. Az egyik legfőbb ok, hogy nálunk az üdülőkben még nem 
honosodott meg a tervszerű, orvosi irányítás alatt álló, a Szovjetunióban jól 
bevált szanatóriumi kezelési rendszer, amelynek alkalmazásával a gyakor
latban egészséges, de munkájában kifáradt egyén nemcsak kipiheni magát, 
hanem fokozatos edzéssel pozitiven felkészül a munkahelyén várható új 
feladatokra. A másik ok az őszi borult, csapadékos idő, mely igen sokszor 
az üdülők falai közé zárta a beutaltakat és deprimálólag hatott az inger
lékeny, kedvetlen, kifáradt egyénre.

Gyomor-béltractus zavarai közül a hypacid chr. gastritisek valamennyien 
javultak, ami az éghajlat kedvező tonisáló hatásával, a fokozódó secretióval és 
Sztrelcov, Rasenkov (1941) szerint az emésztő mirigyek ferment-aktivitásának 
megváltozásával magyarázható. A hyperacid gastritisek, ulcusos megbetege
dések panaszai 69,2%-kal rosszabbodtak, ami arra mutat, hogy az ilyen 
betegeket, akik az átmeneti időszakokban (tavasz, ősz) szokványosán amúgy is 
rosszabbodnak, helytelen a fenti időszakban subalpin üdülőkbe küldeni.

Rheumás panaszok az őszi nagy relatív nedvesség és hűvösebb időszakban 
az esetek 83,4%-ban rosszabbodtak, a többi 16,6% panaszai változatlanul 
fennálltak.

Va-somotoros zavarok 50%-ban változatlanul fennálltak, 50%-ban rosz- 
szabbodást mutattak, ez ismét a subalpin helyek őszi hónapjainak nagy 
relatív nedvességével magyarázható, amely az emberi szervezet hő- és víz
háztartását mélyrehatóan befolyásolja.

Tbc. pulmonum, fibro-nodosusos, ptx. compl., valamint a specifikus 
post pleuritises eseteiben 55,5%-ban kifejezett javulás, 45,5%-ban válto
zatlan állapot mutatkozott vizsgálataink idején. Rosszabbodás egyetlenegy 
esetben sem jelentkezett. Ezen adottságokat figyelembe véve az üdülő alkal
masnak mutatkozik enyhe inger-klímájával a subcompensalt tbc.-s folya
matok munkába állításának előkészítésére.

Idült hörghurut eseteink 20%-ában lényeges javulás, 80%-ában pedig 
javulás mutatkozott.

Asthma bronchiale két esetéből az egyik végig roham- és panaszmentes 
volt, a másik az akklimatizálódás első napjaiban mutatkozó egy rohamtól 
eltekintve szintén tünetmentes volt.

Hyperthyreosis 16,7%-ában kifejezett javulás, 33,3%-ában javulás, 
33,3%-ban változatlan állapot és 16,7%-b9.n (műtét utáni állapot) rosszab
bodás mutatkozott.

Terhességi hányás egy esetében a hányás az első héten megszűnt.
Teljesség kedvéért vizsgálataink ideje alatti panaszfokozódásokat dátum

szerűen összehasonlítottuk ezen idő frontológiai adottságaival, amikor azt 
láttuk, hogy szeptemberben a 6, 7, 9 és 19-i B2 erősségű frontbetörések 
idején a panaszok csoportosan fordultak elő, hasonló eredményre jutottunk 
az október 11 — 15-i, valamint a november 6 —7—8 —9-i B2 erősségű front- 
betörések minden esetében is.

Kisszámú esetünk nem jogosít fel végleges következtetések levonására, 
mégis felhívjuk a figyelmet a frontbetörések jelentőségére, amelyet még 
behatóbban kell a jövőben tanulmányozni.
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Végül tanulmányoztuk a tudományos irodalom hegyvidéki klíma
adatait, melyekkel a szovjet tudósok sokat foglalkoztak. Ez felhívta a figyel
münket adatgyűjtő munkánk hiányosságaira.

A biológiai vizsgálati módszerek fejlődésével mód kínálkozik, hogy az 
eddig szokásos vizsgálati módszereket az emberi szervezet finomabb mechaniz
musába betekintést engedő biológiai és biokémiai vizsgálati módszerekkel 
kiegészítsük.

Számos közlemény foglalkozik a hegyi klíma biológiájával, de ezek a 
vizsgálatok túlnyomó többségükben 1500—3000, sőt 5—6000 méter magas
ságban levő viszonyokra vonatkoznak. Elvétve Aszatyiáni subalpin adato
kat is közöl. Hazánkban még ily irányú vizsgálatokat alig végeztek. Hogy 
rámutassunk a kérdés jelentőségére, az alábbiakban néhány fontosabb adatot 
közlünk az irodalomból.

A hegyi klímán a fehérje és vele szorosan összefüggésben levő nitrogén 
anyagcserét számosán vizsgálták (Tóth, Schemenszky stb.). A vizsgálatokat 
természetesen hegyi levegőnek megfelelő magasságban és barokamrákban 
végezték.

A vér fehérjemennyisége szaporodik, az albumin mennyisége nagymér
tékben emelkedik, a golbulinoké csökken, ember- és állatkísérletekben egy
aránt. Megszaporodik a vér maradék nitrogéntartalma, kolloidosmotikus 
nyomás szintén nő (Helias, Goldstein 1931).

Aszatyiáni 1938-ban tanulmányozta Abasztumánia hegyvidék (1300 — 
1500 m) klímáját. Munkásságát Kérdő dr. az Időjárás 55. évf. 364. 1951. 
számában részletesen ismertette, ezért ezzel a kérdéssel a továbbiakban nem 
foglalkozunk. Loewy és Kronheim Davos vidéki kutatómunkájukban azt 
tapasztalták, hogy borjúk elzsírosodott májában csökken a maradék nitro
gén (Rest N), ureum frakciója emelkedik, a máj glutathion tartalma meg
szaporodik. A lépben hasonló elváltozásokat észleltek.

A fizikai munka hatására magaslaton már 6 —800 méter körül emelkedik 
a vér Rest N tartalma. Ez az emelkedés főleg olyanoknál tapasztalható, 
akik nem végeznek fizikai munkát és sportban sem edzettek. Ezen vizsgált 
egyéneknél a vizeletben főleg a kreatinin, húgysav, ammónia érték növe
kedett meg.

Hegyi lakosok vizeletében a fenti elváltozások nem észlelhetők, csupán 
nagy fizikai megterhelés után lép fel enyhe fehérjevizelés. A fehérje-anyag
cserében létrejött változások részben a levegő összetételének megváltozásá
val, részben a hegyvidéken tapasztalható nagyobb ultraibolya besugárzással 
magyarázhatók. Kísérletes vizsgálatoknál kisebb ultraibolya dosisra csök
ken a vér maradék N-je, ha az egyént nagyobb ultraibolya sugármennyiség
nek tesszük ki, közel az erithema dosishoz, úgy emelkedik a vér maradék 
N-je. Ugyanez érvényesül a természetben is. 500 méter körül enyhe inten
zitású ultraibolya sugárzás Rest N csökkenést eredményez. 1500—2000 méte
ren felül fokozódik a fehérje szétesés, fokozódik a vér maradék N értéke.

Eltérések mutatkoznak a barokamrákban és a természetes hegyvidéken 
végzett kísérleti eredmények között, ami azzal magyarázható, hogy a baro- 
kamrában a természetes hatások minden tényezőjét nem lehet létrehozni.

Szénhidrát anyagcsere. A szénhidrát anyagcserére vonatkozóan subalpin 
környezetben úgyszólván alig végeztek jelentős vizsgálatokat. Ezt a hiányos
ságot feltétlen pótolni kell. Abderhalden kutyák vércukor szintjét vizsgálta 
alföldön és 1550 — 2150 méter magasságban, lényeges elváltozást nem ész
lelt. Kronheim az Elbrusz-expedíció idején fehéregereken végzett kísérleti 
megfigyelései kapcsán már egészen kis magasságban vércukorszint-emelke- 
dést észlelt. (Megfigyeléseit sötétkamrában végezte, az éghajlat sugárzó
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tényezőinek kikapcsolásával.) Aszatyiani mérsékelt subalpin magasságban 
éhgyomornál hyperglycaemiát talált, melyet a szimpatikus tonus fokozódá
sával, adrenalin mobilisatióval magyaráz (a vér adrenalin tartalma meg
növekedett). Magasabb hegyi klímára történő átmenetnél, mivel az ultra
ibolya besugárzás fokozódik, mely az adrenalin-szint csökkenéséhez vezet, a 
hyperglycaemia mitigált.

A lipoid anyagcsere kérdése is kevéssé tanulmányozott. A hegységekben 
különösen a bőr sejtes elemeinek photochemiai behatásával (ultraibolya 
sugárzás) történő szétesés következtében a neutrális zsír kisebb, a cho- 
leSterin nagyobb értékben megnövekszik. A phosphor lipoidok csökkennek 
vagy változatlanok mapadnak.

Víz és só anyagcsere. Hegyvidéken a vér kissé besűrűsödik. Máj, lép víz
tartalma nem változik lényegesen. Mérsékelt magasságban a diuresis nő, 
1000 méteren felül csökken. (Voronsovszkája, Gyegyulin 1941).

A savbasis-egyensúly lúgos irányba tolódik. A vérkalcium érték nem 
változik, a kálium, magnézium, foszfor emelkedik. A vér bilirubin szintje is 
emelkedett (vörösvértest képzésben van szerepe).

Sztrelcov (1941) vizsgálatai szerint magas hegyi klímában a 0 2 hiány 
miatt növekszik a C-vitamin szükséglet, mérsékelt magasság növeli a vér 
A-vitamin tartalmát, a B2-vitamin kiválasztása fokozódik.

A hegyi klíma biokémiai problémáinak további kidolgozása meg kell 
hogy világítsa a szervezet alkalmazkodási mechanizmusát a külső környezet 
új tényezőjével szemben és előfeltételül kell szolgálnia a tényezők észszerű 
kihasználásának, az ember érdekében.

Mindezekből azt láthatjuk, hogy a tudománynak eme területén rengeteg 
új kutatási lehetőség kínálkozik, ez egyben megjelöli a következő években 
elvégzendő munkafeladatokat.

Összefoglalva az eredményeket, a 100 esetre kiterjedő vizsgálatainkból 
megállapítható, hogy a subalpin klímára jellemzően a mellkas-körfogat és 
vitálkapacitás átlagban növekedett, a dinamométeres vizsgálatok a tonus 
fokozódását mutatták. Pulzusszám átlagértékben csaknen változatlan, vér
nyomás- és Read-százalék kis fokban csökkent. Vörösvértestszám- és Hgb.- 
százalék emelkedett. A testsúly átlagban másfél kg-ot nőtt. Az egyes pana
szok, illetőleg pathológiás állapotok változását kiértékelve azt találtuk, hogy 
a submorbiditásos, kifáradásos, neurastheniás esetek 75%-ban javultak, 
súlyosabb neurosisok főkép a helytelenül megszervezett üdültetés, és a meg 
nem felelő üdülési időszak miatt rosszabbodtak. A gyomor-bél traktus zavarai 
közül a hyperacid gastritisek és ulcusok rosszabbodtak, aminek magyará
zata részben a megbetegedések periodikus őszi rosszabbodása, másrészt a 
kedvezőtlen klímahatás. Hypacid gastritisek általában javultak. Hasonló 
jó eredményeket látunk a tbc. púim. fibronodosus, ptx. compl. és spec, post 
pleuritises esetekben. Lényeges javulást mutattak a chr. bronchitises esetek 
és asthma bornchiale észlelésre került két esete. A hyperthyreotikus betegek 
általában enyhe javulást mutattak. Vasomotoros zavarok kifejezetten rosz- 
szabbodtak, ami az őszi hónapok nagy relatív nedvességével magyarázható.
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* K u relecz V iktor :

Az időjárás hatása a legelőgyepekre
ö ss ze fo g la lá s  : A szerző vizsgálatai alapján kimutatja, hogy minden mm havi 

csapadékmennyiségnek megfelel bizonyos gyep-szárazanyagtartalom. Az átlag
értékektől azonban a gyakorlatban jelentős eltérések adódnak. Hat nyári időjárás- 
variációra vonatkozó vizsgálatai, továbbá talaj- és agrobotanikai alapon az 
országot 38 körzetre osztotta. Ezeknek március-októberi átlagos csapadékösszege 
és nagyobbszámú legelhető gyeprészlegminta kémiai vizsgálata útján megálla
pította az egyes körzetek legelőgyepeinek különbségét mind emészthető fehérjében, 
mind pedig keményítőértékben.

*

В л и я н и е  п о г о д ы  н а  д е р н ы  п а с т б и щ . Автор на основе своих исследова
ний доказывает, что каждому мм-у количества осадков соответствует 
известное содержание сухого материала дерна. В практике даются замет
ные отклонения от средних значений. Автор разделил Венгрию на 38 
районы на основе своих испытаний касающихся вариации погоды 6 лет 
и на основе почвенно- и агроботанических соображений. Посредством 
среднего количества осадков в промежутке март— октябрь и путем хими
ческого исследования проб дерн пасомых пастбищ определил, что какая 
разница существует между дернами пастбищ отдельных районов в пере- 
вармых белках и значениях крахмала.

★
E in f lu s s  d e r  W itte ru n g  a u f  d en  G ra sw u ch s von  W e id en . Auf Grund von Unter

suchungen, die durch den Verfasser durchgeführt wurden, wird festgestellt, dass 
nach je ein Millimeter Niederschlagsmenge eine gewisse Menge von Trocken
substanz in den Gräsern gebildet werde. Es können aber wesentliche Abwei
chungen von den Mittelwerten auftreten. Ausgehend von Untersuchungen für 
6 Witterungs-Varianten und unter Berücksichtigung der Boden- und Agro- 
botanischen Verhältnissen, wird das Land in 38 Rayonen unterteilt. Für dieselben 
werden die mittleren Niederschalgssummen' der Periode März—Oktober gebildet 
und an der Hand von chemischen Untersuchungen einer grösseren Anzahl von 
Grasproben werden die Verschiedenheiten der einzelnen Gebieten in Bezug auf 
verdaubare Eiweisstoffe sowie auf Stärkegehalt festgestellt.

*

»Az időjárás hatása a gyepnövények táplálóértékére« címmel ( I d ő j á r á s  
1949, 53, I —II, 29.) megjelent régebbi tanulmányom folytatásaként újabb 
vizsgálataim eredményeit ismertetem. Most a réttel nem, csak a legelőgyeppel 
foglalkozom, mégpedig főképpen takarmányozásiam és üzemtani szempont-
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ból. Botanikai vonatkozásra sem térek ki. A kérdés tanulmányozására az 
indított, hogy a mintegy 1,510.500 kát. holdnyi összterületű (a takarmány- 
bázisnak 1953-ban 9%-a) magyarországi legelőkre vonatkozóan ilyen irányú 
vizsgálatok korábban nem történtek. Az ismertetendő vizsgálat eredményeit 
az 1939 — 1953. években megállapított részletadatokból számítottam. Az 
adatok kiegészítéséhez hasznosan járultak hozzá az Országos Minőségvizs
gáló Intézet közreműködésemmel 1953-ban végzett legelővizsgálatainak ered
ményei.

Minthogy — amint említettem — a szóbanlevő kérdéssel takarmányo
zási vonatkozásban foglalkozom, elsősorban kívánatos néhány, a gyepnövé
nyek táplálóértékének kifejezésére szolgáló számérték fogalmát meghatároz
nom. Ezek a következők :

Általában a takarmányok, így a gyepnövények táplálóértékét három 
számadattal fejezzük k i :

1. százalékos szárazanyagtartalom,
2. százalékos emészthető fehérjetartalom,
3. keményítőérték.
A szárazanyagtartalom nagysága azért jelentős, mert 1. az foglalja 

magában a táplálóanyagokat (víztartalom nem táplál) ; 2. a szárazanyag 
tölti meg maradandóbban az állatok tápcsatornáját (ez az étvágyérzet csök
kentéséhez, továbbá az emésztés, illetve kérődzés rendes menetéhez szük
séges).

A százalékos emészthető fehérjetartalom a takarmánynak fontos érték
mérője, mert az emészthető fehérje az állati szervezet részére nélkülözhe
tetlen.

A táplálóérték végeredményben az ú. n. keményítőérték nagyságában jut 
kifejezésre. A keményítőérték az emészthető táplálóanyagtartalom összesége, 
bizonyos javításokkal. Lényegileg a tiszta keményítő tápláló (hizlaló) értéke 
a mértékegység, ehhez viszonyítjuk a takarmányokat olyképpen kifejezve, 
hogy 100 kg-juk hány kg tiszta keményítővel egyenlő táplálóértékű. (A 
keményítőérték a kalóriaértékkel arányos.)

A táplálóérték megállapítására állatokkal végzett kihasználási (anyag
csere) kísérletek, s ezekkel kapcsolatos vegyelemzések szolgálnak.

Amid a takarmány nitrogéntartalmú anyagainak, a nyers fehérjének 
a tiszta fehérjén kívüli részlege. A fiatal, túlnyomóan még csak levelekből 
álló, meddő gyepnövényekben a nyers fehérje keretében több az amidok 
százalékos mennyisége, mint az idősebb, szárat, továbbá bugát, illetve kalászt 
növesztett, kivált pedig mint a magot érlelt gyepnövényekben. Ha így a 
gyepben viszonylag sok az amid, az a zsenge állapot, illetve a sarjadzás jele.

A számosállat elméleti egység az állatlétszám kifejezésére. Egy 500 kg 
élősúlyú állat, vagy annyi kisebb (könnyebb) állat, amennyiben élősúlya 
együttesen 500 kg.

*  *  *

Az időjárási elemek közül a legelőgyepekre főleg a csapadék hat. A csa
padék ugyanis elősegíti a gyepnövényeknek a talajból táplálóanyagokkal való 
ellátását, a gyepnövények sarjadását, fejlődését és evvel a legelő fűtermését.

A csapadék hatása vizsgálataim szerint, a legelőgyepek viszonylatában 
egyéb időjárási elemekhez képest, olyan nagy mérvű, hogy egyéb időjárási 
elemek hatása mellette számszerűen, chemiai összetétel tekintetében alig 
mérhető.

A csapadék szoros kapcsolatban van a területegységnyi legelő fűhozama 
útján annak állateltartó képességével.
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A csapadékmennyiség, így a havi csapadékösszeg, hatással van a legelő
gyep legelhető részlegének szárazanyagtartalmára : az a csapadékmennyiség
gel fordított arányban van. Kedvező csapadékviszonyok esetén a gyepállo
mányban sok a sarjadzó, nedvdús gyepnövény és a fejlett, valamint a ki
fejlődött gyepnövényeknek is kisebb 
a szárazanyagtartalma, mint nagy 
szárazság idején. A nedvdús, kis szá
razanyagtartalmú gyepnövényeket az 
állati szervezet nagyobb mértékben 
emészti meg. Száraz viszonyok esetén a 
gyep szárazanyaga tetemesen kisebb táp
lálóértéket képvisel (1. ábra). Ilyenkor a 
gyepnövények rövidebb idő alatt el
vénülnek, nyers rosttartalmuk számot
tevőbben elfásodik és emiatt is kisebb 
a táplálóértékük.

Miután a szárazanyagtartalom 
nagyságától a gyepnövények tápláló- 
értéke nagy mértékben függ, részlete
sen tanulmányoztam a gyepnövények 
százalékos szárazanyagtartalmának 
változását. Ez 1 nap alatt fű-, illetve 
egyéb növényfaj szerint 15—30% között változik. Ugyanazon a napon bizo
nyos gyepnövényfaj szárazanyagtartalmában a fejlettségi állapot szerint 
10%-nyi különbség (abszolút százalék) is adódik. A szárazanyagtartalom 
nagysága 1 nap keretében természetesen még az időjárástól is függ. Azonos 
fejlettségű gyepnövények szárazanyagában az időjárás szerint 16%-ig (abszolút 
százalék) emelkedő különbségek lehetnek, minthogy a csapadék, dér,-harmat 
csökkenti a súlyegységnyi fű szárazanyagtartalmát ; a szél napos időben 
lényeges változást nem okoz.

A gyepnövények szárazanyagtartalma a hőmérséklettől is függ. Száraz, 
napos időjárás esetén azonban 1 nap keretében, ugyanazon növényt illetően 
csak <5%-on belül változik, mégpedig olyképpen, hogy a szárazanyagtartalom 
12—13 óra között éri el a maximumát. Ebben az időszakban tehát maximális 
az elpárologtatás, míg estétől reggelig minimális. Például reggel 23%, dél
ben 28%, este 23% a szárazanyagtartalom. Dércsípés és fagy egyik napról 
másikra a százalékos táplálóanyagtartalomban és táplálóértékben változást 
nem okoz, 4—5 nap után csökkentöleg hat.

Egy hónap alatt ugyanazon növény fejlődése folytán 10—15%-kal gaz
dagabb szárazanyagban.

Egy év után ugyanazon a helyen, ugyanazon napon és fejlettségi álla
potban levő fű szárazanyagtartalma április hónapban 0—12%-kai, más 
hónapokban 0—46%-kal (abszolút százalék) különbözik az időjárás, első
sorban a csapadék szerint. Megjegyzendő, hogy azonos talajon, fekvésben 
(tengerszinti magasságban) ugyanazon fejlettségi állapotú fű kilométerekre 
levő távolságban is azonos szárazanyagú egy időpontban, ha az időjárási 
viszonyok ugyanazok.

Megállapítottam azt is, hogy lényeges időjárási változás 3—4 nap múlva 
érezteti hatását. így például száraz időszakban, ha egyik napról a másikra sok 
csapadékban részesül a legelőgyep, akkor annak hatása sarjadzás tekinteté
ben a 3., illetve 4. napon mutatkozik.
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L. táblázat : Havi csapadékösszeg és a gyep szárazanyagtartalma (% ) közti kapcsolat

Hónap
H a v i c s a p a d é k ö s s z e g m m

0-
9,9

10-
19,9

20-
29,9

30-
39,9

40-
49,9

50-
59,9

60-
69,9

70-
79,9

80-
89,9

90-
99,9

100-
119,9 120

V.................... 33 32 32 31 30 29 28 27 26 26 26 26
VI.................... 35 34 33 33 32 31 30 29 28 28 28 27

VII.................... 40 42 38 36 35 34 32 32 31 29 28 28
VIII.................... 45 43 41 39 39 37 33 33 32 32 32 30

IX .................... 48 46 45 41 38 38 38 36 35 33 32 32
X .................... 55 50 47 43 40 39 38 35 32 32 31 31

A gyep szárazam aglartalmának változása a legeltetési időszak kereté
ben. Számos vizsgálat alapján megállapítottam a legeltetés szokásos májustól 
októberig tartó időszakának keretében, hogy a havi csapadékösszeg szerint a 
legelhető gyeprészlegnek mekkora az átlagos szárazanyagtartalma. Az ada
tokat az 1. táblázat tartalmazza. Az adatok szerint : 1. minél több a havi 
csapadékösszeg, annál kisebb a szárazanyagtartalom, illetőleg annál nagyobb 
a víztartalom. 2. Ugyanazon havi csapadékösszeg májustól októberig emel
kedőén több szárazanyagot eredményez. A táblázatbeli átlagértékek hozzá
vetőlegesen nemcsak a legelhető gyeprészleg várható szárazanyagtartalmáról 
tájékoztatnak a havi csapadékösszeg szerint, hanem — mint szó volt róla — 
keményítőértékéről és emészthető fehérjetartalmáról is. Ezek a gyep száraz
anyagának keretében csapadékos viszonyok esetén nagyobbak.

Megjegyzendő, az 1. táblázatbeli átlagértékektől lényeges eltérések adód
nak. Például, ha a májusi csapadékösszeg 35 mm, a tényleg lelegelt gyep- 
részleg, amennyiben esőtől nedves, 14% szárazanyagtartalommal kerülhet 
az állatok gyomrába a táblázatbeli 31% szárazanyagtartalom helyett. Vagy, 
ha októberben nagy a szárazság, akkor a legelhető gyeprészleg szárazanyag- 
tartalma csapadékminimum esetére feltüntetett 55,8% szárazanyagtartalmát 
jóval meghaladja, 74,0%-ig is emelkedhet. Utóbbi és hasonló jellegű eltérés
nek az a magyarázata, hogy a legelőgyepek szárazanyagtartalmának alakulása 
nemcsak a tárgyhónap csapadékösszegétől függ, hanem attól is, hogy ez a csa
padékmennyiség miképpen hullott ; hirtelen záporok, vagy csendes perme
tező esők alakjában. Az eltérések másik oka, hogy a szárazanyagtartalmat 
többé-kevésbbé még az előző hónapok csapadéka és a legelő egyéb adottságai 
(klímavidék, talajviszonyok, fekvés) is befolyásolják.

Legelőgyepek hat időjárási változat esetén. Annak bemutatására, hogy 
a május—október hónapokra terjedő legeltetési időszak keretében egy-egy 
évben a legelőgyep szárazanyagtartalma miképpen változik, célszerűnek 
véltem, vizsgálati adataim alapján, hat elméleti időjárási változat (tábláza
tokban A—F) esetén adódó értékek megállapítását.

A hat időjárási változatot a következő csapadékösszegek jellemzik 
márciustól októberig :

budapesti Met. Int. 40 
évi átlagos csapadék- 

összegek márc.—okt.
A) »Átlagos«............................................................  452 mm
B) »Száraz«..............................................................  140 »
C )  »Csapadékos« .................  630 »
D) »Kedvező nyár, száraz ősz« ..................... 367 »
E) »Hullámzó értékek, változó időjárás«............  369 »
F) »Száraz tavasz és nyár, csapadékos ősz« . . . .  333 »
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A hat időjárási változatra vonatkozóan a következő magyarázatot 
nyújtom :

A) az »Átlagosának a bpesti 40 évi, márciustól októberig terjedő havi 
csapadékösszegek összegét veszem ;

B) elméletileg lehetséges legszárazabb. Az 1939 — 1953. évben minimális 
havi csapadékösszegekből alakított érték ;

C) elméletileg lehetséges legcsapadékosabb. Az említett vizsgálati idő
szakba egyes hónapok maximális csapadékösszegeiből alakítva ;

D )  — F )  ténylegesen adódott értékekből.
Azért vettem az évi csapadékösszeg helyett csak a márciustól októberig 

tartó időszak csapadékösszegét számításba, mert vizsgálataim szerint a gyep
növényekre főleg az említett hónapok csapadéka van hatással (vegetációs idő
szak).

A Átlagos
73 mm

2 7
2 0  mm 2 0

B Száraz
m z v Á > ............. • V - - T

\ - X - .
42  33 11 7 4 3 %  

90 mm 110 70 60  60 90

C Csapadékos ■

r\ Kedvező nyár, 
u  száraz ősz

24 2 2  16 9 15 12 % 

73 mm 70 51 52 20  10

: : : : : : :
36 26 17 11 5 3 % 

51 mm 66 57  14 2 7  84

E Váltakozó
m z • • • • • • S 2

Száraz tavasz
39 28 16 8 2  7 % 

20  m m  2 0  8 30  90 120
p  és nyár,, csa

padékos ősz V V / / 7 7 \  - N j  a
' 7777/
V / / / /

38 2 6  7 3 9 17 %
V. V I .  V H . VII!. !X. X.

* *
sötétzöld üdezöld ■i/ágoszöld sárgászöld szalmasárga sárga (gyepavar)

A'ß'variációban júniustól sárgás, július, augusztus és szeptember hónapban sárga a gyep. 
mert a sarjadzás megszűnik, a gyep főtömege szalmaszerű állapotban levő s az állatok 
által kényszerből legelt füvekből áll, amelyek között a gyepavar sárga színe is érvényre 
jut. A C variációban, tehát csapadékos időjárás esetén, a gyep színe a legeltetési időszak 
folyamán mindvégig zöld marad, színe csak o zöld különböző árnyalatainak keretében

változik.

A 2. táblázatban a hat időjárásvariáció keretében a havi csapadékössze
geket, evvel kapcsolatban a legelőgyep színének változását, valamint azt 
tüntettem fel, hogy a legelhető gyeprészlegből, pontosabban a legelő fűter
mésének legelhető részéből az egyes hónapokra százalékosan mennyi jut. 
Az A )—C) időjárásváltozatok a gyakorlatban nem fordulnak elő, de a 
szélsőséges alakulások szemléltetésére alkalmasak. A D ) — F) variációk 
viszont a gyakorlatban előfordulhatnak.
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A 2. táblázatból figyelemmel kísérhetjük a gyep színének alakulását, 
amely a legelhető gyeprészleg táplálóértékével a legszorosabban kapcsolatos. 
Amikor ugyanis a gyep üde, mély zöldszínű — ha értékes növényekből áll — 
akkor a legnagyobb táplálóértékű. Minél kevésbbé zöld a gyep, minél sárgásabb, 
táplálóértéke annál kisebb. A hat variációból a következő szabályszerűség is 
leolvasható : Minél csapadékosabb az időjárás a legeltetés egyes hónapjaiban, 
annál kiegyenlítettebb a legelő fűtermése.

3. táblázat: Az »4« időjárási változat ( átlagos időjárás) esetén a legelőgyep táplálóértékének
alakulása

V. VI. VII. VIII. . IX. X.

Abszolút szárazanyagra vonat
koztatva :

Szárazanyag % .............................
Emészthető fehérje % ..............
Emészthető fehérje-)-amid fele % 
Keményítőérték kg/q .................

100
8,0
9,3

52,0

100
6,0
6,4

47,8

100
7,2
7,8

43,9

100
9,3
9,7

44,7

100
9,5

10,3
46,6

100
9,1

10,6
46,1

Eredeti állapotban : ■Á
Szárazanyag % .............................
Emészthető fehérje % ..............
Emészthető fehérje-f amid fele % 
Keményítőérték kg/q .................

30
2,4
2,8

15,6

32
1,9
2,0

15,3

40
2,9
3,1

17,6

44
4,1
4,3

19,7

36
3,4
3,7

16,8

34
3,1
3,6

15,7

A 3. táblázatból az A) időjárási változat (átlagos időjárás) esetén a 
gyep táplálóértékének alakulását láthatjuk éspedig szabatos összehasonlít
hatóság céljára egyöntetűen abszolút szárazanyagra vonatkoztatott értékek, 
valamint az eredeti állapot szerint is. A legalább 50 mm-es júliusi és augusz
tusi csapadékösszeg a sarjadzást és evvel a legeltetési időszak második felére 
kielégítő emészthető fehérjetartalmat is biztosítja.

4. táblázat : Legelőgyepek táplálóértéke különböző jellegű időjárás esetén 
( Á t l a g  é r t é k e k )

g3 S z á r a z a n y a g b a n Eredeti legelt gyeprészleg
-S Időjárás P T P/T Ej e 2 K Sz.a. Ej E, K
í>

0//o 0//o 0//o 0//o 0//o kg/q 0//o 0//o % kg/q

A) Átlagos . . . . 14,6 11,9 81,5 8,0 9,'3 46,8 34,3 2,7 3,2 16,1
B) Száraz ........ 10,8 9,8 90,7 6,2 6,7 37,4 46,2 2,9 3,1 17,3
C) Csapadékos . . 17,0 13,6 80,0 8,8 10,5 48,4 30,6 2,7 3,2 14,8
D) Kedvező

nyár, száraz
ő s z ................... 14,6 11,9 81,5 8,0 9,3 41,8 36,8 2,9 3,4 15,4

E) Változó........ 11,4 9,1 79,8 7,0 8,1 44,3 33,7 2,4 2,7 14,8
F) Száraz ta-

vasz és nyár,
csapadékos ősz 11,2 8,"7 77,7 5,6 6,9 43,1 39,6 2,2 2,7 17,1

Jelmagyarázat : P =  nyers protein (nyers fehérje), T =  tiszta protein, P/T =  nyers 
proteinnek hány százaléka a tiszta protein (minél kisebb százaléka, annál több az amid), 
Ex =  emészthető fehérje, E2 =  emészthető fehérje és az amidok fele, K — keményítő.

érték, Sz.a. =  szárazanyag.
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A 4. táblázat a táplálóérték átlagértékeit tünteti fel a hat időjárási vál
tozatban, ugyancsak abszolútszárazanyagra és eredeti szárazanyagra vonat
koztatva. Az adatokból megállapítható, hogy a csapadék (C)  variáció) a 
szárazanyag nyers- és tiszta fehérjetartalmára kedvező. Ebben az esetben a 
nyers fehérjék viszonylag a legkisebb százaléka a tiszta fehérje, mert olyankor 
legtöbb a sarjadzás révén az amidtartalom. A 4. táblázatból még az is meg
állapítható, hogy habár az időjárás szélsőségei a szárazanyag emészthető 
fehérjetartalmában és keményítőértékében igen jelentős különbséget ered
ményeznek, azonban az . eredeti gyepben egyrészt annak nedvdús volta (kis 
szárazanyagtartalom csapadékos időben), másrészt aránylag száraz volta 
(nagy szárazanyagtartalom száraz időjárás esetén) a különbséget táplálóérték 
tekintetében meglehetősen kiegyenlíti. Nem képes azonban azt ízletesség és 
vitamintartalom tekintetében feljavítani. Amint az 5. táblázatból megálla
pítható, fűtermés és területegység táplálóérték hozama tekintetében sem.

5. táblázat : A csapadék és a legelő fűtermése, valamint táplálóértékhozama közti kapcsolat

h a v i  c S a p a d  
ö s s z e g e  

I I I - X  m m

Sz. a. 
termés 
q/kh.

Széna-
termés
q/kh.

Fű-
termés
q/kh.

E x-
termés
q/kh.

E2-
termés
q/kh.

K Vtermes
q/kh.

Minősít.
osztály

A) Átlagos nyár 452 15 17,9 42,90 1,20 1,40 7,5 II.
B) Szárazság . . . 140 5 6,0 14,30 0,31 0,33 2,0 IV.
C)  Csapadékos 

n yár ................. 630 25 30,0 71,50 2,20 2,62 12,5 I.
D) Kedvező 

nyár, száraz ősz 367 15 17,9 42,90 1,20 1,40 7,5 II.
E) Változó, hul

lámzó értékek 369 18,5 22,0 52,91 1,30 1,50 9,25 II.
F )  Száraz tavasz 

és nyár, csapa
dékos ősz . . . . 333 10,0 11,9 28,6 0,56 0,69 5,0 III.

Jelmagyarázat : Sz. a. =  szárazanyag, E 1-termés =  emészthető fehérjehozam, E,-ter 
més =  emészthető fehérje és amidok felének együttes hozama, K — keményítőérték.

Az 5. táblázat alapján Magyarországra nézve a következő megállapítások 
tehetők : 1. Szárazságban a fűtermés az átlagos mennyiségnek egyharmada.
2. Sok csapadék az átlagtermést 60—70%-kal növeli, szárazsághoz képest 5-szörös 
a termés. 3. Kedvező tavasz és nyár jobb termést eredményez, mintha a tavasz és 
nyár száraz, viszont az ősz csapadékos. 4. A legelőgyep minősége a csapadékkal 
szorosan kapcsolatos, szárazságban a leggyengébb minőségű (ugyanazon a 
területen).

A 6. táblázatban ugyanazon legelőterület állateltartóképességére vonatkozó 
adatok vannak a hat időjárási változat esetében. Az adatok az 5. táblázat 
értékeivel egybehangzóan kifejezésre juttatják, hogy a csapadék a legelő állat
eltartóképességét növeli.

6. táblázat : Az időjárás és a legelő gyep állateltartó képessége közti kapcsolat

Havi csapadék
összeg III—X.

1 kát. holdon 
eltartott számos 

állat db.

1 számosállatot 
kát. hold tart 
el (leg. egys.)

A )  Á tlagos................................. 452 0,99 1,01
B) Szárazság............................. 140 0,26 3,85
C) Csapadékos........................... 630 1,65 0,61
D) Kedvező nyár, száraz ősz 367 0,99 1,01
E) Hullámzó értékek.............. 369 1,22 0,82
F) Száraz tavasz és nyár, 

csapadékos ősz ................... 333 0,66 1,52
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Mivel Magyarországon az éveknek közel 50%-ában a március — októberi 
időjárás a legelők fűtermésére kedvezőtlenül száraz, nagy jelentősége van a 
szakaszos legeltetésnek, vagyis a legelőgyepek előre megállapított sorrendben 
szakaszonként való hasznosításának, mindaddig, amíg beköszönt a nyári 
szárazság. Ekkor legszűkösebb ellátásukhoz is egyidejűleg két vagy több 
szakaszt kell legeltetni Egyébként a szárazságra fel kell készülni a nyári 
takarmánynövény-termesztésben is, hogy a legelő hozamát kellően kiegészít
hessük.

A legelőgyepek hozama különböző tájegységeken azonos csapadékmennyiség 
esetén is változó, mert

1. más a legelő fekvése (síkvidéki, mélyfekvésű, ártéri, domboldali, 
dombi, hegyi) ;

2. a legelő fás vagy fátlan ;
3. más a legelőgyep botanikai összetétele ;
4. a legeltetett állatlétszám is változó ;
5. más a legeltetés módja és napi időtartama ;
6. a hőmérséklet és a szél is változó ;
7. más a talajnem és annak tápanyagszolgáltató képessége.
Homoki legelőgyepek szárazanyagtartalma a 70 mm-en aluli havi fcsapadék- 

összeg esetén 2—20%-kai (abszolút százalék), leggyakrabban 8—70%-kal 
nagyobb, mint egyéb legelőgyepeké. De a homoki gyep válik leggyorsabban 
aszályossá is, mert a homok víztárolóképessége gyenge.

Utána következnek a rosszabb szikes talajok sziki gyepjei, mert ezek a 
talajok gyorsan száradok, kevés nedvességet vesznek fel vízátnemeresztő 
rétegeik miatt. Amennyiben a tavasz csapadékos, a sziken a sajátos here- 
fajok, a bodorkák tömegesen jelennek meg és a gyepet fehérjében gazdagítják.

Bár Nyugat-Dunántúl a humid zónában az üde fekvésű legelőgyepek 
szárazanyagtartalma 2 0 -  30%-kal kisebb, mégis sokkal értékesebbek, jobb 
minőségűek, mint az arid zóna legelögyepei. A pillangósvirágú növények (here-

2. ábra. csapadék

félék) legelhető állományára egyébként mindenütt különösen kedvező hatása van 
az esőnek.

Annak bemutatására, hogy a helyi időjárási adottságoktól függően 
miképpen alakul a legelőgyepek minősége és táplálóértéke, az országot 38

jo közepes 16 0 ~  169
maximális >  17 0 % 
közepes • 15 0 — 15 9

gyenge közepes 14 0— /4 9 ) /  /  /A minimális <  13 9 %

Legelőminőségi körzetek. A körzetszám alatt március — október
összege mm-ben
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körzetre osztottam be. A tagozás agrobotanikai alapon, illetve talajviszonyok 
szerint történt.

Megállapítottam minden egyes legelőkörzet 40 évi átlagos havi csapadék
összegeit márciustól októberig. Ezek a 2. ábrán láthatók.

3. ábra. Nyers fehérjetartalom a legelőfű szárazanyagában

Az egyes körzetek legelőit tanulmányozva a legelhető-gyeprészlegek kémiai 
vizsgálatai szerint a gyepek átlagos fehérjetartalmában különbségek adódtak. 
Ezeket a 3. ábrán tüntettem fel a szárazanyag nyers fehérjetartalma alapján.

Ebből látható, hogy a tenyészidőben legszárazabb vidékeken a gyepek fehér
jében a legszegényebbek. A homoki gyepek fehérjében szegények az arid-zóná- 
ban. A humid-zónában jó közepes értéket is elérhetnek (Somogy). A fehérje- 
maximumok csapadékosabb vidékeken vannak. A tiszántúli sziki (hortobágyi és 
hajdúsági) gyepek fehérje tekintetében előnyös helyzetben vannak »közepes« 
értékkel.

4. ábra. Keményítőérték a legelőfű szárazanyagában

A »keményítőérték« térkép (4. ábra) a legelhető gyeprészleg szárazanyagá
nak keményítőértéke alapján osztályozza a körzeteket. Keményítőérték tekin
tetében is legkedvezőbb a csapadékos Nyugat-Dunántíil, legkedvezőtlenebb a 
száraz alföldi vidék, különösen a szabolcsi homok.

2 Időjárás 12
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P éczely  G yörgy :

A mediterrán kiima jelleg ingadozásai 
Magyarországon

Összefoglalás : A szerző a mediterrán klímahatás erősségének jellemzésére 
egy számot vezet be, amely szám a vizsgált év havi átlaghőmérsékletének és 
csapadékmenetének középeltérése egy standard mediterrán sortól. E jellemszám 
alapján Budapest hőmérsékleti és csapadéksorának felhasználásával az 1841 — 
1953-ig terjedő időszakból megállapítja a mediterrán klímahatás szekuláris menetét 
és az abban jelentkező hosszabb tartamú periódusokat. A talált legerősebb perió
dusok és a napállandó Abbot-féle periódusai között jó összefüggés mutatkozott. 

* ★
Колебание медитерранско го характера климата Венгрии. Автор 

приводит для характеризования силы влияния медитерранского климата 
одно число. Это число представляет расхождение средней температуры 
и хода осадков данного года от одной стандартной, медитерранской серии. 
На основе этого характерного числа при употреблении серии температуры 
и хода осадков Будапешта (1841— 1953) определяет секулярный ход меди
терранского климатического влияния и периоды длинной продолжитель
ности являющиеся в этом большом промежутке. Показывалась зависи
мость между периодами найденными автором и периодами солнечного 
постоянного определенными Аббо.

★
Variation des traits climatiques méditerranéennes en Hongrie. On propose, 

pour l’étude de l’intensité des influences méditérxanéens sur le climat, très 
variables d’une année à l’autre, l’introduction de la quantité suivante : la dévia
tion standardé des moyennes mensuelles de la température et de la précipitation 
relativement à des séries standards méditerrannéenes. Par ce procédé, on constate, 
en traitant les températures et précipitations de Budapest 1841 —1953, les varia
tions séculaires dans l’intensité de l’influence climatique méditerranéen et on 
établit des périodicités à longue échéance. Les plus accentuées de ces périodes se 
trouvent en bonne concordence avec les périodes de la constante solaire étudiées 
par Abbot. *

Hazánk földrajzi helyzeténél fogva az óceáni, szárazföldi és mediterrán 
klímaterületek határán fekszik, s emiatt mindhárom klímaterület sajátos
ságai felismerhetők rendkívül változékony időjárásunkban, hol gyengébben 
elmosódva, hol erősebben határozottan jelentkezve. A mediterrán klímajelleg 
megerősödésekor enyhe csapadékos telekben és forró, száraz nyarakban van 
részünk, amit éppen az utóbbi esztendőkben sorozatosan tapasztalhattunk. 
A mediterrán jelleg egész éven át tartó uralma tehát télen jelentkező cildonális 
és nyáron jelentkező anticiklonális hatás, mert a mediterrán övezet klímájára 
éppen ez a kettősség jellemző, továbbá a nyári szárazságainknál fellépő magas 
nyomás szubtrópusi eredetű, amint az a magaslégköri topográfiákon igen jól 
látható. Jelen közleményünkben a mediterrán klímajelleg erősségének változá
sait tanulmányozzuk, különös tekintettel az abban mutatkozó periódusokra.

Hogy vizsgálatunk során az egyes éveket egymással összehasonlíthassuk, 
szükség volt egy jellemszám megalkotására, mellyel a mediterrán klíma
hatást számszerűen kifejezhetjük. A jellemszám megalkotásához, melyet a 
következőkben rövidség kedvéért M-mel fogunk jelölni, a következő meg
gondolások alapján jutottunk : mint tudjuk, a mediterrán klímára jellemző 
a csapadék évi járásában mutatkozó téli maximum és nyári minimum, vala
mint a mi éghajlatunkhoz viszonyított enyhe tél és forró nyár. Eljárásunk 
lényege az, hogy az egyes években nálunk észlelt havi hőmérsékleti köze
peket és a csapadék menetét összehasonlítottuk egy átlagos mediterrán 
klímájú állomás adataival s az attól való eltéréseket megállapítottuk. Szük
séges volt tehát mindenek előtt egy »standard« mediterrán csapadék és hő-
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mérsékleti évi menet előállítása, hogy az összehasonlításhoz alappal rendel
kezzünk. E célból több jellegzetes mediterrán klímájú állomás havi átlagait 
vetettük egybe (Athen, Palermo, Roma, Lisboa) és a következő »standard« 
mediterrán átlagsort nyertük :

Hónap I. I I . III. IV. V. VI. VII. VIII. IX . X. XI. X I I .
Tu C° . . . 9 10 12 16 20 24 26 26 24 19 16 12
CSM % . . . 15 12 8 5 5 3 1 1 5 12 15 18

A csapadéknál az évi összegeket nem vettük figyelembe, mivel abban az 
orográfiának igen erős a szerepe és magában kellően nem reprezentáns, a 
mediterrán jelleget a csapadék évi menete fejezi ki legjobban. Továbbiakban 
megállapítottuk a szóbanforgó év havi átlaghőmérsékletének és csapadék
menetének középeltérését a standard mediterrán sortól, s az ily módon nyert 
két középeltérés szorzatát vettük a mediterrán hatás jellemszámául. A csa
padék különböző évi összegeit nem vettük figyelembe, azt mindig 100-nak 
véve ahhoz viszonyítottuk az évi menetet. Eljárásunk ezen a ponton kétség
kívül kívánnivalót hagy hátra maga után, azonban úgy érezzük, hogy az 
ilyen természetű vizsgálatoknál lehetséges pontosságnak megfelelő. Eljárá
sunk tehát képletben a következőkép rögzíthető :

M
1

144

12

1
Cs CSi

12

2i=  1
T

ahol M tényezővel jelöltük a standard mediterrán adatokat. Az M fentebbi 
értelmezéséből következik, hogy értéke fordítottan arányos a mediterrán 
klímahatás erősségével, s a standard mediterrán sornál értéke 0.

Vizsgálatainkat a budapesti csapadék- és hőmérsékleti sorozat alapján 
végeztük, 113 év anyagának felhasználásával (1841 —1953).

Összehasonlításként meghatároztuk több európai állomás átlagadatai
ból is az M átlagos értékét, amit az alábbi táblázatban közlünk :

Lisboa . . 6 Valentia..  . 23
Gibraltar 8 London . . . 39
Alger . .. 3 P a r is ........ 38
Madrid . . 16 Milano . . . . 22
Sassari . . 5 Beograd . . 39
Palermo 1 Bucuresti. . 42
Roma . . 5 Sül ina........ 35
Athen .. i Novorosszijszk . . 19
Hvar . . . 6 Tbiliszi. . . . 40
Marseille . 10 Budapest . 46
Nantes . . 21 W ien ........ 53
Lyon . . . . 40 Frankfurt . 52

L v o v ........ 74
Az összehasonlítás céljait sz;olgáló táblázat után bemutatjuk M ingado^

zásait Budapesten a vizsgált időszak folyamán :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1840 50 62 31 40 63 31 56 32 45
50 37 59 57 55 50 51 46 41 73 43
60 42 44 42 29 66 47 48 38 29 23
70 45 43 39 46 51 66 40 50 37 56
80 56 67 52 59 66 56 24 43 60 57
90 43 68 29 49 63 48 54 53 52 59

1900 37 48 52 46 30 51 55 58 50 38
10 44 41 55 65 77 46 37 24 44 29
20 49 36 43 25 68 49 48 48 44 52
30 28 40 64 47 38 29 39 39 50 47
40 61 36 57 32 38 32 39 29 44 43
50 20 46 23 54

2 ü
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A táblázat tanulsága szerint Budapesten a mediterrán klíma jelleg szem
pontjából az időben olyan ingadozás figyelhető meg, mint Milano és Lvov 
között a térben, ami összhangban áll éghajlatunk szerfölött nagy változékony
ságával. Sokkal érdekesebb azonban az M szekuláris menete, amit az egyes 
évtizedek átlagaival feltüntetve az 1. ábrán bemutatunk. Amint látjuk, 
igen jellemző a mediterrán Idímajelleg állandó erősödése a múlt század nyolc
vanas éveitől kezdve egészen napjainkig. Különösen az elmúlt 40-es években 
volt az erősödés igen nagymérvű, amit jól kifejeztek a csapadék évi menetére 
irányuló különböző vizsgálatok is. (Erős nyárvégi minimum jelentkezése.) 
Hasonlóan erős mediterrán hatás mutatkozott a múlt század hatvanas évei
ben is. (Emlékezetes nyári aszályok !) Az ábrán feltüntetett 60 éves egyirányú

1350 60 70 80 90 1900 10 20 30 40 50 
1. ábra. A mediterrán klímajelleg 

szekuláris menete Budapesten

növekedés úgylátszik — feltételezve, 
hogy a további M erősödés a legna
gyobb valószínűség szerint már meg
szűnik — egy 120 év körüli nagyobb 
periódusra mutat. Az M sorozat 
periódusait a szokásos maternal ikai 
módszerekkel részletesebben meg
vizsgáltuk. A nyert amplitúdókat 
és fázisszögeket a következő táb
lázatban adjuk :
T A U° T A U°

3 3,0 100 13 0,5 190
4 0,4 15 14 1,2 30
5 1,4 350 15 1,8 201
6 1,9 336 16 1,3 320
7 0,7 276 17 1,0 72
8 1,9 347 18 0,7 111
9 0,5 276 19 0,6 125

10 1,3 10 20 1,0 163
11 0,3 85 22 0,3 180
12 0,6 23 24 1,1 164

Az amplitúdókat az expektancia arányában fejeztük ki, a fázisszögeket 
pedig a kezdő 1841-es évre vonatkoztattuk. A periodogramm-görbe szerint
a legerősebb periódusok időtartama 3,2, 
tudói az expektanciának 3,1, 2,2, 1,9, 1 
elég erősek, sőt a 3,2 éves eleget tesz í 
meteorológiai periódusoknál elég ritka 
jelenség.

A #c/m$íer-kritérium alatt tud
valévőén az alábbi egyenlőtlenséget 
értjük :

A

ö \ ß >  3V n

8,5, 5,8, 15,5 és 10,4 év, ezek ampli- 
,9, illetve 1,6-szorosát érik el, tehát 

Schuster-féle kritériumnak is, ami

2. ábra. A mediterrán klíma jelleg 
periodogrammja

I tt A a vizsgált amplitúdó, ő a sorozat négyzetes eltérése és n az elemei
nek száma. A nevezőben szereplő mennyiség a matematikai statisztikában 
expektancia néven ismeretes. Értéke az egyszerűbben kiszámítható v közép- 
eltéréssel is meghatározható, továbbá elég sok levezetett amplitúdó esetén 
azok átlaga is jó megközelítést ad.

Fennállnak tehát az alábbi összefüggések :
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A Schuster-féle kritérium tehát reálisnak tartja azt a periódust, amely 
amplitúdója a fentebb ismertetett expektanciánál, első közelítésben tehát 
az összes amplitúdók átlagánál legalább háromszor nagyobb. A periódus 
realitását ugyanis a véletlen bekövetkezés valószínűsége határozza meg. 
A véletlen bekövetkezés valószínűsége az alábbi függvénnyel adható meg :

_  5
W( k )  =  e 4 ^

ahol e a természetes logaritmus alapszáma, k az amplitúdó és expektancia 
viszonya. Ha k értéke rendre 1, 2, 3, a véletlen keletkezés valószínűsége 0,5, 
0,04 és 0,0008. Tehát az első esetben a véletlen jellegű periódusok való
színűsége egyenlő a reális periódusokéval, a második esetben 100 közül 4, 
míg a Schuster-féle kritérium esetében közelítőleg 1000 közül 1 periódus 
tekinthető véletlen jellegűnek. Látható tehát, hogy e kritérium — melyet 
eredetileg csillagászati problémáknál használtak — túlságosan is szigorú 
korlátot szab egy meteorológiai periódus reális voltának megítéléséhez. 
A sokkal lazább meteorológiai összefüggéseknél egy periódus már akkor is 
figyelmet érdemel, ha reális voltának valószínűsége nagyobb a véletlen jelleg 
valószínűségénél, de mindenesetre megelégedhetünk azzal, ha a K =  2 fel
tétel teljesül, mert ekkor már 100 ilyen periódus közül csupán négy tekinthető 
véletlennek.

Mint Abbot vizsgálataiból ismeretes, a Nap hősugárzásának változásaiban 
3,25 és 5,67 évnél erős periódus jelentkezik. Önként kínálkozik a feltevés, 
hogy az M-nél jelentkező 3,2 és 5,8 éves erős periódusokat a napállandó eme 
két erős periódusával összevessük és kapcsolatba hozzuk. Feltételezhető, 
hogy ha növekszik a Nap hősugárzása, a mediterrán klímaterület határa 
északabbra tolódik, vagyis nálunk növekszik az M erőssége.

Ha tehát feltételezzük, hogy a napállandó két említett periódusa okozza 
az M-ben fellépő 3,2 és 5,8 éves periódusokat, úgy ki kell mutatnunk, hogy a 
napállandó és az M szóbanforgó periódusú hullámai között — tekintve, 
hogy M számértéke fordítottan arányos a hatás erősségével — 180°-os fázis- 
szögkülönbségnek kell lennie. A napállandó és az M 1927 — 50-ig terjedő 
24 éves adatsorából megállapítottuk az említett periódusokhoz közeleső 3,4 
és 6 éves hullámok fázisszögét, Számításaink szerint közöttük 178, illetve 175 
fázisszögkülönbséget találtunk, tehát mindenben megegyezőt feltevésünkkel. 
Az amplitúdó erősségét is tekintve a megegyezés legjobb a 3,4 éves hullámnál.

Ezek a periódusok általában minden meteorológiai elemnél kimutathatók 
és meglehetősen állandók az egész Földön, ami ismét csak arra mutat, hogy 
okaikat helyi hatásokon túlnövő, általános jellegű kozmikus okokban keressük. 
Amennyiben a napállandó periódusai valóban minden kritikát kibírnak és 
valóságosnak tekinthetők, bizonyos más elemekkel is talált jó összefüggésük 
következtében ezen általános periódusok legvalószínűbb okának látszanak. 
E periódusok további taglalását mellőzve egyszerűen utalunk a megfelelő 
szakirodalomra, ahol ma már bőséges adathalmaz áll a rendelkezésünkre.

Jelen kisebb közleményünkkel ki akartuk egészíteni a hazai meteorológiai 
adatokra támaszkodó, aránylag még kevésszámú, periódusvizsgálatot egy 
komplex jellegű adatsor analizálásával. Ilyenféle vizsgálatokat nagyobb terü
letről elvégezve további érdekes és az egyes elemekre vonatkozó megállapí
tásoknál többet mondó eredményekre juthatunk.
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K éri Menyhért — Szakács Györgyné :

A felsikló és záporcsapadékok szétválasztása 
frontnaptár és öníró műszerek adatai nélkül

Összefoglalás : Csupán a csapadékmérő adataira és az észlelők vizuális meg
figyeléseire támaszkodva kísérelték meg a szerzők Budapest és Debrecen négy évi 
(1946 —1949) anyagát felsikló- és záporcsapadékokra szétválasztani. Az ered
mény a nyári félévben jól egyezik a légtömeganalízis alapján nyert eredményekkel, 
a téli félévben azonban a vizuális megfigyelések bizonytalansága következtében 
eltér azoktól. ^

Разделение осадков восходящего сколъзения от ливневых без календаря 
фронтов и без данных регистрирующих инструментов. Авторы попробо
вали разделить осадки на обложные и ливневые на основе визуальных 
наблюдений и данных дождемеров из материала г. Будапешт и Дебрецен 
(1946— 1949 г.). Результаты соглашаются хорошо в летний период с ре
зультатами достигнутыми на основе анализа воздушных масс. В зимний 
период дается значительная разница вследствие неуверенности визуальных 
наблюдений. *

Feststellung des Anteils von Auf gleit- und Schauerniederschlägen an der be
obachteten Niederschlagssumme, ohne Anwendung von Frontenkalender oder Eegis- 
trierinstrumenten. Es wurde versucht, aus den Niederschlagsbeobachtungen der 
4 Jahre 1946—1949, nur unter Benützung der Ombrometrischen Daten und der 
visualen Feststellungen des Beobachters, eine Trennung der Aufgleit- und Schauer
niederschläge vorzunehmen. Dieses vereinfachte Verfahren ergab Resultate, die 
für das Sommerhalbjahr sehr gut mit der unter Zuhilfenahme von Luftmassen- 
analyse festgestellten Ergebnissen übereinstimmen. Im Winterhalbjahr ergeben 
sich aber, infolge der Unsicherheit der Visualbeobachtungen, gewisse Abweichun
gen. *

A felsikló és záporcsapadékok szétválasztásának fontosságát Aujeszky 
László* egyik ezzel a kérdéssel foglalkozó tanulmányában meggyőző érvekkel 
és példákkal igazolta. A meteorológusok és a meteorológiai kutatás eredmé
nyeit a gyakorlati életben alkalmazó mérnökök, mezőgazdák stb. már régen 
érzik a hiányát a csapadékadatok ilyen irányú feldolgozásának. »Elméleti 
szempontból is — írja Aujeszky — túlhaladott eljárásnak minősítendő a 
csapadékjelenségeknek (csak) halmazállapotuk alapján való osztályozása«. 
Ez az osztályozási mód nem most lett elméleti szempontból tarthatatlan, 
hanem az volt már a modernebb éghajlati megfigyelések megkezdése idején is 
(1900—1910) között, de akkor még nem álltak rendelkezésünkre azok az 
eszközök, amelyek lehetővé teszik a kétféle csapadéknak frontológiai alapon 
való elválasztását. De az éghajlati megfigyelésekre vonatkozó »Útmutatás«-ok 
mindegyike már akkor igyekezett olyan — elméleti szempontokat figyelembe
vevő — megkülönböztetésekre lehetőséget nyújtani, amelyek segítségével a 
csapadék jelenségek nemcsak morfológiai, hanem a különböző időfolyamatokra 
utaló genetikai különbségek alapján is jellemezhetők legyenek. Ezt célozta a 
»csapadékalak« rovatba az eső és hó jelén kívül a szitáló eső, záporeső, jégeső és 
zivatar jelének bevezetése is, valamint az az utasítás, hogy a megfigyelési 
napló »Jegyzet« rovatába ezen jelenségeknek lehető pontos időbeli részletezése 
kerüljön.

A fenti megkülönböztetéseket alapul véve történtek is olyan kísérletek, 
hogy legalább az évi csapadékösszeget szétbontsák a kétféle időfolyamat (fel
siklás — betörés) által eredményezett csapadék-részösszegekre. De mind-

* »Kísérlet a csapadékadatok feldolgozásának tökéletesítésére« (Időjárás, 54. évf.» 
1950. I —II., 18 -26 . old.)
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egyik kísérletnek eleve le kellett mondania a teljes értékű, exakt következ
tetés levonásának lehetőségéről, mert egészen napjainkig nem állt rendel
kezésre olyan összehasonlítási alapot nyújtó feldolgozás, mint amely a fenti 
tanulmányban fellelhető.

Ennek a tanulmánynak a közzététele adta a gondolatot dolgozatunk 
megírásához. Budapestről az 1946—49. évek adatai alapján elkészített osz
tályozás a kétféle csapadékalakról, amely tárgyilagos, minden személyi 
hibától mentes és módszertani szempontból megnyugtató alapokon épült fel, 
önként kínálkozik olyan összehasonlítási alap gyanánt, amelyhez a csak 
éghajlati megfigyelések alapján készült hasonló osztályozás eredményei mér
hetők. Hogy ezt a felmérést elvégezhessük, szükség volt a fenti négy év ada
tainak az éghajlati megfigyeléseket magába foglaló ú. n. klímaívek alapján 
felsikló és záporcsapadékokra való felosztására.

A munka megkezdése előtt tisztázni kellett, hogy melyek lesznek azok a 
bejegyzési formák, amelyek alapján egy-egy nap csapadékösszegét, esetleg 
annak csak egy bizonyos hányadát, felsikló vagy záporcsapadéknak fogjuk 
minősíteni? Ennek a kérdésnek az eldöntésénél gondolnunk kellett arra, 
hogy — munkánk gyakorlati célját tekintve — a megfigyelések ilyenirányú 
feldolgozását nem mindig a megfigyelési anyag részletessége, az időhelyzeteket 
jól visszatükröző »Jegyzet« rovatot ökonomikusán kihasználó volta, hanem 
az ország egyik vagy másik vidékéről származó ilyennemű feldolgozás szük
ségessége fogja megszabni. Éppen ezért arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy legalább két osztályozási módot kell választanunk : egyet a finom
ságok, részletek teljes elhanyagolásával, csupán a csapadék alakjának (a táb
lázatokban és a grafikonon „I. ' módszer“-rel jelölve) bejegyzésére, egy 
másikat, a pontosabb eredmény elérése érdekében, a »Jegyzet« rovat rész
letesebb, főleg a csapadék időbeli eloszlását („II. módszer‘f-rel jelölve) is 
feltüntető adataira támaszkodva.

Az első, tehát csupán a csapadék alakjának bejegyzésére (•, $, *) támasz
kodó feldolgozás azért szükséges, mert a legtöbb csapadékmérő meteorológiai 
állomás a legmegbízhatóbb adatszolgáltatás ellenére sem terjeszti ki meg
figyeléseit ennél többre. A második pedig szükséges azért, mert az Aujeszky- 
féle feldolgozás és a mi első (továbbiakban »durva«) feldolgozásunk adatai 
között esetleg mutatkozó nagyobb eltéréseknek az oka az alapul szolgáló 
eredeti megfigyelés, nem pedig a mi feldolgozásunk lesz abban az esetben, 
ha a második (továbbiakban »finomabb«) feldolgozási mód által eredménye
zett adatok mindig az Aujeszky-féle és a mi első feldolgozásunk értékei közé 
esnek, másszóval átmenetet jelentenek a mi bizonytalanabb alapokon elin
dulva számított és ennek következtében a valódi értékektől távolabb álló 
eredményeink és az Aujeszky-féle pontos — módszertani szempontból helyes 
alapokon nyugvó — eredmények között.

Ezek értelmében mindkét módon elvégezve a szükséges számításokat 
(durva : csak •, 9 illetőleg •, *, ^  — és rc bejegyzésekre támaszkodó és finomabb : 
az előzőkön kívül az időadatokat is figyelembevevő feldolgozás) a mellékelt 
három táblázatot nyertük. Az I —II. táblázatokon az 1946—49. évek adatai 
«gyenként, a III-on pedig összesítve találhatók. Ezek az összesített adatok 
az 1. ábrán számgörbés ábrázolásban is láthatók.

Már az I —II. táblázatok tanulmányozása után világossá válik előttünk 
az az elméleti meggondolások alapján is reális, de azért ilyen határozott 
formában jelentkezve mégis meglepő tény, hogy — amit a számgörbe külö
nösen jól szemléltet — a tenyészidőszak alatt (áprilistól szeptemberig) az álta
lunk nyert értékek jól egyeznek az Aujeszky-féle értékekkel. Reális ez az ered
mény azért, mert a tenyészidőszakfcan a mi éghajlatunk alatt a betörési csa-
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I. táblázat : A csapadék havonkénti megoszlása frontfajták szerint

a) Budapest I. módszer szerint b) Budapest' II. módszer szeiint

Év Hónap
Felsikló

csap. Zápor csap. Ossz.
csap.
mm

Felsikló
csap. Zápor csap. Ossz.

csap.
mmmm 0//o mm 0//o mm 0//o mm 0//o

i. 9,7 79,5 2,5 20,5 12,2 9,7 79 2,5 20,5 12,2
i i . 59,1 100,0 — 0,0 59,1 55,8 9 3,3 5,6 59,1

in . 29,0 96,3 1,1 3,7 30,1 28,8 95,7 1,3 4,3 30,1
IV. 1,8 66,7 0,9 33,3 2,7 1,8 66,7 0,9 33,3 2,7
V. 0,4 0,4 109,6 99,6 110,0 0,4 0,4 109,6 99,6 110,0

VI. 12,7 15,1 71,6 84,9 84,3 12,7 15,1 71,6 84,9 84,3
VII. 0,0 24,9 100,0 24,9 — 0,0 24,9 100,0 24,9

r - VIII. 10,3 20,0 41,3 80,0 51,6 10,3 20,0 41,3 80,0 51,6
IX. — 0,0 0,2 100,0 0,2 — 0,0 0,2 100,0 0,2
X. 33,2 76,3 10,3 23,7 43,5 30,2 69,4 13,3 30,6 43,5

XI. 79,7 100,0 — 0,0 79,7 79,7 100,0 — 0,0 79,7
XII. 57,0 100,0 — 0,0 57,0 57,0 100,0 — 0,0 57,0
Év 292,9 52,7 262,4 47,3 555,3 286,4 51,6 268,9 48,4 555,3

I. 34,6 100,0 ___ 0,0 34,6 34,6 100,0 — 0,0 34,6
II. 105,0 90,8 10,7 9,2 115,7 104,8 90,6 10,9 9,4 115,7

III. 34,3 96,6 1,2 3,4 35,5 28,4 80,0 7,1 20,0 35,5
IV. 27,0 58,7 19,0 41,3 46,0 25,4 55,2 20,6 44,8 46,0
V. 7,4 27,4 19,6 72,6 27,0 7,4 27,4 19,6 72,6 27,0

r-’ VI. 7,1 22,3 24,7 77,7 31,8 2,0 26,3 29,8 93,7 31,8
T* 

( Ci VII. 7,3 41,7 10,2 58,3 17,5 7,3 41,7 10,2 58,3 17,5
rH VIII. 0,1 2,6 3,7 97,4 3,8 — 0,0 3,8 100,0 3,8

IX. 0,5 26,3 1,4 73,7 1,9 — 0,0 1,9 100,0 1,9
X. 4,7 70,1 2,0 29,9 6,7 3,2 47,8 3,5 52,2 6,7

XI. 56,3 99,8 0,1 0,2 56,4 45,0 79,8 11,4 20,2 56,4
XII. 61,4 100,0 0,0 61,4 58,2 94,8 3,2 5,2 61,4
Év 345,7 78,9 92,6 21,1 438,3 316,3 73,3 122,0 26,7 438,3

I. 61,8 88,9 7,9 11,1 69,7 61,8 88,9 7,9 11,1 69,7
II. 43,4 84,8 7,8 15,2 51,2 43,0 84,0 8,2 16,0 51,2

III. 11,4 95,8 0,5 4,2 11,9 11,4 95,8 0,5 4,2 11,9
IV. 42,9 71,4 17,2 28,6 60,1 42,9 71,4 17,2 28,6 60,1
V. 0,9 5,0 17,0 95,0 17,9 0,9 5,0 17,0 95,0 17,9

00 VI. 52,3 49,9 52,6 50,1 104,9 49,2 46,9 55,7 53,1 104,9
VII. 40,5 41,3 57,6 58,7 98,1 23,7 24,2 74,4 75,8 98,1

VIII. 6,9 43,1 9,1 56,9 16,0 5,8 36,3 10,2 63,7 16,0
IX. 4,5 30,0 10,5 70,0 15,0 3,5 23,3 11,5 76,7 15,0
X. 36,9 92,2 3,1 7,8 40,0 36,9 92,2 3,1 7,8 40,0

XI. 15,0 100,0 _ 0,0 15,0 15,0 100,0 — 0,0 15,0
XII. 32,4 100,0 0,0 32,4 32,4 100,0 • 0,0 32,4
Év 348,9 65,6 183,3 34,4 532,2 326,5 61,4 205,7 38,6 532,2

I. 12,6 75,4 4,1 24,6 16,7 11,6 69,5 5,1 30,5 16,7
II. 0,5 100,0 0,0 0,5 0,5 100,0 — 0,0 0,5

III. 16,1 99,4 0,1 0,6 16,2 12,1 74,7 4,1 25,3 16,2
IV. 4,1 19,2 17,3 80,8 21,4 4,0 18,7 17,4 81,3 21,4
V. 22,1 26,1 62,7 73,9 84,8 19,5 23,0 65,3 77,0 84,8

ci VI. 21,5 51,3 20,4 48,7 41,9 21,3 50,8 20,6 49,2 41,9
C2 VII. 5,3 8,7 55,7 91,3 61,0 1,2 2,0 59,8 98,0 61,0
rH VIII. 2,9 8,3 32,0 91,7 34,9 2,2 6,3 32,7 93,7 34,9

IX. 0,3 0,9 31,2 99,1 31,5 0,3 0,9 31,2 99,1 31,5
X. 23,7 67,3 11,5 32,7 35,2 25,2 71,6 10,0 28,4 35,2

XI. 145,1 90,3 15,6 9,7 160,7 145,1 90,3 15,6 9,7 160,7
XII. 30,3 57,8 22,1 42,2 52,4 30,0 57,3 22,4 42,7 52,4
Év 284,5 51,1 272,7 48,9 557,2 273,0 48,9 {284,2 51,1 557,2
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II . táblázat : A csapadék havonkénti megoszlása frontfajták szerint

a) Bp. A ujeszky-féle m ódszer szerint b) Debrecen I. módszer szerint

>

H
ón

ap

Felsüdo Zá 
csap. r csap. Be nem oszt. 

csap.
Ossz.
csap.

mm

Fel sikló 
csap. Zápor csap. Össz.

csap.
mmmm o/ mm /o

0//o mm 0/ /o mm % mm %

T. 3,8 31,1 8,4 68,9 _ 0,0 12,2 5,5 100,0 _ 0,0 ö ,t )

II. 34,2 | 5.7,1 24,3 41,8 0,6 i ,i 59,1 14,8 100,0 — 0,0 14,8
III. 20,7 69,2 8,7 28,5 0,7 2,3 30,1 8,5 60,3 5,6 39,7 14,1
IV. 1,1 40,7 1,2 57,8 0,4 1,5 2,7 2,2 34,3 4,2 65,7 6,4
V. 0.4 0,4 109,7 99,6 — 0,0 110,1 — 0,0 107,2 100,0 107,2

VI. 2,3 1 2,9 82,0 97,1 — 0,0 84,3 6,6 17,7 30,7 82,3 37,3
o VII. -  0,0 I 24,7 99,2 0,2 0,8 24,9 17,6 55,5 14,1 44,5 31,7
05 VIII. 8,0 15,5 43,1 83,5 0,5 1,0 51,6 0,6 1,9 30,5 98,1 31,1

IX. — 0,0 0,1 50,0 0,1 50,0 0,2 2,3 74,2 0,8 35,8 3,1
X. 30,7 69,6 12,5 28,1 0,1 2,3 43,3 35,1 100,0 — 0,0 35,1

XI. 47,2 59,1 32,7 40,9 — 0,0 79,9 55,4 100,0 — 0,0 55,4
XII. 49,5 87,4 6,8 11,9 0,4 0,7 56,7 24,1 100,0 0,0 24,1

É v 197,9 35,7 354,2 63,8 3,0 0,5 555,1 172,7 47,2 193,1 52,8 365,8

I. 33,6 96,3 1,0 2,8 0,3 0,9 34,9 35,1 100,0 — 0,0 35,1
II. 106,4 92,5 8,7 7,5 — 0,0 115,1 91,1 100,0 — 0,0 91,1

III. 14,1 39,1 22,0 60,9 — 0,0 36,1 35,9 100,0 — 0,0 35,9
IV. . 0,1 0,2 45,9 99,8 — 0,0 46,0 2,3 8,6 27,9 91,4 30,2
V. 0,5 2,0 25,4 93,9 1,1 4,1 27,0 — 0,0 12,3 100,0 12,3

VI. 1,4 4,4 ! 28,6 89,9 1,8 5,7 31,8 18,2 48,5 19,3 51,5 37,5
VII. — 0,0 17,5 100,0 o,o- 17,5 15,5 17,3 74,0 82,7 ' 89,5

05 VIII. — 0,0 3,0 78,5 0,8 21,5 3,8 — 0,0 53,0 100,0 53,0
IX. -  0,0 1,9 100,0 — 0,0 1,9 4,1 77,4 1,2 22,6 5,3
X. 2,4 i 36,7 3,9 63,3 — 0,0 6,3 11,5 79,9 2,9 20,1 14,4

XI. 35,6 62,7 20,1 35,4 1,1 1,9 56,8 59,0 96,6 2,1 3,4 61,1
XII. 41,8 1 68,1 19,6 31,9 — 0,0 61,4 32 7 100,0 — 0,0 32,7

É v 235,9 53,8 197,6 45,0 5,1 1,2 438,6 305,4 61,3 192,7 38,7 498,1

I. 33,4 47,9 36,3 52,1 _ 0,0 69,7 60,9 100,0 — 0,0 60,9
II. 32,1 62,7 17,5 34,2 1,6 3,1 51,2 28,5 100,0 — 0,0 28,5

III. 5,6 47,1 ! 5,9 49,6 0,4 3,3 11,9 6,3 75,0 2,1 25,0 8,4
IV. 52,0 86,8 7,1 11,9 0,8 1,3 59,9 8,2 59,4 5,6 40,6 13,8
V. 2,0 10,8 ! 15,6 86,5 0,5 2,7 18,1 13,1 20,2 51,9 79,8 65,0

VI. 38,2 36,6 1 66,1 62,8 0,6 0,6 104,9 34,7 30,6 78,6 69,4 113,3
00 VII. 29,5 30,1 68,4 69,7 0,2 0,2 98,1 16,3 24,7 49,7 /b,d 66,0
05 VIII. 2,1 13,1 I 10,1 63,1 3,8 23,8 16,0 12,4 24,6 38,0 75,4 50,4i-H

IX. — 0̂ 0 14,9 99,3 0,1 0,7 15,0 11,3 39,1 17,6 60,9 28,9
X. 24,2 61,0 15,5 39,0 — 0,0 39,7 20,9 100,0 — U,U 20,9

XI. 14,0 93,3 0,6 4,0 0,4 2,7 15,0 54,8 100,0 — 0,0 54,8
XII. 28,9 96,7 — 0,0 1,0 3,3 29,9 2,5 100,0 — 0,0 2,5

É v 262,0 \ 49,5 258,0 48,7 9,4 1,8 529,4 269,9 52,7 243,5 47,3 513,4

I. 14,5 75,5 4,6 24,0 0,1 0,5 19,2 26,9 100,0 — 0,0 26,9
II. 0,5 100.0 — 0,0 0,0 0,5 3,4 26,4 9,5 53,6 12,9

III. 6*3 38,9 ! 9,4 58,1 0,5 3,0 16,2 20,4 96,7 0,7 3,3 21,1
IV. 0,7 3,4 I 20,6 96,1 0,1 0,5 21,4 11,0 52,1 10,1 47,9 21,1
V. 8,1 9,5 76,7 90,5 0,0 84,8 15,9 47,5 17,6 52,5 33,5

VI. 17,6 42,6 21,6 51,8 2,1 5,6 41,3 17,3 19,8 69,9 80,2 87,2
05 VII. 0,2 ] 0,3 61,2 99,7 0,0 61,4 18,0 24,8 54,5 75,2 72,5
05 VIII. 2̂ 6 I 7*4 32,5 92,6 — 0,0 35,1 1,9 1,2 159,1 98,8 161,0

IX. 0*3 0*9 3 l ’2 99,1 - 0,0 31,5 — 0,0 42,9 100,0 42,9
x 29 6 84,1 5’6 15,9 0,0 35,2 20,0 100,0 — 0,0 20,0

XI 1 18,4 , 73,7 41,6 25,9 0,7 0,4 160,7 86,0 78,8 23,2 21,2 109,2
XII. 19̂ 6 | 37̂ 4 i 32',1 . t i * 0,1 0,2 52,4 41,3 89,2 5,0 10,8 46,3

É v 218,4 39,2 337,7 60,5 3,6 0,3 559,7 262,1 40,0 392,5 60,0 654,6
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III .  táblázat: A csapadék járták évi járása (1946 — 49)

I | II | III | IV V VI i VII | V lllj IX * X XI XII Év

Budapest I. módszer szerint
Felsikló csap.

(F ) ................. 29,7 52,0 22,7 19,0 7,7 23,4 13,3 5,1 1,3 24,6 74,0 45,3 318,0
Zápor csap. (B) 
Összes csap.

3,6 4,6 0,7 13,6 52,2 42,3 37,1 21,5 10,8 6,7 3,9 5,5 202,8

m m ............... 33,3 56,6 23,4 32,6 59,9 65,7 50,4 26,6 12,1 31,3 77,9 50,8 520,8
F : B ................. 8,3 11,3 32,4 1,4 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 3,7 18,9 8,2 1,6

Budapest II. módszer szerint

Felsikló csap.
( F ) .................

Zápor csap.
29,4 51,0 20,2 18,5 7,1 21,3 8,1 4,6 0,9 23,8 71,2 44,4 300,6

Összes csap. (B) 3,9 5,6 3,2 14,1 52,8 44,4 42,3 22,0 11,2 7,5 6,7 6,4 220,2
m m ............... 33,3 56,6 23,4 32,6 59,9 65,7 50,4 26,6 12,1 31,3 77,9 50,8 520,8

F : B ................. 7,5 9,0 6,3 1,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 3,2 10,6 6,9 1,4

Budapest Aujeszky-féle módszer szerint

Felsikló csap.
( F ) ................. 21,3 43,3 11,7 13,5 2,8 14,9 7,4 3,2 0,1 21,7 53,8 35,0 228,7

Zápor csap. (B) 
Be nem ősz-

12,6 12,6 11,5 18,7 56,9 49,6 43,0 22,2 12,0 9,4 23,8 14,8 287,1

tályozható 
csap................ 0,1 0,6 0,4 0,3 0,4 U 0,7 1,3 0,1 0,0 0,6 0,4 6,0

Összes csap.
m m ............... 34,0 56,5 23,6 32,5 60,1 65,6 51,1 26,7 12,2 31,1 78,2 50,2 521,8

F : B ................. 1,7 3,4 1,0 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,01 2,3 2,2 2,3 0,8

Debrecen I. módszer szerint

Felsikló csap.
( F ) ................. 32,1 34,5 17,8 5,9 7,3 19,2 16,8 3,8 4,4 21,9 63,8 25,2 252,5

Zápor csap. (B) 
Összes csap.

— 2,4 2,1 11,9 47,3 49,6 48,1 70,2 15,6 0,7 6,3 1,3 255,5

m m ............... 32,1 36,9 19,9 17,8 54,6 68,8 64,9 74,0 20,0 22,6 70,1 26,5 508,0
F : B ................. — 14,4 8,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 31,3 10,1 19,4 1,0

padékok a felsikló csapadékokkal szemben sokkal élesebben jelentkeznek, 
mint a téli félév alatt, könnyebb tehát ezeket egymástól műszer nélküli meg
figyelések alapján is elválasztani. A téli félév adatai (X —III) az időhelyzetek 
nehezebben felismerhető volta miatt erősen eltérnek az Aujeszky-féle ada
toktól, mégpedig a legtöbb esetben az amúgyis túltengő felsiklási csapadékok 
javára mutatkozik itt még további túlsúly (1. az III. táblázaton F : B arányt 
és a grafikont).

Ha a fenti eredmények alapján megelégszünk azzal, hogy csak a nyári 
félév adatait osztályozzuk be a két kategóriába, akkor módszerünk, mégpedig 
annak már az első változata is, alkalmasnak látszik arra, hogy az ország 
területéről bármelyik csapadékmegfigyelő állomás adatait feldolgozzuk s 
annak eredményeit vízügyi és mezőgazdasági szakembereink munkájához 
rendelkezésre bocsássuk, mint megbízható, a valóságot jól megközelítő segéd
eszközt.

Munkatervünkben Budapest csapadékadatainak 1901-ig visszamenő fel
dolgozása is szerepelt, azonban arra való tekintettel, hogy a nyert ered
mények a téli félévben a megengedett hibahatáron túl esnek, ettől a fel
dolgozásról el kellett tekintenünk. Viszont a nyári félév vártnál jobb adatai
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arra indítottak bennünket, bogy a terven túlmenően még egy állomás 1946 — 
49-es adatait feldolgozzuk. Erre alkalmasnak mutatkozott Debrecen, mint 
olyan hely, amelynek Budapesttel szemben mutatkozó kontinentálisabb jel
lege már sok más természetű vizsgálat kapcsán megmutatkozott s várható

voit, hogy a kétféle csapadék elválasztása — módszerünk helyessége ese
tén — éppen a nyári hónapokban ezeket a tapasztalatokat erősíteni fogja. 
Az ábrán a debreceni F : B értékeket ábrázoló számgörbe ezt maradék
talanul igazolja : a tenyészidő alatt a nyert értékek májust és szeptembert 
kivéve, alacsonyabbak a budapestieknél, jelezve azt, hogy Debrecenben a 
esapadékok nagyobb hányada származik betörési frontok tevékenységéből, 
mint Budapesten. Ez pedig feltétlenül kontinentálisabb jellegre utal.

Munkánk célja egy olyan módszer gyakorlati kipróbálása volt, amely- 
lyel a modern meteorológiai kutatási irányok célkitűzéseinek megfelelő 
adatokat lehet nyerni azoknak az éveknek á megfigyelési anyagából, 
amikor még ezek a ma korszerű kutatási irányok teljesen ismeretlenek 
voltak, tehát a megfigyelések mikéntje még nem lehetett tekintettel rájuk. 
A kísérlet néhány év adatain végrehajtva sikerrel járt. Ha tehát ezen az 
úton teljes értékű éghajlati jellemzőket óhajtunk nyerni, akkor módsze
rünket a hosszú megfigyelési sorok szétbontására is fel kell használnunk. 
Az így nyert eredmények igen értékesek lesznek annak a kérdésnek a tisz
tázásánál, hogy csapadékklimánknak az átlagértékekből kiolvasható jel
lemző vonásai genetikailag hogyan jönnek létre. Ez pedig egy újabb lépés 
lesz nemcsak az éghajlattan, hanem az időjárástan fejlődésében is.
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B od o la i  István :

A Meteorológiai Világszervezetről
Összefoglalás : A cikk ismerteti a Meteorológiai Világszervezet kialakulását, 

fejlődését és jelenlegi munkáját.
★

0  Bce.MupHoü MemeopoJiozuuecKoű. Opzaiimauuu. Cianm H3JiaraeT (Jiop- 
MHpoBaHHe, pa3BiiTiie n HbiHeumyio paőoTy 3Tofi opramisauini.

*

L’Organisation Météorologique Mondiale. Histoire, développement et travaux 
actuels de l’OMM.

★

A nagytérségű időjárási folyamatok megfigyeléséhez széleskörű nemzet
közi együttműködés szükséges. Ezért a különböző országoknak a meteorológiai 
megfigyelések terén való együttműködése céljából 1872-ben Lipcsében Nem
zetközi Meteorológiai Szervezet ( Organisation Météorologique Internationale) 
alakult.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet megalakulását követő »Első 
Nemzetközi Meteorológiai Kongresszust« 1873-ban Bécsben tartották meg. 
Ez a kongresszus a szervezet gyakorlati tevékenységének irányítására, a 
meteorológiai megfigyelések egységes módszerének kidolgozására és a meteoro
lógiai adatok kicserélésének megszervezésére állandó bizottságot választott.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet alapszabályait az 1879-ben Rómá
ban megtartott második nemzetközi kongresszus dolgozta ki és hagyta jóvá. 
Ezeket az alapszabályokat a későbbi kongresszusok — a fejlődés követel
ményeinek megfelelően — több ízben módosították.

1891-től kezdve a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet legfelsőbb szerve 
a meteorológiai intézetek igazgatóinak nemzetközi konferenciája lett, melyet 
időszakonként hívtak össze a különböző országokban. Az igazgatói kon
ferencia a konferenciák közötti időszakok gyakorlati munkáinak elvégzésére 
nemzetközi meteorológiai bizottságot választott.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezeten belül a speciális hidrometeoro- 
lógiai kérdések megoldására technikai bizottságok alakultak. így többek 
között 1891-ben földmágnességi, 1896-ban aerológiai, napsugárzási, 1907-ben 
szinoptikus meteorológiai, 1913-ban agrometeorológiai, 1933-ban klima
tológiai bizottság létesült. A bizottságok közül a később több feloszlott.

1935-től kezdve az egyes, egymáshoz közelebb fekvő országok meteoro
lógiai adatcseréjének jobb összehangolása céljából a Nemzetközi Meteorológiai 
Szervezeten belül úgynevezett területi (regionális) bizottságok alakultak, 
így 1935-ben alakult meg az afrikai és távolkeleti, 1937-ben az észak- és dél
amerikai, 1946-ban az európai bizottság.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet munkájáról a »Meteorológiai Köz
leményekében s más kiadványokban időszakonként tájékoztatók jelentek meg.

A magyar meteorológiai szolgálat 1893-tól kezdve vett részt a Nemzet
közi Meteorológiai Szervezet munkájában azon alapszabályoknak meg
felelően, amelyeket a meteorológiai intézetek igazgatóinak első nemzetközi 
meteorológiai kongresszusa hagyott jóvá Bécsben.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet a második világháború alatt 
bekövetkezett megszakítás után 1946-ban kezdte meg ismét a tevékeny
ségét. A különböző országok meteorológiai intézeteinek igazgatói 1946 feb
ruárjában Londonban rendkívüli konferenciát tartottak. Ez a konferencia 
határozatot hozott a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet alapszabályainak 
és szervezeti felépítésének revíziójáról. Ezt követően a meteorológiai intézetek
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igazgatóinak 1947-ben Washingtonban tartott konferenciája kidolgozta és 
jóváhagyta a szervezet új alapokmányát, amely meghatározza az eddigi 
Nemzetközi Meteorológiai Szervezet helyébe lépő Meteorológiai Világszervezet 
(Organisation Météorologique Mondiale) céljait, szervezetét és az egyéb 
meteorológiai szervezetekhez való viszonyát. A londoni és washingtoni igaz
gatói konferencián magyar küldöttség is résztvett és az új egyezményt a 
Magyar Népköztársaság elfogadta, így a magyar meteorológiai szolgálat is 

* csatlakozott a Meteorológiai Világszervezethez.
A korábbi Nemzetközi Meteorológiai Szervezet az egyes országok meteoro

lógiai intézetei képviselőinek nemzetközi szervezete volt. A Meteorológiai 
Világszervezet ezzel szemben kormányközi jellegű, amelyben saját meteoro
lógiai hálózattal rendelkező államok és területek vesznek részt.

A Meteorológiai Világszervezet az alapokmány értelmében azzal a céllal 
alakult, hogy megkönnyítse a nemzetközi együttműködést, elősegítse a 
meteorológiai és más geofizikai észleléseket és az észleléseket végző állomás- 
hálózat kiépítését . A szervezet további célja az egyes országok közötti meteoro
lógiai adatcsere létrehozása és fenntartása, a meteorológiai észlelések egységes 
normájának kidolgozása és a meteorológiának az emberi tevékenység külön
böző területein való alkalmazása.

Az alapokmány értelmében a Meteorológiai Világszervezet tagjai azok 
az államok lehetnek, amelyek a meteorológiai szervezetek igazgatóinak 1947. 
évi washingtoni konferenciáján képviselve voltak, az egyezményt aláírták és 
ratifikálták és az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai. Ezek az államok 
a Meteorológiai Világszervezet tagjaivá válnak anélkül, hogy felvételi kérel
müket felülvizsgálnák. Azok az államok, amelyek nem tagjai az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének és nem képviseltették magukat az igazgatók washing
toni konferenciáján, csak akkor lehetnek a Meteorológiai Világszervezet tagjai, 
ha felvételi kérelmüket a Világszervezet tagjainak kétharmada jóváhagyta.

A Világszervezet tagjainak szavazati joguk van a szervezet felmerülő 
problémáinak eldöntésében, így az alapokmány módosításában, a tagfelvé
telek kérdésében, az elnök és az elnökhelyettesek megválasztásában, a más 
szervezetekkel való kapcsolatok kérdéseiben stb.

A Világszervezet legfelsőbb szerve a meteorológiai világkongresszus, 
amelyet legalább négyévenként egyszer összehívnak és a szervezet tag
államainak küldötteiből áll. A kongresszus kidolgozza a Világszervezet céljait 
szolgáló általános intézkedéseket, összeállítja a szervezet tevékenységének 
általános szabályait, területi szervezeteket és technikai bizottságokat létesít, 
előírja azok feladatait, továbbá dönt a Világszervezetet érintő egyéb kérdé
sekben. A szervezet folyó munkájának ellátására a kongresszus végrehajtó
bizottságot, elnököt és alelnököt választ, akik a végrehajtóbizottság mun
káját irányítják. A szervezet titkárságának irányítására a kongresszus fő
titkárt választ.

A Meteorológiai Világszervezet első kongresszusát Párizsban hívták össze 
1951. március 19-én. Ezzel a kongresszussal kezdődött meg a Világszervezet 
gyakorlati ténykedése. Az első kongresszus munkájában a Szovjetunió s a népi 
demokratikus országok képviselői mellett résztvett a magyar delegáció is.

A kongresszus jóváhagyta a tevékenységét beszüntető Nemzetközi 
Meteorológiai Szervezet funkcióinak, eszközeinek és kötelezettségeinek átvé
telét, ezenkívül több szervezeti és technikai jellegű határozatot hozott, vala
mint munkaprogrammot állított össze a Világszervezet további tevékenységé
nek szabályozására. A kongresszus 15 tagból álló végrehajtóbizottságot 
választott és megválasztotta a szervezet vezetőit is. A \  ilágszervezét elnöke 
F. W. Reichelderfer (USA), alelnökei A. Viaut (Franciaország) és A7. P. Sellick
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(Észak-Rhodézia), főtitkára G. Swoboda (Svájc). A helyi, területi jellegű kér
dések eldöntésére a kongresszus hat regionális egyesülést létesített az alábbi 
területi beosztás szerint : I. Afrika ; II. Ázsia (Törökország, Szíria, Izrael, 
Libanon nélkül) ; III. Észak- és Közép-Amerika ; IV. Dél-Amerika ; V. a 
Csendes Óceán délnyugati része (Ausztráliával és Indonéziával) ; VI. Európa 
(beleértve Izlandot, Grönlandot, Törökországot, Izraelt, Szíriát és Libanont). 
A regionális bizottságok üléseit esetenként hívják össze.

Ä kongresszus a meteorológia különböző területein adódó technikai kér
dések megoldására a Világszervezet alapokmányának megfelelően a követ
kező technikai bizottságokat alakította : bibliográfiai és kiadványügyi, 
műszer- és észlelési módszerek, aerológiai, klimatológiai, agrometeorológiai, 
tengeri meteorológiai és szinoptikus meteorológiai bizottságok. A technikai 
bizottságok a Világszervezet által kinevezett szakértőkből állnak.

A kongresszus megszabta a Világszervezet költségvetését, továbbá a 
titkárság létszámát és szervezeti felépítését. A szervezet titkárságának szék
helyéül Genfet jelölték ki. Az alapszabály értelmében a kongresszus hivatalos 
nyelve az orosz, francia, angol és a spanyol nyelv. A területi bizottságok 
üléseinek tárgyalási nyelve a fentiek közül választott két nyelv, amelyek 
közül az egyik vagy francia, vagy angol.

A kongresszus számos helyes intézkedést hozott a Világszervezet tag
államai közötti kapcsolatok és kölcsönös megértés elmélyítésére. Nem volt 
azonban következetes a kongresszus a nemzetközi együttműködés megerő
sítésének és kiterjesztésének kérdéseiben és több olyan határozatot hozott, 
amelyek akadályozzák az együttműködés kiépítését és amelyek ellentmon
danak a szervezet alapokmányában lefektetett céloknak és feladatoknak.

A kongresszus egyik legfontosabb kérdése a Kínai Népköztársaságnak 
a Világszervezet tagjai közé való felvétele volt. A kongresszus szervezői Kína 
képviselőiként a Taivan szigetén megtelepedett Kuo-min-tang klikk kép
viselőit hívták meg, amelynek semmiféle kapcsolata nincs a kínai meteoro
lógiai szolgálattal. A szovjet delegáció — amelyet a népi demokráciák, India 
és több más ázsiai állam delegációi támogattak — erélyesen tiltakozott a 
senkit sem képviselő Kuo-min-tang delegáció beválasztása ellen. A dele
gációk többsége — élén az USA és Anglia delegációival — a meteorológiai 
megfontolásoktól távol álló elvek alapján jóváhagyta a Kuo-min-tang dele
gáció részvételét és ezzel megakadályozta a Kínai Népköztársaságnak a Világ- 
szervezetbe való felvételét.

Amikor a kongresszus többsége — angolszász nyomásra — jóváhagyta a 
Kuo-min-tang delegáció felvételét, nem vette figyelembe azt a tényt, hogy 
a kínai meteorológiai hálózat a Kínai Népköztársaság kormányának rendel
kezése alatt áll és figyelmen kívül hagyta az ázsiai országoknak azt a törek
vését, hogy meteorológiai kérdésekben szorosabban együttműködjenek a 
Kínai Népköztársasággal, amely Ázsiának hatalmas területét foglalja el és 
a világ egyik legnagyobb meteorológiai hálózatával rendelkezik. Az ázsiai 
népeknek az a kívánsága, hogy a Kínai Népköztársaságot vegyék fel a Világ- 
szervezet tagjai közé, egyhangúan kifejezésre jutott az ázsiai területi bizott
ságnak a párizsi kongresszus idején tartott ülésén is, ahol a bizottság tagjai 
nem járultak hozzá a Kuo-min-tang delegációnak az ülésen való részvételéhez. 
Meg kell itt jegyezni, hogy az óriási területű és 600 milliós lakosságú Kínai 
Népköztársaság nélkül a Meteorológiai Világszervezet lényegében nem világ- 
szervezet és kisebb területet, kevesebb számú lakosságot ölel fel, mint elődje, 
a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet.

A párizsi kongresszus következetlensége néhány más kérdés, így többek 
között a Nemzetközi Meteorológiai Intézet létrehozásának kérdésében is
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megnyilvánult. Az USA-delegációval az élen több delegáció Nemzetközi 
Meteorológiai Intézet létrehozását javasolta, melynek Párizsban lenne a 
székhelye. Ezt az intézetet valamilyen nemzetek felett álló meteorológiai 
központnak tervezték, melynek célja a meteorológia területén folytatott 
tanulmányi és oktatási munka lett volna. A  szovjet, a népi demokratikus 
államok és több más ország delegációja ellenezte egy ilyen intézet felállítását, 
mert annak létrehozását semmiféle gyakorlati szempont nem indokolja és 
esak elvonná a Világszervezet tagjait a szervezet alapokmányában meg
jelölt feladatok megoldásától. A nyugati küldöttségek nyomása alapján 
hozott többségi határozatban ezért csak azt juttatták kifejezésre, hogy a 
Világszervezet szükségét látja egy ilyen intézmény létrehozására irányuló 
meggondolásoknak. Ezek a meggondolások eddig semmiféle gyakorlati ered
ményre nem vezettek.

A kongresszusnak a nemzetközi együttműködés megerősítésére és kiter
jesztésére irányuló eszmével ellentétes határozatai ellenére a Világszervezet 
hasznos tevékenységet fejt ki a meteorológiai adatcsere területén.

A kongresszus után a létrehozott szervek megkezdték tevékenységüket, 
így többek között az Európai Regionális Bizottság ülését 1952 m ájus- 
június hónapokban Zürichben tartották meg. A bizottság elnökéül J . Lugeon 
professzort (Svájc), alelnökéül J. Lambor professzort (Lengyel Népköztársaság) 
választották meg. Az ülés az európai országok meteorológiai adatcseréjének, 
továbbá az Európa és Észak-Amerika közötti adatcsere kérdéseit vitatta 
meg. Az üléseken felvetődött kérdések nagy részében kielégítő határozatokat 
hoztak, ez az összhang azonban nem maradt zavartalan. A nyugateurópai 
országok csoportja a pontok szerinti megvitatás helyett tisztán a mechanikus 
többségi elv alapján arra törekedett, hogy a távgépírón és rádión keresztül 
leadott meteorológiai adatok központi gyűjtő és továbbító állomása a Nyugat- 
Németországban fekvő Frankfurt am Main legyen. Ez a város az amerikai 
megszálló csapatok kezén van, akiket természetesen semmiféle kötelezettség 
nem fűz a bizottsághoz.

A szovjet delegáció kívánságára — amelyet az ülésen résztvevő lengyel 
és román delegáció is támogatott — a bizottság elnöke a meteorológiai adások 
rendszerének kérdésében való döntést a következő ülésszakra halasztotta. 
A nyugati országok képviselői azonban a kérdésben való döntést 1952 októbe
rében a végrehajtóbizottság elé utalták és a Világszervezet alapszabályaival 
ellentétben megvitatás nélküli, levelezés útján lebonyolított szavazást haj
tottak végre. A szavazást a Világszervezet titkársága bonyolította le, holott 
ez az Európai Regionális Bizottság hatáskörébe tartozik.

A kongresszus óta eltelt időszak alatt megkezdték munkájukat a tech
nikai bizottságok is. így többek között ülést tartott az agrometeorológiai, 
klimatológiai, szinoptikus meteorológiai, aerológiai, műszerek és észlelési 
módszerek, a bibliográfiai és kiadványügyi bizottság. A szinoptikus meteoro
lógiai bizottság bizonyos haladást ért el a sokat vitatott egységes meteorológiai 
sürgönykulcs kidolgozásában.

A technikai bizottságok ülésein a Világszervezet tagjai általában nem 
vesznek részt kellő számban. így például a szinoptikus meteorológiai bizottság 
1953 áprilisában tartott ülésén a delegált szakembereknek alig fele vett csak 
részt. Ez is azt mutatja, hogy a Meteorológiai Világszervezet még távol áll 
attól, hogy valóban átfogó világszervezet legyen.

A Világszervezet csak akkor fogja maradéktalanul megoldani az alap
okmányban kitűzött feladatokat, ha a szervezet minden tagja részéről őszinte 
együttműködési óhaj nyilvánul meg nemcsak egyes országok vagy ország
csoportok, hanem a világ valamennyi népének érdekében.
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Bacsó N á n d o r :

Az éghajlatkutatás módszertani kérdései.*
Annak eldöntéséhez, hogy milyen módszereket kell és lehet alkalmaznunk valamely 

természeti jelenség kutatásában, a legelső feladat: világosan és határozottan leszögez
nünk, mi az, amit kutatni kívánunk, a második feladat: pontosan megállapítanuk, 
hogy milyen célok elérése érdekében végezzük a kutatást . Ezt a két alapfeladatot kell 
mindenekelőtt megoldanunk, mielőtt a főfeladatnak megoldására, a kutatás módszerei
nek megállapítására vállalkozhatnánk.

I .

A kutatás tárgya : az éghajlat.
Az éghajlat (klíma) fogalmának meghatározása körül hazánkban éppúgy, mint az 

egész világ, de különösen a Szovjetunió illetékes szakköreiben az utolsó évtizedekben 
élénk vita folyt le. Minthogy ezzel a vitával körünkben már több alkalommal részletesen 
és alaposan foglalkoztunk, nem szándékom ezen a helyen annak részleteit megismételni, 
hanem a továbbiak megalapozása végett csak kialakult végső álláspontját kell ismer
tetnem. A Szovjetunióban és Magyarországon egyaránt minden oldalról megvilágították 
a kérdést, mind az elmélet, mind a gyakorlat oldaláról, a meteorológusok éppúgy, mint 
más tudományok képviselői, de rajtuk kívül a gyakorlat emberei is.

A kialakult, immár egységesnek és véglegesnek tekinthető álláspont, amelyhez 
magam részéről is csatlakozom, a következő :

Adott hely éghajlata az a, reá az évek egy hosszú sorozatában jellemző időjárási 
rendszer, amelyet ott a napsugárzás, a hely egyéb fizikai földrajzi sajátságai és a velük 
kölcsönhatásban működő légkörzés alakítanak ki. Hozzá kell tennünk ehhez még azt a 
korszerű megállapítást is, hogy az ilyen módon meghatározott természeti jelenség nem 
tekinthető változatlannak és örökkévalónak, hanem csak egy történeti fokozatnak, egy 
jelenleg működő folyamatnak, amely azonban az idők során változásoknak lehet alá
vetve. Ezek a változások esetleg hosszabb időn, akár sokezer év alatt is, csekélyek, sőt 
lényegtelenek lehetnek. Megtörténhetik azonban az is, hogy valamikor nagyobb mér
tékű és hirtelen változás következik be. Ennek természetes előfeltétele persze az, hogy 
a jelenséget kialakító tényezők valamelyikében történjék megelőzően változás. Meg kell 
említenünk, hogy itt csak a makroklíma-kutatásról van szó, mert a mikroklíma-kutatás 
módszertanával külön foglalkozunk.

A klímát tanulmányozó tudomány, a klimatológia a fentiek szerint a meteorológiá
nak az a része, amely a légköri folyamatok fizikai törvényszerűségeit földrajzi vonat
kozásban kutatja. Ebből következik, hogy ha a meteorológia többi ágainak a praktikus 
célokon kívül van feladata, akkor azok kötelessége a fizikai törvényszerűségek kikutatása, 
megállapítása, a klimatológia kötelessége viszont az ő eredményeikhez a földrajzi vonat
kozások hozzátétele, a földrajzi keretben való kiértékelése.

II.

A kutatás céljai.
1. A z  é g h a j la t  m e g ism e r é s e . Minden természettudományi kutatásnak, tehát a s  

éghajlatkutatásnak is elsődleges, alapvető célja: a jelenség megismerése, mibenlété
nek részletes, alapos megállapítása, a benne rejlő okozati összefüggéseknek és főként a 
jelenséget kialakító okoknak feltárása.

A puszta megismerés azonban nem lehet egyetlen célunk, hiszen akkor tudomá
nyunkat, illetve művelőjét joggal vádolnák az elefántcsonttoronyba való záikózással, 
mert megelégednék az öncélú tevékenységgel és gyönyörködve szemlélné a vizsgált ter
mészeti jelenségben, jelen esetben az éghajlatban megnyilvánuló és felkutatott törvény- 
szerűségek együttesét, minden további következtetés és az eredményeknek az ember 
számára való hasznosítása nélkül. Amennyire tehát alapvető és ezért elengedhetetlen 
célunk a tökéletességre törekedő megismerés, épp annyira kevés volna az célnak egy
magában. További célokat is kell tehát szem előtt tartanunk.

2 . E g y ü ttm ű k ö d é s  a lé g k ö r ta n  m á s  á g a iv a l .  Ilyen további egyik célja az éghajlat
kutatásnak : eredményeinkkel hozzájárulni elsősorban a meteorológia többi ágaiban folyó 
kutatáshoz. Alapokat, támpontokat, gyakorlati segítséget nyújtani az általános légkör
tannak, a száloptikának, a dinamikus meteorológiának, az aerológiának és az agro-

* Az Országos Meteorológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1954. június 22-i 
ülésén elhangzott előadás.
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meteorológiának egyaránt. Természetes, hogy ezt nem szolgálat, hanem kölcsönös támo
gatással végzett együttműködés formájában kell megoldanunk, mert az éghajlatkutatás 
épp így igényt tart az említett tudományágak eredményeire, épp így hathatós támo
gatást és segítséget vár anyatudományának többi ágaitól. Rá kell itt mutatnom a magas
légköri és a repülési éghajlatkutatásnak hazai megindulására és előbb-utóbb elodázha
tatlan rendszeres végzésére.

3 . E g y ü ttm ű k ö d é s  m á s  tu d o m á n y o k k a l a  h a tá r o s  te r ü le te k e n . Az együttműködés 
terét azonban ki kell terjesztenünk más tudományok határterületeire és gyakran ezeken 
a  határterületeken kell folytatnunk kutatást olyan eredmények eléréséért, amelyeknek 
esetleg nagyobb a jelentősége az illető tudományban, mint saját tudományunkban. 
Természetes, hogy ebben is az egészséges kölcsönösségnek, a kollektív* szellemnek kell 
megnyilvánulnia, mert nem szolgálati alárendeltségről, hanem közösen elérendő cél 
érdekében végzendő közös munkáról lehet szó.

4 . G y a k o r la ti ig é n y e k  sz a k s z e r ű  k ie lé g ít é s e .  Sorrendben, de nem jelentőségben 
utoljára említem az éghajlati kutatás céljai közül a gyakorlati élet közvetlen, gyors szol
gálatát. Itt már használhatom a szolgálat szót, bár a szocialista-kommunista életszem
lélet szerint ez is kölcsönös, kollektív*, együtt építő munka. Hiszen a gyakorlati élet épp 
így támogatja a klímakutatást, tehát a végeredmények itt is közösnek tekinthetők, 
mert a praktikum helyes megszervezésében része lesz a klímakutatásnak, de éppen az 
a lőtt támogatás nyomán lehetséges szervezés és ténykedés jobb végeredménye vissza
hat majd a klímakutatásra, lehetővé teszi annak fejlődését és további eredményeit.

III.
A kutatás módszerei.

1 . Ü j m ó d sz e r e k  a z  é g h a j la t i  a d a tg y ű j té sb e n . Az első célnak, a megismerésnek 
érdekében elvégzendő legfontosabb és legelső feladat a pontos és részletes, célszerű 
éghajlati adatgyűjtés. Esetleg az a vélemény merülhet fel, hogy ennek legmegfelelőbb 
módszerei az éghajlatkutatás mintegy 80—100 éve folyó rendszeres munkája során 
már kikristályosodtak, tökéletessé alakultak és itt már nincs több tennivaló. A meteoro
lógiai állomásokon végzett észlelések módszerei tényleg sokszor és helyesen változtak 
az idők folyamán, részben a jelenségek alaposabb megismerése, részben a kor és a gya
korlat követelményeinek növekedése, változása miatt, részben azonban csak a lehető
ségeknek megfelelően. Mindenkor határt szabott ugyanis a módszerek változásának a 
műszer-technika mindenkori fejlettsége, tehát a rendelkezésre álló műszerkészlet minő
sége és mennyisége, valamint a felhasználható munkaerő mennyisége és minősége. 
Az adatgyűjtés módszereit ezért mindenkor determinálták bizonyos objektív körül
mények, amelyekhez a’kalmazkodni kellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mód
szereink elvi megállapításakor ezek mérvadók volnának, mert a módszer elveinek akkor is 
fejlődniük kell, ha ezzel a fejlődéssel az objektív körülmények fejlődése nem tart azon
nal lépést.

A fentieket figyelembe véve lássuk az adatgyűjtésben alkalmazandó új módszer
tani elveket.

Nyilvánvaló az, hogy a megfigyelések időbeli és térbeli sűrítése, tehát rövidebb 
időközökben, sűrűbben történő, valamint több helyen történő végzése az eddigi mód
szerben tökéletesedést jelent. Ez azonban módszer-változásnak általában nem nevez
hető, csak egyes különleges esetekben minősíthető annak. így  módszertani jelentősége 
van annak, ha gyakrabban és több talajfajtában végzünk ta ajnedvességmérést, mint 
eddig és bevezetjük, vagy megközelítjük a talajnedvesség regisztrálását is. Ily módon 
ugyanis a talaj és a levegő vízgaz láíkodását valóban eredményesebben tanulmányoz
hatjuk, mint az eddigi hiányos módon, például hetenkénti mérésekkel. De nem jelen
tene például a módszerben változást, ha a léghőmérsékletet az eddiginél több időpont- 
ban figyelnék meg, hiszen eddig is alkalmazott öníró műszereink szalagfeldolgozásával 
ugyanezt elérhetjük, vagy eddig is elérhettük volna. A több helyen való megfigyelés is 
általában csak kiegészítést jelentene az eddigiekhez képest. Ugyanígy nem nevezhető 
joggal általános módszerváltozásnak, ha az elektromos áramot a jövőben majd foko
zottabban felhasználjuk műszereinkben és új elektromos műszereket alkalmazunk. 
Egyes esetekben azonban, amikor arról van szó, hogy csak az elektromos műszer a1 kai - 
mazása ad lehetőséget a szükséges adatgyűjtésre, például amidőn majd beszúrható, 
termoelemes talaj hő mérőket használunk gyors ta’ajhőmérésre, vagy amidőn hat szín
író elektromos talajhőmérő készülékkel eeyidejű és sokrétegű regisztrálást végzünk, 
akkor már némi módszerváltozásról inkább beszélhetünk, bár nézetem szerint ez sem 
tekinthető tényleges módszerváltozásnak, inkább csak korszerűsítésnek, kevesebb idő 
alatt, az eddiginél pontosabb és részletesebb adatgyűjtésnek. Mindenesetre, akár rend
szerváltozás ez, akár nem, sürgősen be kell vezetnünk.
3  I d ő j á r á s
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Nézetem szerint, az a komoly és célszerű módszerváltoztatás az éghajlati adat
gyűjtésben, ha a jövőben igyekszünk az éghajlatot, ezt az összetettnek, komplexnek fel
ismert jelenséget, nemcsak, mint eddig tettük, egyes megnyilvánulásaira szétbontva 
megfigyelni és mérni, tehát nem külön-külön az éghajlat egyes elemeit, hanem irányt 
veszünk az elemegyüttesek közvetlen, egységben történő mérésére is. Ez a törekvés nem 
új, az ösztönzés más tudományok (orvostudomány) igényeiből indult ki. így  az adat
gyűjtésben az elemegyüttesek mérése orvosi ösztönzésre indult meg szerény keretek 
között a katatermométerrel, frigoriméterrel. Ennek adatai kifejezik a léghőmérsékleten 
kívül a levegő hűtőhatását is, amely a hőmérsékleten kívül a sugárzás, a légnedvesség 
és a légmozgás függvénye. Sajnos, a rendszeres éghajlatkutatás ezt teljesen elhanyagolta. 
Már pedig a kátatermométeres, vagy e műszer más, célszerűbb, könnyebben kezelhető 
alakjával végezhető mérések adatai, különösen pedig ezeknek összevetése az általános 
hőmérsékleti adatokkal, nézetem szerint rendkívüli mértékben hozzájárulnának klima
tológiai szemléletünk mélyítéséhez, tökéletesebbé tételéhez.

* Az elemegyüttesek mérésének minél hamarább és minél szélesebb keretek között történő 
bevezetése lényeges módszertani változás lenne éghajlatkuíatásunkban. Az ilyen és hasonló 
mérések adatai nemcsak a praktikum (orvosi gyakorlatban az üdültetés, gyógyítás, 
továbbá a növényélettan, állatélettan vonalán az élettani hatások eddiginél alaposabb 
feltárása), hanem magában a klimatológiai megismerésben a légtömegfogalom és lég- 
tömegíőrgalom vizsgálatára is a jelenleginél több lehetőséget adnának. Eldöntenék azt 
a már sokat vitatott, de el nem döntött kérdést is, hogy a »légtömeg« fogalmának van-e 
mégis, vagy tényleg nincs jogosultsága és így az az irány, amely a légtömegfogalom 
megalkotásával, bevezetésével és az erre vonatkozó adatgyűjtéssel igyekezett éghajlati 
szemléletünket komplexebbé tenni, tényleg jogot formálhat-e a további művelésre 
vagy sem.

Természetes, hogy a légtömegeket itt nem csak talaj mentén fekvő rétegük tulaj
donságai alapján kell megítélnünk, hanem magassági kiterjedésükben és szerkezetük
ben, tehát aerológiai szemlélettel és vonatkozásban. Ebből az is nyilvánvaló, hogy ez a 
munka csak az aerológiai szakterület hathatós közreműködésével, sőt előmunkálatai 
alapján végezhető.

Természetes az is, hogy a légtömegeket nem tekinthetjük változatlan, örökkévaló 
bolygó testeknek, hanem képződő, transzformálódó és feloszló, ideiglenes képződmé
nyeknek. Ebből viszont az következik, hogy itt eredményt csak akkor, érhetünk el, ha 
megvizsgáljuk, hogy ez az alakulás adott területen milyen módon megy végbe és a föld
felszín formái és sajátságai abban minő szerepet játszanak. Ez a vizsgálat a legszorosab
ban összefügg a légköri cirkuláció megismerésével, sőt annak egyenesen előfeltétele.

Fel kell hívnom itt a figyelmet Wagner professzor nemrég itt megvitatott komplex 
műszerére is, anélkül, hogy annak jóságára vonatkozóan itt állást foglalnék. Ennek a 
műszerkonstrukciónak megszületése is az igény égető voltát bizonyítja, tehát klimatológiai 
adatgyűjtésünknek széttagoltságára vezető eddigi módszere helyett az elemegyüttesek 
megfogásának módszerét mindjárt az észlelés síkján. Hasonló igényt és törekvést fejez ki 
a »nedves hőmérséklet«-észlelések és értékmegállapítások már alkalmazott eljárása, 
valamint a Szovjetunió erdősítéseinek megalapozásához felhasznált fogalomnak, a 
»szárító szelek» fogalmának bevezetése.

Az éghajlatkutató adatgyűjtés eddigi módszerének tehát változnia kell, helyeseb
ben, az eddigi egyedi adatgyűjtést is szükség szerint térben és időben kibővítve, ki kell 
egészülnie a jövőben a komplex jellegű adatok szerzésével Itt számítok a hallgatóság 
kiegészítéseire, ötleteire, amelyek nyomán az újítók ösztönzést kapnának új műszerek 
szerkesztésére, hogy ezt a követelményt kielégíthessük.

2. Ü j m ó d sz e r e k  a z  é g h a j la t i  a d a tfe ld o lg o z á s b a n . A következő lépés a kutatásban 
a gyűjtött adatok rendszerezése, feldolgozása. Ezen a téren is vannak régi és egyre töké
letesedő módszereink. Ezeket is revízió alá kell vennünk, szükség esetén változtatnunk 
és kiegészítenünk. Irányelvként legelsőnek itt is az elemegyüttesek felé való haladást 
kell hangsúlyoznunk és szorgalmaznunk. Szorosan összefügg ez az előzőkben 
említett komplex adatgyűjtéssel, annyiban, hogy ha nem adódik mód már a meg
figyelés, mérés és adatgyűjtés alkalmával az elemegyüttesekben való szemléletre, akkor 
ezt a feldolgozás módszereiben kell biztosítanunk. Erre is megvan a lehetőség» amint azt 
már több ilyen kísérlet sikere bizonyítja. Meg kell kísérelnünk első lépésünket a csak 
kettőnként, tehát elempáronként kapcsolt komplexumok éghajlati számértékeinek (átlag, 
szélsőségek, gyakoriság, változékonyság) meghatározását és területi eloszlásuk tanul
mányozását. Később több elemből álló komplexumok alkotását, majd az ilyen komplexu
mok előfordulásáról időbeli és térbeli kép szerzését, tehát egymásutánjukat és földrajzi 
eloszlásukat kell tanulmányoznunk. Itt nem tudok határozott álláspontot elfoglalni a 
Fjodorov és Csubukov-féle ismert komplex-klimatológia bevezetése és használhatósága
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tárgyában, de figyelemreméltónak és úttörőnek, példamutatónak kell őket neveznem, 
ha a Szovjetunióban többek által bírált módszerük teljes egészében talán nem is fogad
ható el a kérdés végleges és teljes megoldásának, hanem módosítva mégis célszerű.

Az elemegyüttesek éghajlati vizsgálatának előfeltétele a szükséges tömeg-számolások 
gyakorlatában a nagyteljesítményű, szintén többnyire elektromos-számológépek hasz
nálata, amelyek főként erre a célra használhatók ki az éghajlati feldolgozásokban.

3 . Ü j m ó d sz e r e k  a z  ö s s z e fü g g é s e k  és  o k o k  k u ta tá sá b a n . Ez az a terület, amelyen 
eddigi munkáink a legtöbb kiegészítésre és módszereink nagyobb mértékű újításra szo
rulnak. Ez az a munkaterület, ahol áz eddig túlnyomóan alkalmazott többnyire statisz
tikai jellegű módszereken kívül az új eredmények elérésére nagyobb mértékben kell új 
módszereket is alkalmaznunk.

A nézetem szerint alkalmazandó új módszer lényege itt is az, hogy az eddig részeiben» 
elemeiben és egyes megnyilvánulásaiban külön-külön és csak hazánk területén végzett 
kutatásokat kiegészítsük, előbb a szomszédos, majd a távolabbi és végül, ha az szük
séges, az egész Föld területén megnyilvánuló éghajlati jelenségek kutatásával, helye
sebben kutassuk az éghajlati összefüggéseket és hatóokokat világviszonylatban. Necsak 
elszigetelten vizsgáljuk a hazai éghajlati jelenségeket, hanem távolabbi környezetünkkel 
összefüggésben és kölcsönhatásban. Ez az első követelmény, aminek előfeltétele a szin- 
optikával, mégpedig különösen a makroszinoptikával és az aerológiai szinoptikával való 
szoros együttműködés. A makroszinoptikus jelenségek tanulmányozása, okaik, körül
ményeik vizsgálata a hazai éghajlat olyan vonásainak tökéletesebb megismerésére vezet
nek, amelyek eddig rejtve maradtak előttünk.

Az eddigi hazai éghajlatkutatás ezen a téren elég sok kívánnivalót hagy maga után. 
Sokszor csak elszigetelten vizsgáltuk és szemléltük az itt észlelhető jelenségeket, szinte 
úgy, mintha azok függetlenek volnának a planetáris viszonyoktól és a kozmikus viszo
nyoktól.

Annak az új módszernek a folytatását és tökéletesítését javaslom, amely előbb egyes 
kiemelkedő, rendkívülinek minősülő, gyakorlati hatásaiban is súlyosan érvényesülő 
jelenségek, planetáris és esetleg kozmikus keretben való vizsgálatát végzi, azután halad 
tovább a kevésbbé rendkívüli, megszokottabb állapotok és folyamatok tanulmányo
zásához, Ez az az irány, amelyet az OMI idei tudományos kutatásainak tengelyébe is 
állítottunk: a szélsőséges, például túlcsapadékos, túlszáraz, túlhideg vagy túlmeleg 
éghajlati periódusok világviszonylatban való áttekintését és klimatológiai szemléletét 
kell megszereznünk. Ebben a módszerváltozásban is az egyediről a komplexre való 
áttérést látom újnak, mind légköri, mind területi vonatkozásban.

Természetes, hegyennek á munkának az alapja a szinoptikus és makroszinoptikus 
helyzetek különböző típusainak felismerése, eme típusok fizikai elemzése és azután elő
fordulásuk gyakoriságának, erősségének megállapítása. Ez a munka komoly szinoptikai 
előmunkálatokat és segítséget láván, a klimatológus és a szinoptikus szoros együtt
működését. Itt tulajdonképpen bizonyos vonatkozásban a kutatás a globálisról a típusos 
egyedi irányában (egyes típusok, sőt egyes esetek kielemzése) tolódik el, tehát az össze
tett jelenség belső szerkezetének kikutatása végett, az egyedi típusosra. Természetesen 
az időjárási helyzet tanulmányozása az egyes elemértékek eddigi külön-külön való 
tanulmányozása helyett, itt is az egyediről a komplexre való áttérést jelenti.

i .  A z  é g h a j la t in g a d o z á s o k  ta n u lm á n y o z á s a . Az éghajlatkutatás elsősorban a jelen
ségek és folyamatok térbeli elrendeződésének vizsgálatát végezte, ha azonban az éghajt 
latot Rubinstein megállapítása szerint történeti, korszaki fokozatként szemléljük, tehá 
fejlődési fázisként, akkor az éghajlatnak, mint folyamatnak a tanulmányozásakor fel
vetődik az időbeli egymásután, az éghajlat változásának, váltakozásának kérdése is. 
Ennek tanulmányozása szintén az éghajlatkutatás körébe tartozik, még ha az, mint a 
távidőjelzés alapjául szolgáló jelenség, eddig a távidőjelzés területén részesült nagyobb 
figyelemben. Lényegében az azonban nem elvi, hanem inkább operatív kérdés, hogy ki 
oldja meg az éghajlatingadozás kérdéseit, a fontos, hogy foglalkozzunk vele, mégpedig 
a távidőjelzés vizsgálataival együttműködve és a periódusok kutatásában az aritmetikai, 
csak formai jelleg mellett, az eddiginél bővebb fizikai tartalom felkutatásával.

5 . A z  é g h a j la tm ó d o s ítá s o k  le h e t s é g e s  és s z ü k s é g e s  m ó d sz e r e i és a  m ó d sz e r e k  a lk a l
m a z á s á n a k  v á r h a tó  e r e d m é n y e i. Az előbbi területeken a régi és új módszerek alkal
mazásából kapott eredményeket egy nagyon fontos elméleti és gyakorlati jelentőségű 
kérdés, mégpedig az éghajlat módosításának kérdése megoldására kell felhasználnunk. 
Először felvetődik, hogy milyen éghajlatmódosítás kívánatos, másodszor, hogy az 
milyen eszközök alkalmazásával lehetséges, harmadszor, hogy mikép kell alkalmaznunk 
ezeket az eszközöket, végül, hogy a várható eredményt a lehetőséghez képest előre 
kiszámítsuk.

3 o
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A makro klíma kutatása ennek az igénynek kielégítésére szoros együttműködést 
kíván elsősorban a mikroklíma-kutatással, mert jelenlegi ismereteink alapján a jelenleg 
alkalmazható eszközök igénybevételével túlnyomórészben esak a mikroklímákban érhe
tünk el célszerű és gazdaságos módosulást. Ugyancsak nagyon szorosan együtt kell 
működnünk az agrometeorológiával, mert a növény egyike és edd igeié legfő bbike az 
éghajlatmódosítás eszközeinek. A talaj, éghajlat, növény hármas kölcsönhatásában maga 
az éghajlat csak egy a három közül. A három ható együttesének vizsgálata az agro
meteorológia keretében történik, de ehhez a makroklimatológia és mikroklimatológia 
kötelesek alapokat teremteni.

6 . A  g y a k o r la t  ig é n y e in e k  p o n to s , g y o rs  é s  fo k o z o tt  k ie lé g ít é s e .  Az éghajlatkutatás 
eredményeit, amint tudjuk, egyre fokozott mértékben veszi igénybe tervezéseihez a 
szocialista országépítés vonalán a népgazdaság és az államigazgatás majd minden rész
lege.

Tevékenységünk során itt módszereinkben nem kell változtatást tennünk. A mód
szer lényege az, hogy a gyors és pontos adat- és véleményszolgáltatás mellett mindenkor 
kötelességünk nekünk hozzájárulni ahhoz, hogy az általunk közölt adatokat és vélem myt 
az igénylők helyesen használják fel. Egyszerűnek látszó adatkérés sokszor bonyolult 
kapcsolatok láncszemeként szükséges adatokra vonatkozik. Kötelességünk az, hogy 
ne tekintsük az adatok egyszerű megoldásával az ügyet részünkről elintézettnek. Győ
ződjünk meg mindenkor, hogy az igénylő tényleg a neki szükséges adatot vagy véle
ményt kapta, nem kelbe a kérés tartalmát nekünk öntevékenyen kiegészítenünk, sőt 
ezzel kapcsolatban kutatást végeznünk, tehát túlmenve az igény formális kielégítésén, 
együttműködnünk az igénylőkkel a jelenség világos szemlélete érdekében. Ezt a mód
szert bevezettük és gyakoroljuk. Hozzátartozik ehhez a feldolgozás esetenként máskép 
alkalmazandó módszerének az adott igény szerinti kialakítása.

* í  *

Összefoglalva tehát a hazai éghajlatkutatás módszertani kérdéseit, azokat a követ
kezőkép fogalmazom meg.

1. Az adatgyűjtés vonalon az elemek külön-külön vizsgálata mellett az áttérés 
elemegyüttesek kutatására, fizikai és földrajzi vonatkozásban.

2. A feldolgozás, tehát a karakterisztikák megállapításában az eddigi módszer 
mellett áttérés az elemegyüttesek éghajlati számértékeinek megállapítására, jelentkezésük 
időbeli egymásutánjára és földrajzi eloszlásukra, az okok és következmények fizikai és 
földrajzi vonatkozású kutatásával.

3. Az összefüggések és okok kutatásában szintén a részt, vagyis hazánk éghajlatát, 
szintén az egésznek keretében, tehát planetáris és kozmikus viszonylatban kell vizs
gálnunk. Vizsgálatunkat itt is szinoptikus és főleg makroszinoptikus és szinoptikus- 
aerológus fizikai szemlélettel kell kiegészítenünk, együttműködésben a szinoptikával. 
Ugyanitt kell az eddig globálisan kezelt éghajlati képben a szerkezetet, a tartalmat, 
a típusos egyediek rendszerét felkutatnunk, fizikai és földrajzi vonatkozásban.

4. Az éghajlatingadozás jelenségei a távidőjelzéssel karöltve tanulmányozandók, 
az eddiginél több fizikai szemlélettel, de szintén földrajzi vonatkozásban.

5. Az. éghajlatmódosítás lehetőségei, eszközei, módszerei és várható hatásai fel
tétlenül tanulmányozandók fizikai és földrajzi vonatkozásban.

A gyakorlati igények kielégítése, nem formálisan, hanem tartalmilag. Előkészülni 
a lehetőség szerint az igények kielégítésére, mind fizikai, mind földrajzi vonatkozásban.

Amint a minden pontban visszatérő mottó figyelmeztet rá bennünket, ismételten és 
határozottan hangsúlyozzuk, hogy az éghajlatkutatás alapvető kötelessége a légkör és 
időjárás kutatásának kiterjesztése a földrajzi vonatkozásokra, anélkül azonban, hogy 
pusztán földrajzi kutatássá degradálódjék, a fizikai tartalmat semmibe véve, mel
lőzve és elhanyagolva.

Felhívás a  M eteo ro lóg ia i  T ársaság  Tagja ihoz!
A  T á r s a s á g  f e M ő d é s e  é r d e k é b e n  k é r j ü k  T a g j a i n k a t ,  h o g y  h a v i  t a g d í j a i k a t  p o n t o s a n  e g y e n 

l í t s é k  k i .  A  p o s t a u t a l v á n y o n  t ö r t é n ő  b e f i z e t é s e k e t  a  T á r s a s á g  c í m é r e  ( B u d a p e s t ,  I I . ,  K i t a i b e l  P á l  
u t c a  1 . ) ,  a  c s e k k f i z e t é s e k e t  p e d i g  a  T á r s a s á g  t a g d í  b e f i z e t é s i  s z á m l á j á r a  ( M a g y a r  M e t e o r o l ó g i a i  
T á r s a s á g  t a g d í i b e f i z e t é s i  s z á m l a ,  B u d a p e s t ,  6 1 . 7 6 4 )  k é r j ü k .

A  h a v i  t a o d  j ö s s z e g e  r e n d e s  t a g o k n a k  2 . — f o r i n t ,  i f i ú s á g i  t a g o k n a k  1 . — f o r i n t .

E g y b e n  f e l k é r j ü k  T a g j a i n k a t  a r r a  is ,  h o o y  a z  I D Ő J Á R Á S  é s  a  t á r s a s á g i  m e g h ' v ó k  z a v a r 
t a l a n  s z é t k ü l d é s e  é r d e k é b e n  e s e t l e g e s  c í m v á l t o z á s u k a t  T á r s a s á g u n k k a l  i d e j e k o r á n  k ö z ö l j é k .

'  T I T K Á R S Á G
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Kallós Imre :

A vízgazdálkodási vonatkozású állomások 
nyilvántartása *)

Összefoglalás : A meteorológiai adatközlésekben az állomások egymásután
jának megállapítása általában a folyók vízgyűjtő rendszere alapján történik. 
Igen sok gondot okoz azonban az állandóan változó számú és helyű állomások 
természetes sorrendjét ellentmondásoktól mentesen vízgyűjtőszámok alapján 
megállapítani. A szerző ezt a feladatot a vízgyűjtő szám tartalmi kibővítésével 
és annak a szinoptikus számkulcsokhoz hasonló külső formába való öntésével 
kíséreli megoldani.

*

Регистрация станций гидроэкономического отношения. В метеороло
гических публикациях установление очереди станций производится 
вообще на основе водосборной системы рек. Трудной задачей является 
установление — без противоречий — естественной очереди станций,' число 
и место которых постоянно изменяется, на основе водосборных чисел. Автор 
попробует решать эту задачу путем расширения содержания понятия 
водосборных чисел и посредством новой внешней формы чисел подобной 
синоптическим кодам.

★
Documentation des postes d’observation possédant une importance hydrologique 

En météorologie, il est d’usage de donner des listes des stations suivant l’ordre 
des systèmes fluviaux. Or, le nombre et l’emplacement des stations subissent des 
changements fréquents, ce qui rend très difficile de leurs attribuer une numé
ration naturelle et sans contradictions. On propose une solution à ce problème 
par un système de numération semblable à celui adoptée dans le réseau synoptique.

*

A vízgazdálkodási fő problémák közé tartozik a vízfolyások vízállá
sának előrejelzése és atalaj vízmagasság várható alakulásának számítása. Ennek 
előfeltételeként a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet a vízfolyá
sokon vízmércéket,, az ország más területén pedig talajkutakat tart fenn, 
létesít és észleltet, egyúttal felhasználja az Országos Meteorológiai Intézet 
által fenntartott csapadékmérő- és klímaállomások adatait.

A vízállás ugyanis a csapadék, a párolgás, a beszivárgás és a lejtés- 
viszonyok együttes hatására alakul, a csapadék szilárd halmazállapota pedig 
eddig még ki nem derített mértékben befolyásolja azt. A talajvíz magasságának 
változását a csapadékon, a léghőmérsékleten és a levegő nedvességén kívül 
még a talaj tulajdonságai is befolyásolják.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kutatómunkához többféle anyagot, rend
szerint több helyről kell összegyűjteni. Az összegyűjtést megelőző kiválogatás 
meglehetősen nehéz feladat, mivel ahányféle anyagról van szó, annyiféle 
nyiívántartásban kell a szükséges anyagot megkeresni.

Például a vízmércéket vízgyűjtőkön belül a vízfolyások mentén a hoz
zájuk tartozó növekedő vízgyűjtőterületek szerint számozták meg és így a 
pásztói vízmérce nyilvántartási száma : 209, a 233-as fiókban.

A talajkutakat régebben a megépítés sorrendjében számozták. Újabban 
felosztottuk az országot három részre és ezen belül számoztuk a talajkutakat, 
vagyis a talajkutak számozásának rendezésével jelenleg ott tartunk, ahol a 
Meteorológiai Intézet a csapadékmérő állomások rendezésével 1891-ben. 
A tanulmányi kutak számozása ellenben ma is átfogó rendszer nélkül történik, 
így a pásztói talajkút régi száma : 879, új száma 2379.

1 Hozzászólás Hajósy : »A meteorológiai állomások vízrajzi sorrendjéről« című 
cikkéhez. Időjárás 1954. 1.
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A meteorológiai állomásokat ma már ugyancsak vízgyűjtők szerint ren
dezik és a vízgyűjtőkön belül igyekeznek az egymás közelében levő állomá
sokat egymás mellé juttatni a felsorolásban. Biztos rendszer nélkül ez szub
jektív megítélés alapján történik és eredménye, hogy az OMI 1952-es évköny
vében a pásztói csapadékmérő állomást Kecskéd-puszta elé sorolták be, 
míg az 1951-es évkönyvben Bochid előtt van. A VITUKI évkönyvekben 
1950-ig 247, azóta 459 sorszámmal szerepel.

Jól megvilágítja a számozások körül uralkodó helyzetet az, hogy Hajósy: 
»Magyarország csapadékviszonyai« című OMI kiadványban a pásztói csa
padékmérőállomás

598 számot kapott,
annak ellenére, hogy mint a VITUKI évkönyvek is, a vízgyűjtők szerint 
rendezve sorolja fel az állomásokat.

Amint az eddigiekből is látható, a talajkutak kivételével úgy a víz
mérce, mint a csapadékmérő állomásokat vízgyűjtők szerint rendezték, a 
felmerült szükségleteknek legmegfelelőbben. Most már csak arról van szó, 
miként lehetne a vízgyűjtőkön belül is szigorú rendet tartani.

Erre vonatkozóan az alábbi nyilvántartási rendszert hozom javaslatba.
Állítsunk össze egy két csoportból álló számkulcsot úgy, hogy a számok 

helye és értéke tájékoztasson az állomás neméről és helyéről. Az állomások 
helyének meghatározásához természetesen a vízgyűjtők rendszerét alkalmaz
nám, hogy így az állomásokat közvetve a vízmércékhez rendeljem, vagyis a 
vízmérce száma nagyjából tájékoztatást adjon arról, hogy mely állomások 
tartoznak az egyes vízmércékhez (a vízmérce feletti állomások). Áz állomások 
helyének ilyen módon történő meghatározásához távolságmérés szükséges, a 
távolságméréshez viszont egy kiindulópontot kell választani. Elég jól definiált 
és a vízgyűjtők rendszerében mindenütt meglevő markáns pont a vízgyűjtők 
alsó pontja, a vízgyűjtők azon helye, melyeken a vízgyűjtő befogadója betor
kollik a magasabbrendű befogadóba, illetve elhagyja a vízgyűjtőt, mivel ott 
egy alacsonyabbrendű befogadó torkollik bele.

Miután így a kiindulópont megvan, meg kellene határozni, hogy az 
állomás a vízgyűjtőben hol és hogyan helyezkedik el, a vízmozgás szem
pontjából. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az állomás a vízgyűjtő 
befogadójának jobb- vagy balpartján van-e, valamint az, hogy az állomás 
területén lehullott csapadék milyen utat tesz meg a vízgyűjtő alsó pontjáig. 
A lehullott csapadékból származó víz útját két részre bontottam. Az út első 
részének tekintem a víz esésvonalát a vízgyűjtő befogadójáig, vagyis a be
kapcsolódási pontig. Az út másik része a bekapcsolódási ponttól a vízgyűjtő 
alsó pontjáig terjed. Vagyis az állomás helyének meghatározásához ismernem 
kell a bekapcsolódási pontnak a vízgyűjtő alsó pontjától mért távolságát 
(folyamkilométerben) és az állomás légvonalban mért távolságát a bekap
csolódási ponttól. A jobb- és balpart meghatározás helyett, mint általánosabb 
megoldást , a bekapcsolódási ponttól történő irány meghatározást válasz
tottam.

Az iránymérés a szokásnak megfelelően az északi iránytól indul és 360°-os 
beosztású. Ezzel az állomások rendezése a vízgyűjtőkön belül megtörtént 
volna. Hátra van a számkulcs sémájának megválasztása.

Elsősorban fontosnak tartom azt, hogy milyen állomásról van szó- 
Tekintettel arra, hogy csak hatféle állomásról lehet szó (vízmérce, vízhozam
mérőhely, hordalékmérőhely, talajkút, csapadékmérő-, tanulmányi, illetőleg
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klímaállomás), erre elég egy hely. Mivel hazánkban két fő vízgyűjtő van, a 
Dunáé és a Tiszáé, erre is elég egy hely. A csapadékviszonyokra erős befolyás
sal van a domborzat, tehát nem közömbös, hogy az állomásnak mi a tenger
szintfeletti magassága. A Kárpát-medence alföldi részének magassága 100 
méter körül van, a dunántúli dombok magassága 2 — 300 méter között mozog, 
a Bakony 4 — 600, a Börzsöny-, Mátra- és a Bükk-hegység csúcsai 800 — 1000 
méter magasak. Ennek megfelelő öt magassági kategóriát választva a tenger
szintfeletti magasság megjelölésére felhasználhatjuk azt a helyet, amelyet a 
Dunának és a Tiszának tartottunk fenn, úgyhogy öt-öt számot biztosítunk 
részükre. A magassági határok és ezeket jelző számok beosztását így gon
dolnám :

Afm —100 100—200 200—400 400—700 700 —
Duna 1 2 3 4 5
Tisza 6 7 8 9 0

A magassági határok ilyen megvonásával az ország minden vidékén 
különbséget tudunk tenni a magasabban, illetve alacsonyabban fekvő állo
mások között.

Úgy a Duna, mint a Tisza elsőrendű vízgyűjtőinek száma és általában a 
vízfolyások alsóbbrendű befogadóinak száma tíznél több, de száznál keve
sebb, tehát az első-, másod-, harmad- stb. rendű vízgyűjtők megjelölésére 
két-két hely elegendő. A fent tárgyalt irány meghatározásához két hely 
szükséges, ha megelégszünk tízfokos pontossággal. A távolságot, ha km-ben 
fejezzük ki és a vízgyűjtők részletezésében addig megyünk, hogy 99 km-nél 
nagyobb távolságok a víz útjának egyik részén se forduljanak elő, akkor ele
gendő erre is két-két hely. I tt  megjegyezni kívánom, hogy az állomás távol
sága a bekapcsolódási ponttól esetleg hektométerben is megadható, de akkor 
figyelmeztetésképpen az irány két számjegyét ötvennel meg kell növelni.

Ezek előrebocsátása után az azonossági szám sémája — ha a vízgyűjtő
ket' a másodrendűekig részletezzük — az alábbi lenne :

A F M,M£ D D M M
ahol A az állomások nemének megjelölése :

1 tanulmányi (klíma) állomás
2 csapadékmérő
3 vízmérce
4 vízhozammérőhely
5 hordalékmérőhely
6 talaj kút
F a folyam- és a tengerszintfeletti magasság megjelölése :
1 — 5 Duna
6—0 Tisza
RxRx az x rendű vízgyűjtő sorszáma
MjMf a műszer területén lehullott csapadékból származó víz bekap

csolódási pontjának az utolsónak megadott (RJER) vízgyűjtő 
befogadója mentén mért távolsága ugyanezen vízgyűjtő alsó 
pontjától.

D D az állomás iránya az MfMríel megadott bekapcsolódási ponttól.
M M az állomás távolsága légvonalban az MfMf-fel megadott bekap

csolódási ponttól.
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Az első csoport második két számjegyét az 1936-os Vízrajzi Évkönyv 
térképmelléklete alapján (elsőrendű vízgyűjtők), a harmadik két szám
jegyét (másodrendű vízgyűjtők) pedig a Hidrológiai Atlasz megfelelő kiadvá
nyaiban közölt számokat véve állapítjuk meg (tíznél alacsonyabb számok elé 
0 Írandó). Ebben a rendszerben :

a pásztói csapadékmérő száma : 
a pásztói vízmérce száma : 
a pásztói talajkút száma : 
a tarnaleleszi csapadékmérő száma : 
az apci vízmérce száma : 
a jászárokszállási talajkút száma : 670832 163007

Nincs eldöntve még azonban, bogy a műszaki és gazdasági igények a 
vízgyűjtők mily részletezését kívánják meg a vízgazdálkodási kutatásoknál. 
Az igények, valamint a szervezési és adminisztratív lehetőségek egyelőre a

270824 030000 
370825 020000 
670823 026103 
280832 725575 
370825 040000

harmadrendű vízgyűjtőknél állapodtak meg (eddig mentek a részletezéssel a 
Hidrológiai Atlaszban is). A harmadrendű vízgyűjtőkig menő részletezéssel 
az állomás-számok első csoportjának összeállítása külön feldolgozást nem 
igényel, esetleg a víz útjának két részre bontása is nélkülözhető. Ez annál is 
inkább meggondolandó, mível a folyók — a Duna és a Tisza kivételével— 
kilometrálva nincsenek és így a folyamkilométerek megállapítása már csak 
azért is bizonytalan, mert a bekapcsolódási pont megállapítása sem könnyű 
feladat és mindkettőnek meghatározása attól függ, milyen méretarányú tér
képen kívánjuk ezt eldönteni. A víz útjának két részre bontása ellen szól
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még az is, hogy megnöveli az állomások számát. Előnye, hogy legalább nagy
jából tájékoztat a víz útjáról és a víz-út hossza szerint rendezi az állomásokat, 
ami árvédekezésnél, illetve az árhullámok levonulásának tanulmányozásakor 
nagy segítséget jelenthet.

A harmadrendű vízgyűjtők befogadói azonban már nem nagyon kanyar
gósak és az állomások sem esnek igen messze a befogadótól. Ez és a szám 
lerövidítésének lehetősége arra indít, hogy tekintsünk el a bekapcsolódási 
pont és ezzel a folyamkilométer meghatározásától és az állomás helyét a 
vízgyűjtő alsó pontjából kiinduló irány- és távolságméréssel határozzuk meg. 
Elhagyva az állomás nemének megjelölését is, minden más maradna úgy, 
amint az már le van írva. Ennek alapján a D D M  M F I^f^R^B^RgRg 
séma jöhetne szóba. Eszerint a séma szerint

a pásztói csapadékmérő száma : 
a pásztói vízmérce száma : 
a pásztói talajkút száma : 
a tarnaleleszi csapadékmérő száma : 
az apci vízmérce száma : 
a jászárokszállási talajkút száma :

20027 082400 
35027 082300 
36027 082300 
05038 083213 
36047 082500 
27057 083274

Szó lehetne természetesen még arról is, hogy a Kárpát-medencét ne 
tekintsük önálló hidrológiai rendszernek, hanem a Duna rész-vízgyűjtőjének 
csupán. Ez azzal járna, hogy a Tisza nem volna a Dunával egyenrangú folyam, 
az egész Kárpát-medence a Duna vízgyűjtőjeként tekintendő és így a hazai 
vízgyűjtők számozását a bajor és osztrák felosztás figyelembevételével kel
lene véghez vinni. Nyilvánvaló, hogy ez a számozás a szánikulcs megnövelte-, 
dését eredményezné.

Az itt közölt egyértelmű és egyöntetű számrendszer elsősorban azzal 
könnyíti meg a nyilvántartást, hogy az állomás helyét is megjelöli, mégpedig 
vízgyűjtők és azokon belül mért távolság szerint rendezve.

Könnyebbséget jelent azáltal is, hogy egyes állomások kiesése, más 
állomások szervezése nem borítja fel a rendszert, nem kell idővel újból ren
dezni az állomásokat. Ezenkívül a más-más osztálynál, sőt a más intézetnél 
adminisztrált állomások összevonása tanulmányi vagy árvédekezés esetén 
szükséges tájékozódás céljából a vízgyűjtő csoport megadásáAml egyszerűen 
eszközölhető.

Térképes szemléltetésnél a vízgyűjtő csoportja a vízgyűjtő számaként 
szerepel és a másik csoport kerül az állomás mellé.

Adatközlés esetén az állomások felsorolásánál nem szükséges mindkét 
csoportot minden állomás mellé kiírni, mindaddig, amíg csak az egyik csoport 
számjegyei változnak.

A rendszer bevezetése — kétségtelen — nagy többletmunkát jelent, de 
bizonyára megéri, ha megvan később az előnye. Idegenkedhetnénk bevezeté
sétől, ha attóf félnénk, hogy a számok jelentését összekeverve, az adminisz
tráció mégcsak nehezebbé válik. Erre vonatkozóan meg kell jegyeznem, 
hogy ha a Meteorológiai Intézet prognózis osztályának és szinoptikus állomá
sainak középkáderei 30—40 jegyű számkulccsal dolgoznak, amely kulcs 
magyarázatát a 87 oldalas »Időjárási táviratok kézikönyve« és a 63 oldalas 
»Részletes utasítás az időjárási táviratok összeállítására« tartalmazza, akkor 
egy 11 — 12 jegyű szám összeállítása és használata nem jelenthet leküzdhe- 

x tetten akadályt.
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A műszernélküli megfigyelések személyi hibáiról
Minden éghajlati jellemzés alapja a megbízhatóan és tárgyilagosan észlelt meteoro

lógiai adat. Az időjárásra vonatkozó adatot rendszerint számmal fejezzük ki. A szám
adatok összegyűjtése, kritikai megvizsgálása és statisztikai feldolgozása a meteorológiai 
intézetekben történik — az adatok nyilvánosságra hozatala pedig ú. n. napi jelentések
ben, -havi jelentésekben és évkönyvekben.

Bármely országból való ilyen nyomtatott havi jelentést vagy évkönyvet veszünk 
a kezünkbe, a számadatok rengeteg halmazát találjuk benne : szám — szám mellett, 
oszlopokon, sorokon, oldalakon keresztül. E számadatok tömegeit nem lehet mellőz
nünk, mert mind a légkör állapotát jellemzik. Sokkal pontosabban fejezik ki a légkör 
tulajdonságait, mint ahogyan számok nélkül ékes szavakkal körül tudnók írni. Az idő
járási jelenségek művészi leírása természetesen közvetlenebbül hat a kívülállóra, mint 
a (szakember számára »ékesen szóló«) számoszlop, azonban megvannak a veszélyei is. 
A könnyen olvasható művészi leírások — ha mégannvira hűek is ! — egyéni ízlésnek 
vannak alávetve és emiatt határozatlanságot vinnének az időjárási vagy éghajlati 
jellemzésbe. A számadat feltétlenül szükséges a tárgyilagossághoz.

A meteorológiai számadatokat a megfigyelők műszerleolvasásaiból vagy határozott 
utasítások alapján végzett műszernélküli becslései útján kapjuk. A mind tökéletesebbé 
váló műszerek adatai valóban függetlenné tesznek bennünket egyéni hatásoktól és 
mint mérési eredmények, röviden, pontosan és tárgyilagosan megadják a levegő egv- 
•egy tulajdonságát. Megbízhatóság és tárgyilagosság szempontjából rendszerint nem 
merül fel semmi kétely a lelkiismeretesen észlelt számadattal szemben — ha az jó műszer 
leolvasásából ered. Vájjon állíthatjuk-e megközelítőleg ugyanezt a megbízhatóságot és 
tárgyilagosságot a műszernélküli megfigyelések alapján nyert számadatokról?

Erre a kérdésre határozott feleletet adni nem éppen könnyű. Voltaképpen minden 
műszeres leolvasásban is szerepel valami becslési eljárás. A higanyos barométer nóniuszá- 
nak beállítása például az észlelő személytől függ. Attól függően, hogy mennyire pontosan 
tudja beállítani az észlelő az első és a hátsó él összekötő vonalát a higanyfelszínre, a 
nóniusz osztályzatai feljebb vagy lejjebb kerülnek a főosztályzatokhoz képest. Amidőn 
a, tényleges leolvasás történik (megállapítása a nóniusz ama beosztásvonalának, amelyik 
»legjobban egyezik« a főosztályzat valamelyik vonalával) — ismét szerepet kap az 
észlelő szemmértéke, becslőképessége. Az észlelő egyéniségének, ú. n. személyi hibájának 
befolyása a mérés számadatára általában nem nagy. Tanulással és gyakorlással az 
'Útmutatásban előírt követelmény eléréséig (tizedfok, tized mm) csökkenthető — a leg
több műszerrel kapcsolatban, de talán nem mindig. A négyágú iránykereszt például 
erősen próbára teszi az észlelő becslőképességét, ha a nyomólapos szélzászlóról tizen- 
hatodirányokat kell megállapítani.

Az észlelő változás ténye gyakran meglátszik a szélrózsa adatain. A régi észlelő 
talán a főirányokat »figyelte meg« gyakrabban, az új észlelő becslése esetleg a nyolcad- 
irányokat részesítette előnyben. Az egyik aránytalanul több szélcsendet észlelt, mint 
a másik. Nézzük meg például három dunántúli állomás évi szélrózsáját két különböző 
évben. Az állomásokat jelöljük a, személyeskedés elkerülésére A, B, C-vel. Az állomások 
távolsága légvonalban : AB =  35 km, BC =  60 km, CA =  40 km. A napi háromszori 
megfigyelésből 1950-ben és 1952-ben a következő számsorok állíthatók össze.

Évi szélirány gyakoriság

X NE E SE S SW W NW Szélcsend

1950. A 22 447 9 86 25 :i4ü 5 123 38
B 332 40 81 212 109 34 44 92 151
C 72 126 14 158 32 144 25 88 436

1952. A 259 72 23 52 161 99 9 79 341
B 335 17 13 188 87 48 43 100 267
C 71 54 18 130 51 140 16 65 553
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A B és C állomáson nem történt semmi változás : az adatok egyöntetűsége ellen nem 
emelhető semmi kifogás, legfeljebb az tűnik fel, hogy a C állomáson mindkét évben 
viszonylag sok a szélcsendek száma. Az A állomáson 1951-ben észlelőváltozás és állomás
áthelyezés történt. Az adatok szerint lényegesen megváltozott a szélrózsa képe és ugrás
szerűen megnőtt a szélcsendek gyakorisága. A változás csak. részben magyarázható a 
kényszerű állomásáthelyezéssel, mert az új hely nyíltabb, szabadabb, a réginél semmi
esetre sem szélárnyékosabb. A számadatokban tükröződő változás (főirányok és a szél
csendek számának növekedése a mellékirányok rovására.) arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az új észlelő személyi hibája meghaladja a szokásos kereteket és tanítással csök
kentendő.

Még fokozottabb szerepet kap az észlelő személyi hibája (így nevezzük akkor is, 
ha a megfigyelő egyáltalán nem hibáztatható, ha tanultságában, gyakorlottságában és 
igyekezetében semmiféle fogyatkozás nincs) azoknak az elemeknek a megfigyelésében 
és számadattal való rögzítésében, amelyekre ezidőszerint a hálózatban nincs rendszere
sített műszer, például felhőzetmennyiség, látás. Ezekkel az elemekkel kapcsolatban még- 
inkább fennáll az a veszély, amire az éghajlatkutatók szállóigéje u ta l: észlelőváltozás — 
— éghajlatváltozás. Ez talán túlzásnak tűnik ebben a fogalmazásban, azonban Drozdov is 
(Aliszov—Drozdov—Rubinstein : Az éghajlattan irányvomalai 337. o.) a megfigyelési 
adatsorok egyöntetűségének veszélyeztetését látja az észlelőváltozás tényében.

Reméljük, hogy az Országos Meteorológiai Intézet szakkiküldöttjei által végzett 
hivatalos állomáslátogatások megteremtik azt az összehangolódást észlelőink lelkes és 
tanulékony táborának műszernélküli megfigyeléseiben, amely szükséges az észlelési 
számadatok megbízhatóságának, tárgyilagosságának és ezen keresztül az éghajlati 
számanyag pontosságának növeléséhez. Bizalommal várjuk a cél érdekében észlelőink 
megértését, jószándékát és tevékeny közreműködését. Takács Lajos

M E T E O R O L Ó G IA I K O N G R E S S Z U S  1 9 5 4  O K T Ó B E R É B E N . A Magyar Tudo
mányos Akadémia folyó év októberének első napjaiban — az Orsz. Meteorológiai Inté
zet kezdeményezésére — Meteorológiai Kongresszust szándékozik rendezni. A kong
resszuson külföldi meteorológusok részvételére is számítani lehet. Tárgya a hösszabb- 
tartamú időjárás-előrejelzésének kérdése lesz, amely tervgazdálkodást folytató államok
ban igen nagyjelentőségű. Egy ilyen tárgyú kongresszus megtartásának szükségessége 
már az 1952 novemberiben megrendezett Meteorológiai és Hidrológiai Kongresszus 
alkalmával felmerült, az első ilyenirányú javaslat éppen a jelenvolt külföldi szak
emberek részéről hangzott el. Remélhető, hogy e kongresszuson mód nyílik majd 
a különböző országokban kidolgozás alatt álló távidőjelző módszerek összehason
lítására, megvitatására és ezirányú kutatásaink kellő megtárgyalására. Ezúton ismét 
néhány lépéssel közelebb kerülünk a távidőjelzések pontosabbátételéhez és ezen keresztül 
mezőgazdaságunk megsegítéséhez. B. Z.

K A N D ID Á T U S I D IS S Z E R T Á C IÓ  N Y IL V Á N O S V IT A Ü L É S E . Az Orsz. Meteoro
lógiai Intézet előadótermében július 2-án délután zajlott le a Tudományos .Minősítő 
Bizottság előírásainak megfelelően Bodolai István, első meteorológus-aspiráns »A kon
vektiv zivatarok aerológiai-szinoptikai feltételeiről« c. kandidátusi disszertációjának 
nyilvános vitája. A jelölt aspiráns-vezetője Dési Frigyes egyet, tanár, az Orsz. Meteoro
lógiai Intézet igazgatója volt.

A vitaülést Wagner Richárd egyet, tanár, a földrajztudományok kandidátusa, a 
TMB által kijelölt vizsgabizottság elnöke nyitotta meg. Kéz Andor egyet, tanár, a föld
rajztudományok kandidátusa, a vizsgabizottság titkára ismertette Bodolai tudományos 
munkásságát. Ezt követően Bodolai István röviden ismertette disszertációjának tár
gyát, vizsgálati módszereit és értekezésének téziseit ; majd Berkes Zoltán és Béli Béla, 
a földrajz-, illetve fizikai tudományok kandidátusa, a disszertáció két opponense adta 
elő a disszertációról bírálatát. Az opponensek rámutattak az értekezés hiányosságaira 
és érdemeire, majd mindketten nyilvános vitára alkalmasnak minősítették Bodolai 
dolgozatát. Az opponensi vélemények ismertetése után a jelölt és az opponensek között 
az értekezés bírált pontjaira vonatkozó hosszabb vita fejlődött ki. A vita. után a bizottság 
tagjai és a hallgatóság részéről több hozzászólás és kérdés hangzott el, amelyekre Bodolai 
részletes választ adott. A több óráig tartó vita után a vizsgabizottság az értekezést egy
hangúlag megvédettnek fogadta el és javaslatot tett a TMB felé, hogy Bodolai Istvánt 
minősítse a fizikai tudományok kandidátusának.

M E T E O R O L Ó G IA I T A N F O L Y A M  G É P Á L L O M Á SI L A B O R A T Ó R IU M V E Z E 
T Ő K  R É S Z É R E . A Magyar Földművelésügyi Minisztérium Gépállomások Főigazgató
sága 1954 nyarán nyolchetes tanfolyamot rendezett mintegy 50 főből álló gépállomáson 
dolgozó mezőgazdasági és szakember (többévi gyakorlattal rendelkező érettségizett és
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okleveles mezőgazda) részére. A tanfolyam célja az volt, hogy az egyes gépállomásokon 
felállításra kerülő kis laboratóriumok vezetői, kellő elméleti és gyakorlati talajtani 
vetőmagvizsgálati és meteorológiai oktatásban részesüljenek.

A meteorológiai oktatás július 29—31-e között folyt le. A tanfolyam hallgatói 
12 elméleti és 8 gyakorlati óra alatt a legszükségesebb meteorológiai alapismereteket, 
műszertant és észlelést sajátították el. Az elméleti és gyakorlati oktatás anyagát Kulin 
István állította össze, 53 oldalas jegyzetben. A meteorológiai tanfolyam előadói Kulin 
István és Szilágyi Tibor, a gyakorlati oktatás vezetői Szabály József és Szilágyi Tibor volt.

Örömmel üdvözölhetjük a Gépállomások Főigazgatósága bátor kezdeményezését, 
mert a tanfolyamot elvégzett szakemberek a gépállomásokon felállítandó laboratóriumok
ban igen hasznos és már nagyon hiányzó talajtani és vetőmagvizsgálati kérdést oldanak 
meg és nem utolsó sorban meteorológiai megfigyeléseikkel elősegítik majd hazánk éghaj
latának pontosabb és részletesebb feltárását. Szilágyi Tibor

V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  195-5. J Ú N IU S  25-ÉN .A  Magyar -Meteorológiai Társaság 
június 25-én tartott választmányi ülésén Kéri Menyhért főtitkár beszámolt a Társaság 
1954. II. negyedévi működéséről. E negyedévben két előadóülést tartottunk ; a Tár
saság főtitkára és titkára út ján képviseltette magát a -Magyar Hidrológiai Társaság és 
a Micsurin Agrártudományi Egyesület debreceni öntözésügyi ankétján ; a III. negyed
évi tervek ismertetése során kiemeli a főtitkár, hogy az idei közgyűlésre június helyett 
szeptember második felében kerül sor a Társaságnak a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségéből való kiválása és a Magyar Tudományos Akadémia IV. osz
tályához való átkerülése miatt ; a hovatartozás kérdésében a tárgyalások még folyamat
ban vannak ; az Elnökség részére felhatalmazást kér újabb ezüst Steiner Lajos-cmlék- 
érmék veretésére.

A Választmány a főtitkár beszámolóját elfogadja és a közgyűlésre egyhangúlag 
megválasztja a 3 tagú jelölőbizottságot Batta Erzsébet, Berkes Zoltán és Körösi György 
vál. tagok személyében és a 3 tagú Steiner Lajos-jutalombizottságot Fekete Zoltán egyet, 
tanár, elnök, Béli Béla vál. tag és Kakas József titkár személyében. Az elnöklő Dési. 
Frigyes egyet, tanár a Társaság hovatartozásával kapcsolatos kiegészítő szavai után a 
Választmány felhatalmazza Dési társelnököt az Akadémiával való további tárgyalások 
vitelére. Béli B., Zách A., Flórián E., Bacsó N., Kakas J ., Dési F. és Körösi Gy. fel
szólalása és javaslatai alapján a Választmány megbízza a főtitkárt, keressen kapcsolatot 
megfelelő művészekkel és az új Steiner La^os-emlékérem tervezetét a legközelebbi választ
mányi ülésen mutassa be ; az érem tervezésénél elvi követelmény a meteorológiai mun
káért gondolat méltó kifejezésre juttatása.

Az elnök javaslatára a Választmány a MTESZ Kossuth-díj odaítélő bizottságába a 
Társaság képviselőjeként Béli Bélát delegálja. Bejelenti a főtitkár, hogy a MTESZ 
Elnöksége kéri a III. Pártkongresszus anyagának a feldolgozását és a Meteorológiai 
Társaság munkaprogrammjában annak alkalmazását, valamint ezzel kapcsolatban a 
MTESZ Központi Mezőgazdaságfejlesztő Bizottsága munkaprogrammjának kidolgozá
sára a Társaság részéről két tag delegálását ; a Választmány Kéri főtitkárt és Bodolai 
István vál. tagot bízza meg a feladat ellátásával. Végül a Választmány tagfelvételi 
ügyekben döntött. Új tagok : Bánthó Imre, Biró János, Csiby Mária, Dózsa Mátyásné, 
Dr. Gerhardt András, Kézdi-Kovács László, Martin Mária, Dr. Pál István, Riskó Eszter 
(Budapest) ; Cebecauer György (Miskolc). Dr. Görrgényi Géza (Hévíz), Halassy Sándor, 
Müller Ferenc (Szolnok), Póka József (Nyíregyháza), Zerinváry Szilárd (Tahi).

E L Ő A D Ó Ü L É S 1 9 5 4 . J Ú N IU S  2 5 -É N . A Meteorológiai Társaság június 25-i ülésén 
Erdélyszky Zsigmond tartott előadást »Dinamikus labilitás« címen. Előadásában ismer
tette a levegő stacioner mozgása esetében a labilitási feltételeket. Az erre vonatkozó 
számításokból következik, hogy lehet olyan elrendeződése a levegőnek, hogy bár sztati- 
kailag stabilitás áll fenn, mégis dinamikailag a mozgó légtömeg labilis. Kimutatta, 
hogy a labilitásnak a potenciális hőmérséklet magassággal való csökkenése elegendő, 
de nem szükséges feltétele.

Az előadás összefoglaló hozzászólásában elnöklő Dési Frigyes egyetemi tanár rámu
tatott a labilitási probléma kutatásának fontosságára. Felhívta a hallgatóság figyelmét 
arra, hogy az elméleti meteorológiai kutatásoknál figyelembe kell venni azokat a szovjet 
eredményeket, amelyek a klasszikus termodinamikától eltérő és teljesen új termodina
mikai problémákat oldottak meg. Az előadás részletesebb ismertetésére még visszatérünk.
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BACSÓ NÁNDOR-KAKAS JÓZSEF-TAKÁCS LAJOS: M a g y a ro rszá g  é g h a j la ta .  
Az Országos Meteorológiai Intézet, hivatalos kiadványa, XVII. kötet. Budapest, 1953. — 
226 (B/5) lap, 63 táblázat, 87 ábra.

Népgazdaságunk különböző alkotásainál, azok tervezésénél ma már nem nélkülöz
hetjük a hazai éghajlat ismeretét, annak adatait. A természet befolyásolásának, terv
szerű irányításának egyik legfontosabb alapja az éghajlat módosításának kérdéseivel 
való foglalkozás is. Ehhez azonban alaposan meg kell ismerni hazánk éghajlatát, tehát 
azt, amit módosítani kívánunk.

Szükség van azonban erre a munkára a meteorológus káderek továbbképzése, a 
feklrajztanárok oktató tevékenységének emeléséhez, a műszaki káderek fejlesztéséhez, a 
törvezések áttekintő vonalainak megrajzolásához stb.

A mű célkitűzését Dési Frigyes előszava tartalmazza nagyon plausibilisen. A könyv 
a célkitűzésnek megfelel, egyben azt a hiányt, amely éghajlati irodalmunkban az utóbbi 
évtizedben fennálott, nagyrészt pótolja.

A munka felépítése látszólag nem tér el a magyar szakirodalomban megszokott 
keretektől (I. Történeti áttekintés), azzal azonban, hogy a II. »Magyarország éghajlat- 
alakító tényezői« fejezetében, a földgömbi, a földrajzi helyzetet, valamint a szubsztrátum 
sajátos tulajdonságainak éghajlati hatásait elemzik szerzők, lényegében új szemléletet is 
nyújtanak. Ez nagyon helyes és a további munkákban kimélyítendő szemlélet, amely 
rámutat a táj szerepére az éghajlati kialakításában. A munka célkitűzéseit tekintve 
— földrajzoktatók feladata, műszaki és mezőgazdasági területi tervezések — különösen 
hasznosnak kell tekintenünk, mert nagy segítséget nyújt a helyes szemlélet kialakí
tásában.

A makro-, mező-, és mikroklíma fogalmainak a könyvben található meghatározásai 
a magyar meteorológusok feladatává teszik a fogalomjelek tartalmának kialakításával 
való foglalkozást.

Nagyon széles látókörrel mutatnak rá szerzők a napsugárzás és a forgó-keringő 
Föld kölcsönhatásaiból keletkező tényekre. Egyetlen kifogásunk lehet a szürkület, 
valamint a tágasságból eredő éghajlati sajátosságokra való utalás hiánya.

Helyesen mutatnak rá szerzők arra a magyar szakirodalomban elterjedt téves véle
ményre, hogy a déli lejtők annyi sugárzó energiában részesülnek, mint egy sík vidék a 
lejtőszög értékével alacsonyabb földrajzi szélességen.

A mű II. és legnagyobb terjedelmű (34—210. lap) része »Az éghajlati elemek Magyar- 
országon«, felépítése nagyon logikus és a szerzők teljes kollektív munkáját bizonyítja. 
A légnyomás, a levegő mozgásának, a napsütés és borultság, a talaj hőmérsékleti viszonyai, 
a levegő hőmérsékleti viszonyai, a levegő nedvessége, az elpárolgás, a csapadékviszonyok 
tárgyalása követi egymást.

A könyvnek ez a hatalmas része nem csupán a mennyisége, a hasznos és nagyon 
tanulságos táblázatok sokasága, a világos okfejtés, a gazdag anyag, a szép és jól meg
válogatott ábrák miatt tölti el örömmel a szakembert és a klimatológia híveit, hanem 
mindenekelőtt azért, mert a könyvnek ez a része bizonyságát adja a magyar meteoro
lógia nagyszerű és — biztosan állíthatjuk — tervszerű fejlődésének.

Minden fejezete többet nyújt, mint a korábban megjelent hasonló munkák. Ennek 
természetesen elsődleges oka, hogy jobb, megbízhatóbb, hosszabb időtartamú észlelési 
anyag állott szerzők rendelkezésére. Be nem csupán ezzel nyújt többet ez a mű a régeb
bieknél, hanem a természettudományos gondolkodásunk itt is megnyilvánuló fejlődésé
vel és azzal, hogy az »Előszó«-ban megadott célkitűzést szerzők maradéktalanul igye
keztek megvalósítani.

A könyv IV. fejezete »Magyarország éghajlati körzetei«, rövid összefoglalásban adja 
a klíma jellemvonásait hazánk négy éghajlati főkörzetéről: 1. Nagy-Alföld, 2. Ris- 
Alföld, 3. Dunántúli dombos-hegyes terület, 4. Északi hegyesvidék.

Az V. »Befejezés« című fejezetben szerzők véleménye szerint vázlatos képet adtak 
hazánk éghajlatáról. A valójában — véleményem szerint —- nem vázlatos, hanem áttekintő 
képet kapunk. A mű elolvasása után u. i. az a meggyőződésünk, hogy nem csupán a 
könyv felépítését végezték nagy körültekintéssel szerzők, hanem a táblázatok, az adatok 
megválasztása, súlyozása is nagyon lelkiismeretes munka eredménye. Es éppen ezzel
érték el célkitűzésüket. t , . .

Ugvanez a meggvőződés alakul ki bennünk, ha a »"VI. Források es irodalom* jegy-
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zéket futjuk át. A 110 felsorolt munka azt bizonyítja, hogy a szerzők céltudatosan szelek
táltak. Ezt szerzőknek valóban meg kellett tenniök, mert a könyv kisebb terjedelme 
nem tette lehetővé sem azt, hogy a magyar klimatológiai munkák teljes kritikai biblio
gráfiáját nyújtsák, sem azt, hogy általuk el nem fogadott elméletekkel ebben a keret
ben foglalkozzanak.

Helyeselnünk kell, hogy a tanulmányban csak annyi általános klimatológiai fejte
getés vám, anennyire az adatértelmezéshez feltétlenül szükség van. Ezekkel a rövid 
elméleti ismertetésekkel biztosították szerzők, hogy a mű nem csupán a klimatológusok 
számára legyen használható.

Külön érdeme a munkának, hogy tervszerűen utal a mikro klimatológiai sajátossá
gokra. Ezzel példát mutat a hazai irodalomban ennek a fontos szempontnak megfelelő 
helyen való érvényesítésére.

Bacsó—Kakas—Takács : Magyarország éghajlata c. munka megjelentetésével az 
Országos Meteorológiai Intézet komoly szolgálatot tett népgazdaságunknak, de jelentős 
segítséget biztosít a káderképzésben is ; bizonyítékát nyújtja a magyar meteorológiai 
szolgálat és a tudomány fejlődésének ; és biztosítékot arra, hogy Magyarország éghaj
lata kézikönyv létrejöttének megvannak tudományos lehetőségei. Wagner Bichárd

AUJESZKY LÁSZLÓ—OZORAI ZOLTÁN: Az időjárás előrejelzése. »Országos 
Meteorológiai Intézet kis népszerű kiadványa.« Akadémiai kiadó, Budapest, 1954,
4. sz. — 64 (A/5) oldal, 30 ábra.

A szerzők értékes ismertetésükben az időjárás jövőjének egy-két napos előrejelzését 
korszerű fizikai alapon, a fizikai eseményláncolatok és folyamatok összetett szemlélete 
útján vizsgálják. A vizsgálatnál elsősorban a hidra- és aerodinamika, a termodinamika 
és a halmazállapoti fizika eredményeit használják fel.

Különösen nagy figyelmet szentelnek a légkör ?nozgási jelenségeire, az azonos fizikai 
tulajdonsággal rendelkező nagykiterjedésű levegőegységeknek, az úgynevezett légtöme
geknek vagy légtesteknek, a légtestek belsejében található levegőfajtáknak, a légtes
teket elválasztó kevésbbé sík légköri választófelületeknek, a frantfelületeknek és a 
lesiklófelületeknek keletkezési, mozgási, elöregedési és megszűnési viszonyaira. Rámutat
nak arra, hogy az egyszerű és az összetett időjárási folyamatoknak vonulásával kap
csolatos jelenségek túlnyomórészt a légtestek mozgásának következményei.-Szemünk elé 
tárják az időjárási jelenségek vonulása közbeni átalakulásokat, amilyenek a hőmérsék
leti átalakulások, a légnedvesség megnövekedése következtében beálló változások, az 
orografikus akadályok által előidézett változások. Megismertetnek a nem vonuló idő
járási folyamatokkal, amelyek egyik csoportja a nyugvó vagy lassan mozgó légtömegek 
belsejében észlelhető, mint például a nappali gomolyfelhőképződés, míg a másik cso
portba tartozók, a vonuló légtömeggel nem mozognak együtt, hanem egyhelyben álla
nak, mint amilyenek a veszteglő és a félig veszteglő frontok. Élvezetesen írják le a levegő 
nagyszabású vízszintes mozgásaival kapcsolatos advektív és a függőleges mozgásokkal 
járó dinamikus változásokat. A bemutatott fizikai jelenségek ismerete nemcsak az egy
két napos, hanem a hosszabbidejű előrejelzésnél is sikerrel hasznosítható.

A szerzők színesen és közérthetően vázolják az előrejelzéseket lehetővé tevő mód
szereket és mérési eljárásokat is. A két- és a háromdimenziós szinoptika módszerei, azaz 
a talajmenti szinoptikus térkép rajzolása, a légkör állapotát ábrázoló függőleges met
szeteknek és a légnyomási szintek térbeli alakjainak, az abszolút és a relatív topográfiák
nak szerkesztése könnyen világosodnak meg az olvasó előtt. A munkát hasznosan egé
szíti ki a szinoptikus állomásokkal szemben támasztott követelményeknek és a Meteoro
lógiai Világszervezet működési elveinek vonzó összefoglalása.

Az elméleti megállapításokat Földünk időjárásának egyes érdekes eseteiből merített 
példák teszik szemléletessé. A szivárvány keletkezésének, a nyugatról érkező közepes 
fejlettségű nyári hidegfrontnak példája, és számtalan további példa szinte élővé teszi 
a kis könyv minden sorát.

A munka gyakorlati használhatóságát vizsgálva ki kell egészítenünk a kiadvány 
megállapításait, mert nemcsak a meteorológia iránt érdeklődőknek jelent értéket, hanem 
a hidrológiai előrejelzésekkel foglalkozók számára is hasznos. A hidrológiai folyamatok 
fizikai alapon való előrejelzésénél ugyanis a hidrológiai jelenségek vizsgálata mellett 
gondosan tanulmányoznunk kell az ezeket igen sokszor közvetlenül kiváltó meteorológiai 
folyamatokat.

A kis mű szerkezeti egységének javítása szempontjából szóbajöhetet volna a két- 
és a háromdimenziós szinoptika módszereinek egy helyen való tárgyalása ; figyelemmel 
azonban a népszerűsítő jellegre, meg kell állapítanunk, hogy a fejezetek elrendezése 
szerencsés. Kár, hogy a fejezetek tartalmi felsorolása elmaradt. Befejezésül még kiemel
jük, hogy a mű használhatóságát nagy mértékben emelik a világos fejezet-címek, az 
egyszerű, könnyen áttekinthető ábrák és a szép nyomás. Salarnin Pál
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A Z  O R SZ Á G O S M E T E O R O L Ó G IA I IN T É Z E T  É V K Ö N Y V E I : LXXXI/II. kötet, 
1951. évfolyam Aerológiai megfigyelések eredményei). Budapest, 1953. 155 lap. — 
LXXXII/L kötet, 1952. évfolyam. Budapest, 1953/VIII + 2 1 9  lap. — LXXXII/II. 
kötet, 1952. évfolyam (Aerológiai megfigyelések eredményei). Budapest, 1953. 128 lap.
— LX X X III/I kötet, 1943. évfolyam. Budapest, 1954. VIII + 1 8 0  lap.

Az Időjárás 1953. évi 5., szeptember—októberi számában számoltunk be három 
Meteorológiai Intézeti Évkönyvről, amelyek az 1952. és 1953. év folyamán jelentek meg. 
Mindössze néhány hónap telt el azóta, alig több egy fél esztendőnél és ez alatt a rövid 
idő alatt újabb három kötet jelent meg, amelyek részben a háborús hiányokat pótolják,
— az 1943-as esztendő évkönyve, — részben pedig folyamatosan közlik a magyarországi 
éghajlati megfigyeléseket, — az 1952-es évkönyv. Ez a felsorolás is mutatja, hogy az a 
hézag, amely a háborús és háború utáni nehézségek folytán az évkönyvek megjelenésé
ben még fennáll, sokkal rövidebb idő alatt töltődik ki, mint ahogy azt az eddigiek alapján 
vártuk.

Ismertetésünk során előbb vegyük az 1943-ról visszamenőleg megjelent Évkönyvet, 
noha ez az évkönyvek sorozatának legfrissebb tagja, 1954-ben jelent ugyanis meg. 
Az évkönyv terjedelme pontosan megegyezik az 1953. év folyamán megjelent 1942-es 
I. évkönyvvel. Az évkönyv anyagát áttekintve, abban több vonatkozásban felfedezhetők 
a háború nyomai. Több állomás adatai hiányosak, a mégfigyelések abbamaradtak. 
De talán a legfájdalmasabb nyomot az évkönyvben a háború abban a tekintetben hagyott, 
hogy nem kevesebb, mint 15 csapadékmérő állomás adata a Meteorológiai Intézetben 
semmisült meg a háborús pusztítások következtében. Szerencsés körülménynek kell 
azonban tartanunk, hogy aránylag ilyen kevés adat, 739 csapadékállomás közül 15, 
tehát mindössze 2% semmisült meg. Égyébként az újabb állomások létesítésével 1943- 
ban a csapadékmérő állomások száma 1932-höz képest 10-zel nőtt. Az éghajlatkutató 
állomások száma pedig néggyel, s így végeredményben az 1943-as évkönyv, a háborús 
pusztítás dacára is csak 5-tel kevesebb csapadékmérő állomás adatait tartalmazza, 
mint az 1942-es.

Az 1952-es évkönyv még 1953 folyamán jelent meg. Terjedelme a megelőző 1951-es 
évkönyvhöz képest 15 oldallal növekedett. Az 1952-es évkönyv az előzőhöz képest 
több tekintetben változást mutat. Az anyag négy részre való felosztása itt is megmaradt. 
A 4. rész foglalja magában az agrometeorológiai megfigyeléseket. Bizonyos változás 
történt azonban az első rész adatközlésében. Az 1952-es évkönyv 67 első- és másod
rendű állomásról tartalmaz évi átnézetet, azaz az első- és másodrendű állomások száma 
egy esztendő leforgása alatt 24-gyel növekedett. Ez azzal vált lehetővé, hogy az éghajlati 
állomások tekintélyes részében az eddig alkalmazásban volt Auguszl-fé\e pszichrométert 
kicserélték Assmann-TendszeTŰ, szellőztetett pszichrométerrel. Ezt az előnyt annál is 
inkább nagy örömmel kell üdvözölnünk, minthogy az A u guszl-rcndszcrű psziehrométerek 
igen bizonytalanul működtek és így a szellőztetett nedves hőmérőkre való áttérés a 
nedvesség-klímának alaposabb ismeretét hathatósan fogja elősegíteni.

További változás még a megelőző 51-es évkönyvhöz képest az, hogy az első- és 
másodrendű állomások évi átnézetei újabb adatközléssel bővültek. Itt kerülnek közlésre 
a havi átlagos maximumok és minimumok, valamint a nyári és téli stb. napok és a 10 mm- 
nél nagyobb csapadékos napok száma. Mindezeket az adatokat eddig az első rész és 
részben a harmadik rész tartalmazta. Mivel a párolgás adatai az 52. évkönyvben köz
lésre nem kerültek, így az első rész most csak három fejezetből áll, s a negyedik fejezet 
többi adatai máshelyütt kerültek közlésre. Bár az első rész negyedik fejezete elmaradt, 
annak harmadik fejezete mégis értékes új adattal bővült. Az 1952-es évkönyv nemcsak 
az 5 napos középértékeket, de 11 állomásról az 5 napos közepek 30 éves átlagától való 
eltéréseit is közli.

Az éghajlatkutató állomások száma 1952-ben 10-zel nőtt és így azok száma 120-ra 
emelkedett. A csapadékmérőállomások száma viszont 1951-gyel szemben 16-tal nőtt.

Külön meg kell emlékeznünk a 4. részben foglalt agrometeorológiai adatokról, ahol 
a 211. oldaltól a 217. oldalig újra fenológiai adatok is szerepelnek. Csak a múlt század 
70-es évek évkönyvei tartalmaztak legutóbb fenológiai adatokat. A jelenlegi közlés a 
vadontermő növények adatait tartalmazza, mégpedig a legtöbb növényről a lombosodás 
kezdetét, a virágzás, érés és a lombhullás kezdetének időpontját. Nagyon kívánatos 
volna, hogy a vadon termő növényeken kívül a mezőgazdasági növények fenológiai adatai is 
közlésre kerüljenek. Szükséges volna továbbá az is, hogy az igen értékes csapadék- 
térképeken kívül az évszakok kezdetét jellemző növények fázis-adatai szintén térképesen 
ábrázoltassanak. Például a hóvirág, virágzása, amely a vegetációs idő kezdetét, vagy 
az akárcvirágzás, amely a tavasz tetőpontját és a hárs, amely a nyár kezdetét jelzi stb. 
Lényegesnek tartanám továbbá azt is, hogy a talajhőmérséklet-adatokon kívül talaj- 
nedvességi adatokat is közöljenek, amik tudtommal szintén rendelkezésre állnak.

Az 1951/11. és 1952/11. évkönyv az aerológiai adatokat foglalja magában. Az 51-es
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évfolyam 155 lapon, míg az 52-es évfolyam 128 lapon közli az illető év magaslégköri 
megfigyelési adatait. Az aerológiai anyag két részben kerül közlésre. Az első rész a 
magassági szélméréseket naponként’ részletezésben adja hét magyarországi helyről, 
míg a második fejezet ezeknek a helyeknek az évi összefoglalását tartalmazza : konven
cionális szintek szerint havi átlag-sebességeket és 16-os skála összszélirány gyakoriságokat 
a reggeli megfigyelési időpontra vonatkoztatva.

Az évkönyv túlnyomó részét a szélmérési adatok foglalják le. A második és terje
delemben kisebbik rész a magassági légállapotmérések adatait adja rádiószonda-meg- 
figyelések alapján. Ez két fejezetre oszlik, az első fejezetben az egyes felszállások adatai 
vannak természetes rétegek szerint, míg a második fejezetben havi átnézetet közöl a 
hőmérsékletről, a harmatpontról. Az 1951-es évhez képest itt is tapasztalható bővülés, 
amennyiben az 1952-es évkönyv az átlagértékeket a főizobár felületeken kívül a főgeo- 
potenciál szintekben is közli. A magassági légállapotmérések kizárólag budapesti ada
tokat- tartalmaznak.

Az évkönyvek összeállítói : dr. Takács Lajos, dr. Kéri Menyhért, dr. Kakas József, 
akik az évkönyvek első részét állították össze, derekas munkát végeztek, de dicséret 
illeti az aerológiai rész összeállítóit is. A hibátlannak mondható tipográfiai munka az 
Athenaeum nyomda dolgozóinak odaadó munkáját dicséri. Berényi Dénes

BODOLAI ISTVÁN : A  k o n v e k t iv  z iv a ta r o k  a e r o ló g ia i- s z in o p t ik a i fe l té te le ir ő l .
Orsz. Meteorológiai Intézet Kisebb Kiadványai 27. szám. Budapest, 1954. — 80 (B/5) 
oldal, 42 ábrával.

A dolgozat témája a hazánk időjárása szempontjából különösen fontos zivataros 
jelenségek vizsgálata. íteámutat a szerző arra, hogy a zivataros csapadékok kialakulása 
nagyon sok tényezőtől (szinoptikai, aerológiai és mikrometeorológiai hatásoktól) függ. 
A zivatarok vizsgálata tehát a meteorológiai kutatások széleskörű, alapos ismeretét 
kívánja meg. A régebbi vizsgálatok legfőbb hiányossága éppen az volt, hogy azok egy
két talajmenti időjárási elem vizsgálatára szorítkoztak és főként statisztikai eredmények 
elérésére törekedtek. Ezek is felhasználhatók, mint segédeszközök, a prognosztika gya
korlatában, azonban a zivatarkeletkezés tisztázásához légkör-fizikai, komplex szemlélet- 
mód szükséges.

A zivatarok osztályozásának alapjául szerző Kolobkov osztályozását fogadja el 
(frontzivatarok, advektív- és konvektiv zivatarok). Ezen felosztás alapján a harmadik 
típusú, tehát konvektiv (másként hő-) zivatarok kialakulásánál résztvevő tényezőket 
kutatja. Részletesen foglalkozik a labiíitási energia, a termikus konvekció és a turbu
lencia mértékének meghatározására szolgáló módszerekkel. Igen helyesen kiemeli, 
hogy a labilitás meghatározásához az »elemi légtömeg« módszer nem alkalmas és sokkal 
jobban megfelel a »réteg-módszernek« nevezett újabb eljárás. Ennek részletes ismerte
tését is adja, szakirodalmunkban első ízben.

A konvektiv zivatarok kialakulásánál nagy szerepet játszik a függélyes sebességek 
nagysága. Ennek meghatározására három szovjet módszert is közöl és igen helyesen 
állapítja meg, hogy nyári időszakban, tehát erőteljes sugárzási viszonyok esetén a füg
gélyes sebességek kiszámítására nem alkalmazhatunk adiabatikus módszereket.

Az elméleti eredményeket a szerző több — konvektívnek minősített — zivatar
helyzetre alkalmazza. Megadja a szinoptikus és magaslégköri helyzet leírását, a légköri 
állapot-görbéket, a magasabb rétegek hőmérsékleti advekcióját és kiszámítja a függélyes 
sebességeket. A vizsgált zivatarok az úgynevezett keleti zivatarok szinoptikus helyzetéhez 
tartoznak, amelyek a magyar medence, illetőleg Lengyelország és Kelet-Németország 
éghajlati adottságaihoz tartoznak. A szerző a kérdés ezen oldalát nem érinti és vitat
hatónak tartjuk, hogy az ilyen körülmények között kialakuló zivatarok mennyiben 
tiszta konvektiv zivatarok, illetőleg mennyiben advektív zivatarok. Véleményünk szerint 
a keleti zivatarok fokozatos átmenetet jelentenek az advektív zivatarokból konvektiv 
zivatarok felé. Éppen így vitatható az 1953. V. 25-i zivatar konvektiv, vagy frontális 
jellege is. Ennek frontális jellege mellett szól u. i. az aznapi csapadék-térkép. Ekkor 
ugyanis nagyobb összefüggő területeken hullott a zápor és sok helyről jelentettek jég
esőt is.

Összehasonlításként a szerző egy olyan nap szinoptikus és aerológiai helyzetét is 
megvizsgálja, amidőn az alsó légrétegek erőteljes konvektiv állapota ellenére zivatar 
nem képződött, mégpedig a magasabb légrétegekben jelentkező leszálló mozgások 
jelentékeny lokális hőmérséklet emelő hatása miatt.

A doígozat VI. részében közölt eredményekhez kapcsolódva megállapíthatjuk, 
hogy a nyert eredmények a zivatarok vizsgálatánál, illetőleg előrejelzésénél jól fel
használható, új megállapításokat tartalmaznak. A dolgozat tehát szakirodalmunk 
nyeresége és alapjául szolgálhat további zivatarkutatásoknak. Külön kiemeljük a szerző 
nagy irodalmi tájékozottságát, főként az e téren is élenjáró szovjet szakirodalomban, 
ami a közölt 48 irodalmi utalásból is kitűnik. Berkes Zoltán
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B . V . G Y E R J A G Y IN — H . A . H R G IA N  : A  c s a p a d é k k e le tk e z é s  f iz ik á ja  (Fizika 
obrazovanyija oszadkov), Moszkva, Idegennyelvű irodalom kiadója, 1951, 254 oldal.

Ez a nagyon ízléses, szép kiállítású könyv egy cikkgyűjteményt tartalmaz, amely 
a következő alcímet v iseli: »A csapadékkeletkezés folyamatainak fizikája és műszaki 
beavatkozások a felhőkön. Angol, francia és német cikkek fordításának gyűjteménye«. 
A  munka magában foglalja a meteorológiai irodalomnak azokat a néhány év alatt klasz- 
szikussá vált cikkeit, amelyek a csapadékkeletkezés bonyolult folyamatainak felfedezé
sében egy-egy tíj lépés megtevését jelentették, összesen 17 cikket. Ezeket nagy gonddal 
fordították le a különböző nyugati nyelvekből és a szerkesztők sok helyen kiegészítő 
vagy bíráló megjegyzésekkel is ellátták. A fordítási munkát mindegyik nyelvből N. A. 
Fuksz végezte.

A gyűjtemény természetesen Bergeron klasszikus cikkével kezdődik, amellyel 
1933-ban a lisszaboni geofizikai és geodéziai kongresszus ülésén a mai esőelméletet meg
alapította. Utána következik Findeisen két alapvető dolgozata (a kondenzációs magokról 
1938-ból és a jégképződés folyamatáról 1944-ből), majd Cwilong, Fornier d 'Albe és 
Wall klasszikus cikkei, amelyek Findeisennel szemben kimutatják, hogy a középmagas 

felhőkben képződő első jégszemek nem a vízgőznek a szublimációja útján, hanem 
vízcseppeknek a megfagyása útján képződnek, tehát nem szublimációs magoknak, hanem 
kifagyási magoknak a működésbe lépése által keletkeznek. A szublimáció csak a jég
szemeknek a további növekedésében visz fontos szerepet, de keletkezésüket nem indítja 
meg.

Ezután következik a cikkgyűjtemény legértékesebb része, magának a mesterséges 
esőkeltésnek a történetét feltáró cikkekből. Ezeket megnyitja Schaefernek a klasszikus 
közleménye a Chemical Review 1949. évfolyamából (44. kötet, 291. old.), amely rész
letesen beszámol az 1946. november 13-án végrehajtott legelső sikeres esőkeltésről. 
A könyv a teljes képanyagot is közli, kellően kiemelve ennek az első sikeres kísérletnek 
a jelentőségét a meteorológia történetében.

Ezután következik Vonnegut nagyjelentőségű rövid cikke, amelyben az általa fel
fedezett új nagyhatású nukleáló anyagot, az ezüstjodidot jelenti be. Langmuir híres 
elméleti cikke a. meleg felhőkben való esőkeltés lehetőségét tárja fel, mert megmutatja, 
hogy ezekben is megvan a lehetőség olyan láncfolyamat megindításához, amely esőhöz 
vezet.

Közös sorszám alatt hozza a gyűjtemény az ausztráliai esőkeltésekre vonatkozó 
két fontos közleményt (Kraus és Squires 1947, King—Holliday—Hewitt—Kingwill 
1948), és hasonlókép egyesítve az USA időjárási hivatalának kísérleteiről szóló négy 
összefoglaló jelentést.

A gyűjteményt két elvi jelentőségű dolgozat zárja le, Bergeronnak a Tellus folyó
irat megnyitó számában megjelent cikke (1949), valamint Vonnegut részletes cikke 
az ezüstjodidos nukleálás módszeréről (1950).

A szövegfordítások közlése után még egy hatalmas könyvészeti összeállítás követ
kezik, amely csakis a Szovjetunión kívül megjelent felhőfizikai és esőkeltési értekezéseket 
tartalmazza. Ez két részre oszlik, az elsőben az általános felhőfizikai cikkek jegyzékét 
találjuk meg, a másodikban — amely ez idő szerint különösen becses — a mesterséges 
esővel foglalkozó 67 dolgozatot. Ez igen nagy gonddal van összeállítva és az Időjárásban 
megjelent magyar cikk megemlítésével kezdődik. A szerkesztők és a fordító nagy és 
alapos munkát fektettek bele ebbe az igen jól használható kiadványba.

Aujeszlcy László

A. A. BACSURINA—Z. L. TURKETTI: A  lé g k ö r i fr o n to k  (Atmoszfemüe frontü), 
Leningrad 1952, Gidrometeoizdat, N aucsno - Popul j ama ja Bibliotéka, 127 old.

A könyv erősen kibővített és átalakított alakja az 1950-ben megjelent, kissé más 
címet viselő bevezető munkának (»A légköri frontok keletkezési feltételeid), amely Bodolai 
István fordításában még 1951-ben magyar nyelven is megjelent és a magyar szinoptiku
sok továbbképzésében fontos szerepet töltött be. Az eredeti szovjet munka új kiadásban 
való megjelentetése helyett lényegesen kibővített tartalmú, új könyvet adtak közre a 
szerzők. A könyv címének megváltoztatása arra utal, hogy a munka — már első alak
jában' is — többet tartalmazott, mint az új frontok keletkezési feltételeinek tárgyalását. 
A munka az advektív-dinamikus analízis elméletét a szinoptika egyik legfontosabb 
kérdésére, a frontok megerősödésének és gyengülésének előrejelzésére alkalmazza. Az 
előadottak tehát nemcsak az újonnan keletkező, hanem az összes frontok fejlődésének 
előrejelzésére használhatók fel.

Minthogy olyan könyvnek az átdolgozásával állunk szemben, amelynek az első 
alakját olvasóink évek óta behatóan tanulmányozták, azért az ismertetés csak arra 
szorítkozhat, hogy a két könyv közötti eltérésekről emlékezik meg.
4  Időjá rás
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A két könyvet összehasonlítva, kétféle különbség ötlik azonnal a szemünkbe. Az 
egyik több új fejezetnek a beiktatása. Az első könyv 8 fejezetből állt, az új könyv 12 
fejezetbe tagozódik. Ebből nyolc nagyjában megfelel az első könyv fejezeteinek, a többi 
pedig új anyagot foglal magában. Az új fejezetek a munka második felében találhatók. 
A magyarra is lefordított első szöveg VI. fejezete helyébe egy teljesen új szöveg jutott 
(a régi VI. fejezet anyagát beolvasztották az V. fejezetbe, amely a fron tálzónákról szól). 
A könyv a frontálzónákból vezeti le magukat a frontokat és az új VI. fejezet, amelyet 
Turketti írt meg, a frontológia alaptényeinek összefoglalását nyújtja : a frontok fogalmát, 
fajtáit, nomenklatúráját, tüneteit, jelölésmódját. Új szöveg lépett a régi könyv V ili .  
fejezete helyébe, amely a frontok térbeli szerkezetével és legfőképpen a frontális felhő
zetnek a képződésével foglalkozik. Ez a fejezet is Turkettinek a munkája.

A IX. tejezet a két fő frontfajtának, a felsiklási és betörési frontnak, a részletesebb 
leírását adja szövegben és jól kidolgozott függőleges metszeteknek a közlésével. A X. 
fejezet ugyanígy az okkluziókkal foglalkozik. Mind a két fejezetben a hangsúly a felhő- 
képződés kérdésén és a felhőzeti prognosztika kérdésein van. A felsiklási és betörési 
frontokat Turketti, az okkluziós frontokat Bacsurina tárgyalja.

A XI. és XII. fejezet Pogószjan és Taborovszkij elméletének két különleges ágát 
ismerteti, az egyik a ciklonok és anticiklonok élettörténetére vonatkozó elméletet, a 
második (igen röviden) a deformációs mezők átalakulásának elméletét. Kiemelendők a 
nagy gonddal kidolgozott szinoptikus példák : egy ciklogenezis, egy anticiklogenezis, 
valamint a deformációs mezőnek egy ciklonos és egy anticiklonos átalakulása. Ez a két 
fejezet a szerzők együttes munkája, a közölt példákat mind Bacsurina dolgozta ki.

A könyvnek az első munkából átvett fejezetei is nem egy eltérést mutatnak az első 
megfogalmazástól. A szerzők az egész átvett szöveget igen nagy gonddal átdolgozták, a 
közlési módot fejlesztették. Sok helyen találkozunk közbeiktatott bekezdésekkel, egyes 
komplikáltabb fejtegetések lecsiszolásával, egyes mondatok kifinomításával, némely 
kifejezésnek még találóbb szavakkal való pótlásával. Mindez a könyvnek az értékét, 
kivált a kiképzés alatt állók számára, nagyon megnöveli és az ismeretek megtanulását 
nagyon támogatja.

Bacsurina és Turketti új könyve még szélesebb és a napi szolgálatban még köz
vetlenebbül felhasználható anyagot tár a szinoptikusok elé, mint az első. A szerzők 
nagy gondosságot fejtettek ki abban a tekintetben, hogy minél világosabban és minél 
könnyebben elsajátítható módon adják elő ezt a meglehetősen bonyolult anyagot.

Aujeszky László

K. KXOCH és A. SCHULZE : M eth o d en  der K lim a k la s s if ik a t io n  (Az éghajlat 
osztályozásának módszerei). Justus Perthes Gotha, 1952. 80 (B/5) lap -f 10 színes 
37x40 cm Európa-klímatérkeppel.

Az éghajlat osztályozásának kérdése a klimatológia egyik sarkalatos problémája, 
mely a kutatók figyelmét állandóan leköti. Az éghajlat övezetes rendjét először felismerő 
ókori, görög te rmés zet bú várok alkotta szemléletet csak a műszeres mérőmódszerek 
alapjainak lerakása után, a XIX. század végén követhette a Föld éghajlati képének 
új, korszerű megrajzolása, Ám Supan (1879) termikus és Vojejkov (1884) hidrológiai 
alapokra felépített első éghajlatosztályozó rendszere óta egyre-más a keletkeztek a 
legkülönfélébb klíma-osztályozások. A legismertebbek s legáltalánosabban elfogadottak 
Koppén—Geiger (1928), Thornthwaite (1931), Philippson (1933), Aliszov (1936) és Creutz- 
burg (1950) klímaosztályozásai, de mellettük — a legkülönfélébb szempontok által vezé
reltetve — oly sok teljes- és részosztályozási rendszer született, hogy a kérdés irodalma 
ma már szinte áttekinthetetlen.

Erre a feladatra — a klímaosztályozás irodalmának összegyűjtésére és az osztályozás 
metodikájának s az egyes rendszerek összehasonlító áttekintésére — vállalkozott 50 évi 
bibliográfiai és klimatológiai kutatással a vállán Karl Knock professzor és munkatársa, 
Alfred Schulze (Bad Kissingen).

Munkájuk nyomán megállapítható, hogy minden khmaosztályozásnak még meg
van a maga. gyengéje, minden szempontból kielégítő osztályozás még nem született 
meg, s a probléma még távolról sem tekinthető megoldottnak. Knoch és Schulze műve 
a hozzá csatolt, 314 műre kiterjedő bibliográfiai feldolgozással, valamint az egyes rend
szerek alapján készített 10-féle európai klíma-térképpel igyekszik felismerhetővé tenni, 
hogy az eddig járt utak közül melyik minősíthető többé-kevésbbé kilátástalannak, s 
melyik módszerrel remélhető további előhaladás. Mégpedig gyakorlatilag keresztül
vihető olyan megoldás felé, amely a komplex »klíma« fogalmat teszi megfoghatóvá s 
térbelileg ábrázolhatóvá, ahelyett, hogy az egyes klímáknak lényeges sajátosságait 
figyelmen kívül hagyja, vagy hogy túl nagyvonalúan a Földnek a természetes zónáit 
elhanyagolva túlzottan csak egyes jelenségformákra (pl. növényzetre stb.) támaszkodjék. 
Hogy ez vájjon Bergeron szellemében (az összjelenségek dinamikus szemlélete), vagy



Koppen, Aliszov, Thornthivaite stb. módszerének kiszélesítésével érhető el, azt a szerzők 
szerint is csak a jövő dönti el. Knock és Schulze kitűnő összefoglaló munkája a klímaosztá
lyozás problémájának megoldására irányuló minden további törekvésben igen nagv 
segítséget jelent. . ' A'ai™ ^

JOSIP GOLDBERG: P r ilo z i is tr a z iv a n ju  k lim a ts k ih  f lu k tu a c ija  u  J u g o s la v ! ji
(Adatok az éghajlatingadozások vizsgálatához Jugoszláviában). A Zágrábi Egyetem 
Geofizikai Intézetének kiadványsorozata. III. sorozat, 3. szám, Zágráb, 1953. 28 lap.

A magyar klimatológusok fokozott érdeklődésére tarthat számot e tanulmány, 
mert közvetlen déli szomszédunkként Jugoszlávia választja el hazánkat az éghajlatunk
ban hatásaival oly gyakran és erőteljesen jelentkező mediterrán térségtől. A szerző 
abból indul ki, hogy a századforduló óta megerősödött meridionális légkörzés a dina
mikus oka a Jugoszláviában is észlelt éghajlatingadozásnak. A Zágráb—Gric obszer
vatórium 1862—1950-ig terjedő homogén adatsorait veszi beható vizsgálat alá. Tíz-tíz 
éves eltolással hét harmincéves periódust állít elő az egyes éghajlati elemekből s ezek 
változását kíséri figyelemmel. Véleményünk szerint helyesebb lett volna tízéves átlago
kat venni a vizsgálat alapjául.

Goldberg az éghajlati elemek közül a csapadék változékonyságának, a felhőzet évi 
járásának, a hőmérséklet nyári, téli, valamint napi középértékeinek, a légnyomás- és 
csapadéksúlypontnak változását írja le a 90 éves időszak alatt. Kitér az európai monszun 
jelentkezésére is a felhőzetben, csapadékban s a hőmérséklet napi közepeiben. Végered
ményben megállapítja, hogy a jugoszláviai éghajlatingadozásnak két megjelenési for
mája van : 1. az óceáni jelleg erősödése mutatkozik a telek enyhébbé válásában, a hőmér
séklet évi amplitúdójának csökkenésében s a légnyomássrílypont eltolódásában. E téren 
1921 — 1950-ig már visszafordulás jelentkezik a. kontinentahtás felé. 2. A szubtrópusi 
jelleg erősödése nyilvánul meg a nyári hőmérséklet melegebbé válásában, a meleg idő
szak meghosszabbodásában és a csapadéksúlypont viselkedésében (a nyarak szárazabbá 
váltak). A szubtrópusi jelleg ilyen irányú erősödése még az 1921 —1950 időszakban is 
folytatódott.

A tanulmány korszerű eszközökkel, világosan, érthetően tárja elénk az égha jlat -
ingadozások megnyilvánulásait Jugoszláviában. ,,,, , . , ," ° Bckessy Andrasne

V. G. SZEMJONOV : D é lk ö r m e n t i é s  s z é le s s é g i  s z in o p t ik u s  fo ly a m a to k  E u ró p a
fe le t t  a  té li h ó n a p o k b a n . (Meteorologija i Gidrologija 1953. évf. 8. sz. 3. old.).

A kutatások alapját Pogoszján megállapításai képezik, amelyek szerint az óceán 
vízhőmérséklete és az izobárfelületek alakulása között szoros kapcsolat van. .Mégpedig 
az izobárfelületeken az izohipszák gradiensei ott a legnagyobbak, ahol legnagyobb a 
vízhőmérsékiet gradiense, vagyis a szárazföldek keleti partjainál. Minthogy télen az 
óceán felett a levegő transzformációja gyorsan megy végbe, ekkor a levegő gyorsan 
veszi át a hőmérsékleti különbségeket. Tekintettel arra, hogy nincsenek nagy ingado
zások a vízhőmérsékletben, kell tehát, hogy kis változások is nagy hatásokat váltsa
nak ki.

Összefüggést kerestek a vízhőmérséklet átlagtól való eltérései és a szinoptikus folya
matok között. Ismeretes, hogy Európa felett két időjáráshelyzet van :

I. zónális áramlás, amikor is az Atlanti-óceán felett anticiklon helyezkedik el és 
emiatt intenzív nyugat-keleti irányú áramlás alakul ki ;

II. délkörmenti áramlás, amelyet a sarkvidékről kitörő antieiklonális »magvak« 
okoznak.

Feltételezték, hogy a vízhőmérséklet anomáliái a következő módon befolyásolják 
az izobárfelületeket :

a) ha az Atlanti-óceán északi vidékein a vízhőmérséklet eltérése pozitív, délen pedig 
negatív, akkor az izobár felületek északon emelkedni fognak, délen ezzel szemben 
süllyedni. Ez a magasban anticiklonok kialakulásához vezet, tehát megindítja a dél
körmenti áramlást.

b) ha az Atlanti-óceán északi részén a vízhőmérséklet az átlagosnál hidegebb, délen 
pedig melegebb, akkor az izobárfelületeken északon süllyednek és délen emelkednek. 
Ez megerősíti a magasabb szinteken amúgy is állandóan fennálló zónális áramlási, 
tehát erős lesz a ciklonális tevékenység.

Feltevéseiket a következő módszerrel ellenőrizték. A vizsgált területet, amely a 
85° W hosszúságtól 85° E-ig, illetőleg a 45° X szélességtől a 85° N-ig terjedt, a fok
hálózat alapján felosztották (5° X 10°'fiagyságú) négyszögekre. Azután megállapították 
ezekre a négyszögekre a ciklonok és anticiklonok gyakoriságát az 1899—1939. évekig 
terjedő 41 év alatt. Azután ldválasztották Szmit (A víz hőmérséklet havi anomáliái) 
munkájából azokat a hónapokat, amikor vagy az egyik, vagy a másik fenti feltétel
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teljesül. Olyan hónapot, amikor az Atlanti-óceán északi részén pozitív anomália, délen 
pedig negatív, vagy az északinál kisebb pozitív anomália volt, 37-et, olyant pedig, 
amikor északon volt negatív anomália, délen pedig pozitív,-vagy negatív, de az északi 
értékénél nagyobb, 31-et találtak.

Az első esetben — amely a feltételezés szerint a délkörmenti áramlásnak kedvez — 
a ciklongyakoriság megnőtt Grönlandtól keletre, valamint a Szovjetúnió európai részé
nek déli, illetve délkeleti részén, de Nyugat-Európa felett a felére csökkent, az anti
ciklongyakoriság ezzel szemben az északi vidékeken 175%-ra nőtt meg, az Atlanti
óceán déli vidékein pedig negyedére csökkent.

A második esetben — a zónális áramlást elősegítő anomáliák esetén — a ciklon- 
gyakoriság az óceán északi és a szárazföld északnyugati részén nőtt meg csaknem más- 
félszeresére, míg az anticiklonok száma északon alig érte el az 50%-ot, a Barentsz- 
tengeren pedig csak 25% volt, de délen 130%-ra nőtt meg.

Ezzel a feltevés bizonyítottnak látszik. Odorai Zoltán

mm
AZ 1954 JÚLIUSI ÁRVÍZ METEORO

LÓGIÁJA. Az 1954. évi júliusi árvíz mére
teiben olyan hatalmas volt, hogy létre
hozójával, a rendkívüli időjárással külön 
foglalkoznunk kell.

Hogy ennek az árvíznek jelentőségét 
teljes egészében mérlegelhessük, ismer
nünk kell a Duna magyarországi szakaszá
nak ár víz típusait. A magyarországi Duna- 
szakaszon három árvíztípus ismeretes :

1. Jégtorlódásos árvíz.
2. Tavaszi hóolvadásos árvíz, vagy zöld

ár.
3. Nyári esőzésből eredő árvíz.
A jégtorlódásos árvíz mindig helyi 

jelenség, nem a csapadékbőség okozza, 
hanem a jég, amelyik a levonulás alkal
mával hol egy kanyarulatnál, hol egy 
szigetcsúcsnál vagy egyéb akadálynál meg
torlódik. Úgynevezett jégdugót alkot, azaz 
eltörni a folyó medrét és megakadályozza 
a víz lefolyását. Ebben az esetben a le
folyó víz felduzzad és kilép a medréből, 
addig, amíg a víznyomás a jégdugót ki nem 
mozdítja helyéből. A jeges árvíz tehát 
hirtelen keletkezik, magassága kiszámít
hatatlan. Lényeges azonban, hogy helyi 
jellegű, rövid ideig, esetleg csak órákig 
tart. Aránylag elég gyakran jelentkezik. 
Különösen veszélyes, ha hosszú és kemény 
tél végén az enyhülés nem délről, hanem 
nyugatról jön, mert akkor előbb a Felső- 
Duna zajlik és nincs helye a jég levonulá
sának. A jeges árvíznél tehát döntő sze
repet játszanak a meteorológiai tényezők. 
Az olvadás mértéke, milyen hirtelen és 
honnan jön az enyhülés, a talajfagy hely
zete stb. A Dunán a legveszedelmesebb 
árvizek a jég levonulásával kapcsolatosak, 
de akármilyen veszélyesek is, nem tarta
nak sokáig. Az eddigi leghatalmasabb 
árvíz, amelynek annakidején a főváros is 
áldozatául esett, az 1838. március 13—15-i 
jégtorlódásos nagy árvíz volt. A mai víz
mércén 1029 cm-t ért volna el, tehát

több mint 2 méterrel meghaladta a 
mostani árvízszintet. (4300 házból 2300 
dőlt össze.) Súlyos helyzetet teremtett az 
1940—41-es jeges árvíz is. 1941. február 
4-én Budapesten 838 cm-es vízállást mér
tek. Idén a hosszú és kemény tél, valamint 
az akkor igen alacsony dunai vízállás 
miatt félni kellett egy jeges árvíztől. A 
jéglevonulás azonban nem okozott zavart.

A második típus a tavaszi hóolvadásos 
árvíz, vagy zöldár. Ez hosszú ideig szokott 
tartani, mert maga a hóolvadás lassú 
folyamat. Az örök hó határán alul levő 
és a télen felhalmozódott hóból, valamint 
a meleg tavaszi esőkből tevődik össze. 
A hóolvadás nem szokott az egész víz
gyűjtő területen egyszerre bekövetkezni 
és ezért az egyes völgyekből külön-külön 
érkezik lé az árhullám. Az egymásután 
következő kis árhullámok, amikor leér
nek Magyarországra, utolérik egymást és 
mintegy egymásra halmozódnak, s hosszú, 
tartós árvízzé egyesülnek. Ez hetekig is 
elhúzódhat. A Dunán a zöldár 6—8 héttel 
követi a többi folyók árvizét. Híres hó
olvadásos árvíz pusztított 1876-ban, amikor 
Budapesten 727 cm-es vízállást mértek és 
az alsó rakodópartot 4 héten át víz borí
totta. Hasonló volt a helyzet az egész 
Dunán. A magyar folyók (Tisza, Körösök 
stb.). legnagyobb része a tavaszi hóolvadá
sos árvizek idején érik el a legmagasabb 
vízszintet. Az idei tavaszi árhullám a 
Dunán a tél elhúzódása következtében 
igen későn jelentkezett és belenyúlt a 
nyárba.

Harmadik fajtája a dunai árvizeknek, a 
nyári árvíz. Ennek jellegzetessége a Duna 
felső és középső vízgyűjtőjének éghajlati 
adottságából ered. E vidék éghajlatát a 
nyári esőzés jellemzi. Éppen ezért, a nyári 
árvíz június, július, augusztus vagy ki
vételesen szeptemberben jelentkezik. A 
nyári árvíz egy nagy, de általában rövid 
ideig tartó árhullámból áll és csak a Duna
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alsó, magyarországi szakaszáig jelentős, 
mert lejjebb már teljesen ellaposodik. Egé
szen kivételes esetekben hosszabb időre is 
elnyúlhat. 1926-ban volt utoljára nagy 
nyári árvíz, amikor Budapesten az alsó 
rakodópartot június 20-án ellepte a víz 
és egyhuzamban 33 napig, majd kis szünet 
után még 6 napig, tehát összesen 39 napig 
tartott. Mohácson 67 napon keresztül volt 
a partok felett. Ez az árvíz azért is érde
kes, mert az idei nagyon hasonlított hozzá. 
Veszélyes volt még az 1899 szeptemberi 
nyári árvíz. Tulajdonképpen ez a típusa 
a nyári árvizeknek, mert egy gyorsan le
vonuló árhullámból állt. A nyári árvizeket 
legtöbbször a nagy záporok, kivételes 
arányú zivataros esők okozzák.

Az idei, júliusi árvíz is típusosán nyári 
árvíz volt. A rendkívüli időjárási körül
mények rendkívüli halmozódása során be
következett árvizet nem Magyarországon 
vagy a Kárpát-medence vízgyűjtőjében 
esett csapadékmennyiség okozta, hanem 
az Alpokban lehullott rendkívüli esőmeny- 
nyiség. A Duna mellékfolyói : az Iller, 
Lech, Isar, valamint az Inn, Salzach, 
Traun és Enns hozta a rengeteg vizet. 
Éppen ezért a bajor, a svájci, az osztrák 
Alpok, valamint a felsőausztriai területek 
felett lezajlott időjárást kell elsősorban 
vizsgálat alá vennünk.

A rendkívül hűvös májusi időjárás 
június első felében folytatódott. Június
iján három V/b időjárási helyzet alakult 
ki, mégpedig elseje, tizediké és huszon- 
nyolcadika körül. A tizedikéi V/b hozta 
meg az enyhülést az Alpokban. Hirtelen 
olvadás indult meg súlyos lavinaomlások
kal. Tizedikén a 0°-os hőmérsékleti szint 
még 2,8 km-en volt, 11-én pedig már 
4,2 km-re emelkedett. Robbanásszerűen 
jött az olvadás. Az V/b felsikló esői bőven 
öntözték az alacsony területeket, és nagy- 
mennyiségű havat zúdítottak a magasabb 
csúcsokra. Az egyes V/b időjárási helyzetek 
között nyugatról óceáni légbetörések vol
tak és alig alakult ki magasnyomású lég
halmaz, leszálló légáramlással. Ha ki is 
fejlődött 12, 18, 25 és 30-án, csak egé
szen rövid ideig tartott. Elekor már arány
lag magas volt a folyók vízállása. Június 
végén igen hideg tengeri levegő árasztotta 
el az Alpok környékét. A 30-án felépült 
magasnyomású hátságban kialakult le
szálló légáramlás átmenetileg száraz időt 
hozott, de egyben igen erős éjszakai le
hűlést. Jóval 10° alá hűlt le a levegő. 
Július 1-én 0 órakor az Alpoktól délre 
hirtelen erőteljes nyomássüllyedés je
lezte egy V/b időjárási helyzet kialaku
lását. Elsején 12 órakor már egy jól fejlett 
V/b húzódott fel a Genovai-öbölből a Pó- 
síkságra (1. ábra). Ez a ciklon aránylag 
gyorsan vonult északkeletre és 2-án 0 óra
kor már Budapest felett jelentkezett.

Elsején a ciklon előoldalán igen meleg, 
rendkívül magas harmatpontú trópusi 
levegő áramlott az Alpok völgyeit kitöltő 
hideg levegőre. Nagy hőmérsékletkülönb
ség volt a két levegő között. Az Alpoktól 
délre és keletre 25—35 fok hőmérsékletet 
mértek, míg az Alpoktól északra csak 
10—15 fokot. A hőmérsékletkülönbség 
tehát a talaj közelében a két levegőfajta 
között 15 — 20 fokra nőtt. Münchenben

J. ábra. Szinoptikus helyzet 1954. július 
1-én, 12 órakor

például 10, Prágában 13, ugyanakkor 
Bécsben 25 fokot észleltek. A melegfront 
Milano, Bolzano, Sonnblick, Linz, Brünn 
és Krakó vonalon húzódott keresztül. 
A nagy hőmérsékletkülönbségű és a magas- 
harmatpontú levegőtömegek keveredése 
következtében 24 órán át hatalmas felsik
ló eső keletkezett. Egyes állomások több 
órán keresztül a legerősebb intenzitású 
felsikló esőt jelentették.

Az V/b ciklon északkeletre vonulása 
után északnyugatról ismét hűvös tengeri 
levegő nyomult előre, ami záporokat és 
zivatarokat keltett. így 48 órán át esett 
az eső és a 4000 m-es csúcsokon havazott. 
Ez már igen magas vízállást okozott. Az 
Inn vízrendszerében Schárdingnél július 
2-áról 3-ára 244 cm-rel 627 cm magasra 
emelkedett a víz. Harmadikán átmeneti 
alpi-maximum alakult ki, ami csapadék- 
szünetet okozott. A 0°-os hőmérsékleti 
szint ekkor 2 km-rel csökkent. Negyedikén 
egy északnyugati hidegfront újabb záporo
kat 'és zivatarokat hozott. Ötödikén a 
hajnali órákban újabb erős nyomássüly- 
lyedés a Biscayai öbölben a második V/b 
időjárási helyzet kialakulását jelezte. Ötö
dikén 6 órakor már az Alpok déli lábánál 
erőteljes V/b ciklon jelentkezett. így  egy 
egészen rövid, néhány napos átmenet után 
az Alpok környékét elborító hideg leve
gőre ismét megkezdődött az előbbinél még 
melegebb trópusi levegő felsiklása. A hő- 
mérsékleti ellentét még nagyobb volt, mint 
az előző V/b-nél (2. ábra). Az Alpok kör-
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nyékén egyes völgyekben a hőmérséklet 
csúcsértéke még a 10 fokot sem érte el. 
Kis távolságon belül a két légtömegben 
közel 30 fokos hőmérsékletkülönbség mu
tatkozott. Újabb, az eddiginél is nagyobb 
mérvű esőzés kezdődött. Ez az esőzés főleg 
a bajor és osztrák Alpokban még akkor is 
veszedelmes lett volna, ha a csapadék nem 
haladta volna meg a maximális értéket.

Ez a második Y/b már nem mozgott 
olyan gyorsan, sőt stacionerré vált (3., 4. 
ábra). Július 5-én 6 órától 7-én 12 óráig 
alig mozgott és csak 8-án 0 órakor érte el

2. ábra. A hőmérséklet csúcsértékei (maxi
mumai) 1954. július 7-én

Budapestet. A ciklon stacionerré válása 
következtében a trópusi levegő hazánkon, 
Lengyel- és Csehországon át 7-én és 8-án 
északról is megkezdte felsiklását az Alpok 
környékét kitöltő hideg légtömegre, ami

3. ábra. Szinoptikus helyzet 1954. július 
5-én, 6 órakor

további megerősödését okozta a csapadék- 
hullásnak. Ötödikére a 0°-os hőmérsékleti 
szint ismét 1 km-rel emelkedett. Ez ko
moly lavinaomlásokhoz vezetett. A nagy 
hótömegek lejutva a völgyekbe, gyors ol
vadásukkal még fokozták a vízbőséget. 
A csapadék hullása azonban még ekkor

sem szűnt meg, hanem tovább folytató
dott 9-éig. A második esős periódus most 
már telt medreket talált. Nyolcadikáról 
9-ére Schárdingnél 435 cm-ről 930 cm-re, 
tehát 24 óra alatt közel 5 m-t emelkedett

4. ábra. Szinoptikus helyzet 1954. július 
7-én, 12 órakor

a vízszint. Ez óránként 20 cm-t jelent. 
Mindez teljesen váratlanul érte a várost. 
Tizedikén hajnali 2 órakor 1134 em-rel 
tetőzött az Inn Schárdingnél. Ugyanaznap 
reggel 8 órakor 1222 cm-rel Passaunál. 
Ez minden eddiginél 104 cm-rel magasabb 
vizet jelentett. Az Inn folyón levonult első 
árhullám még nem szaladt le az osztrák 
Dunán, amikor 10-én megérkezett a máso
dik árhullám. Ennek következtében 11-én 
Linznél 963 cm-re, 14-én pedig AYicnnél 
861 cm-re emelkedett a vízállás. (Az 
eddigi legmagasabb vízállás Linznél 907, 
Wiennél 858 cm volt.) Tizenharmadikán 
a Bajor-Alpok felől újabb árhullám érke
zett, de ez már csak az árvíz elhúzódásá
hoz vezetett. Mindez azért volt, mert a 
két V/b időjárási helyzet után nyugatról 
egyik front a másikat követte egészen 
16-ig. Véglegesen csak 20-án erősödött 
meg az Azori-maximum és épített fel egy 
tartósabb alpi magas nyomást.

Ennek a három, rendkívül elnyúló, egy
mást követő, azt utolérő árhullámból össze
tevődő áradásnak következménye volt a 
Szigetközre lezúdult árvíz, amelyik azután 
Budapesten 19-én 805 cm-rel tetőzött. 
A fővárost is veszélyeztető vízállás jóval 
magasabb lett volna Budapesten, ha nem 
következik be Felső-Ausztria és Szigetköz 
elöntése. Budapestnél az eddigi legmaga
sabb nyári dunai vízállást 1897. augusztus 
8-án mérték, 780 cm-t. 1926. július 2-án 
734 cm volt, 1944. április 17-én pedig 
754 cm. A mostanihoz hasonló magasságú 
vízállás tehát még nem fordult elő nyáron.

Az Inn völgyében az átlagos júliusi 
csapadékmennyiség 80—140 mm között 
van, egyes kivételes helyeken eléri a 
200 mm-t. Ugyanakkor 11 nap alatt
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július 1-től 11-ig 220-tól 250 mm-ig, egyes 
kivételes helyeken közel 300 mm esett. 
Magában Münchenben ezen idő alatt 
249 mm-t mértek, holott a havi átlag 
133 mm. Az évi átlagos csapadékmennyi
ség az Alpokban 700—1000 mm, egyes 
helyeken 1300 mm. így  tehát nem keve
sebb, mint az egész évi átlagos csapadék- 
mennyiségnek egynegyed része hullott le 
10 nap alatt.

1897-ben, majd 1926-ban hasonló volt 
a helyzet. így  tehát kb. 30 évenként egy
szer fordul elő a mostanihoz hasonló ki
vételes arányú árvíz. 1926-ban június 2-án 
képződött egy tartós V/b, amelyik 7-éig 
stacioner volt, majd 14-én és 18-án egy- 
egy újabb. Összesen három V/b ciklon 
vonult fel rövid idő alatt. Éppen ezért 
nagy jelentősége van azoknak a kutatá
soknak, amelyek az V /b időjárási hely
zeteket vizsgálják, hiszen mint láthatjuk, 
ezek a súlyos nyári árvizek léterhozói.

Nemcsak Felső-Ausztriában és hazánk
ban pusztított ebben az időszakban árvíz 
a rendkívül csapadékos időjárás következ
tében, hanem Nyugat- és KeletrNémet- 
országban is. Mint érdekességet emíthet- 
jük meg, hogy a Demokratikus Német
országban a Weise, Elster és a Pleise 
medencéiben a völgyzárók július 8-án 
csaknem üresek voltak, sőt már nehéz
ségek mutatkoztak a vízellátás terén, két 
nap múlva, 10-én délben pedig már nem
csak megteltek, hanem túl is folytak. 
Néhány óra leforgása alatt megteltek a 
hatalmas völgyzárók.

Néhány adat az árvíz okozta károkról : 
Eelső-Ausztriában az árvízsújtotta vidék
ről 50.000 embert kellett kilakoltatni. 
Különösen Linz, Krems, Melk és Wien 
környékén volt súlyos a helyzet. Az árvíz 
ezeknek a városoknak nagyrészét teljesen 
elöntötte. Krems környékén például 31 
lakótelep került víz alá. Ausztria észak
nyugati részén a vasúti forgalom csaknem 
teljesen megbénult. Hazánkban a Sziget
közben több napon át teljesen szünetelt 
a közlekedés. Számos községet kellett ki
üríteni, sok ház összeomlott vagy meg
rongálódott, utak, hidak mentek tönkre. 
Az állatállományban súlyos károk kelet
keztek. Magyarországon kerek 70.000 hold 
került hosszabb-rövidebb ideig víz alá. 
A Dunamenti nagyvárosok közül különö
sen Győrben okozott súlyos károkat az 
árvíz. ,

Összefoglalva, a következő időjárási 
tényezők okozták az 1954. évi júliusi rend
kívüli árvizet :

1. Az 1953—54-es tél igen zord és 
havas volta, valamint annak elhúzó
dása a tavasz rovására. 2. Az Alpokban 
szokatlanul nagymennyiségű hó halmo
zódott fel. 3. A tavaszi zöldár 6 — 8 hetes 
késéssel vonult le és mintegy belenyúlt a

nyári árvizek időszakába. 4. Az Alpok 
havasi zónájában június 10-én hirtelen 
jött az enyhülés és ezzel az olvadás. Egyik 
napról a másikra közel másfél km-t 
emelkedett a 0 fokos hőmérsékleti szint.
5. Két V/b időjárási helyzet alakult ki és 
ezek igen rövid időközben, egy héten 
belül követték egymást. 6. A második 
V/b időjárási helyzet stacioner volt, több 
mint 50 óráig. Ez játszotta a döntő szere
pet az árvíz létrejöttében. (Az V/b nor
mális jelenség, de nem kettő egy héten 
belül.) 7. A talaj a csapadékos tavasz 
következtében vízzel telítődött és így alig 
fogadott be valamit a júliusi csapadékos 
időszakban. 8. Az alacsony hőmérséklet 
és a magas harmatpont következtében a 
párolgás jelentéktelen volt. 9. Az V/b idő
járási helyzetek különleges típusa lépett 
fel. Szokatlanul nagy hőmérsékleti ellentét 
mutatkozott a meleg és hideg légtömegek 
között. Emellett mindkét légtömeg igen 
magas harmatponttal rendelkezett. 10. Ez 
a csapadék mennyiség természetesen csak 
az AÍpok vidékén vezetett ilyen súlyos 
árvizekre. A Duna vízbősége ugyanis nem 
attól függ, milyen nagy terület csapadék
vizeit gyűjti össze, hanem a vízgyűjtő 
terület domborzati viszonyaitól.

Évszázadonként egyszer előforduló 
elemi csapással állunk szemben, amit 
bizonyos éghajlat-ingadozás hozott létre. 
Mindebből azt a döntő következtetést 
kell levonni, hogy hazánkban nemcsak 
az aszály ellen kell felvenni a küzdelmet, 
hanem a belvizek és árvizek elien is. 
Az öntözés kérdésével együtt kell megol
dani a további belvíz-rendezést.

Zách Alfréd

É J  M IK R O K L ÍM A -K U T A T Á S O K  a  
BÜKKBEN. Wagner Richárd egyet, tanár 
a szegedi tudományegyetem Éghajlattani 
Intézetével ez év nyarán is folytatta az 
elmúlt év nyarán már megkezdett mikro- 
klimatológiai kutatásait a Bükk-hegvség- 
ben. Tavaly a Hosszúbércen az általa 
szerkesztett ú. n. komplex-hőmérővel vé
geztek próbaméréseket — amint erről a 
Magyar Meteorológiai Társaság Orvos
meteorológiai Szakosztályának 1953. okt. 
28-i előadó ülésén be is számolt Wagner 
professzor (lásd Időjárás 1953. évi. 5. sz. 
307. lap) ; az idei nyáron ugyancsak a 
Hosszúbérc környékén, Jávorkút közelé
ben folytak a kutatások.

A Tudományos Akadémia, a Munka
egészségügyi Kutató Intézet, a Balneoló
giái Kutató Intézet és a Meteorológiai 
Intézet több munkatársa meglátogatta 
Wagner professzort, hogy a helyszínen 
tanulmányozza mikroklimatológiai kuta
tásainak menetét. A látogatók elismerés
sel állapíthatták meg, hogy Wagner pro
fesszor és munkatársai az erdőszegély



252 *

mikro klimatológiai hatásainak mérésénél 
jól szervezett munkát folytatnak s attól 
értékes eredmények várhatók. Előrelát
hatólag az Időjárásnak, már a következő 
számában Wagner professzor és munka
társai tollából e fontos mérésekről meg
jelenik az első tanulmány, amelyet remél
hetően továbbiak is követnek.

K. J.

» A  R E P Ü L Ő G É P E K  J E G E S E D É S É -  
N E K  M E T E O R O L Ó G IA I V O N A T K O 
Z Á S A I« . A Meteorológiai Világszervezet 
Repülésügyi Bizottsága, melyben jelenleg 
59 állam van képviselve, 1950-ben Párizs
ban tartott ülésén tárgyalta a repülőgépek 
jegesedésének kérdését és felkérte a tit
kárságot, hogy gyűjtsön adatokat a jege- 
sedésről, valamint annak kapcsolatáról a 
felhő fizikai állapot jellemzői vei és a gyűj
tött anyagról készítsen jelentést. Erről 
a jelentésről számol be »Meteorological 
aspects of aircraft icing« címmel a Meteo
rológiai Világszervezet kiadványa, a Tech
nical Note, ez évi 3. száma (Genf, 1954).

Az a körülmény, hogy a bizottság ezt a 
felkérést megtette, a kérdés fontosságát 
mutatja. Felhőben repülés folyamán a 
gép egyes alaktrészeire esetleg lerakódó 
jég súlyos zavarokat idézhet elő a gép 
vezetésében, ezért kedvezőtlen és néha 
veszedelmessé váló jelenség. A jegesedési 
esetek száma együtt szaporodik a repü
lések növekedő gyakoriságával, jelenté
keny részük nagyobb magasság felé való 
eltolódásával, felhőkön keresztül menő 
vagy bennük lefolyó repülések minden
napivá válásával. Nem gondolunk itt a 
10 000 méteres vagy annál nagyobb ma
gasságban repülő nagysebességű vadász
gépekre, hanem a rúind gyakrabban 3000— 
6000 m között lebonyolított hosszútávú 
utasforgalomra.

A jegesedési lehetőség általában attól 
a magasságtól kezdődik, amelyben 0 C°-os 
hőmérséklet uralkodik. A hideg övben 
csaknem állandóan, a mérsékelt övben a 
téli évszakban sokszor már a talaj men
tén is létrejöhet jéglerakódás. A mérsékelt- 
övi nyár folyamán azonban a fagyhatár 
felmegy átlagban 2000 m fölé, a térítők 
táján 3000, az egyenlítői vidékeken 4000 m 
fölé. Tehát azokban a rétegekben, ame
lyeket a magasabb repülések táv
közeként jelöltük meg, még az állandóan 
meleg vidékek felett is jöhet létre jege- 
sedés. Jellemző, hogy éppen a meleg vidé
kek feletti renülések száma rohamosan nő, 
mert a forróövi tájakon az út- és vasút
hálózat nagyon ritka.

A világszeryezet titkársága — meg
bízatásának eleget teendő — adatokat 
gyűjtött a repülőgépekkel folytatott ilyen 
irányú kutatásokról. Ezek eredményének 
az értékelését azonban károsan befolyá

solja a használt műszerek és módszerek 
különbözősége, az összehasonlítás nehéz
kessége. Hiányosságuk az is, hogy a kísér
leti repüléseket mondhatni kizárólag a 
mérsékelt égöv alatt végezték. A térítők 
zónájából az adatok majdnem teljesen 
hiányoznak.

A titkárság mindenek előtt Kanadában 
és Svájcban lefolytatott kísérletekről tájé
kozódott. Az ezekről szóló beszámoló kitér 
a felhők fizikájának újabb kutatási ered
ményeire, főleg a jégmagvak képződésé
nek a körülményeire is.

A repülőgépek jegesedése több körül
ménytől függ. Ilyenek : a környezet hő
mérséklete, nedvessége, sűrűsége, folyé
kony víztartalma, a cseppek nagysága, 
eloszlása. Szerepet játszik azonban a 
repülőgép felszíni hőmérséklete, sebessége, 
a levegőben elfoglalt helyzete és alakja is. 
A legfontosabb feltétel természetesen, 
hogy a levegő hőmérséklete 0 C° alatt 
legyen, legalább is a mozgó tárgy sebes
ségének megfelelő kinetikai hőémelkedésre 
vonatkoztatva. Ezután azonban fontossági 
sorrendben mindjárt a cseppek méreti el
oszlása és a folyékony víztartalom nagysága 
következik. Utóbbi legnagyobb értékét fel
áramlási (gomoly-) felhőkben az alaptól 
számítva vastagságuk y2 — 2/s  részének 
megfelelő magassági szintben találjuk. 
Turbulencia-felhőknél (réteges és gomo- 
lyos-réteg felhők) a legnagyobb víztarta
lom a felhő tetejénél valószínű. A víz
szintes összeáramlás felhőzeténél (pl. lepel
felhő) a folyékony víztartalom aránylag 
kicsi, mert anyagjuk nagyobb része jég
kristály. A lepelfelhők feltöredezett párna
felhős széle azonban sokszor áll folyékony 
cseppek halmazából.

Ha jégkristályok hullanak be túlhűlt 
felhőkbe, a folyékony víztartalom 'roha
mosan csökken (20 perc alatt esetleg 
1/ 10-re), s ez a felhő alsó részének fel
oszlásához is vezethet.

Az Angol Meteorológiai Intézet a jege- 
sedés kérdésének jelen állásáról egy »Át
tekintését közölt. Ebben többek között 
egy olyan ábra is található, amely a csepp- 
nagyság, a folyékony víztartalom és a 
jégképződés közötti összefüggést tünteti 
fel egy 7,6 cm átmérőjű henger esetében 
320 km/h sebességű szél mellett.

A beszámoló sorban ismerteti
a) a folyékony víztartalomra,
b) a cseppnagyság eloszlására,
c) a hőmérsékletre,
d) a jegesítő légtér vízszintes kiterje

désére vonatkozó kutatásokat.
A folyékony víztartalmat a Szovjet

unióban V. A. Zajcsev 60 repülés alkalmá
val vizsgálta. Eszközül nedvesség-elnyelő 
filterpapírt használt. Tornyos gomoly- 
felhőben a felhőalaphoz közel átlagban 
0,33 gr/m3 víztartalmat talált, a felhő
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belsejében 950 m-nyire az alapjától 1,7 
gr/m3-nyi folyékony víztartalmat, 1350 
m-en 0,77 gr/m3 mennyiségűt talált. 
Ugyanekkor a maximális víztartalom 
4,1 gr/m3, a cseppszám pedig (koncen
tráció) 70/cm3 volt. A cseppnagyság az 
átmérőt tekintve túlnyomó részben 3 — 
40 mikron között mozgott, de előfordultak 
100—400 mikron közé eső átmérőjű csep
pek is. Weickmann és aufm Kampe az 
USA-ban a cseppek nagyságából és a 
látási értékből következtetett a folyékony 
víztartalomra, míg Pettit a forgókorong- 
módszert alkalmazta. A Weickmannék 
által talált értékek nagyjából megegyez
nek Zajcsev értékeivel, de náluk a víz
tartalom növekedése nagyobb magasságig 
tart. Ők ugyanis zivatarfelhőkben észlel
tek. A Kanadában talált víztartalom 
értékei jóval kisebbek. Az amerikai kísér
letek szintén kimutatták a víztartalom 
növekedését St felhőknél 1500, Cu felhők
nél 4000 m magasságig. Tovább felfelé a 
víztartalom az amerikai repüléseknél is 
csökkent.

A cseppnagyságra vonatkozó mérési 
módszer Zajcsevnél közvetlen fényképezési 
volt, az USA-ban olajszános és forgó- 
hengeres.

A cseppeloszlás változatossága (csepp- 
spektrum) a Zajcsev által tanulmányozott 
gomolyfelhőkben alul kicsi (a spektrum 
keskeny), zivatarfelhőkben felfelé növe
kedő (a spektrum szélesedik), rétegfelhők
nél hosszan elnyúlik a nagy cseppek felé 
(a spektrum csóvát tüntet fel).

Az Egyesült Államokban, végzett meg
figyelések alapján az alábbi körülmények 
fennforgása mellett a jegesedés igen való
színű (megfelelő hőmérsékletnél) :

Víztartalom Cseppnagyság 
gr/m3 átmérő, mikron

3000 m magasságig 
R étegfelhő.... 0,19 12
Gomolyfelhő . 0,42 21

3000—6000 m magasságig 
Rétegfelhő. . . . 0,06 15
Gomolyfelhő . (0,18) (20)

A jegesedési lehetőség megítélésénél 
tehát a folyékony víztartalom és a csepp
nagyság ismerete nem nélkülözhető.

Á hőmérsékletet illetőleg az összes repü
lések tekintetbe vételével kitűnt, hogy 
fagypont feletti 1 — 2° C-tól lefelé jegesedés 
előfordult ugyan —40, —60° C-ig is, de 
az esetek 90%-ában —13° C felett lépett 
fel. Középértéke a St és Cu felhőzetre 
vonatkozólag egyaránt —6° C körül volt.

A jegesedési zónák vízszintes kiterje
désére vonatkozólag keletangliai radar
vizsgálatok szerint az esetek 40%-ában 
160 km útból 16 km-cn át kaphat a gép

jeget. Ugyanilyen úthossznál 32 km-en 
tartó jegesedés csak 4% körül volt vár
ható. Tényleges repüléseknél Pettit azt 
találta, hogy a jegesítő zóna vízszintes 
kiterjedése 90%-ban nem haladta meg 
gomolvfelhőben a 8 km-t, rétegfelhőben 
az 50 km-t. A legnagyobb kiterjedés — ami 
bizonyára elég ritkán fordul elő — gomo- 
lyoknál 64 km, rétegfelhőknél 371 km 
volt.

A repülésekkel egyidejűleg laborató
riumi kísérletek is folynak a jegesedés 
tanulmányozása céljából. Ezek a kísér
letek részben a levegőben alkalmazott 
mérési módszerek hiányosságait fedték 
fel, részben érdekes eredményeket is hoz
tak. Melcher 1 cm átmérőjű pálcára való 
jéglerakódást vizsgált meg —5° és —17° 
között 5—10 m/sec sebességű áramlásban 
0,3—1,5 gr/m3 folyékony víztartalom mel
lett, kb. 5 mikron átmérőjű cseppek ese
tében. A kísérleteknél a jéglerakódás a 
folyékony víztartalom növelésével csak
nem lineárisan nőtt. Állandó víztartalom 
mellett a lerakódás mennyisége azonban 
csökkent, amint a hőmérséklet süllyedt. 
A pálca anyaga a lerakódó jég mennyi
ségénél nem játszott szerepet, de a pálca 
felszíni érdessége a jég tapadására erős 
befolyást gyakorolt. Meglepő volt, hogy 
növekedő áramlási sebességgel a lerakó
dás általában csökkent, ami valószínűleg 
a cseppek igen kis méretével magyaráz
ható.

A felhők fizikája szempontjából a kris- 
tályképződés problémája áll a kutatások 
középpont j ában.

Általánosan elfogadottnak mondható az 
a vélemény, hogy a jégkristályok parányi 
cseppek megfagyása, által keletkeznek. 
Közvetlen szublimálódás a légneműből a 
szilárd halmazállapotba inkább csak —26, 
—40°-tól lefelé fordul elő. Findeisen kuta
tásai alapján feltételezik, hogy a fagyási 
hőmérséklet függ a kondenzációs mag ter
mészetétől. Egyik fajta mag elősegíti a 
megfagyást már —10°-nál, a másik fajta 
csak esetleg —30°-nál. Bigg kísérletei 
szerint megfagyhatnak cseppek —20° alatt 
magvak nélkül is. Ilyen úton képződhetik 
Ci —35°-nál, St — 20°-nál, Cu —23°-nál. 
A fagyásnál — szerinte — csak a csepp
nagyság és a hőmérséklet számít. Hosier 
magyarázata szerint az idegen anyag, 
amely emeli a megfagvási hőmérsékletet, 
csökkenti a cseppecske szabad felületi ener
giáját, amely polarizálható ionok jelen
létével magyarázható. Ezért fagy meg kis 
csepp alacsonyabb hőmérsékletnél, nagy 
csepp magasabbnál.

A jegesedésnek a folyékony víztarta
lommal, a cseppnagysággal és hőmérsék
lettel való összefüggését feltüntető dia
grammok valószínűleg erősebb jegesedést 
mutatnak a valóságosnál, mert az anyag
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hozzájuk olyan kutatások közben gyűlt 
össze, amikor a kutató gépek szándékosan 
felkeresték a jegesedési zónákat. Azonkívül 
kérdéses, hogy a mérsékeltövi adatok át
vitele a forróövi körülményekre extra
polációs úton a valóságnak megfelelő ered
ményt szolgáltat-e?

A menetrendszerű forgalmi gépekkel 
való kutatásról eddig csak rövid közlések 
jelentek meg. Nagyon kívánatos lenne 
minél többet felszerelni belőlük megfelelő 
mérőeszközökkel, hogy az adatgyűjtés 
meggyorsuljon. Az Egyesült Államokban 
nyomásos jegesedésmérővel felszerelt négy 
forgalmi gép az 1951 január—május idő
közben 100 alkalommal kapott jegesedést. 
A jegesedési időtartam az összes repülési 
időnek 1,5%-át tette ki. Kedvezőtlenebb 
a helyzet Kanadában, ahol a jegesedési idő
tartamra — legalább is a Transkanada 
Airlines vizsgált vonalain — az összes 
repülési időtartamnak 5%-a esik.

A beszámolót 33 irodalmi mű felsoro
lása zárja be, amelyek az előzőkben emlí
tett tárgyköri problémákkal foglalkoznak.

Hille Alfréd

F E L H Ő S Z A K A D Á S  A  M Á T R Á B A N .
Az idei (1954. évi) rendidvül csapadékos 
tavaszi és nyári hónapok alatt többször 
fordult elő felhőszakadás hazánk felett. 
Következményeit tekintve, talán a leg
jelentősebb a június 11-i mátrai felhő- 
szakadás volt. Ezen a napon heves zá
porok, zivatarok törtek ki az ország 
több pontján : Baranya és Tolna megyé
ben, Kalocsa környékén, valamint a Mátra 
és a Bükk vidékén. A csapadék mennyi
sége helyenként meghaladta a 40 — 50 rnrn-t 
is. Ekkora, vagy még ennél is nagyobb 
mennyiség máskor is hullott, de jelentő
sége nem. terjedt a szűkszavú meteoroló
giai jelentéseken túl. A Mátra déli lejtő
jén hirtelenül lezúduló vízmennyiség azon
ban úgy felduzzasztottá a patakok vizét, 
hogy azok kiléptek a medrükből és elárasz
tották a falvakat. A legtöbbet szenvedett 
Nagyréde község, ahol az árvíz bizony 
meglehetősen komoly károkat is okozott, 
amelyről annak idején a napisajtó is be
számolt. Ezzel egyidejűleg felhőszakadás 
volt a Mátra északkeleti részén is. Itt, 
amint később látni fogjuk, talán még 
nagyobb mennyiség hullott, mint a déli 
oldalon, a Tárná és Eger patakon gyorsan 
vonuló árhullámot okozott, de különösebb 
kártétel nem történt.

A felhőszakadás időjárási történetét 
tekintve legelőször megállapíthatjuk, hogy 
május hó és június első hete az átlagosnál 
csapadékosabb volt. Ez annyiból jelentős, 
hogy a talaj meglehetősen nedves volv és 
így csak kis mennyiséget tudott felszívni 
az újabb esőből. Június hó 9-én és 10-én 
országszerte száraz időjárás uralkodott.

Ezekben a napokban meleg, szubtrópusi 
levegő borította az országot. 10-én csak
nem mindenütt 28 — 30 fokig emelkedett a 
hőmérséklet. Nyugat felől azonban hideg, 
tengeri léghullám közeledett, amely 10-éről 
11-éré virradó éjszaka folyamán betört az 
országba. Ennek a hideg levegőnek a 
frontja 11-én reggelre elérte a Duna— 
Tisza-közét, további mozgása azonban 
megszűnt: veszteglő fronttá alakult át. 
A front keleti oldalán még ott található 
volt a meleg, szubtrópusi levegő, míg a 
másik oldalon hűvös, tengeri levegő he
lyezkedett el (1. ábra). Az ilyen veszteglő

1. ábra. Európai időjárás-helyzet 1954. 
június hó 11-én reggel

frontokon igen gyakran ciklonhullómok 
képződnek ki, amelyek végighaladnak a 
fronton. Ez történt most is.

Június hó 11-én a hazánkon keresztül
húzódó veszteglő fronton több ilyen, a 
Bebber-féle V. b. pályán mozgó, kis ciklon 
vonult át nagyjából délről észak felé. A  
ciklonok átvonulása után kissé megerő
södött a nyugati áramlás, előretört a hideg 
és minthogy a szubtrópusi levegő egyen
súlyi helyzte »bizonytalan* volt, azaz 
könnyen alakultak ki ebben függőleges

2. ábra. Időjárási helyzet hazánk felett 
a mátrai felhőszakadás idején (1954. jún. 

11-én 15 órakor)



lég m o zg á so k , felléptek a heves záporok, 
z iv a ta ro k . A  ciklonok jól láthatók a fel hő - 
sza k a d á s időpontjában készült hazai szin
o p tik u s  térképen (2. ábra). Az egyik ciklon 
magja ebben az időben a Börzsöny, illetve 
Cserhát felett helyezkedett el, a másik a 
Mecsek vidékén. A börzsönyi ciklon to
vábbi áthelyeződése váltotta ki azután a 
Mártra környékén pusztító felhőszakadá
sokat.

A csapadék-adatok szerint a felhősza
kadásnak két középpontja volt : az egyik 
a Mátra délnyugati oldalán, a másik észak
keleten (3. ábra). A délnyugati okozta a

3. ábra. A 24 órás (június 11-én 07 órától 
]2-én 07 óráig) csapadékmennyiség el

oszlása a Mátra-vidéken

nagyrédei árvizet. Ezen a részen általá
ban 30 mm-nyi esőről számolnak be a 
jelentések : Gyöngyös 32, At-kár 33, Galya
tető 30, Szalajkaház 38, Nágyparlag 39, 
ezzel szemben Mátrafüred 47, sőt Gyön
gyöspata 65 mm. Valószínű azonban, hogy 
a felhőszakadás középpont jában még ennél 
is nagyobb mennyiség hullott. A Gyön
gyöspatán és Nagyrédén átmenő patak 
vízgyűjtő területére lehullott vízmennyi
séget bajos megbecsülni, mert — sajnos — 
ezen a területen csak kevés csapadékmérő 
állomás van. Mindenesetre az árvíz oka 
nemcsak a víz mennyisége volt, hanem 
az is, hogy aránylag rövid idő alatt zúdult 
le s így egyszerre érkezett le a völgybe.

Az északkeleti felhőszakadás nagyobb 
területen adott jelentős csapadékot. Párád - 
fürdőn 72, Parádsasváron 60, Sírokon 47, 
Felsőtarjánkán 46, Hevesaranyoson 49, 
Bodonyban és Egerbaktán 45 mm-t mér
tek, de ezek, amint említettük, távolról 
sein okoztak akkora károkat, mint az 
aránylag kisebb délnyugati felhőszakadás.

A nagyrédei felhőszakadás és árvíz nem
csak a rövid időn belül bekövetkező teljes 
helyreállítás után is még sokáig emlékezetes 
marad az ottani lakosok számára, hanem 
érdekes adalékot szolgáltat a Mátra-vidék 
szélsőségekre hajlamos csapadékviszonyai-
^°7' *s ‘ Ozorai Zoltán

V IZ T Ö L C SÉ R  A  B A L A T O N  F E L E T T .
Az Időjárás előző számában Ozorai Zoltán 
írt ismertetést a május hó 7-én Tatabánya 
környékén pusztító tornádóról. Most, a 
két hónap múlva, július hó 8-án a Balaton 
felett kialakult víztölcsérről számolunk be.

A Balaton mellett üdülők közül bizo
nyára sokan látták a nem mindennapi 
jelenséget. Igen érdekes és pontos leírását 
juttatta el megfigyeléseinek Intézetünk
höz özvegyi Ferenc műegyetemi tanár
segéd, aki a siófoki tisztviselőtelepről ész
lelte a víztölcsért. Nem messze a siófoki 
hajóállomástól látta és figyelemmel kísérte 
az időjárást a viharjelző állomáson e kis 
közlemény írója is, aki ebben az időben 
a viharjelző szolgálatot látta el.

A víztől csér a Balaton felett alakult ki 
és ott is szűnt meg, távcsővel történt meg
figyelés szerint. Kárról nem érkezett jelen
tés az Intézethez, így érdeklődésre a víz- 
tölcsér nem pusztításai miatt tarthat szá
mot, hanem mert kialakulását és fejlődését 
jól lehetett követni.

A mi szélességünk alatt ritka víztölcsér 
kezdetben felhőtölcsér alakjában jelent
kezik. Belsejében a környezetéhez képest 
sokkal alacsonyabb a nyomás, erős a fel
szálló légáramlás és a szél. Ha a felhő- 
tölcsér leér a talajra, a fennálló szívóhatás 
következtében onnan a port vagy vizet 
felragadja s így alakul ki a por- vagy víz
tölcsér.

1954. július hó S-án hazánk területén 
húzódott a hőmérsékletben nagy különb
séggel bíró Nyugat-Európát borító hideg 
és Kelet-Európában uralmon levő szub
trópusi légtömegek határa. A nappali leg
magasabb hőmérséklet július 8-án Mün
chenben 10, Bécsben 17, Budapesten 20, 
ezzel szemben Debrecenben 27, Kolozs
várott 28, Bukarestben 30 fok volt. A 20 
fokos izoterma jól kiemeli a délre nyo
muló és Ny ugat-Magyarországra betört 
hideg levegő határát. Á keleti oldalon déli 
széllel trópusi levegőt szállító, nyugati 
oldalán pedig északnyugati, északi széllel 
hideget hozó ciklon 8-án reggel a Kárpát- 
medence felett helyezkedett el, az egész 
országban zivataros jellegű időjárást 
okozva. Siófokon az első zivatar 19 mm-es 
csapadékkal, 18 m/mp erősségű szél
lökéssel már hajnali 3 órakor volt. Tíz 
órától kezdve azonban napközben csupán 
egy-két m/mp erősségű változó irányú 
szél fújt 19 óra 30 percig, miközben 15 óra 
15 perckor záporeső hullott, 16 óra 10 
perckor dörgést lehetett hallani, 18 óra 
45 perckor Tihany mögött zivatar tört ki 
és a túlsó part lassan eltűnt az esőfüg
göny mögött. 18 óra 47 perckor újabb 
záporesőt jegyeztem fel.

Most idézzük Özvegyi Ferenc sorait a 
felhőtölcsérre vonatkozóan : »19 óra felé
Kenese-Akarattya irányában alacsony,
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sötét felhők gyülekeztek. Csapadék lát
hatóan belőlük nem esett, mert a felhők 
alatt esősávok nélkül távolabbi világos 
felhőzetet lehetett látni. 19 óra 35 pere 
körül az alacsony, sötét esőfelhőket és a 
tó felszínét karcsú víztölcsér kötötte 
össze. Mögötte látszott a jóval sötétebb 
hegyvonulat. Az oszlop magassága kb. 
500—600 m, vastagsga 15—35 méter 
között változott, amint 6-szor 30-as fonál
keresztes távcsövemmel megállapíthat
tam. Alig látszott Kenese felé elmozogni, 
függőleges tengelyét, párhuzamos oldalait 
majd. mindvégig megtartotta. Lassan im
bolygó tömlő benyomását keltette. Alja 
a víz felett kevéssé megvastagodott. Mini
mális amplitúdójú, egészen lassú kígyózó 
mozgást végzett. A víztölcsér világosabb 
színű volt, mint a felhőzet, hiszen véko
nyabb volt annál és mögötte világosabb 
égbolt látszott. Távcsővel a víztölcsér 
szélén tengelyirányban sötétebb csík lát
szott. A tölcsér körül a vizen erősebb szél 
hullámai voltak láthatók, de az észlelés 
helyén a talaj mentén 0—1, később 20 
órakor is csak kb. 2 — 3 Beaufort-fok erős
ségű déli szél fújt. Az idő múltával az eső
felhő megsüllyedt a víztölcsér körül. A 
víztölcsér Kenese felé vándorova vasta
godni kezdett. Felső része most már való
ban tölcséralakúvá vált. Ekkor már nem 
láttam tisztán az alsó részét. Ebben az 
időben, 19 óra 40 perckor (a megfigyelés 
érdemi része 5—6 perces) megindult a 
zápor. Az esősávok egyre sűrűsödtek, úgy, 
hogy a víztölcsér az esőfüggöny mögött 
tűnt el. Húsz órakor a siófoki kikötőben 
viharjelzést adtak le. (Az időpont meg
egyezik feljegyzéseimmel — Szerző.) Az 
alsóörsi hegy tűnt el utoljára a Tihany— 
Kenese felől összezáródó esőfüggöny mö
gött. Húsz óra 35 perckor érte el a tiszt
viselőtelepi, a siófoki kikötőtől mintegy 
2 km-re fekvő észlelési helyet a záporeső 
s vele az erősebb, 5—6-os Beaufort-fok 
erősségű északi, északnyugati szél.«

Tegyük hozzá még a fentiekhez a 
következőket : Siófokon 20 óra 14 perc
kor tör ki a zivatar, 20 óra 30 perckor 
16 m/mp erősségű széllökés következett be, 
utána a szél erőssége átlagosan 10— 
12 m/mp volt, 15 m/mp-t többször elérő 
széllökésekkel. A szél lecsendesedése csak 
másnap következett be.

Átnézve július 8-a időjárását, azt mond
hatjuk, hogy az északról betörő hideg 
levegő és a délről még Lengyelországot is 
elárasztó trópusi légtömeg határán ki- 
élesedett hőmérsékleti ellentét, valamint 
a magassági felszállás tanúsága szerint 
fennálló bizonytalan egyensúlyéi légállapot 
megteremtette a víztölcsér kialakulásának 
feltételeit. Ehhez még hozzájárult az, hogy 
maga a ciklonmag is hazánk felett volt
ebben az időben. Ty 71, T ,Kallós lmrene

M U X K A E G Y E Z M É N Y  A  N E M Z E T 
K Ö Z I P O L G Á R I R E P Ü L É S Ü G Y I S Z E R 
V E Z E T  É S  A  M E T E O R O L Ó G IA I V I
L Á G S Z E R V E Z E T  K Ö Z Ö T T . A polgári 
repülés lassanként átfogja az egész Földet. 
A forgalmi repülőgépek ma már óceánok, 
sivatagok, hómezők, forróövi erdőségek 
felett rendszeresen közlekednek. A mete
orológiai szükségletek e forgalomnál min
denfelé fennállanak. E szükségletek meg
kívánnák, hogy az országhatárokon át
repülő forgalmi gépek mindenütt megkap
ják az üzemük biztonságához tartozó 
meteorológiai támogatást, sőt hogy min
denfelé azonos módon részesüljenek a kellő 
t ámogatásban.

A repülés meteorológiai szükséglett' ki
elégítésének a megszervezésével, a létesí
tett szervek tevékenységének irányításá
val nemzetközi síkon a két említett szer
vezet foglalkozik.

A Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szer
vezet ( Organisation de V Aviation Civile 
Internationale =  OACI) keretében a 
Meteorológiai Bizottság (Division Mété- 
orológique) intézi a légkörtani természetű 
kérdéseket. A Meteorológiai Világszerve
zet ( Organisation Météorologique Mondiale 
=  OMM) keretében a repülésügyi vonat
kozásokat a Repülésügyi Meterológiai Bi
zottság (Commission de Meteorologie Aero- 
nautique) vizsgálja. Mindkét nagy szerve
zetnek csak államok lehetnek a tagjai. Az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége mindkettő 
működését elismerte és megerősítette. 
Magyarország az OMM-nek tagja, az 
OACI-nak nem. Az OMM tagállamainak 
száma kb. 90, az OACI-é kb. 60.

Mindkét szervezet arra törekszik, hogy 
a maga munkaterületén a repülést minél 
hatásosabban segítse, biztonságáról gon
doskodjék. Minthogy nemzetközi tekin
tetben a határokon áthaladó repülések 
érdekében mindkét szervezet munkaterü
lete az irányelvek és alkalmazott mód
szerek lehető legteljesebb egyöntetűségét 
kívánja meg, a zökkenésmentes és mind
két felet kielégítő együttműködés bizto
sítására Munkaegyezményt ( Arrangement 
de Travaille) kötöttek, mely 1954. január 
1-én lépett életbe.

Az Egyezmény elhatárolja működési 
körüket a repülési meteorológia területén 
és eljárást állapít meg adandó esetre az 

-együttműködés biztosítására.
A munkaterületek elhatárolása a két 

szervezet alapfeladatából folyik. Az OACI 
meghatározza a polgári légiforgalom biz
tonsága, rendszeressége, gazdaságossága és 
teljesítőképessége érdekében szükséges 
szolgálatokat, elősegíti azok létesítését, 
útbaigazításokat ad azok ellátási helyére, 
formájára, időpontjára. Mindazon ügyek, 
amelyek más természetű (nem meteoro
lógiai) szolgálatokkal való együttműkö-

*
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dósre, tervezett vagy már működő légi - 
forgalmi vállalatokkal való összműködésre 
vonatkoznak, az OACI felelősségi körébe 
esnek.

Az OMM meghatározza a módszereket 
és a gyakorlati megoldásokat annak érde
kében, hogy bármilyen emberi tevékeny
ség (a repülést is beleértve) a szükséges 
meteorológiai védelemben részesüljön. 
Azok a kérdések, amelyek meteorológiai 
létesítményekkel függenek össze (pl. hogy 
mire van a meteorológiai szolgálatoknak 
szükségük ahhoz, hogy a repülési igénye
ket kielégíthessék) vagy amelyek a repülés 
szolgálatában végzendő meteorológiai és 
technikai gyakorlati alkalmazásokra vo
natkoznak, vagy amelyek megoldása szo
ros összehangoltságot kíván meg a mete
orológia más (nem repülési) célokat szol
gáló alkalmazásaival, az OMM illetékes
sége és felelőssége körébe tartoznak.

Azokat az ügyeket, melyek egyik em
lített kategóriába sem tartoznak, együttes 
eljárás alapján kell elintézni.

A folyamatos tájékozottság érdekében 
mindkét szervezet __ megfigyelőt küld a 
másik szervezet Állandó Bizottságánál• 
értekezleteire. Minden olyan határozatról 
tájékoztatják egymást, mely a repülés 
meteorológiai védelmével, vagy elősegí
tésével kapcsolatos, valamint minden meg
keresésről, körlevélről, melyet a tagálla
mokhoz intéznek, feltéve, hogy a meg
keresések közös kérdést érintenek.

A világméretű alkalmazásra szánt tech
nikai ajánlásokat közösen dolgozzák ki. 
Az alkalmazások szükségét repülési vonat
kozásban az OACI állapítja meg, mete

orológiai formáját , az OMM dönti el. 
Utóbbi dolgozza ki a különböző jelentések
nél használatos számkulcsokat. Ha utób
biakat repülőszemélyzet is használja, az 
OACI ajánlásai irányadók a számkulcsok 
megalkotásánál.

A repülőgépek és a talaj közötti leve
lezésben használatos Q számkulcsok ( Q- 
kodex) megtervezése az OACI feladata. 
Ugyanő írja körül a repülési fogalmak 
meghatározását, valamint a különböző 
nyelvekben a fogalomnak pontosan meg
felelő szavakat. A meteorológiai fogalmak 
köiiil írás a és az ennek megfelelő idegen
nyelvű szavak megjelölése az OMM illeté
kessége alá tartozik.

Az OMM szervezi meg a meteorológiai 
alaphálózatot — a magassági adatszol
gáltatást is beleértve, — de tekintetbe 
veszi az OACI javaslatait. A meteoroló
giai jelentőhálózat fogyatékosságára eset
leg az OACI hívja fel a figyelmet. Ha a 
hiányosság a repülés szempontjából gyors 
intézkedést kíván, az OACI az illető tag
állammal közvetlen kapcsolatba is léphet 
meteorológiai kérdéseket illetőleg is és a

hiányosság megszüntetését javasolhatja, 
de ilyen esetről az OMM-et mindig tájé
koztatni kell.

Az OMM felelős a szinoptikai analízisek 
készítéséért, szem előtt tartva az aviatikái 
szükségletet. Az OACI megállapítja, hogy 
mikor milyen jelentésekre van a repülésnek 
szüksége, aminél azonban tekintettel van 
a repülőtereken kívül az OMM által más 
célok szolgálatában létesített állomásháló
zatra is.

Az OACI javaslatot tesz az időjelző 
központok elhelyezésére repülési szem
pontból, valamint a híradás megszerve
zésére, amelyet azután az OMM lehetőleg 
összeegyeztet a másirányú meteorológiai 
működés szükségleteivel.

Az OMM határozza meg, hogy milyen 
meteorológiai ismereteket kíván azoktól, 
akik a nemzetközi légiforgalom időjárási 
biztonsági szolgálatát ellátják, az OACI 
pedig közli az OMM-el, hogy ő milyen 
ismereteket kíván meg ettől a személy
zettől a légiforgalom üzemi kérdéseiről. 
Amikor az OACI bizottságaiban erről a 
kérdésről tárgyalnak, utóbbi mindig meg
hívja az OMM-et a tárgyalásokon való 
részvételre.

Mindkét szervezet állandóan törekedik 
arra, hogy a repülési meteorológia alkal
mazásának nívóját mindenfelé egyformán 
a legmagasabbra emelje, és technikai 
támogatást nyújtson a kevésbbé fejlett 
szolgálatú országok számára. Erre a célra 
a két szervezet nyilvántartja a repülési 
szolgálatra kiképzett inéi eorológusok jegy
zékét, akik ilyen technikai támogatási 
kiküldetésre tekintetbe jönnek.

Az Egyezmény egyébként ideiglenes és 
közös megegyezés alapján módosítható, 
vagy 90 napos előzetes értesítés mellett 
fel is mondható. tjxiu a i

A  D IN A M IK U S  M E T E O R O L Ó G IA I  
K U T A T Á S O K  Ü J  S Z ÍN H E L Y E : A  
M A R S . A dinamikus meteorológia fejlő
dése szempontjából igen kedvező lenne, 
ha egy olyan bolygószerű égitest légkörét 
és az abban lejátszódó jelenségeket lehetne 
kutatni, amelyen nem váltakoznak a 
szárazföldek tengerekkel, a felszín lehe
tőleg egvenletes, lenne és a légkörében 
minimális lenne a páratartalom. Ilyen 
módon ugvanis érthetőleg sok értékes 
összehasonlítást tehetnénk és fontos követ
keztetéseket vonhatnánk le.

A csillagászati műszerek teljesítőképes
sége ma még nem áll azon a fokon, hogy 
a távoli csillagok körül keringő bolygók 
közül egy ilven tekintetben telicsen meg
felelő objektumot kiválaszthassunk és azt 
ebből a szempontból vizsgáljuk. ISTem kell 
azonban szerencsére ilyen messzire menni,
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1. ábra. Cirkuláció a Mars légkörében az északi félteke telén. A pontozott vonalak 
a Mars felszíni képződményeinek körvonalai. (De Vaucouléuvs nyomán. Phy

sique de la planéte Mars. Paris, 1951.)

hiszen van egy ilyen bolygó a naprendszer 
határain belül is : a Mars, amint azt A. G. 
Vorobjev a Priroda 1954. évi 3. számában 
írja.

A Mars felszínét nem tagolják tengerek : 
az egész bolygó egyetlen összefüggő szá
razföld. Az eddigi vizsgálatok alapján fel
tehető, hogy a felszíne is egyenletes. 
Saronov azon a véleményen van, hogy 
1000 méternél magasabb gerincek és csú
csok nemigen lehetnek a bolygón, mert 
ellenkező esetben a terminátor közelében 
jól kivehető árnyékokat kellene látnunk. 
Más kutatók ezzel szemben viszont azon a 
véleményen vannak, hogy a lankás lejtőjű 
hegységek legmagasabb pontjai 5000 méter 
magasságig is emelkedhetnek. Igaz, hogy

a Földről — legalább is jelenleg — nehéz 
ezt a kérdést megnyugtató módon eldön
teni, de a Marsról szerzett eddigi ismere
teink birtokában nem látszik valószínűnek 
ez az állítás.

Ami a Mars légkörét és annak pára
tartalmát illeti, köztudomású, hogy a 
bolygó légköre meglehetősen »száraz« a 
Föld légköréhez képest.

Ezek szerint keresve sem lehetne —Fpil- 
lanatnyilag — a Marsnál megfelelőbb boly
gót találni az említett kutatási célokra.

A Mars tehát egy gigantikus méretű 
meteorológiai laboratórium szerepét tölti 
he. Legfeljebb az a kár, hogy a bolygón 
lejátszódó spontán kísérletsorozatokat még 
a nagy szembenállások idejében is többször

2. ábra. Cirkuláció a Föld légkörében januárban. (De Vaucoideurs nyomán)
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tízmillió km távolságból vagyunk kény
telenek figyelni.

Mindezek alapján érthető, hogy egyes 
államokban (Szovjetunió, Amerika, Fran
ciaország stb.) egyre több meterológus is 
bekapcsolódik a Mars légkörének a kuta
tásába, illetve az eredmények feldolgozá
sába. Erre vezethető vissza, hogy a bolygó 
légköréről kapott képünk egyre tisztábbá 
és teljesebbé válik.

Az Időjárás 1954. évi 1. számában 
közölt rövid összefoglaló tanulmányomban 
már ismertettem az ezen a téren eddig 
elért főbb eredményeket. Ezekre tehát 
nem térek vissza. A tanulmány megjele
nése óta azonban újabb érdekes és fontos 
eredményekről érkezett híradás, amelyekre 
ezúton térek ki.

Hess újabb mérései és számításai során 
megállapította, hogy a Mars sztrato
szférája 45 km magasságban kezdődik. 
A sztratoszféra alatt, de természetesen a 
troposzféra fölött sikerült kimutatnia az 
egyébként vékony tropopauzát is. Hess 
jelentős inverziót észlelt. Amíg ugyanis a 
tropopauza hőmérséklete —160° C, addig a 
sztratoszféráé —100° C körül mozog. Hess 
számításokat végzett a bolygón levő víz- 
mennyiségre vonatkozólag is. Szerinte a 
sarki süvegben 70.1016, a légkörében pedig 
5.1016 gr pára van átlagosan.

Még érdekesebbek a Hess és Vaucouleur 
által újabban publikált összehasonlító 
szinoptikus térképek. Az 1. ábra az 1894 
óta végzett megfigyelések alapján egy 
tipizált szinoptikus térképen mutatja be 
a Mars légkörében uralkodó nyomásviszo
nyokat és a megfigyelt frontok marsrajzi 
helyzetét. A térkép olyan helyzetet rögzít, 
amikor a bolygó északi félgömbjén tél van. 
A 2. ábra ugyancsak egy tipizált szinop
tikus térképen mutatja be a Föld januári 
izobárjait. Ha a két térképet figyel
mesen tanulmányozzuk, könnyen felfedez
hetjük rajtuk az egyező vonásokat.

A meteorológusok és a csillagászok 
tovább folytatják közös munkájukat. Erre 
kedvező alkalmat nyújt az idei szemben
állás és különösen az 1956. évi nagy szem
benállás. Tudnunk kell, hogy a meg
figyelések különösen akkor kecsegtetnek 
jó eredményekkel, ha a bolygó látszó
lagos szögátmérője 20”, vagy még na
gyobb. Idén 1 y2 —1%> 1956-ban pedig
2*4 — 2y2 hónapon keresztül múlja felül 
a 20”-et a bolygó látszólagos szögátmé
rője. Miután a kutatások újabb nagy- 
teljesítőképességű távcsövekkel és egyéb 
mérőműszerekkel folynak a szembenállás 
idejében, remélhető, hogy a csillagászat és 
főleg a meteorológia szempontjából igen 
érdekes és értékes eredményekről fogunk 
belátható időn belül hallani.

Zerihváry Szilárd

» E G Y S Z E R Ű  E L J Á R Á S  A  T A L A J  
N E D V E S S É G T A R T A L M Á N A K  M E G 
H A T Á R O Z Á S Á R A « . Ezzel a címmel érde
kes cikket közöl a »Wetter und Leben«, az 
Osztrák Meteorológiai Társaság folyó
irata (1954. márc., 6. évf. 1 — 2. füzet). 
A cikk szerzője ( O. Czihak) tanulmányá
ban a talajban különbözőképpen előfor
duló nedvességtartalomról ír. Megemléke
zik a talaj nedvességtartalmának fontos
ságáról, majd különböző talajtípusok el
térő vízgazdálkodásáról. A talajok ned
vességtartalmát biológiai szempontból 
vizsgálja, különös tekintettel egyes talaj - 
ban élő rovarok életmódjára. Tanulmá
nya során tisztázni kívánja e biológiai 
szempontból is rendkívül fontos ténye
zőt és talajnedvesség alatt az időegy
ségben leadott vízmennyiség fogalmának 
bevezetését ajánlja. Ismerteti továbbá a 
súlyszázalékban és térfogatszázalékban ki
fejezett nedvességtartalom közötti kü
lönbségeket, majd rátér a nedvességmeg
határozásnak egy új, általa kidolgozott 
módszerére. Ez az új és egyszerűnek emlí
tett módszer a szűrőpapír vízszívó, illetve 
nedvszívó képességén alapszik. Szűrőpapír
ból 1 cm szélességű szalagokat vágott és 
ezeket vízzel telt edényben, függőlegesen 
úgy helyezte el, hogy a szalagoknak csak 
kis részük került a víz szintje alá. 2, 5, 10 
és 20 perc múlva megmérte, hogy hány 
mm magasságig emelkedett a víz a szívó- 
papíron. A méréseket 3 és 20 C°-os kör
nyezetben végezte, hogy megállapíthassa 
különböző hőmérsékleteken is a szűrő
papír vízemelő képességét. Ezen kísér
letet végrehajtotta talajon is, ahol a talaj 
felszínén elhelyezett szűrőpapír-szeleteken 
vizsgálta a nedvességemelkedést.

A különböző talajok nedvességtartalma 
valamint azok pontos meghatározása igen 
sok kutatót foglalkoztat. Különböző mód
szerek alakultak ki ennek a rendkívül 
fontos adatnak a meghatározására. Két
ségtelen, hogy Czihak módszere egészen 
újszerű és egyéni elgondolás. Nehézkes
sége abban nyilvánul, hogy a különböző 
gyártmányú szűrőpapírok nedvszívó ké
pességét — mint írja — először meg kell 
állapítani különböző hőmérsékletek mel
lett. Ezekből az adatokból készített táb
lázat segítségével lehet meghatározni a 
talaj nedvességtartalmát.

Arról azonban a cikk nem tesz emlí
tést, hogy a talaj mélyebb rétegeiben 
— ahol a nedvességtartalom meghatáro
zása rendkívül fontos — hogyan hatá
rozható meg a nedvességtartalom szűrő
papír segítségével . . .  A nedvességtarta
lom meghatározásának ez a módja egy
szerű ugyan, de főleg pontosság tekinteté
ben nagyon sok kívánnivalót hagy maga 
után.

Szilágyi Tibor



» P Á R Á S S Á G «  H E L Y E T T  » P A R A « ?  A
meteorológiai megállapodások értelmében 
mérsékelten rossz látási viszonyok alkal
mával, midőn a látótávolság 1 km-nél nem 
kisebb, a »köd« elnevezést nem szabad 
használni, hanem párásságról kell beszél
nünk. Ennek megfelelően a Meteorológiai 
Intézet időjelzéseiben párás idő kifejezést 
használunk. Néha előfordul, hogy a mon
datszerkezet felépítése miatt melléknévi 
alakot nem használhatunk, ilyenkor párás
ságot mondunk.

A Magyar Nemzet c. napilap nyelvműve
lési rovatának egyik cikkírója, Bánki 
Szilárd csepeli gyakorlógimnáziumi igaz
gató, az utóbbi szóhasználatot a lap július 
8-i számában gúnyoros modorban meg
támadta.. Meglepetésünkre a következő
ket írja :

»Meg kell még említenem, hogy mind 
gyakrabban gyötri fülünket az időjárás
jelentéseknek új szava. A prognózis a hó 
vagy eső mellé rendesen „párásságot” is 
jelez. Miért nem megfelelő a Meteorológiá
nak a „pára” — vagy ha már új szavakat 
gyárt, miért nem következetes, ekkép : 
„Várható idő : helyenként ködösség, ha- 
vasság és párásság.” ( . . . )

Befejezésül: türelmet kérek új sza
vainkhoz — persze nem a „párásság”- 
félékhez — mert nem mindig rossz az, 
ami szokatlan.«

A kioktató hangú bírálathoz a követ
kező tényeket kell megemlítenünk :

Súlyos tárgyi hibát követnénk el, ha (a 
cikkíró tanácsát követve) a párásságot egy
szerűen párának neveznők, holott ez a szó 
egészen mást jelent. A pára láthatatlan 
légnemű anyag, amely tudvalévőén mindig 
jelen van a levegőben. A párásság viszont 
jól látható jelenség, a levegő homályossá 
válása, amely csak bizonyos időjárás alkal
mával következik be. Keletkezési fel
tétele az, hogy a levegőben sok por, füst 
vagy más szennyezés legyen jelen és ezen 
kívül még a szokottnál több pára is legyen 
benne.

Az időjárási jelentések tehát sohasem 
a pára szó helyett használnak egy hosszabb 
szót, a párásságot. Ez külön jelenség, szá
mára külön név kell, és csak az a kérdés : 
hibás-e ez az elnevezés, vagy csak a szo- 
katlansága miatt kelt idegenkedést.

Véleményem szerint éppoly kevéssé 
hibás, mint sok hasonlóan alkotott sza
vunk : világosság, jogosság, tudatosság, 
szabályosság, ösztönösség, képesség, álmos
ság, arányosság, törvényesség. Csak nem 
szándékozunk ezeket a nélkülözhetetlen 
közkeletű szavakat is száműzni nyelvünk
ből? ! Szükség van rájuk, mert vizesség 
mást jelent, mint víz, tüzesség mást, mint 
tűz és lovasság mást, mint ló.

Ezért gondolom, hogy a párásság szó 
sem hibás, hanem csak hibásnak látszik. 
Kellemes volna, ha helyette rövidebb sza
vunk lenne (mint pl. az orosz nyelvben 
diimka, az angolban haze) ; de mivel a 
magyarban nincs ilyen, kénytelenek va
gyunk a meglévő kifejezést használni.

Az a véleményünk, hogy a cikkíró 
igazságtalanul választotta a Meteorológiai 
Intézet jelentésének szövegét célpontul a 
maga kissé kíméletlen elmésségének (bocsá
nat : az ő gondolatmenete szerint : elmé
jének). A L

R Á D IÓ A K T ÍV  ESŐ . Az utóbbi időben 
a hidrogénbomba-kísérletek megdöbbentő 
következményeiről számolt be több kül
földi újság. Egy ilyen hír a brüsszeli « Le 
Drapeau Rouge » napilapban jelent meg. 
Shikoku szigetén (Ryu Kyu szigetcsoport) 
levő meteorológiai állomás négy japán 
munkatársa rádióaktív esővizet ivott és 
attól súlyosan megbetegedett. Vörösvér- 
sejtjeik száma a felére csökkent. Az osakai 
egyetem kutatója megvizsgálta a rádió
aktív esővizet és azt találta, hogy literen
ként 300 Geiger-egység rádióaktív elemet 
tartalmaz, ez teszi oly rendkívül veszé
lyessé.

Shikoku szigete a hidrogénbomba-kísér
letek helyétől többezer km távolságra van. 
A szakértők közlése szerint a hatótávolság 
az 5000 km-t is elérheti. Ez gondolkozóba 
ejtheti azokat — írja a lap — akik a 
hidrogénbomba alkalmazását tervezik, 
mert ha Európa területén bárhol (a Szovjet
unió európai részét is beleértve) ilyen 
bomba robbanna, annak az ilyen termé
szetű távolabbi hatása Angliára is kiter
jedne. Az újság felveti a kérdést, van-e 
védekezés a hidrogénbomba ellen, de 
választ nem tud adni.

Békéssy Andrásné

Kiadásért  és szerkesztésért  felelős: d r .  Dési Fr igyes 
A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Megjelent 1000 példányban 2-543573 Athenaeum ( F . v .  Soproni Béla)



B erényi D énes :

Újabb statisztikai módszerek alkalmazása 
a klimatológiában

Összefoglalás : A szóráselemzés elméletének ismertetése után 5 magyarországi 
és 2 külfölíi állomás hőnérsékleti sorának évi középhőmérsékleteit elemzi a dol
gozat a fenti mólszerrel. A magyar sorozatokban 1893 — 94 táján jelentkezett 
éghajlatingalozásra valló törés. Szegei és Budapest sorozataiban különböző okokra 
visszavezethető inhomogenitás mutatható ki. A szóráselemzés megállapításait 
a lolgozat irányvonal (trend) egyen letekkel is igazolja. A. szóráselemzés hosszú 
sorozatok egyneműségének elemzésére alkalmasnak bizonyul, lehetőséget ad 
továbbá az éghajlatinga iozás egyes szakaszainak kijelölésére is.

*

Применение новых статистических методов в климатологии. После 
изложения теории анализа рассеивания статья анализирует указанным 
методом годовые средние серии температуры 5 венгерских и 2 загранич
ных станций. В венгерских сериях около 1893— 1894 г. появился пере
лом линии указывающий на колебание климата. В сериях в Сегед и Буда
пешт показывается неоднородность, которую можно приводить обрат
но на разные причины. Результаты анализа рассеивания диссертация 
удостогеряет уравнениями линий направления (тренд). Анализ рассеива
ния оказывается подходящим для анализа однородности длинных серий, 
кроме этого дает возможность для отмечания отдельных периодов коле
бания климата.

*

Utilisation des méthodes récentes de statistique dans la climatologie. On discute 
la méthode de l’analyse des dispersions et on entreprend l’application de la dite 
méthode à l’étude de 5 séries de température de stations hongroises et de 2 séries 
de température des stations étrangères. On constate, pour la Hongrie, en 1893 — 
1894 une perturbation qui s’explique par un changement du climat. Dans les séries 
de Szeged et de Budapest se trouvent, des inhomogénités dues à différentes circon
stances. Une analyse de trends a confirmé les résultats. La méthode se prête bien 
à l’analyse de l’homogénité d’une série très étendue dans le temps et on peut l’uti
liser pour trouver les périodes de changements de climat.

*

Az éghajlati sorozatok, főleg a hőmérsékleti sorozatok vizsgálatánál 
fontos kérdés annak megállapítása, hogy az illető megfigyelési sorozat homo
gén-e' (egynemű-e) vagy sem. Az ilyen természetű vizsgálatoknál eddig a 
szomszédos állomások közötti differenciák módszerét alkalmazták. Az újabb 
statisztikai vizsgálati módszerek, nevezetesen az R. A. Fischer által kidol
gozott variáció-elemzés (szórásnégyzet elemzés) lehetőséget nyújt arra, hogy 
ezt az eljá ást homogénitási vizsgálatok céljára, az egyidejű differenciák 
helyett, vagy annak ellenőrzésére a klimatológia terén is alkalmazzuk. A diffe
renciák módszere föltételezte, hogy legalább két állomás álljon rendelkezé-
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síinkre, a variációelemzésnél azonban egy sorozatot önmagában is vizsgál
hatunk. »

Mi a variációelemzés lényege? A variációelemzésnél a sorozatok egyes 
tagjainak a sorozat átlagától számított eltérések négyzetösszegeit bontjuk 
föl részekre. Egyszerűbb eljárás esetén a sorozatokat csak két részre bontjuk 
fel : 1. Sorozatok közötti négyzeteltérések, és 2. a sorozaton belüli négyzet- 
eltérések összegére. Az összeltérés az előbbi kettőnek az összegéből adódik. 
A négyzeteltérések összegét a további számítások folyamán el kell osztanunk 
az úgynevezett szabadságfokkal, így kapjuk meg a variációt, ami nem más, 
mint a szórásnégyzet. A szokásos eljárás szerint a sorozatok között számított 
variációt el kell osztani a sorozatokon belüli variáció értékével, és ennek a 
hányadosnak a nagysága alapján ítéljük meg a két sorozat közötti homo- 
génitás, vagy inhomogénitás tényét. Mennél nagyobb a hányados értéke, 
annál biztosabban állítható, hogy a két sorozat nem egynemű.

Ha például arról van szó, hogy meg akarjuk vizsgálni egy állomás évi 
középhőmérsékleteinek homogénitását 1871 — 1945-ig terjedő időközben, és 
ezt a sorozatot két részre bontjuk, a sorozat első fele 1871 —1900-ig terjed, 
a második része pedig 1901 —1945-ig, úgy a variációelemzés segítségével 
megállapíthatjuk azt, hogy a két részre bontott sorozat egymáshoz képest 
homogénnek tekinthető-e vagy sem. Ami statisztikai nyelven azt jelenti, 
megvizsgálandó az a körülmény, hogy van-e a két sorozat átlagai között 
olyan különbség, amelynek alapján arra következtethetünk, hogy azok 
statisztikailag egynemű sokaságából származnak-e vagy sem.

A sorozatok között, illetve a sorozatok egyes részei között a különbségek 
két okból jöhetnek létre : törés következhet be egy sorozatban akkor, ha 
az állomás felállításában következik be változás és így válik .önmagában 
inhomogénné. De egy sorozat homogénitása megszűnhet akkor is, ha idő
közben éghajlatingadozás következik be. Minthogy a fentemlített eljáiás 
csak a puszta tényt és az időpontot jelöli meg, amikor valamely statisztikai 
sorban törés következik be, nyilvánvaló csak a szomszédos állomásokkal 
történő összehasonlítás útján van lehetőség arra, hogy megállapítsuk, hogy 
a törés milyen okra vezethető vissza. Ha a törés két helyen egyidőben jelent
kezik, úgy éghajlatingadozás, ha lényegesen eltérő időben, úgy az állomás 
felállításában bekövetkező változásra, vagy egyéb okra kell gondolnunk.

1, A variációelemzés végrehajtása
Mielőtt a variációelemzés végrehajtásához fognánk, néhány fogalmai 

részletesebben meg kell világítanunk. Legyen egy »N« tagból álló sorozatunk, 
pl. valamely hely évi középhőmérsékleteinek megszakítatlan sora. Ezen 
számsort bontsuk fel »M« számú, egymással kapcsolatban nem álló rész
sorozatra. Pl. valamely hely 1871 — 1945-ig terjedő évi középhőmérsékletei
nek sorát felbontjuk 5 egyenként 15 éves részre. Megjegyezzük azonban, 
hogy az egyes részek hossza különböző is lehet ! A részsorozatok értékeit 
egymás alá írva a következő általános sémához jutunk :

Oszlopok (részsorozatok)
] ......... ___ 2. ____ • • • • í ......... . . . .  M

Egyesértékek : F u 7  21 Yii Y  mi
V 2 y 22 Yf 2 YjI2
7« y 21 Yü y mí
Y \n1 Y2Nz ÍV,- YMX



263

Sorozatösszeg
Összegek : 2 y xí

i 2 y 2íi
'SV ._ _  1 V-i 2 y u í1

2 2 y ,,
i

Átlagok : Y v Y 2. Yp y m. Y
A tagok száma : N x n 2 . Ni . n m N

A sorozat egyes értékeit -vei jelöljük, ahol »j« az oszlopot (rész
sorozatot) az »i« pedig az oszlopon belül az egyes értékeket adja meg.

Az oszlopok (részsorozatok) 1-től j7n át M-ig változnak, míg a »j«-edik 
oszlop tagjai 1-től N3-ig futnak. ^  ^  Ya : az összes tagok összege, a

i

sorozatösszeg ; Y). a »j«-edik oszlop középértéke, az oszlopátlag, Y  : az összes 
tagok átlaga, a sorozatátlag. »N« : az összes tagok száma.

Következő lépésként meg kell állapítanunk a sorozat mindenegyes 
tagjának a sorozatátlaghoz viszonyított eltérésének négyzetét, illetve ezen
négyzeteknek az összegét. Ennek szimbolikus jele : v  F3-,;—Y)2

i  i
A variációelemzés elmélete szerint a fenti négyzetösszeg két részből 

tevődik össze : 1. az oszlopokon belül az egyes tagoknak az oszlopátlagtól 
számított eltérései négyzetösszegéből és 2. az oszlopátlagoknak a sorozat
átlagtól vett eltérései négyzeteinek összegéből. Ez utóbbi az oszlopok közötti 
négyzetösszeg. Ezek szimbolikus jelei:

1. ^  ^  ( F,-—Yj.)2......... az oszlopokon belüli
j i

2. v  N (Y j.—Y)2— ^ N j ( Y j .— Y )2. . . . az oszlopok közötti négyzet- 
i i 1 összeget jelöli.

Az 1. és 2. alatti kifejezések összege adja tehát a sorozatátlagtól számí
tott eltérések négyzeteinek összegét.

2 2(Y,—7j‘ = 2 27̂ 7,-̂  +
j  ‘ j  i  í

Az eltérések nég}rzetösszegei ugyanis összegezhető (additív) mennyi
ségek.

Az eltérések négyzetösszegeinek birtokában következő lépésként kiszá
mítjuk a variációt vagy szórásnégyzetet. Ez egyenlő :

„ , , , Négyzetösszegözorasnegvzet =  — ------- —
Szabadságfok*

A szorásnégyzetek kiszámítása után most már a részsorozatok homo- 
génitásának megvizsgálására térhetünk át. Ez az ú. n. »F « próba útján történik :

Szórásnégyzet (az oszlopok között)
Szórásnégyzet (az oszlopokon belül)

* A szabadságfok fogalma alatt E. Weber(6) szerint olyan számot értünk, amely meg
mondja, hogy a sorozat tagjai közül hinvat választhatunk ki, függetlenül a sorozat 
tagjaitól. Ida pl. »N« tagnak a középértékát határozzuk meg, úgv az »N« tag közül N — l'-et 
választhatunk  ki »szibalon« mert N — 1 tag még nem határozza meg a sorozat összegét, 
ez csak N tag összegezése esetén következik be. Mivel a négyzetösszegeket a középtől 
számítjuk, így ezeknek szaba lságfoka is N— 1 lesz. Ida a szórásnégyzetből négyzet
gyököt vonunk, úgy a szórást, vagy négyzetes eltérést kapjuk meg.

1*
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Rendesen az oszlopok közötti szórásnégyzet nagyobb, mint az oszlo
pokon belüli szórásnégyzet és így az »F« értéke az egységnél nagyobb szám. 
Az »F« próba lényegében ugyanazon elveken nyugszik, mint a />Gausz« vagy 
»Student«-féle »t« próba. Ez utóbbiaknál két középérték közötti különbség 
realitását úgy határozzuk meg, hogy a középértékek közötti különbséget 
elosztjuk a két középérték hibája négyzetének összegéből vont négyzet
gyökkel. A »t« próbánál a hányados kiszámításánál még a középértékeket 
alkotó tagok számát is tekintetbe vesszük. Az »F« próbánál ugyanezt az 
összehasonlítandó részsorozatok szórásnégyzeteinek előbb vázolt módon 
való összehasonlítása útján érjük el.

Mindezen próbák különböző függvényeken alapulnak, amelyek a vizsgált 
elemek bizonyos eloszlását tételezik fel. így ezeknél a vizsgálatoknál szüksé
günk van az ú. n. normál »t« vagy a mi esetünkben az »F« eloszlására. A függ
vények eloszlását 5%, 1% vagy 0,1%-os táblázatokba foglalva szokták 
közölni, s ennek megfelelően P =  0,05, P =  0,01 vagy P =  0,001-es jelzéssel 
látják el. A P — 0,05-ös táblázat azt jelenti, hogy ha pl. az »F« próba által 
kiszámított érték eléri vagy meghaladja a P =  0,05-ös tábla megfelelő értékét, 
úgy 100 esetből 95 esetben a részsorozatok között szignifikáns különbség van, 
s mindössze 5%-os annak a valószínűsége, hogy adott esetben következte
tésünk téves lesz. A megengedhető hiba nagyságát a felvetett kérdésnek 
megfelelően, tetszés szerint szabhatjuk meg, általában meg szoktak elégedni 
az 5%-os hibahatárral.

Az »F« próba sok esetben alkalmazható. Fő alkalmazási területe eddig 
a mezőgazdasági kísérletek voltak. Részsorozatok középértékeinek vizsgá
latánál az eljárás előnye, hogy míg a »t« próbánál csak két sor és annak közép- 
értéke hasonlítható össze, addig az »F« próbánál az összehasonlítandó rész
sorozatok száma tetszés szerinti lehet.

A variációelemzés elméletére részletes matematikai igazolás található 
A. Linder (1) alatt idézett munkájában. Ugyanitt gyakorlati útmutatás 
is található. A módszert a magyar irodalomban a mezőgazdasági kísérletezéssel 
kapcsolatban Telegdy Kováts L. (2) ismertette, majd két évtizeddel ezelőtt. 
Alkalmazására további útmutatás található : Jurjev (3) és F. Baur (4), Balle- 
negger R. és Mados L. (5) munkáiban. Az (1), (3), (4) és (5) alatt idézett munkák 
az »F« és »t« próba alkalmazásához szükséges táblázatokat is tartalmaznak.

A variációelemzés végrehajtásához az alábbi táblázatba foglalt mennyi
ségekre van szükség :

Szabadságfok N” égy zetösszegek Szórásnégyzet

Oszlopok között M - 1
i

M - l
Oszlopokon belül ^ N j - M

1 7 i
2 2 ( Y i r -  Y ,- r
7 i

>Nj—M
7

Összes 1
i

> ’ > Y  Yh— Y)*
j i

Számpéldának vegyük Nyíregyháza évi középhőmérsékleteinek soro
zatát 1871 — 1945 között Bacsó N. (7) alapján. Bontsuk ezt fel két részre,



mégpedig kétféle változatban, 1. 1871 — 1892/1893 — 1945 és 2. 1871 — 1893/ 
1894 —1945 évekre. Látható, hogy a 2-ik változatban a választó vonalat 
1 évvel eltoltuk. Vizsgáljuk meg a variációelemzés segítségével, hogy az 1., 
illetve a 2. alatti felbontás részsorozatai között van-e szignifikáns különbség?* 

Válasszuk tetszőleges középül 100-at. Határozzuk meg az egyes éveknek 
ettől való eltérését és ezt emeljük négyzetre. Az így nyert adatokból azután 
kiszámítjuk a szükséges értékeket : középértékeket és négyzetösszegeket. 
Az évi közepeket tizedfokokban fejezzük ki.

1/a) 1871-1892/1893-1945
Eltérés Négyzet Eltérés Négyzet

1871 88 — 12 144 1893 84 - 1 6 256
72 114 14 196 94 98 — 2 4
73 104 4 16 95 93 — 7 49
74 93 — 7 49 96 93 — 7 49
75 81 — 19 361 97 93 - 7 49

1891 90 — 10 100 1944 100 0 0
92 95 — 5 25 45 102 2 4

Összeg : — 154 2394 -1 6 7 3845
Eltérések átlaga : - 7 ,0 — 3,15

A teljes sorozat eltéréseinek átlaga : —4,28.
Az oszlopok és az egész sorozat eltéréseinek átlagát szorozzuk meg az 

eltérések összegével :
— 154 X —7,0 —167 X -3 ,15 —321 X -4 ,28

1078,0 526,05 1373,88
Az egész sorozat eltérései négyzeteinek összege : 2394 +  3845 =  6239.
Az oszlopok négyzeteltéréseinek összegét az 1078,0 -f- 526,05 — 1604,05 

érték adja.
A nyert számokat a szorzat átlagos eltérésének és az eltérések összegének 

szorzatával kell kisebbíteni : 1373,88-al, kereken 1374-el. Ez az ú. n. hiba.
Ezen számok birtokában megkapjuk a keresett négyzetösszegeket :
1. Oszlopokon belüli négyzetösszeg : 6239 — 1374 =  4865.
2. Oszlopok közötti négyzetösszeg : 1604 — 1374 =  230.
A végeredményt tehát megkapjuk anélkül, hogy a tetszőleges középről 

a ténylegesre visszatérnénk. Ezekután felállíthatjuk a végleges táblázatot :
1/b) 1871-1892/1893-1945.

.
Szabadságfok N égyzetösszegek Szórásnégyzet

Oszlopok között 1 230 230
Oszlopokon belül 73 4635 63,4

Összes 74 4865
230

* Az eltérések négyzetösszegeinek a kiszámítása elég bonyolult dolog, kivált, 
ha több oszloppal dolgozunk. A számítások végrehajtására több gyakorlati módszert 
dolgoztak ki. Az általunk alkalmazott eljárás R. A. Fischert (8) munkáján alapszik.
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Magyarázat; Mivel két oszlopunk (részsorozatunk) van, a hőmérsékleti sort 
két részre bontottuk, azért az oszlopok között a szabadságfok : M —1=2 — 1 =  1,

: a sorozatokon belül lévő összes tagokat jelenti, ez egyenlő 75-tel, 
i t

s így az oszlopokon belül a szabadságfok 75 — 2 =  73. A szórásnégyzet, 
a négyzetösszegek és a szabadságfok hányadosából adódik.

Az »F« értéke 3,63. Az »F« táblázat P =  0,05-ös értékeit megvizsgálva 
ott n, =  1 és n2 =  60 alatt 4,001-et találunk, nt =  1 és n2 =  120 alatt pedig, 
3,946-ot. n2 a mi esetünkben 73-mal egyenlő s így ennek értéke 4,001 és 3,946 
közé esik, s így az általunk kiszámított 3,63-as érték nem éri el a P =  0,05-ös 
értéket. Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy Nyíregyháza 1871 —1892/1893 — 
1945. évi közepeinek sorozatai között nincs szignifikáns különbség.*

Ha még szigorúbb igényekkel lépünk fel, úgy a megfelelő értéket nem 
a P : 0,05, de P : 0,01-es táblázatban keressük ki. I tt  nx =  1 n2 =  60 alatt 
7,077-et 120 alatt 6,051-et találunk. A sorozatokkal szemben ilyen követel
ményt támasztva^ az azok között levő különbség még távolabb lenne a 
szignifikanciától. Általában azonban a szignifikanciához P : 0,05-nél szigorúbb 
követelményt felállítani nem szoktak.

2. 1871—'1893/1894-*- 1945

Szabadságfok Négyzetösszeg Szórásnégyzet

Oszlopok között 1 320 320
Oszlopokon belül 73 4545 62,3

Összes 74

320
F = 6p > * ’14

4865

2-es táblázatunk az 1 évvel eltolt évi közepek sorozatát elemzi. A 2. táblázal 
adataiból nyert F érték 5,14 jelentősen nagyobb a P =  0,05-ös értéknél, 
jelezve, hogy 1871 — 1893, illetve 1894 — 1945. évek évi középhőmérsékletei 
között jellegzetes különbség van. Nyíregyháza évi közepei sorozatában 1893/94 
között határozott törés van. A két sorozat ezen évnél szétválasztva egymáshoz 
képest nem homogén.

2. A variációelemzés alkalmazása néhány hazai és külföldi hosszabb
sorozatra

A fent vázolt eljárást megkíséreltük alkalmazni a hazai és néhány kül
földi hosszabb sorozat 1871 — 1945 közötti évi középhőmérsékleteire. Hazai 
viszonylatban Nyíregyháza, Budapest, Pécs, Magyaróvár és Szeged állomások
ról rendelkezünk a jelzett időszakból homogénizált sorozatokkal, míg külföld
ről Bécs és Prága sorozatait használtuk föl. A megejtett elemzés alapján 
megállapítottuk a sorozatokban a törések időpontját. A következő táblázat-

* Lényegében a sorozat két része átlagértékei közötti különbség szignifikáns voltának 
megvizsgálásáról van szó. Ezt a vizsgálatot más módszerrel is elvégezhetjük, ha pl. a 
»t« (Student) eloszlással dolgozunk. Eredményeink nem térnek el a variációelemzéssel 
kapottaktól. Ez utóbbi alkalmazása azonban előnyösebb, mert lényegesen kisebb 
fáradságot és munkát igényel.
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ban közöljük az évszámokat, amelyeknél a törés bekövetkezett, a hozzájuk 
tartozott »F« értékekkel, a sorozatok középértékével és a középértékek közötti 
különbségekkel együtt.

1. A variáció elemzések táblázata
Évjáratok F : k 2 A

N yíregyháza 1871-1892/93-1945 3,63 9,300 9,685 0,385
1871-1893/94-1945 5,14 9,261 9,710 0,449

Budapest 1871 — 1887/88-1945 2,43 10,535 10,838 0,300
1871-1888/89 — 1945 4,00 10,483 10,856 0,373
1871 — 1889/90—1945 5,00 10,463 10,870 0,407

Pécs 1871 — 1892/93— 1945 3,52 10,940 11,280 0,340
1871 — 1893/94—1945 4,26 10,930 11,290 0,360

M agyaróvár 1871 — 1892/93—1945 3,65 9,460 9,798 0,338
1871 — 1893/94—1945 4,50 9,440 9,810 0,470

Szeged 1871 —1892/93 — 1945 0,23 11,282 11,392 0,110
1871 — 1893/94—1945 0,64 11,252 11,408 0,156
1871-1894/95—1945 0,27 11,290 11,394 0,104

Wien 1871 — 1894/95—19^5 2,52 9,054 9,327 0,273
1871 — 1895/96— 1945 3,87 9,032 9,344 0,312
1871 — 1896/97—1945 4,44 9,019 9,357 0,338

Prága 1871 — 1890/91 — 1945 3,88 9,090 9,396 0,306
1871-1891/92-1945 * 4,79 9,071 9,409 0,338

A táblázatból megállapítható, hogy a magyarországi homogenizált 
sorozatokban a törés nem mindenütt egyidőben következett be. Budapest 
sorozatánál 1888 —89-ben, míg Nyíregyházán, Pécsett és Magyaróváron 
1893—94 között, Szeged sorozatában viszont törést kimutatni nem sikerült.

A külföldi sorozatok közül Prágában a törés 1891— 92, míg Becsben 1896 — 
97 között következett be. Hasonló természetű vizsgálatot J. Vialar (9) hajtott 
végre Paris-Saint Maur 1874 —1945-ig terjedő sorozatában. 0 a páriszi soro
zatban 1887 — 88 között talált szignifikáns törést.

A részekre bontott sorozatok középhőmérsékleteit vizsgálva azt talál
juk, hogy ott, ahol a sorozatok között jellegzetes (szignifikáns) különbségek 
vannak, ahol az »F« próba bizonyos értéket meghalad, a középértékek különb
ségei is nagyobbak, pl. Nyíregyházán 1871—92 közötti évek közepeinek átlaga 
9,30, 1893 —1945-ig az évi középérték 9,685, a kettő közötti különbség 0,385. 
A második elemzésben, ahol egy évi eltolás van a sorozatok között és a különb
ség szignifikánssá válik, 1871 —1893-ig a közép 9,261, 1894 — 1945-ig 9,710, 
különbség 0,449. Azzal tehát, hogy az 1871 — 1892-ig terjedő sorozatokhoz 
hozzákapcsoltuk még az 1893-as esztendő évi középértékét, a két részre bon
tott sorozat középértékében olyan változás állott elő, amivel a sorozatok 
közötti különbség 0,064-el növekedett. A sorozatok középhőmérsékleteiben 
jelentkező eme differencia növekedés elegendő ahhoz, hogy a különbség 
szignifikánssá legyen.

Ha a sorozatok középértékeit és ezeknek a különbségeit és a különbségek
ben beálló változásokat vizsgáljuk úgy látjuk, hogy ezek nem mindenütt 
egyformák. Pécs esetében például 0,02-ős növekedés már elegendő volt ahhoz, 
hogy szignifikáns törés jöjjön létre a sorozatok között. Magyaróváron 0,14-es 
különbségváltozás áll be egyetlen évnyi eltolással. Mindezek alapján arra 
a következtetésre kell jutnunk, hogy a vidéki állomások sorozatai, Szeged 
kivételével, helyes időpontban tükrözik a sorozatok törését és magyar- 
országi viszonylatban az 1893 -  94-es esztendő éghajlatingadozás événél" tekint
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hető. Közismert az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben a hőmérséklet állandó 
emelkedésben van, eme folyamat fordulópontja nálunk a fentnevezett 
évben állott be. Elütően viselkedik azonban Budapest és ennek 6 évié rúgó 
különbsége az ország többi sorozataihoz képest meggondolásra késztet. Szeged 
esetében egyáltalában szó sem lehet meggondolásról. A vizsgálat eredménye 
kétségtelenül bizonyítja, hogy a szegedi sorozat nem homogén.

A sorozatok középhőmérsékletei is mind azt mutatják, hogy 1871-től 
a 90-es évek elejéig terjedő időszak középhőmérséklete kivétel nélkül minde
nütt alacsonyabb volt, mint a 90-es években 1945-ig terjedő időszak évi köze
peinek átlaga. Ez a tény maga is bizonyít az ezen évtizedben bekövetkező 
éghajlatváltozás mellett, és mutatja ennek az éghajlatváltozásnak az hányát. 
Ha a sorozatok közötti különbségeket hosszabb időn át vizsgáljuk, úgy

látni fogjuk azt, hogy a sorozatok kö
zépértékei közötti különbségek mikép
pen jönnek létre.

Ha például Budapest esetében az 
előző táblázatunkban fölsorolt 1871 — 
1887/1888 —1945. évektől visszafelé ha
ladunk, 1886 — 87 között a sorozatok 
középhőmérséklete közötti különbség 
0,2595-re csökken és ez 1880—81 
közötti időig fokozatosan 0,2269-ig tart. 
Ha viszont 1887 —88-tól előretoljuk 

egy-egy évvel az adatokat, úgy a sorozatok középhőmérsékleteinek különb
ségei fokozatosan nőnek, így a 88 —89-es 0,373-as különbség 1889 — 90 között 
0,407-re, 1891- — 92 között 0,449, majd 1896 — 97 között 0,526-ra növekszik. 
A különbségek változását az 1. ábrán mutatjuk be.

Mindebből tehát világos, hogy a sorozatoknál kimutatott törés nem 
véletlen eredménye, ez a különbségek fokozatos növekedésének vagy csökke
nésének az eredménye. Bizonyos ponton azonban a változások ugrásszerűek.

3. 1871 —1900 és az 1901—1930-as időköz évi közép
hőmérsékleteinek egymáshoz való viszonya

Az 1901 — 1930-as évek sorozata, amelyet 1935-ös varsói kongresszus 
normál sorozatnak nyilvánított, az előbbiek szerint részét képezi annak 
az emelkedő hőmérséklettel rendelkező szakasznak, amely hazánkban 1894- 
ben kezdődött. Érdemesnek tartottam éppen ezért, hogy a variációelemzés 
segítségével ennek a 30 esztendőnek a viszonyát is megvizsgáljam, a meg
előző 30 esztendőhöz viszonyítva, ugyanazokon az állomásokon, amelyet 
az első tábálzatban közöltünk.

2. Táblázat
Évjáratok F : k 2 A

Nyíregyháza 1871 — 1900/1901 — 1930 3,30 9,350 9,680 0,330
Budapest 1871-1900/1901-1930 10,20 10,500 10,900 0,400
Pécs 1871 — 1900/1901 — 1930 3,77 10,960 11,280 0,320
Magyaróvár 1871 — 1900/1901—1930 2,30 9,517 9,770 0,253
Szeged 1871 — 1900/1901 — 1930 0,18 11,367 11,433 0,066
Bécs 1871 — 1900/1901—1930 2,5o 9,090 9,333 0,243
Prága 1871 — 1900/1901 — 1930 2,16 9,103 9,383 0,280

Táblázatunk adatai szerint mind a belföldi, mind a külföldi állomásokon, 
Budapest kivételével nem tapasztalható szignifikáns különbség az évi közép-
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hőmérsékletben a két 30 esztendő sorozata között. Budapestnél azonban 
a különbség szignifikáns. Ez a második körülmény, amely arra utal, hogy 
Budapest sorozata körül tisztázatlan kérdések vannak, amelyek ennek a 
sorozatnak a homogenitását kétségessé teszik.

Ezek szerint tehát az 1901 —30-as esztendő az 1871 — 1930 közötti 30 
esztendővel szemben szignifikáns különbséget nem mutat, azonban kétségen 
kívül csak azért, mert az elválasztás nem ott történt, ahol az éghajlatinga
dozás tényleg bekövetkezett. Vegyük például Nyíregyháza sorozatát 1871 — 
1930 között, de az elválasztást hajtsuk végre ugyanazon pontokon, ahogyan 
azt az első táblázatunkban tettük. Ebben az esetben a következő eredményre 
jutunk :

F : K, k 2 A
Nyíregyháza 1871/92—1893/1930 3,10 9,30 9,64 0,34

1871/93—1894/1930 4,86 9,26 9,67 0,41

Látható tehát, hogy 1893 — 94 között elválasztott 1871 — 1930-ig terjedő 
60 éves sorozat két fele szignifikánsan különbözik egymástól.

Ha ellenben ugyanezt a számítást Budapest esetében hajtjuk végre 
úgy az 1871 —1930-as évek között szignifikáns törést nem 1888 — 89 között, 
hanem 1891 — 92 között fogunk találni.

F: k 2 A
Budapest 1871 — 1888/1889—1930 2,9 10,483 10,793 0,310

1871—1889/1890—1930 3,8 10,463 10,810 0,347
1871 — 1890/1891 — 1930 3,7 10,475 10,813 0,338
1871-1891/1892—1930 5,3 10,443 10,838 0,395

Hasonló vizsgálatot Magyaróvár sorozatával végrehajts-a, ennek e red-
ményét az alábbi táblázatban közöljük •
Magyaróvár 1871 — 1892/1893—1900 2,83 9,4600 9,7500 0,290

1871 — 1894/1894—1900 3,67 9,4435 9,7676 0,324
1871 — 1894/1895—1900 3,05 9,4670 " 9,7610 0,294
1871 — 1895/1896—1900 4,07 9,4480 9,7830 0,335

Az 1871 —1930-as évi középhőmérsékleti sorban Magyaróváron is, akár
csak Budapesten, két éves eltolódás van a szignifikáns törés beállásának 
időpontjában. Bár az adatokból nyilvánvaló, hogy az 1871 —1945-ös sornak 
megfelelő időpontban, így Budapesten 1889/90, Magyaróváron 1893 —94-ben 
az »F« értékben erős ugrás van, de erre a sorozatra nézve az csak 2 évvel 
később lesz szignifikánssá.

Ez a körülmény arra utal, hogy a szignifikáns törések időpontja a vizsgált 
sorok hosszától is függ. Egy sorozatban valamely helyen fellépő törést a sorozat 
hosszabb vagy rövidebb volta gyengítheti vagy eltolhatja.

Fölvetődik az a kérdés is, hogy a század eleje óta eltelt évek évi közép
hőmérsékleteinek homogénitását is megvizsgáljuk 1901 —1945 között. Ilyen 
vizsgálatot Nyíregyházán és Budapesten hajtottunk végre, az eredmény 
a következő :

F : A
Nyíregyháza 1901- 1930/1931 — 1945 0,640 0,213
Bu lapest 1901- 1930/1931 — 1945 0,415 0,131
Budapest 1901- 1920/1921—1930 3,030 0,360

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy 1901—45 között legalábbis a fennti 
felbontásban inhomogénitás a vizsgált sorozatokban nem mutatható ki.
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4. Homogén sorozatokból számított irányvonal egyenletek

A homogenitás szempontjából megvizsgált magyarországi és külföldJ 
sorozatokból irányvonal egyenletet is számítottunk a következő képletek 
alapján :

Y =  bx -f a

Ebben az esetben »b« és »a« konstans értékek, melyek a következő egyenlettel 
számíthatók ki :

y  Y—b jjx  , y x Y —j y xa — —-----------  o — ------- V  ~
n x 2— x ~  x

»x« a folyó évet, n az évek számát jelenti, ahol a kezdő év 0, az x érték be
helyettesítésével az egyenletbe az bármely év középhőmérsékletét adja.

Minden helységről két, irányvonal egyenletet számoltunk, egyet a szigni
fikáns törés előtti, és egyet az utáni évekről. Az egyenleteket harmadik táblá-
zatunk m utatja :

3. Táblázat

Nyíregyháza 1871 — 1893 
1894—1945

Y =
Y ==

— 0,0316x +  
0,008 lx  +

9,608
9,511

Budapest 1871-1888
1889-1945

Y =
Y -

—0,0337x .+ 
0,0116x +

10,761
10,524

Pécs 1871-1893
1894—1945

Y -
Y =

— 0,0279x +  
0,00232x +

11,276
11,287

Magyaróvár 1871-1893
1894—1945

Y
Y

— 0,0241x +' 
0,00689x +•

9,707
9,637

Szeged 1871-1893
1894-1945

Y =
Y =

— 0,014x +
— 0,0069 x -j-

11,406
11,566

Bécs 1871 — 1896 
1897—1945

Y
Y =

+
 +

 

Oi *—t
r~ x#
rí O
0

.0
, 

o' o'
1 9,243

8,789

Prága 1871 — 1891 
1892 — 1945

Y =
Y -

— 0,0136x +  
0,00758x -j-

9,206
9,220

Az irányvonal egyenletek világosan mutatják, hogy a törés éve előtti 
évjáratokban az évi középhőmérsékletek csökkenő tendenciát mutatnak, 
míg a törés éve után a tendencia növekvő. Az egyes állomásoknál kivétel 
nélkül mindenütt a csökkenés az erőteljesebb, bár nem egyforma mértékben. 
Nyíregyházán például a csökkenés 100 évenként 3,16 fokot tesz ki, Buda
pesten 3,37, Pécsett 2,79 és így tovább. Bécs és Prága csökkenése kisebb 
mértékű. Kisebb mértékű ezenkívül az emelkedés mértéke is. Nyíregyháza 
esetében ez 100 évenként 0,81 fokot tesz ki, míg Budapesten 1,16 fokot. 
Budapest viselkedése a magyarországi állomások között ebben a tekintetben 
is rendkívüli és a jelentékenyen nagyobb mértékű emelkedés valószínűleg 
a fokozódó városias felállítás hatására vezethető vissza. Szeged irányvonal
egyenletei mindkét időszakban csökkenő tendenciát mutatnak és ez ismét 
egyértelműen utal ezen állomás sorozatának nem egynemű voltára. A 2. ábrán
kon bemutatjuk Nyíregyháza, Budapest és Szeged évi középhőmérsékleteit 
irányvonal egyenletükkel együtt.
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Összefoglalás

A variációelemzés alkalmazása a magyarországi egvneművé tett hőmér
sékleti sorozatoknál, nevezetesen azok évi középhőmérsékleteinél az alábbi 
eredménnyel járt :

1. A hazai hőmérsékleti sorozatok közül Szeged és Budapest esetében, 
de főleg az előbbinél merült fel kétely a sorozatok egyneműségét illetően.

2. A variációelemzéssel kimutattuk, hogy az évi középhőmérsékletekbev 
1893/94. évek között állott be az éghajlatingadozás, amely még a jelen évszá
zadban is folyamatban 
van. Az éghajlatingado
zás jellegét illetően úgy 
a sorozatok középérté
kei, mint az irányvonal 
egyenletek azt mutatják, 
hogy 1893-ig a hőmér
séklet csökkent, 1894-től 
kezdve pedig emelkedik.
A süllyedés 100 évre á t
számítva 3 fok, az emel
kedés 100 évre számítva 
l fok körül van. Buda
pest emelkedése a legje
lentősebb. jelentősebb a 
külföldi állomásokénál is, 
s ez a jelenlegi felállítás 
városias jellegére utal.

3. Az 1901/1930-as 
évek — az évi közép 
értékben — szignifikán
san nem térnek el a meg
előző 1871/1900-as évek
től azért, mert éghajla
tunkban a törés nem a 
századfordulón, de né
hány évvel ezelőtt követ - 
kezett be.

4. A sorozatokban 
beálló törés, az éghajlat - 
változás időpontjának 
helye nem független a 
sorozat hosszától és an
nak kezdő pontjától sem.
A sorozatok hosszának megváltozásával azok középértékei más és más nyoma- 
tékot kapnak és ezért a sorozatok egyensúlyi pontjai időben eltolódnak és 
az átmenetek elmosódnak.

5. A normálidőszakok kijelölésénél tekintettel kellene lenni a jövőben 
az éghajlatváltozások időpontjára is. I tt azonban nehézséget okoz az a körül
mény, hogy az éghajlatingadozások nagy területen nem egyidőben állanak be, 
s eltérések lehetnek aszerint, hogy évszakos, havi vagy más elemre vonatkoz
tatott értékek egyneműségét vizsgáljuk-e.
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6. Csakis egyidejű sorozatok hasonlíthatók össze. Szükséges továbbá, 
hogy az éghajlatváltozás teljes hosszát vegyük figyelembe. Az 1871 — 1894 
közötti időszak erős süllyedési tendenciája kétségtelenül onnan származik, 
hogy a hetvenes években sok igen hűvös év volt. Ha ellenben ennek az idő
szaknak 1871 előtti teljes hosszát tekintetbe vennénk, úgy a süllyedés talán 
jelentősen mérséklődnék. (Időközben megállapítást nyert, hogy a süllyedési 
szakasz Budapesten 1870. évvel kezdődik.* A homogén szakaszok kijelölése, 
a differenciák módszeréhez viszonyítva, tetemes munkatöbbletet igényel. 
Magyarországon Budapestet kivéve, a hosszabb sorozatok 1871-ig nyúlnak 
csak vissza, s így ilyen vizsgálatoknál csak Budapest sorozatára lehet támasz
kodni.

7. A variációelemzés módszerének alkalmazása az éghajlattan terén 
sok új kérdést vet fel, amire még választ kell adni és a megoldottnak látszó 
régi kérdéseket is új megvilágításba helyezi, és ezzel azok újbóli megvizs
gálására késztet. Mindezek alapján kétségtelen, hogy új lehetőségeket és táv
latokat nyit meg.
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* Az 1841/1870 közötti időköz (az évi átlagokban) szignifikánsan különbözik az 
1871 — 1900-as évtizedektől Budapesten :

F : K ,: K2 : A
1841 — 1870/1871 — 1900 5.24 10.923 10.500 0.423

Az éghajlatváltozás 1869/70-ben következett be. Megállapítható tehát, hogy az 
elmúlt évszázad a következő szakaszokból állott :

1. Emelkedő szakasz, amely 1869-el végződött. 1841 — 1869 évi közepeinek átlaga 
10.97. Az emelkedő szakasz kezdete még ismeretlen.

2. Süllyedő szakasz, 1870—1888-ig, 19 év. Ennek átlaga 10.432.
3. Emelkedő szakasz, 1889-től kezdve tart a jelen időkig.
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Vámos R ezső  :

Az időjárás és a rizs barnulásos betegségének
kapcsolata

Összefoglalás : A rizs barnulásos betegsége (bruzone) talajeredetű betegség, 
amelyet a talajban képzőiő kénhidrogén vált ki. A tiszántúli savanyú f'eltalajú 
rizsföldeken a szervesanyag bomlásából képző iő savak a szulfátokból redukált 
szulfidokból kénhidrogént szabadítanak fel. A nyári fölmelegedést követő lehűlés 
az árasztóvíz gázelnyelő képességét megnöveli, még több kénhi drogén képződik. 
Ezért jelentkezik a betegség főleg az augusztusi lehűlések alkalmával. A tartós 
tél, a hűvös tavasz gátolja a szervesanyag lebomlását, s ez a körülmény egyik 
fontos elősegítő tényezője a betegséghez vezető biológiai -és kémiai folyamatoknak. 
Az 1940, 1949 és az 1954-es esztendők időjárása és a betegség közötti kapcsolat a 
fentiek alapján megállapítható.

*

Связь между побуренной болезнью риса и погодой. Побуренная болезнь 
риса (брузоне) болезнь почвенного происхождения, которую вызывает 
сероводород находящийся в почве. На полях риса кислогатсй п; чвы в 
районах за рекой Тиса образующиеся из органического материала кислоты 
освобождают сероводород из сульфидов (востановленных из сернокислой 
соли). Охлаждение последующее за летним нагреванием увеличивает 
способность напускной воды поглощать газы и тем образуется еще больше 
сероводорода. Из-за этого возникает болезнь главным образом во время 
августовских охлаждений. Продолжительная зима, прохладная весна 
задерживает разложение органических материалов и это обстоятельство 
является одним из важных вспомогательных факторов биологических и 
химических процессов ведущих к болезни. Связь между болезнью и пого
дой в 1940, 1949, 1954 г. на основании вышеуказанных можно определять

*

Witterung und die BrusonenkranJcheit der Reispflanze. Die Brusonenkrankheit. 
stellt eine vom Boden ausgehende Erkrankung der Pflanze dar, die durch Schwefel
wasserstoffbildung im Boden bedingt ist. Im Landesgebiet jenseits der Tisza wirken 
sich an den Reisfeldern mit oberen Bodenschichten von sauerem Charakter die 
im Wege des Zerfalls von organischen Stoifen gebildeten Säuren in der Weise aus, 
dass aus den aus Sulphaten reduzierten Sulphiden ein Schwefelwasserstoff erzeugt 
wird. Nun wird durch eine der sommerlichen Erwärmung folgenden Abkühlung 
die Lösungfähigkeit des Wassers für Gase gesteigert und hierdurch die Bildung 
von Schwefelwasserstoff noch begünstigt. Aus diesem Grunde meldet sich die 
Krankheit hauptsächlich bei den Abkühlungen des Wetters im August. Durch 
einen langen Winter und durch ein kühles Frühjahrwetter wird der Zerfall der 
organischen Stoffe gehindert ; dieser Umstand bildet einen wesentlichen Faktor 
bei den zur Erkrankung führenden biologischen und chemischen Vorgängen. Auf 
dieser Grundlage kann ein Zusammenhang zwischen der Wettergestaltung in den 
Jahren 1940, 1949 und 1954 und den Auftritt der Krankheit festgestellt werden.

★

Mezőgazdálkodásunk fiatal ágának, a rizstermelésnek sikerét állandóan 
veszélyezteti a rizs barnulásos betegsége, idegen szóval bruzone. A betegség 
elhárítása a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kutatás egyik legfontosabb 
feladata. Ez az állandóan visszatérő veszedelmes betegség jelentős károkat 
okoz népgazdaságunknak. Rizstermelésünk történetében az 1940, 1949. és 
1954-es években volt jelentős kár. 1940-ben, bár a pusztulás nagyarányú 
volt, a még kisméretű termelés miatt érzékeny veszteséget nem jelentett. 
1949-ben azonban már közel 50%-kal csökkentette a várható termést. 1954- 
ben ismét jelentős, kb. 25%-os kárt okozott. Ez mennyiségben kifejezve
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12.000 hold termésének felel meg. 18 q-ás átlagtermést figyelem be véve ez 
több mint 200 ezer q hántolatlan rizs mennyisége.

A védekezési eljárások kidolgozása előtt megoldandó feladat volt a beteg
ség okának felderítése. A betegség okát eltérően magyarázzák, s azzal kapcso
latosan több elméletet állítottak fel. Abban azonban, hogy az időjárási elemek 
kedvezőtlen alakulása döntő tényező a betegség fellépésében, a kutatók kivétel 
nélkül megegyeztek, de az összefüggést nem világították meg.

A betegség okával kapcsolatosan érdemes megemlékeznünk az egyszerű 
nép meglátásáról is. Az olasz nép évszázados hite szerint ugyanis a betegséget 
a »miazmák« (baktériumok) káros kigőzölgése, vagy a »mérgező hajnali köd« 
okozza — írja Chiappelli (2). Kutatásaim végeredményben ezt az egyszerű 
szemléleten alapuló meglátást igazolták.

Saját vizsgálataim alapján a betegség okát a talajban anaerob körül
mények között képződő kénhidrogén mérgező hatásában látom. (Mint ismere
tes, a levegő oxigénje nélkül végbemenő bomlást nevezik anaerob folyamat
nak.) Kísérleteim során a szulfátredukciót és az azt megelőző és bevezető 
ammonifikációt a tiszántúli mésztelen szulfáttartalmú szikes talajainkban, 
ahol a rizstermelésünk folyik, s ahol a barnulásos betegség előfordul, kimutat
tam. A Duna—-Tisza közén ugyanis a betegséget eddig még nem észlelték. 
Az előbbi területeken, főleg akkor, ha a kedvezőtlen talajadottságok következ
tében a növény gyökérzeten nem hatol le elég mélyen, a növény a képződő 
kénhidrogén hatása alá kerül. A beteg, vagy a már pusztuló növény külseje 
is elárulja, hogy a talajban kellett valamilyen mérgező anyagnak képződnie, 
hogy a betegség sokszor váratlan hirtelenséggel megjelenhessen.

A redukció hidrogénforrása az elárasztott talajban levő szervesanyag. 
Ennek anaerob lebomlás által képződött hidrogén elégetéséhez a szulfát
redukáló baktériumok a szulfátok oxigén tartalmát az alábbi egyenlet szerint 
hasznosítják :

Na2S04 +  8 H =  Na2S +  4 H20  '

Ugyancsak a szerves anyag lebontása folytán képződő szénsav a nátrium- 
szulfidból a kénhidrogént kiszabadítja, mert a kénhidrogén a szénsavnál is 
gyengébb sav.

Na2S +  2 H2C03 =  2 NaHC03 +  H2S

A betegség a fenti egyenlet szerint kiváló kénhidrogén hatására alakul ki.
További kérdés, hogy miképpen járul mindehhez az időjárás? A gyakor

lati szakemberek, valamint a kutatók ( Frank (5), Kállay (6), Prettenhojfer 
(7, 8), Sik (10), Somorjai (12), Szirmai (14) Szepesi 13) stb.) sok azonos 
megfigyeléssel igazolják azt, hogy a hosszantartó nyári meleg után várat
lanul bekövetkező hirtelen lehűlés szinte »robbanásszerűleg« váltja ki a 
barnulásos betegséget. Ezt a jelenséget különben az olasz Chiappelli, rajta 
kívül Parseval és Costa Neto (9) már a 30-a ésvekben ismertetik.

Chiappelli ismertetéséből tudjuk, hogy 1931-ben háromszor is meg
történt, hogy nagy hőmérséklet-emelkedés után tetemes hősüllyedés állott 
be. Abban az évben Olaszországban a bruzone súlyos kárt okozott. Parseval 
és Costa Neto megfigyelései Brazíliából származnak. Közlésük szerint 1938-ban 
a virágzás idejére kb. 10 C° körüli hőmérsékletsüllyedés állott be, s ennek 
következtében lépett fel a betegség. A hazai kutatók közül Frank, Pretten- 
hoffer és munkatársai megfigyelései szerint nem. szükséges a betegség kiicbl an- 
tásához a fagyponthoz közeli lehűlés, elégséges az is, ha a nappali fon óságot 
erős éjszakai lehűlés követi. A betegség tehát jelentkezhetik akkor is, ha
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a nappali 30 — 35 C°-ú felmelegedés ulán 10 —12 C° körüli hőmérséklet követ 
kezik. Szepes (13) a betegség korai felismerésére a szövetekben megfigyel
hető barna színeződést, az ú. n. kezdetleges bámulást használja fel. Ezt az 
elváltozást szintén a termelési, idő folyamán első alkalommal tapasztalt 
erős éjszakai lehűlés után észlelte 1952. augusztus hó 18-án, amikor a nappali 
hőmérséklet 14,5 C°-ra szállott alá. Ezt a lehűlést kb. 2 hétig tartó erős fel- 
melegedés előzte meg.

Szirmainak a betegség felderítését célzó kísérletei abban a kutatásra 
kedvező időben folytak, amelyeknek időjárási elemei nagy szélsőséget mutat
nak (1940—1943). Megfigyelései alapján Szirmai az augusztus hónapi idő
járást tartja a legkritikusabbnak, de szerinte nem közömbös a megelőző 
júliusi és az érést befejező szeptember hónap időjárása sem. 1940. év szokat
lanul hűvös nyarán éppen augusztus hónapban szállt le tartósan a hőmérséklet 
megközelítve a fagypontot.

1949. évi betegség akkor vált súlyossá, amikor augusztus 19-én hirtelen 
9 C°-ra szállott alá a hőmérséklet, északi szél fújt, jeges eső esett. 20-án a 
hőmérséklet tovább csökkent, a jeges eső megismétlődött. 1954. év  augusz
tusa a többízben bekövetkező lehűléseivel megerősítette a fenti megálla
pításokat.

(Annak megvilágítására, hogy az említett esztendőkben a hőmérséklet- 
járásunk a kritikus időszakban valóban erősen ingadozó volt, álljon itt 
a békéscsabai meteorológiai állomáson mért hőmérséklet ötnapi középértékei
nek (pentád, T5) sorozata és azok eltérése (/\) a 30 évi (1901—1930) pentád- 
középértékektől :

1940. 1949. 1952. 1954.
Pentád t5 A t5 A Ts A t5 A

VI. 30. -  VII. 4.

OOO + 0,1° 18,7° — 3,0° 25,4° +  3,7° 21,4° — 0,3°
VII. 5. -  VII. 9. 23,1 +  1,2 21,5 - 0 ,4 23,9 +  2,0 20,1 - 1,8
VII. 10.-  VII. 14. 20,9 -1 ,7 21,0 - 1,6 26,5 +  3,9 19,7 — 2,9
VII. 15. -  VII. 19. 20,6 - 2,0" 25,1 +  2,5 24,6 +  2,0 19,3 - 3 ,3
VII. 20. -  VII. 24. 21,6 - 0,8 16,5 -5 ,9 25,2 +  2,8 20,9 - 1 ,5
VII. 25. -  VII. 29. 20,6 - 2,1 24,0 +  1,3 20,3 - 2 ,4 24,6 +  1,9
VII. 30.--V III . 3. 17,1 — 5,5 23,7 +  U 23,3 +  0,7 20,3 - 2 ,3

VIII. 4. -V III . 8. 20,1 — 1,6 22,0 +0,3 28,1 +  6,4 25,6 +  3,9
VIII. 9. -V III . 13. 23,3 +  1,9 22,0 +  0,6 26,2 +  4,8 22,5 +  1,1
VIII. 14. -V III . 18. 17,0 -3 ,9 16,7 - 4 ,2 28,7 +  7,8 21,1 +  0,2
y in . 19. -V III . 23. 16,1 -5 ,2 15,7 — 5,6 22,2 + 0,9 22,3 +  1,0
VIII. 24. -V III . 28. 16,7 -4 ,1 21,9 +  1,1 20,7 - 0,1 19,2 - 1,6
VIII. 29. -  IX. 2. 15,8 - 4 ,0 20,7 +0,9 25,1 +  5,3 19,7 — 0,1

IX. 3. -  IX. 7. 16,8 - 1 ,4 21,0 +  2,8 23,2 +  5,0 23,0 +4,8
IX. 8.-  IX. 12. 18,0 — 0,5 17,2 '-1,3 17,9 — 0,6 22,3 +  3,8
IX. 13.— IX. 17. 13,5 - 3 ,8 18,1 +  0,9 14,5 - 3 ,7 21,8 + 4,6
IX. 18. — IX. 22. 18,6 +  3,0 17,1 +  1,5 13,2 - 2 ,4 18,6 +  3,0
IX. 23. — IX. 27. 18,8 +  3,4 15,1 +  0,3 15,0 — 0,4 13,2 — 2,2

A pentád-közepek és ezeknek a 30 évi, ú. n. normál-értékektől mutat
kozó jelentős eltérései mögött az azokat kialakító, tartósan magas vagy 
szokatlanul alacsony napi középhőmérsékletek, valamint ennek megfele
lően erős nappali fölmelegedések, ill. túlerős hajnali lehűlések húzódnak 
meg. A békéscsabai pentádhőmérsékletben mutatkozó erős lehűlések az
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egész Tiszántúl hőmérsékletjárására jellemzőnek vehetők. (A különösen 
erős lehűléseket takaró pentád-közepek összeállításunkban vastagon szedettek. 
Szerk.)

A hőmérsékletváltozás és a betegség kapcsolatát a következőképpen 
magyarázom. A hosszantartó nyári meleg felmelegíti az árasztóvizet, amelyben 
az elszaporodó ammonifikáló, tehát kénhidrogént is termelő baktériumok 
a talajszintben az oxigént elhasználják. Az iszapban a sötétség, az anaerob 
viszonyok, a meleg kedvező tényezők a szulfátredukáló baktériumok (Desnlfo- 
vibrio desulfuricans) elszaporodásához. Ezek a baktériumok számukra opti
mális körülmények között végzik a szulfátok redukcióját. A redukció végső 
terméke a kénhidrogén, amelyről ismeretes, hogy már 0,0042%-os oldatában 
is mérgező a növényekre. Amikor ^ rekkenő hőséget hirtelen lehűlés követi 
az árasztó víz hőmérséklete is nyilván tetemesen alászáll. Méréseim alapján 
megállapíthattam, hogy az iszap nem követi az árasztóvíz lehűlését, a szulfát
redukáló baktériumok tehát számukra optimális környezetben tovább szapo
rodnak. A lehűlés azonban jelentékenyen megnöveli az árasztóvíz gázelnyelő 
képességét. A hideg víz több széndioxid elnyelésére képes, amely egyre több 
kénhidrogént szabadít fel az amúgy is savanyú környezetben. A lehűlés 
következtében bekövetkező függőleges irányú vízcsere, vagyis a lehűlt víz
réteg lemerülése következtében az oxidativ életfolyamatú kénbaktériumok, 
valamint az oxigéntermelő zöld algák anaerob környezetbe kerülnek, ott 
életfolyamataik elakadnak, elpusztulnak és a folyamatok redukciós irányba 
eltolódnak. Ezt igazolja a vízben elnyelt oxigén csökkenése, a szulfidmennyiség 
növekedése és a zöld algák mennyiségének jelentős megcsappanása, illetve 
eltűnése. Brizi, ( l)aki a betegség főokának az oxigénhiányt tartja a bruzonés 
növények árasztóvizében nagyon kevés, vagy semmi algát sem talált.

A hideg vízben és az iszapban felgyülemlő kénhidrogén, ha a gyökér 
nem hatol le elég mélyen, a növényt megmérgezi. Attól függően, hogy a kén
hidrogén milyen mértékben éri el a növényzetet, következik be a betegség 
különböző foka, esetleg a növény teljes pusztulása. Az augusztusi lehűlések 
ezért veszélyesek a rizstelepekre.

Kállay és mások megfigyelték azt is, hogy a rizstermelésre veszélyes 
augusztusi lehűlések nem minden esetben vonják maguk után a betegség 
fellépését. Ennek magyarázatát könnyű megtalálni. A betegséget ugyanis több 
tényező együttes hatása váltja ki. Ezek : az elégtelen gyökérfejlődés ténye
zői, szerves nitrogénbőség, amelynek ammonifikációja a szulfátredukció 
kialakulását elősegíti. Ha a tényezők nincsenek együttesen jelen, akkor a 
betegség fellépése elmarad, mert csak együttesen képesek a betegséget elő
idézni.

A betegség megjelenéséhez nem feltétlenül szükséges a beálló nagy 
hőmérsékleti változás sem. Az állandóan hűvös időjárás is kedvező a betegség 
kiváltásához. A szervesanyag (gyökérmaradványok, szerves üledék stb.) 
anaerob erjedése hőfejlődéssel jár, ami a szm^átredukáló baktériumok szá
mára kedvező hőmérsékletet biztosít.

A kritikus hőmérséklet pontos megállapítása, illetve az azt felderíteni 
kívánó megfigyelések önmagukban még nem hozhatnak teljes eredményt, 
miután a hőmérséklet nem egyedüli tényező a betegség kiváltásában. A talaj, 
illetve az árasztóvíz pH-értéke, a szerves anyag lebontásból származó C02 
képződés mértékétől, az árasztóvíz oxigéntartalmától függ a kénhidrogén 
felszaporodása is. Ezek és még más kisebb jelentőségű tényezők befolyá
solják a kénhidrogén hatás időpontjának bekövetkezését, a kérdés meg-
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közelítő tisztázása azonban a közvetlen védekezés szempontjából is fontos 
és további komplex vizsgálatokat igényel.

A tavaszi hideg időjárás közvetve is hozzájárul a barnulásos betegség 
kiváltásához. A hideg időjárás következtében, a mi erősen kötött, nagy víz
tartóképességű rizstalajaink lassan melegednek fel, aminek következtében 
a csírázás és a gyökérfejlődés is vontatottá válik. A talaj alkotórészei közül 
ugyanis a víz felmelegedéséhez kell a legtöbb hő. így volt ez az 1940, 1949. és 
az 1954. évek tavaszán is, amikor a szokatlanul hűvös, hosszú tavasz a vetés 
idejét kitolta, mert mindaddig amíg a talaj hőmérséklete 12 C° fölé nem 
emelkedik, eredményes vetésre sor nem kerülhet.

A korán beköszöntő tél és a hűvös, hosszú tavasz következtében a 
szervesanyag lebomlása is vontatott. A lebomlás lassú üteme a mész- 
telen, erősen kötött talajokon, amilyenek a mi tiszántúli rizsföldeink talajai 
is még fokozottabban vontatott. A vegetációs időben a növény és a talaj 
redukciós folyamatai között valóságos harc folyik. Hűvös, hosszú tavaszok 
után ezt a harcot a növény, mind közvetve, mind közvetlenül hátránnyal 
kezdi. Az augusztus hónapban bekövetkező lehűlések a növény pusztulá
sához vezethetnek.

A fenti megállapítások alapján a betegség okozta kártételt helyesen úgy 
kerülhetjük el, hogy a hosszú, hűvös tavaszok után a hajlamos területekre 
kapásokat vetünk, vagyis ezeket az esztendőket a talaj szerkezetének helyre- 
állítására fordítjuk. A másik védekezési mód a korán csírázó, mélyen gyökerező 
a betegségnek ellenálló fajták kitenyésztése és termesztése.

E vizsgálatokból és megfigyelésekből megállapíthatjuk tehát, hogy 
a talaj mikroorganizmusainak életműködését szabályozó tényezők között 
az időjárás nagyfontosságú. Közvetlenül befolyásolja a talaj életét, vele 
termékenységét, s így a növénytermesztésben beálló zavarok oka, ha komplex- 
hatásképpen jelentkeznek is, az egyik kiváltó tényező mindig az időjárás.
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P ecsely  G yörgy :

Hosszabb sorozatok normál-eloszlásának
vizsgálata

Összefoglalás : A tanulmány az északi félgömb 37 állomásának hőmérsékleti 
évi közepeit vizsgálja 60 évi sorozatok alapján, a normáleloszlás szempontjából. 
Megállapítja, hogy a normál-eloszlás legkevésbbé a sarki és trópusi övben telje
sedik. Rámutat arra is, hogy a normál-eloszlás teljesedésének mértéke alkain.as 
valamely állomás makroszinoptikai viszonyainak egyszerű jellemzésére.

★
Исследование нормального распределения длинных серий. Исследуется 

годовое среднее температуры 37 станций северного полушария на основе 
серии на 60 лет с точки зрения нормального распределения. У станов ляется. 
что нормальное распределение исполняется в малейшем мере на тропи 
ческом поясе. Показывается, что мера исполнения нормального распре
деления подходит к простому характеризованию макросиноптических усло
вий некоторой станций.

★

Analyse de la distribution normale dans des séries prolongées. On discute les 
séries de la température moyenne annuelle pour 37 stations de l'hémisphère nord 
en utilisant des observations de 60 ans. tine répartition normale se trouve le той s 
souvent dans les régions polaires et tropicales. L’écart vis-a-vis la répaitition nor
male peut être considéré comme une charactéristique de la situation macrosynoptiqun 
de la station.

*

A természetben egyik leggyakrabban tapasztalt statisztikai törvényszerű
ség az ú. n. normál-eloszlás, amely alatt az értendő, hogy valamely észleli 
jelenségből előállított számhalmaz elemeinek gyakorisági megoszlása a 
Gauss-féle valószínűségi görbének megfelelő. E törvényszerűség a fizikában, 
meteorológiában és biológiában egyaránt fontos szerepet játszik és magyará
zata a statisztikai matematikai kutatások szerint a következő feltételek 
teljesedésében található Л 1. A számhalmaz elemeinek kialakításában 
(gondoljunk pl. hőmérsékleti évi közepekre, vagy a molekulák sebességének 
Maxwell-féle megoszlására, avagy egy zsák azonos fajtájú borsószem súlyának 
megoszlására) sok tényező működjék közre. 2. A tényezők hatása egymástól 
független legyen. 3. Az egyes tényezők hatása az összes szereplő tényezők 
hatásához viszonyítva kicsiny legyen, tehát egyik tényező se legyen domináns 
jellegű. Normál eloszlás tehát csak a fenti feltételek teljesedésekor fog bekö
vetkezni. Meteorológiai szempontból vizsgálva e feltételek teljesedését meg
állapíthatjuk, hog}̂  míg az első feltétel általában fennáll, a második és 
harmadik csak közelítőleg teljesedik és nagyban függ az észlelési hely földrajzi 
éghajlati viszonyaitól, a harmadik feltétéi teljesedését pedig nagyban meg
zavarhatják a kozmikus hatások és éghajlatingadozások. Mindezeket egybe
vetve, meteorológiai adatoknál nem várhatjuk a normál-eloszlás szigorú teljese
dését, csupán bizonyos fokú megközelítését. Valamely meteorológiai észlelési 
sorozat normál-eloszlásának teljesedése vagy nemteljesedése a további 
statisztikai-matematikai kutatásoknál lényeges, ugyanis a sorozatokkal való 
további számítások megkövetelik a normálmegoszlás teljesedését. Ha a normál
eloszlás még közelítésben sem áll fenn, a további számítások során .nyert 
eredmények (négyzetes eltérés, periódusok) nem nyújtanak kellő alapot 
az összehasonlításhoz. Ezen túlmenve azonban a normál-eloszlás teljesedésé
nek mértéke az előbb ismertetett kritériumokra való tekintettel hasznos
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útbaigazítást nyújthat az illető sorozat észlelési helyének dinamikus klimato
lógiai viszonyairól, jóval kevesebb számolással, mintha ugyanazt periódusok 
kielemzésével akarnánk megadni.

Fentieket előrebocsátva, ismertetjük eljárásunkat, mellyel valamely 
sorozat normál-eloszlásának teljesedését az összehasonlításhoz szükséges 
egy számértékkel jellemezhetjük.

Mint ismeretes, a normál-eloszlást leíró Gauss-féle »haranggörbe« egyen
lete a következő :

y — A e-x* (1)

ahol y az x eltéréshez tartozó gyakoriság, A pedig a sorozat tagjainak és 
gyakorisági osztályainak számától függő tényező. A görbe maximumát az 
x =  0 helyen veszi fel, tehát az átlagkörüli értékek a leggyakoribbak.

Ha az észlelési sorozat n tagból áll és azokat m számú egyenlőnagyságú 
osztályba soroltuk, az észlelési sorozat gyakorisági görbéjének átlaga :
M =  ^lesz. A haranggörbénél ugyanekkor az átlag :

A aM ’ — =— fe-c2dx 2 a J
— a ( 2 )

Ha az integrálási határokat úgy választjuk meg, hogy azoktól jobbra 
és balra a görbe alatti terület gyakorlatilag már 0-val legyen egyenlő, akkor 
a (2) alatti integrál értékét a következő határozott integrállal helyettesíthetjük :

(3)
Tekintve, hogy a normál-eloszlás függvénye növekvő [x] értékek esetén 
igen erősen közeledik a 0-hoz, [x] — 2,5 esetén az ezen határok közé eső 
integrál érték gyakorlatilag már azonosnak vehető a (3) alattival. Követ
kezésképp

AT
A
5 amiből A-t kifejezve : A =  2-8 M'

(4)
Ha az eredeti n számú és m osztályba sorolt észlelési adatból alkotott 

gyakorisági eloszlást vizsgáljuk, kell, hogy normál-eloszlás esetén azok eleget 
tegyenek az (1) egyenletnek. Minthogy fennáll a (4) összefüggés, írhatjuk :

2-8 n

Jelöljük az így meghatározott normálgörbe egyes értékeit yi-vel, az 
észlelt eloszlási görbe egyes értékeit Z;-vel, úgy az eltérést a normál-eloszlástól 
az alábbi kifejezéssel adjuk meg :

2  m

A =

Az így nyert számérték relatív összehasonlításra alkalmas az egyes 
sorozatok között.

2*



280

A normál-eloszlás megítélésére más módon is eljárhatunk. Normál
eloszlás esetén ugyanis a középeltérés és négyzetes eltérés között a következő 
kapcsolat áll fenn :

cr

V—jr  amiből következik hogv : °L — ül
— »a 2
7Í

vagyis az eltérések négyzeteinek átlaga elosztva az abszolút értékben vett ■
n

eltérések átlagának négyzetével, eredményül ~ - t  kell hogy szolgáltasson.£
n

A valóságban nyert számérték és “ különbsége szintén relatív mérő számul
A

szolgálhat. Az így nyert szám előállítása azonban eléggé hosszadalmas és nem 
mond semmit sem az eloszlási görbéről, melynek ismerete sok jellemző tulaj
donságot árul el az illető sorozatról.

Következőkben az Északi-félteke több állomásának 60 éves hőmérsékleti 
évi közép sorozatát vizsgáljuk meg a normál-eloszlás szempontjából. (A

I. TáblázatA hőmérsékleti sorok gyakorisági megoszlása és eltérése a normál megoszlástól
Állomás/ osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 d

A d en ..................... . . 1,9 0,0 5,7 11,3 17,0 11,3 19,0 5,7 9,5 9,5 3,8 5,3 4,32
Archangelszk . . . . . . 1,9 1,9 3,8 7,5 9,4 13,2 18,8 15,1 17,0 1,9 5,7 3,8 3,85
Barnaul .............. . . 7,3 7,3 3,6 10,9 10,9 18,2 9,1 7,3 12,7 5,5 3,6 3,6 5,27
Bermuda ............ . . 1,7 3,3 10,0 H,7 11,7 10,0 10,0 10,0 15,0 8,3 6,7 1,6 6,08
Budapest.............. . . -1,7 1,7 6,7 11,7 10,0 18,3 15,0 11,7 18,2 3,3 0,0 1,7 3,78
C alcutta.............. . . 1,7 0,0 0,0 5,0 8,3 11,7 13,3 28,3 8,3 13,3 8,3 1,7 5,60
Freetown........ .. . . 1,9 3,8 3,8 9,7 7,7 3,8 17,3 11,6 9,6 17,3 7,7 5,8 6,12
F. P o in t.............. . . 3,3 8,3 3,3 11,8 8,3 15,0 11,7 21,7 3,3 10,0 0,0 3,3 5,20
Galveston............ 1,7 3,3 13,3 23,3 16,7 16,7 8,3 6,7 1,7 0,0 3,3 3,72
Gjesvaer.............. . . 1,7 5,0 6,7 8,3 5,0 23,3 18,3 10,0 5,0 8,3 5,0 3,3 4,17
Greenwich .......... . . 5,0 5,0 8,3 5,0 15,0 15,0 11,6 16,7 6,7 6,7 3,3 1,7 3,95
Honolulu ............ . . 1,9 4,8 2,4 6,8 6,8 18,8 M5,6 27,0 7,0 7,0 0,0 1,9 4,06
Irkuck ................ . . 5,0 8,3 8,3 6,7 18,3 18,3 16,7 5,0 3,3 5,0 1,7 1,7 4,50
Ismailia .............. . . 1,7 1,7 5,0 3,3 5,0 10,0 16,6 16,6 16,6 10,0 11,6 1,7 5,70
Ivigtut................... .. 1,8 1,8 5,3 10,7 3,6 14,2 14,2 10,7 12,5 8,9 5,6 10,7 5,70
•Jaipur................... . . 1,7 1,7 0,0 5,0 8,3 25,0 16,7 20,0 5,0 10,0 5,0 1,7 3,82
•Jakobshavn........ . . 1,9 3,9 7,8 7,8 5,9 11,7 15,6 11,7 9,8 11,7 7,8 3,9 5,50
Jakuck................... . . 2,2 6,5 8,7 0,0 13,1 13,1 6,5 10,7 19,6 10,9 6,5 2,2 7,00
Köbenhavn ........ ... 3,3 3,3 3,3 15,0 18,3 15,0 6,7 20,0 10,0 1,7 1,7 1,7 3,94
Leningrad .......... . . 3,3 3,3 3,3 3,3 15,0 20,0 11,7 16,7 10,0 5,0 5,0 3,3 3,24
Lisboa ................. . . 1,7 3,3 1,7 13,3 11,7 13,3 18,3 15,0 10,0 6,7 1,7 3,3 3,25
Madras ................. .. 1,7 8,3 0,0 11,7 11,7 8,3 13,3 6,7 13,3 13,3 8,3 3,3 6,57
Mexico ................. . . 1,9 3,8 10,5 13,5 21,0 8,2 5,0 6,8 8,2 8,2 5,0 5,0 6,85
Nashville ............ . . 3,3 1,7 6,7 5,0 10,0 18,3 10,0 11,7 11,7 11,7 5,0 5,0 5,10
Novorosszijszk . . . . 8,0 4,0 14,0 8,0 12,0 4,0 8,0 14,0 12,0 4,0 6,0 6,0 6,70
Róma..................... . . 1,7 13,4 11,7 11,7 5,0 13,4 11,7 18,4 1,7 3,4 1,7 6,2 6,28
S. Francisko . . . . . . 3,3 15,0 5,0 6,7 18,3 15,0 6,7 11,7 5,0 5,0 5,0 3,3 5,45
Spokane................ . . 5,0 1,7 3,9 15,0 18,3 13,3 16,7 8,8 6,0 6,7 3,0 1,7 4,20
Stvkkisholm . . . . . . 3,3 1,7 5,6 8,3 8,8 11,7 18,3 13,3 20,0 1,9 5,0 1,7 4,27
Szverdlovszk........ . . 1,8 0,0 10,9 10,9 18,3 14,3 7,3 7,3 14,5 9,1 3,6 1,8 5,40
Taskent .............. . . 1,7 5,0 11,7 13,3 16,7 13,3 10,0 13,3 5,0 6,7 1,7 1,7 4,65
Tokio ................... . . 1,8 3,6 7,3 9,1 14,6 20,0 18,2 7,3 7,3 5,5 3,6 1,7 3,04
V alencia............... . . 1,7 3,3 10,0 6,7 25,0 16,7 10,0 10,0 8,3 5,0 1,7 1,7 4,35
Vladivosztok . . . . . . 3,8 3,8 3,8 11,3 9,5 24,5 11,5 13,2 7,5 3,8 5,7 3,8 3,75
W ashington........ . . 1,7 0,0 5,0 6,7 13,3 11,6 18,3 13,3 16,6 5,0 5,0 3,3 3,82
W innipeg............ . . 1,7 1,7 3,3 3,3 11,7 11,7 13,4 25,0 18,4 8,3 0,0 1,7 5,00
Zi-Ka-Wei............ . . 1,7 6,7 8,3 3,3 11,8 23,5 6,7 15,0 10,0 5,0 5,0 3,3 4,40
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sorozatok az 1881 —1940. időszakból valók.2 Az adatokat vizsgálatunk uál 
12 egyenlőközű osztályba soroltuk, az osztályköz nagysága tehát függ az évi 
közepek ingadozásától. A gyakoriságokat %-ban fejeztük ki, tehát esetünkben 
n =  100, m =  12, s ebből a (5) összefüggés szerint a normál-eloszlás esetére 
a következő egyenletet nyerjük :

y =  23,de-*2
Ha az első osztályköz közepénél felvesszük az —2,5, s a 12-nél az 

x — 2,5 értéket, úgy az egyes osztályokhoz a normálgörbe következő értékei 
fognak tartozni:
osztály: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

y 0,1 0,6 2,4 8,5 16,2 22,5 22,5 16,2 8,5 2,4 0,6 0,1
Ezen normálgörbétől való eltéréseket határoztuk meg, s annak értékét, 

valamint az egyes sorozatok gyakorisági megoszlását az 1. táblázatban kö
zöljük.

II. Táblázat
A hőmérsékleti évi közepek szélső értékei (1881 —1940)

Állomás Maximum Minimum A Állomás Maximum Minimum A
Aden ................. 29,2 27,7 1,5 Leningrad.......... 6,5 2,1 4,4
Archangels zk . . • x 2,9 — 2,5 5,4 L isb o a ................ 17,0 14,8 2,2
B arnaul............ 3,1 — 0,6 3,7 Madras .............. 28,9 27,8 1,1
Berm uda.......... 22,4 20,2 2,2 M exico................. 17,1 14,7 2,4
Budapest.......... 12,5 9,0 3,5 N ashville............ 16,7 13,6 3,1
Calcutta .......... 27,1 24,9 2,2 Novorosszijszk . . 14,2 11,6 2,6
Freetown.......... 27,9 25,7 2,2 Rom a................... 16,4 14,6 1,8
F. Point............ 3,6 0,3 3,3 San Francisco . . 14,4 11,8 2,6
Galveston.......... 22,2 19,7 2,5 Spokane ............... 11,3 7,3 4,0
Gjesvaer .......... 3,7 0,3 3,4 Stykkisbolm . . . . 5,6 1,7 3,9
Greenvich . . . . . . 11,1 8,8 2,3 Szverdlovszk . . . . 3,0 -  0.8 3,8
H onolulu.......... 24,6 22,9 1,7 Taskent .............. 15,2 11,9 3,3
Irk u ck ............... 0,4 -  2,4 2,8 T ok io ................... 15,0 12,9 2,1
Ismailia . . . . . . . 21,4 19,2 2,2 Valencia ............ 11,7 9,7 2,0
Ivigtut ............... 3,0 -  1,8 4,8 Vladivosztok . . . 5,9 3,0 2,9
Jaipur .............. 26,7 24,7 2,0 Washington . . . . 14,4 11,1 3,3
Jakobshavn . . . . -  1,6 — 7,9 0,3 Winnipeg .......... 5,3 1,7 3,6
Jakuck.............. . -  8,4 -1 1 ,9 3,5 Zi-Ka-Wei.......... 16,2 14,3 L9
Köbenhavn . . . . 9,9 6,4 3,5

Adatainkból a következőt állapíthatjuk meg. Legkisebb az eltérés, tehát 
az adatok legjobban megközelítik a normál-eloszlást Európában, Közép- 
és Kelet-Ázsiában, valamint Északamerika mérsékeltövi részén, vagyis 
általában a mérsékelt égövben. Ezzel szemben legnagyobb az eltérés a trópusi 
és a sarki övben. Az érdekes jelenség magyarázatát megtaláljuk, ha a normál
eloszlás teljesedésének három kritériumára gondolunk. Az erősebb eltérés 
a normál-eloszlástól véleményünk szerint abban leli magyarázatát, hogy 
e területeken az egyes észlelési adatok nem függetlenek egymástól és a 
hatótényezők között valamelyik domináns jellegű.

A földi időjárást a sarki és egyenlítői hatások irányítják, amint az az 
általános légkörzés változásainak vizsgálatából kiderült. Nyilvánvaló tehát, 
hogy ezeken a területeken viszonylag állandóbb időjárási állapotoknak kell 
kialakulniok, tehát egy kialakult állapot sokáig fennáll, vagyis egy következő 
állapot kialakításában még hatása van.

Másrészt, ha valamely sorozatban erősebb periodikus változások mutat
hatók ki, melyek aránylag rövidebb tartamúak (tehát a változás sebessége 
nagy) az értékek megoszlása erősebben eltérhet a normál-eloszlástól, mint
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az olyan sorozaté, amelyben elmosódott hosszabb periódusok jelentkeznek. 
Az egyenlítői és sarki területek sorozatainak nagyobb eltérése tehát e terüle
teken jelentkező erősebb periódusokra mutat, melyek létrejötte nagy való 
színűséggel kozmikus tényezőkhöz kapcsolódik. A sarki területeken ezen
kívül még a jelen században fellépett erősebb éghajlatingadozás is érezteti hatá
sát.

Ezzel szemben a mérsékelt övben jelentkező kisebb eltérés az itteni 
területek változékonyabb időjárására mutat, ez ugyanis biztosítja az adatok 
függetlenségét egymástól, továbbá itt nincsenek olyan szabályos és erős 
periódusok, mint a trópusi és sarki övben, amint arról az eddigi periódus
kutatás eredményeit átnézve könnyen meggyőződhetünk.

Érdekes jelenség még a normál megoszlástól való eltérés egyenlőségi 
görbéit ábrázoló térképen a nagyobb eltérésű sarki és trópusi területek

kapcsolódása az Atlanti
óceán amerikai partjai
nál, valamint Északszibé- 
ria, az Urál és Kis-ázsia 
között. E jelenségnek is 
magyarázatát adhatjuk 
eddigi kutatásaink alap
ján, ahol kitűnt, hogy a 
sarki hatások éppen eze
ken a területeken kap
csolódnak a déli széles
ségek légköri folyama
taiba. (Sarki-anticiklonok 
pályái !)

Láttuk tehát az el
mondottakból, hogy va
lamely hosszabbidejű ész
lelési sorozat normál- 
eloszlását vizsgálva, az 
attól való eltérés szám- 
értéke hasznos jellemző
számnak bizonyul, mely 
az illető észlelési hely 
makroszinoptikai viszo
nyairól ad felvilágosítást, 
vizsgálata több elemre 

vonatkozóan, kiterjesztve azt nagyobb területre, véleményünk szeriut igen 
hasznos segédeszköznek bizonyulhat az -általános légkörzés kutatásánál, 
különösen ha havi átlagokat is figyelembe veszünk. E vizsgálatok azon
kívül más klimatológiai problémáknál is hasznosak és számos elméleti és 
gyakorlati kérdésre feleletet adnak. (Pl. a gyakorisági értékek kettős vagy 
hármas tetőzése.) E problémák behatóbb tárgyalása azonban már meg
haladja jelen tanulmányunk kereteit.

IRODALOM

1. Jordan Károly : Matematikai statisztika. Budapest, 1927. 143. old.
2. H. Clayton : World Weather Records kötetei.

A normál-eloszlástól való eltérések az északi félgömbön. 
(Hőmérsékleti évi közepek.)

A normál-eloszlás matematikai-statisztikai
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T ardos B éla :

A termikus feláramlásokról
ö ss ze fo g la lá s  : Az adiabatikus gradiens értékére az energia-egyenletből kiin

dulva a kinetikus energiát is figyelembe vevő alakot vezetünk le. A feláramlásokat 
megelőző talajközeli légsűrüség-ingadozások kimutatására és mérésére légsűrűségíró 
műszert fejlesztettünk ki, ami az 1 gr/m3 sűrűségingadozást a diagrammon 1 mm 
kitéréssel jelzi. A műszer a turbulencia mérésére is alkalmas.

*

О в е р т и к а л ь н ы х  в о з д у ш н ы х  п о т о к о в  т е р м и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  
И сходя из уравн ен и я  энергии выводим д ля  значения адиабатического 
градиента вы раж ение еодержаюгцее и кинематическую  энергию . Д л я  п о к а
зан и я  и изм ерения колебаний плотности воздуха в близости земли, кото
рые предш ествуют поднимающ имся потокам устроили аппарат самописец 
плотности воздуха. Этот инструмент написывает колебания плотности 
с точностью 1 мм отклона стрелки, если изменение плотности 1 гр /м 3.

★
Ü ber th erm isch e  A u fw in d e . Zur Festlegung des Wertes des adiabatischen Tem

peraturgradienten wird ein Ansatz benutz, worin auch die kinetische Energie 
berücksichtigt wurde. Zur Messung der Dichteschwankungen in der bodennahen 
Luftschicht, die der Ausbildung eines Aufwindes vorangehen, wurde ein Schreib
gerät für Luftdichtemessung entwickelt, das eine Dichteschwankung von 1 gr/m3 
durch einen Ausschlag von 1 mm wiedergibt. Das Gerät eignet sich auch zu Tur
bulenzmessungen.

*

A termikus feláramlások keletkezéséről alkotott közkeletű felfogás 
szerint a földfelszín különböző felmelegedése folytán a vele érintkező lég- 
rétegben faj súly-különbség jön létre, ami — Archimédes törvényének meg
felelően — a melegebb és így a környező légtömegeknél könnyebbé vált 
levegőt megindítja felfelé. Emelkedése folyamán adiabatikusan hűl. Hőmér
séklet-csökkenése egyedül magasság-nyerésének függvénye, az egységnyi 
magasság-változással járó hőmérséklet-változás 0,977 °/l 00 m-el adható 
meg. Elérve a környező levegő hőmérsékleti viszonyai által meghatározott 
konvekciós szintet, mozgása lefékeződik, majd néhány csökkenő amplitúdójú 
függélyes irányú lengés után megnyugszik.

Sokszor kiegészül ez a felfogás azzal is, hogy a felszálló meleg légtömeg 
részbeni pótlására nemcsak a környezetből, hanem a magasból a lehűlt levegő 
az emelkedővel azonos nagyságrendű keresztmetszettel bíró áramcsőben 
süllyed, tehát a feláramlást kompenzálja egy közeli leáramlás. Ilyen módon 
zárt és állandó jellegű áramrendszer alakul ki, aminek fenntartója a földfelszín 
által különböző mértékben elnyelt sugárzási energia.

Ez utóbbi valószínűsítésére több mérés is közlésre került s az alábbi 
adatsor alapján — ami egy májusi délelőttön azonos időpontban végzett 
mérés-csoportból származik — nem is emelhető ellene kifogás, annál inkább 
sem, mert a függélyes irányú légmozgás ismeretére ps felhasználására ala
pított vitorlázó repülés tapasztalati adatokat szolgáltatott 3—4 m/sec sebes
séggel süllyedő és 4—8 m/sec-os emelkedő áramlások létezéséről.

Vetés Szántás Ligetes Szikes Gvep
felett felett részben felett felett
15,6° 17,2° 14,2°

ОЮ00r—
i 16,2°

A gyepes és szikes területek feletti levegő hőfoka eszerint 2,3°-kal külön
bözik egymástól, azaz ennyi a túlmeleqedés, aminek várható következménye 
az utóbbi felett a termikus feláramlás megindulása.
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A fentiekben vázolt elgondolás szolgáltatja nagy vonásokban a magas- 
légköri légállapot-mérések felhasználásának egyik módját is, ami a légállapot 
termikus egyensúlyi viszonyainak megállapításával — akár a részecske-, 
akár a réteg-, akár más módszert használunk erre — jelentős tényezőt szolgáltat 
a prognosztikai véleményezésekhez.

A tüzetesebb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy ezek az egyszerűen 
áttekinthető és természetesnek látszó leírások nem felelnek meg a valóságban 
végbemenő folyamatoknak. Különösen jelentős eltérések adódnak a konden
zációs szint számított és mért értékei között, azonkívül a konvekció kelet
kezési helyének és viszonyainak a fenti kép alapján várható és a valóságban 
fellépő megjelenése között. Végül nyitva hagyja azt a kérdést is, van-e sze
repe — és ha igen, milyen módon — a talajközeli légréteg mikroturbulencia- 
állapotának a termikus feláramlások keletkezésében, lefolyásában és a makró- 
turbulencia fellépésében. (A termikus feláramlás és a termikus makroturbulen- 
cia között áramlási sajátosságaik alapján különbséget kell tennünk. A fel
áramlások legnagyobb része nem turbulencia jellegű.)

Ilyen irányú kutatások első lépései közé kell tartoznia a termikus feláram
lások keletkezési körülményei tisztázásának is, mert a tapasztalatok — 
amiket elsősorban ugyancsak a vitorlázó repülés szolgáltatott — azt mutatták,, 
hogy sokszor erős túímelegedés esetében sem indul meg a feláramlás, máskor 
viszont a túímelegedés kis mértékű, de a feláramlási sebesség nagy. Az alábbiak
ban két ilyen kezdő lépésről számolunk be.

Az első elméleti jellegű. Minthogy a vizsgálandó feláramlások termikus 
eredetűek, lefolyásukra vonatkozóan hőmérsékleti viszonyaik alakulása a 
mértékadó. Ezt általában az adiabatikus gradiens megadásával szoklák 
sok esetben leírtnak tekinteni. Az utóbbi levezetése azonban szerény néze
tünk szerint kissé -sztatikái jellegű annak ellenére, hogy a termodinamika
I. főtételén alapul. Ha megkíséreljük revízió alá venni, akkor a következő 
megjegyzéseket fűzhetjük hozzá :

Kiindulása — mint általánosan ismeretes — megfelel annak a tapaszta
latnak, hogy a konvektiv feláramlások az esetek többségében a földfelszínnel 
érintkező légtömegek egyenlőtlen átmelegedéséből szál maznak. A talajtól 
átvett dQ hőmennyiség részben a légtömeg hőmérsékletének, részben tér
fogatának növelésére fordítódik s mivel ez mechanikai munka végzésével 
jár, célszerű a hőmennyiségeket is mechanikai munka alakjában kifejezni. 
Szorítkozzunk egységnyi tömegű levegő vizsgálatára, akkor a dQ hőmennyiség 
felhasználódását az alábbi mennyiségtani alakban fejezhetjük k i :

AdQ = AcvdT  -f- pdv (1)
ahol A =  a hő mechanikai munka-egyenértéke

c„ =  a levegő állandó térfogaton mért fajhője 
dT =  az egységnyi tömegű levegő hőmérsékletváltozása 

p =  a légnyomás
dv =  az egységnyi tömegű levegő térfogatának változása.

A hőátadási tényező kihagyását a levegő rossz hővezető képességével, 
továbbá a túlmelegedésből származó feláramlás turbulenciától mentesnek 
való feltételezésével lehet indokolni. Ez utóbbi a valóságban csak részben 
realizálódik.

A légtömeg mozgását a levezetés további folyamán csak annyiban veszik 
tekintetbe, hogy a megindulással elválik közvetlen hőforrásától — a talajtól — 
és ezzel megszűnik a további hőközlés lehetősége. Hőkészlete így állandó
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marad, állapotváltozását tehát az előbbi két feltevés fenntartásával adia
batikusnak lehet tekinteni, ami a fentiek szerint az

AcvdT -f- pdv — 0
egyenlettel írható le.

A magasság bevezetésére ez az alak közvetlenül nem alkalmas. Kifejezve 
dv-t a gázegyenletből cv-1 a fajhők ismeretes kifejezéséből és bevezetve a 
légkör sztatikus alapegyenletéből a magasságot, a levezetés bizonyos szem
pontból holtpontra jut. Az egységnyi gáztömeg ugyanis ettől a lépéstől 
kezdve nem tárgyalható, mint a környezetétől független zárt rendszer. Vissza 
kell nyúlni a környező levegő állapothatározóihoz és csak az emelkedő és a 
környező levegő hőfok-különbségének elhanyagolásával —■ azaz éppen a 
mozgást fenntartó fizikai ok kizárásával — írhatjuk fel a magasság megválto
zásával járó hőmérséklet-változás egyenletét:

< * ,-* ,>  (2)

Ebben cp — a levegő állandó nyomáson mért fajhője 
T l—Tz — a légtömeg z2~:zx magasság változással járó adiabatikus 

hőméréklet-változása 
g — a nehézségi gyorsulás

A levezetés ilyen értelemben inkább mennyiségtani, mint fizikai gondolat- 
menetnek tűnik, ami nem tartalmaz indokolást pl. a süllyedő légtömeg állapot- 
változását jellemző melegedésre vonatkozóan sem. Az előjelek megváltoz
tatásának matematikai lehetősége nem feltétlenül felel meg a fizikai világban 
valamely folyamat megfordíthatóságának.

A vázolt termodinamikai gondolatmenettől eltérő az alábbi, energia 
tételen alapuló levezetés. Kissé talán áttekinthetőbb, egyszerűbb, általáno
sabb a kiindulásában is s ugyanakkor elhanyagolástól mentes.

Legyen egy z magasságban levő T hőfokú, u függélyes sebességi össze
tevőjű, m légtömeg összes energiája E. Jelöljük a potenciális energia össze
tevőt Ep-vel, a mozgásit E*-val, a hőenergiát pedig Et-ve 1, akkor zárt rend
szernek tekintve az m-et, az energia megmaradási elv szerint

E =  Ep -j- Ék -j- Et — all. (3)
Ha a rendszer zárt, akkor az energia-tagok megváltozásainak összege 0, 
vagy amint az 3-ból mennyiségtanilag is következik

dEv -f- dEk +  dEt — 0 (4)
Helyettesítve Ev — mgz, Ek =  \mu2 és Et = AcvmT kifejezéseket az utóbbi 
egyenlet

\md (u2) -f- mgdz -|- AcpmdT =  0 (4/a)

alakba megy át. A további tárgyalásra két lehetőségünk van : a súrlódás 
figyelembe vétele szükségessé teszi a tömeg megváltozásának a követését is. 
A figyelmen kívül hagyása bizonyos mértékű fogyatékosságot jelent, de az 
egyenletet könnyen integrálhatóvá teszi. Az előbbi általános érvényű meg
oldást még nem tudtuk megtalálni, ezért itt csak az utóbbit adjuk.

Ha a tömeg állandó, azaz sodrás és keveredés révén az eredeti légtömeg 
csak jelentéktelen mértékben nő meg, akkor az egyenlet m-el osztható és 
azonnal integrálható :
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i  ( u — u \ — u \ )  -j- g ( z 2— z y)  +  A c p ( T 2 - T J  =  o
amiből

T' ~ T'1 =  ~Ä7v \ ff^ 2 +  UV\
A sebességet tartalmazó második zárójeles tag elhagyásával ez a kifejezés 

a 2. egyenletbe megy át. 6-ból kitűnik, hogy mindaddig, míg egy légtömegnek 
pozitív előjelű gyorsulása van, az egységnyi magasság-változásra eső hőmér
séklet változása nagyobb, ha pedig negatív akkor kisebb, mint a 2. alapján 
állandónak adódó érték. A különbség nem nagy, de némelyik esetben figyelmet 
érdemel. Vitorlázó repülők tapasztalataiból ismeretes, hogy előfordul 100 in 
magasságban is 2,5 — 3 m/sec emelkedő sebességet adó termikus feláramlás. 
A köröző gép merülő sebességét 1,2—1,5 m/sec-nak vehetjük, amiből 
a feláramló légtömeg emelkedési sebessége átlagosan 4 m/sec körülinek 
adódik. Az emelkedés folytán előálló lehűlés a képlet alapján 1,056°, azaz 
0,079°-kal nagyobb mint a 2. alapján számított érték. Ha a következő 100 m 
emelkedés folyamán még 3 m/sec-al nő a sebessége, akkor a hőfok csökkenés 
ennek folyamán közel ugyanennyi lesz, mint az első 100 m-en. A légtömeg 
tehát a talajról 200 m magasságra jutva fel 0,24°-ka alacsonyabb hőmérsék
letűvé válik, mint ahogy a sebesség elhanyagolásával a 2. egyenlet alapján 
számíthatjuk.

A sebességből származó javítást tanácsos a gyorsulási számításoknál is 
figyelembe venni. Kutatásaink későbbi során meg fogjuk kísérelni a nedves 
levegő állapotváltozásának teljesebb leírására is átvinni a levezetés gondolat- 
menetét.

A belső súrlódás hatása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a fel- 
áramló levegő a határzónájában a külső, környező légtérből is ragad magával 
légtömegeket. Ezáltal kétszeres energialeadás történik : hőenergiája és moz
gási energiája az eredetinél nagyobb tömegben oszlik el. A magával ragadott 
légtömeg fékező hatásának egyik jele, hogy a vitorlázó repülésből adódó 
tapasztalatok szerint a légtömegek 600 — 700 m talajfeletti magasságot elérve 
nem gyorsulnak, hanem állandó, vagy kis mértékben ingadozó sebességgel 
emelkednek tovább a kondenzációs szintig, ill. a konvekciós szintig.

Törekvésünk az, hogy a súrlódás hatását is figyelembe vehetővé tegyük 
akár talajszinti, akár magaslégköri, akár mindkettőre kiterjedő légállapot
mérések alapján. A talajszinti mérés sem indokolatlan, mert a feláramlás 
belső szerkezetének kialakulására vonatkozóan a talajmenti réteg turbulencia
viszonyai erősen kihatnak. A távoli tárgyak képének vibrálása vizuálisan is 
észlelhetővé teszi azt a mikroturbulenciát, amit a feláramló levegőnek a talaj
tól való elszakadása sem olt ki azonnal s amely a nagy tömegű, lassan felfelé 
induló túlmelegedett légtest határzónájában akkor is keveredést okoz a külső 
környező levegővel, amikor áramlási okok azt még egyáltalában nem indokol
ják. Nagyr légtömeg esetében ez a hatás elenyésző, kisebb tömegnél azonban 
igen jelentőssé válik. Szükséges tehát az induló légtömeg méreteinek és lég- 
testi alakjának meghatározása is. A száraz levegő magassággal járó hőfok
változása az indulási állapotban fennálló mikroturbuleneia viszonyoknak 
is függvénye lesz, ezzel pedig a konvekció és a kondenzáció szintje is.

Közelfekvő gondolatnak tűnt, hogy mérések útján kíséreljük meg egv-egy 
feláramlás keletkezésének, folyamatának és megszűnésének követését, de 
elsősorban a megindulást megelőző légköri körülmények tisztázását.

Megfelelő műszerek nem álltak rendelkezésre, ezért második lépésünk 
egy megfelelő érzékenységű légsűrűség-regisztráló kifejlesztése volt. A műszaki

(5)

( 6 )
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megoldás elé azt a követelményt tűztük, hogy alkalmasnak kell lennie terepen 
való mérésekre, azaz szél-, napsütés-, csapadékhatások a pontosságát nem 
befolyásolhatják. Az érzékenységét csak annyiban akartuk megszabni, hogy 
a talaj közeli JL — 2 m magasságú légrétegben lejátszódó 2 perc alatti sűrűség 
változásokat érzékelhető módon optikai segédberendezések igénybevétele 
nélkül tegye megállapíthatóvá.

Légsűrűségmérő műszer gondolatát már néhány évtizeddel ezelőtt 
Blasius is felvetette, azonban a rajzban és leírásban is közölt egyszerű műszer 
érzékenysége nem volt kielégítő. A fentjelzett célra viszont nem tűnt eléggé 
kis tehetetlenségűnek sem* ezért más, egyszerű eszközökkel is realizálható 
megoldást választottunk. A műszer, a légsűrűségíró (p-gráf) még nem tekint
hető kiforrottnak, de meglevő első alakjában is alkalmas 1 gr/m3 légsűrűség

?kg/m 3

2. ábra

változások regisztrálására. Ennek a diagrammon csaknem pontosan 1 mm 
kitérés felel meg.

Eddig még csak alig néhány mérést volt vele módunk végezni, mert 
az egészen közeli múltban készült el. Az alábbi négy diagramm ezek közül 
való. Az elsőt 1,8 m magasságban a ferihegyi repülőtéren 1230—1200 időben 
rajzolta fel a műszer 1954. szeptember 12-én, a másodikat 1 órával később 
1 m magasságban, a harmadikat 0,2 m magasságban egyfélórával később. 
Ez utóbbin a nagy hullám a napsütésnek egy felhő által okozott fékezése 
folytán jött létre, ami 7,5 perc alatt 4°-os hőmérséklet-csökkenést hozott létre. 
A negyedik diagramm egy lakóház északnyugati fekvésű erkélyén készült 
1954. szeptember 13-án 1530 —1930 között. A Nap csak a d. u. egy részében 
érte ezt az erkélyt, a házat körülfolyó levegő is csak ekkor kezdett a falaktól 
átmelegedni. Az átmelegedésből származó turbulencia megindulása vagy 
megszűnése jól kivehető. Turbulencia vizsgálatokra városok feletti átmele-
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gedések hatásaira ilyen természetű mérések szerény nézetünk szerint a műszer
rel egyszerűen lesznek megoldhatók.

Feltűnő a görbék hasonlósága egyes szakaszokon, mint pl. az alsó három 
vonal közepe táján. Minthogy az íróműszer hengere 30 perc alatt fordult 
körbe, a három egymás alatti szakaszon látható hullámok is félóránként 
ismétlődtek. Nem ennyire kifejezett, de felismerhető hasonlóság van a jobb
oldali alsó két vonal vége felé is. I tt  tehát periodikus légsűrűség változás 
mutatkozik, éspedig nem is kis időközökben, tehát Kármán-féle örvénysor 
által keltett nyomás, ill. hőmérséklet ingadozásra nem gondolhatunk. Mint
hogy a jelenség csak a napsütés tartama alatt regisztrálódott, oizonyosra 
vehető, hogy a konvekció valamilyen periódus kísérő jelenségéről tudósít..

(A henger többszöri körülfordulásából származó görbék sorrendjét a kezdő 
és végpontok megszámozásával tüntettük fel. A kezdő pontok a baloldaliak.)

Ä turbulencia-problémával kapcsolatban figyelmet érdemel, hogy a 
légsűrűség-regisztrálással párhuzamosan végzett léghőmérséklet-mérés szerint 
a sűrűség ingadozása sokszor nem követi a hőmérsékletét. Felmerül az a 
gondolat, hogy a műszerek tehetetlenségéből adódó eltolódásról van szó, 
azonban a tapasztalt esetekben fázis-eltolódás nem állott fent. Ezenkívül 
sokszor a műszerek beállási idejét messze felülmúló időtartamban is mutat
kozott az egymástól eltérő értékmenet. Megfigyelhető volt, hogy éppen az 
erősebb szélbefúvások alkalmával mutatkozik a különbség, ami rögtön nyilván
valóvá teszi a nyomásváltozásra való visszavezethetőséget. Ha ez az észre
vételezés a későbbi kísérleti mérések során helyesnek fog bizonyulni, akkor 
a továbbiakban belőle kiindulva meg fogjuk kísérelni olyan műszercsoport 
kifejlesztését is, ami a felette elhaladó turbulencia-testeket az általuk elő
idézett nyomásváltozás, szél és légsűrűség mérése révén teszi klasszifikál- 
hatóvá és megszámlálhatóvá.
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Összefoglalás : 1953. és 1954. évben Hosszúbérc (Bükk) lábánál elhelyezkedő 
töbörsorban a talajmenti k ő i fluktuálását figyeltük meg. A köd képződése a töbör- 
fenéken kezdődik és látszatra abból kiáramlik, majd visszahúzódik. Ez a jelenség 
két-háromszor ismétlődik meg, majd a köd a lápa egész területét az erdők lomb
koronájáig kitölti. Ezt a sajátságos időjárási jelenséget nem a levegő áramlása 
okozza, hanem a ködképződés és a ködoszlás ritmusos váltakozása.

*

Колебащий долинный туман. В годах 1953 и 1954 у подошвы горы 
Hosszúbérc (в горах Bükk) в ряде долин наблюдалась флуктуация позем
ного тумана. Образование тумана начинается на дне долины и по видимому 
вытекает из долины, потом потягивается назад. Это явление повторяется 
2—3 раза, потом туман выполняет всю площадь ряда долин до .листвы 
деревьев лесов. Это особенное явление вызываестя не движением воздуха, 
а рифмическим чередованием образования и рассеяния тумана.

*

Fluktuierender Dolinen-Nebel. Am Fusse des Hossznbérc im Bükkgebirge wurde 
in den Jahren 1953 und 1954 in einer Dolinenreihe das Fluktuieren des Bodennebels 
beobachtet. Die Nebelbildung beginnt am Boden der Doline, pflanzt sich dann 
nach aussen hin fort und zieht sich wieder zurück. Nach zwei-dreifacher Wieder
holung dieses Vorganges erfüllt der Nebel das gesamte Gebiet der Dolinenreihe 
bis zum Kronenniveau der Wälder. Diese merkwürdige Erscheinung wird nicht 
durch Luftbewegungen hervorgerufen, vielmehr handelt es sich um einen Vorgang 
der Nebelbildung und ein rithmisches Pulsieren des Nebels.

*

A Bükk-fensík Lusta völgyének folytatásában a Nagykőristől a Kurta- 
Bércig terjedő lápán 720 — 750 m tengerszintfeletti magasságban elhelyez
kedő töbörsorban derült estéken ködképződést figyelhettünk meg. Az itt 
keletkezett köd sajátságos folyamata méltán kelti fel az érdeklődést.

Bár a Bükk-hegységben végzett kutatásaink feladatai közé ex asse nem 
tartozott a töbrökben keletkező ködképződés vizsgálata, mégis a Hosszúbérc 
környezetében levőket állandó megfigyelés alatt tartottuk, sőt 1953. 
május 20—27., július 2 —15., augusztus 23—27., 1954. május 19—30. és július 
7—26. között vizsgálatára műszeres méréseket is végeztünk. Augusztusban 
az elektromos ellenálláshőmérőkön kívül Assmann-féle aspirációs hőmérőket 
is használtunk. 1954 júliusban csupán radiációs minimum hőmérsékletméré
seket végeztünk, a mindenkor alkalmazott vizuális megfigyeléseken kívül.

Megfigyelési központunk közelében a két legnagyobb töbröt, a kereken 
15 m mély, víznyelővel rendelkező A, és a kb. 7 m mély, víznyelő nélküli 
В töbröt vontuk be vizsgálatainkba. Ugyancsak ezekben végeztük el, műszer
állományunktól függően a műszeres megfigyeléseket is.

Hosszúmezőnek ez a ^mgat-keleti tengelyű szakasza a 800 — 820 m magas 
Hosszúbérccel és a Nagykőris 760 — 780 m magas nyúlványával határolt. 
A szintkülönbség tehát 60 — 80 m, az A töbör víznyelőjénél pedig 90 — 100 m.

Mind a két töbör nyugati részén meredek, sziklás ; a keleti részén a lápa 
tengelyében előbb nagyobb szögben, majd enyhén emelkedik.

Mind a két bérc bükkössel borított. Az erdő völgyi szegélyét a Hosszú- 
bércen kb. a 750 m-es szintvonalon, a lankásabb déli lejtőn pedig kb. 10 m-rel 
alacsonyabban találjuk.
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A töbrök és a lápa növényi asszociációi : a lápafenéken nardetum, a 
lejtőkön az erdőszegély körzetéig hegyi rét, az erdő pedig az északi lejtő alsó 
felén asperulás bükkös.

Kutatásaink itt töltött időszakaiban gyakorta figyelhettünk meg ködöt :
1. A felsiklási, valamint betörési front felhőzete több alkalommal Morfként 

volt megfigyelhető.
2. A Nagykőris déli lejtőjén sokszor volt látható lejtököd.
3. A megfigyelésünk alatt tartott lápát az erdők koronaszintjéig, 

tehát kb. 30 m vastagságban talajköd töltötte ki.
4. Ugyancsak megfigyelhető volt a töbörben keletkező talajmenü köd*

1. ábra. Térképvázlat a Magas Bükk keleti részéről

Ennek további képződése eredményezte a talajködöt is. A töbörben keletkező 
köd, továbbiakban töbörköd, azonban nem mindenkor vastagodott meg
annyira, hogy a lápát kitöltse.

A töbörköd rendszerint, mint a kisugárzási ködök általában, derült 
égbolt és szélcsend esetében, alkonyatkor keletkezik.

A töbörtől 100—200 m távolságra keleti irányból, vizuálisan a következő 
figyelhető meg. A töbör alsó részén talajmenti köd nyomul a lejtőn E és NE 
irányba. A köd vastagsága a töbör mélyén néhány méter, a töbör peremén 
túl, a völgyfenéken 10—20 cm-re vékonyodik el. Az így kiáramlott talajmenti 
köd a töbör közepétől esetenként különböző távolságig hatol előre. Megfigye
léseink időszakaszaiban ez kb. 40 — 100 m között váltakozott, kialakulásához
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pedig 5 —15 perc időtartamra volt szükség. A következő 5 — 8 perces idő
szakban a kiáramlott köd visszahúzódik és eltűnik. Csupán a töbör mélyén 
nem szűnik meg, mert azonnal következik az újabb ködkiáramlás, mely ekkor 
már 100 — 150 in-re hatol el, majd újabb visszahúzódás után ismét előre tör, 
elérve a következő töbörből feláramló ködtömeget és a, déli erdőszegélyt.

A ködnek ez a fluktuálása kétszer-háromszor, — sőt megfigyelési anya
gunk szerint — esetleg négyszer ismétlődik meg. A körülményektől függően 
két-három kiáramlás után összeomlik, vagy talajköddé alakul és a fluktuálás 
megszűnik.

A ködképződés feltételei makró-időjárási szempontból azonosak. Más és 
más mikroklímatérségeken be
lül azonban a ködképződés 
lehetősége különböző.

A ködképződés lehetősége 
sugárzási időjárásnál a töbör- 
ben legnagyobb. Ezt a geomor
fológiai képződmény nagy 
szintkülönbségei okozzák. A 
töbör déli oldala a Hosszúbérc 
északi lejtőjének folytatása.
Ez a hegyoldal azonban bük
kössel borított és az erdő
szegély a víznyelőtől 15 
m szintkülönbséggel található 
meg, tehát maga a töbör fátlan.
(I. tábla 1. kép.) A W—NW 
oldal meredek, sziklás. Az A 
töbör a terület legmélyebb 
része, így itt halmozódik fel 
a kisugárzás időszakában a hideg légtömeg. A nagy szintkülönbség okozta 
hatásokat fokozza még az, hogy a víznyelő és a töbör északi kitettségű déli 
oldala 14h30’ után lassan beárnyékolódik és 16 órára a töbör egész terjedel
mében árnyékba kerül. (I. tábla, 2. kép.) Ennek eredménye, hogy a tobörben 
a talajközeli légréteg hőmérséklete zuhanásszerűen csökken. 16h-kor a talajtól 
5 cm-re elhelyezett hőmérő rendszerint már alacsonyabb értékeket mutat, 
mint a 100 vagy 150 cm-re levő. A kevésbbé mély és kevésbbé árnyékolt 
B töbörben is bekövetkezik a hőmérséklet menetének ez az állapota.

2. ábra. A mikroklíma-kutatások helyszínvázlata

3. ábra. Az A töbör keresztmetszete. Magassági értékek cm-ekben. A lejtőszög valódi 
értékei a lejtők alatt fok jelzéssel. A mikroklíma állomás jele a 2. sz. állomás helyét

mutatja
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Az A töbör alján levő víznyelő hőmérsékleti menete általánosságban 
nem azonos a felette levő légréteg hőmérsékletjárásával. A víznyelőnek a 
vegetációs időszakban benne fejlődő csalános fokozódó árnyékolást és kisu
gárzási védelmet biztosít. A víznyelő mikroklímája tehát a vegetációs idő 
alatt elveszti önállóságát és függő mikroklímává alakul.

Ezt a radiációs minimum hőmérővel végzett észleléseink is alátámasztják 
(1. táblázat). 1954. május 24—29. között a víznyelő mellett, a töbör-fenéken 
elhelyezett minimum-hőmérővel mindenkor magasabb hőmérsékletet észlel

tünk, mint a víznyelő fenekén. 
1954. július 2 — 24. között vi
szont a víznyelőben volt min
den napon magasabb a hő- 
mérsékleti minimum, mint a 
víznyelő peremén. 1953. au
gusztus 16—27-igSix-féle max.- 
min. hőmérővel mérve ugyan
ilyen megállapításhoz jutunk.

1953. május 23 — 27. kö
zötti, ellenálláshőmérőkkel tör
tént észlelési eredményeink sze
rint derült éjjeleken a víz
nyelő fenekén hidegebb volt, 
mint a töbör fenekén. 1953. 
júl. 7 —15. időszakában pedig 

a víznyelő fenekén volt magasabb a hőmérséklet napi minimuma.
Ezek az adatok nem támasztják alá Bacsó Nándor és Zólyomi Bálint 

megállapításait, miszerint : »A víznyelő viszonylagos meleg voltát a töbör- 
fenékhez képest a tölcsérszerű levezető nyílás földalatti üregekkel való közlekedé
sével indokolhatjuk.<4 Az 1953. évi májusi hőmérsékleti minimumok azt iga-

1. tá b lá za t

zolják, hogy a növényzet hatása még nem érvényesül teljes egészében, mert 
ebben az időszakban itt vannak a legnagyobb hidegek. Viszont július-augusz
tusban a töbör fenék a hidegebb.

1 Bacsó Nándor és Zólyomi B álin t: Mikroklíma és növényzet a Bükk-fennsíkon 
»Az időjárás« 1934. évi 9—10. száma 185. lap.



2. kép. Töbörsor. A szemlélő felől az első az A töbör 
A világos részek a szőrfővel borított területek. Felvétel : 1954. május 21-én 

16 órakor. (Szerző felvételei)

1. kép. Az A töbör. Felvétel: 1953. május 21-én 11 órakor
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3. kép. A képződő töbörköd, 19-53. július 12-én 20h körül 
Jól látható a töbör erdő felőli lejtőjén is a köd keletkezése. ( Kérdő István felvétele)

4. kép. A fluktuáló töbörköd legnagyobb kiterjedésben, az első képződési ritm usban, 
1954. május 21 én (Szerző felvétele)



Ill

5 / c k é p

A ködoszlás folyamata 
(felvétel 3 percenként) 

1954. május 21-én. 
(Szerző felvételei)

5 / a k é p

í)/b k é p



ÍV
«

6 / a ,  6 /b kép.

Újabb ködképződés (fel
vétel 5 percenként). 
1954. május 21-én. 
(Szerző felvételei)

7. kép .  A második köd
oszlás kezdete 1954. má

jus 21-én.
(Szerző felvétele)
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Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Bacsó Nándor 
és Zólyomi Bálint kitűnő úttörő munkájukban más töbrok vizsgálatairól 
számoltak be. Mégis úgy véljük, hogy a növényzet okozta befolyás látszik.

A lápa nardetummal fedett térségének mikroklímáját a töbörtől 160 
méterre keletre, a 2. sz. állomáson vizsgáltuk. Az állomás talaja közel víz
szintes (2°-os lejtő W felé), 15 m-rel magasabban fekszik a töbörfenéknél. 
Az itt elhelyezett mikroklíma-állomás 17h után kerül árnyékba. Ennek meg
felelően időjárástól függően, de legtöbb alkalommal 18 —19h körül a talaj
közeli légrétegben a legalsóbb szint hőmérséklete a legalacsonyabb. Derült 
időben11 19—20h táján jelenik meg a harmat. A harmat megjelenése után 
a hőcsökkenés üteme átmenetileg mérsékeltebb.

Az erdőben, az erdőszegélytől 70 m-re, északi irányú lejtőn is végeztünk 
észleléseket. Az esti lehűlés itt derült időben is mérsékelt. Az erdőszegélyen 
a lehűlés menete az erdő és a nardetum értékei között található meg.

Az erdőben derült időjárás esetén ködöt nem észleltünk, ami az erdei 
mikroklímák természetszerű jellemzője.

Az. 1953. év augusztusában több szintben aspirációs pszichrometerekkel 
is észleltünk. Ennek alapján megállapítható, hogy a nardetum felett és a 
töbörben egyaránt a talajközeli 5 cm-es légréteg viszonylagosan a legpárásabb. 
A nappali órákban — észleléseink szerint — még kivételesen sem volt ala
csonyabb a relatív nedvesség az 5 cm-es légrétegben, mint a felette (50 cm, 
150 cm) levőkben. Például 1953. augusztus 17-én 150 cm-en a relatív nedves
ség 44%-ra süllyedt, az 5 cm-es szintben 57% volt az értéke ; augusztus 
21-én 42%-kal szemben 5 cm-en 56% volt a legalacsonyabb légnedvesség! 
érték. A relatív nedvesség napi menetében az jellemzi a nardetumot a fenti
eken kívül, hogy az éjjeli magas (100 — 95%) értékek 90% alá csökkenése a 
talaj mentén a 100 —150 cm-es szinthez képest általában két órát késik. Jelen 
tanulmány célkitűzése szempontjából ennél sokkal jelentősebb, hogy az 
5 cm-es szintben a 150 cm-es szinthez képest három órával is hamarább 
közelíti meg a légréteg a 95 —100%-os relatív nedvességet. Például augusztus 
16-án, 20-án, 26-án stb.

A talajfeletti legalacsonyabb légréteg lehűlése következtében a relatív 
nedvesség már 95 —100%-ra emelkedik, amikor még a felette lévő légrétegek 
alacsonyabb (70 — 80%) légnedvességűek.

A további lehűlés folyamán rendszerint harmatképződés következik be, 
először a töbörfenéken, később a nardetumon. A harmatképződés a lehűlést 
csak kis mértékben és átmenetileg csökkenti.

A felsorolt jellegzetességek és tulajdonságok a talajmenti ködképződés 
mikrokilmatikus feltételeit biztosítják. Derült, szélcsendes, vagy gyenge 
légáramlású időjárás esetén a lehűlés tovább fokozódik és megtörténik a kon
denzáció a legalsó szintben. A lehűlés mértékének megfelelően a talajmenti 
ködképződés a töbörben indul meg először. Ennek megfelelően az 5 cm-es 
szintben a páranyomás megcsökken és a felette levő légrétegekben (50, 150 
cm) nagyobb páranyomási értékeket kapunk, holott azok értéke is lassú 
csökkenésben van. A talaj menti köd vastagodása eredményeként a pára
nyomásban alulról felfelé haladva találjuk meg a magasabb értékeket.

A hideg levegőnek a mélyben való felhalmazódása következtében nem 
szorul magyarázatra a ködnek a töbör mélyén való keletkezése. Részben 
a töbörben keletkezett hideg légtavacska szintjének emelkedése következtében, 
részben pedig azért, mert a töbör oldalfalai, valamint az ezen elhelyezkedő 
légréteg is folyamatosan hűl le, a ködképződés a terepen folyamatosan e melke -

3 Időjá rás  9 -
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dik. A töbör közepén mind vastagabb lesz a köd, de ennek szintjén túlnyúlik 
a töbör oldalán képződött vékony köd.

Ennek a feltevésnek igazolására álljon itt a hajnali minimum-hőmérsék
leteket feltüntető alábbi táblázat :

2. táblázat

Nap
E kitettségű S kitettségű W kitettségű N kitettségű Töbörfenék

5 cm 150
cm 5 cm 150

[cm 5 cm 150
cm 5 cm 150

cm 5 cm 100
cm

150
cm

1953. r
VIII. 25. 4,8° 4,8° 5,0° 5,8° 4,2° 5,0° 4,0° 4,8° 3,7° 5,5° 6,5°
VIII. 26. 5,9 6,2 5,5 6,5 5,3 5,8 4,8 6,0 4,0 6,2 8,5
VIII. 27. 8,2 8,4 7,3 8,5 7,5 7,0 7,0 8,0 7,5 8,4 8,0

A hőmérők elhelyezése : Az E, S, W, N kitettségű hőmérő-állomások a töbör - 
fenéktől 2 m-es szintkülönbséggel voltak elhelyezve. — A töbörfenéken levő állomás 
a víznyelő szélén volt felállítva. — A cm-ek a hőmérőn talajfeletti magasságát adják.

Meg kell jegyeznünk, hogy 1953. augusztus 24 — 25. éjjele derült, 25—26. 
éjjele 6—4/10 közötti felhőzetű, 26 — 27. éjjele pedig 6 — 9/10-es borultságú 
volt. A relatív nedvesség 90 — 100% között ingadozott minden éjjel.

A W kitettségű oldal az a lejtő, amely a lápán elhelyezett 2. sz. mikro
klíma állomáshoz vezet ; az N  kitettségű pedig a magas lejtőszögű oldal, ame
lyen az erdőszegélyt találjuk.

A 3. táblázat az előbbi felállítási körülmények szerint mért éjszakai 
minimum-hőmérsékleteket tünteti fel. Az irányok kitettséget jeleznek.

3. táblázat

Nap
Töbör
széle

W
5 cm

Töbör 

o cm

Töbör

W
5 cm

Töbör

N
5 cm

Töbör

E5 cm

Töbör Töbör 
fenék fenék 

100
5 cm cm

Töbör
fenék
200
cm

Víz
nyelő

Éjjel 
18h—06h

1953. C° C° C° C° C° C° • c° C° C°
V ili. 16. 6,0 6,0 5,0 5,0 5,5 4,5 4,0 4,0 4,5 o  c
VIII. 17. 1,0 1,8 1,3 4,0 1,8 1,0 1,8 2,0 1,5 O F=c
VIII. 18. 6,4 6.3 7,0 6,0 7,0 7,1 7,0 7,5 6,8 © ^ C
VIII. 19. 4,2 4,6 5,5 ' 4,8 4,5 4,0 4,8 5,0 4,8 © F=C
VIII. 20. 3,8 6,5 6,0 5,2 6,2 4,2 6,8 7,0 6,5 © A C
VIII. 21. 2,8 3,2 2,9 2,2 3,2 2,7 3,5 3,8 3,1 O F==C
VIII. 22. 7,0 6,8 6,9 6,5 7,6 6,3 8,0 8,2 7,8 c
VIII. 23. 12,0 12,2 12,2 11,8 12,2 13,2 13,2 12,8 •
VIII. 24. 9,6 9,2 9,8 9.0 9,2 10,2 1 10,8 9,6 •

Jelmagyarázat : F =  =  fluktuáló töbörköd'; F =  =  fluktuáló töbörköd, amely 
talajköddé feljődött ; n =  harmat ; C =  szélcsend ; O =  felhőzet foka.

Ugyancsak alátámasztják a töbör lehűlési viszonyait az 1954. július 21 — 
24-én észlelt adatok is (lásd 4. táblázatot).

Az N kitettségű lejtőn, az erdőszegély és a töbörfenék között, a töbör- 
fenéktől 7 m szintkülönbséggel helyeztünk el radiációs minimum hőmérőt ld). 
I tt  21-én és 23-án alacsonyabb hőmérsékletet, 4,l°-ot észleltünk, mint a töbör
fenék 50 cm magasan elhelyezett le hőmérőjén (4,9°). 22-én pedig alacsonyabb 
(—0,8°) volt a hőmérséklet, mint a víznyelő peremén (la  hőmérő : —0,6°). 
Az adat realitását bizonyítja a 3b hőmérő alacsony adata is : 2,6°.
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A töbör oldalfalain képződött vékony (10 — 20 cm-es) ködréteg már az 
alkonyati órákban megfigyelhető vizuálisan is, különösen a töbörnek az 
erdő felé emelkedő, valamint a keleti irányba húzódó lankásabb lejtőjén is. 
(II. tábla, 3. kép.) A további lehűlés folyamán éppen ezen a keleties lejtőn 
fokozódik a ködképződés. A töbörtől 50 —100 méterre azonban gátat vet 
a ködképződésnek az, hogy ezeknek magasabban fekvő területeknek talaj
közeli légrétegei még nem -hűltek le a harmatpontig.
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1954.
VI. 29. 11,4 11,7
VI. 30. 6,9 9,0

VII. 1. 7,2 9,5
VII. 2. 10,0 8,6 9,6 9,8 10,1 11,0 11,6
VII. 3. 8,0 ' 7,6 6,5 7,2 5,8 6,1 7,4
VII. 4. 0,3 - 1 ,3

*
— 0,3 é - 1 ,3 0,1 2,5 ii,0

VI1. 5. 0,6 — ÍJ — 0,2 3,0 2,5 3,5 5,0
VII. (i. 6,0 2,9 3,4 4,6 5,2 5,5 8,4
VII. 7. 5,6 4,3 4,5 6,8 6,5 7,4 10,1
VII. 8. 4,8 3,1 3,6 5,6 5,2 6,1 7,9
VII. 9. 3,5 1,4 1,9 2,5 2,6 3,9 5,5
VII. 10. — 0,4 - 1,8 - 1,8 — 3,5 - U 0,2 2,2
VII. 11. 1,8 0,0 0,2’ 0,5 1,3 1,9 4,1
VII. 12. 5,0 3,4 4,2 2,0 4,8 6,0 6,2
VII. 13. 4,5 4,0 4,2, 5,0 6,0 7,0 9,0

VII. 14. 11,7 11,2 11,6 1 1,5 11,2 11,5 1 1,9
VII. 15. 6,5 4,8 5,5 6,1 5,6 6,8 8,5
VII. 1G. 2,3 0,5 0,8 3,0 2,5 4,0 6,4
VII. 17. 2,5 0,6 1,0 1,3 2,0 3,5 5,2
VII. 18. 3,6 1,8 2,9 3,2 3,2 4,3 6,6
VII. 19. 11,5 11,2 1 1,4 12,1 11,5 1 1,5 11,5
VII. 20. 5,3 3,0 4,6 5,4 4,5 5,6 7,5
VII. 21. 5,5 3,2 4,9 4,1 4,7 2,5 3,7 5,4 3,6 4,5 6,6 6,2
VII. 22. 0,4 - 0,6 — 0,6 — 0,8 — 0,4 1 — 1,4 0,0 0,5 0,6 1,4 3,8 2,6
VII. 23. 4,0 1,0 2,1 1,9 2,0 1,8 3,2 3,2 3,0 4,1 6,0 5,5
VII. 24. 4,0 — 0,4 0,1» 1,4 1,2 0,4 1,0 4,1 2,6 5,4

A ködképződés eredményeként a lehűlés gyorsasába csökkent, és az 
erősen lehűlt szőrfüves növényi állományra kicsapódik .•> vékony ködréteg. 
A kicsapódás következtében a felszabadult hő, mint ködoszlató szerepel 
és fokozatosan tűnik el a talajmenti köd. Mivel a köd vastagsága a töbör 
középpontjától a legtávolabb legcsekélyebb, a köd eltűnése is folyamatosan 
történik meg kívülről a töbör belseje felé.

Ez a jelenség a szemlélőben azt az érzetet kelti, mintha a köd vissza
húzódna. Valójában a köd eloszlik. (II. tábla L, III.  tábi.i 5a— c. kép.)

3* o
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A ködben még nem részesült nardetum felett a lehűlés mértéke továbbra 
is meredek a töbörhöz képest, 15—20 perccel később süllyed a harmatpont 
alá. A lehűlés és a hideg levegőnek a töbörbe való szivárgása azonban tovább 
tart. Ennek megfelelően a levegő hőmérséklete harmatpont alá csökken, 
a ködképződés újra megindul. Az újabb talaj menti köd a fentebb ismertetett 
ütemben, tehát a lejtőn először az alacsonyabb, majd folytonosan magasabb 
terepszinten képződik. Ennek a folyamatosságnak nyilvánvalóan az az oka, 
hogy a hideg légrétegek lassan szivárognak a töbör felé. A viszonylag legala-

tengelyében a víznyelőtől 160 m-es távolságot. (IV.  tábla, 6a—b. kép.) Az itt 
elhelyezett hőmérő adatai szerint a levegő lehűlése csökken, vagy esetleg 
átmenetileg meg is szűnik.

A »kiáramló« köd (megfigyelhető a ködképződés kezdetén, amíg a köd 
vastagsága nem gátolja az áttekintést) nem feltétlenül a lápa legalacsonyabb 
szintjeit foglalja el, hanem részben a lankás déli és északi lejtőire is felhúzódik. 
(IV.  tábla, 6a—b. kép.) Megfigyeléseimé szerint a töbörköd a nardetumnak 
azon részein képződik, ahol uralkodóan többségben van a szőrfű (Nardus 
stricta). Ez a növény struktúrájánál fogva (vékonylevelű, nagyon zártan,

6. ábra. A hőmérséklet menete 5 cm talaj- 
feletti magasságban. Fluktuáló töbörköd 
után átmeneti felmelegedés, majd újabb 
lehűlés Után ködképződés. 1 =  nardé- 
tum, 2 =  В töbör, 3 =  hegyi rét, 4 =  

erdőszegély, 5 =  bükkös

J. ábra. A hőmérséklet menete 5 cm. talaj
feletti magasságban. 1. — nardetum, 2. == 
hegyi rét, 3. — töbör, 4. =  erdőszegély, 
5. — bükkös. Az áthúzott ködjelek a talaj
menti köd oszlását jelzik. A körök a felhőzet 
fokát mutatják, ezen belül a belső kis kitöl
tetlen kör a Zenit felhőtlen voltát jelzi. A 
grafikon a felhősödés következtében meg
szűnt ködfluktuáció jellegzetes hőmérsékleti 

menetét mutatja

osonyaDB nomerseKier lena.t а коа 
peremén van. így a töbörköddel össze
köttetésben nem levő ködképződés a 
töbörhöz hajló lejtős területen nem 
fejlődik ki.

A töbörköd második vagy har
madik fluktuálása éri el a 2. sz. mikro
klíma állomást, vagyis a lápa hossz-
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sűrűn fedi a talajt, gyökérzete is vékony és bojtos) fokozza a lehűlést. A növény 
talaj feletti részei fokozzák a kisugárzást, a gyökérzete pedig rontja a talaj 
hővezetőképességét. Feltehető volt tehát, hogy a nardetum azon részei 
felett, ahol a szőrfű zártan jelenik meg, erősebb a lehűlés, mint ott, ahol nem 
uralkodó. 1953. aug. 16-án 24-én Six-hőmérőkkel igyekeztünk a feltevés
bizonyítására szükséges vizsgálatokat megejteni. Egyéb kutatási célkitűzéssel 
összekapcsolva, Hosszúbérc északi lábánál az erdőszegélytől a nardetumig 
telepítettünk hőmérőket. A narde
tum két fáciese között valóban 
találtunk derült napokon 2° C kü
lönbséget is, azonban adataink nem 
rendelkeztek teljes bizonyító erővel, 
mert a két hőmérő között 3 méteres 
szintkülönbség is volt.

Teljes bizonyítási anyagot nyúj
tanak azonban az 1954. j úlius 21—24. 
napjain a Fuess-féle radiációs hő
mérőkkel mért adatok. Két hőmérőt 
(2a, 2b) helyeztünk el egymástól 5 
méterre, azonos terepszinten, a talaj
tól 5 cm magasságban. Észlelési 
adataink szerint a szőrfű felett (2a) 
minden alkalommal alacsonyabb 
( A  1,2°, 1,4°, 1,4°, 0,6°) volt a hő
mérséklet (lásd : 3. táblázat 2a, 2b), 
mint az A töbör peremén, a ritkás 
szőrfű között. A fokozódó ködképző
désnél a köd keletkezése már nem 
korlátozódik a nardetum nardus 
fáciesére, hanem kiterjed az egész 
nardetum, sőt a lápa teljes terjedelmére és az erdőkkel határolódik el.

A ködképződés folyamata befejeződhet 2—3 fluktuálás után úgy, hogy 
a köd — látszólag a töbör felé visszahúzódva — eloszlik. Az az eset akkor 
következik be, ha a lehűlést a felhőzet felvonulása (1954. V. 21-én), vagy 
csupán a Zenitbe való felhúzódása (1954. V. 24-én) megakadályozza. Ha 
az éj tszaka folyamán később csökken a felhőzet, a ködképződés rendszerint 
fluktuálás nélkül következik be. Éjjel köd-fluktuációt megfigyelésünk szerint 
csak öt alkalommal tapasztaltunk, amikor is a menet nagyon lassú volt.

Ha az alkonyati köd-fluktuálás után is derült marad az égbolt, a töbörköd 
kitölti az egész lápát, s ebben már az erdő jelenléte is szerepet kap.

Nagyon érdekesen alakult a töbörköd 1954. júl. 9 —10. éjjelén. Júl. 9-én 
19h45m-től 20h08m-ig tartott a ködképződés első üteme. Utána 10m alatt össze
omlott ; 20h18m-kor már majdnem teljes ködoszlás fejeződött be, majd ismét 
megindult a ködképződés és 21h-kor teljesen kifejlődött, a nardetumot elfedte. 
21h30m-kor ismét ködoszlás következett be, de már 21h45m-kor fejlődőben 
van és 22h15m-kor már az egész területet a fák koronaszintjéig kitöltötte. 
A talajköd 23h00m után sűrűsödik, majd 15h után ismét ritkul és 10-én 0h15m-kor 
ismét talajmenti köddé alakul, de az egész nardetumot és hegyi rétet kitölti. 
A vékonyodó ködréteg a lehűlést elősegíti, aminek eredménye, hogy 2h30m-kor 
ismét fokozódik a ködképződés és főként a töbrök felett vastagodik, elérve 
ismét a fák lombkoronáját. 4h18m-től ritkul és 5h-ra oszlik el.

7. ábra. A  ta la jk ö zeli lég tér  h ő m érsék letén ek  
m en ete  az  erd őszegélyen  és a  n ard étu m  
fe le tt . 1 =  n a rd etu m , 5 cm , 2 =  n ard etu m , 
a  n ö v é n y z e t sz in tje  fe le tt , 5 cm . 3 =  n a rd e
tu m , 150 cm , 4 =  erd őszegély , 150 cm , 
5 =  erdőszegély , 5 cm . A z á th ú z o tt  ta la j-  
m en ti k ö d  jele =  a  f lu k tu á ló  töbörköd  

k öd oszlási ü tem év e l
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A lehűlési viszonyok alakulásának eredményeként a 15 méterrel maga
sabban fekvő 2. sz. állomás környezetében a radiációs minimum —3,5° C-ra 
süllyedt, ugyanakkor a töbörben —1,8° C-ra hűlt le a levegő. (Fölöttébb 
figyelemreméltó, hogy ezek a 2 — 3 fokkal a fagypont alá süllyedő radiációs 
minimum-hőmérsékletek a Blikk-hegység egyer^tlen mészkőfennsíkján, július 
közepén, mindössze 750 m körüli tengerszint feletti magasságban jelentkeznek.) 
Sajnos ebben az időszakban sem az A, sem a B töbörben nem végeztünk 
folyamatos hőmérsékletmérést, tehát a 2. sz. állomás adataira, valamint a 
radiációs minimum hőmérőkre támaszkodhattunk csupán.

Ennek alapján azt kell feltételeznünk, hogy a töbör kihűlését az ott lénye
gesen vastagabb köd csökkentette a 2. sz. állomás környezetében keletkezett 
sekélyebb köddel szemben. Különösen alátámasztja ezt a 2. sz. állomáson 
a lehűlési menet alakulása. Az erőteljesebb lehűlés a köd ritkulásával függött 
össze, főleg a 23h15m utáni helyzetben, amikor a töbörben még mindig jelentős 
vastagságú köd volt jelen.

A köd vastagsága miatt bekövetkezett hőmérsékleti különbségek a töbör 
és a lápa közötti szintkülönbség ellenére fennálltak. A töbör felé szivárgó 
hideg talaj menti légtömegek a töbör peremén és a töbörben még tovább 
fokozták a kondenzációt és a talajra, növényzetre való kicsapódás folyamatát. 
Valószínűleg az itt felszabadult hőmennyiségek is hozzájárultak a töbör 
mérsékelten hideg légtömegének kialakításához.

A hőmérsékleti viszonyoknak ez a visszás alakulása is azt bizonyítja, 
hogy a töbörköd képződésénél jellegzetes mikroklimatikus folyamatokkal kell 
számolnunk. A jelenség további kutatása nagyon kívánatos volna, hogy a 
folyamatokat részletesen megismerjük. Addig is kétségtelennek kell tarta
nunk, hogy a fluktuáló töbörködöt nem. a levegő áramlása, hanem a ködképződés 
és ködoszlás ritmusa, teremti meg.

Bacsó N ándor :

Az éghajlatkutatás operatív kérdései*
A z ég h a jla tk u ta tá s korszerű  m ód szerein ek  m eg v ita tá sa  és m eg á lla p ítá sa  u tá n  az  

e lfo g a d o tt e lv ek  és a  k itű z ö tt  célok  m eg v a ló sítá sa  érdekében  az o p era tív  m u n k a ir á n y 
v o n a la it ú g y  k e ll fe lv á zo ln u n k , h o g y  az  e lm éle tb ő l g y a k o r la t leg y en  és a  k ö v e tk ező  
ö tév es te r v  során  v égreh ajtan d ó  m unka g y a k o r la ti ered m én y ei m egfele ljen ek  a h e ly e s 
n ek  ta r to tt  e lm életn ek .

L eszegezzü k , h o g y  az  ég h a jla t k u ta tá sa  továb b ra  sem  n é lk ü lö zh e ti az  ed d ig  is  
fo ly t a la p v ető  m u n k á t, a fo ly ó  időjárás á llan d ó  és p on tos m eg fig y e lésé t. A z o p era tív  
m u n k a első  fe lad ata  teh á t az' országos ég h a jla tk u ta tó  á llo m á sh á ló za t fen n tartása , b e le 
értve  ebbe a n n a k  korszerű  fe jle sz té sé t is .

1 . Az éghajlatkutató  á llom ásliá lózat fenntartása , korszerűsítése és fe jlesztése . A
m agyar ég h a jla tk u ta tó  á llom ásh á lózat, a m ely n ek  a csap ad ék m érőh álózat is  szerves  
része, je len leg  J 32 m agasabbrendű  és 970 csak  csap ad ék ot m érő á llo m á sb ó l á ll.

N éze tü n k  szer in t ez az á llo m á slétszá m  a  fo ly ó  időjárás je len ségeinek  p on tos m e g 
figyelésére  szám szerűen , a  terü le t n a g yságáh oz m érten  elegendő. A z á llom ások  szám án ak  
to v á b b i sza p o rítá sa  te h á t  n em  szü k séges, ső t  n em  is  k ív á n a to s , m ert az a k özp on ti 
d olgozók  lé tszá m á h o z m érten  o ly a n  to v á b b i a d m in isztrációs terh ek et je len ten e , am elyek  
v á lla lása  n em  á lla n a  arán yb an  a  sza p o r ítá st e se t leg  m egokoló , terü le tileg  részleteseb b  
a d a tfe lv é te l h aszn á v a l. A  mennyiségi n ö v e lés  h e ly e t t  ezen  a téren  a  minőség jav ítá sá ra  
k e ll törek ed n ü n k . E z  a z t je len ti, h o g y  o p era tív  m u n k á n k  első , a la p v e tő  k öte lesség e  
az  észle lések  p o n to ssá g á n a k  to v á b b i b iz to sítá sa  és a h o l szü k séges, o t t  lén y eg es ja v ítá sa .

* A z Orsz. M eteorológ ia i In té z e t  T u d o m á n y o s T a n á csá n a k  1954. a u g u sz tu s  
17-i ü lé sé n  e lh a n g z o tt  e lő a d á s.
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EiTe egyes állomásoko?i igen nagy szükség van. Ennek elérésére az operatív munkában 
három eszközt kell igénybevennünk. Az első a kifogástalanul pontos műszerek alkalmazása, 
a második azoknak állandó karbantartása, a harmadik az állomások műszereinek, fel
szereléseinek és munkájának állandó, rendszeres és maradéktalan ellenőrzése, személyes 
kiszállások útján.

A kifogástalan műszerek alkalmazásának előfeltétele az, hogy az Intézet a háló
zatba kerülő műszerek előzetes házi ellenőrzését minden esetben elvégezze, a műszer 
természetének megfelelő módon és keretek között és a hálózatba csak az ily módon 
ellenőrzött, jónak talált, vagy pedig megállapított és nyilvántartott eltérésű, de helyesen 
működő műszereket adjon ki. A műszerek ügyében a helyes raktározás, leltározás, 
nyilvántartás és megőrzés természetes követelményein kívül az előzetes ellenőrzés és 
a szükséges javítások megszervezése is igen fontos feladat.

A harmadik követelmény az, hogy az állomásellenőrzés eddigi nem tökéletes és 
hiányos megvalósításán javítsunk. Technikusainknak, akik már a műszeres adatok 
kiértékelésében is jártasak, továbbá az adatok felhasználásának módját is ismerik, 
állandóan járniok kell az országot és pontosan lefektetett és ütemezett tervek szerint 
minden évben legalább egyszer minden állomást meg kell látogatniok. Ezt a munkát, 
ha az egyéb feladatot, pl. egv különleges kutatás beindítását vagy ellenőrzését nem 
igényli, középkádereinknek kell ellátniok, a főosztály erre kiválasztott begyakorolt 
dolgozóinak, mégpedig mind az ú. n. éghajlatkutató, mind a csapadékmérő állomásokon.

Az állomáshálózat helyes működésének további feltétele az állomások ellátása 
a megfelelő, korszerű útmutatásokkal és a korszerű észlelések feljegyzéséhez szükséges 
zsebkönyvekkel, illetve űrlapokkal. Ezen a téren nagyobb hiányosságot a jelenben nem 
tapasztalunk, de további feltétele ennek a központi irányítás, tehát az osztályvezetőnek 
folytonos szervező munkája, amely a nyomtatványok terén is a követelményeknek 
megfelelő tartalmú és beosztású új nyomtatványok megtervezését idejében végzi és 
idejében való előállításukat is biztosítja.

Az állomáshálózat fejlesztésével kapcsolatos feladat az új állomások szervezése. 
Ezen a téren lehetséges, hogy belső, lehetséges, hogy külső igény az indítóok. A belső 
igény főként a területi egyenletesség elérésére irányul, hogy a makroklíma adatainak 
megszerzése az ország minden éghajlati tájegységről adjon tájékoztatást. Az utóbbi 
évek szervezésének eredményei sok hiányt kiküszöböltek és különösen dunántúli háló
zatunk gazdagodott néhány hézagpótló elhelyezkedésű jó állomással (Szentgotthárd, 
Káld, Lovászpatona, Mór, Homokszentgyörgy, Iregszemcse, Szekszárd, Sztálinváros). 
Van szaporulat a többi országrészekben is, így az Alföld északi részén, illetve az északi 
dombos vidéken (Lőrinci, Sárospatak, Kisvárda). Van azonban egy nagy hiány, mégpedig 
hegyvidékeink viszonylagos elhanyagolása. Itt a háború és egyéb körülmények folytán 
az utolsó évtizedben mutatkozott lemorzsolódás (Hollóstető, Zirc, Dobogókő) még 
ma sincs pótolva, nem szólva egyes hegyvidékeink most már bántóan mutatkozó elhanya
golásáról (Börzsöny, Vértes, Bakony, Pilis). Ezeken a vidékeken a csapadékon kívül 
jóformán semmi más éghajlati elemről nem folytatunk észleléseket. Amidőn új éghajlati 
állomásokat szervezünk, ezt kell elsősorban szem előtt tartanunk, minden mást meg
előzően. Az országos éghajlati térképek szerkesztésekor tapasztaljuk kínzóan ezt a 
hiányt, amidőn az egyértékű vonalakat kénytelenek vagyunk ezeken a területeken becs
léssel meghúzni, a pontosság rovására és a tévedések forrásaként. A külső igények 
kielégítését is ennek tudatában kell végeznünk, mert a népgazdaságnak is fontosabb érdeke 
az, hogy pl. olyan nagyon fontos iparvidékeinkről, mint a Bakony, kifogástalan adatokkal 
rendelkezzünk, minthogy a Nagy- Alföld elég egyöntetű éghajlatának eddiginél is tüzetesebb 
vizsgálatát végezzük, vagy partikuláris érdekeknek helyt adva, néhol azonos helyen több 
állomást is tartsunk működésben. Természetes, hogy ezt az elvet sohasem formálisan, 
hanem rugalmasan és értelemszerűen kell alkalmaznunk, hogy saját tudományos cél
kitűzéseinkkel a felmerült külső igények összeegyeztethetők legyenek.

Az állomáshálózat korszerűsítésére is számos eredményes lépés történt az utolsó 
5 évben. Állomásaink felszerelésének kiegészítése az egységes állomástípus kialakítása 
céljából lényegesen előrehaladt. A léghőmérséklet, annak szélsőségei, a ra liációs mini
mum, a talajhőmérséklet, a csapadék, hóréteg, a szélirány és szélerősség, felhőzet, 
látástávolság és a talajállapot mérése vagy műszemélküli megfigyelése az éghajlati állo
másokon rendszeresen folyók. Ezeken kívül 110 állomáson a légnedvesség, 51 állomáson 
a légnyomás, 42 állomáson a napsütés, 41 állomáson a párolgás, 23 állomáson az eső- 
sűrűség mérése is rendszeres. Az ezek mérésénél használt műszerek túlnyomó részben 
egységesek, a mérésnél alkalmazott elvek szintén. Ezen a téren is túlnyomó részben 
csak kisebb jelentőségű hiányosságok vannak. Az állomások jó kerítéssel való körül- 
vétele, felszereléseik karbantartása állandó gondot kíván és erre az illetékes osztályok
nak a jövőben is lankadatlan figyelmet kell fordítaniok.
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A magasabbrendű állomásokon a regisztráló műszerek alkalmazása, karbantartása,, 
adataiknak feldolgozása a következő kérdés. Itt a napsütésszalagok teljes, a szélszalagok 
részleges, az esőíró szalagok szintén részleges feldolgozása történt a múltban. Ez a gyakor
lati és tudományos szükséglet kielégítésére nagy általánosságban elegendő is. Ennek 
és az ezeken túl ezzel kapcsolatos követelményeknek kielégítése (megfigyelések ellen
őrzése, egyes esetek különleges vizsgálata) szükségessé teszi ezek működésének folytonos, 
rendszeres ellenőrzését. Ez részben a beküldött szalagok bavonkinti alapos átnézé
sével, részben az itt tapasztalt hibák azonnali kiküszöbölésével történik.

2 . A z adatkritika és az adatfeldolgozás kérdései. Az éghajlatkutatás operatív munká
jának igen lényeges részét jelenti az adatkritika és az adatfeldolgozás, olyan módszerrel és 
eredményekkel, amilyeneket a nemzetközi előírások szerinti közlésük megkövetel. 
Az adatkritika egy része az állomás jelentésében szereplő adatok egymással való 
összehasonlításában áll, amikor is az esetleges belső ellentmondások kiküszöbölődnek. 
Az adatkritika másik része az adatok összehasonlítása és felbecsülése a közeli és távolabbi 
környezet más állomásainak adatai tükrében, amelynek segítségével azután szintén 
az ellentmondások kiküszöbölése történik. De nem állhatunk meg ennél a munkarészlet
nél a puszta javításnál, amely mindig önkényes, hanem rá kell jönnünk a hibaforrásra 
is és azt meg kell szüntetnünk. Nem térhetünk tehát napirendre a dolgok felett a hibák 
egyszerű kijavításával, becslés útján jobbal való helyettesítésével, hanem levelezéssel, 
helyszíni kiszálással, tehát az észlelők folytonos tanításával kell a hibák gyökerét meg
találni és azt kiirtani. Ezeket* azért kellett felemlítenem, mert ez igen fontos, sőt elenged
hetetlen feladat és teljesítése az osztályok személyzete részére jelentékeny munka
óraszámot jelent. Ennek a munkának elvégzése nélkül azonban az alapadatok hibái 
miatt minden összefoglaló adat is, továbbá mind az alapadatokra, mind a végértékekre 
felépített minden tudományos következtetés hibás adatokból indulna ki, tehát téves 
eredményekre vezetne. Minthogy az Intézet többi osztályain folyó gyakorlati és .tudo
mányos munka jelentékeny része is feltétlenül igényeli a pontos alap- és végértékeket, 
ezt a kötelezettséget nem szabad félvállról vennünk, hanem teljesítésére a munka nagyságával 
arányos, jól kiképzett káderszükségletet is biztosítani. Ez az éghajlatkutató és a csapadék
mérő osztályok technikusainak és statisztikusainak kellő létszámát és ennek a személy
zetnek kellő szakképzettségét feltétlenül megköveteli. A meteorológiai adatgyűjtés, adat
kritika és feldolgozás nem egy tetszőleges statisztikai adatgyűjtés és adatszámlálás 
puszta összesítéssel, hanem ezenfelül folytonos szakkritika, amely nertl egyszer elég 
széleskörű és különleges szakismeretet igényel, az anyagban való elmélyülést, a légköri 
törvények és összefüggések igen alapos ismeretét.

Az adatfeldolgozás ezideig vagy csak igen egyszerű számológépek (túlnyomó
részben lényegében összeadógépek) használatával, vagy fejszámolással történt. Ez már 
korszerűtlen, mert túlsók munkaerőt, a dolgozóktól túlsók fáradságot, nagytömegű 
adat esetén komoly megerőltetést kíván. Ezeken kívül azonban új célkitűzésünk, az 
éghajlati elemegyüttesek vizsgálatára ez az elavult számolási módszer nem is használ
ható, ezen a kezdetleges módon az elemegyüttesek végértékeinek számítása annyira 
bonyolult és munkaigényes feladat lenne, hogy nem tudnék kétszeres létszámmal sem 
ellátni. Operatív munkánk korszerűsítése a komoly, villamos számológépek alkalmazá- 
zával tehát szintén parancsoló szükséglet. Az igazgatóság ennek tudatában van és 
remélhető, hogy ezen a téren az előkészítő munka még ezen az őszön megindul, jövőre 
pedig már erőteljesen folyik. Az ilyen gépi feldolgozás, különösen a tudományos munka 
alapjainak óriási kiszélesítésével, még be sem látható hatalmas perspektívát tár elénk, 
amelynek megvalósulása a magyar éghajlatkutatásban és a többi ágakban is valósággal, 
ezt túlzás nélkül állíthatjuk, forradalmi változást fog előidézni.

Az adatfeldolgozás tervbevett gépesítése azonban, amelynek megvalósításáról 
sok szép eredményt remélünk, nem mindenható csodaszer és bár egyik vonalon idővel 
lényegesen csökkenti a létszámszükségletet és könnyíti a dolgozók munkáját, a másik 
vonalon viszont más természetű munkaszükséglet felbukkanását is jelenti. A gépi fel
dolgozásra szánt anyag előzetes kritikája továbbra sem maradhat el. Az illető anyag 
megfelelő csoportosítása, tehát a feldolgozáshoz szükséges ú. n. bizonylatok előállítása 
pedig egyelőre a munkaerő igényt még fokozza is, amíg a gyakorlatban bebizonyul, 
hogy az eddigiekből minő munkafolyamatok lesznek nélkülözhetők. Addig ez a gépi 
korszerűsítés többletterhet jelent. Különösen fontos líjabb munka ez a vezetőkre háruló 
tervezés vonalán, mert helyes tervezés nélkül jó eredmény nem várható és sok felesleges, 
munkát is végeznénk.

3 . R endszeres k iad ván yain k  és je len tésein k  anyagán ak  előá llítása . A helyesen alkal
mazott adatkritika és adatfeldolgozás után már aránylag egyszerű feladat a nemzetközi 
megállapodásoktól megszabott tartalmú és alakú havi jelentéseink és évkönyveink 
anyagának, valamint bizonyos rendszeres időszakos jelentéseink anyagának össze
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állítása. Ez a feladat, ha további részleteiben sokszor egyszerű is, de le nem becsülhető, 
mert az anyag helyességének éber fenntartása mellett a kiadványoknak az igények és 
a felhasználhatóság szempontjait figyelembe kell vennie, azokat állandóan fejleszteni és 
korszerűvé tenni. Ez is komoly szakmunkaerő-szükséglet biztosítását követeli meg. 
A kiadványok tartalmán kívül azok külalakját is megfelelően kell megtervezni és meg
valósítani, ami szintén a vezető káderek feladata.

Az éghajlatkutatás eme alapvető munkájának folytatásában ma sem észlelünk 
túlságosan sok hiányosságot, de ez ne altassa el éberségünket. A tapasztalt hiányosságok 
egy része az alapos munka követelményéhez mérten kis létszámban, más része a rendelke
zésre álló káderek hiányos képzésén múlt, de ezeken felül a dolgozók szorgalma és munkához 
való viszonya is jelentős tényező volt. Mindhárom vonalon a hibák kijavítására való szívós 
és lankadatlan törekvésnek kell a jövőben javulást hozni.

4 . Operatív m unka a tu dom ányos k u tatáshoz szükséges k ü lön leges adatanyag  fe ld o l
gozásáh oz. Itt azokról az adatfeldolgozásokról kell említést tennem, amelyek nem 
a folyó időjárás adatainak nemzetközi előírások szerinti feldolgozásához tartoznak, hanem 
különleges célok érdekében különleges módszerekkel végzendő számításokat igényelnek. 
Ilyenek az általánosan ismert törzsérték-számítások, egyes éghajlati elemek vagy elem- 
együttesek évi és napi menetének, változékonyságának, gyakoriságának és földrajzi 
eloszlásának megállapítására irányuló operatív munkák. Az éghajlatin gad o,zások és 
éghajlati korrelációk alapszámításai is idetartoznak. Külön meg kell itt említenem szél
viszonyaink, légnedvességünk, napsütésünk, napsugárzásunk elengedhetetlenül és sürgősen 
szükséges alapos feldolgozását.

A tervezés és szervezés ezen a téren a felső káderek, a tudományos munkatársak 
feladata. A számtömegek feldolgozása azonban statisztikusi operativ feladat, amelyet 
nem szabad rendkívülinek, esetlegesnek ítélnünk, hanem erre munkaerőt biztosítanunk, 
hogy az említett téren, hazánk éghajlatának feltárásában ilyen hiányosságok ne legyenek 
és a mindenkor adódó tudományos feladatok is megoldást nyerjenek. Amint említettük, 
a gépi feldolgozás ebben lényeges könnyítést hoz és nagyobb teljesítményt tesz lehetővé, 
de ennek kimondása még nem elég, hanem tervszerűen és rendszeresen kell biztosítanunk 
ezekre is a munkaerő-szükségletet.

A t. utolsó években ezen a téren igen hiányos volt a munkánk. Mentségünk, hogy 
a háború okozta hatalmas munkakiesést az első ötéves terv időszakában fel kellett számol
nunk és amidőn hálózatunk és további adatgyűjtésünk igazán szép újjászervezését 
el kellett végeznünk, ugyanakkor a rendszeres kiadványok, pl. az elmaradt Évkönyvek 
pótlását is végre kellett hajtanunk. Ez a lemaradás legújabb reális terveink szerint 
1955 folyamán teljes felszámolást nyer. Ezután majd az évente egyetlen Évkönyv és 
a havi jelentések és beszámolók elkészítése és kiadása nem lesz olyan nagy teher, hogy 
ennek viselése mellett a most említett feladatok. megoldását ne látnok biztosítva. Éz 
az éghajlatkutató főosztály mindegyik osztályának operatív munkájára érvényes meg
állapítás.

A második ötéves terv ütemezése szerint fog alakulni ezeknek a feladatoknak 
fokozatos ellátása. Akkor hazai viszonylatban munkánk eredménye saját tudományos 
és a népgazdaság gyakorlati igényeinek messzemenő kielégítését fogja valóban teljesíteni.

5. A  népgazdaság ig én y ein ek  k ie lég ítése . A kormányzati szervek, hatóságok és intéz
mények, tudományos intézetek, továbbá az állami vállalatok és gazdaságok nagyon 
nagyszámú esetben kérnek tőlünk adatokat vagy adatokat és szakvéleményt saját cél
jaikra, az időjárással és éghajlattal összefüggő gyakorlati vagy tudományos feladataik 
tervezéséhez és megoldásához. Eme igények kielégítése fontos és szép feladatunk, amely
nek helyt kell államink, bebizonyítva, hogy Intézetünk nem az öncélú tudományt 
műveli, hanem az egész nép érdekében dolgozik.

Jól tudjuk, hogy ez az igénybevétel nem rendkívüli, nem mellékes, hanem gyakori 
és folytonos, ezért kielégítésére fel kell készülnünk. Ez a tudományos munkatársak 
és a statisztikusok közös munkája, mert minden igény, még a legegyszerűbbnek látszó 
adatszolgáltatás teljesítése is szakfeladat, mert az igénylőnek igen sokszor hiányosak 
az éghajlati ismeretei, nekünk kell tehát az éghajlattal és időjárással kapcsolatos ügyeik
ben elgondolásuk helyességét szakszempontból felülbírálnunk, nehogy segítségünk éppen 
tévútra vezesse őket, akik bizalommal fordulnak hozzánk.

Minden külső igényt tehát a teljesítés előtt ebből a szempontból el kell bírálnunk 
és csak azután következhetik annak lehető legteljesebb és kifogástalan teljesítése. Ez 
a telefonos közlésekre is vonatkozik, amelyek egy része éppen emiatt is személyes vagy 
írásbeli útra terelendő, nemcsak a számhibák és az elhamarkodott közlések elkerülése 
érdekében, hanem annak tudatában, hogy legegyszerűbb adatközlésünk is tulajdonképp 
szakvélemény. Csak így teljesítjük igazán szép kötelességünket, az egész nép szolgálatát.
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R a jk a y  Ö dön :

Látástávolság- és felhőmagasság viszony ok 
csapadékhulláskor

Összefoglalás : A tanulmány egy csapadékos őszi-téli időszak szinoptikus 
idő jelentéseinek statisztikai vizsgálatával megállapítja a látástávolság és felhő- 
magasság szinoptikus kulcs beli fokozatainak %-os gyakorisági értékeit csapadék
hulláskor. Ezeknek az értékeknek a csapadékmentes időre vonátkozó megfelelő 
értékekkel való összehasonlításával feleletet igyekszik adni arra a kérdésre is, hogy 
a csapadékhullás megindulása hány fokozattal rontja le közepesen a látástávol
ságot, illetve a felhőmagasságot.

★
Условия видимости и высоты облаков при падении осадков. Статисти

ческим исследованием синоптических сведений одного осадочного осен- 
ного-зимного периода определяются проценты значения частоты синопти
ческих кодных степеней видимости и высоты облаков при падении осад 
ков. Сравнимая эти значения с теми наблюденными при безосадочной по 
годе автор старается дать ответ на тот вопрос, что начало падения осад
ков в каком мере (сколькими стеиениями) понижает в среднем видимост» 
или высоту облаков.

★
Visibilité et hauteur de plafond au cours de la chute des précipitations. 

Pour une période d’automne et d’hiver, très riche en précipitations, l’auteur a 
calculé la fréquence des valeurs de la visibilité et de la hauteur des nuages suivant 
l’échelon utilisé dans les messages synoptiques, pour les observations faites pendant 
la chute de précipitations. En comparant les résultats avec les données des obser
vation sans précipitations, on établit des valeurs moyennes de la diminution de la 
visibilité et de l’hauteur des nuages pendant la chute des précipitations.

★
A látástávolság —- pontosabban : a vízszintes látás távolsága — és 

a felhőmagasság — pontosabban : a legalacsonyabb felhők alapjának a talaj 
szintje feletti magassága — a repülésnél közvetlen és fontos, sőt gyakran 
döntően fontos szerepet játszó időjárási elemek közé tartozik. Hogy a 
látástávolság és felhőmagasság szerepét a repülésnél kellő megvilágításban 
lássuk, célszerűnek látszik azt a repülés különböző szakaszaiban kissé részle
tesebben megvizsgálni.

A tájékozódás a repülésnél lényegében véve két módon történhetik : 
földlátással vagy műszerek segítségével. A földlátással való tájékozódásra, 
amelynél a pilóta — illetve nagyobb gépnél a külön ezzel a feladattal meg
bízott navigátor — a földön látott tereptárgyaknak a térképen való meg
keresése útján határozza meg a gép helyét és haladási irányát, nyilvánvalóan 
csak akkor van lehetőség, ha a legalacsonyabb felhők alapja is a szándékolt 
vagy előírt repülési magasság felett van és a látási viszonyok a földi terep
tárgyak határozott felismerését lehetővé teszik. Minden más esetben a tájé
kozódás csakis műszerek segítségével történhetik. Ilyenkor, amikor a pilóta 
vagy navigátor a földből nem lát semmit, repülő-szaknyelven azt mondjuk, 
hogy a pilóta »vakrepülést« hajt végre, vagy »vakon repül«. Természetes, 
hogy a vakrepüléshez szükséges műszerekkel fel nem szerelt repülőgép csak 
akkor indulhat útra, ha a földlátással való tájékozódás lehetősége fennáll.

Már az eddig elmondottakból is látható, hogy a látástávolság és felhő- 
magasság, valamint annak várható alakulása mennyire lényeges, sőt vakrepü
lésre fel nem szerelt gép esetén döntő fontosságú a repülés lebonyolítása 
szempontjából. Még fontosabb azonban az a szerep, amit ezek az időjárási 
elemek a gépnek a föld közelében való mozgásakor : a felszállásnál és leszállás-
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nál, de különösen a leszállásnál játszanak. A leszállás, főképp annak utolsó 
szakasza csakis földlátás mellett hajtható végre. Ahhoz tehát, hogy egy re
pülőgép valamely repülőtérre leszállhasson, elengedhetetlenül szükséges, hogy 
az illető repülőtéren a látástávolságnak, nemkülönben a felhőmagasságnak 
egy bizonyos minimális értéke meglegyen. Hogy mekkora az a minimális lá
tástávolság — illetve felhőmagasságérték, amely mellett a leszállás még 
végrehajtható, az több körülménytől függ. Nagy leszálló sebességű gépek 
(hőlégsugárhajtóműves — népszerűén »lökhajtásos« — gépek) a leszállás
hoz szükséges idő alatt mind vízszintes, mind függőleges irányban nagyobb 
utat tesznek meg, mint a kisebb leszálló sebességű gépek, érthető tehát, 
hogy nagyobb leszálló sebességű gépek számára a leszálláshoz szükséges mi
nimális látástávolság- és felhőmagasságértékek is nagyobbak. Nyilvánvaló 
az is, hogy a repülőtér közelében levő esetleges terepemelkedéseknek (he
gyek, dombok) a legalacsonyabb felhők alapja alatt kell lenniök, hogy a 
leszállás földlátás mellett, kellő biztonsággal legyen végrehajtható. Hegyek, 
dombok közelében fekvő repülőtér esetében tehát nagyobb lesz a leszállás
hoz szükséges minimális felhőmagasság, mint sík vidéken fekvő repülőtér 
esetében. Hasonló szerepet játszanak a látástávolság esetében a repülő
tér környékén fekvő akadályok (tornyok, gyárkémények, antennák, egyéb 
magas építmények). Nyilvánvaló az is, hogy a fiatalabb, kevesebb gyakor
lattal rendelkező pilóták számára megállapított minimális leszállási látás- 
távolság- és felhőmagasságértékek nagyobbak, mint a tapasztaltabb piló
ták számára előírt értékek. Néhány példa még világosabbá teszi az itt 
elmondottakat. A ferihegyi repülőtéren pl. csak akkor szállhat le a forgalmi 
repülőgép, ha a látástávolság 1 km-nél, a felhőmagasság 100 m-nél nagyobb. 
•Olyan repülőgép azonban, amelyet kevésbbé gyakorlott fiatal pilóta vezet, 
csak 3 km-nél nagyobb látástávolság és 300 m-nél nagyobb felhőmagasság 
esetén szállhat le. A hegyek közelében fekvő pécsi repülőtéren a forgalmi gép 
csak 350 m-nél nagyobb felhőmagasság esetén szállhat le, még akkor is, 
ha a gépet .gyakorlott pilóta vezeti. A leszállásra vonatkozólag itt elmon
dottak nagyjából a felszállásra is érvényesek. Minthogy azonban a felszállás 
a leszállásnál technikailag könnyebb művelet, a repülésvezető a felszállást 
indokolt esetben a leszállásra érvényes minimális értékek felénél is engedélyezi.

Az elmondottakból már önként következik, hogy mi a • repülésmeteoroló
giai szolgálat feladata a látástávolsággal és felhőmagassággal kapcsolatban : 
Az egyes repülőtereken, illetve repülési útvonalakon fennálló pillanatnyi 
értékek nyilvántartásán felül előre kell jeleznie, hogy adott útvonalon, adott 
magasságban lesz-e szükség vakrepülésre, vagy nem, illetve, hogy adott 
repülőtéren, adott időpontban, adott gép és pilóta számára a leszálláshoz 
(felszálláshoz) szükséges minimális látástávolság és felhőmagasság meglesz-e 
vagy nem. Az ilyen irányú előrejelzésekkel kapcsolatos felelősség igen nagy. 
Téves előrejelzésnek az lehet a következménye, hogy a már majdnem céljához 
érkezett repülőgépnek utasaival és rakományával vissza kell térnie kiindulási 
repülőterére, vagy más kitérő repülőteret kell keresnie.

A látástávolságnak és felhőmagasságnak az előrejelzést megnehezítő 
hirtelen változásait elsősorban csapadékhulláskor, ekkor is főképp a csapadék
hullás megindulásakor, valamint a csapadékhullás erősségének megváltozásakor 
tapasztaljuk. Vizsgálatainkban éppen ezért, azt a kérdést vetettük fel, hogy 
milyen jellemző értékeket mutat csapadékhullás esetén a látástávolság és a 
felhőmagasság és mennyiben térnek el ezek a csapadékmentes időben észlel
hető jellemző értékektől.
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A látástávolság és felhőmagasság jellemzésére alkalmas többféle szám
érték között legcélszerűbbnek látszott mind csapadékhullás, mind csapadék- 
mentes idő esetére a gyakorisági értékeket választani egyrészt azért, mert 
a folyamatos, számkulcsos alakban adott időjelentésekben mindkét elem 
fokozatos (tehát nem-folytonos) értéksorozattal szerepel, másrészt azért, 
mert a vizsgált elemek értékeloszlásáról a gyakorlati repülésmeteorológiai 
célokra legközvetlenebbül felhasználható képet a gyakorisági értékek adják. 
A vizsgálatok a következő hat repülőtér adataira terjednek ki :

Miskolc Debrecen
Szombathely Pécs
Budapest—Ferihegy Szeged

A repülőterek kiválasztásánál két szempont érvényesült : egyrészt, 
hogy területi eloszlásuk az egész országra kiterjedő és lehetőleg egyenletes 
legyen, másrészt, hogy a különleges fekvésű repülőterek (a hegyvidék közelé
ben fekvő Pécs, illetve a gyárváros és hegyvidék közelében fekvő Miskolc) 
a feldolgozásban helyet kapjanak. Időbelileg a vizsgálatok az 1952. aug. 
közepétől 1953. jan. közepéig terjedő időszakot ölelik fel. Ennek az időszaknak 
a kiválasztását a következő körülmények indokolják : 1. Ez az időszak az 
átlagosnál jóval csapadékosabb volt. 2. Az ebben az időszakban előfordult 
csapadékok között a csapadéknak minden fő fajtája (szitálás, eső, havazás, 
illetve folytonos és záporszerű csapadék) kellőképpen képviselve van. 3. Szinop- 
tikailag ez az időszak a szokottnál élénkebb ciklontevékenységgel tűnt ki. 
A Kárpát-medence csapadékot hozó ciklonjainak mindkét fő fajtája : a nyugati 
áramlással hozzánk érkező ciklonok és a Vb-pályán haladó ciklonok egy
aránt jelentékeny számban fordultak elő ; előbbiek inkább az időszak első, 
utóbbiak az időszak második felében. Naptárilag a vizsgálatokba bevont 
időjelentés-anyag 1952. augusztus 16-tól 1953. január 15-ig terjed, a határ
napokat beleértve, de a munkaszünetes napok kihagyásával. Az egyes napokat 
tekintve a középeurópai időszámítás szerinti 05 óra és 16 óra közötti egész 
órai idő jelentések, tehát napi 12 időjelentés adatai kerültek feldolgozásra. 
Ez repülőterenként kb. 1500 időjelentést tesz ki. Minthogy minden időjelen
tésben szerepel egy-egy látástávolság- és felhőmagasságadat, feldolgozásra 
került összesen • 9000 íátástávolság- és ugyancsak 9000 felhőmagsságadat. 
Az egyes repülőtereken az 1500 észlelésnek 13 — 18%-ában (200—280 esetben) 
fordult elő csapadék.

Mind a látástávolság-, mind a felhőmagasság-gyakoriságok a szinoptikus 
időjelentésekben használt fokozatokra nézve határoztattak meg, csapadék
hullás és csapadékmentes idő esetére egyaránt. Ezek a fokozatok

a látástávolság esetében: a felhőmagasság esetében :
90 0 m — 50 m 0
91 50 m — 200 m 1
92 200 m — 500 m 2
93 500 m — 1 km 3
94 1 km— 2 km 4
95 2 km— 4 km 5
96 4 km— 10 km 6
97 10 km— 20 km 7
98 20 km— 50 km 8
99 50 km-eu felül ; 9

0 m— 50 m 
50 m— 100 m 

100 m— 200 m 
200 m— 300 m 
300 m— 600 m 
600 m—1000 m 

1000 m—1500 m 
1500 m—2000 m 
2000 m —2500 m 
2500 m-en felül vagy nincs 

felhő



305

' .  -  1. táblázat
A szinoptikus időjelentésekben szereplő látástávolság-fokozatok százalékos gyakoriságai 

•az őszi-téli évszakban csapadékhullás esetén ( felső sorok) és csapadékmentes időben ( alsó
sorok)

^93 94 95 96 97 98 99
Miskolc ............................. . 21,4 19,4 33,6 20,1 4,2 1,3 0,0

11,8 6,8 18,9 23,6 19,9 16,3 2,7
Szom bathely..................... 13,0 8,0 9,0 40,5 21,5 6,5 1,5

5,9 1,9 4,4 16,7 19,5 37,8 14,8
Budapest—F erihegy........ 9,3 19,0 16,8 38,1 14,7 2,1 0,0

6,8 5,6 6,5 16,9 39,4 24,2 0,6
Debrecen........................... • 2,2 8,3 27,0 42,1 17,4 3,0 0,0

3,0 2,0 8,6 24,1 30,0 31,7 0,6
Pécs......................... ............ 5,2 9,1 23,5 44,0 15,2 3,0 0,0

4,8 4,9 8,2 23,3 24,2 32,5 2,1
Szeged ................................ . 3,1 15,4 21,9 40,3 16,2 3,1 0,0

3,5 2,4 4,8 27,8 24,7 31,4 5,4

A látástávolság fokozatainak gyakoriságait feltüntető 1. táblázatban, 
illetve az annak adataiból készített 1. ábrasorozaion az 1 km alatti, tehát 
ködöt jelentő fokozatok gyakoriságait egybefoglalva láthatjuk. Az 1 km 
alatti látástávolság ugyanis minden repülőtérre, minden repülőgépre és piló
tára nézve egyformán leszállási tilalmat jelent s így az egyes értékek külön- 
külön tárgyalása felesleges. A táblázat, illetve ábrasorozat a következőket 
mutatja : Csapadékhullás esetén mindenütt a 96-os látástávolságfokozat

MISKOLC SZOMBATHELY %
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1. ábra. A szinoptikus időjelentésekben szereplő látástávolságfokozatok százalékos 
gyakoriságai az őszi-téli évszakban csapadékhullás esetén (fekete oszlopok) és csapadék- 
mentes időben (fehér oszlopok). A nyilak a legnagyobb gyakoriságú értékeket jelzik.



lép fel kiemelkedően a legnagyobb (40% körüli) gyakorisággal — az egyetlen 
Miskolc kivételével, ahol a leggyakoribb fokozat a- 95-ös. A legnagyobb 
gyakoriságú fokozaton kívül számottevő (15—20%-os) gyakorisággal a vele 
szomszédos (95-ös és 97-es, illetve Miskolc esetében a 94-es és 96-os) fokozatok 
lépnek fel. Miskolcon, Ferihegyen és Szegeden még a legnagyobb gyakori
ságúnál kettővel alacsonyabb fokozat is számottevő gyakoriságú, ettől a 
néhány kivételtől eltekintve azonban a többi fokozatok gyakorisága elenyésző. 
A legnagyobb gyakoriságú és azzal szomszédos fokozatok együttes gyakori
sága minden repülőtéren eléri a 70%-ot, sőt vannak olyan repülőterek is, 
ahol még a 80%-ot is kissé túlhaladja. A csapadékmentes időre vonatkozó 
gyakoriság-eloszlást tekintve azt látjuk, hogy a legnagyobb gyakorisággal 
fellépő fokozat négy repülőtéren kettővel, két repülőtéren eggyel magasabb, 
mint a csapadékhullás esetén legnagyob gyakorisággal fellépő fokozat. 
Minthogy a számottevő gyakoriságú fokozatok itt is a legnagyobb gyakori
ságú fokozat körül tömörülnek, úgyhogy a legnagyobb gyakoriságú és vele 
szomszédos, illetve a legnagyobb gyakoriságú és nála közvetlenül alacsonyabb 
két fokozat együttes gyakorisága általában itt is eléri a 70%-ot, megállapít
hatjuk, hogy a csapadékhullás megindulása közepesen egy-két fokozattal 
rontja le a látástávolságot.

A felhőmagasságfokozatok gyakoriságának meghatározása u felhőzet 
fajtájára és mennyiségére való tekintet nélkül történt. A felhőzet fajtája 
ugyanis gyakorlatilag közömbösnek mondható, a felhőzet mennyiségének 
hasonló feldolgozásokban való figyelembe vételére nézve pedig még nem 
alakultak ki egységes szempontok.

2. táblázat
A szinoptikus időjelentésekben szereplő felhőmagasság-fokozatok százalékos ggakori&ágai 
az ősz-téli éi'szakban csapadékhullás esetén (felső sorok) és csapadékmentes időbér, (alsó

sorok)
0 1 2 3 4 5 6 ^ 7

Miskolc................ 10,4 15,0 ’ 33,7 10,8 21,2 6,3 1,3 1,3
11.1 1,2 3,5 3,1 13,3 20,8 15,2 31,8

Szombathely . . . . 1.5 8,0 15,0 13,5 25,0 15,0 19,0 3,0
3,6 1,9 4,5 4,2 7,2 5,3 40,5 32,8

Budapest— 2,9 25,0 28.6 12,5 16,1 9,2 • 4,3 1,4
Ferihegy........ 5,2 3,4 2,6 3,2 9,5 18,7 18,7 38,7

Debrecen .......... 0,9 3,5 22.6 17,4 35,6 13,4 5,7 0,9
2,3 1,2 8,9 2,7 7,5 10,8 19,5 47,1

P é c s ..................... 0,0 2,2 5,3 17,4 41,2 21,7 10,9 1,3
2,5 2,5 2,3 4,3 .9,3 11,6 27,4 40,1

Szeged ................. 0,8 0,8 6,2 15,0 38,0 34,6 3,1 1,5
2,5 0,7 1,8 1,2 6,3 12,3 28,1 47,1

A gyakoriságokat feltüntető 2. táblázatban, illetve az annak adataiból 
készített 2. ábrasorozaton az 1500 m feletti (7-es és nagyobb) fokozatok gyako
riságait egybefoglalva láthatjuk. Ezek ugyanis repülési szempontból egy
formán biztonságosan elegendő felhőmagasságot jelentenek Magyarország 
egész területén s így külön-külön tárgyalásuk felesleges. A táblázatból, illetve 
ábrasorozatból a következők állapíthatók meg : Csapadékhullás esetén a hat 
vizsgált repülőtér közül négyen : Szombathelyen, Debrecenben, Pécsett és 
Szegeden a 4-es a legnagyobb (25—40%-os) gyakorisággal fellépő felhő- 
magasságfokozat. Miskolcon és Ferihegyen azonban a jóval alacsonyabb 
2-es fokozat lép fel legnagyobb (30—35%) gyakorisággal, sőt Ferihegyen
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ábra. A szinoptikus időjelentésekben szereplő felhőmugasságfokozatok százalékos 
gyakoriságai az őszi-téli évszakban csapadékbullás esetén (fekete oszlopok) és csapadék
mentes időben (fehér oszlopok). A nyilak a 0—6 fokozatok közül a legnagyobb gyakori

ságút jelzik

az 1-es fokozat is 25%-os gyakorisággal fordul elő. Minthogy ez 50 — 100 
m közötti, tehát a Ferihegyre nézve megállapított minimális felhőmagas
ságnál (100 m) kisebb felhőmagasságnak felel meg, ez az eredmény azt 
jelenti, hogy Ferihegyen az őszi-téli időszakban a csapadékhullás összes 
időtartamának mintegy %-e alatt leszállási tilalomra számíthatunk. Mint 
a látástávolságnál, általában itt is a legnagyobb gyakoriságúval szomszédos 
fokozatok lépnek még fel számottevő (átlagosan 15 — 20%) gyakorisággal, 
míg a legnagyobb gyakoriságútól mindkét irányban távolabb eső fokoza
tok gyakorisága kevés kivételtől eltekintve elenyésző. A csapadék- 
mentes időre vonatkozó gyakoriságeloszlást tekintve azt látjuk, hogy a 
legnagyobb gyakorisággal fellépő fokozat négy repülőtér esetében kettővel, 
két repülőtér esetében (Miskolc, Ferihegy) hárommal magasabb, mint a csa
padékhullás esetén legnagyobb gyakorisággal fellépő fokozat, még akkor is, 
ha a 7-es és annál nagyobb fokozatokat — amelyek pedig a legtöbb repü
lőtéren igen nagy (40, sőt 45% feletti) gyakorisággal lépnek fel — nem 
vesszük figyelembe. Minthogy a legnagyobb gyakoriságú fokozaton kívül szá
mottevő gyakorisággal fellépő fokozatok itt is általában a legnagyobb gya
koriságú fokozat körül tömörülnek, megállapíthatjuk, hogy a csapadékhullás 
megindulása közepesen két-három fokozattal rontja le a felhőmagasságot, 
még akkor is, ha a romlást csak az 1500 m alatti felhők megjelenésétől kezdve 
számítjuk. Azt mindenesetre meg kell jegyeznünk ezzel a megállapítással 
kapcsolatban, hogy számottevő gyakoriságú fokozatoknak a legnagyobb 
gyakoriságú fokozat körül való tömörülése a felhőmagasság esetében nem 
annyira határozott, mint a látástávolság esetében.
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Z erinváry S z i lá r d :

A sztratoszféra magassága és hőmérséklete
összefoglalás : A tanulmány ismerteti a sztratoszféra alsó határszintjének 

magasságára és hőmérsékleti viszonyaira vonatkozó újabb állásfoglalásokat. 
Kitér a széndioxid, az ózon, a vízpára és a porszemcsék hőszabályozó szerepére, 
a sztratoszféra izotermiájának a kérdésére, valamint a sztratoszféra térségében 
lejátszódó konvektiv légmozgások problémáira.

*

Bbicoma u meMnepamypa cmpamoccßepu. C /raT b H  H 3 J ia r a e T  H O B e ftn iH e  
• gO C T IIÍK eH H H  OTHOCHTeJIBHO T e M I ie p a T y p H b lX  yCJIO BHH H BbICOTbl H H JK H eÖ  r p a -  

H i m b i  c T p a T o c ( j ) e p b i .  O ó c y m a a e T  T e m i o p e r y j i H p y i o m y i o  p o j i b  y r J ie K H C J io T b i, 
030Ha, B O jiH H o r o  n a p a  n  n b u i n ,  B o n p o c  H 3 0 T e p M n n  c T p a T o c t j j e p b i n  n p o Ő J ie M b i  
K O H B eK T H B H blX  3 B H íK eH H H  npOHCOgHIHHXCH B C T paT O C (j>epe.

*

Höhe und Temperatur der Stratosphäre. Die neueren Stellungsnahmen zur 
Höhe und Temperatur der Tropopause werden besprochen. Die Einflüsse von 
Kohlensäure, Ozon, Wasserdampf und Staubgehalt werden behandelt. Weiter 
wird die Isothermie des Stratosphäre und das Problem der im Stratosphären
raume auftretenden Konvektion erörtert.

*

Az elmúlt évek során többször megújultak a viták a nemzetközi tudományos világ
ban a sztratoszféra magasságára és hőmérsékleti viszonyaira vonatkozólag. Célszerűnek

látszik, ha az említett vitákat és azok eredményeit leg
alább nagy vonásaiban összefoglaljuk.

Már a múlt évszázad végén megállapították, hogy a 
levegő hőmérséklete körülbelül 10 km magasságig csökken 
(6° C/l km), 10 km felett azonban a hőmérsékletcsökkenés 
megáll, sőt újabb hőmérsékletemelkedés következik be. 
(1 — 2 ábra) fi, 5, 9].

A későbbiek során azt is megállapították, hogy na
gyobb tengerszintfeletti magasságban a hőmérséklet évi 
maximumának és minimumának időpontja későbbre tolódik 
el. Még érdekesebb azonban az, hogy a troposzférából a 
sztratoszférába való átmenet zónájában a hőmérséklet 
maximuma nemcsak korábban alakul ki, hanem a nyári szol- 
sztícium időpontjánál is hamarabb jelentkezik (3. ábra) [2] 

Az említett jelenséget különböző elméletek különböző
képpen igyekeztek magyarázni.

Először az a felfogás uralkodott, hogy a légkör sugár
zási egyensúlyban van, vagyis a légrétegek ugyanannyi 
hősugarat bocsátanak ki, mint amennyit előzőleg elnyel
tek. A felfogás azonban helytelen volt, illetve csak a 
sztratoszférára lehet alkalmazni bizonyos megszorításokkal.

Volt olyan felfogás is, hogy a sztratoszféra hőmérsék
letét az ott levő vizpára szabályozza. Eszerint a felfogás 
szerint a vízpára elnyeli a Nap rövidhullámú sugárzását, 
valamint a troposzféra hosszúhullámú hősugárzását és a 
földfelszín kisugárzását, de ugyanannyi hőenergiát ki is 
sugároz, mint amennyit elnyelt [2, 7].

Az újabb kutatások során azonban kiderült, hogy a 
kérdés nem egészen ilyen egyszerű. Kétségtelenné vált 
ugyanis, hogy fokozott figyelmet kell fordítani három gáz : 
a széndioxid, az ózon és a vizpára szerepére.

Vitán felül áll, hogy a troposzférába érkező sugarakból a vízpára nyeli el a leg
többet. A széndioxid ezen a téren tehát csak a második helyre szorul, az ózon pedig 
egészen jelentéktelen szerepet tölt csupán be, aminek az a magyarázata, hogy a tropo
szférában kevés az ózon [4, 8].

A sztratoszférában azonban változik a helyzet. Kétségtelen ugyan, hogy a víz- 
pára szerepét nem lehet elhanyagolni, de fontossága mégis csökken. Érdekes ered-

1. ábra. A légkör hőmér
séklete 100 km magas
ságig. A szaggatott gör
bék az extrém értékeket 
ábrázolják, a folytonos 
görbe a közepelés révén 
kapott értékeket tünteti 
fel. A körök a V —2 ra
kétákkal végzett mérési 
eredményeket mutatják
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menyre jutott ebben a kérdésben Barret, Herndon és Jr. Carter 1950-ben. A bárom 
ootlített kutató 30 k n  magasságig bezárólag mérte a légkör nedvességét és úgy találta, 
hogy 30 km magasságban a légnedvesség abszolút értéke körülbelül háromszorosan 
múlja felül a 17 k n  magasságban adódó értéket.

Most peiig vessünk egy o' Hántást az ózonra. A légkör 3 mm ekvivalens vastagságú 
■ózonrétege általában 10 és 50 km magassági szintek között helyezkedik el, koncén-

H ó m é r s é k le t .  C °

2. ábra. A légkör átlagos évi 
hőmérséklete 20 km magas
ságig a Pavlovszkban vég

zett mérések alapján

3. ábra. A hőmérséklet évi 
menete a troposzférában és 
a sztratoszférában (Goody 
1949. évi mérései alapján ; 

<p =  43° 68’)

trációjának a maximuma, vagyis a tömegközpontja viszont 20—25 km magasságok 
között van. Ennek az az oka, hogy két egymással ellentétes irányban hatótényező 
befolyásolja az ózon koncentrációját. Egyrészt 50. km felett a hosszabb hullámhosszú 
(0,21 — 0,32 u) ibolyántúli sugarak újra disszociálják az ózon-molekulákat — miközben 
molekuláris és atomos oxigén jön létre — 
másrészt 20 km alatt a hő nérséklet emel
kedése következtében újra felbomlanak 
az ózonmolekulák [3, 4J.

Az eddigi vizsgálatok alapján leszö
gezhető, hogy a felvetett kérdés meg
öl fásának a kulcsát a három említett gáz 
(széndioxid, ózon és vízpára) egyes fizikai 
tulajdonságaiban kell keresnünk.

A 4. ábra vastagon húzott vonala 
Dobson mérési eredményei alapján be
mutatja az energiaeloszlást a talaj és a 
légkör felfelé tartó hősugárzásának a 
spektrumában. Az ábra a tropopauza 
szintjében uralkodó helyzetet rögzíti. Az 
ábra feltünteti az energiaeloszlást az ab
szolút fekete test kisugárzási spektrumá
ban két különböző hőmérsékleti érték 
mellett. Amint látható, a felső vékony 
folytonos vonal 280 abszolút fokra (K°j, 
az alsó vonal pedig 233 abszolút fokra
van vonatkoztatva. A 280 K° a földfelszín, a 233 K° pedig a tropopauza hőmérsék
letének felel meg. A bevonalkázott részek azt érzékeltetik, hogy a sugárzási 
erengiát milyen mértékben nyeli el a vízpára, az ózon és a széndioxid. Láthatjuk, 
hogy 8 és 12 a: között a talaj hosszúhullámú kisugárzása szinte akadálytalanul 
keresztültörhet a troposzférán, miután nem fenyegeti az a veszély, hogy valamilyen 
gáz elnyelje. Ne felejtsük el ugyanis, hogy az ózon mennyisége a troposzférában rendkívül 
kicsi és ezért elhanyagolható. Az ábra feltünteti ugyan az ózon elnyelését is, de amint 
említettük, az ábra a tropopauza szintjére van vonatkoztatva, ahol az ózon mennyisége

4 Időjá rás  9

4. ábra. Energiaeloszlás a talaj és a légkör 
felfelétartó hosszúhullámú hősugárzásának 
spektrumában a tropopauza szintjében. 

(Dobson mérése szerint)



már jelentős mértékben nagyobb. A 8 és 12 x közé eső tartományon kívül a kisugárzás 
energiaeloszlási görbéje (vastag vonal) egybeesik az abszolút fekete test kisugárzását 
ábrázoló görbével (vékony vonal). Ezeken a helyeken tehat az elnyeles nagyfokú. Az. 
ábra alapján kiszámítható az a hőmérséklet, amely mellett a sztartoszferaban levő 
ímzok sugárzási egyensúlyban vannak. Ez azt jelenti, hogy a sztratoszféra hőmérsékleté 
különböző alternatív esetekben is meghatározható. Kiszámíthatjuk tehát a sztratoszféra 
hőmérsékletét abban az esetben, ha abban a három említett gáz közül csak az egyik,
vagv a másik kettő közül valamelyik található.

Az ilyen számításoknál elhanyagolhatjuk a sztratoszférában elnyelt rövidhullámú 
sugárzást és csak azt a hőmennyiséget vesszük figyelembe, amely alulról a troposzférából 
és a Föld felszínéről érkezik ide. Az eddig végzett számítások eredményeit az 1. táblázat 
tünteti fel.

1. táblázat: A sztratoszféra egyensúly-hőmérsékletei a spektrum különböző részeiben (2)

Gáz
Hullám

hossz
f*

A kisugárzás 
forrása

A kisugárzási 
forrás

hőmérséklete (K°)
Egyensúly- 

-hőmérséklet (K°)

C02 ,14,7 Troposzféra 
felső rétege 233 201

H20 6,5 » 233 218

i i 2o 20 » 233 190

HoO 30 » 233 175

H ,0 40 » 233 161

o 3 9,6 A Föld felszíne 280 250

Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a vízpára, a széndioxid és az ózon egyensúly - 
hőmérséklete 190, 200 és 250 K°-ra tehető. Dobson ezek alapján azt a következtetést 
vonta le, hogy amennyiben ezek a gázok azonos mértékben nyelik el a hosszúhullámú 
sugárzásokat, akkor az ózonmennyiség ingadozása a legszámottevőbb tényező a sztrato
szféra hőmérsékletének a kialakításában. Többek között arra hivatkozik például, hogy' 
ha délről északi irányban haladunk, azért emelkedik a sztratoszféra hőmérséklete, mert 
az ózon nennyisége növekszik. Dobson igyekszik nagyarázatot találni arra is, hogy 
miért a nyári szolsztieium idejében a legmagasabb a hőmérséklet a sztratoszférában 
(3. ábra). Szerinte ennek az az oka, hogy az ózon mennyisége tavasszal a legnagyobb. 
Arra hivatkozik, hogyha hőmérséklet maximuma ugy'anúgy elkésik, mint ahogy a tropo
szférái an sem a nyári napforduló idejében a legmagasabb a hőmérséklet, hanem vala
mivel később.

Az utóbbi években azonban több idevonatkozó kutatás révén kiderült, hogy ez az 
elgondolás nem tartható minden tekintetben teljesen megalapozottnak.
„ j  H°P°pauza sugárzási mérlegét az utóbbi években főleg Ooody vizsgálta behatóan. 
joody'rámutatott arra, hogy a vízpára sugárzási mérlege mindig negatív, tehát a víz- 
para %o\esebb hosszúhullámú hősugárzást nyel el, mint amennyit kisugározni képes. 
, ? r .n ' s , s a kisugárzás mennyisége között tehát különbség van és ez a különbség a 
hőmérséklet emelkedésével együtt növekszik.
,. . . ^  fordított a helyzet, ha a széndioxid sugárzási mérlegét vizsgáljuk. A szén
á i 1 ,°sf 0 )0n a mérleg pozitív előjelű, mert a széndioxid több hosszúhullámú hősugarat 

• jI ( ' Inin, amenmit kisugároz. Hasonlóképpen pozitív előjelű és egyenes arányban 
, ‘Auri.ssa az ozon optikai sűrűsége (a fizikai sűrűség és az elnyelési koefficiens szor

zata) es sugárzásának egyenlege is.
hii 1 r i ! i .11 ̂  i''Z ? * ™ á rzá s (radiáció) egyensúlyát V/?-rel, a víz, a széndioxid és az ózon 
iW  vei illetvpPRl egyen.sulyhányadát pedig ennek megfelelően RHjO-val,

s t f Ä t a r W "*7 8 szó s z o ra  " teimébcn « * ■
sugárzási egyen

R h,o -}- RcOj -f- Ró, =  0,

l d l S u ^ e S S S X e g y S i r ^ k 10̂ 0, Valamint az ózon P°zitív előjelű sugárzásainak
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Goody eddig végzett számításainak az eredményeit az 5. ábrán láthatjuk.
A grafikon ordináta tengelye a sugárzási háztartás egyenlegének értékeit adja 

erg/cm3 sec-ban kifejezve. Az abszcissza tengelyeken azoknak a fényezőknek (földrajzi 
szélesség, légnyomás, hőmérséklet) az értékei láthatók, amelyek az összsugárzási egyen
súlyra hatással vannak. Az ábrán vékony, szaggatott vonalak kötik össze a légnyomás 
és a hőmérséklet összetartozó értékeit a 
tropopauza szintjében a x =  0°, 40° és 80° 
északi szélességeken.

Az ábrán találunk egy vastagabban 
húzott szaggatott vonalat is. Ez a vonal 
azt az energiamennyiséget mutatja, amely 
különböző földrajzi szélességeken ahhoz 
szükséges, hogy a sztratoszféra hőmérsék
letét egy nap leforgása alatt 0,l°-kal 
emelje. Az ábrából leolvasható, hogy az ózon 
szerepe elenyésző a sztratoszféra alsó, 
vagyis a tropopauzához közeleső rétegében.
Az azonban valószínűnek látszik, hogy az 
Egyenlítő közelében az ózon szerepe már 
jelentős. Az is tisztán áll előttünk, hogy a 
mérsékelt öv és a magasabb földrajzi széles
ségek sugárzási egyensúlyának a kialakí
tásában jelentős szerepe van a szén
dioxidnak és a vízpárának. Kiolvasható 
az is az ábrából, hogy a széndioxid a 
sztratoszféra felmelegítésén, a vízpára pedig 
a lehűtésén munkálkodik.

Az ábra figyelmesebb szemlélése során 
nemcsak az tűnik fel előttünk, hogy a sztra
toszféra hőmérsékletének az emelésében az 
ózonnak jelentéktelen szerep jut, hanem az 
is, hogy az a csekély hőtöbhlet, amelyet 
az ózon számlájára lehet írni, nem függ a 
földrajzi szélességtől. Ebben az esetben 
viszont kézenfekvő az a gondolat, hogy a 
sztratoszféra hő-komponenseinek algebrai' 
összege a kiegyenlítések folytán egyenlő,
illetve állandó. Ez könnyen belátható, ha összegezzük az előbb mondottakat. Láttuk 
ugyanis, hogy a vízpára sugárzási háztartásának egyenlege negatív és abszolút értéke a 
tropopauza hőmérsékletének emelkedésével párhuzamosan növekszik. Ugyanakkor azt is 
leszűrtük, hogy a széndioxid sugárzási háztartásának egyenlege az egyenlítő vidékétől 
eltekintve pozitív előjelű, abszolút értéke pedig egyenesen arányos a tropopauza szint
jében uralkodó légnyomás értékével. Előbbi egyenlőségünket tehát bátran felírhatjuk 
az alábbi alakban is :

Rh2o +  Rco2 =  const. +

ábra. A légkör radiációs mérlege 
a tropopauza szintjében

Ez az egyenlőség egyezik azokkal a törvényszerűségekkel, amelyekkel a tropopauza 
hőmérsékletének a változása terén találkozunk.

Most pedig egy elvi vázlat segítségével és az eddig megismert tények felhasználásá
val vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy miért helyezkedik el a sztratoszféra közelebb a 
földfelszínhez a sarkokon, mint a trópusok felett.

A 6. ábrán az ordináta-tengely a tszf magasságot (Hj—H 3) és a légnyomást ábrá
zolja. A tszf magasság azonban a koordináta-rendszer kezdőpontjától kiindulva növek
szik, a légnyomás viszont természetesen ugyanabban az irányban csökken. A vízszintes 
tengely a különböző hőmérsékletek (T(- 3) -  (+ 2) tengelye. A T betű mellett látható 
különböző előjelű indexek csak elvi jelentőségűek. Az előjeleket csak azért alkalmaztuk, 
hogy a hőmérsékletnövekedés, illetve csökkenés irányát szemléletesebbé tegyük.

Az ábrán T0 jelöli a földfelszínen levő »A« földrajzi pont hőmérsékletét. Jelöljük 
»A« pont felett a sztratoszféra egyensúly-hőmérsékletét T1-gvel. Ebben az esetben a sztra
toszféra alsó szintje T-jHj-gyel jelzett pontban van. A sztratoszféra ugyanis a H x magas
sági szintben kezdődik.

Most vegyük szemügyre, hogy mi a helyzet akkor, ha a földfelszín hőmérséklete 
magas. Legyen »B« ez a magasabb hőmérsékletű földfelszíni pont. »B« pontban a hő
mérséklet már nem Tj, hanem T+r Tegyük fel először azt, hogy a »B« pont felett is

4 0
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ugyanolyan hőmérsékletű a sztratoszféra, mint »A« pont felett. Egyszerűség kedvéért 
úgy vesszük, hogy a termikus gradiens értéke a két hely felett azonos értékű. Egyszerű 
meggondolás meggyőzhet minket ebben az esetben arról, hogy az előbbihez hasonló 
hőmérsékletűnek feltételezett sztratoszféra nem kezdődhet IIt magassági szintben, 
hiszen ebben a szintben az »A«-nál melegebb >>B« pont felett a hőmérséklet a T- 1 értéknél 
magasabb. Ahhoz, hogy »B« pont felett is megközelítőleg azt az értéket kapjuk, fel kell 
emelkednünk a II’ 1 szintig. Kérdés azonban, hogy a T -  ,H’ , pontban megtaláljuk-e a 
keresett egyensúlyi hőmérsékletet? Ha csak a vízpára hőcsökkentő hatása érvényesülne, 
akkora H’4 szintben ugyanaz lenne a hőmérséklet, mint a IIL szintben. Mi a helyzet 
azonban a széndioxid frontján? Mivel a széndioxid hőhatása — amint láttuk — a lég
nyomási viszonyoktól függ, ebből nyilvánvaló, hogy a H’ j szintben nem alakulhat ki

az a hőmérséklet, mint »A« 
pont felett a IT x magassági 
szintben. Beláthatjuk tehát, 
hogy a T -jH ’, pontban nem 
kapjuk meg az egyensúlyhő
mérsékletet, tekintettel arra, 
hogy a H \  szintben lehűlési 
folyamat megy végbe. Ez 
azt jelenti, hogy a sztrato
szféra egyensúly-hőmérsék
lete magasabb szintben, je
len esetben a H2 szintben 
valósul meg. Viszont a H2 
szintben a hőmérséklet ala
csonyabb, mint a H x szint
ben. Ha tovább megyünk a 
még magasabb hőmérsékletű 
»C« pontba, az előbbiekhez 
hasonló eredményt kapjuk, 
vagyis azt, hogy efölött a 
pont fölött a sztratoszféra 
nem lehet a Hí, vagy a H2 
szintben, sőt még a H’2 
szintben sem, hanem a H 3- 
ban, ahol a hőmérséklet T - 3 
értékű.

Ezen meggondolások rá
vezetnek minket arra, hogy 
a földfelszín hőmérséklete és 

sztratoszféra egyensúly- 
magasabb a földfelszín

6. ábra. A sztratoszféra alsó határszintjének magas
sága különböző földrajzi szélességeken (részleges ma

gyarázat a szövegrészben)
a

hőmérséklete között fordított viszony áll fenn: minél 
hőmérséklete, annál alacsonyabb a hőmérséklet a sztratoszférában. Ebből kiindulva 
viszont egy analóg következtetést is levonhatunk a tropopauza és a sztrato
szféra hőmérséklete és magassága között: a sarkokon a sztratoszféra magasabb hőmér
sékletű és közelebb van a Föld felszínéhez, mint az egyenlítőn. Ezt az elméleti megfonto
lásokból levezetett és a megfigyelésekkel is összhangban álló tényt a 7. ábra szemlélteti 
az egész földgömb viszonylatában. A Tt—T4 betűk a hőmérsékletet, a H ,— H4 betűk 
a földfelszínfeletti magasságot érzékeltetik. Előbbi ábránk vízszintes tengelyét a két 
sarkon áthaladó forgástengely és annak meghosszabbítása ábrázolja.

Meg kell említeni azonban, hogy a sztratoszféra hőmérsékletében évszakos ingado
zások figyelhetők meg. Ma még nincs erre a jelenségre teljesen kielégítő magyarázat, de 
feltehető, hogy okát az ózontartalom ingadozásában kell keresnünk.

A sztratoszféra sugárzási egyensúlyára vonatkozó eddigi kutatások máris szép 
eredményeket hoztak. Ennek ellenére meg kell állapítanunk mégis, hogy még sok részlet- 
probléma van homályban. A kutatások természetesen tovább folynak ezek tisztázására is. 
Nézzük meg tehát, hogy melyek azok a részletproblémák, amelyek a közelmúlt években 
és napjainkban az érdeklődés előterében álltak és állnak.

1950-ben I. Strong és G. Plass újabb számításokat végeztek a sztratoszféra sugár
zási egyensúlyára vonatkozólag. Abból a feltételezésből indultak ki, hogy a sztrato
szféra átlagosan 10 km magassági szintben kezdő lik, felső határa pedig 40 km magas
ságban van. A két kutató a számítások során + 0  értéket kapott, vagyis úgy találták, 
hogy a sztratoszféra tökéletes sugárzási egyensúlyban van [2].

A két kutató továbbhaladt. Most már azt a problémát kezdték feszegetni, hogy
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mi okozza az éles elkülönülést a konvektiv jellegű troposzféra és az izotermikus jellegű 
sztratoszféra között? Szerintük a kérdés nyitja abban rejlik, bogy a bosszúhullámú 
sugárzások légkörben való abszorpciójának mértékét a légnyomás mindenkori értéke 
határozza meg elsősorban.

A 8. ábra beszédesen igazolja, bogy Strong és Plass helyes nyomon járnak. Az ábra 
bemutatja, hogy miképpen váltcznak az abszorpciós színképvonalak kontúrjai a sztrato
szférában a tengerszintfeletti magasság növekedésével, vagy ami azzal egyértelmű, a 
légnyomás csökkenésével párhuzamosan. Az ábrából leolvasható, hogy minél nagyobb 
a tengerszintfeletti magasság, illetve minél kisebb a légnyomás, annál keskenyebbek 
az abszorpciós vonalak. Ez arról tanúskodik, hogy a sztratoszféra alsó részében kisugárzás 
megy végbe a bolygóközi térség felé. A kisugárzások következtében lehűlés áll elő, 
amelyet a földfelszín, illetve a troposzféra irányából érkező 
sugárzások elnyelése sem tud kompenzálni [2, 10].

Ez az anomális lehűlés, amelyet radiációs lehűlésnek is

7. ábra. A sztratoszféra alsó szintjének magassága a Föl
dön (a szemléltetés elősegítése céljából a rajz nem helyes 

méretarányban készült!)

nevezhetünk, csak bizonyos magassági szintben mehet végbe. Ez a szint ott alakul ki, 
ahol a vízpára mennyisége már elenyésző.

Itt látszólag egy ellentmondással állunk szemben. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a lég
kör alsó rétegeiben nagyobb az abszorpciós vonalak szélesssége, mint nagyobb tenger
szintfeletti magasságban, mondjuk 10 km magasságban. Ennek ellenére még sem követ
kezhet be olyan erősfokú radiációs lehűlés, mint a magasabb szintekben. Az ellent
mondás azonban feloldódik, ha arra gondolunk, hogy a troposzférában — a sztrato
szférával ellentétben — meglehetősen nagy mennyiségben találunk vízpárát. A vízpára 
szinte »leárnyékolja« az alatta levő légrétegeket és ezáltal megakadályozza a világűr 
javára történő sugárzási veszteségeket, amelyek bekövetkeznének enélkül a »leárnyé
kolás« nélkül.

Valószínű tehát, hogy az itt előadott okok játszanak közre abban, hogy a sztrato
szféra sugárzási egyensúlya stabilis, de ugyanakkor élesen el is különül a troposzférától. 
Ha ugyanis a sztratoszférát teljes joggal nevezhetjük a sugárzási egyensúly zónájának, 
ugyanakkor a troposzférát joggal nevezhetjük a konvekció zónájának.

, Az újabb kutatások arra is kiterjeszkednek, hogy precízebb választ adjanak egy 
régebbi kérdésre is, nevezetesen arra, hogy tulajdonképpen miért növekedik a sztrato
szféra hőmérséklete, ha az Egyenlítőtől a sarkok felé haladunk?

Azok, akik az eddigiek folyamán magyarázatot igyekeztek adni erre a kérdésre, 
általában azon az állásponton voltak, hogy a légkörnek az ionoszféra (újabban termő- 
szféra) alsó határfelülete alatti része két zónára tagolódik : a konvektiv jellegű tropo
szférára és a radiációs egyensúlyban levő sztratoszférára, eltekintve az aránylag vékony 
tropopauzától.

*3

Földfelszín
8. ábra. Az abszorpciós 
színképvonalak kontúrja 
és a tengerszintfeletti 
magasság összefüggése
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Kérdés azonban, hogy megelégedhetünk-e teljesen ezzel a felosztással? Nem kel- 
lene-e vájjon más tényezőket is figyelembe venni? így  például mindjárt nem kellene-e 
vájjon figyelembe venni a légkör kémiai összetételét?

Az újabb kutatások és megfontolások során kiderült, hogy ezt a szempontot sem 
szabad mellőzni. A légkör összetétele ugyanis csak bizonyos határig változatlan. Chackett, 
Paneth és Wilson 1950. évi kutatásai azzal az eredménnyel zárultak, hogy a sűrűségtől 
eltekintve a légkör kémiai összetétele 50—70 km-ig gyakorlatilag változatlan, leg
feljebb az oxigén százalékaránya csökken kis mértékben a magassággal párhuzamosan. 
A légkör »kevert« volta viszont arra mutat, hogy igenis vannak függőleges irányú kon
vektiv légmozgások a sztratoszférában is [2].

Ennél a pontnál azonban megint ellentmondásba ütközünk. Mindeddig arról beszél
tünk, hogy a sztratoszférában izotermia uralkodik. De miképpen egyeztethető ez össze 
az előbb említett konvektiv légmozgásokkal? Ha viszont konvektiv légmozgások zaj
lanak le a sztratoszférában, akkor nem lehet ott izotermia. Helytelen lenne tehát az a 
megállapítás, hogy a sztratoszférát függőleges viszonylatban stabilitás jellemzi?

Chackett, Paneth és Wilson megállapítását az azóta végzett legújabb kutatások is 
igazolták. Semmi okunk sincs tehát kételkedni abban. Nyilvánvaló ezek szerint tehát, 
hogy konvektiv légmozgások zajlanak le a sztratoszférában. Azt viszont tudjuk, hogy 
a légtömegek adiabatikus emelkedés közben lehűlnek. A kérdést tehát úgy kell fel
tennünk, hogy mi kompenzálja az adiabatikus módon felemelkedő légtömegek hőmérsék 
leti veszteségét, vagyis mi biztosítja mégis a sztratoszféra izotermiáját?

Erre a kérdésre egy szovjet kutató, L. R. Rakipova adott választ a közelmúltban. 
Rakipova arra hivatkozik, hogy a sztratoszférában is van finom porszerű anyag, amely 
elnyeli a Nap hősugarait. A porszemcsék természetesen visszasugározzák ezeket a hő
sugarakat a környezetük felé, ami a sztratoszférái levegő molekuláinak a felmelege
déséhez vezet. Feltehető szerinte, hogy a porszemcsék által elnyelt és újra kisugárzott 
hőmennyiségek értéke egyenlő. Kérdés azonban, vájjon meg lehet-e magyarázni 
maradéktalanul a sztratoszféra izotermiáját a feltétlenül kismennyiségű porszerű 
anyag bőkapacitásával? Igaz, hogy hevesebb vulkáni kitörések alkalmával jelenté
keny mennyiségű porszerű anyag nagyobb magasságba is feljuthat, de az ilyen ese
mény ritka és általában lokális jellegű. Csak kivételes esetekben (pl. a Krakatoa 1883. 
évi kitörése) történik meg, hogy a legfinomabb vulkánikus anyag hosszabb ideig a 
magasban marad, miközben a Földet »beutazza«. Ez a kérdés tehát még tüzetesebben 
megvizsgálandó.

Említésre méltó, hogy K., J. Kondratyev szovjet kutató újabb vizsgálatai alapján 
azon az állásponton van [2], hogy a sztratoszférában anizotermikus hatású légmozgások
kal is kell számolni. Szerinte azonban ezek a légmozgások és hatásaik rövidéletűek. 
Ezzel lehet indokolni azt is, hogy eddig elkerülték a kutatók figyelmét. Kondratyev 
egyébként azt sem tartja kizártnak, hogy időnként »hosszabblejáratú« anizotermikus 
folyamatok is fellépnek a sztratoszférában. Amikor azonban ezek a légmozgások meg
indulnak, egyidejűleg megindul a radiációs hőcsere is, amely újra stabilizálja és állan
dósítja a sztratoszféra izotermiáját.

Ha az utóbb mondottakat és főleg Kondratyev megállapításait figyelembe vesszük, 
akkor bizonyos mértékben módosítanunk kell a troposzféra és a sztratoszféra általános 
jellemvonásairól alkotott eddigi felfogásunkat. Tény ugyanis, hogy a troposzférát a 
sztratoszférával szemben elsősorban a nagyfokú konvektivitás jellemzi. Nem állítható 
azonban, hogy a vezetőszerepet betöltő konvekció mellett más tényező szóhoz sem 
juthat. Erősen valószínű ugyanis, hogy számolni kell radiációs hőcserével is, főleg a 
tropopauza közelében. Ami viszont a sztratoszférát illeti, kétségtelen, hogy általában 
sugárzási egyensúlyban van, de erősen feltehető, hogy időnként rövidlejáratú anizo
termikus mozgások is végbemennek benne.

IRODALOM : ■
1. A T M o c c J ie p a  3eM JiM . G ő o p m iK .  M o c K B a .  1953.
2 .  K. II. IioHöpambce : T e n J iO B O íí p e> K iiM  C T p a T o c tj je p b i. l l p i i p o g á  1 9 5 2  A» 7 .
3. C. II. KocmuH : O chobh  MeTeopojiorim n KJiHMaTojiorHH. Merni Hrpag 1951.
4. II. A. Ilpoh'ocßbeea : A T M o c ^ e p H b i i i  0 3 0 H. M o c K B a . 1951.
5. II. A.  XeoemHUKoe : S a r a m r a  c e p e ő p i i c T b i x  oújianoB. M o c K B a . 1 9 5 3 .
6. II. A. Xeocmmwoe : CBeneHiie noHiioro neőa. Mockßa. 1948.
7 .  A. X . Xpzuau : < D ii3 H K a  aT M O c< |)ep b i. M o c K B a .  1 9 5 3 .
8. F. Link—L. Neuzil: Lety do stratosféry a vyzkum vvsoké atmosféry. Praha. 1951.
9. Bemard Lovait—J. A. Clegg : Radio astronomy. New York 1952.
10. 8. K. Mitra : The upper atmosphere. The royal asiatic society of Bengal. 

Monograph series Yol. V. Calcutta 1948.



315

ÉGHAJLATUNK ERDŐN, MEZŐN, ÜZEMEKBEN. Az Országos Meteorológiai 
Intézet népszerű kiadványai, III. kötet. (Szerkesztette : Takács Lajos.) Budapest, 1953. 
240 (B/5) old.

Az Intézet tudományos dolgozóinak 1951-ben, az I. kötet (Az időjárás és az ember) 
kiadásakor kitűzött célja az volt, hogy egyrészt kielégítsék a meteorológia felé irányuló 
érdeklődést, másrészt ébrentartsák azt az ember és az időjárás kapcsolatai és a szocialista 
társadalomnak a természet átalakításáért folytatott küzdelme iránt.

Az 1952. évi II. kötet (Felhők fölött, felhők alatt) is a természettudományos művelt
ség emelését és a materialista világnézet megszilárdítását célozta.

A mostani, 1953. évi III. kötet még jobban megközelíteni igyekszik a mindenkori 
célt : dolgozó népünk tudásának gyarapítását a szocialista építés sikerének érdekében.

A kötet 7 fejezetben tárgyalja az anyagot.
Az I. fejezet ( Milyen a föld, éghajlata) kimerítő részletességgel és érdekesen ismerteti 

a Föld különböző részeinek, elsősorban hazánknak az éghajlatát, ennek okait, fontos
ságát a mezőgazdasági termelés szempontjából, az időjárás megfigyelésének szükséges
ségét. Mindenütt hangsúlyozza az éghajlat hatását egyes betegekre, betegségekre, a kór
okozók kifejlődésére, elterjedésére. De az ibolyántúli sugarak vegyi hatása mellett már 
itt szükséges lett volna azok erős élettani hatásának hangsúlyozása is. A Nap trópusokon 
megfigyelt járásának magyarázatánál be kellett volna mutatni az összefüggést szöveg
ben és rajzban a Föld mozgásával napkörüli pályáján. Ugyanígy az örök hó és jég hazájá
ban is. •

A II. fejezet ( Idöjárás-klíma-egészség) részletesen elemzi az időjárás és klíma hátrá
nyos és előnyös hatásait az egészségre, amelyek egyrésze régi idők óta ismeretes. Rámutat 
a vegetatív idegrendszer szerepére. Felsorolja a levegő alkotórészeit és élettanilag haté
kony fizikai tulajdonságait : a hőmérséklet változásainak (nagy meleg és hideg), a lég- 
nedvességnek a hatását a betegségek fellépésére, a szél jelentőségét, a légnyomás
változás következményeit (hegyi betegségek, repülés, keszon-betegség, egyéb beteg
ségek és panaszok). Itt tüzetesen ki kellett volna fejteni, hogy mi a végső oka az idő
változáskor megfigyelhető légnyomásváltozásoknak. Ismerteti a fény gyógyító hatását, 
a napsugárzás hasznos és káros következményeit, az ibolyántúli sugarak élettani hatá
sait, a légköri elektromosságnak és ionizációnak kedvező és kedvezőtlen hatásait, a kémiai 
alkotórészek szerepét az életfolyamatok szabályozásában, az időváltozásoknak és a 
légköri frontok átvonulásainak élettani és kórtani jelenségeket okozó hatását, a környezet 
ritmikus és időszakos változásainak hatását az élőlények szervezetére. Ismerteti az ég
hajlat, makro-, mező- és mikroklíma fogalmát és meghatározza a kímélő- és ingerklíma 
gyógykezelési és üdültetési javallatait.

A III. fejezet ( Üzemek mikroklímája) ismerteti az ipari mikroklíma jellegzetességeit : 
a levegő szennyezettségét gázokkal, porral, a különböző porártalmakat, a védőberendezé
seket, orvosi vizsgálatokat és gyógykezelést. Részletesen felsorolja az egészségre káros 
ipari gázokat és a védekezés módjait. Megállapítja, hogy a technika meg tudja valósítani 
a munkahelyen a legalkalmasabb mikroklímát.

A I V. fejezet ( A meteorológia a mezőgazdaságban) rámutat a gyors meteorológiai 
hírszolgáltatás jelentőségére a mezőgazdaságban s a vízügyi szolgálatban, az időjárási 
adatok összegyűjtésének és feldolgozásának értékére többek között a tájtermelésben, 
a növényhonosításban, -nemesítésben, vízrendezés ben, s a mezővédő erdősávok hatásos
ságára. Hangsúlyozza a meteorológia segítségét a mezőgazdasági üzemvezetésben, 
a talajvédelemben, a késő tavaszi fagyok elleni védekezésnél és a korszerű mezőgazdaság 
egyéb területein. — Külön rész foglalkozik a növényi életfejlődést vizsgáló növény}énológia 
jelentőségével az agrometeorológiában, a meteorológia új ágában, valamint a tájkuta
tással.

Az V. fejezet ( Küzdelem az időjárási károk ellen)  tárgyalja az időjárási csapások 
elleni védekezést ; a védekezést a szárazság és a talajpusztulás ellen, a mező védő erdő- 
sávokat, a mesterséges esőt, a köd szétoszlatását, a védekezést a villámok és a jégeső
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ellen, a küzdelmet a fagykárok ellen s a természet átalakítását. Külön részletezi a véde
kezést a késő tavaszi fagyok ellen, a passzív és aktív fagyvédelem különböző módjait.

A VI. fejezet (Időjós-e a leveli béka?) laboratóriumi vizsgálatok alapján megálla
pítja, hogy a béka nem időjós. A fejezet legnagyobb részének tárgya a : Harc az időjárási 
babonák és tévhitek ellen. Ez egyben talán egyik legfontosabb célja is a könyvnek, amely 
meg is tesz mindent ennek elérésére. Csak éppen az szükséges ehhez, hogy a könyv 
el is jusson a babonás emberekhez. A fejezet részletesen ismerteti a régi kor és a kalen
dárium korának babonáit, a holdimádókat, a mindent-tudó barométert s a döntő napokra 
vonatkozó, időjárással kapcsolatos néphiteket, amelyek gyűjtését értékes és szép feladat
nak mondja. Ugyanitt találhatók a babonás néphitek és furcsaságok, részben tudo
mányos háttérrel, a tabonás versikék, a tudomány és a babona viszonya. A végén 
felszólítja azokat, akik népies időjárási szabályokat gyűjtöttek össze, hogy küldjék 
be ezeket a Meteorológiai Intézetnek.

A VII. fejezet ( A napfény — élet, erő, színárnyalat) összefoglalja a napról, erről 
a kimeríthetetlen energiaforrásról alkotott hitet és tudást a napimádástól az obszer
vatóriumig, a fotoszintézis távlatait s valóságos költői szépséggel írja le a sokszínű, 
félmillió színárnyalatot magábanfoglaló napsugár születését és halálát. A fejezetet 
kiegészíti a légköri viz körforgalmának s a több erdő — több csapadék kérdésének ismer
tetése.

A kötet kiállítása tetszetős, a rajzok ügyesek, szemléltetők, elősegítik a könnyebb 
megértést. Fontos azonban, hogy a népszerű kiadványok stílusa nyelvileg helyes, egy
szerű, világos, könnyen értető legyen éppen azon széles rétegek számára, amelyek, 
csak most ismerkednek a meteorológiával ; egyes fejezetek stílusa nem mindenütt ilyen, 
Szükséges a további kötetekben betűrendes tárgymutató beiktatása, főleg azok részére, 
akik most tanulják meg a meteorológia elemi fogalmait.

A kötet írói, akik nagy tudással és ötletességgel állították össze az egyes fejeze
teket, elérik céljukat : dolgozó népünk tudásának gyarapítását. Ehhez azonban feltét
lenül szükséges, hogy a népszerű kiadványok ne csak az Intézethez közelállókhoz, 
munkatársakhoz jussanak el, hanem a legszélesebb tömegekhez. Ennek érdekében 
minden lehető eszközt fel kell használni.

Dr. Kovács Lóránt

Z. GREGOR és L. KRIVSKY : K o lís á n i fr o n tá ln i z o n y  v  o b la s t i  A t la n t ik u  a  
E v r o p y  b e h e m  r o k u  a v e  v z ta h u  k  s lu n e é n i a k t iv it e .  (A trontális zóna ingadozása az 
Atlanti-óceán és Európa területe felétt az év folyamán, é s  az ingadozás kap
csolata a naptevékenységgel.) Meteoiologieké Zprávy, Prága, 1952. évf. 5. sz. 122 old.

A szerzők a cirkuláció átlag állapotával foglalkoznak az egyes hónapokban. 
Ezt el is érik a frontális zóna átlag helyzetével, mely tulajdonképpen a légnyomás 
eloszlásának kiegészítője. A munka első része a zónák különböző előfordulását 
tárgyalja és kihangsúlyozza, hogy az egyes évszakokban a zónák helyzete nem 
nagyon változik. Az átlag gvakoriságok térképeit a történelmi időjárási térképek 
alapján állították össze az 1899 januártól 1939 áprilisáig terjedő időszakra. Az 
egyes évszakok átlagos ábrázolására a következő hónapok átlagait vették : január, 
április, július és október. A munka első részének nagy hibája, hogy főleg talajtérkép 
adatai alapján készült, azcnkívül nem adja meg a. gyakoriságok értékének nagyságát. 
Nagy hibája az is, hogy nem írja le részletesen az elért eredmények számításának 
módszereit és a feldolgozás menetét.

Nagyobb érdeme van a második résznek, mely a frontális zóna ingadozásait 
kapcsolatba hozza a naptevékenységgel. A vizsgált összefüggés megállapítására 
kiszámították a frontális zóna átlagos gyakoriságtól való eltérését a napfoltevékeny- 
ség minimális és maximális éveiben az illető hónapokra. Még pedig nem Wolf-féle 
relatív napfoltszámmal dolgoztak, hanem az Eigenson-féle értékekkel, amelyek a 
napfoltok visszatérését fejezik ki. Ezek az indexszámok a szovjet meteorológusok 
szerint is szorosabb kapcsolatban állnak a földi légkörzéssel. A viszony kifejezettebb 
a napfolt-visszatérés szélsőséges éveiben és a frontál-zóna gyakoriságának ampli
túdója is sokkal nagyobb. Az egyes, fent már leírt hónapokra ugyanezt a meg
állapítást vonják le. A frontál-zóna ingadozása azonban legerősebb a napfolt- 
maximum éveiben. Ez megegyezik azzal a feltevéssel, hogy ilyenkor több energia- 
jut a földre. Hogy milyen formában, arra végleges válasz még ez ideig nem adható. 
A hatás legnagyobb a téli és tavaszi évszakban. Ez a cikk jó szolgálatot tesz az álta
lános cirkuláció és a napenergia összefüggésének megismerésében.

Németh Tivadar
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ŰJ MEGEGYEZÉS AZ ATLANTIÓCEÁNI 
IDŐJELZŐ HAJÓK ÜGYÉBEN. lsrreretes, 
Logy a második világháboi út követő évek
ben az Atlantióceán partjainál fekvő álla
mok megegyeztek, bogy kötött helyekredő- 
jelző ba jókat telepítenek. Ezeknek a bajok
nak egyetlen feladatuk, bogy az óceánon 
ugyanazon a helyen folyamatos észlelé
seket végezzenek és így pótolják a hiányzó 
talajállomásokat. Az időjelző hajók fenn
tartása azonban komoly összeggel terhelte 
az érdekelt államokat és emiatt az elmúlt 
év júniusában Londonban konferenciát 
tartottak a hajókkal kapcsolatos anyagi 
ügyekről. Ekkor elhatározták, bogy a 
hajók számát csökkenteni kell. Az idén 
februárban Párisban összeült újabb kon
ferencia határozott a csökkentésről. Mint
hogy a megállapításuk szerint a hálózat 
feloszlatása komoly kárral járna, a csökken
tést csak úgy lehetett végrehajtani, hogy 
a leginkább délnyugatra fekvő H jelű 
hajót, amelynek kitűzött pontja a 46°40’ 
északi szélesség és 69°35’ nyugati bosszú
ság ' volt, visszavonják. A megmaradó 
kilenc hely közül az A, I, J, K és M jelű 
helyre az európai államok, a B, C, D és E 
helyre az Egyesült Államok, ill. Kanada 
küld hajót. (A jelenlegi elrendezést lásd 
a mellékelt térképen.) Minthogy a sze
mélyzet szükséges pihenésének biztosítása, 
valamint az anyagi utánpótlás miatt 
egy-egy hajó maximálisan csak két hónapig 
tud állomáshelyén tartózkodni, a szolgá
lat zavartalan lebonyolítása végett 21

Az időjelző hajók állomáshelyei az Atlanti
óceánon az 1954. július 1-én életbe lépett 

egyezmény szerint

hajót szerelnek fel a következő elosztás
ban : az Egyesült Államok és Kanada 
közösen 11, Nagy-Britannia 4, Francia- 
ország 2, Hollandia 2, Norvégia és Svéd
ország együttesen 2 hajót. Belgium, Dánia, 
Svájc, Olaszország és Izrael anyagilag 
járul hozzá a fenntartási kiadásokhoz. 
Külön vita tárgyát képezte, hogy az 
állomáshelyeket hogyan osszák fel, külö
nösen az A jelű hely kitöltése okozott 
gondot, minthogy ez van a legmesszebb 
valamennyi honi kikötőtől. Tehát az ott 
szolgáló legénységnek van a legkevesebb 
pihenő ideje, oda kell a legtöbb üzem
anyag stb. Hosszas vita után úgy dön
töttek, hogy az állomáshelyeket cserél
getni fogják. Az új egyezmény 2 évre 
szól. Addig tehát az óceáni időjelző 
hajók sorsa biztosítva van. Működésük 
nemcsak az óceán-repülések meteorológiai 
szolgálatánál felbecsülhetetlen értékű, 
hanem még a szárazföldi ország időjelző 
szolgálata, valamint a meteorológiai kuta
tás szempontjából is.

Ozorai Z.

A HOLD ÉS A ZIVATAR GYAKORI
SÁG KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS. A »Oer
lands Beiträge zur Geophysik<< 1953- évi 
második füzetében L. N. Carapiperis egye
temi tanártól található egy dolgozat, 
amely a Hold és zivatargyakoriság közötti 
összefüggést elemzi. Mivel a Holdnak az 
időjárásra gyakorolt hatása nálunk is 
kutatás tárgyát képezi, nem felesleges 
talán Carapiperis eredményeinek rövid 
ismertetése. A szerző az athéni obszerva
tórium 1901 —1940 közötti naponkénti 
csapadékadatait használta fel vizsgálata 
céljaira. Számításai szerint az athéni ziva
tarok közül újhold idején 27%, első negyed
kor 30, teleholdkor 23 és az utolsó negyed
kor 20% fordult elő. Összevonva az ada
tokat újholdra és első negyedre 57%, tele- 
holdra és az utolsó negyedre 43% esett. 
Itt csak azokról az esetekről van szó, 
amelyek az egyes holdfázisok beállási 
napján fordultak elő.

Mivel Athénban a zivatarok legnagyobb 
része a nyári félévben, áprilistól szeptem
berig fordul elő, az adatokat két részre 
bontották és megvizsgálták, hogy ebben 
az időszakban hogyan oszlottak meg a 
zivatarok. Az eredmény a következő :
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újhold 32, első negyed 30%, a telehold és 
az utolsó negyed alkalmával egyformán 
19—19%. A nyári félévben tehát új
holdra és az első negyedre 62%, a tele- 
holdra és az utolsó negyedre pedig 38% 
esett.

A Hold hatásának további kivizsgálá
sára még a következő eljárást követték : 
a holdfázisokat megelőző és követő két 
napban, tehát összesen öt napban is meg
vizsgáltak a zivatargyakoriságot. Külön 
az egész évben és külön a nyári félévben. 
A nyári félévben fokozott mértékű hold
hatás jelentkezett most is, bár az újhold -f- 
-f- első negyed fölénye, a telehold -j- utolsó 
negyedhez képest kissé _csökkent is. Új
holdkor 28, első negyedkor 29, teleholdkor 
21 és utolsó negyedkor 22% az esetek 
megoszlása (57%, 43%).

Vizsgálatot folytattak ezenkívül abban 
az irányban is, hogy a holdpálya excentri- 
citása hatással van-e a zivatargyakori
ságra. A pálya szélsőségeinél előfordult 
zivatarok 59%-a holdközeiben és 41%-a 
holdtávolban következett be, s így az ada
tokból a holdközei fokozott hatása olvas
ható ki.

Megvizsgálták ezenkívül a Hold dekliná
ciónak a hatását is. Ez a kutatás azonban 
negatív eredményre vezetett.

L. N. Carapiperis eredményei összhang
ban vannak a hazai és egyéb kutatásokkal, 
mely szerint a zivatargyakoriság nálunk is 
és más déleurópai államokban az első 
negyedben van. Ekkor áll be a csapadék
maximum is. Érdekes jelenség még az is, 
hogy az Vb helyzetek maximuma is az első 
negyedkor van.

Bármennyire érdekesek is ezek az ada
tok, nem hallgathatjuk el ama vélemé
nyünket, hogy pusztán százalékos adatok 
és differenciák alapján a holdhatás reali
tása nem dönthető el megfelelő valószínűségi 
számításon alapuló hibameghatározások nél
küle Ilyen számításokhoz azonban nemcsak 
a százalékos észlelt adatokra, de az észlelt 
esetek számára is szükség van. Hasonló 
dolgozatokban ezenkívül nincs pontosan 
tisztázva, hogy a meteorológiai esemé
nyeket miképpen állítják szembe a hold
fázisokkal, hány napot számítanak egy- 
egy holdfázis időtartamára. Alit értenek 
például a telehold körüli időszakon, három 
napot vesznek-e előtte és hálom napot 
utána? Vagy pedig a telehold beállásá
nak időpontjától az első negyedig ter
jedő időköz a telehold időköze? Bizonyos 
nehézségeket okoz azonkívül az is, hogy 
a holdhónap nem pontosan 4 hét és így a 
feleslegben maradó 29-ik nap elosztásá
ról is kell gondoskodni. Nyilvánvaló, hogy 
az alkalmazott beosztás a nyert eredmé
nyeket nem kis mértekben befolyásolja.

Szász Gábor

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSA
SÁG ÖATÖZÉSÜGYI ANKÉTJE 1954. 
AUGUSZTUS 27—29-ÉN.Szárazságra haj
ló éghajlatunk alatt különleges jelentősége 
van öntözés bevezetésének, különösen a 
Tisza vidékén, ahol a legtöbbször pusztít 
az aszály. A tervgazdaság bevezetése óta 
öntözött területeink megsokszorozódtak, 
az öntözés módszerei kialakultak. A Ma
gyar Hidrológiai Társaság ankétje éppen 
azt a célt szolgálta, hogy a szakemberek 
számára tájékoztatást nyújtson az eddigi 
eredményekről, bemutassa az öntözés vala
mennyi módszerét és azokat a kérdéseket, 
amelyek még megoldásra várnak. Az 
ankét ugyanis a szokástól eltérőleg nem 
egy helyen folyt le, hanem a helyszínen tar
tott előadásokon és bemutatásokon ismer
kedtek meg a részt vevők az öntözés 
problémáival.

Első alkalommal a Hódmezővásárhely 
határában lévő Lúdvári szivattyútelepet 
mutatták be. Itt a Tiszából emelik ki az 
öntözővizet. Amikor az öntözőrendszer 
készült, már rendelezésre állottak a ko
rábbi lecsapolások csatornái, így ezeket 
használták fel az öntözésre is. Normális 
években meg is feleltek a célnak, mert a 
lecsapolásokra tavasszal van szükség, az 
öntözésre viszont nyáron. Rendkívüli idő
járás esetén azonban, amikor a nyáreleje 
erősen csapadékos, mint az idei évben, a 
csatornáknak egyszerre kellene levezet
niük a felesleges vizet és ellátniok a 
rizsföldeket öntözővízzel. Ezért a levezető 
csatornák nem mindig használhatók ön
tözőcsatornáknak, illetve ennél az öntöző- 
rendszernél új csatornákat kell építeni.

A következő alkalommal a derekegyházi 
öntözőrendszert mutatták be. Itt az öntöző
vizet tutajokon elhelyezett motorszivaty- 
tyúval emelik ki a csatornából és perme
tezik a földekre. Megállapítható, hogy az 
öntözésmódszerek közül (elárasztó, per
metező, alagcsöves és csergedeztető) ez 
felel meg leginkább a célnak, mert ez a 
természetes csapadékhoz hasonló módon 
juttatja el a vizet a növényzethez, ezen- 
ldvül nem árt annyira a talajnak, mint a 
többi módszer.

A paléi öntözőberendezés bemutatása 
alkakhat adott a rizsöntözés problémái
nak ismertetésére. Az egyoldalú rizsgazdál
kodós súlyos károkat okoz a talaj termő- 
képességében, ezért váltógazdálkodást kell 
bevezetni. Mint hiányosságot említették, 
hogy a legfontosabb elemek egyike, a 
tala j párolgás, pontos észlelésének kérdése 
még nincs megnyugtató módon megoldva.

Ezt követte a mindszenti rétöntözés 
megtekintése. A rétefr alagcsövezéssel ön
tözik. Habár a talajviszonyok nem a 
legkedvezőbbek, mégis megkapó látvány 
az öntözetlen területekkel szemben a való
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sággal parkszerű, gazdag fűnövényzettel 
borított táj, amely a csapadékos éghajlatú 
vidékekre emlékeztet.

Talán a legnagyobb hatást a részt 
vevőkre a kisújszállási öntözőgazdálkodás 
tette. Ez megmutatta, hogyan lehet nagy
üzemi gazdálkodás mellett folytatni ön
tözőgazdálkodást. Mivel a sűrű csatorna- 
hálózat mellett nem lehet a mezőgazdasági 
gépeket alkalmazni, ezért csak a főcsator
nák állandók, a kisebb öntözőcsatornák 
csak a tavaszi munkák után, csatornaépítő 
gépekkel ideiglenesen készülnek el és az 
öntözés befejeztével ismét betemetik őket. 
A gazdaságot átszelő hároméves erdő
sávok már most sejttetik, milyen lesz Al
földünk képe az erdősítés után.

Habár a felvetett kérdések nem voltak 
kifejezetten meteorológiaiak, de közvetett 
kapcsolat mégis sok volt közöttük. Az 
ankét részvevői avval az érzéssel távoz
hattak, hogy Alföldünkön az öntözés már 
nem — mint régen — egy-egy nagy- 

• birtokos által itt-ott létesített rendkívüli 
gazdálkodási forma, hanem mezőgazda
ságunknak ma már kiterjedt módszere. 
Ma még természetesen lehetnek nehézsé
gek, de az kétségtelen, hogy Alföldünk 
hamarosan Európa egyik legjelentősebb 
öntözőgazdálkodású területeinek sorába 
lép, és akkor éghajlatunk mezőgazdaságra 
kedvező vonásainak a kihasználásával 
népünk jelentős eredményt ér el a gazda
sági előrehaladás terén.

Hajósy Ferenc

AZ OLVADÓ HÓ HŰTŐHATÁSA. A téli 
időszakban többször különleges figyelmet 
kell fordítani a csapadék halmazállapotá
nak előrejelzésére. Ehhez a legfontosabba 
hőmérsékleti advekció minél pontosabb 
számításba vétele. Az erre alkalmas mód
szerek közül ki kell emelnünk a nálunk 
is használatos Pogoszjan—Taborovszki-iéle 
advektív-dinamikus analízist. A tapasz
talat azt mutatja azonban, hogy az 
advektív hőmérséklet - változás akármilyen 
pontos előrejelzése esetén is lehetnek 
tévedések. Ennek okára mutat reá Wexler, 
Peed és Honig vizsgálata ( Bull. Am. 
Met. Soc. VoL 35. No. 2. 1954.), akik 
számításba vették a lefelé hulló olvadó 
hó hűtőhatását. Termo-dinamikai meg
fontolásokkal levezettek egy képletet, 
amelynek segítségével ki lehet számítani, 
hogy mekkora csapadékmennyiség szüksé
ges ahhoz, hogy adott vastagságú lég
rétegben adott mértékű lehűlést okozzon 
az olvadó hó.

A levezetés, amelyet itt részleteiben 
nem ismertetünk, abból indul ki, hogy a 
felhő alatti tér telített. A lehulló olvadó 
hó hűti a levegőt, de ugyanakkor kicsa

pódás indul meg. A felszabaduló párolgási 
látens hő a levegő melegítésére fordítódik, 
tehát egy igen összetett jelenséggel állunk 
szemben. A hűtő hatásra először is egy 
0 fokos izoterm réteg alakul ki, amint 
arra Findeisen már 1940-ben rámutatott. 
A felső lehűlés következtében az alsó 
levegőoszlop ingatag egyensúlyává válik.

A szerzők az elméletüket példaképpen 
az 1953. április 13-i Xewyork-környéki 
váratlan havazás esetére alkalmazták. 
A hőmérséklet a kéidéses területen általá
nosan +  4 fok körül volt és mindenütt 
eső hullott. Majd hirtelen egymástól 
távolabb fekvő helyeken leszállt a hő
mérséklet 0 foltra, röviddel ezután pedig 
az esőzés havazásba ment át. A hőmér
séklet-csökkenést nem okozhatta advek
ció, mert a talajközeli rétegben ,a kör
nyéken még mindenütt melegebb volt, 
a 850 mb abszolút topográfia szerint 
pedig a magasban bekövetkező advekció 
igen gyenge volt, nem haladhatta, meg 
a kérdéses időben az 1 fokot. A párolgás, 
mint hűtő tényező sem jöhetett számí
tásba, mert a levegő a harmatpontja 
alá hűlt le. Feltűnő még azonkívül, hogy 
a lehűlést csaknem mindenütt a csapadék
intenzitás megnövekedés előzte meg. Kép
letük alapján a szerzők kiszámították 
a cseppfolyós halmazállapotban lehullott 
csapadékmennyiségből a A P A T szor
zatot, ahol A p a  rétegvastagsága (az alsó 
és felső szint nyomáskülönbsége) és A T 
a lehűlés mértéke. A lehűtendő réteg 
vastagságára rádiószonda felszállásokból 
kiszámított 0 fokos izotermfelület magas
ságából következettek. Minthogy a talaj
közeli rétegben feltehetőleg akkor követ
kezik be a hirtelen lehűlés, amikor a 
levegőoszlopban a hőmérsékleti gradiens 
felülmúlja a nedvesadiabatikus hőcsök
kenést, a szükséges lehűlés értékét ebből 
határozták meg. A mért csapadékmennyi
ségek mindenegyes esetben jó megegyezést 
mutattak az elméleti értékekkel. Ebből 
a példából is látható, hogy a csapadék 
halmazállapotának előrejelzésénél figye
lembe kell venni az olvasó hó hűtőhatását.

Ozorai Z.

MÁRCIUSI KÖD -  MÁJUSI FAGY.
A népies időjárási szabályok igen sokszor 
jelentős segítséget nyújtanak a meteoroló
giai kutatásokhoz. Olyan összefüggésekre 
hívják fel a figyelmet, amelyek a kapcsolat- 
számítás tükrében is legtöbbször meg
állják a helyüket. Kitűnő példa erre egy 
délangliai népies időjárási szabály, amely 
a májusi faggokat a márciusi ködökkel 
hozza kapcsolatba. Az összefüggést az 
utóbbi években több kutató is megvizs
gálta és eredményeik igazolták azt. Ezek-
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ről a kutatásokról számol be E. N. Law
rence a Weather 1954. áprilisi számában.

Az 1925 és 1949 közötti 25 évet vizs
gálva a márciusi ködök (a) és májusi 
fagyok (b) között megállapított korrelá
ciós együttható 0.58 volt + 8% hibával. 
A ködök és fagyok gyakorisági számai szép 
párhuzamosságot mutatnak :

Év (a) (b) Év (a) (b)
1925 ___  2 1 1938 . . . 1 0 10
1926 ___  4 . 3 1939 . . .  3 2
1927 ___  2 2 1940 . . .  5 12
1928 ___  3 8 1941 . . .  13 12
1929 ___  14 13 1942 . . .  12 8
1930 ___  6 8 1943 . . .  13 6
1931 ___  7 7 1944 ___ 12 18
1932 ___  9 11 1945 . . .  7 7
1933 ___  8 7 1946 ___ 10 7
1934 ___  7 11 1947 ___ 9 2
1935 ___  9 9- 1948 . . .  10 12
1936 ___  8 11 1949 . . .  6 12
1937 ___ 5 5

A feltételezés szerint a kapcsolat oka az 
lehet, hogy a márciusi reggeli ködök 
anticiklonális helyzetben alakulnak ki és 
ilyen körülmények között a száraz lég
tömegek uralma a jellemző. A talaj a 
szokottnál jobban kiszárad és az időjárás 
megmaradási hajlama miatt ez a ki
száradás általában áprilisban és májusban is 
folytatódik.

A késő-tavaszi időszakban a talaj nagy
fokú kiszáradása jelentős tényező a fagyok 
kialakít ásában.

A szerző megemlíti, hogy az 1925. és 
1949. évekre nézve a májusi fagyok és a 
megelőző március-április hónapok csapa
déka közötti összefüggést is megvizsgál
ták és korrelációs együtthatónak —0.30-at 
kaptak. Ez ugyancsak arra mutat, hogy a 
fagyok és a talaj nedvességi állapota 
között összefüggés van, ami érthető, 
hiszen a talajnedvesség növekedésével 
nő a hőkapacitás és a hártyaviz fokozza 
a hővezető képességet is. A kutatások sze
rint a talaj nedvességi állapota és a 
minimum hőmérsékletek között szintén 
határozott összefüggés van.

Ezen eredmények hazai viszonyok kö
zött sem érdektelenek. Távprognózis kuta
tásunk egyik célja éppen az, hogy fényt 
derítsen a fentihez hasonló népies idő
járási szabályokra.

Czelnai Lajos

HELYESBÍTÉS. A z időjárás 1954. év i
4. szám ában, Kurelecz Viktor: »Az idő
járás hatása a legelőgyepekre« cím ű c’kk  
2. és 3. ábrájának rajza felcserélendő.

A BRÜCKNER-PERIÓDUS JELENT
KEZÉSE ŐSZI-TÉLI CSAPADÉKUNK
BAN. A folyó esztendő eltelte\el az JS54- 
ben kezdődő debreceni csapadéksorozat 
hossza meghaladja a 100 évet. A buda
pesti sorozat pedig már 110 évnél is hosz- 
szabb. Sajnos több ilyen hosszú és egy
neműnek tekinthető csapadéksorozatunk 
nem igen akad. Mégis ez adatok alapján 
már kísérletet tehetürk a Brückrer-féle 
periódus pontosabb kimutatása érdeké
ben, mert az időtartam 3 ss akaszt ölel fel. 
A 35—36 évi periódus a debreceni soro
zat évi összegei alapján már 1945-ben 
levezethető volt (1. Eéthly : Debrecen 
csapadékviszonyai. Magyarország éghaj
lata sorozat, 4. szám, 36. o.).

Az 1952. évi őszi rendkívüli méretű 
csapadékmennyiségek ismét felelevenítet
ték a Brückner-periódus kérdését, mert 
hasonlóan csapadékos őszi-téli időszakok 
1915/16 és 1878/79 telén jelentkeztek. E  
dátumok pedig 35 — 37 év távolságra 
esnek egymástól. Az említett műten a 
periódus szélső éveiként 1865 (min.),
1877 (max.), 1901 (min.) és 1913 (max.) 
jelöltettek meg, mint közepes évek.

Az újabb adatok alapján kísérletet tet
tünk a Brückner-periódus levezetésére, 
mégpedig csak az őszi-téli csapadék alap
ján. A nyári csapadékok u. i. ezt a perió
dust nem mutatják olyan tisztán, mert a 
záporos csapadékok szórása nagyobb.

A periódus tisztább előállítása céljából 
Budapest és Debrecen őszi-téli csapadékát 
összegeztük, majd a rövidebb (kb. 3 éves) 
szakaszok eltávolítása érdekében ezeket 
az összegeket 3 évenként összevontuk. 
A periódus reálitásának szemléltetése érde
kében ábránkcn az 1878—1914 közötti, 
illetőleg 1914—1950 közötti görbéket kü- 
lön-külcn is közöljük, az átlagos görbén 
kívül. A párhuzamosság a 3 görbe között 
feltűnően jó. A 36 évi periódus átlagos 
ingósa 128 mm, vagyis a félévi törzsérték
nek (270 mm) majdnem fele ! Az évi 
összegek alapján nyert ingás 112 mm volt, 
vagyis a törzsértéknek csak kb. egy
ötöde.

A Brückner-periódus létét nem fogadja 
el minden meteorológus. így  többek 
között A. Wagner, a 16 évi kontinentálitási 
szakasz felfedezője is ellenzi. Kern ismertek 
pontosan az okok sem, amelyek 36 évi 
szakaszt adnának. <7. Schneider véleménye 
szerint a periódus holdperiódusok szövő- 
déséből áll elő. Ezt támasztják alá saját 
vizsgálataink is. A 35—36 évi periódust u. i. 
sikerűit kielemezni hőmérsékleti adatok
ból is. A májusi fagyokra vonatkozó vizs
gálataink szerint (1. Meteorológiai In
tézet Beszámolók . . . 1954. évi kötete)
a szélső lehűlésekben jól jelentkezik e sza
kasz (pl. 1865—1900'—1935. stb.). Az át-
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Az őszi-téli csapadék Brückner-perióiusa 
a budapesti és debreceni egyesített 3 évi 

összegek szerint

lagos hőmérséklet 36 évi görbéjét sikerült 
előállítani, mint a 7*11, illetőleg 8-85 
évi holdperiódusok szintézisét. A 7 évi 
szakasz szépen jelentkezik a hideg telek
ben is (1940—1947—1954.). Ez a hold
fázisok, valamint a holdtávolság 2-37 évi 
együttes peiró dúsának háromszorosa. A 
kb. 9 évi szakasz az anomalisztikus hold
hónapnak a következménye. A periódus 
pontos hossza 5 X 7-11 =  35-55 év és 
4 X 8-85 =  35-4 év között lenne. A sza
kasz alakulása a l l  évi napfolt-ciklustól is 
függ, gyengébb naptevékenység esetén 
tisztábban jelentkezik (pl. a múlt század
ban jobban, mint a mostaniban). Meg
említjük még, hogy K o p p é n  szerint létezik 
egv kb. 44 évi szakasz is, amelyik szerinte 
éppen a 11 évi napfoltciklus és a 8-85 évi 
hol Iperió lus szövődése lenne 4 X 11-13 =  
=  44-52 év, illetve 5 X 8-85 =  44-25 év. 
(Azonban a napfoltciklus 1913 óta csak 
10,25 év hosszúságú és így a 44 évi szakasz 
századunkban szintén elmodósott.

B e rk e s  Z o ltá n

BACSÁK GYÖRGY KANDIDÁTUSI 
ÉRTEKEZÉSÉNEK VITÁJA. Olvasóink 
előtt is is meretes, hogy B a c sá k  G y ö rg y , kinek 
paleoklimatológiai tárgyú tanulmányaival 
folyóiratunk lapjain ismételten találkoz
hattunk, több mint két évtizede kutatja 
a negyedkori eljegesedések okait. Ez a 
probléma jelenleg a geológia, paleontoló
gia, paleQ klimatológia és az ezekkel rokon 
tu iományok érdeklődésének homlokteré
ben áll. Ezért a Tudományos Akadémia 
B a c sá k  G y ö rg y  disszertációját 1954. szep
tember 2 7-én nyilvános vita tárgyává tette. 
A kandidátusi értekezés opponensei D e tre  
L á sz ló , a Tud. Akadémia Csillagvizsgáló 
Intézetének igazgatója, és Z ó ly o m i B á l in t ,  
az Akadémia levelező tagja.

A vitán szép számú hallgatóság jelent 
meg. Életrajzának és eddigi munkásságá
nak rövid ismertetése után B a c sá k  G y ö rg y  
bemutatta »A pliocén és pleisztocén korok 
az égimechanika megvilágításában« című 
disszertációját.

Vizsgálatainak előzményeit ismertetve 
röviden vázolta M ila n k o v ic , jugoszláv 
professzor idevágó munkásságát. M ila n 
k o v ic  a földtörténeti negyedkor eljegese
déseit a Föld pályaelemeinek változásai
val, tehát kozmikus okokkal kívánta 
magyarázni. A jégkorszakok időpontjaira 
és tartamára ilyetén módon levezetett 
számítások jól egyeztek a megfigyelt ered
ményekkel. P e n c k  azonban joggal kifogá
solta M ila n k o v ic  adatait, mert ezekkel 
csupán a negyedkori eljegesedéseket lehe
tett magyarázni, ám a geológiai közép- és 
harmadkorban jégkorszak nem volt, holott 
a Föld pályaelemeinek változása akkor is 
fennállott.

B a c sá k  G y ö rg y  vizsgálatai kiküszöböl
ték a M ila n k o v ic -e lmélet hibáit, és javí
tották annak számításait. Kiindulva abból 
az érdekes észrevételéből, hogy a nagy
bolygók felszállócsomópontjai közel egy 
irányba mutatnak, megállapította, hogy 
a naprendszer mintegy 600.000 éve ab- 
normis állapotban van. A pliocén korszak
ban azonban még normális állapotban 
volt, ami azt jelenti, hogy a pályaelemek 
változásának még a legkedvezőbb rezo
nanciája sem ütötte meg a K o p p é n - féle 
küszöbértéket, azaz eljegesedés nem jöhe
tett létre. B a c sá k  Györgynek számításai 
során sikerült az eddigi 600.000 évnél még 
további 400.000 évvel visszanyúló klíma
táblázatot megszerkesztenie.

Az ismertetett disszertációval szemben 
az opponensek részéről lényegbe vágó ki
fogás nem merült fel, sem az opponensi 
beszámolók, sem a hozzászólások során. 
Egyedül á B a c sá k  által javasolt négy 
klímatípus terminológiája találkozott ellen
vetéssel, amennyiben a s z u b a r k tik u s  és 
szu b tró p ik u s  elnevezés a tudományban 
más fogalmak számára már le van fog
lalva. Ezek jobbakkal helyettesitendők. 
Általában azonban az opponensek és a 
hozzászólók egyaránt a legnagyobb elis
merés hangján méltatták B a c sá k  G y ö rg y  
kutatásait. Sajnálatos, hogy a vitaülésen 
(rendezési hiba folytán) meteorológusok 
nem vettek részt, és így ilyen irányú 
hozzászólások nem hangzottak el, pedig a 
B a c sá k -íé \e  elmélet a paleoklimatológia 
számára nagy lehetőségeket rejt.

A hozzászólások végeztével a Minősítő 
Bizottság döntésre vonult vissza. A döntés 
eredménye képpen B a c sá k  Györgyöt a 
bizottság a »fö ld ta n i  tu d o m á n y o k  d o k to ra « 
fokozatra javasolta.

i f j.  B a r th a  L a jo s
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VIHAR JELZŐ SZOLGÁLAT A BO- 
DENI-TAVON. Befejezéshez közeledik 
Siófokon a Meteorológiai Intézet balatoni 
veszélyjelentő és éghajlatkutató állomásá
nak ez év nyarán megkezdett építkezése. 
A siófoki obszervatórium lesz a, balatoni 
korszerű viharjelző szolgálat központja. 
Nem érdektelen tehát, ha ezzel kapcsolat
ban ismertetjük olvasóinkkal a Német 
Meteorológiai Szolgálat »Napi jelentés «-ének 
1953. szeptember 8-i 251. számában a 
Bódeni-tó hasonló természetű viharjelző 
szolgálatáról megjelent tájékoztatót.

Áz időjelző szolgálatok legősibb for
mája az egyes tengerpartokon és a nagyobb 
tavakon a hajózás számára kiadott vihar
jelentések voltak. A balti flotta, valamint 
a nagyobb tavak hajósai részére Orosz
országban már 1872-ben adtak ki vihar
jelentéseket. Németország legnagyobb ta
ván, a Bodeni-tavon az első viharjelentő 
szolgálatot az 1880-as években szervezték. 
A Balatonon az első viharjelentő szolgálat 
csak 1934-ben indult meg.

A Bo leni-tó Németországgal, Ausztriá
val és Svájccal határos. Területe 540 km2 
tehát jóval kisebb a 600 km2 felületű, 
Balatonnál. Mélysége azonban jóval na
gyobb. A Balaton csak egészen kis terü
leten, a tihanyi kútnál 11 m mélységű, 
átlagos mélysége mindössze 3—4 m. A 
Bodeni-tó legnagyobb mélysége 250 m, 
ennélfogva egészen más viszonyok is 
uralkodnak rajta, mint a Balatonon.

A Bodeni-tavon igen nagy hajófor
galom bonyolódik le. Az idegenforgalom
nak is köveit helye a tó, rengeteg evezős 
és vitorlás keresi fel. Hirtelen viharok alkal
mával éppen ezért gvakpri a tavon a 
csaknem mindig emberáldozatot is köve
telő vitorlás-baleset. Régóta indokolt kí
vánság volt tehát ott is a viharjelentő 
szolgálat megszervezése. E szolgálat vi
szont az ilyen természetűek között ma is 
a legkorszerűbbnek mondható.

A Bo leni-tó viharjelentő szolgálata ügyé
ben 1951. június 15-én nemzetközi kon
ferencia jellegű értekezletet tartottak. 
A német megbízottakon kívül ugyanis 
Svájcból és Ausztriából is számos kikül
dött vett részt. E konferencián végleg 
szabályozták a szolgálat ellátását.

A megállapodás értelmében a svájci és

osztrák part szolgálatát Svájc látja el a 
kloteni repülőtéri időjelző állomás útján, 
a württembergi és bajor partét a friedrichs- 
hafeni obszervatórium, a badeni part 
szakaszáét pedig a konstanzi meteorológiai 
állomás. A szolgálat jelentős részét azonban 
Friedrichshafenből irányítják, mivel a 
kloteni repülőtér nincs közvetlenül a tó 
mellett.

A veszélyjelentések kiadása és feloldásuk 
a három meteorológiai veszélyjelentő állo
más közös elhatározása alapján történik.

A viharjelző szolgálat április 15-től 
október 31-ig napkeltétől napnyugtáig 
működik. Novembertől április közepéig 
csak a nagy hajókat is veszélyeztető 
különlegesen erős viharokat jelzik. A 
viharkosarak és viharágyúk kezelése a 
vízirendőrség feladata. A szolgálattal kap
csolatos megbeszéléseken a meteorológiai 
intézetek kiküldöttein kívül a rendőrség 
(vízirendészet), a közigazgatás és állam
vasutak (a hajózási forgalmat ellátók) 
megbízottai vesznek részt.

A szolgálatot külön erre a célra kiválasz
tott, bőséges tapasztalattal rendelkező 
szakszemélyzet látja el. Elsősorban az ő 
munkájuk kifogástalan elvégzése érieké
ben folynak a friedrichshafeni obszerva
tórium rádiószondás felszállásai és ezek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a pontos 
veszélyjelentések kiadásához.

A Bodeni-tavon kétféle vihart szokás 
megkülönböztetni. Az egyik a frontokkal 
összefüggő vihar. Ezeknek jelzése arány
lag könnyű. Velük kapcsolatban igen 
érdekes megfigyeléseket végeztek. A tó és 
közvetlen környéke tavasszal és nyáron 
napközben hűvösebb a környező száraz
földi részeknél. Megfigyelték, hogy külö
nösen nvár elején a zivatarfrontok erősen 
legyengülnek, esetleg szét is oszlanak, 
amikor a tó felett kialakult hideg levegő
tömeget elérik. E hideg tekintélyes fékező 
hatására a viharok gyakran a part mentén 
nyugatról keletre húzódnak és a tó teiü- 
letét mintegy szabadon hagyják. Meg
állapították e jelenségben még egy másik 
tényezőnek a szerepét is : a tó színe 
felett lényegesen csökken a súrlódás. 
A lefékezett légtömeg felszínmenti áram
lása a kisebb súrlódás folytán meggyorsul 
s ezáltal a légmozgásba egy leszálló 
komponens kerül. Nyár végén, ősszel és 
télen, amikor a tóvidék felett elterülő 
légréteg ugvanolyan hőmérsékletű, mint 
a hidegfrontok levegője, vagy még mele
gebb is, megszűnik ez a védő hatás és a 
frontok nvugatról keleti irányban szágul
danak végig a tavon.

A viharok másik, a tó időjárásában lénye
ges szérepet játszó formája a helvileg 
fellépő főn és a görgő vihai ok. Előre
jelzésük már jóval nehezebb.



A Bodeni-tó viharjelentő szolgálatához 
hasonló a mi Balatonunkon meglévő Vihar
jelző szolgálat. A most épülő és 1955 
nyarán működését megkezdő siófoki ve
szélyjelentő és kutató obszervatórium fel
adata az lesz, hogy egyre megbízhatóbb 
és pontosabb jelzéseket adjon a fellépő 
viharokról és a Bodeni-tavon végzettek
hez hasonló kutatásokat folytasson.

Zách Alfréd

AZ V. BALATOM ANKÉT. A M.
Hidrológiai Társaság f. évi szeptember 
24—25-én rendezte Hévizén a Balaton
nak és környékének sokszázezer dolgozót 
befogadó gyógy- és üdülőhellyé való 
fejlesztésével kapcsolatban felmerülő tu
dományos és gyakorlati kérdéseket meg
vitató ankétját, melyen az Oiszágos Mete
orológiai Intézet és a Magyar Meteorológiai 
Társaság képviseletében Zách Alfvédh. igaz
gató, ill. Kéri Menyhért főtitkár vett részt.

Az ötödik Balatoni Ankét Mosonyi Emil 
akadémikus elnöklésével az eddig lezajlott 
ankétok már végrehajtott határozati ja
vaslatainak ismertetésével kezdődött, majd 
a láphasznosítás, a Hévizi-tó orvosegész
ségügyi és fejlesztési problémái, a limnoló- 
giai kutatás legfrissebb eredményei szere
peltek a további programmon. Meteoroló
giai szempontból ki kell emelnünk Schul
hof Ödön egyet, tanárnak, Társaságunk 
Orvosmeteorológiai Szakosztálya elnöké
nek a gyógyfürdők indikációjának a ki- 
terjesztéséről tartott előadását, amelyben 
számos gyógyhelyklimatológiai kérdést 
érintett. Az egyes előadásokat igen élénk 
vita követte, különösen azokat, amelyek 
tárgyuknál fogva szoros kapcsolatban 
álltak a Balatonnál gyógyulást, üdülést, 
pihenést kereső, szórakozni és sportolni 
vágyó emberrel. Természetesen éppen 
ezek a viták vetették fel a legtöbb mete
orológiai problémát, amelvek között az 
időelőrejelzésre, a klimatológiára, az agro
meteorológiára váró és megoldandó fel
adatokat egyaránt megtaláljuk.

Az anként határozati javaslatai szerint 
Hévíz és — távolabbi perspektívában — 
a Balaton fejlesztését megelőzően szük
séges a fejlesztendő területek adottságai
nak felmérése. Ezek között első helyen 
szerepel az éghajlat, elsősorban mikro-, 
kisebb részben mezoklimatológiai méretű 
kutatása. Az ankét elnöksége ezeknek a 
határozati javaslatoknak a végrehajtása 
céljából fel fogja kérni az Országos Bal
neológiái és Reumatológiai Intézetet, a 
MÁV Központi Egészségügvi Hivatalt és 
a Szege ii  Egvetem Meteorológiai Tanszékét , 
hogv az Országos Meteorológiai Intézettel 
egvüttműködve tervezzék meg és végezzék 
el ennek a területnek a felmérését.

K .  M .

AZ ANTICIKLONOK GYAKORISÁ
GA EURÓPÁBAN, TEKINTETTEL A 
11 ÉVES NAPFOLTCIKLUSRA. Az
utóbbi időben a meteorológusok fokozott 
érdeklődéssel kísérik az általános légkörzés 
ingadozásait, mert napjaink egyik leg
égetőbb problémája, az időjárás hosszabb- 
tartamú előrejelzése nem képzelhető el az 
általános cirkuláció alapos megismerése 
és állandó figyelemmel kísérése nélkül. 
Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kez
detben használt statisztikai matematikai 
eljárások (korrelációszámítás, periódus
analízis) egymagukban nem nyújtanak biz
tos támpontot a feladat megoldásához, 
ezért a kutatók más, szinoptikus mód
szereket kerestek.

A ciklon- és anticiklon-tevékenység tá- 
nulmányozása volt az első lépés ezen az 
úton, s ezt a munkát van Bebber, majd 
általánosítva és kitérve az anticiklonokra 
is, Múltanovszkij végezte el. Az alap- 
jelenségek tisztázása után kerülhetett sor 
az általános cirkuláció mélyebb tanulmá
nyozására és a cirkuláció rendellenessé
geinek vizsgálatára. Ehhez egyrészt szük
séges volt a ciklon- és anticiklon-tevékeny
ség mechanizmusának részletesebb tanul
mányozása, másrészt külső kozmikus ható
tényezőkkel, elsősorban a Nap sugárzó 
energiájának változásaival való össze
függések felderítése.

Ebbe a kutatási munkába kapcsolódik 
J. Brádka értekezése, mely a Prágában 
megjelenő Meteorologické Zprávy 1952. évi 
2. számában jelent meg. Brádka nagy mun
kát végzett, midőn az Északi Félgömb 
napi szinoptikus térképeinek felhaszná
lásával 40 évre (1899—1939) megállapí
totta az anticiklonok gyakoriságát az 50° 
W és 60° E hosszúságok, valamint a 30° 
és 80° N szélességek által határolt te
rületről. Vizsgálatai csupán talajmenti 
adatokra támaszkodtak, ezért hang
súlyozza, hogy az általa vizsgált anticik
lonok tulajdonságait (termikus vagy dina
mikus jelleg) nem állapíthatta meg. Kitér 
dolgozatában az anticiklonok keletkezésére 
is, s megjegyzi hogy megvan a lehetőség 
anticiklon keletkezésére a magaslégkör 
felmelegedése révén is.

Erre vonatkozó saját vizsgálataink iga
zolják a szerző feltevését, amennyiben 
több sarki körzetben lévő állomás magas
légköri (100—300 mb szintekben) fel- 
melegedéseit sikerült kapcsolatba hozni a 
sarki kitörésekkel, tehát a talajmenti sarki 
anticiklon megerősödésével.

Továbbiakban bemutatja az anticiklo
nok gyakoriságának eloszlását a négy 
évszakban átlagosan, majd szétválasztva 
azokat a napfolt maximum és minimum 
évei szerint. A közölt 12 térkép igen 
értékes adatokat tartalmaz. Leggyakoribb
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az anticiklonok tartózkodása az Atlanti
óceán szubtrópusi körzeteiben s a gya
koriság nyáron éri el maximális értékét. 
A szerző ezt azzal magyarázza, hogy 
nyáron legyengül a hő mérsékleti ellentét 
a sarkvidék és a szubtrópusi zóna között, 
s ennek következtében legyengül a fron
tális zóna és a ciklontevékenység. Az 
agori magasnyomás igen gyakran helyét 
változtatja Európa felé, így különösen a 
téli hónapokban kapcsoló lik a szárazföl li 
téli maximummal, ami a gyakorisági tér
képeken jól előtűnik. Habár a Kárpátok 
és Ukrajna fölött gyakran tartózkodó téli 
anticiklonok a talajon ren lesen önálló 
képződmények, a szerző úgv véli, hogy jó
részük genetikai kapcsolatban van a 
szubtrópusi dinamikus jellegű magasnyo
mással. Szembetűnő és érdekes jelenség a 
Skandináv félsziget fölött észlelhető na
gyobb anticiklon gyakoriság. J. Brádka 
feltételezi, hogy ezek az anticiklonok is 
jórészt dinamikus jellegűek.

A skandináv körzet anticiklonjait vizs
gálva az 500 mb-os és a talajtérkép 
felhasználásával megkíséreltük számsze
rűen megállapítani, hogy az előfordult anti
ciklonok hány %-a meleg dinamikus 
jellegű. Eredményül 75%-ot meghaladó 
értéket nyertünk. Brádka szerint az Új 
Foundland körüli ciklonok előoldalai meleg 
áramlásai segítik a meleg jellegű anti
ciklonok északrajutását.

Továbbiakban rámutat arra, hogvha 
a Föld gömbalakja által megszabott hő- 
mérsékleti gradiens évi változása az 
Egyenlítő és a sarkvidék között az a döntő 
tényező, mely a frontálzóna erősségét és 
ezen keresztül az anticiklonok tér- és 
időbeli gyakoriságát befolyásolja.

Értekezésének második része, mely az 
anticiklonok gyakorisága és a naptevé
kenység közötti összefüggést boncolgatja, 
arra a megállapításra jut, hogy az 
agori körzetben és attól kissé északra az 
anticiklonok gyakorisága nagyobb a mi
nimum éveiben. Ez azt jelenti, hogy a 
maximum éveiben megerősö lik az izlandi 
ciklonok tevékenysége, ekkor ugyanis a 
vizsgálatok szerint gyakoribbak a frontál- 
zónát megzavaró sarki hidegbetörések. 
Minimumkor gyengébb lévén az atlanti 
ciklonok tevékenysége, kedvezőbb felté
telek állanak elő az anticiklonok említett 
acori körzetben való megerősö léséhez. 
Ezzel szemben a 63° szélességtől északra 
a gyakoriság a naptolmaxi nu n jdején 
nagyobb, főleg a téli hónapokban, ami 
arra mutat, hogy a sarkvidéken a maxi
mum éveiben több hideg levegő halmozó
dik fel.

Bemutatjuk itt a januárra vonatkozó 
különbségi térképet, melyet a közölt 
adatokból szerkesztettünk. Az említett

különbségeken kívül három olyan jelen
séget látunk itt még, melyekre érdemes több 
figyelmet fordítani. A térkép szerint nagy 
naptevékenység idején megnövekszik az 
anticiklongvakoriság az Aporoktól délre, a 
francia partoknál és igen nagy mértékben 
Skandinávia fölött. Véleményünk szerint 
ez az érdekes jelenség az agori maximum
nak a sarki anticiklonok által történő 
regenerálásával van összefüggésben. Arra 
gondolhatunk, hogy a nagy naptevékeny
ség éveiben a Nap anyagi sugárzása meg
erősödvén, kedvez a sarki anticiklonok 
kifejlő léséne k (ami a sarki nyomás meg
erősödésével összhangban áll). Ennek kö
vetkeztében több sarki anticiklon jut le 
az agóri körzetbe, vagyis nagyobb levegő- 
mennyiség áll az agóri maximum rendel
kezésére. Nagyobb a valószínűsége tehát 
az agóri magasnyomás előretörésének Eu
rópa felé, amely előretörő agóri mag a

vizsgálatok szerint éppen két helyen : a 
Bisoava-i óból és D íl-Skan linávia fölött 
szokott huzamosabb ideig vesztegelni.

További érdekes és a dolgozat által 
meg nem magyarázott jelenség az, hogy a 
napfolt miximum és minimum éveinek 
ellentétessége csak a téli és tavaszi hóna
pokéin olyan szembetűnő, a nyári és 
őszi hónapokban viszont elmosódik és az 
összefüggés zavarttá válik. Ez a jelenség 
szintén támogatja elképzelésünket, mely 
szerint a sarki nyomásnövekedések rész
ben a Nap anyagi sugárzásától származ
nak, ez a hatás u. i. csak télen és kora
tavasszal, a sarki éjszaka és hajnalhasadás 
idején tú l erősebben érvényesülni, mikor 
még a hősugárzás nem fejti ki zavaró 
hatását. Megjegyezzük, hogy az anti
ciklonok gyakoriságváltozásának értéke 
nagyon alacsony : a Skandináv körzetben 
éri csak el az 1 %-ot, egyébként 0.5—0.75% 
körül mozog. Ez arra mutat, hogy havi 
átlagok esetén a felismert összefüggésnek 
a távprognosztikai jelentősége igen cse
kély.

P é c ze ly  G y ö rg y
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Dési Frigyes
egyet, tanár, az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója:

Meteorológiai Kongresszus Magyarországon
1954. X. 4—8.

Az időjárás előrejelzésének kérdése mindenkit érdekel. A  mezőgazdasági 
munkálatokra előkészülő dolgozó paraszt éppúgy figyelemmel kíséri az időjárás 
változásait, mint az üdülésre induló munkásember. Térv gazdálkodásunk is csak 
akkor lehet eredményes, ha számításba vesszük éghajlati viszonyaink sajátosságait, 
az időjárás várható alakulását. Közismert dolog az is, hogy a vasúti, légi és vízi
közlekedés, az áruszállítás, vagy a vízrendezés az éghajlat törvényszerűségeihez és 
az előrejelzett időjárási folyamatokhoz igazodik.

Az 1—2 napra történő előrejelzés ma már viszonylag eléggé pontos, s a 
rövidebb időtartamra vonatkozó prognózisok módszere is jól kidolgozott. Állít
hatjuk, hogy a rossz prognózisok oka többnyire nem az alkalmazott módszer 
gyengeségében rejlik, hanem inkább az időjárást előrejelző meteorológus helytelen 
következtetésében. Az időjárási térképek ma már világos áttekintést nyújtanak a 
különböző országok felett átvonuló légtömegekről és a velük kapcsolatos időjárási 
jelenségekről. E térképek segítségével azután nemcsak a pillanatnyi időjárási 
helyzet okai deríthetők fel, hanem igen nagy beválási valószínűséggel következtet
hetünk az 1—2—3 nap múlva kifejlődő időjárási folyamatokra.

Módszer dolgában nem olyan egyszerű a helyzet, ha hosszabb időtartamra 
akarunk időelőrejelzést készíteni. Ebben az esetben nem alkalmazható az a mód
szer, amely az 1—2 napos időelőrejelzések elkészítésekor általában jól beválik. 
A távidőjelzés módszere csakis akkor lehet eredményes, ha még nagyobb területek 
felett és már jó előre ismerjük a pillanatnyi időjárási helyzetet és a szüntelenül 
változó időjárási folyamatok menetét. Különösen a Sarkvidéken uralkodó időjárási 
helyzetnek alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy a több hétre szóló prognózis 
a valóságban is beváljék.

A Magyar Tudományos Akadémia rendezésében lezajlott meteorológiai 
kongresszus eredményeinek értékelésekor mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, 
hogy a távprognosztika módszerének kérdései a korszerű meteorológiai kutatá
sokban középponti helyet foglalnak el. Örvendetes és nagyarányú érdeklődés volt 
tapasztalható a kongresszuson megjelent külföldi szakemberek részéről is. E nagy
arányú érdeklődést legjobban az a tény jellemzi, hogy a Szovjetuniót, Kínát és a 
népi demokratikus országokat képviselő tizenhat küldött a 16 kongresszusi előadás
ból 14-et tartott. A számos hozzászólás és sok-sok eszmecsere, amely egyéni beszél-
1 Időjárás
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getések formájában szolgáltatott tanulságot, mind azt igazolta, hogy a legteljesebb 
mértékben helyes volt a Magyar Tudományos Akadémiának e meteorológiai 
kongresszust összehívó elhatározása. Okvetlenül szükség volt arra, hogy a távidő
jelzés problémáinak megvitatását napirendre tűzzük. A számos külföldi előadás — 
mennyiségben és minőségben egyaránt — a tárgy választás helyességét igazolta. 
Tapasztalhattuk, hogy szerte a világon az időjárás tudományának legjobb kép
viselői beható érdeklődést tanúsítanak a távidőjelzés iránt.

Csak felesleges szóvesztegetés volna annak bővebb bizonyítgatása, hogy mező
gazdaságunk fejlesztésének nagy nemzeti ügyét is szolgálta e kongresszus. Vájjon 
ki vonná kétségbe azt az egyszerű tényt, hogy a hosszabb időtartamokra szóló 
prognózisok elsősorban nem a mezőgazdasági tervgazdálkodás gyakorlati érde
kében valók-e? ! Lényegében arról van szó, hogy jobban tudjuk a szántás és 
vetés, az aratás és betakarítás munkálatait megszervezni, ha hetekre, hónapokra, 
vagy esetleg évszakokra vonatkozóan is előre tudjuk jelezni a várható időjárási 
folyamatokat. Természetesen nemcsak a mezőgazdaság támaszt igényeket a táv- 
időjelzéssel kapcsolatban, hanem a gyakorlatnak és a mindennapi életnek szinte 
valamennyi területe. Úgy véljük, e pillanatban időszerűbb és fontosabb kérdést 
aligha vethettünk fel az időjárás tudományának szerteágazó területén. E véle
ményünk nem volt egyedülálló, sikeres és eredményes kongresszusunknak szinte 
valamennyi mozzanata ezt igazolta, minden elhangzott szó emellett tanúskodott.

Ma már egyhónapos távlatból mérlegeljük és értékeljük az eleven kritikai 
szellemmel átitatott kongresszusunk eredményeit. Nem puszta szó az, amit az 
»eleven kritikai szellem« nevében mondtunk. Még a kongresszus hivatalos lég
körében elhangzott előadások és hozzászólások sem voltak mentesek a valóban 
termékenyen bíráló ellenvéleményektől, minden előadás újat és önállót nyújtott, 
nem rejtvén el a módszerbeli hiányokat és a felsorolt eredmények korlátáit sem. 
S ha mindehhez hozzávesszük még a közösen eltöltött napok vitáinak hasznos tanul
ságait is, túlzás nélkül állíthatjuk : sokat, nagyon sokat tanultunk.

Külföldi vendégeink soraiban örömmel üdvözölhettük A. M. O b u h o v  
elvtársat, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának levelezőtagját és N. A. 
A r i s z t o v  elvtársat, a földrajztudományok kandidátusát. A kínai küldöttség 
vezetője C s a n g N e i - c s a o ,  a pekingi Meteorológiai Intézet igazgató- 
helyettese és K  u C s e n - c s a o ,  a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa 
személyében kiváló meteorológusokkal ismerkedhettünk meg. S őszinte öröm 
töltött el bennünket akkor is, amikor a lengyel, csehszlovák, bolgár, román és 
német delegáció élén üdvözölhettük V. O k o l o w i  ez, J.  J i l e k , L . K r  á s z t  a- 
n o v, N.  T o p o r és H. P h i l i p p s  professzorokat.

Az elhangzott előadások nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az alap
vető módszertani kérdések tisztábbakká váljanak előttünk és egyúttal meggyőztek 
bennünket arról is/  hogy legeredményesebben a M ü l t  a n o v s z k i j  — 
P a g a v a-féle módszert alkalmazhatjuk a távprognosztikában. Különösen 
N . A. A r i s z t o v  előadása keltett nagy érdeklődést, aki felvázolta a M ü l t  a- 
n o v s z k i j  — P a g a v a-féle elmélet fontosabb elveit, alapvető vonásait és 
egyúttal bemutatta azt is, hogy milyen módon alkalmazzák azokat a gyakorlat
ban, távidőjelzések készítésekor. C s a n g N e i - c s a o ,  K  u C s e n - c s a o  
és L. K r a s z t a n o v  referátumai, amelyek szintén a M ú l t a  n o v s z k i j  — 
P a g a v a-féle módszer alkalmazását mutatták be, csak méginkább megerősítet
ték azt a meggyőződésünket, hogy e szovjet táv prognosztikai módszer valóban 
élenjáró.

Nagy érdeklődéssel hallgattuk H. P h i l i p p s  előadását is. Megnyerő 
volt szellemes és filozófiai elmélyülést mutató bírálata. Előadásából főként az derült 
ki, hogy a német távprognosztikai kutatás iránya a matematikai-fizikai egzaktság
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irányába mutat, és megkísérli, hogy klasszikus fogalmakra építő új makró-
dinamikát alapozzon meg.

Igen tanulságos volt T . K o p c e w i c z n e k  a cirkulációs indexekről, 
a ciklogenezisről és az európai ciklon-pályákról szóló előadása is. N. T o p o r, 
R. P a v a, B e r k e s  és P é c z el  y referátumai pedig különösképp azért 
voltak érdekesek, mert főként egy szempontból hasonlóságot mutattak : módsze
reikben megtalálhattuk a kozmikus hatások (Nap, Hold) figyelembevételét is.

Azzal a meggyőződéssel összegezhetjük e meteorológiai kongresszus végső 
tanulságait, hogy a távidőjelzés módszertani kérdéseinek elvi tisztázása terén 
eredményes munkát végeztünk. S most rajtunk a sor, magyar meteorológusokon, 
hogy jobb távidőjelzésekkel szolgáljuk népgazdaságunkat, különösen a mező- 
gazdasági termelékenység fokozása érdekében.

Meteorological Congress in Hungary 
4—8th October, 1954

— By Prof. F. Dési, Director, Hungarian Meteorological Institute. —

Everyone is interested in the problem of weather forecasting. Weather development 
is equally puzzling a factor to the labourer preparing for work and the factory worker 
preparing for recreation. Planned economy can be successful only in the case if it takes 
into consideration the climatical peculiarities of the country and the possibilities of actual 
weather development. Moreover, it is well known that all kind of transport, including 
railroads, shipping, and airways, as well as hydrological engineering, depends on the laws 
of climate and the weather conditions which must be forecasted.

Forecasts for one or two days are, at present, rather reliable and they are now 
founded on the use of well-developed methods. We may say, perhaps, that an erroneous 
prevision is very seldom the consequence of a weakness in the method itself; it is, 
however, often the result of wrong deductions made by the meteorologist. Synoptical 
charts are now giving a clear picture of the moving air-masses and related weather 
conditions over the different countries. In this way, one is obtaining a reasonable expli
cation of the weather processes in the present and, at the same time, inferences having a 
rather high degree of probability as to the development of weather conditions for one, 
two or even three days in advance.

The question of method becomes, however, more complicated, when we are envisag
ing previsions for a longer interval of time. In this case, the methods, which are in general 
very satisfactory in the practic of shortrange forecasting, become unreliable. In order 
of obtaining adequate longrange forecasts, it is necessary to posses, for even greater 
areas, knowledge of the present weather situation and of the incessantly changing weather 
processes. In preparing forecasts for several weeks, it is, above, all, indispensable to 
assure a profound knowledge of the weather situation in the arctic regions.

Among the results of the meteorological Congress, convocated by the Hungarian 
Academy of Soiences, we may, on the first place, emphasize the conviction that the 
methodological problem of long-range weather forecasting occupies a central position 
in modern meteorological research. There was a comforting and vivid interest from the 
side of the foreign participants of the Congress as well. The profoundness of this interest 
is best pictured by the fact that 14 out of the 16 conferences held at the Congress were 
hold by the 16 scientists who were representing the Soviet Union, China, and the popular 
democraties. The great number of the participants in the discussion, as well as many 
instances of personal intercourse, are convincingly proving how fortunate a decision 
it was, from the side of the Hungarian Academy of Sciences, to convocate a Congress 
for the discussion of this subject. There was an urgent need for a debate on problems 
of long-range forecasting. The response of foreign contributors — manifesting itself in 
the number and high standard of the papers as well — is a striking answer to the question 
if the subject-matter of the Congress had been choozen rightly. We had the occasion 
to ascertain ourselves that prominent representatives of weather science, all over the 
world, are manifesting a profound interest for longrange forecasting.
1*
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It would be a quite superfluous exhibition of common-places to expound more 
largely over the fact that such a Congress is as well promoting the great national inte
rests of agricultural development. There is certainly no one who would doubt the fact 
that long-range forecasts are of great practical importance in agricultural planning ? ! 
In fact, we should be inabled to ensure a better organization of labouring, seeding, 
cultivating and recolting operations if we were in possession of weather forecasts for 
weeks, moinths and even for entire seasons. Of cours, long-range forecasts are claimed 
not by agrculture only, they being of the highest interest to every branche of practical 
life and economy. It is our persuasion that we could not find, in the large domain of 
applied meteorology, another question of equally universal importance. This is not 
an insulated, personal view of ours, as it was proved by almost every feature of this 
useful and interesting Congress and by the statements of all its participants.

.We are now able to envisage and to evaluate, against the background of a month 
of elapsed time, all the results of this Congress which has been characterized by the 
alertness of its critical spirit. It is no empty phraze to speak of an “alert critical spirit” 
in connection with this Congress. Even the official speakers and contributors were not 
lacking a certain amount of really profitable spirit of opposition, every conference deve
loping new and independent principles without concealing methodical failures and the 
limits of applicability. Considering, moreover, the results of many private discussions 
during the days destined to personal intercourse, we may conclude, without any exa- 
geration : we have been very extensively instructed.

Among our foreign guests we were fortunate to welcome comrade A. M. Obuhov, 
corresponding member of the Soviet Academy of Sciences, and comrade N. A. Aristov, 
candidate of the geographical sciences. In the persons of Chang-Nei-Chao, Deputy Director 
of the Meteorological Service at Peking, and leader of the Chinese delegation to the 
Congress, and of Koo-Chen-Chao, collaborator of the Chinese Academy of Sciences, we 
were glad to make the acquaintance of distinguished meteorologists. It was a sincere 
satisfaction to greet, as the heads of the Polish, Czéchoslovac, Bulgarian, Roumanian 
and German delegations, the professors V. Okolowicz, J. Jilek, L. Krastanov, N. Topor 
and H. Philipps.

The Congress contributed a great deal to our clearer understanding of basic metho
dological problems and led us to the conviction that the method of Multanovskij and 
Pagava is to be regarded as the most promising one for the solution of long-range fore
casting. Especially the conference hold by N. A. Aristov arouse a vivid interest, as the 
speaker described the significant principles and basic features of the Multanovskij— 
Pagava theory and gave, at the same time, an idea of its practical application in preparing 
actual forecasts. By the lectures of Chang-Nei-Chao, Koo-Chen-Chao and L. Krastanov, 
treating equally upon applications of the Multanovskij—Pagava method, our conviction 
was only reinforced that the Soviet method is to be regarded as the leading one.

The conference of H. Philipps was equally met with great interest. His analysis, 
witty and of philosophical profoundness, was capturing. One of the main conclusions 
which could be drawn from his lecture was that German long-range forecasting research 
is now developing in the direction of exact mathematical-physical methods and there 
is a tendency to build up a new macrodynamical theory having its foundations in 
classical principles. 'v

A very instructive lecture was hold by T. Kopcewicz about circulation indices, 
cyclogenesis and cyclonal tracks over Europe. The papers by N. Topor, R. Pava, Berkes 
and Péczely were, in the first line, interesting because they had a common feature : they 
were considering cosmical (solar as well as lunar) influences.

As a final conclusion we may state that the meteorological Congress achieved use
ful results in the direction of clearing basic problems of method in long-range forecasting. 
It is now our task to prepare more useful forecasts for the benefit of our popular economy 
and, in the first place, for promoting the interests of higher productivity in agriculture.
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B erkes Z oltán

az Országos Meteorológiai Intézet Távidöjelző Osztályának vezetője :

A távidőjelzés magyarországi módszere 
és eredményei

összefoglalás : Az előadás ismerteti a kétheti előrejelzések alapjául szolgáló 
27 napi (rapforgási) és 29,5 napi holdfényváltozási periódusok jelentkezését az 
időjáráskan. A keválási százalék emelését célzó kutatómunkák közül főként a 
355 napi periódusra, valamint a ciklonkeletkezés helyére és gyakoriságára vonat
kozó eredményeket tárgyalja. Megállapítja, hogy a távidőjelzések megkívánják 
a naptevékenység előrejelzését is.

*
Memod u pezyjibmamu domocponubix npozH03oe e Bem puu. CTaTbH 

H3JiaraeT noHBJiemie nepnoaoB Ha 22 hhh (Bpamemie comma) h Ha 29,5 jmeii 
(n e p n o a ,  <|)a3 JiyHbi) b noroae. PÍ3-3a uccjienoBaTejibCKHx paöoT, hmcioihhx 
uejibio y B e j in n e H H e  n p o p e K T a  onpaBaaeMocTH, CTaTbH pa36npaeT rJiaBHbiM 
o ő p a 3 0 M  nepHon’Ha 355 nHeií h pe3yjibTaTbi, KacaioiimecH mcct nponcxo-
HíneHHH H nOBTOpaeMOCTH HHKJIOHOB. OHa yCTaHaBJIHBaeT, hto aoJirocpoa- 
Hbie nporno3bi noTpeőyiOT npe,acKa3aHiie cojiHeaHoii fleaTejibHocTH to me.

*

Méthodes et résvltats de la prevision á longue échéance en Hongrie. Discussion 
des périodes de 27 jours (de la rotation du soleil) et de 29,5 jours (période lunaire) 
se manifestant dans le développement du temps, périodes utilisées pour la pré- 
vision á deux semaines. Panni les travaux, executés afin d’améliorer les prévisions, 
on eite des recherches sur une périodicité de 355 jours, et sur la région et la fre
quence de la cyclogénése. L’auteur constate qu’il est nécessaire, en vue des pré
visions a longue échéance, de résoudre le probléme de la prevision de l’activité 
solaire.

*

A meteorológia már a század eleje óta foglalkozik a hosszabbtartamú 
előrejelzések kérdésével. Távidőjelzés alatt 3 napnál hosszabb időtartamra 
érvényes időjárás-előrejelzést értünk. Megkülönböztethetünk közepes (kb. 
1 heti) és hosszabb érvényű (félhavi, havi vagy évszakos) előrejelzést. A fel
adat kettős : 1. Szükséges — főleg mezőgazdasági szempontból — az idő
járási elemek középértékének illetve azok anomáliáinak meghatározása a 
kérdéses időtartamra. 2. Gondoskodni kell az időjárás folyamatának, azaz 
a hideg- és meleg-hullámok, illetőleg a csapadékos és száraz időszakok kijelö
léséről. A feladat megoldása ma még különböző módszerekkel történik. 
Az 1. feladatnál túlnyomórészt a régebbi, az úgynevezett statisztikai mód
szerek (analógiák, periódusok, korrelációk) használata lép előtérbe, a 2. fel
adat azonban csakis szinoptikus módszerekkel oldható meg. Itt  is nagy sze
repük van azonban az analógiáknak és az időjárási ritmusoknak.

A statisztikai módszerek közül a legkomolyabb sikereket a korrelációs 
módszerrel érték el. Walker már a század elején megkísérelte ilyen mód
szerekkel előrejelezni az indiai monszun-esők bekövetkezését vagy elmara
dását. Baur Németország téli hőmérsékletének előrejelzésére dolgozott ki 
korrelációs eljárást. — Groissmayr hazánk téli hőmérsékletét India (Bombay) 
novemberi légnyomásával találta előre jelezhetőnek.

A távidőjelzés korszerű szinoptikus módszerét Multanovszkij és iskolája 
alapozta meg. Módszerének lényege a sarki anticiklonok kitöréseinek rit
musain, illetőleg " a természetes szinoptikai időszakok elhatárolásán és azok 
egymásutánjának meghatározásán alapszik. Multanovszkij már 1915-ben rá
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világított az általános légkörzés zónális és meridionális típusainak váltakozá
sára, anélkül, hogy ezt akkor szavakban is kifejezhette volna. Az USA-ban 
Namías által kidolgozott cirkulációs módszer szintén az általános légkörzés 
említett két fajtájának szétválasztására törekszik, azonban az úgynevezett 
cirkulációs indexeket az egyes szélességi körök között csak átlagos értékben 
állapítja meg. A magaslégköri topográfiák alapján az általános légkörzés- 
hosszú- és rövidhullámú lengései egymásba való átalakulásának meg
határozása adja a távidőjelzés lehetőségét. A zónális cirkuláció megakadását, 
a lezáró anticiklon hatására blokingnak nevezi. E folyamat kezdete teljesen 
megfelel a Multanovszkij iskola által »alappontszerű sarki kitörésnek« nevezett 
jelenségnek.

A vázolt makroszinoptikai módszerek jelenlegi állapotukban alkalma
sak arra, hogy az időjárás nagyvonalú változásait valamely körzetben, néhány 
hét időtartamára előrejelezzék. Az időjárási elemek (hőmérséklet, csapadék 
stb.) anomáliáinak előrejelzésére azonban egymagukban még nem meg
felelőek. Ezenfelül igen kiterjedt észlelőhálózatot (lehetőleg az egész északi 
félgömböt felölelő) és nagymennyiségű térképrajzolási, számolási munkát 
igényelnek. Érthető tehát, hogy kisebb államok e módszereket nehezebben 
vehetik használatba és igyekeznek olyan, inkább statisztikai módszereket 
kidolgozni, amelyek a kérdéses terület időjárási adatainak és más geofizikai 
tényezőknek, esetleg kozmikus hatásoknak kapcsolatára építenek. I tt  szóba- 
jöhetett az óceánok hőmérsékletének (Golf-áram), illetőleg jégállapotának 
tekintetbevétele, valamint a naptevékenység különböző ritmusainak (11 év, 
27 nap stb.) felhasználása.

Hazánkban is az utóbb említett irányban indultak meg a távidőjelzések 
megalapozását célzó kutatások. Körülbelül 15 évvel ezelőtt sikerült is kap

csolatot találni a napfoltok 
27 napi kváziperiódusa, vala
mint a budapesti szélerősség 
változása között. A napfolt
szám emelkedését ugyanis kö
rülbelül egyheti késéssel a 
szélerősség gyengülése követi, 
vagyis az időjárás anticik- 
lonosra fordul. A naptevé
kenység minimuma után kö
rülbelül egy héttel, a ciklo- 

1. ábra. A budapesti szélerősség és a naptevékenység nosabb időjárás front-átvo- 
változása a 27 napi (napforgási) perióduson belül nulásainak szélerősödései je- 

(1930—34) lentkeznek. (1. ábra.) A jelen
ség oka — mint arra már 

1925-ben Frh. von Auf sees rámutatott — az azóri léghalmaz ENE irányú 
előretörésében keresendő. Ezt a jelenséget makroszinoptikus úton sikerült 
kimutatnunk. A naptevékenység körülbelül egyheti emelkedő' tendenciája 
idején az Atlanti-óceánon erőteljes légnyomás-süllyedés, vagyis az izlandi 
ciklontevékenység erősödése észlelhető. A rákövetkező napfoltszám-csök- 
kenési időszakban viszont erőteljes nyomásemelkedés, az azóri maximum 
említett előretörése, majd pedig ennek a sarki anticiklonnal történő kapcso
lódása (bloking) tapasztalható. (2. ábra). A nyomásváltozásokat a száraz
föld belsejében — a megerősödő nyugati szél hatására — megfelelő hő- 
mérsékleti változások kísérik. Ezek azonban télen és nyáron ellentétes 
értelemben érvényesülnek.
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Magyarország földrajzi fekvése azonban különleges nehézségeket okoz 
az említett szabály alkalmazásánál. A Kárpátok medencéje ugyanis egyrészt 
három éghajlati terület
nek (Atlanti-óceán, szá
razföld, illetve Földközi- 
tenger) érintkezési teré
ben fekszik, másrészt pe
dig magas hegylánccal 
övezett terület, amelyik 
tehetetlenségre hajlamos 
medence-éghajlattal ren
delkezik. Emiatt télen 
a hideg légtömegek itt- 
tartózkodási ideje hosz- 
szabbodik meg, nyáron 
pedig az aszályos idősza
koké. Sok esetben elő
fordul például télen, hogy 
a tőlünk északabbra fekvő 
területeken már erőtelje
sen enyhül a hideg, ná
lunk pedig szinte hatás 
nélkül haladnak át a 
meleg tengeri légtömegek 
a hideg levegővel kitöl
tődött Kárpát-medence 
felett. A magyar medence 
időjárásának rendkívüli 
mértékű ingadozékony- 
ságát jellemzi a 3. ábra, 
amelyen a havi középhő
mérsékletek szélső értékei 
közötti átlagos ingadozá
sok alapján közlünk te
rületi átlagokat, illetve 
egyenlő hő - ingadozási 
görbéket. Látható, hogy 
csak tőlünk északkeletre 
található szélsőségesebb 
ingadozás.

Tekintettel e nagy 
ingadozásra — noha az 
első ábrán kimutatott 
kapcsolat négyheti idő
tartamra adna lehetősé
get — a gyakorlatban 
meg kellett elégedni két 
hétre szóló előrejelzések kidolgozásával. A kapcsolat elsősorban a folya
matos időjárás előrejelzéséhez ad alapot, megpróbálkoztunk azonban a fél- 
hóra várható naptevékenységből a félhavi középhőmérséklet, illetőleg csa
padékösszeg jellegére is következtetni. Kiszámítottuk ugyanis az átla
gosnál hidegebb, illetve szárazabb félhónap valószínűségét. Az eredmények

R t  R \

2. ábra. A légnyomás egyheti változásai emelkedő 
és süllyedő napfolttevékenység esetén a 27 napi 

szakaszon belül, évszakonként 1949/60-ben
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alátámasztására kiszámítottuk az említett három éghajlati hatásra legjellem
zőbb szélirányok (NE, S, WNW) valószínűségét, emelkedő félhavi napfolt- 
szám esetén. A számítások azt mutatják, hogy a napfoltok hatása a félhavi

átlagokra elég csekély, de hatá
rozott. A valószínűségi értékek 
ugyanis legfeljebb 5 —15%-kal 
haladják meg a véletlen valószínű
séget, azonban az összefüggés, egy
két hónaptól eltekintve, egyér
telműen meghaladja az 50%-ot. 
(A kivételes hónapok a hőmér
sékletnél : április és augusztus, a 
csapadéknál : április, szeptember 
és december.) Ha tehát a vár
ható félhavi napfoltszám emel
kedőnek minősíthető, akkor ered
ményeink szerint télen és nyáron 
Budapesten lehűlés valószínű. Ez 
az összefüggés főként januárban, 
júniusban és júliusban érvénye
sül, de januárban egyben szára- 
zodás, nyáron pedig csapadéko- 
sabbá-válás valószínű, megfele
lően a monszunális hatásoknak. 

Mindezek az eredmények értelmezhetők azzal az alapténnyel, hogy növekvő 
naptevékenység után a középeurópai térség légnyomása nyugat felől növek
szik. Ugyanezt bizonyítják a szélirányokra vonatkozó számítások is. Például 
az északkeleti szél valószínűsége emelkedő napfoltszám esetén télen és tavasszal 
növekszik. A déli szél valószínűsége általában csökken, az északnyugati 
szél valószínűsége viszont tavasszal és ősszel a legnagyobb.

A félhavi előrejelzésünk elkészítése tehát megkívánja a naptevékenység 
változási tendenciájának ismeretét. Erre vonatkozóan a 27 napi (napforgási) 
kváziperiódus csak gyenge alapot szolgáltat. Szükség lenne a naptevékeny
ség sokkal pontosabb előrejelzésére. Legújabb kutatásaink amellett szólnak, 
hogy főként a mágneses karakterszámok előrejelzése lenne megoldandó, 
mert ezek szoros kapcsolatban állanak a sarkvidék időjárásával. A szolár- 
konstans változásai inkább a ciklontevékenységgel állhatnak kapcsolatban, 
mint arra Abbot rámutatott, ennek észlelése azonban nagy nehézségekbe 
ütközik. A sarki anticiklonokra vonatkozó saját kutatásaink (Péczely Gy. 
kongresszusi előadása), valamint a Z>üZZ-házaspár eredményei alapján bizo
nyítottnak látszik, hogy az azóri léghalmaz ENE irányú előretörései a korpusz
kuláris sugarak inváziójával állanak kapcsolatban.

Mintegy 10 évvel ezelőtt vizsgálódásaink körébe vontuk a holdfény- 
változásokkal kapcsolatos időjárásváltozásokat is. Rodes vizsgálatai ugyanis 
bebizonyították, hogy Spanyolországban a Hold hatása az időjárásra jól 
kimutatható. Ugyanezt a genovai térségre Bramanti bizonyította he. Ezeken 
a helyeken már egy-két évtized adatai is elegendőek arra, hogy a Hold kis 
hatását ki lehessen mutatni. Budapesten ehhez legalább 30 évre volt szükség. 
A csapadék 29,53 napi holdhullámának maximuma telehold előtt néhány 
nappal áll be, minimuma viszont utána 4 nappal. A Hold hatása a csapa
dékra évi átlagban 15 %-nyinak adódott, a telehold körüli héten mutatkozó 
ingadozás körülbelül 33%-os, ami nyáron megközelíti az 50%-ot is.

3. ábra. A havi (szélső) középhőmérsékletek 
átlagos ingása Európában és területi átlagai 
Magyarország környezetében (1870—1939)
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A csapadék nyert holdhullámának bizonyítására a teljes anyagot 1887 
és 1942 között több szempontból kettéválasztottuk. A páros, páratlan számo
zású évek, az 1915 előtti és utáni évtizedek, valamint a tél-nyár szerinti 
szétválasztás mindegyike azonos típusú görbét eredményezett. Ez az egyezés 
főként az első- és utolsó-negyed 
között a legjobb, amidőn a 
görbék közötti korreláció 70 
%-ot is elér.- A legérdekesebb 
eredményt azonban a nagyobb 
és kisebb naptevékenységű 
évekre történt szétválasztás 
adta, amely bebizonyította, 
hogy a csapadék holdhullámá
nak kialakulása a Holdról 
visszaverődött valamiféle nap
sugárzás közvetett hatásának ro
vására írható. (Hogy e hullám 
kialakításában ár-apály erők
nek nem lehet szerepe, azt a 
görbe egyszeres periódusa és 
az új hold körüli ellapulása 
bizonyítja.)

A holdhatás szinoptikus 
vizsgálatát is elvégeztük és 
megállapítottuk, hogy az első
negyed körüli bővebb csapadék létrehozását földközi-tengeri ciklonoknak 
V/b. pályán történő vonulása idézi elő. A földközi-tengeri ciklonok képződése 
viszont újholdtól teleholdig kétakkora valószínűségű, mint a teleholdtól újholdig 
terjedő két hét alatt.

A földközi-tengeri ciklonok képződése összefügg az azóri léghalmaz 
említett előretöréseivel. A légnyomás újholdtól teleholdig számított változása 
tényleg azt mutatja, hogy a légnyomás e két hétben a Ponta Delgada — Brest 
térségben néhány mb-os emelkedést ér el. (Évi átlagban 2,5 mb, júniusban

4 . á bra . A napi csapadékösszeg holdfény változási 
(29,53 napos) hulláma Budapesten 56 évi átlagban, 
valamint kisebb, illetve nagyobb naptevékenységű 

évcsoportokban

5 . á b ra .'A . légnyomás 2 heti változásávájhold- 
tól teleholdig. (1929 — 38. júniusi átlag)

6. á b ra . A 29,5 napos légnyomási hul
lám minimumának helyzete a hold
fázisok, illetve a naptevékenység 
szerint (Myrbach, Bécs : 1780—1920)

\
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5 mb.) Ezt az effektust egyébként körülbelü] 35 évvel ezelőtt már J. Schneider 
kimutatta, azonban Koppén azt az ellenvetést tette, hogy az egyes évtizedek
ben a légnyomás holdhulláma nem mutat elég szigorú állandóságot. Ezt az 
ellenérvet már Myrhach megdöntötte, kimutatva a légnyomás holdhul
lámában a minimum helyének szabályos eltolódását újhold és telehold között, 
a naptevékenység függvényében. (5. és 6. ábra.) Ez az összefüggés a mi vizs
gálatainkból is kitűnt, amennyiben a légnyomásnak a bresti térségben tör-

7. ábra. A csapadékos és száraz nyarak eloszlása a júniusi újhold állása szerint Buda
pesten, 1839—1953 között

ténő emelkedése új holdtól teleholdig szintén a naptevékenységnek függ
vénye (annál erőteljesebb, minél kisebb a napfoltszám).

Legújabban Franciaországban Mineur, Görögországban pedig Carapi- 
peris mutatta ki a holdfényváltozások hatását a csapadékra. Mineur vizs
gálatait igen részletes matematikai statisztikai bizonyítékokkal támasz
totta alá és megállapította, hogy az effektus magyarázatánál az árapály nem 
jöhet szóba. Carapiperis eredményei szerint a zivatargyakoriság maximuma 
Görögországban is éppen úgy első-negyed táján jelentkezik, mint azt Steiner 
Lajos a magyarországi adatokból is megállapította.

A holdfényváltozások hatása bizonyított ténynek tekinthető és véle
ményünk szerint Brandtner kifogásai is alapjukat vesztik, aki a 29,5 napi 
légnyomás-hullámzást az Eschenwanger által feltalált 30,5 napi periódussal 
vélte azonosítani.
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A Hold hatása általában kicsiny és legfeljebb nyáron, telehold körül 
éri el az 50%-ot. Annál érdekesebb, hogy a nyarak csapadéka 66%-ban attól 
függ, hogy az illető évben az újhold június első vagy második felére esik-e ? 
(7. ábra.) A hatás magyarázata abban rejlik, hogy a június elején kialakuló 
monszun akkor erőteljes, ha azt az első-negyed körül esedékes V/b. ciklonok 
is elősegítik.

A holdhatás végső eredete még nem ismeretes. Tekintettel arra, hogy 
itt is az azóri léghalmaz pulzációja jelentkezik, közelfekvő a feltevés, hogy a 
Holdról visszaverődött korpuszkuláris, esetleg ultraviola sugárzás magaslég
köri hatásáról van szó.

Vizsgálataink a továbbiakban a periódusok kutatására irányultak. 
Nagyon sok légköri periódust vizsgáltak már meg, azonban a részletesebb 
kutatások során kitűnt, hogy az időjárásban — kivéve a napi és évi menetet 
— fizikai értelemben vett periódusok nincsenek. Legfeljebb ritmusokról

8. ábra. A csapadék kettős 
hulláma a 11 évi napfolt
cikluson belül, valamint 

szekuláris változása. 
Debrecen : 1854—1943
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9. ábra. A bresti légnyomás periódusai az 1929—38. 
évek átlagában

lehet szó, mert a talált periódusok hullámhossza, illetőleg amplitúdója az 
időben változó. Emiatt a periódusok egyike sem felel meg a Schuster-féle 
kritériumnak.

Igen beható és az egész földgömb légnyomás-viszonyaira kiterjedő vizs
gálatot végzett a periódusokra vonatkozóan a holland de Boer. Azt találta, 
hogy reális periódusok a 3, a 7, a 11 és a 36 évi periódusok. Szerinte az atlanti 
térségben a 2 és 1/3 évi szakasz is reális. A Szovjetunióban Danilov foglal
kozott a légnyomás periódusával. Legerősebben nála is a 3 évi szakasz 
jelentkezett, de ezenfelül még 29, illetőleg 19 havi periódusokat is talált.

A 11 évi napfoltciklussal hazánkban elsőnek Róna Zsigmond foglalkozott, 
mégpedig a csapadék szempontjából. Eredményei gyenge kapcsolat fenn
állására mutattak. A debreceni 90 éves csapadéksorozatot megvizsgálva 

'azt találtuk, hogy a l l  évi, illetőleg 5 — 6 évi periódusok jelentkeznek. Kitűnt 
azonban, hogy a 11 évi csapadékhullám jellege az éghajlat-ingadozásnak 
megfelelően változik (8. ábra). A sorozatban egyébként a 35 évi Brückner 
periódust és a 24 évi Groissmayr-féle periódust ki lehetett mutatni. A 16 évi 
Wagner-íé\Q kontinentalitási periódust Simor F. mutatta ki a pécsi 80 éves 
hőmérsékleti sorozatban.

Az említett hosszabb periódusokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy azoknak kevés távprognosztikai jelentőségük van és inkább csak figyel
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meztető szerepük lehet. Aránylag jobban használhatók a 2 — 3 évi szaka
szok. A budapesti félhavi középhőmérsékletek, illetőleg csapadékösszegek 
elég szépen mutatják például a 27 i  2 havi periódust. Ez legtisztábban a 
légnyomásban jelentkezik, a hőmérsékletben jó eredményre nem juthatunk, 
mert az 1/3 évi eltolódás miatt például a téli magas légnyomásnak (tehát hideg
nek) 2 év múlva tavasszal meleg időjárás felel meg és viszont.

Nagyobb reményt nyújtott az egy évnél rövidebb periódusok vizsgálata. 
Multanovszhij és iskolája a 3 — 5, illetőleg az 5—3 havi ritmusosságra épít, 
de újabban Pagava szerint 4 havi visszatéréseket vizsgálnak. Tekintettel ez 
utóbbira, vizsgálatainkat 120 napi időtartamra terjesztettük ki. Vizsgálataink 
szerint a periódusok általában a bresti-térségben mutatkoznak legtisztábban. 
A 9. ábrán láthatjuk, hogy a bresti légnyomás 120 napi átlagos szakasza 
(1929 — 38 évtized adataiból) tulajdonképpen két 60 napos szakasz egymás
utánja. Az is látható, hogy a fő periódust 40—20—40 — 20 napi ritmusosság

uralja. (A 40 napi szaka
szosságot hazánk időjárásá
ban Németh Tivadar találta 
meg.)

A 60 napi periódus to
vábbi elemzése azt mutatta, 
hogy tulajdonképpen egy 59 
napi és a 29,5 napi hold
hullám kétszeresének szövő- 
déséről van szó, amelyet 
kisebb mértékben még egy 
körülbelül 20 napi periódus 
módosít. Úgylátszik tehát, 
hogy az atlanti—európai
térség időjárását a 20 napi 

— valószínűleg sarkvidéki eredetű termikus hullám, valamint a 30 napi 
holdhullám és 59 napos hullámzás irányítja. Ez utóbbi Myrbach véleménye 
szerint a Nap—Merkúr—Föld együttállásából eredő 58,5 napos szakasszal 
azonosítható. Hogy az 59 napi alhullám tényleg kozmikus eredetű, azt bizo
nyítja a földmágneses aktivitás ugyancsak 59 napi periódusa. A mágneses 
aktivitásban egyébként a fényváltozási holdhullám a legerősebb, éppúgy, 
mint a bresti légnyomásban. A 30 és a 60 napi periódus tehát ionoszférikus 
eredetűnek látszik. (10. ábra.) A korreláció a bresti légnyomás és a (1 héttel 
előbbi) mágneses jellemszámok 59 napi periódusa között 49,2±  10,2% !

Az 59 napi légnyomás hullám hazánkban is jelentkezik, de már nem olyan 
tisztán, mint Brestben. A vele kapcsolatos hőmérsékleti változások szem
pontjából azonbatí különbség van a téli és- a nyári évszakban. A téli hideg 
hullámra ugyanis a 118 napi periódus miatt nyár-eleji meleghullámnak kell 
következnie, téli meleghullámra pedig nyári hideghullámnak. Ilyen ellentétet 
tényleg több évben találhatunk, főleg a 11 évi napfoltciklus csökkenő ágá
ban, illetőleg napfolt minimumkor.

A 4 havi periódus háromszorosa kb. 355 napi periódust hoz létre, amely 
egyezik a holdévvel. Ennek a periódusnak nagy szerepe van a szingularitások 
észlelt eltolódásánál is, éppen ezért távprognosztikai jelentőségű. Ez a periódus 
szabályozza a csapadék évi járásának alakulását is. A 11. ábrán láthatjuk 
a júniusi újhold bekövetkezésének dátuma szerint szétválasztott évcsopor- 
tckhan a csapadék évi járását, félhavi összegek alapján, valamint azoknak 
a törzsértékektől való eltérését. Látható, hogy az egyik évcsoportban (újhold

10. ábra. A bresti légnyomás, valamint a mágneses 
jellemszámok 1 héttel előbbi értékeinek 59 napi 

periódusa (1929—38)
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június első felében) Budapesten május végén jelentkezik a csapadék maxi
muma és a nyár csapadékos. A második évcsoportban április végén, május 
elején van a csapadék maximuma, de ugyanakkor a nyár száraz, viszont 
az ősz csapadékos. Ezt az összefüggést egy népi megfigyelés alapján vezettük 
le, amely szerint azok a nyarak csapadékosabbak, amelyeknek évében a hold
tölte a március 21-e utáni két hétre esik (az ú. n. RaCskó-féle szabály, lásd 
7. ábrát is). N

A 355 napi szakasz alapján kísérletet tehetünk a f. év havi, illetve félhavi 
anomáliáknak kiszámítására is, mégpedig az elmúlt év megfelelően (10 — 15 
nappal) eltolt görbéjének alapján. Ezt 
a munkát szintén Németh Tivadar 
végezte el (12. ábra). Ilyen fajta szá
mítással a napfolt minimum éveiben 
70 —80%-os beválást érhetünk el, azaz 
12 hónap közül 8 —9-nek hőmérsékleti 
előjelét előrejelezhetjük. A pontosabb 
számítás előfeltétele azonban az, hogy 
a naptevékenységet legalább egy hó
napra előrejelezzük. Az anomáliák 
előrejelzésénél azonban már tekin
tetbe kell venni a hosszabb perió
dusokat is, pl. a hideg telek 7 évi 
periódusát, vagy a 27 havi szakaszt is.

11. ábra. A csapadék évi járása félhavi 
összegek alapján Budapesten, a júniusi 

újhold állása szerinti évcsoportokban.

Az anticiklonokra vonatkozó ku
tatásaink eredményét Péczely György 
mutatja be, itt most még a ciklon 
keletkezés helyére és gyakoriságára 
vonatkozó legújabb vizsgálatainkat 
ismertetem. Ezen munkálatok leg
nagyobb részét Borsos József vé
gezte el.

Az európai térség időjárásában 
igen nagy fontosságuk van az izlan
dinak nevezett ciklonoknak. E cik
lonok vonulásával már van Bebber 
foglalkozott. Ő azonban nem érin
tette e ciklonok keletkezési helyé
nek kérdését. Ezzel Bjerknes és 
Solberg sem sokat foglalkozott, akik 
megállapították, hogy a ciklonkelet
kezés alapfeltétele a kétféle légtömeg 
között meglevő kvázistacionárius 
front aktivizálódása.

Az irodalomban egyébként na- 
/ H. III. IV V. V/ VII. VHl IX. X. XI. XU. gyón kevés adatot találunk arra

12. ábra. H őm érsék le ti anom áliák  észlelt és vonatkozóan, hogy egyes konkrét c ik -  
s z á m íto tt m enete  a n ap fo lt m in im um  éveiben Ionok a valóságban hogyan es hol ke
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letkeztek. Annyit minden szinoptikus megállapíthat, hogy az izlandinak neve
zett ciklonok nyugat felől,-Észak-Amerikából érkeznek az izlandi térségbe. I tt  a 
ciklonok erősen kimélyülnek, majd útjuk további során fokozatosan fel
töltődnek. Kérdés azonban az, honnan jönnek, illetve hol keletkeznek az 
elsődleges ciklonok ? A kérdés eldöntése céljából részletes vizsgálatot végez
tünk a történelmi térképsorozat segélyével az 1920 — 1930 évtized anyaga 
alapján. Az Atlanti-óceánon jelentkező ciklonokat visszamenően követve, 
minden egyes ciklonra megállapítható volt annak keletkezési helye. Borsos J . 
megállapította, hogy az izlandinak nevezett ciklonok a következő helyeken

keletkezhettek : 1. Észak-Ame
rika délkeleti partjainál, 2. A 
Sziklás-hegység keleti oldalán,
3. a Csendes-óceán hawai tér
ségében és 4. a keletkínai partok 
mentén.

Az Amerika délkeleti part
jain keletkező ciklonok a Élori- 
dai-öböl táján meglevő kvázista- 
cioner-fronton keletkeznek, még
pedig akkor, ha ezt északról friss 
hideg betörés aktivizálja. A Szik
lás-hegység mögött a ciklonok a 
kanadai hideg betörések keleti 
oldalán keletkeznek. Ehhez azon
ban mindenkor szükséges, hogy a 
Csendes-óceánról érkező ciklonok 
melegfrontja vagy melegfronti okk- 
luziója átkeljen a Sziklás-hegy
ségen ! A hawai térségben a cik
lonok csak mint szegély-ciklonok 
keletkezhetnek, amelyek azután 
Amerikán önállóan is átvonul

hatnak. Az elsődleges, tehát nyeregpontban történő ciklon-képződés azonban 
a keletkínai partok vidékén meglevő kvázistacioner-fronton megy végbe.

A keletkezési helyekre vonatkozóan összefoglalva tehát a következőket 
jegyezhetjük meg. Észak-Amerika és Ázsia délkeleti partjainál a ciklonok 
a Bjerknes-féle elméletnek megfelelően, kvázistacioner-fronton keletkeznek. 
E frontok kialakulásában tehát nyilvánvaló a szárazföld és a tenger eltérő 
felmelegedési viszonyaiból származó hőmérsékleti eloszlás szerepe. Ä hőmér
sékleti ellentétet erősítik a partvidékeken észlelhető tengeráramlások is.

A Csendes-óceán középső részén, valamint a további vizsgálat alatt álló 
atlanti-óceáni területeken ciklonok csakis a vonuló izlandi anyaciklonok 
szegélyciklonjaiként jönnek létre. A legnagyobb mennyiségben a Sziklás
hegység keleti oldalán keletkeznek a regenerált ciklonok. I tt  tehát orografikus 
ciklonképződésről, helyesebben regenerációról van szó.

Vizsgálataink végeredménye tehát az, hogy az izlandinak nevezett ciklonok 
a keletkínai partvidéken keletkeznek, illetőleg az ott keletkezett és továbbvonult 
ciklonok szegély ciklonjai, vagy melegfronton végbemenő orografikus regenerálódás 
eredményei.

A következőkben leírjuk egy, a keletkínai tengeren keletkezett ciklon 
típusos vonulását (13. ábra). Ez a ciklon 1936. december 19. és 1937. január 9 
között bárikusan is követhető volt. A ciklon az aleutai térségben mélyült*

O = 10i5 mb O  =  S55 mb

13. ábra. A Keletkínai tengeren keletkezett ciklon 
vonulása 1936. XII. 19. és 1937. I. 9. között. 

(A kör fedettsége a ciklon mélységét jelzi)
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majd Amerikán mint sekélyebb ciklon vonult át, hogy azután az izlandi 
térségben jóval erőteljesebben kimélyüljön. Később a ciklon feltöltődött 
és Szibéria északi csúcsánál eltűnt. Az aleutai és az izlandi térségben történő 
kimélyülésnek az az oka, hogy egyrészt a havai térségből, majd az azóri 
léghalmaz nyugati oldalán friss meleg légtömegek kapcsolódnak ciklonunkba. 
A kimélyülést elősegítik a Bering-szoroson, illetve Grönland déli csúcsán 
át kiáramló sarki hideg légtömegek is. A vázolt körülményeknek köszönhető, 
hogy az éghajlati térképeken aleutai és izlandi »hatásközpontok« alakulnak ki. 
Innen ered az »izlandi«, illetve »aleutai« ciklon elnevezés is.

A ciklonok keletkezésére vo
natkozó vizsgálataink főbb rész
letei a következők : a jelzett 11 
évben a 110. keleti hosszúság és 
a 30. nyugati hosszúság, illetőleg 
a 10. és 70. szélességek közötti 
területen 2217 ciklon keletke
zett. Ezeknek 34%-a a Kelet
kínai tengeren jött létre, a 
Sziklás-hegységben 39%, Ame
rika keleti partjain 19%, a 
havai térségben pedig 8% ke
letkezett. Az eredményeket a 14. 
ábrán is feltüntettük. Az egyes 
keletkezési helyeket fontossá
guk sorrendjében számoztuk 
meg I —IV-ig. Térképünkön az 
is látható, hogy a két fő hatás
központban, az Aleutáknál és 
Izlandnál egyetlen önálló ciklon 
sem keletkezett a 11 év alatt. A 
téli és nyári félévben csak annyi 
a változás, hogy a keletkezés 
helye télen a 25 — 55. szélességi,
nyáron pedig a 35 — 65. fokok közé esik. A megjelölt térség 2217 keletkezett 
ciklonjából az izlandi térségbe csak 48% jutott el. A ciklon-vonulás gyakori
sága az izlandi térségben egyébként 3,8 naponkénti gyakoriságot ad. A Kelet

kínai tengeren a keletkezés gyakorisága 5,3 nap, 
a Sziklás-hegységben 4,5 nap, Amerika keleti 
partjainál 9,7 nap. A csendes-óceáni szegély
ciklonok átlagosan csak 23,1 naponként kelet
keznek. A Keletkínai tengertől Grönlandig ter
jedő utat a ciklonok 9 — 23 nap alatt teszik 
meg. Egyes ciklonok az északi félgömböt 
teljesen körbejárhatják, ami 24 — 36 nap alatt 
mehet végbe. A keletkezés gyakoriságának 
maximuma egyébként ősszel, októberben van 
(15. ábra). Minimuma tavasszal jelentkezik, 
de áprilisban másodlagos maximum mutatko
zik. A másodlagos minimum júliusban tapasz- 

„„ „ . ... . , ., , talható. Az évi menet ilyen értelmű eloszlása
gíakorLaágátairóvrváltCzáirea föként a szibériai anticiklon felépülésével, illetve 
főkörzetekben, ill. összegükben leepülesevel all kapcsolatban, mert a kínai

14. ábra A ciklon-keletkezés gyakorisága 
Csendes-óceánon és Észak-Amerikában 

(1920—30)
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partvidéken levő kvázistacioner front aktivizálódása ezen folyamatok követ
kezménye. A szibériai anticiklon állapota a sarki térség hőmérsékletétől is 
függ és így érthető, hogy a ciklonkeletkezés gyakorisága a naptevékenységgel 
is kapcsolatba hozható. Az összesített gyakoriság 1920 és 1936 között — 72%-os 
előjel-korrelációt mutat a mágneses jellemszámokkal.

A vázolt munkálatok alapján az 1946-ban megalakult Távidőjelző Osz
tály rendszeresen (havonta 1-én és 16-án) két hétre szóló kísérleti előre
jelzéseket bocsát a népgazdaság irányító szerveinek rendelkezésére. Az 
előrejelzések két részből állanak : az első részben a várható időjárás változá
sait, a második részben pedig a hőmérséklet és a csapadék félhavi anomáliáit 
adjuk meg. Az első rész elkészítéséhez naponként észleljük a napfolttevékeny
séget, sőt újabban a földmágneses jellemszámokat is felhasználjuk a budakeszi 
obszervatórium észlelései alapján. A második rész elkészítésénél analógiák és 
periódusok is felhasználásra kerülnek a budai hőmérsékleti és csapadéksoro
zatok alapján. A hosszabb periódusok közül főként a l l  évi napfoltciklus, 
a 2,3 évi periódus, valamint a 60 napi, illetve 355 napi periódus használható.

Kétheti távidőjelzéseink beválása általában 70% körül mozog. (Maxi
málisan előfordult 90%, minimálisan 30%.) A beválás az időjárási résznél 
általában nagyobb, mint a félhavi anomáliákra vonatkozónál. Ezeket az érté
keket Magyarország vázolt éghajlati helyzetében a használhatóság alsó hatá
rának tekinthetjük. A folyamatban levő és a beválási százalék emelését célzó 
kutatómunka legfontosabb feladatai közé tartozik az anticiklonok felépülé
sének és mozgásának kérdése, valamint a ciklongyakoriság további kutatása. 
Ezekkel párhuzamos az aktuális periódusok, illetőleg szingularitások vizsgá
lata is. Megítélésünk szerint azonban a távidőjelzés megoldása feltételezi a 
kozmikus hatótényezők előrejelzését is. Főként a Nap és a Hold korpuszkuláris, 
illetve ultraviola sugárzásának ismerete lenne fontos. Véleményünk szerint 
ugyanis az időjárás kialakulását földi tényezők szabják ugyan meg, a 
folyamatok elindításánál azonban — főként a Sarkvidéken — az aránylag 
kisenergiájú kozmikus tényezőknek is (mint katalizátoroknak) nagy sze
repük van.
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N. A. A risztov
a fö ld r a j z tu d o m á n y o k  k a n d id á tu s a  ( K ö z p o n t i  I d ő je lz ő  I n té z e t ,  M o s z k v a )  :

A középtávú időelőrejelzés alapelvei 
a Szovjetunióban

Ö ssze fo g la lá s  : A dolgozat ismerteti a Multanovszkij-módszer alapelveit 
és azok használatának gyakorlatát a 7 —14 napos előrejelzések céljára. A termé
szetes szinoptikai periódus, illetve a természetes szinoptikai körzet fogalmának 
meghatározása után bemutatja a periódustendencia, valamint az izallohipsza- 
térképek felhasználásának módját. A tárgyalt elveket gyakorlati példán (1954 
augusztus utolsó dekádjának előrejelzése) mutatja be.

*

П р и н ц и п ы  с о с т а в л е н и я  д о л г о с р о ч н ы х  п р о г н о з о в  п о г о д ы  м а л о й  з а б л а г о 
в р е м е н н о с т и  в С С С Р . Доклад излагает основные принципы метода 
Мультановского и практику применения их для цели предсказания погоды 
на 7— 14 дней. После определения понятия естественного синоптического 
периода и естественного синоптического района показывает способ исполь
зования картами тенденций-периодов и изаллогипс. Применение 
изложенных принципов показывается практично на одном примере 
(прогноз погоды последней декады августа 1954 года).

*

P r in c ip e s  fo n d a m e n ta u x  d e  la  pyrévion à  échéance m o ye n n e  e m p lo y és  en  U .R .S .S .  
L’auteur décrit les bases de la méthode de Multanovszkij ainsi que l'application 
pratique de cette méthode à la prévision de 7 —14 jours. Suivant l’établissement 
des définitions de la période synoptique naturelle et de la région synoptique 
naturelle, l’auteur explique l’usage des cartes dites de tendence de périodes et 
des cartes d’isallohypses. Un exemple est donné, celui de la dernière décade du 
mois d’août 1954.

★
Középtávú időelőrejelzésen a 2—-14" napra szóló prognózist értjük. 

A Szovjetunióban ilyen előrejelzéseket naponként, három napra, az idő
szakos prognózisokat pedig 7 — 14 napra adjuk ki. Ezekben a jelentésekben 
általánosan jellemezzük a várható időjárást, beleértve a hirtelen időváltozá
sokat is.

Háromnapos időelőrejelzést azért is hasznos naponként kiadnunk, mert 
ez pontosabbá teszi az időszakos prognózisokat, ezenkívül naponta képet 
nyújt a következő három napra várható időjárásról.

Az időszakos és a háromnapos időelőrejelzés összeállításának alapja 
a Multanovszkij-iskola távidőelőrejelzésének szinoptikus módszere. Ezt a 
módszert alkalmazza ma a Szovjetunió számos prognosztikai és hidro- 
meteorológiai alosztálya. Mint ismeretes, a Szovjetunióban 1922. óta foglal
kozunk távprognózissal és ettől az időtől fogva rendszeresen alkalmazzuk 
a népgazdaságban, különböző munkálatok tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatban.

A távidőjelzés igen bonyolult probléma, melynek megoldásán sok szovjet 
tudós fáradozik. Amikor a várható időjárással foglalkozunk, abból indulunk 
ki, hogy az időjárás a légköri folyamatok függvénye. Ezért ahhoz, hogy az 
időjárást hosszú időre helyesen prognosztizálhassuk, ismernünk kell a kon
krét földrajzi feltételek mellett végbemenő szinoptikus folyamatok fejlődé
sének sajátosságait. Minél teljesebb képünk van a várható folyamatokról, 
annál pontosabb lehet a hosszú időközre készített prognózis.

A távidőelőrejelzés módszerének alapja a nagy területeken hosszú idő 
alatt végbemenő légköri folyamatok fejlődésének törvényszerűsége. A lég-
2 Időjárás
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köri folyamatokat fejlődésük tekintetében egynemű makrofolyamatokra 
osztjuk fel.

Multanovszkij akadémikus, amikor kidolgozta a távprognózis módszerét, 
az észlelt törvényszerűségek alapján 1915-ben elsőként ajánlotta, hogy a 
légköri folyamatokban különítsük el a természetes szinoptikus periódusokat * 
vagyis azokat az időszakokat, melyek folyamán meghatározott irányú folya
matok fejlődnek ki úgy, hogy a bárikus mező előjele megmarad a termé
szetes szinoptikus körzet egész területén.

A természetes szinoptikus időszak fogalma annál pontosabbá válik, minél 
inkább tökéletesednek a légköri cirkulációval kapcsolatos ismereteink. A tropo
szféra alsó felében végbemenő folyamatok vizsgálatának eredményeként, 
amelyeket Pagava professzor 1944-ben földközeli és magassági szinoptikus 
térképek alapján végzett, természetes szinoptikus periódus alatt azt az idő
tartamot értjük, melynek folyamán a troposzférában megmaradnak a fő 
termobárikus mezők és ezzel a föld felszínénél a bárikus képződmények 
mozgásának meghatározott irányát idézik elő s a bárikus mező-központok 
földrajzi eloszlása is megmarad a természetes szinoptikus körzet területén.

Térmészetes szinoptikus körzetnek a földgömb olyan jelentős részét nevez
zük, ahol adott jellegű szinoptikus folyamatok több napon keresztül, bizonyos 
típusú szinoptikus időszakok pedig huzamos időn át megmaradnak.

A természetes szinoptikus körzetek elkülönülését az okozza, hogy a 
természetes szinoptikus periódus folyamatait jellemző deformációs mező 
általában nem egyidejűleg alakul át az északi félgömb térségében. Emellett 
általában megváltozik, mégpedig különböző időpontokban, az óceán és a 
szárazföld közötti meleg áramlások jellege is ; ez határozza meg elsősorban 
a huzamosabb időn át uralkodó természetes szinoptikus folyamatok típusát.

A légköri folyamatoknak földközeli és magassági szinoptikus térképek 
alapján történő tanulmányozása lehetővé tette, hogy három olyan természetes 
szinoptikus körzetet válasszunk külön az északi földgömbön, melyeknek 
jellegzetes légköri cirkulációs sajátosságaik vannak. Az első természetes 
szinoptikus körzetbe a Grönlandtól a Tajmir-félszigetig terjedő terület, 
a másikba a Tajmir-félszigettől a Behring-öbölig, a harmadikba a Behring- 
öböltől Grönlanding terjedő terület tartozik. Az említett körzetek déli sze
gélye a huszadik északi szélességi fok közelében húzódik.

A sajátos légköri cirkulációval jellemzett fenti körzetek a szárazföld 
és a tenger egyenlőtlen eloszlásának és felmelegedésének következtében jön
nek létre. Ennek hatására alakulnak ki a különböző jellegű meleg áramlatok 
a földgömb egyes részeinek légkörében. Az északi félgömb felett a meleg 
áramlatok iránya a légkörben januárban 10 km szintig, júliusban pedig 
13 km szintig körülbelül azonos.

Ha elemezzük az északi félgömb egész térségében az év valamennyi 
hónapjára vonatkozó izanomálok eloszlásának térképeit, az első és második 
természetes szinoptikus körzet közötti határnak a keleti hosszúság 80° dél
körét, a második és harmadik természetes szinoptikus körzet közötti határ
nak a nyugati hosszúság 165°-át, a harmadik és első természetes szinoptikus 
körzet közötti határnak a nyugati hosszúság 50°-át, végül valamennyi körzet 
déli határának az északi szélesség 20°-os parallel-körét vehetjük. A természetes 
szinoptikus körzetek határai januárban és júliusban eltérők, így januárban 
határnak megfelelően a keleti hosszúság 90°, nyugati hosszúság 165° és 
nyugati hosszúság 50°-át ; júliusban pedig a keleti hosszúság 75°, nyugati

*) Itt a „periódus” szó nem „szakaszosság” értelműi
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hosszúság 160° és nyugati hosszúság 50°-át vehetjük. E határok az egyes 
években bizonyos mértékben ingadoznak.

Azt, hogy a természetes szinoptikus időszak alatt bizonyos típusú szinop
tikus folyamatok megmaradnak a troposzférában, a termobárikus mező 
megfelelő eloszlása okozza. A termobárikus mező földrajzi eloszlása a termé
szetes szinoptikus periódus folyamán megmarad, azonban a mező intenzi
tása fokozatosan változik. E változás eredményeként a folyó periódust 
jellemző mező hirtelen átalakul és ugyanakkor az új természetes szinoptikus 
periódusnak megfelelő új deformációs mező alakul ki.

A természetes szinoptikus periódus elemi szinoptikus folyamatokból áll, 
melyeknek jellegzetessége az, hogy a természetes szinoptikus körzet térsé
gében ugyanaz marad a meleg és hideg fő áramlatok iránya, s megmarad a 
bárikus mező előjele is. Az elemi szinoptikus folyamatok tartama általában 
2 — 3 nap. A természetes szinoptikus periódus alatt 1—3 elemi szinoptikus 
folyamat figyelhető meg. Ha például az Atlanti-óceán körzeteiben a termé
szetes szinoptikus periódus alatt keleti irányú ciklon-áthelyeződés figyelhető 
meg, az adott körzet felett az első elemi szinoptikus folyamatra az jellemző, 
hogy a meleg levegő keleti irányban terjed; a második elemi szinoptikus folya
matban a ciklonok hátoldalán hideg levegő vonul dél felé, a harmadik elemi 
szinoptikus folyamatot pedig az jellemzi, hogy új ciklonok helyeződnek át 
kelet felé, amelyeknek déli peremén ismét meleg levegő vonul kelet felé. 
Az elemi szinoptikus folyamatoknak nincs önálló távprognosztikai jelentő
ségük.

A természetes szinoptikus periódusban a cirkulációtípus állandósága az 
anticiklonok és ciklonok meghatározott irányú áthelyeződésében nyilvánul 
meg, amit az anticiklonális és ciklonális mezők földrajzi lokalizálódása kísér. 
Ez világosan látható az itt bemutatott, 1954. VIII. 19 — 25 és 26 — 30 közötti 
természetes szinoptikus periódust képviselő kinematikus gyűjtőtérképen 
(1. ábra).

A kinematikus gyűjtőtérképen egyezményes jelekkel tüntetjük fel a 
ciklonok és anticiklonmagok, csatornák és gerincek naponkénti elhelyezke
dését, amelyeket megfelelően vonalak kötnek össze egymással. A ciklon
képződményeket vastag szaggatott, az anticiklonképződményeket kettős 
vékony szaggatott vonallal jelöltük.

A Norvég-tenger és Skandinávia felett az első természetes szinoptikus 
periódusban anticiklonképződmények észlelhetők, amelyek általában dél és 
kissé délkelet felé helyeződnek át. Ezért a magasnyomású sáv kiterjed a Szovjet
unió európai részére, az Urálra és tovább Kazahsztánra.

A déluráli körzetekből magasnyomású mag helyeződik át a Balhas-tóra. 
Az Atlanti-óceán feletti ciklonok északkeleti irányban mozognak. A ciklonok 
az Északi-tengerről délre Németország és északra Franciaország felé helye
ződnek át, rendszerükbe tartozik a Pyreneusi-félsziget felőli szegélyciklon. 
Ukrajna és Bjelorusszia felett a ciklonok általában északi irányt vesznek. 
Ami a Barents- és Kara-tenger feletti ciklonokat illeti, ezek északkeleti 
irányban mozognak. Rendszerükbe tartozik a grönlandi szegélyciklon is.

A vizsgált területen azokba a körzetekbe, melyekben anticiklon centru
mok vannak, cikloncentrumok nem kerülnek. A pontozott vonallal jelölt 
körzetekben a bárikus mező nem volt állandó és ezért az egyezményes »meg- 
szakításos« kifejezéssel jelemezzük. A bárikus mező ezen változásai az elemi 
szinoptikus folyamatok közé tartoznak.

A természetes szinoptikus periódusnak több olyan sajátossága van, 
amelyet felhasználunk a távidőjelzés összeállításához. Az egyik ilyen sajá
2*
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tosság az, hogy a természetes szinoptikus periódus folyamán a természetes 
szinoptikus körzet térségében a folyamat iránya és a ciklonális, valamint 
anticiklonális képződmények centrumának földrajzi eloszlása megmarad.

Bebizonyosodott, hogy a periódus tendenciájának nevezett első két 
napban fejlődő folyamatok a bárikus mező iránya és eloszlása tekintetében 
meglehetősen jól jellemzik a folyamatokat az egész periódus alatt. Ezt a tételt 
azok a magas korrelációs együtthatók (0,703 és 0,753) igazolják, amelyek 
a természetes szinoptikus periódusokra és az ezeknek megfelelő periódus 
tendenciákra vonatkozó kinematikus gyűjtőtérképeken, továbbá az AT 500 
térképeken a bárikus mező előjelének megmaradásában mutatkoznak.

A tendencia (1954. VIII. 19 — 20) kinematikus gyűjtőtérképének és az

1. ábra. 1954. V ili. 19 — 20 természetes szinoptikus időszak kinematikus gyűjtőtérképe

egész természetes szinoptikus periódus (1954. VIII. 19 — 25) kinematikus 
gyűjtőtérképének összehasonlítása szemléltetően igazolja a fent ismertetett 
prognosztikai tételeket (1. és 2. ábra).

Annak az időköznek meghatározásához, amelynek folyamán bizonyos 
típusú légköri cirkuláció figyelhető meg, a természetes szinoptikus időszak 
másik sajátosságát használjuk fel. Ennek a sajátosságnak az a lényege, hogy 
az időszak időtartama majdnem állandó.

A természetes szinoptikus periódusok közepes időtartama 6 nap, de a 
legtöbb (92,5%) 5 — 7 napig tart. A 4 vagy 9 napos természetes szinoptikus 
periódus ritka.

Megállapítást nyert, hogy az évszak folyamán a természetes szinoptikus 
periódus időtartama többé-kevésbbé állandó, a szomszédos periódusoktól 
legfeljebb 2 nappal tér el, a szomszéd periódusok többségének időtartama azon
ban csak 1 napos különbséget mutat.
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A természetes szinoptikus periódus, mind a földközeli, mind a magas
sági szinoptikus térképek alapján, általában egyidejűleg kezdődik. Előfordul
hat, de csak ritkán, hogy a földközeli szinoptikus térképen egy nappal koráb
ban kezdődik, mint a magassági térképen. Lehetséges azonban a fordított 
helyzet is, amikor a magassági térképek szerint a természetes szinoptikus 
periódus egy nappal hamarabb kezdődik, mint a földközeli térképek alapján. 
A periódus nem egyidejű kezdete azzal magyarázható, hogy a folyamatok 
átalakulása a troposzféra alsó és felső felében néha nem egyidejűleg megy 
végbe.

Az itt tárgytalt periódusok időtartama az egyik esetben 7, a másik eset
ben 5 nap. A többi augusztusi periódus 6 napig tartott.

2. ábra. 1954. VIII. 19—25 természetes szinoptikus időszak kinematikus gyűjtőtérképe

A természetes szinoptikus periódus szempontjából a troposzféra alsó 
felének folyamatait az 500 mb felület térképei alapján célszerű analizálni, 
mert ezen a felületen a magasságváltozások (izallohipszák) nagyobbak, mint 
a 700 mb felületen.

Ahhoz, hogy a folyamatokat természetes szinoptikus periódusokra 
osszuk, fel kell derítenünk azt a deformációs mezőt, amely majd az egész 
periódust jellemzi. A kutatások azt mutatták, hogy a közepes AT 500 tenden
cia térképen azok a magassági ciklonok és anticiklonok, amelyeknek ugyan
azon periódus RT 500/1000 közepes tendencia térképén önálló hideg és meleg 
centrumok felelnek meg, az egész periódus folyamán megvannak és az egész 
természetes szinoptikus periódust jellemző magassági deformációs mező 
összetevői. A magassági deformációs mezőt, amelyet ezek a komponensek 
alkotnak, a természetes szinoptikus periódus magassági deformációs mező' 
jének nevezzük,
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A legtöbb komponens a természetes szinoptikus periódus folyamán 
csaknem változatlan marad. Azoknak a komponenseknek bizonyos része 
azonban, amelyek leginkább szegélyképződmények a több centrummal ren
delkező magassági bárikus területek peremén, jelentős távolságra helyeződ
het át. A természetes szinoptikus periódus deformációs mezőjének áthelyeződő 
komponensei azonban ennek ellenére sem változnak lényegesen, a magassági 
deformációs mező csak néhány ritka esetben szenved változást a termé
szetes szinoptikus körzet valamely részében s a többi, nagyobb részén, vál
tozatlan marad.

Ha megvizsgáljuk az 1954. VIII. 19 — 20 periódus tendencia AT 500 és 
RT 500/1000 közepes térképeit, láthatjuk, hogy ciklonális összetevőknek 
az Északi-tenger, a Kárpátok, Nyugat-Szibéria déli része és a Barents-tenger 
feletti ciklonokat kell vennünk. É felsorolt ciklonoknak hidegközpontok 
jelelnek meg. Anticiklonális komponens a Közép-Volga feletti és a Kraszno- 
farszk-határvidék feletti anticiklon, mert ennek önálló melegközpontja 
van.

A periódus magassági deformációs mezője maga állandóan változik, míg 
komponensei, ha bizonyos mértékben mozognak is, állandók maradnak. 
Az anticiklon gerince a periódus folyamán kezdetben valamivel gyöngülhet, 
azután megerősödik, majd ismét gyöngül. Hasonló a helyzet a ciklon csator
nájával is. A periódus kezdetén kissé kitöltődik, a következő napokban 
kimélyül, majd ismét töltődni kezd. A magassági deformációs mezőnek ez 
a változása, amely mellett összetevői állandók maradnak, általában az elemi 
szinoptikus folyamatokkal van összefüggésben.

A folyamatok analíziséhez és prognosztikai útmutatásokhoz az izallo- 
hipszákat használjuk fel, amelyek az AT 500 magasság számszerű különb
ségét jelentik a folyó és az előzetes természetes szinoptikus periódus tenden
ciájában. A természetes szinoptikus periódus tendenciájának izallohipsza 
térképe megmutatja, milyen körzetekben és mennyire változott a folyó perió
dus tendenciájában az ÄT 500 magasság az előző periódus tendenciájához 
képest. A negatív izallohipszák arra mutatnak, hogy az 500 mb izobár felület 
az új periódus tendenciájában az előző periódus tendenciájához viszonyítva 
süllyedt. Ha a régi periódus gerincének helyén az új periódusban magassági 
ciklon keletkezett, az izallohipsza térképen ebben a körzetben negatív izallo
hipszák központja figyelhető meg (példa a bemutatott térképeken).

A pozitív izallohipszák megmutatják, milyen körzetekben emelkedtek 
a magasságok (példa a térképeken).

A periódus második napjának estéjére vonatkozó izallohipsza térkép 
megmutatja azt, milyen körzetekben és mennyire változtak a magasságok 
a második este folyamán a folyó periódus tendenciájához képest. A második 
este izallohipsza értékei tüntetik fel a magasságok változásának napi mene
tét, ezért azokat a pozitív értékű izallohipszákat, amelyek a 4 dkm-t nem 
haladják meg, prognosztikai következtetéseinkben nem vesszük tekin
tetbe.

A második este izallohipszái a második este és a folyó periódus tenden
ciájának AT 500 értékei között levő különbséget mutatják. A periódus har
madik napjának izallohipsza térképe megmutatja, milyen körzetekben és 
mennyire változott a periódus harmadik napján az AT 500 érték a folyó perió
dus tendenciájához képest.

Amikor a légköri folyamatokat természetes szinoptikus periódusokra 
osztjuk fel, a földközeli és magassági szinoptikus térképek, a kinematikus 
gyűjtőtér képek és az izallohipsza térképek analízise során tapasztalt szabály
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szerűségekre támaszkodunk. Először a természetes szinoptikus periódus 
tendenciájának AT 500 és RT 500/1000 térképe alapján megkeressük azokat 
a ciklonokat és anticiklonokat, melyeknek önálló termikus centrumok felel
nek meg. Ezek a bárikus képződmények a periódus magassági deformációs 
mezőjének komponensei.

Az új természetes szinoptikus periódus a magassági deformációs mező 
átalakulásával kezdődik. Ezt az átalakulást a deformációs mező egy vagy 
több. komponensének megsemmisülése és egy vagy több, önálló termikus 
centrummal rendelkező új magassági bárikus képződmény kialakulása jel
lemzi.

A periódus magassági deformációs mezőjének azokat a változásait, 
amelyek új természetes szinoptikus periódus kezdetét jelentik, három cso
portba osztjuk :

1. A régi periódus deformációs mezője feloszlik és újonnan keletkezett 
összetevőkből új deformációs mező alakul ki.

2. A deformációs mező egyik komponense a periódusváltozáskor fel
oszlik és helyén ugyanolyan előjelű bárikus képződmény keletkezik. A defor
mációs mező több komponense megmarad és kevéssé változtatja földrajzi 
elhelyezkedését.

3. A magassági deformációs mező egyik komponense feloszlik és helyén 
más előjelű, új komponens keletkezik. A többi komponens más körzetekben 
alakul ki, mint az előző periódus deformációs mezőjének komponensei. A perió
dus deformációs mezőjének átalakulását a megfigyelések bármely időpont
jára készített térképek alapján észlelhetjük. A periódus kezdetét azonban 
mindig a moszkvai idő szerint 05 (földközeli térképen 03) órára vonatkozó 
legközelebbi térképtől számítjuk.

A magassági deformációs mező átalakulásakor megváltozik a föld fel
színénél a ciklonok és anticiklonok áthelyeződésének iránya és legtöbbször 
a ciklonális és anticiklonális képződmények centrumának földrajzi eloszlása is.

Vizsgáljuk az 1954. VIII. 19—20. és 26 — 27. periódus tendencia térképén 
a periódusváltozások itt bemutatott jellemzőit (3., 4., <5., 6. ábra). Az augusz
tus 26 —27-i új periódus azzal kezdődött, hogy az Északi-tenger felett meg
szűnt a ciklonális komponens és a Földközi-tenger felett új ciklonális kompo
nens képződött. Ez a ciklon jól látható az AT 500 térképen ; önálló hideg 
centruma van a periódus tendencia RT 500/1000 térképén (5. és 6. ábra). 
Megszűntek a ciklonális komponensek a Balkán-félsziget és Nyugat-Szibéria 
déli része felett. Likvidálódott az anticiklonális komponens a Krasznojarszk- 
határvidék északi része felett és új ciklonális komponens képződött az Ob alsó 
folyása felett.

A földközeli szinoptikus térkép és a természetes szinoptikus periódus 
kinematikus gyűjtőtérképe szerint az új periódus kezdetének jele, hogy a 
szinoptikus folyamatok fejlődésének iránya megváltozik.

Elegendő rátekintenünk az 1954. VIII. 19 — 25 és 26 — 30 természetes 
szinoptikus periódus kinematikus gyűjtőtérképeire és a periódus tendenciák 
térképeire, hogy meglássuk, milyen élesen változott a magassági mező és a 
folyamatok iránya egyik periódustól a másikig. Míg az első periódusban az 
Atlanti-óceán északi része felett a ciklonok északkeleti irányban helyeződtek 
át, a következő periódusban kelet felé mozognak és eljutnak a Norvég-ten
gerig, a Skandináv-félszigetről pedig a Barents- és Kara-tengerig, valamint 
az Ob alsó folyásáig. A második periódusban a ciklonok Ukrajnából és a 
Baskir Köztársaságból kelet felé helyeződnek át, míg az első periódusban 
általában észak felé mozogtak.
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3. ábra. 1954. V ili. (19—20) periódus-tendencia AT 500 mb''közepes térképe 
I. Divergencia: Ciklon. II. Konvergencia: Mag. III. Divergencia: Szegélyciklon. 
IV. Divergencia : Szegély ciklon. V. Konvergencia : Mag. VI. Divergencia : Szegély- 

ciklon. VII. Konvergencia. VIII. Divergencia: Szegélyciklon

4. ábra. 1954. VIII. (19—20) periódus-tendencia RT 500/1000 mb közepes térképe
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6. á b ra . 1954. VIII. (26 — 27) periódus-tendencia RT 500/1000 mb közepes térképe

5 . á b ra . 1954. VIII. (26—27) periódus-tendencia AT 500 mb közepes térképe
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Új természetes szinoptikus periódus kezdetekor általában megváltozik 
a bárikus mezők eloszlásának előjele, mert a szomszédos természetes szin
optikus periódusok tendenciájának kinematikus gyűjtőtérképén a bárikus 
mezők előjelének eloszlása közötti korrelációs együttható mindössze 0,265. 
A kinematikus gyűjtőtérképek szerint az új természetes szinoptikus periódus 
kezdetének külső megnyilvánulása az, hogy a ciklonális mezőben anticik
lon-központok, vagy az anticiklonális mezőben ciklon-központok jelennek 
meg.

A fent vizsgált kinematikus gyűjtőtérképeken világosan látjuk, hogy a 
Norvég-tenger és Skandinávia, továbbá Kazahsztán és a Balkán-félsziget 
felett az anticiklonális mezőt ciklonális mező váltotta fel. Az első periódus 
ciklonális mezője az Északi-tenger és az európai kontinens nyugati része 
felett változott anticiklonális mezővé.

Periódusváltozáskor a földközeli deformációs mezőnek főként három
féle átalakulása figyelhető meg, hasonlóan a magassági deformációs mező 
fentebb ismertetett változásaihoz.

A periódusok határainak megállapítása, a felsorolt anyagon kívül, az 
izallohipsza térképek segítségével is történik. A természetes szinoptikus 
periódus egyes napjainak térképein a pozitív és negatív izallohipszák eloszlása 
gyakorlatilag változatlan marad az egész periódus folyamán. Periódus- 
változáskor azonban az izallohipsza centrumok megoszlása és intenzitása 
hirtelen változik. Az új periódus kezdetén az alábbi három eset figyelhető meg :

1. A régi fő központ (vagy központok) likvidálódnak és újak keletkez
nek, amit az izallohipszák eloszlásának változása kísér.

2. Az izallohipszák földrajzi elhelyezkedése kevéssé változik, de azon 
körzetben, ahol főként azonos előjelű izallohipszákkal jellemzett napok 
voltak, a régi központ likvidálódik és új alakul ki.

3. A periódus kezdetén az izallohipszák földrajzi eloszlása gyakorlatilag 
nem változik, új központ nem alakul ki, a régi izallohipsza központok meg
maradnak, de számszerű értékük élesen változik. Az adott esetben akár csak 
egy olyan izallohipsza-céntrum is erősödik, amely kvázistacionér, az új 
periódus kezdetén hirtelen (legalább 8 dkm-rel) gyöngül.

Miután pontosan meghatároztuk a természetes szinoptikus periódus 
kezdetét, lehetővé válik, hogy a periódus tendenciája alapján összeállítsuk a 
periódus többi napjára és az egész következő periódusra a szinoptikus folya
matok fejlődésének prognózisát.

A folyó periódus többi napjára a folyamatok fejlődését a periódus ten
denciájának kinematikus gyűjtőtérképével, a folyó földközeli és magassági 
szinoptikus térképekkel, a periódus-tendencia AT 500 térképével és az izallo
hipsza térképekkel végzett analízis alapján prognosztizálhatjuk. Az új ter
mészetes szinoptikus periódusra vonatkozó prognosztikai útmutatást a 
periódus-tendencia AT 500 közepes térképének és a periódus-tendencia 
izallohipsza térképének analízise révén kapjuk. Mielőtt az új periódusra 
vonatkozólag prognosztikai útmutatást nyernénk, a periódus-tendencia 
adatainak elemzése alapján meghatározzuk a magassági mezőnek azokat 
a kis változásait, amelyek a folyó periódusban várhatók.

Több olyan szabályszerűséget ismerünk tehát, amelynek segítségével 
megtudhatjuk, hogyan alakulnak a bárikus képződmények az új periódus
ban. A prognózishoz felhasználhatók az összes frontálzónák és a deformációs 
mező. Az izohipszák konvergálási zónái és a pozitív izallohipszák alapján 
anticiklonális képződmények kialakulására következtethetünk, míg az izo
hipszák divergálási zónái a negatív izallohipszákkal együtt ciklonális képződ-
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menyek kialakulását mutatják. Ha például az izohipszák konvergálásának 
pozitív izallohipszák centruma felel meg, akkor az új periódus tendenciájá
ban a vizsgált körzetben a Föld felszínénél anticiklon várható. Ha pedig az 
izohipszák konvergálási zónájának a pozitív izallohipszák perifériális centruma, 
vagy nulla-izallohipsza felel meg, az anticiklonnak megfelelő pozitív izallo
hipszák és a ciklonnak megfelelő negatív izallohipszák esetében az új ter
mészetes szinoptikus periódus alatt a vizsgált körzetben mag vagy gerinc 
várható.

Az izallohipszák divergálásának hasonló kapcsolása a negatív izallo- 
hipszákkal arra enged következtetnünk, hogy az új periódus-tendenciában a 
Föld felszínénél ciklonképződmények várhatók. Ezenkívül maga a folyó 
természetes szinoptikus periódus tendenciájának az izallohipszák meghatá
rozott elhelyezkedésével együtt vizsgált deformációs mezője útmutatást ad 
arra vonatkozólag, hogyan alakul át a magassági mező és milyen új bárikus 
képződmények fejlődnek az új természetes szinoptikus periódus tendenciájában.

Kiegészítő prognosztikai irányelvet kapunk, ha a kutatások eredményeit 
a különböző folyamat-típusok és időjárási viszonyok jellemezte természetes 
szinoptikus periódus szempontjából alkalmazzuk. A fentiekhez tartoznak a 
centrális ciklonok és a kvázistacionér anticiklonok fejlődésére jellemző szin
optikus feltételek, a déli ciklonok megjelenésének és az esős időszak fellé
pésének szinoptikus feltételei.

A szinoptikus folyamatok és az időjárás felsorolt sajátosságai alapján 
olyan prognosztikai útmutatásokat nyerünk, amelyeket felhasználunk a 
természetes szinoptikus periódus és a három napra várható idő prognózisá
nak összeállításához.

A periódus-tendencia adatainak analízise alapján összeállítjuk a termé
szetes szinoptikus periódus többi részére és az egész új periódusra a szin
optikus folyamatok várható fejlődésének sémáját, aminek . alapján azután 
kidolgozzuk a prognózist.

Ha kellő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, az új természetes szin
optikus periódusban várható folyamatok sémáját a kapott prognosztikai 
útmutatások alapján készítjük el.

Teljesebb képet nyerhetünk az új periódusban várható folyamatokról és 
időjárásról, ha analógiát választunk ki azokhoz a prognosztikai útmutatások
hoz, amelyeket a folyó periódus tendenciájának AT 500 közepes térképét és 
az izallohipsza térképeket analizálva kaptunk. A szinoptikus, aki jól ismeri 
a folyamatok fejlődési sajátosságait, a legtöbb esetben úgy is összeállíthatja 
a folyamatoknak az új periódusban várható fejlődését feltüntető sémát, ha 
analógiák nélkül használja fel a nyert prognosztikai útmutatásokat. Ha ezen
kívül a szinoptikus alaposan tanulmányozta a vizsgált területen a különböző 
szinoptikus helyzetek mellett uralkodó időjárási jellegzetességeket, és a 
terület fizikai, valamint földrajzi sajátosságait, az új periódusra vonatkozó 
időelőrejelzést analógiák felhasználása nélkül is kidolgozhatja.

Amikor a természetes szinoptikus periódus prognózisát összeállítjuk, 
az alábbi módon választjuk ki az analógiát : a folyó periódus tendenciájának 
folyamataihoz úgy választjuk ki az analóg folyamatot, hogy az analógpár a 
természetes szinoptikus periódus tendenciáját képviselje. Az analógiában a 
folyamatok olyanok legyenek, amilyenek a természetes szinoptikus periódus 
többi részében várhatók. Ami az új természetes szinoptikus periódus folya
matait illeti, az analógiában meg kell felelniük azoknak a prognosztikai 
útmutatásoknak, amelyeket a folyó periódus tendenciájára vonatkozó AT 500 
közepes térképnek és az izallohipsza térképnek az analíziséből nyertünk.
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Hasonló folyamatokat lehetőleg a megfelelő évszakban választunk, bár ezek 
az év bármely szakában megtalálhatók. A időelőrejelzés kidolgozásához 
használt analógia időpontja legfeljebb 1—2 héttel térjen el a folyó termé
szetes szinoptikus periódus időpontjától. Ellenkező esetben az analógia 
alapján készített prognózisban klimatológiai korrekciókat kell eszközölnünk.

így a természetes szinoptikus periódusokban végbemenő folyamatok 
analíziséhez a következő anyagot használjuk fel :

a) földközeli és magassági szinoptikus térképeket ;
b) a tendencia és az egész periódus kinematikus gyűjtőtérképeit ;
c) a periódus-tendencia AT 500 és RT 500/1000 közepes térképeit ;
d) izallohipsza-térképeket : a természetes szinoptikus periódus tenden

ciájának izallohipsza-térképét, a periódus második napjának esti és harmadik 
napjának izallohipsza-térképét.

Vizsgáljunk meg egy prognózis példát, amelyet az 1954. V ili. 19—20 
periódus-tendencia alapján a periódus többi napjára és a következő termé
szetes szinoptikus periódusra állítottunk össze. Mindenekelőtt meggyőző
dünk arról, hogy a természetes szinoptikus periódus augusztus 19-én kez
dődött. Ehhez a napi térképeken követjük a magassági deformációs mező 
fejlődését. A VIII. 19.-i05órás térkép szerint a magassági deformációs mező 
átalakult, mert az Északi-tenger felett elszigetelt ciklon keletkezett, amely
nek az RT 500/1000 térképen hidegközpont felel meg. A VIII. 18.-i AT 500 
térképen a magassági depresszió teknőjében, amelynek központja Skandinávia 
felett volt, a Brit-szigetek körzetében szegélyciklon mutatkozott. Ez a ciklon 
azonban nem volt elszigetelt (önálló) és nem volt megfelelő hidegcentruma.

Tegyük fel, hogy az Északi-tenger felett izolált ciklon az augusztus 19-én 
kezdődő természetes szinoptikus periódus magassági deformációs mezőjé
nek komponense. A fenti ciklon keletkezésével új magassági deformációs 
mező alakult ki. A bárikus képződmények észlelt áthelyeződése alapján fel
tehető, hogy a VIII. 13-án kezdődő periódushoz képest megváltozott a folya
mat fejlődésének iránya.

Hasonlítsuk össze továbbá a V ili. 19.-i 03 órás térkép alapján a ciklon- és 
anticikloncentrumok elhelyezkedését a bárikus mezők elhelyezkedésével a 
VIII. 13-án kezdődő periódus kinematikus gyűjtőtérképén. Azt látjuk, hogy 
az Ukrajna feletti ciklonközpont arra a körzetre jut, ahol az említett kine
matikus gyűjtőtérképen anticiklonok helyeződtek át. Más körzetekben is 
megfigyelhető a centrumok tömörülése.

A szinoptikus folyamatok földközeli térképek alapján végzett analízise 
tehát alátámasztja azt, hogy a természetes szinoptikus periódus VIII. 19-én 
kezdődött.

Ha megvizsgáljuk a VIII. 8—9 periódus tendenciájához készített napi 
izallohipsza-térképeket, azt látjuk, hogy VIII. 19-én VIII. 18-hoz képest a 
negatív és pozitív izallohipszák központjai körülbelül ugyanazokban a kör
zetekben maradtak, de némelyiknek az intenzitása észrevehetően megválto
zott. Az Atlanti-óceán északi része felett a pozitív izallohipszák központja 
12 dkm-rel megerősödött. A pozitív izallohipszák másik központja Nyugat- 
Szibéria északi része felett 9 dkm-rel gyöngült. Megfigyeltük, hogy ha az 
izallohipsza központi intenzitása' több mint 8 dkm-rel változik, ez egyél) 
jelekkel együtt új természetes szinoptikus periódus kezdetét mutatja.

így a földközeli és magassági térképek analízise alátámasztotta azt, 
hogy a természetes szinoptikus periódus VIII. 19-én megkezdődött.

A természetes szinoptikus periódus második napján elkészítjük a periódus 
tendenciájának kinematikus gyűjtőtérképét (1. ábra), amely képet ad arról,
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miiyen irány várható a folyó természetes szinoptikus periódus többi napján 
a szinoptikus folyamatok fejlődésében, továbbá az anticiklonális és ciklonális 
mezők földrajzi elhelyezkedésében. Ezenkívül, annak meghatározásához, 
milyen irányban helyeződnek át a bárikus képződmények a folyó periódus
ban, felhasználjuk a kezdődő természetes szinoptikus periódus első napjának 
reggelére és estéjére vonatkozó AT 500 térképeket.

A periódus harmadik napján a szinoptikusnak a folyó földközeli és 
magassági szinoptikus térképeken kívül rendelkezésére állnak a periódus
tendencia kinematikus gyűjtőtérképei, AT 500 és RT 500/1000 közepes 
térképei, a periódus-tendencia izallohipsza térképei, ismeri továbbá az izallo- 
hipszák változásait, a második nap estéjének és a harmadik napnak az izallo- 
hipszáit.

Amikor analizálni kezdjük a folyamatokat, hogy a folyó és a következő 
periódusra prognosztikai útmutatásokat nyerjünk, meghatározzuk a termé
szetes szinoptikus periódus magassági deformációs mezőjének összetevőit 
(lásd 3. és 4. ábra) : az Északi-tenger, Balkán-félsziget, Kazah Köztársaság 
és a Barents-tenger déli része felett észlelt ciklonoknak az RT 500/1000 tér
képen önálló hidegcentrumok felelnek meg. E ciklonokat tehát úgy tekintjük, 
mint a periódus magassági deformációs mezőjének összetevőit. Ezek a cik
lonok az egész periódus folyamán állandó bárikus képződmények lesznek, 
csupán intenzitásuk és elhelyezkedésük változik némileg. A periódus magas
sági deformációs mezőjének anticiklonális komponensei a Krasznojarszk- 
határvidék északi része és a Volga középső folyása feletti anticiklonok, mert 
ezeknek önálló melegközpontjuk van.

A periódus-tendencia negatív izallohipsza központjai a Barents-tenger, 
a Kazah Köztársaság és a* Balkán-félsziget felett majdnem teljesen egybe
esnek ugyanannak a periódus-tendenciának AT 500 térképén levő ciklon
központokkal. A fenti központok azt mutatják, hogy a magasságok az előző 
periódus tendenciájától a folyó periódus tendenciájáig csökkentek. Az Atlanti
óceán északi része felett levő pozitív izallohipsza-központ magassági gerinc
nek felel meg és azt mutatja, hogy a vizsgált körzetben a folyó periódus
tendenciában a magasságok az előző periódus-tendenciához képest emelked
tek. A magasságok emelkedését észleltük az anticiklonális összetevő terüle
tén is Nyugat-Szibéria északi része felett.

A periódus-tendencia AT 500 térképének és a periódus második esti, 
valamint harmadik napi izallohipsza-térképének együttes analíziséből meg
állapíthatjuk a magassági deformációs mező változásait a folyó periódusban 
(3 ., 7. és 8. ábra). Északnyugat-Európa, a Balkán-félsziget és a Kazah Köz
társaság felett pozitív izallohipsza centrumok vannak, amelyek a magassá
gok növekedését mutatják. A negatív izallohipszák centrumai Délnyugat- 
Éurópa, a Szovjetunió európai részének központi területei, valamint Nyugat- 
Szibéria felett a magasságok csökkenését jelzik a folyó periódusban.

A Kárpátok és a Kazah Köztársaság felett a ciklonok kitöltődnek, mert 
pozitív izallohipsza centrumok konvergálnak velük. Nyugat-Szibéria felett 
az anticiklon felbomlik, a Barents-tenger déli vidéke felett pedig a ciklon 
délnyugati részén kitöltődik.

Az új természetes szinoptikus periódusra vonatkozó prognosztikai 
útmutatásokat úgy kapjuk, hog^ a periódus-tendencia AT 500 és izallohipsza 
térképét együtt analizáljuk (3. és 9. ábra). Ha az izohipszák konvergálási 
zónájának és a pozitív izallohipszáknak, illetve az izohipszák divergálási 
zónáinak és a negatív izallohipszáknak bizonyos társításához a megállapított 
sablonokat alkalmazzuk, akkor az új természetes szinoptikus periódus ten-
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8 . á b ra . 1954. VIH. 21 — (19—20) periódus harmadik napjának izallohipszái

7. ábra. 1954. VIII. 20—(19—20) periódus második estéjének izallohipszái
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denciájában a Föld felszínénél várható bárikus képződményekre vonatko
zólag az alábbi útmutatásokat kapjuk.

A Brit-sziget északi része felett az izohipszák konvergálási zónájának, 
amelyet az Északi-tenger feletti ciklon és az Izland felé irányuló déli anti
ciklon gerince alkot, a periódus-tendencia izallohipsza-térképén pozitív 
izallohipszák felelnek meg. Az ismert sablonnak megfelelően a vizsgált kör
zetben az új természetes szinoptikus periódus tendenciájában a Föld fel
színénél tehát mag vagy gerinc várható. Az izohipszák divergálása a Földközi
tenger nyugati része felett a nulla izallohipszával esik egybe, ezért a vizsgált

9. ábra. 1954. VIII. (13—14) — (19—20) periódus-tendencia izallohipszái

körzetben az új periódus tendenciájában csatorna- vagy szegélyciklon vár
ható.

Az új periódus tendenciájában szegélyciklon várható a Fekete-tenger 
körzetében, az izohipszák divergálási zónája alatt, amelynek a periódus
tendencia negatív izallohipszáinak pereme felel meg.

A Leningrád-terület körzetében a konvergáló izohipszák alatt, a Barents- 
tenger déli része felett levő ciklon és a Szovjetunió európai része felett levő 
gerinc között, amelyeknek a periódus-tendencia pozitív izallohipszái felelnek 
meg, utalást találunk arra, hogy az új periódus tendenciájában mag vagy 
gerinc várható.

Dél-Urál felett, a Szovjetunió európai része feletti gerinc és Nyugat- 
Szibéria déli része feletti ciklon között az izohipszák konvergálnak, aminek 
negatív izallohipsza-centrum pereme felel meg, tehát a fenti körzet terü
letén az új periódus tendenciájában nem nyerünk prognosztikai útmutatást. 
A nyugatszibériai magassági ciklon keleti peremén az izohipszák divergál-
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10. ábi'a. 1954. VIII. 22 — 24-re várható szinoptikus folyamatok sémája

11. ábra. 1954. VIII. 25 — 30-ra várható szinoptikus folyamatok sémája
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nak, ennek nulla izallohipsza felel meg s emellett a negatív izallohipszák 
centruma a ciklon területével, a pozitív izallohipszák centruma pedig az anti
ciklon gerincével esik egybe. Az izohipszák és izallohipszák fenti kapcsoló
dása révén utalást találunk arra, hogy a vizsgált körzetben csatorna- vagy 
szegélyciklon várható. 9

A Kara-tenger felett az izohipszák divergálásának a periódus-tendencia 
negatív izallohipszáinak perifériája felel meg, tehát a fenti körzetben az új 
periódus tendenciájában szegélyciklon várható.

így az új periódus tendenciájában a földfelszínnél az alábbi bárikus 
képződményekre vonatkozólag nyertünk utalást : szegélyciklon Izland dél
nyugati részén ; mag vagy gerinc a Brit-szigetek körzetében ; szegély
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ig. ábra. 1954. VIII. 26—27 periódus-tendencia kinematikus gyűjtőtérképe

ciklon a Földközi-tenger nyugati részének körzetében és a Fekete-tenger 
felett, mag a Leningrád-terület felett ; szegélyciklon Nyugat-Szibéria dél
keleti részén és az Ob-öböl felett.

Tekintettel arra, hogy az előző periódus hatnapos volt és hatnaposak 
voltak az ezt megelőző periódusok is, feltételezzük, hogy a folyó és a követ
kező ^periódus időtartama is 6 nap lesz, vagyis a folyamatok és az időjárás 
prognózisát augusztus 22-től 30-ig, 9 napra állítjuk össze.

A kapott prognosztikai útmutatások alapján elkészítjük az új termé
szetes szinoptikus periódusra a szinoptikus folyamatok várható fejlődésének 
sémáját. így a természetes szinoptikus periódus harmadik napján (aug. 21) 
elkészítettük a periódus többi napjára, 22 —24-ig és az egész új, augusztus 
25 — 30 közötti periódusra a szinoptikus folyamatok várható fejlődésének a 
sémáját. Ezeket a sémákat itt bemutatjuk (10. és 11. ábra). A térképeken

3 Időjárás
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feltüntetett egyezményes jelek a következők : vastag nyíl — ciklonok trajek- 
'toriái ; szaggatott vastag nyíl — szegély- és kitöltődő ciklonok vagy csator
nák trajektoriái ; a szaggatott kettős vonalú nyíl — magasnyomású magok 
és féloszló anticiklonok vagy gerincek trajektoriái. A demarkációs vonalakat 
folytonos fekete vonallal jelöltük. A trajektoriák végén levő nyíl a várható 
áthelyeződés irányát és azt a körzetet jelzi, amelyben a prognosztizált idő
szak utolsó napján bárikus képződmény várható. A trajektoria kiindulásánál 
levő körzetben a bárikus képződmény a prognosztizált időszak első napjában 
(vagy első napjaiban) várható.

13. ábra. 1954. VIII. 26—30 természetes szinoptikus időszak kinematikus gyűjtőtérképe

A szinoptikus ezután a szinoptikus folyamatok várható fejlődését fel
tüntető sémák, a körzet fizikai és földrajzi, továbbá időjárási sajátosságainak 
figyelemvebételével állítja össze a prognózis szövegét, amelyhez néha ana
lógiát is igénybe vehet.

Elgondolásunk helyességét igazolják az 1954. augusztus 26 — 30 közötti 
egész természetes szinoptikus periódus kinematikus gyűjtőtérképei (12. és
13. ábra).

Rövid előadásunkban a Szovjetunióban folyó középtávú időelőrejelzési 
módszert csak alapvonásaiban világíthattuk meg.

fF ord .: Faragó Lászlóné)
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Csang Nei-csao
a K ínai Népköztársaság Időjelző Szolgálatának h. vezetője (Peking) :

A távidőjelzés statisztikai módszerei Kínában
Összefoglalás : A dolgozat két egyszerű statisztikai eljárást : az egymást 

követő változások módszerét, és a többszörös belső összefüggések módszerét 
ismerteti. Két gyakorlati példán mutatja be a módszerek használatát. Az elsőben 
a tájfunok számának előrejelzését 1950-re az ötévi periodicitás, ill. perszisztencia 
alapján. A második példa a csungkingi 1951. évi júliusi csapadék előrejelzésére 
vonatkozik, lényegében egy 8 havi ritmusosság alapján.

*

Статистические методы в Китае. Статья излагает два простых, 
статистических методов : метод изменений, следующихся одно за другим 
и метод многократных внутренных зависимостей. Применение методов 
показывается на двух примерах. В первом примере узнаем предсказание 
на 1950 г. числа тайфунов на основе пятилетней периодичности. Второй 
пример относится к предсказанию июнских осадков 1951 г. города Чун- 
кинг, существенно на основе одной восьмимесячной рифмичности.

*

Méthodes statistiques de la prévision à longue échéance en Chine. L’article 
contient la description de deux procédés statistiques simples : celui des variations 
successives et des connexions internes multiples. L’application des méthodes est 
illustrée par deux exemples. Le premier consiste dans la prévision des typhons en 
1950 basée à une périodicité de 5 ans complétée par le principe de persistance. Le 
deuxiem exemple est fourni par иле prévision de la précipitation en juin 1951 
à Chunking, se fondant, en principe, sur une périodicité de 8 mois.

*

Távprognosztikai kutatásunk 1935-ben kezdődött, dr. Tu Csang-vang 
professzor munkásságával, aki a Walker-féle korrelációs módszert alkalmazta 
a Kínában előforduló csapadék és a világ időjárása közötti kapcsolat kiderí
tésére. A jelenlegi távidőjelző szolgálatban, amelyet nem sokkal Népköztársa
ságunk megalakulása után szerveztünk meg, néhány statisztikai módszert 
dolgoztunk ki, mint például az egymást követő változások módszerét és a 
többszörös belső összefüggések módszerét. Mivel hiányzik az országunkra 
vonatkozó időjárási térképek hosszú sorozata, valamint, mert nagy kiterje
désű belső területeinken az állomáshálózatunk igen ritka, eddig nem alkal
mazhattuk a nagy szovjet meteorológus, Multanovszkij szinoptikus mód
szerét. A Kínában kialakult módszerek aránylag egyszerűek, mégis mennyi
ségi előrejelzést adnak egy évig terjedő időtartamra. Elvileg ugyan a statisz
tikai analógiának és az extrapoláció egyik fajtájának nevezhetnénk, de 
talán mégis jobbak, mint a korrelációs anlízis, vagy a perióduskutatás egy
magában. Az átlagostól való eltérés (anomália) előjelére vonatkozó előre
jelzéseink 75% pontosságúak ; a mennyiségi előrejelzéseink beválása termé
szetesen már nem ennyire jó.

A? egymást követő változások módszere, amelyet Jang Csien-csu dolgozott 
ki, a következő :

Egy meteorológiai elem (vagy jelenség) évközi változásait keressük. 
Nem érdekelnek ugyanis minket az időjárási elemek változásait előidéző 
tényezők, megelégszünk az eredő hatás felfedésével, amely kétségkívül jelen 
van az évközi változások minden részletében.

E módszernél az egymásra következéseket vizsgálták az időjárási elemek 
havi vagy évi összegeiben (bizonyos időjárási jelenség előfordulásaiban)
3*
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vagy közepes értéktől való eltérésükben, az egymást követő évek azonos 
hónapjaiban, évszakaiban. Az előrejelzés érvényessége egy év. Az analízis 
egyszerűbbé tételére rajzoljuk fel először egy görbében az egymásra követ
kező értékeket, azaz egy időbeli sorozatot megfelelő léptékben. A görbe 
következő tulajdonságait vizsgáltuk :

1. Perzisztencia (megmaradás) ; mint például az elem megmaradása 
bizonyos küszöbérték felett.

2. Analógia ; a jelenlegi és egy megfelelő előző időszakban bekövet
kezett változások közötti analógia.

3. Fordulópont ; amikor például meghatározott periodicitású éveket 
elmosódott periodicitásúak követik, vagy magas értékek tartós előfordulását 
tartósan alacsony értékek követik. Vizsgáljuk ezek időközeit és előfordulásuk 
szimptómáit. Nézetünk szerint ennek igen nagy a jelentősége.

1. ábra. A tájfun gyakorisága a Csendes-óceán nyugati része fölött

4. Periodicitás ; a maximális és minimális értékek stb. periodikus, vagy 
kváziperiodikus megjelenése.

5. Határértékek ; bizonyos küszöbérték feletti értékek előfordulásának 
valószínűsége. Minthogy ez nagy mértékben függ a megfigyelések időtarta
mától, ezt csak alkalmilag használjuk.

Bemutatunk 2 példát a rendszeresen készített előrejelzéseinkből :
1. példa. A tájfunok számának előrejelzése a Csendes-óceán nyugati részére 

1950-ben.
1920 óta a tájfunok számában minden ötödik évben (1920., 1925., . . . 

1945.) minimum mutatkozik (1. ábra). Ebből következik, hogy az 1950. 
évben minimumnak kell lennie (periodicitás). Azt is megállapították, hogy 
minden maximumos év után a tájfunok száma két egymást követő (1923 — 25 ; 
1929—31 ; 1934 — 36) éven át csökken (perzisztencia). Minthogy 1948-ban 
volt az utolsó maximum, a tájfunok számának 1950-ben kisebbnek kell 
lennie, mint 1949-ben volt. Ilyen elgondolások alapján tehát előre jeleztük, 
hogy az adott térségben 1950-ben a tájfunok száma mintegy 12 lesz, vagyis 
10 —15 közé fog esni. (Ebben az évben a tájfunok valódi száma 13 volt.)

2. példa. Az 1951. júniusi csapadék Pekingben.
A 2. ábrából látható, hogy ha valamely év júniusában a csapadék 100 

mm-nél több és a következő évben csökken, a harmadik év júniusában a 
csapadék még tovább csökken, vagy esetenként emelkedik, de az összmeny- 
nyiség kevesebb lesz 80 mm-nél (perzisztencia, határértékek). Minthogy 1949 
júniusában a csapadék meghaladta a 100 mm-t, és 1950-ben csökkent, az
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1951. évi csapadéknak 80 mm alatt kell lennie. Másrészt az 1951 júniusi 
csapadék az 1923 — 27 időszak analógiája alapján nem lesz kevesebb, mint 
40 mm. Az 1951 júniusi csapadék előrejelzése tehát 40 — 80 mm. (Ténylegesen : 
52,5 mm volt.)

A másik módszert, amelyet Fan Tung-kvan dolgozott ki, a többszörös 
belső összefüggések módszerének nevezzük. Ez a módszer az éghajlati adatokból 
olyan analógiákat emel ki, amelyeket ugyanolyan karakterisztikus változás 
jellemez néhány hónap (vagy évszak, illetőleg év, aszerint, hogy melyik 
időegységet használjuk) csoportosított értékeiben és ezekből az analógiákból 
kikeresi a különböző összefüggéseket a csoportosított havi értékek között a 
karakterisztikus változás utáni időszakban. Legjobban egy példával vilá
gíthatjuk meg ezt a módszert.

1535 1913 1315 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950

2. ábra. A júniusi csapadékösszeg (mm) alakulása Pekingben,
1841 — 1855, 1870—1950

Példa : Az 1953 augusztusi csapadék előrejelzése Csungkingra.
A havi csapadékmennyiségeket 7 csoportba osztották, éspedig : erősen 

csapadékos (több mint az átlagos csapadék 240%-a) ; mérsékelten csapadékos 
(180 — 240%) ; az átlagosnál valamivel csapadékosabb (130 —180%) ; átlagos 
(85—130%) : az átlagosnál valamivel szárazabb (60—85%); enyhe szárazság 
(35 — 60%) ; szárazság (0—35%).

Azt találták, hogy az utolsó esztendőben a legjellegzetesebb változás az 
volt, hogy három hónapon keresztül (1952 november, október és december 
hóban) átlagos volt a csapadék és ezt a normálisnál valamivel csapadékosabb 
követte (1953 január). Csungking 22 évi csapadék-adataiból hat analógia
esetet vettünk fel, ahol három egymást követő hónapban a csapadék átlagos 
volt, majd az átlagosnál csapadékosabb (az átlagosnál valamivel csapadéko
sabb, vagy mérsékelten csapadékos) hónap következett. Ezeket az analógiákat 
az itt'bemutatott táblázatban tüntettük fel, amelyben a számok a három átla
gos csapadékú hónapot követő hónapok sorszámát jelentik. Világos, hogy a 
nyolcadik hónap csapadéka legtöbbször az átlag alatt marad. Könnyen 
belátható az is, hogy : a) a nyolcadik hónap csapadéka átlagos, vagy átlag 
alatti, ha a negyedik hónapé átlagos, vagy átlag feletti ; b) a nyolcadik 
hónap csapadéka átlag feletti, ha a negyediké átlag alatti és c) a nyolcadik 
hónap csapadéka átlag alatti, ha az ötödik hónapé átlag alatti és mind a



362 «

Táblázat: Az 1953. évi augusztusi csapadék előrejelzése Csungkingban
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kettő ugyanabba a fokozatba tartozik. Ezeknek az analíziseknek az alapján 
előrejeleztük, hogy a nyolcadik hónap csapadéka az enyhe szárazságnak fog 
megfelelni, minthogy az 5. hónap csapadéka a jelen esetben az enyhe szá
razság fokozatával azonos mértékű és a negyedik hónapé pedig átlagos. 
A jelen esetben a nyolcadik hónap 1953 augusztusa és a csungkingi augusz
tusi csapadék osztályozásának megfelelően az előrejelzés 40 — 80 mm (a 
valóságban 63,7 mm volt).

Az előbb bemutatott két módszer csupán a távidőjelzésekkel szemben 
fennálló sürgető szükség kielégítésére szolgál. Mindkettőnek vannak hiányos
ságai, mint például az, hogy ilyen módszerekkel nem könnyű a szélsőséges 
eseteket előrejelezni, nincs meg a fizikai megokolásuk és viszonylag hosszú 
éghajlati feljegyzésekre van szükség. Ezeken kívül a módszer jóságát még 
nem vizsgálták meg a statisztika szigorú szabályai alapján. Ezt később kísé
reljük meg.

1953 óta tanulmányozzuk a Multanovszkij-féle távprognosztikai szin
optikus módszert. Felismertük, hogy ez sokkal magasabb értékű. Számos 
szinoptikai és fizikai megfontolást tartalmaz, ami alapvetően fontos. Meg 
fogjuk kísérelni ennek a módszernek a használatát a távidőjelző szolgála
tunkban. Néhány előkészítő munkálatot, mint például a Multanovszkij- 
iskola fő műveinek lefordítását már elvégeztük. Reméljük, hogy e Szovjet
unióban kidolgozott módszer alkalmazásával a távidőjelző szolgálatunk nagy 
lépéssel jut majd előbbre.

(Ford. : Ozorai Zoltán)
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Prof.  dr. H. Philipps
a Német Dem. Köztársaság Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálatának igazgatója

( Potsdam) :

Az időjárás közepes és hosszabb időtartamú 
előrejelzésének kérdéseiről

Összefoglalás : A szerző megbírálja az eddig alkalmazott távprognosztikai 
módszereket. Megállapítja, hogy sem az egzakt matematikai-fizikai alapokra, sem 
az analógiákra, vagy éppen a szingularitásokra építő módszerek nem nyújtanak 
kielégítő eredményeket. E módszerek szintézisétől vár némi javulást, de főként 
a klasszikus fogalmakon nyugvó új makrodinamikától. Hangsúlyozza, hogy a 
jobb eredmények elérésének egyik döntő feltétele a szoros, konkrét és kollektív 
együttműködés.

★
О вопросах предсказания погоды на средний и долгий срок. Авдор об

суждает методы долгосрочного предсказания, примененные до сих пор. 
Он уставливает, что эти методы не дают удовлетворительных резуль
татов, безразлично, что они построены на экзактную основу математики- 
физики, или на аналогии, или-же на сингуляритеты. Известное улучшение 
можно ожидать от синтеза этих методов, но прежде всего от новой 
макродинамики, основывающейся на классических понятиях. Автор 
подчеркивает, что одним из решающих условий достижения лучших 
результатов является тесное, конкретное, коллективное содействие.

*

Le problème des prévisions à moyenne et longue échéance. L’auteur donne une 
analyse critique des méthodes proposées pour la solution des prévisions à longue 
échéance. Il constate qu il n’est pas encore possible d’obtenir des résultats sati- 
faisantes, ni par les méthodes se fondant sur des considérations exactes mathémati
ques et physiques, ni par la méthode des analogies, ni par l’utilisation des singu
larités. Une certaine amélioration de cette situation devrait résulter par la synthèse 
de ces méthodes, mais un progrès réellement essentiel pourrait être obtenu par 
une macrodynamique fondée sur des bases classiques. Il est souligné qu’une con
dition très importante de tout progrès en ce domain consiste en une coopération 
intime, concrète et collective.

★

E kongresszuson a makroszinoptikai kutatás jelenlegi helyzetéről van 
szó. Ha valamelyik tudományágban »helyzetről« beszélünk, ezen egészen 
határozott dolgot szoktunk érteni. így aligha beszélhetünk a földrajz, a növény
tan, a geodézia területén fennálló »helyzetről«, viszont teljes joggal beszél
hetünk »a makroszinoptikai kutatás jelenlegi helyzetéről«.

Miben áll ez ? Abban, hogy a hosszúlejáratú előrejelzés iránt egyre nő 
a szükséglet, ámde a makroszinoptikai kutatás területén elért eredmények 
e követelményeket nem elégítik ki. Hasonló és bizonyos határok között ezzel 
nagyon is összehasonlítható helyzetet látunk a daganatos megbetegedésekkel 
kapcsolatban az orvostudományban. Itt is azt tapasztalhatjuk, hogy a rák
betegség viszonylag nagy halálozási arányszáma szükségessé tette e pusztító 
betegség okainak alaposabb feltárását, azonban az eddig elért eredmények 
e kívánalmat a legkisebb mértékben sem elégítik ki. Mindebből az következik, 
hogy a közép- és hosszúlejáratú időjáráselőrejelzés területén fennálló jelenlegi 
helyzet mielőbbi megszüntetésére kell törekednünk. Úgy vélem, e kongresz- 
szusnak az a feladata, hogy közösen megvitassuk a vázolt helyzet megszünteté
sének lehetőségeit, és a célhoz vezető kollektív intézkedéseket. E hatalmas 
feladat megoldása erőink megfeszítését kívánja, de — ha sikert érünk el — az 
eredmények bőven kárpótolják fáradozásainkat.
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Azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom a következőket : ismeretes, hogy a 
legkülönfélébb irányokban már évtizedek óta törekszünk eredmények elérésére, 
azonban minden fáradozásunk, minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült 
még eddig a közép- és hosszúlejáratú időjáráselőrejelzés probléméjának 
kielégítő megoldása. Az eddig megjelent számos tanulmány inkább csak 
vitatható részletmegoldásokat tartalmaz, s e részletmegoldások szintézise
— feltéve, hogy e szintézis valóban végrehajtható — sem visz előbbre ben
nünket. Az összefoglalást célzó tanulmányokra ugyanis az jellemző, hogy
— lényegüket tekintve — sikertelen megoldások összehordásából állanak, 
még akkor is, ha olyan szerzőkről van szó, akik hosszú időn át behatóan 
foglalkoztak a szóbanforgó problémával és egyébként nagyon sok részletet 
kiválóan ismernek. Az olvasókon — akarva, nem akarva — levertség lesz 
úrrá, s bár távol áll tőlünk az ilyen pesszimista hangulat, mert materialista 
gondolkodásmódunkkal össze nem egyeztethető a ngnorabimus« tagadó állás
pontja, mégis el kell ismernünk, hogy az e területen elért eredmények még 
nyilvánvalóan elégtelenek.

Éppen ezért — véleményem szerint — e nagy feladatot csakis akkor 
oldhatjuk meg, ha a kollektív munka, s országaink szoros együttműködésének 
útjára lépünk. Erre annál is inkább szükség van, mert a Meteorológiai Világ- 
szervezet e kérdést még nem tárgyalta nemzetközi méreteiben. Ahhoz, hogy 
e terjedelmes és nehéz kérdés tervszerű és rendszeres megoldásához kiinduló
pontot teremtsünk magunknak, több úton indulhatunk el. Nyilvánvalóan 
helyesen járunk el akkor is, ha eddigi tapasztalatainkat sorba vesszük, és 
megvizsgáljuk, hogy milyen hibákat követtünk el, hol találhatunk helyes 
eredményt sejtető kezdeményezéseket, melyek az »ad acta« teendő haszon
talan részek, és mire kellene több figyelmet fordítanunk. Ilyesfajta áttekintés
nek, visszapillantásnak feltétlenül ott kell kezdődnie, ahol már kézzelfogható 
eredmények vannak, de ott is, ahol a napi időjáráselőrejelzést megjavító 
célkitűzéseket találhatunk. A napi időjáráselőrejelzés állandó javulása — 
vitathatatlan tény, és ebben nagy része van a civilizált emberiség kollektív 
szervező munkájának is. Az élesebb szemű megfigyelő előtt azonban egyes 
pontok mégiscsak kéteseknek látszanak. Ismeretes, hogy az utóbbi évtizedek
ben nagyon sok pénzt és fáradságot fordítottak az időjárásjelző szolgálat 
továbbfejlesztésére. így például sok technikai részt jelentősen megjavítottak '— 
különösképpen a hírközlés, a prognózistovábbítás, a meteorológiai hálózat 
sűrítése területén stb. — hogyan állunk azonban a tudományos eredmé
nyekkel ? A prognózisok javulása még megközelítően sem tartott lépést a 
ráfordított anyagi eszközök mennyiségével. E szembeszökő tény nyomán 
felmerül a kérdés : vájjon már elértük volna a szinoptikai módszer határát 
és vájjon nem volna-e kívánatos, hogy e módszert új ismeretekkel terméke
nyebbé tegyük ? E kérdés azonban egy másikat is felvet: miben áll tulaj
donképpen a szinoptikai módszer lényege ? Ha erre a kérdésre választ kérünk, 
valamennyi szinoptikus extrapolációs módszert emleget. Ebben tehát egyet
értenek, de abban, milyen módon végezhető el legeredményesebben az extra
poláció, már megoszlik a véleményük. Ez más szóval azt jelenti, hogy sok
sok módszer van, számos szinoptikai iskola is, sőt a segédeszközök, dia
grammpapírok, magassági térképek, és egyéb térképek száma még nagyobb. 
Az általánosan érvényes fizikai törvények mellett sokszáz többé-kevébbé 
bizonyított gyakorlati szabályt, tapasztalati úton szerzett összefüggést stb. 
is megtaláltunk, azonban mindezek ellenére mégis azt érezzük, hogy a napi 
szinoptikában szubjektív-empirikus eljárások vannak használatban : hiányzik 
az objektív módszer. Ez a mélyebb oka annak, hogy annyira keresik a »született«
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prognosztizőrt, megbecsülve annak »hatodik érzékét«. E nagy kereslet okvet
lenül megcsappanna, ha létezne egy valóban objektív szinoptikai módszer.

Azt hiszem, nem esek túlzásba, ha azt állítom, hogy a vezető szinoptikusok 
nagy része ezt a helyzetet világosan felismerte és a valóban objektív módszer 
hiányában látja a napi előrejelzés ki nem elégítő haladásának okát. E szinopti
kusoknak az a véleménye, hogy az extrapolációs módszer egyeduralmának 
hatása alatt helytelenül vetjük fel a szinoptikai módszer problémáit. Az extra
polációs módszer számára csak a következő kérdések léteznek :

1. Milyen az idő ?
2. Milyen lesz az idő ?
Okvetlenül fel kell azonban vetnünk még egy kérdést :
Miért ilyen az idő ?
E kérdés nagyjelentőségű és arra figyelmeztet bennünket, hogy az idő

járási térképeken visszatükröződő időjárási folyamatok, események nem 
pusztán kinematikai kiindulóhelyzetet jelentenek, hanem fizikai folyamatok 
komplexumait, és éppen ezért ezek nem használhatók fel a legkülönbözőbb 
extrapolációs eljárások tárgyaként, csakis akkor, ha a kvantitatív-fizikai 
kutatás módszerét alkalmazzuk. Ma már azt is tudjuk, hogy a hosszúlejáratú 
időjáráselőrejelzésekben az extrapolációs lehetőségek még sokkal korlátozot
tabb mértékben alkalmazhatók és itt csak a dinamikai-fizikai folyamatok 
intenzív tanulmányozása nyújthat új ismereteket és mélyebb bepillantást 
az általános cirkuláció mechanizmusába. Úgy vélem, csakis ez az út vezethet 
eredményekhez.

A fejlődés eddig arra irányult, hogy a hosszúlejáratú, helyesebben a közép- 
lejáratú időjáráselőrejelzés idomult a rövidlejáratúhoz, mégpedig oly módon, 
hogy megkísérelték a szinoptikus extrapolációnak valamivel nagyobb idő
tartamra — maximálisan körülbelül egy hétre — való kiterjesztését. Amikor 
azt láttuk, hogy a beválási biztonság megközelítőleg sem csökkent annyira, 
mint ahogyan azt vártuk, némiképp az öncsalás áldozataivá váltunk. Arról 
van ugyanis szó, hogy a 36 vagy 48 órára vonatkozó prognózisokat meglehető
sen részletezve tudjuk jellemezni, viszont az egy hetes prognózisok csak a 
közepes időjárásjelleg megadására szorítkoznak. Nyilvánvaló, hogy az effajta 
prognózisok beválásának elbírálási mértéke enyhébb lesz, mint a sokkal 
konkrétabb megállapításokat adó rövidlejáratúak esetében.

Nagy mértékben ki nem elégítő és maguk a prognosztizőrök számára is 
elégtelen marad mindenekelőtt az, hogy sok esetben egészen jogtalanul 
jelölnek meg valamit beválásnak. Ezeknek az előrejelzéseknek mindegyike 
ugyanis természetszerűen azon az elképzelésen alapul, amelyet a meteorológus 
a szinoptikai fejlődésről alkot magának. Ha azonban fel kell ismernie, hogy e 
fejlődés egészen más úton halad és az előrejelzések szövege ezt a tévedést 
egyáltalán nem hozza ugyanabban a mértékben napvilágra — éppen azért, 
mert az időjárásjellegről te tt kijelentés többértelmű lehet és egy bizonyos 
időjárástípus többféle fejlődési menethez kapcsolható — az ilyen látszatsiker 
e meteorológus számára a valóságban súlyos vereséget jelent.

Baur már régen, körülbelül a harmincas évek közepe táján ismerte fel, 
hogy a középlejáratú időjáráselőrejelzéshez, ha az szinoptikai alapokon kíván 
nyugodni, a napi szinoptikától egészen eltérő szinoptikai szemléleti módra 
kell felépülnie.Baur ezt a szinoptikai szemléletmódot — még mielőtt az ilyesfajta 
»szinoptika« fogalma tisztán kialakult volna — makroszinoptikának nevezte.

Ez a makroszinoptika, amely a szinoptikai alapokon nyugvó közép- 
lejáratú előrejelzés kiindulópontját alkotja, azóta bizonyos formát öltött és 
kialakította a saját stílusát.
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Általánosan ismert tény — amelyet időnként az időjárásjelző szolgálat 
is felhasznál — hogy a szinoptikai tér nagysága az előrejelzési időtartam 
hosszához igazodik. Nagyon rövid lejáratú prognózisoknál — mint például a 
repülő időjárásjelző szolgálatban — elegendő, illetve még előnyösebb is a 
nagy léptékben megadott kis időjárási térképmetszet ; a 24 —48 órás előre
jelzéseknél Európa-térképet használnak és a tovább növekvő előrejelzési 
időtartamok esetén a térképek is egyre nagyobb teret ölelnek fel. A szinoptikai 
teret azért kell megnövelnünk, hogy a diagnózis elkészítésekor minden olyan 
bárikus helyzetet és képződményt, amelynek az előrejelzés időtartamán belül 
a prognózis által felölelt térben szerepe lehet, figyelembe vehessenek. Ma már 
tudjuk, hogy az extrapoláció érdekében választott térképrészlet a dinamikai 
folyamatok áttekinthetősége szempontjából csak akkor bizonyul elegendő
nek, ha az egész fő-szférát felöleli.

A magassági időjárási térképeknek a harmincas években elkezdődött 
mindennapos kiadásával ugyanis számos értékes felismeréshez jutottunk : 
e felismerések nem csupán a rövidlejáratú, hanem a középlejáratú időjárás- 
előrejelzés számára is értékesek voltak. Az alapot az a tapasztalat adta meg, 
hogy a dinamikai folyamatok az atmoszférában a magassági térképeken 
sokkal világosabb és kiegyenlítettebb formában tükröződnek, mint a talaj
térképeken. Az alsó nyomásképződmények kormányzásának, illetve az izallo- 
bárikus tereknek alapvető fontosságú felfedezésével jutottunk el a »Gross
wetterlage« fogalmának világos meghatározásához. Kitűnt továbbá az is, 
hogy a nem elegendőképpen értékelt »akciócentrumok« (Teisserenc de Bort) 
döntő szerepet játszanak az atmoszferikus makrocirkuláció kialakításában 
oly módon, hogy valamely akciócentrum magatartása az ugyanazon hemi- 
szférában levő másiktól függ, teljesen függetlenül attól, hogy milyen távolság
ban vannak egymástól. Ez utóbbi megállapítás adta meg a döntő lökést ahhoz, 
hogy a határolt nagyméretű hatástért mint munkabázist elvessük és ehelyett 
az egész hemiszférát iktassuk be. Végül pedig elméleti ismereteink ahhoz is 
hozzájárultak, hogy a cirkulációs mechanizmust is jobban megismerjük, mint 
eddig. A totális abszolút örvénylés megmaradása elvéből vezette le Rossby 
a klasszikus frekvencia-egyenletet, amely a hullámhosszak és a hosszú tro- 
poszferikus hullámok nyugat-keleti sebességének összefüggését állítja elő 
és ezt sok esetben a középtroposzferikus nyomásteknők áthelyeződésének 
magyarázatára alkalmazták, az egyenlet pontosságát pedig járulékos tagok 
hozzáiktatásával növelték.

A makroszinoptika jellemző vonásai a következők :
1. Az egész hemiszféráról készített magassági térképek használata ;
2. a zónális és meridionális indexek vizsgálata, azok időbeli menete ;
3. a cirkulációs folyamatok világméretű vizsgálata ;
4. az akciócentrumok helyzeti és intenzitásbeli változásainak össze

kapcsolása a középtroposzferikus hosszú hullámokkal (Rossby) ;
5. a szinoptika, statisztika (korrelációk) és fizikai vizsgálódások (zárolási 

effektusok, a totális abszolút örvénylés függélyes összetevőinek trajektóriái) 
szintézise.

A múltban számos olyan kísérlet volt, amely az előrejelzés problémáját 
lehetőleg minél egzaktabb alapra igyekezett helyezni. Miután az elméleti 
fizika kizárólag egzakt matematikai módszereket használ és a meteorológia 
viszont nem más, mint az atmoszférára alkalmazott fizika, nagyon kézen
fekvőnek tetszett az ilyesfajta gondolat. Ha sikerülne az, hogy a problémát 
ezen a módon — tehát az elméleti meteorológia differenciál-egyenleteinek 
integrálásával — oldják meg, nem volna módszerbeli különbség a rövid-
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és hosszúlejáratú előrejelzések között : a megoldás mindkét esetet felölelné és 
egyedül az időkoordináta megválasztása döntené el, hogy az előrejelzések 
melyik fajtájáról van szó. Ebben az esetben a bosszúlejáratú előrejelzés is 
»Wettervorhersage« volna, nem pedig »Witterungsvorhersage«, amely pontos
ságának, egzaktságának fokát tekintve semmiben sem különbözne a napi 
előrejelzéstől. Ismeretesek azok a nehézségek, amelyeken ez ideig e megoldási 
kísérlet hajótörést szenvedett. Ismeretes, hogy az atmoszferikus differenciál
egyenletek rendszere a nem-lineáris, nem-homogén parciális differenciál
egyenletek átfogó rendszerét alkotja, amelynek általános megoldását még 
egyszerűsítő feltevések mellett sem sikerült eddig megtalálnunk.

Természetesen egy közelítő megoldás is hasznos, még akkor is, ha homogén 
földfelszínt tételezünk fel és egyéb korlátozásokat. Ez volt — több mint 
harminc esztendővel ezelőtt — Richardson alapgondolata, amelyet később 
más formában V. Bjerknes és munkatársai újból felhasználtak. Bár e kísérle
tek kudarcot vallottak, azonban a velük kapcsolatban kapott »melléktermékek« 
is alapvető jelentőségűekké váltak a modern meteorológia fejlődésében.E kísér
letekből ered — többek között — a poláris frontelmélet és a norvég ciklon
elmélet.

Az a gondolat, hogy az előrejelzés problémáját a matematika segéd
eszközeivel kellene egzakt módon megoldani, a nyilvánvaló sikertelenség 
ellenére is állandóan bámulatos vonzerővel kísért. Legújabban nagyszabású 
kísérleteket kezdtek és e kísérleteket még folytatják is : e kísérleteknek az 
a közös vonásuk Richardson régebbi vizsgálataival, hogy — miután az egzakt 
integrálásról le kell mondani — a differenciál-egyenleteket differenciál-egyen
leteknek fogják fel. Ahhoz, hogy ezek az egyenletek sorbafejtéssel közelítő 
megoldásokat adjanak, további egyszerűsítések szükségesek a felvett atmo- 
szféramodellen belül (például függőleges izotermia, barotrópia vagy kvázi- 
barotrópia stb.). A 12 vagy 24 órás előrejelzéshez szükséges számítási munka 
még ebben az esetben is olyan nagy, hogy az csak a legmodernebb technikai 
segédeszközökkel végezhető el. E célból legújabban elektron-számológépeket 
használnak. Ily módon sikerült elérnünk, hogy legalább a tempót tekintve 
gyorsabbak legyünk, mint az időjárás. Ennek ellenére úgy látszik, hogy az 
eredmény — az így nyert előrejelzési térkép — nagyon szerény, legalább is 
akkor, ha egybevetjük azokkal az előrejelzési térképekkel, amelyeket Európa 
időjárási szolgálattal bíró centrumaiban naponta, nagyon kis idő alatt és 
viszonylag nagyon egyszerű segédeszközök igénybevételével készítenek. Azt, 
hogy az atmoszféra-modelleknek a korlátozó feltételek alkalmazásával tör
ténő javítása révén lényeges javításokat tudunk-e elérni az előrejelzési tér
képen, a jövő fogja megmutatni. Mindenesetre bizonyos, hogy a számítások 
még lényegesen bonyolultabbak lesznek, viszont az egyáltalán nem biztos, 
hogy ezzel döntő javulást érünk el. Nagyon valószínűnek látszik ugyanis, 
hogy sem a megfigyelések pontossága, sem a hólózat sűrűsége nem elegendő 
ahhoz, hogy a kezdeti állapotot olyan pontossággal adja meg, amely a kiszá
mított fejlődés és a valóságos fejlődés divergenciáját 24 órás időtartamon 
túlmenően kizárja. Egyes amerikai meteorológusok azon felfogásával szemben, 
hogy a probléma megoldása ma már csak a modern technika kérdése, szemben- 
áll a mi öreg Európánk legtöbb meteorológusának az a véleménye, hogy ha 
a probléma megoldását egyszer majd megtalálják, az nem az elektron- 
számológép, hanem egy zseniális ötlet eredménye lesz.

Az a körülmény, hogy a közép- és hosszúlejáratú előrejelzések problémá
ját elméleti fizikai módszerekkel kívánják megoldani, abban leli magyará
zatát, hogy az ilyen alapon kapott megoldás egzakt módszert adna, amely



368

nem hagyna teret a prognosztizőrök szubjektív felfogásának. Már ez is ok 
arra, hogy ilyen megoldásra törekedjünk. Hasznos lesz azonban, ha elméleti 
vizsgálódásokat folytatunk arra nézve is, hogy az eddig követett út helyes-e. 
Ügy vélem, még nem végeztünk elegendő kísérletet arra vonatkozóan sem, 
hogy a differenciálegyenleteket makrodinamikai szempontok szerint alkalmaz
zuk ; mi ezeket eddig csak a numerikus extrapolációs módszer fejlesztése 
céljából hasznosítottuk, főként azért, hogy a közismert szinoptikai segéd
eszközöknél egzaktabb módon határozzuk meg — kis időintervallumokra - 
a bárikus és termikus tér változásait. Makrodinamikai vizsgálódások esetén 
azonban más a helyzet : ezek nagyobb időtartamok áthidalását követelik 
ugyan meg, azonban nem okvetlenül szükséges előfeltétel az, hogy részletesen 
ismerjük a nyomás- és hőmérsékletteret. Már az is nagy eredmény lenne, ha 
az előrejelzés területén körülbelül 1—2 héttel előre ismernők — legalább is 
előjelét tekintve — a nyomási tendenciát. Nyilvánvaló, hogy a középlejáratú 
előrejelzéseknél jóval kisebb követelményekkel lépünk fel, mint a napi előre
jelzésnél. Ebből viszont az következik, hogy talán nincs is szükség erre a rend
kívül bonyolult és leküzdhetetlen nehézségeket jelentő matematikai appará
tusra, ha a napi előrejelzésről van szó, s csakis a középlejáratú előrejelzés 
szempontjából van jelentősége. így például Baur egy formulát dolgozott ki 
a helyi nyomásváltozás meghatározására.

Ha ezen egyenlet egyes tagjait megvizsgáljuk, az derül ki, hogy a har
madik és ötödik általában eléggé nagy értékeket ad, ezeknek azonban kom- 
penzálódniok kellene, ha hosszú időszakon át nem lépnének fel nyomás
változások. Ezzel szemben az első tag meglehetősen kicsiny, azonban hosszabb 
időtartamot véve jelentőségében növekedhet, miután a sugárzási folyamatok 
általában hosszabb időn át ugyanabban az értelemben hatnak. .

Jól tudjuk, hogy a stacionárius nagynyomású területek felépítettsége 
a sugárzási folyamatok figyelembevétele nélkül aligha magyarázható. E példa 
azt mutatja, hogy milyen módon fejleszthető ki esetleg az általános dinamiká
ból a makroszinoptikai dinamika. Ily módon vizsgálatokat végezhetünk 
arra nézve, hogy a differenciál-egyenletek egyes tagjai milyen súllyal szere
pelnek a hosszabb időszakot felölelő folyamatokban. Emellett még az is 
hasznosnak, sőt szükségesnek bizonyulhat, hogy a differenciál-egyenleteket 
az időbeli középértékekre nézve érvényes formába hozzuk.

Ismeretes, hogy a molekulák rendezetlen mozgása egyenként nem fog
ható meg, azonban a Boltzmann-féle gázkinetikai elmélet alkalmazása, amely 
statisztikailag meghatározott molekulakomplexumokra épít, esetleg jó ered
ményekre vezethet. Az ilyesfajta vizsgálódások nyomán a különböző tulajdon
ságú tömegkomplexumok dinamikájához érhetünk el, s olyan ismeretekre 
tehetünk szert, amelyek a makrodinamika fejlődésére is termékenyen hatnak.

Bár a követendő utak, amelyekre itt csak felületesen mutattunk rá, 
még homályosak és elmosódok, egy dolog azonban feltétlenül bizonyosnak 
látszik : ha az egzakt fizikai módszerek alkalmazásával a középlejáratú 
előrejelzések beválási valószínűségét meg akarjuk javítani, az Euler-féle 
»Partikeldynamilc«-ot a jelenleg alkalmazott formájában el kell vetnünk és 
egy új, természetesen a klasszikus fogalmakon alapuló makrodinamikát kell 
megalkotnunk. Az Institut für Grosswetterforschung des MHD ezért tervbe 
vette, hogy egyik szakcsoportjával ebben az irányban fog mielőbb kutatásokat 
folytatni.

Hosszú időn át nagy reményeket fűztek a középlejáratú időjáráselőre
jelzés problémája megoldásának egy másik módszeréhez, az analógiás követ
keztetések módszeréhez, amelyet Baur a középeurópai térre alkalmazott.
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A homburgi kutatóintézet munkája, amely mintegy húsz évvel ezelőtt első
ként tett közzé a nyári hónapok folyamán tíz napra szóló előrejelzést, teljesen 
ebben az irányban haladt, legalább is az első években.

Az említett módszer alapját képező munkahipotézis azt tételezi fel, hogy 
azonos időjárási helyzetekre azonos vagy hasonló fejlődéseknek kell bekövet- 
kezniök. Ez olyan hipotézis, amely a differenciálegyenletek megoldásainak 
egyértelműségében gyökerezik, feltéve, hogy a kezdeti és határfeltételek 
azonosak. Teljesen észszerű az a feltétel is, hogy miután az egyes esetekben 
csak hiányosan ismerjük a kezdeti állapotot és a határértékeket, ezt a hiányos
ságot azzal igyekezzünk csökkenteni, hogy bevonjuk az előtörténetet és erre 
is kiterjesztjük a hasonlósági követelményt.

Az analógiás következtetések módszerének képviselői különféle előnyöket 
tulajdonítanak módszerüknek :

1. Szerintük e módszer viszonylag objektív és mellőzi a fizikai módszere
ket jellemző bonyodalmas következtetéseket ;

2. a gyakorlatban viszonylag könnyen kezelhető, nem kell túlságosan 
nagy technikai személyzet és idő a prognózis megszerkesztéséhez ;

3. a hasonló helyzetek a következő időjárásban automatikusan maguk
ban foglalják az egyes előrejelzési területek klimatológiai adottságait és külön
legességeit is.

Ez a három érv valóban nagyon erős és meggyőző. Van azonban egynéhány 
olyan érv is, amit viszont e módszer ellenzői hangoztatnak. Meg kellene lennie

1. a hasonlóságnak legalább is a hemiszféra nagy részére nézve ;
2. a hasonlóságnak az előtörténetben ;
3. a hasonlóságnak a harmadik dimenzióban.
Ha ezeket a megszorításokat alkalmazzuk a hasonló helyzetek kiválasz

tásakor — és a tapasztalat azt mutatja, hogy erre szükség van — csak nagyon 
nehezen találunk ilyen helyzeteket. A számba vehető anyag kiválasztását 
még az a körülmény is erősen korlátozza, hogy magassági térképek mind
össze húsz év óta állanak rendelkezésünkre, és olyanok, amelyek még nagyobb 
teret is felölelnek, még kisebb számban találhatók.

A szerző a homburgi kutatóintézetben folytatott hétéves tevékenysége 
alapján a Baur-féle módszer alkalmazásával kapcsolatban számos esetben 
a következőket állapíthatta meg :

1. A hasonló esetek kiválasztásakor egy vagy több olyan időjárási 
helyzet adódott, amely a nyolc térképes kritérium szerint kiváló egyezést 
mutatott a kiindulási helyzettel. Minden jel arra mutatott, hogy a kiindulási 
helyzetet követő napokban a szinoptikai fejlődés is az éles analógia útját 
fogja járni.

2. E helyzetekben azonban igen gyakran, már két-három nap múlva 
teljesen más fejlődés állott be, mint ahogyan azt a hasonlósági elv alapján 
várni lehetett volna.

3. Ezzel szemben viszont az is előfordult, hogy olyan időjárási helyzetek, 
amelyek a kérdéses napon semmi különösebb hasonlóságot nem mutattak 
a kiindulási helyzettel, a tíznapos előrejelzési időszak folyamán az egyre 
fokozódó hasonlóságuk szembetűnővé vált és az előrejelzési időtartam második 
felében emiatt jobb eredményeket szolgáltattak, mint a kezdetben jónak és 
kedvezőnek látszó esetek.

Ezzel bebizonyosodott, hogy a hasonló helyzetek elve, ahogyan azt Baur 
alkalmazta, nem adott egyértelmű eredményeket és sok esetben — mégpedig 
éppen olyan esetekben, mikor ezt az ember a legkevésbbé várta volna — 
csődöt mondott.



Ugyancsak negatív eredménnyel végződtek Thomas statisztikai vizsgá
latai is, amelyek nagyon alacsony, sőt részben negatív korrelációs koefficiense
ket adtak a ténylegesen bekövetkezett és az analógia alapján várt következő 
időjárás között, még látszólag nagyon hasonló kiindulóhelyzetek mellett is.

Igen sok híve van az úgynevezett szingularitások módszerének is. E mód
szer azon a feltevésen nyugszik, hogy bizonyos területen egy éven belül, 
naptárszerűen, bizonyos időpontokban ismétlődnek az időjárás alakulásának 
többé vagy kevésbbé határozott, tipikus ismérvei. Szó van itt — hogy csak a 
fontosabbakat említsük — a júniusi lehűlésről, a szeptember végi nagynyomású 
helyzetről (vénasszonyok nyara), a karácsonyi ciklonokról, a január második 
dekádjára eső, erős fagyokról stb. (Közép-Európában).

A szingularitás jelentőségének kérdése egy másik kérdés megválaszolá
sával függ egybe : a szingularitás realitásának kérdésével. Vájjon azok az 
ingadozások, amelyek a hosszú észlelési sorozatok esetében az erős simítások 
ellenére is fennmaradnak, véletleneknek tekintendők-e, vagy pedig olyan 
markáns pontoknak, amelyeket fizikai okok magyaráznak. Azok a kritériumok, 
amelyeket a matematika ad e folyamatok realitására nézve, általánosságban 
nem felelnek meg e jelenségeknek, mert azok a kismérvű időbeli eltolódások, 
amelyek e szingularitásokra vonatkoznak, nem érik el a realitásnak a mate
matikai kritériumok által megkövetelt minimum-értékeit. Annak ellenére, 
hogy a matematikai kritériumok nem bizonyítják e szingularitások reális 
folyamat-jellegét, e folyamatok egyrészének realitása — a legkülönfélébb 
okok miatt — mégsem vonható kétségbe.

Ha a szingularitásokat úgy tekintjük, mint reális és nem a véletlennek 
tulajdonítható légköri folyamatokat, következő feladatként fizikai értelme
zésük merül fel. E kérdésre különböző feleleteket adnak és egységes álláspont 
még máig sem alakult ki. Okvetlenül el kell ismernünk a következőt : a kér
déses napon nem minden esemény vagy meteorológiai állapot egyformán 
valószínű, hanem bizonyos időkben (amelyek naptárilag meghatározhatók) 
bizonyos készség, hajlam mutatkozik például nagynyomásra, csapadéksze
génységre, fokozott szélerősségre stb.

A meteorológiai esemény bekövetkezésére vonatkozó eme készségeknek 
— miután ezeket csak középértékképzéssel vagy gyakorisági számításokkal 
végezzük és azok nem vonatkoznak az egyes esetre — pusztán klimatológiai 
jellegük van, azonban velük az egész klimaspektrum mintegy mikrostruktúrá- 
jára bomlik és ily módon bepillanthatunk a naptárilag várható finomabb 
részletekbe. E tény figyelembe vétele a közép- és hosszúlejáratú előrejelzések 
készítésekor nagyon előnyös lehet. Természetesen mindez nem jelentheti 
azt, hogy a szingularitásokat tekintjük a prognózis alapjául, hanem azokat 
Schmauss értelmezésének megfelelően csak »előzetes figyelmeztetőként« 
használhatjuk. Ha például tartós nyugati időjárási tevékenység után nagyterű 
nyomásemelkedés válik észlelhetővé, amely nem korlátozódik a következő 
anticiklonok nyomásemelkedési területére, akkor ezt okvetlenül az időjelleg 
alapvető átalakulásának kell tekintenünk, ha a szingularitási naptár éppen 
erre az időre jelez tartós nagynyomású időjárási helyzetre való hajlamot. 
Ebben az esetben az olyan prognózis, amely egyébként pusztán a nyomás
emelkedésre támaszkodott volna, feltétlenül megbízhatóbbá válik. Mindezt 
a sok tapasztalat is igazolja. A szerző is felhasználta a háború idején a »Vor- 
warnung«-nak ezt az elvét az előrejelzésekben, felhasználta az időjárási 
naptárban jelzett szingularitáskat és sikerrel te tt kísérletet arra vonatkozólag 
is, hogy a szinoptikai fejlődések lehetőségeit ily módon korlátozza. Különösen 
kedvező esetekben e naptárilag megállapított időjárási hajlamok és a szi-
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noptikai diagnózisok egybekapcsolása révén az időjelleg alakulásának iránya 
szinte egyértelműen volt megadható.

Utóbbi megjegyzéseinkkel nem akarjuk azt a benyomást kelteni, mintha 
lehetséges volna csupán a szingularitások felhasználásával hosszúlejáratú 
időjáráselőrejelzések készítése. A szingularitások ugyanis csak azt mondhatják 
meg, hogy az atmoszféra milyen mérvben »hajlamos« adott időpontban bizo
nyos irány követésére. Mindannyian tudjuk, hogy a bizonyos betegségre 
való puszta hajlam még nem elegendő ahhoz (külső ok, például infekció 
nélkül), hogy a betegség kitörjön. Az atmoszférának is meg kell adnia a szi- 
noptikai fejlődésnek az indítékot ahhoz, hogy a tendenciát megtartsa. Ennek 
ellenére, előfordulhat olyan eset is, amikor az időjárási naptár önmagában 
véve elegendő a prognózis elkészítéséhez. így például, ha egy biztosító- 
társaság tudni szeretné azt, hogy milyen időközökben vagy milyen hónapok
ban legritkább a csapadék bizonyos területen, vagy pedig mikor számíthat 
nyáron tartós nagynyomási helyzetekre : ezekre a kérdésekre a szingularitási 
naptár valóban egzakt feleleteket ad. Aki például abban a helyzetben van, 
hogy nyári szabadságának időpontját minden évben szabadon választhatja 
meg, okosan jár el, ha ezt mindig májusra teszi, ahelyett, hogy mindig július 
második hetére tenné. Lehet ugyan, hogy az illető egyszer-egyszer rosszul 
jár, átlagban azonban mégis a legkedvezőbb időszakot választja.

Ismeretes, hogy a légköri folyamatok hullám jellegének kutatása a lipcsei 
iskolát olyan felfedezésre vezette, amelynek kezdetben figyelemreméltó 
eredményeket jósoltak. E hullám-elmélet szerint a meteorológiai elemek 
menetében szimmetriák lépnek fel, különösen a légnyomás esetében. Ha a 
légnyomás hullám jellegét elismerjük, kétségtelen, hogy ilyen jelenségeknek 
be kell következniük, hiszen egyetlen rezgésnél, tehát a legegyszerűbb esetben 
is, van ilyen szimmetriapont. Ha azonban egy sorozatnyi egyes rezgés vesz 
részt a nyomásgörbe létrejöttében, akkor már nem látható be minden további 
nélkül, hogy vájjon fellépnek-e és hol lépnek fel ilyen szimmetriapontok. 
Könnyen belátható, hogy melyek azok a feltételek, amelyeknek bármely 
nyomásgörbe szimmetriapontját meghatározzák.

Ha ezek a feltételek fennállanak, egzakt szimmetriaponttal van dolgunk 
és a szimmetriapont utáni légnyomásmenet egészen szigorú pontossággal 
megállapítható az egyszerű vagy kettős tükröződés szimmetriapontjából. 
Ily módon tehát egzakt légnyomáselőrejelzés válna lehetségessé. A gyakorlat
ban fellépő szimmetriapontok a fenti feltételeknek természetesen csak meg
közelítően tesznek eleget és a megközelítés fokától függ azután a szimmetria 
jósága. Eltérések mindenekelőtt azáltal adódnak, hogy

1. nem valamennyi fellépő hullám éri el ugyanazon a napon a szélső 
értékét,

2. a hullámok gyakran nem perszisztensek, amplitúdójúk és periódusuk 
változik.

Az a körülmény, hogy a rövidebb hullámok mind ugyanabban az időpont
ban érik el szélső értéküket, itt kevésbbé fontos, mint az, hogy a hosszabbak
nál, amelyeknek többnyire nagyobb amplitúdójúk van, e feltételeknek meg 
kell felelniök, ha a szimmetriapont csak némileg is használhatónak tekinthető. 
Valamennyi eddig talált jó szimmetriapontra az jellemző, hogy ezek főként 
a hosszú hullámok szélső értékeinek egybeesése által jönnek létre. Ebből 
rögtön néhány következtetést vonhatunk le, nevezetesen :

1. szimmetriapontok különösen akkor szoktak kifejlődni, ha a hosszú 
hullámok fellépése állandósult, tehát télen ;



2. olyan teleken, amelyeken a hosszú hullámok nem eléggé jól alakulnak 
ki, vagy valami rövidebb hullámrendszer zavarja őket, egyáltalán nem alakul 
ki szimmetriapont vagy csak rosszabb minőségű szimmetriapontok lépnek fel;

3. a tartós téli nagynyomású fázisokban, amelyek a hosszú hullámok 
következtében jönnek létre, a szimmetria sokkal jobban kialakul, mint a 
szórványos, rövidebb ciklonális fázisokban, amelyeket gyorsabban rezgő 
ritmusok hoznak létre.

Jó és hosszú perszisztenciájú szimmetriapontok nagyon ritkák. Ha fennáll 
egy ilyen és sikerül azt idejében felfedeznünk, ez mindenesetre jelentős 
prognosztikai értékű lehet, persze csak annyiban, hogy segítségével az általá
nos időjárási jelleg fejlődését alapvonalaiban áttekinthetjük. Természetesen 
nem eshetünk abba a hibába, hogy a tükröződött görbe minden egyes részletét 
a prognózishoz alapul vegyük. Többet már csak azért sem mondhatunk, 
mert még ideális szimmetria (korrelációs koefficiens =  1 )  esetében sem adha
tunk részletes előrejelzést pusztán a nyomásgörbéből. Ezzel kapcsolatban 
jegyzi meg A. Schmauss: »Szeretném látni azt a meteorológust, aki, ha egy 
múltra vonatkozó barogrammot teszünk eléje, de ehhez semmi egyéb adatot 
nem adunk, képes lenne a hozzátartozó, akkor bekövetkezett időjárást hozzá
írni. Ez csak különleges és kivételes esetekben sikerülhet . . .«

Ehhez még egy nehézség — mégpedig a főnehézség — járul, amit nagyon 
nehéz kikerülni. Hogy egy meghatározott helyen szimmetriapont van-e, 
ez csak akkor dönthető el, ha a szimmetriapont mögött jelentős darabon 
követjük a légnyomásgörbéket. Erre azért van szükség, mert csak így kerül
hetjük el annak veszélyét, hogy olyan szimmetriát állapítsunk meg, amilyet 
például egy ciklon elvonulásakor (nyomásemelkedési terület =  tükröződő 
nyomásesésterület) észlelhetünk. De előfordulhat olyan eset is, .hogy amikor 
egy szimmetriapontot jól felismertünk, már el is múlt felhasználhatóságának 
ideje.

Az egyes módszerek bírálata után azt hiszem, semmi okunk nincs arra, 
hogy a Baur által már húsz éve képviselt álláspontot feladjuk : csakis a 
bizonyos részleges használhatóságot jelentő valamennyi módszer szintézise 
vezethet a közép- és hosszúlejáratú előrejelzés érezhető javulásához, illetve 
nincs okunk ennek az álláspontnak a feladására mindaddig, amíg nem érünk 
el olyan előrehaladást a makroszinoptikában, hogy egyetlen egy megbízható 
módszerre támaszkodhatnánk. Ez a körülmény indokolja azt a magatartá
sunkat, hogy mi e problémát mindenekelőtt minden oldalról megközelítjük. 
Első helyen fog ezért állni Kibei, Sitzweg elméleti munkáinak, Multanovszkij 
és Pagava szinoptikus módszerének beható tanulmányozása, különösképpen 
a középeurópai térre és ennek időjárási területeire való vonatkozásukban. 
Éppen munkánk kezdeti szakaszában értékes számunkra különösen ez a 
kongresszus, miután kezdeményezéseivel új impulzusokat tud és fog nekünk 
adni.

Ezen túlmenően azonban az a véleményem, hogy ez az összejövetel 
és szakembereink beható tanácskozása csakis akkor vezet majd jelentős ered
ményre, ha sikerül a jövőben állandó együttműködésünk feltételeit is meg
szerveznünk. Olyan együttműködésre gondolunk, amely további összejöve
telekben, az eredmények állandó kicserélésében, a kölcsönös tanácskozások
ban, kölcsönös segélynyújtásban és a munkaprogramm kidolgozásában 
fog megnyilvánulni, — hogy csak néhány pontot említsünk. Ezzel döntő 
jelentőségű lépést teszünk majd kitűzött célunk felé.

(Ford.: Kleszky István)
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P rof. dr. L. K rasztan ov  és G. Ganyev
a Bolgár Tudományos Akadémia ( Bolgár Meteorológiai Intézet,

lev. tagja ( Szófia) Szófia) :

A bulgáriai meteorológiai kutatások 
egyik iránya

Összefoglalás : A Bulgáriában szárazságot előidéző szinoptikus helyzetek 
kialalulásának vizsgálata során kiderült, hogy első lépésként a stabil anticiklonális 
feltételeket kell megvizsgálni. Az egyes évszakokban intenzív szárazságot elő
idéző anticiklonális hatások négy csoportba foglalhatók : 1. nyugati (azori),
2. északnyugati (arktikus), 3. északkeleti (arktikus) és 4. kombinált hatások. 
E szinoptikus folyamatok térképezése a távprognózisok készítésében igen hasz
nosnak mutatkozik.

*

Материалы к метеорологическому исследованию в Болгарии. При 
исследовании образования синоптических положений, вызывающих за
суху в Болгарии, оказывалось, что прежде всего надо исследовать устой
чивые антициклональные условия. Антициклональные влияния, вызы
вающие интенсивную засуху в отдельных временах года, можно сводить 
в 4 группы : 1. западные (азорские), 2. северозападные (арктические),
3. северовосточные (арктические), 4. комбинированные влияния. Обработка 
на картах этих синоптических процессов оказывается очень полезной для 
составления долгосрочных прогнозов погоды.

*

Une des voies de la recherche météorologique en Bulgarie. En étudiant les situa
tions synoptiques accompagnées par une sécheresse en Bulgarie, on a trouvé 
qu’il devient nécessaire, en premier Heu, d’examiner les situations anticycloniques. 
Les influences anticycloniques, conduisant au cours des différents saisons à des 
périodes arides de grande intensité, peuvent être classées dans les quatre groupes 
suivantes : 1. occidantale (açorique), 2. de nord-ouest (arctique), 3. de nord-est 
(arctique), 4. complexe. L’étude des cartes de ces procédés synoptiques a été 
très instructive.

*

A bulgáriai »aszálykutatás« kérdése mind gyakorlati, mind elméleti s 
meteorológiai szempontból igen érdekes és fontos. Az aszály, mint éghajlati 
probléma, Bulgária klimatológiájában központi helyet foglal el. Munkánkban 
az első kísérletet tesszük arra, hogy a bulgáriai aszályokat meteorológiai szem
pontból vizsgáljuk. Ezért eredményeink, noha a jövendő kutatások alapjául 
szolgálnak majd, nem tekinthetők véglegesnek. Úgy véljük, hogy ezeket az 
eredményeket a jövőben részletesebb kutatásokkal kell bővítenünk és ponto
sabbá tennünk.

Kutatásainkban intenzív meteorológiai szárazságnak az olyan periódust 
vettük, amelyben legalább 10 napig nem hullott semmiféle csapadék. A száraz 
periódus időtartamának ezt az alsó határát természetesen feltételesen és hozzá
vetőlegesen állapítottuk meg. Az alábbi tételből indultunk ki : a nyolc napnál 
hosszabb csapadékmentes periódus azt bizonyítja, hogy az ezt előidéző 
szinoptikus helyzet viszonylag erősen stabilizálódott. Tekintetbe vettük, 
hogy a »természetes szinoptikus periódusnak« — amely alatt bizonyos szi
noptikus helyzet figyelhető meg, tehát amíg a légnyomás és az áramlások 
eloszlása vagy a bárikus rendszerek mozgása nem szenved hirtelen változá
sokat — leggyakoribb időtartama 6 — 8 nap. Nálunk tehát az intenzív szá
razság időszakának a 8 napon túl terjedő ilyen periódus tekintendő. Ilyen 
értelemben vettük a 10 napos alsó határt feltételesen és megközelítően.
4 Időjárás
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Annak elkerülése érdekében, bogy a száraz periódusokat formálisan 
határozzuk meg, minden periódus időtartamát konkréten, az adott esetre 
vonatkozólag állapítjuk meg. Figyelembe vettük a megelőző csapadékos 
periódust és az ekkor hullott csapadék mennyiségét, az abszolút száraz periódus 
(teljesen csapadékmentes időszak) időtartamát, és az ezt követő csapadékos 
napok számát, valamint az e napokon hullott csapadék mennyiségét.

A bulgáriai aszályokat 47 meteorológiai állomás 1896 — 1949 között 
gyűjtött megfigyelési adatai alapján vizsgáltuk. Az állomások egyenletesen 
oszlanak el az egész ország területén.

A használt szinoptikus térképek különbözők voltak és viszonylag rövid 
időszakot (1925 — 1949) képviseltek. Az 1925 — 1937. évekre vonatkozólag a 
Szovjet Hidrometeorológiai Szolgálat térképeit ; az 1938 — 1940. évekre 
vonatkozólag az olasz és az 1941 — 1949. évekre a bolgár szinoptikus szolgálat 
térképeit használtuk fel.

Az aszályok szinoptikai vizsgálata. Az aszályok szinoptikus kutatását 
évszakok szerint végeztük. Tekintettel arra, hogy szinoptikus térképeink 
csupán az 1925 — 1949. időszakra voltak, csak azoknak az aszályoknak szinop
tikus helyzetét vizsgáltuk, amelyek erre az időszakra jutottak. Ennek követ
keztében számos intenzív aszályt figyelmen kívül hagytunk, s azokat csak a 
statisztikai kutatásoknál vettük tekintetbe. A szárazságokat évszakonként 
elhatároltuk és így lehetővé vált, hogy a szinoptikus helyzetek kutatásakor 
már az elején meghatározzuk azokat az évszakos jellegű sajátosságokat, 
amelyek aszályt idéznek elő Európában és különösen Európa délkeleti részén.

A légkör anticiklonális állapota, noha maga még nem idéz elő aszályt, 
fontos előfeltétele minden olyan jelenségnek, amely a szárazság keletkezését, 
fejlődését jellemzi és kíséri. F. S. Lír szerint az aszályt előidéző folyamatok 
kutatásában első lépésként a stabil anticiklonális feltételeket kell megvizsgál
nunk. Stabil anticiklonális feltételek alatt adott körzetben egy anticiklon 
huzamos ideig tartó, változatlan helyzetét értjük, vagy olyan mozgó anti
ciklonokat, melyeknek trajektoriái egymás után áthaladnak ugyanazon a kör
zeten. Az utóbbi esetben ugyanabban a körzetben különböző eredetű anticiklo
nok követhetik egymást.

Dél-Európában és különösen a Balkán-félszigeten a huzamos ideig tartó 
aszály kialakulásában az azori anticiklon játszik döntő szerepet. Djubjuk 
szerint az azori anticiklonokhoz sorolhatunk minden magas, »meleg«, kevéssé 
mozgó, gyakrabban sarki és ritkábban trópusi eredetű levegőben kialakult 
anticiklont. A nyugatról Dél-Európa felé tartó megszokott rendes cirkuláció
ban az anticiklon magok, amelyek az Atlanti-óceánnál leválnak az anticiklon
központtól, Dél-Európában (általában keleti irányban) mozognak tovább 
és útjukban szárazságot idéznek elő, mégpedig a leginkább akkor, ha meleg 
délnyugati légáramlás mutatkozik. Az anticiklon magoknak ez a leválása a fő 
anticiklon-központtól és keleti irányú mozgásuk a közepes izobár térképeken 
az azori ciklon kiszélesedésében tükröződik.

Ennek a folyamatnak (azori hatás) jellemző sajátsága, hogy az anti
ciklonális képződmények nyugat-keleti irányú mozgása nem stacionér, ami 
hosszantartó légtömeg-betörésekben jut kifejezésre. Ezeket a légtömegeket 
néha (ritkábban) az egyes anticiklon-magok alkotják.

Amikor Közép-Európába nem törnek be arktikus légtömegek, a lég
tömegek szabadon mozoghatnak nyugat-keleti irányban. Néha anticiklonális 
területekként mozognak, amelyeket ciklonális képződmények választanak el 
egymástól, s az útjukba eső helyek egymásután kerülnek anticiklonok és ciklo-
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nők hatása alá. Amikor az azori anticiklon-magok tömörülnek, vagyis az egyes 
magok magasnyomású összefüggő területben kapcsolódnak össze, Dél- és Dél- 
kelet-Európában kiterjedt magasnyomású terület alakul ki, s az itt huzamos 
szárazságot idéz elő. Ez a helyzet főként az év meleg időszakának második 
felében alakul ki.

A Balkán-félszigeten aszályt előidéző szinoptikus helyzet kialakulásában 
különösen fontos az azori eredetű anticiklon-magok állandósulása a Földközi- 
tenger és Kis-Ázsia keleti részén. Ezek az anticiklon-magok délkeletről a 
Balkán-félszigetre irányuló meleg levegőátvitelt idéznek elő és meggyengül
nek, bizonyos esetekben pedig, miután az Európa északi felében mozgó ciklo
nokkal összefüggő frontok déli részei a Balkán-félsziget felett áthaladtak, 
teljesen elmosódnak. Az anticiklon-magok front feloszlást okozhatnak a föld
közitengeri ciklonokban is, amelyek gyakran keletkeznek az egymásután 
betörő azori magok között és a Balkán-félszigetre is eljutnak. Ebben az eset
ben a ciklonális csapadékok Bulgária hegyvidékein, mégpedig főként az ország- 
nyugati felében hullanak ; a síkságok és főleg az ország keleti fele, csapadék 
nélkül marad.

Az igen aktív azori anticiklon-központ, különösen a nyári hónapokban, 
északra, az óceán felé helyeződik át, erősen megnövekszik és rendkívül tömörré 
válik. Az azori anticiklon ilyen állapotában az egyes anticiklon-magok, ame
lyek leválnak róla, Európán keresztül északnyugat és délkelet felé haladnak.

Az arktikus központ, mint szárazságot előidéző tényező, mindenekelőtt 
az év hideg felében jelentkezik. Az arktikus eredetű anticiklon-magvak 
fontos sajátossága, hogy elkülönült magokként mozognak, amelyek gyakran 
hajlamosak a többszöri felújulásra (»pulzáció«). Az Európa északkeleti partjain 
keresztül történő arktikus betörések, amelyek gyakoribbak, mint az észak- 
nyugati partokon végbemenő betörések, már kezdetben teljesen kialakult 
anticiklon-magvak (zárt izobárokkal), míg azok, amelyek az északnyugati 
partokon keresztül folynak le, kezdetben magasnyomású gerincet alkotnak, 
azután önálló magvakként válnak le. A Bulgáriában szárazságot előidéző 
szinoptikus helyzetek kialakulását azok az arktikus anticiklon-magok befolyá
solják, amelyek északnyugat-északkeleti irányból haladnak át Európán és 
elérik a Balkán-félszigetet.

Az arktikus anticiklonok Európa felett északnyugatról délkeleti irányban 
az úgynevezett »dán tengelyként« (lásd Djubjuk) helyeződnek át és keresztül
haladnak a Balkán-félszigeten. Jellemző erre a folyamatra azoknak az anti
ciklonoknak többszöri, egymást követő átvonulása, amelyek hosszantartó 
magasnyomású mezőt idéznek elő Közép-Európában és a Balkán-félszigeten. 
Ezek az északnyugati arktikus hatások majdnem kizárólag az év hideg felé
ben figyelhetők meg. Ettől eltérő az északkeleti arktikus hatások megjelenési 
formája. Jellegzetességük, hogy a Szovjetunió európai részén és Nyugat- 
Szibériában kiterjedt és stabil anticiklonok alakulnak ki, amelyek, miután 
nyugaton és délnyugaton aktivizálódtak, néha egész Európára, gyakrabban 
Európa délkeleti részére és a Balkán-félszigetre is kiterjednek.

Az arktikus levegőnek ilyen betörése a déli szélességekre megzavarja 
a főként nyugati irányú légátvitelt. Az anticiklon nyugati és délnyugati 
határán déli áramlás alakul ki, s az meleg levegőt visz délről észak felé. E lég
tömegek körülveszik az arktikus anticiklon szegélyét és elősegítik ennek foko
zatos felmelegedését. A nyári hónapokban az arktikus anticiklon szegélyén 
délkeleti áramlás figyelhető meg, habár ez Bulgáriától meglehetősen észak
keletre található és így az anticiklon nem közvetlen hatású. Ha viszont 
nyugati ciklon közelsége miatt a bárikus gradiens megerősödik, akkor erős,
4 *



néha meleg szél az eredmény, s az poros levegőt hoz, porfüggönyt okoz, vagy 
pedig a forró szárító szélhez hasonló szelet válthat ki.

Különösen elősegíti a tartós szárazságot a Balkán-félszigeten az azori 
és az arktikus központ egyidejű aktivizálódása. Ebben az esetben a magas- 
nyomású terület erősen stabilizálódik és földrajzilag kiszélesedik.

A fentebb vizsgált azori és arktikus eredetű hatások tehát a bulgáriai 
aszályok legfőbb okai. Ezek a szárazságok az egyes évszakokban különböző 
erősséggel és különböző összefüggésben jelentkeznek, s ezzel különböző 
aszály típusokat képviselnek.

Ennek alapján az anticiklonális hatásokat, amelyek Bulgáriában az egyes 
évszakokban intenzív szárazságot idéznek elő, az alábbi módon csoporto
síthatjuk :

.. 1. Nyugati (azori) hatások. Az azori anticiklon kelet felé halad, közben 
kiférjed Délnyugat- és Közép-Európára s így a Balkán-félszigetre is.

Ezek a hatások az egész évben jelentkeznek. Különösen gyakoriak az 
év meleg részében és majdnem mindig nyári aszályt okoznak.

Közép-Európában és a Balkán-fél szigeten a földfelszín feletti légtömeg 
lehűlése következtében télen igen gyakran, más évszakokban ritkábban, 
kvázistacionér anticiklon alakul ki, amely a fenti földrajzi körzetben hosszú 
időn át megmarad. Bizonyos esetekben, főként az átmeneti évszakokban, az 
azori hatás az anticiklonoknak több, egymást követő, nyugat-keleti irányú 
lassú áthelyeződésében nyilvánul meg (1., 2. ,ábra).

A nyári hónapokban másként 
jelentkezik az azori hatás. Tekin
tettel arra, hogy Európa déli felé
ben és főként a Földközi-tenger part
vidékén az azori anticiklon kelet felé 
terjed, viszonylag magasnyomású szé
les terület fejlődik ki, amelynek északi 
határa hol inkább észak, hol inkább 
dél felé helyeződik át. Ez a magas- 
nyomású széles terület a legintenzí
vebb esetekben a magasnyomású 
szubtropikus öv része, és az, mint 
tudjuk, különösen a nyári hónapokban

3. ábra jelentős mozgást végez észak felé és
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huzamos szárazságot okoz Dél-Európában (3. ábra). Ezzel egyidejűleg az 
izlandi ciklonok Európa északi partjai mentén haladnak. E ciklonok bizonyos 
esetekben nagyjából dél felé irányulnak úgy, hogy a Balkán-félsziget déli 
szegélyére kerülnek és Bulgáriában alacsony légnyomású terület alakul ki. 
Az ezekkel a ciklonokkal összefüggő frontok déli részei áthaladnak ugyan 
Bulgária felett, de nagy mértékben inaktívok ; a Földközi-tenger és Kis- 
Azsia partvidéke felett levő magasnyomású terület hatására elmosódnak, 
aminek következtében Bulgáriában jóformán nem hullik csapadék,- vagy 
ha elő is fordul, csak a hegyvidékekre korlátozódik.

A Dél-Európa felett így kialakult széles, magasnyomású területen, 
minden bizonnyal termikus hatásra, gyakran még magasabb nyomású külön 
magvak fejlődnek ki, néha még a Balkán-félsziget felett is. Ezek a magvak 
viszonylag rövid ideig tartanak és gyorsan feloszlanak.

2. Északnyugati (arktikus) hatás. Az Északi-tenger felett magasnyomású 
gerinc alakul ki, és az a továbbiakban zárt izobárokkal jellemzett anticiklon
magként különül el. Ez a mag Európán keresztül délkelet felé halad és Közép-,

valamint Délkclet-Európa felett magasnyomású területet alkot. Mint már 
fentebb megjegyeztük, a folyamatra jellemző az ilyen anticiklonmagvak 
többszörös (két-háromszoros), egymást követő áthelyeződése (4., 3. ábra).

Ez a hatás a leggyakrabban a téli hónapokban, néha az átmeneti évszakok
ban is (inkább tavasszal, mint ősszel) jelentkezik, nyáron pedig alig fordul elő.

3. Északkeleti (arktikus) hatás. Európa északkeleti partjain és Észak-
nyugat-Szibériában magasnyomású 
gerinc alakul ki, amely ezután a 
Szovjetunió európai része és Nyugat- 
Szibéria felett stabil anticiklonná 
változik. Az anticiklon aktivizálódik 
és nyugat, délnyugat felé terjed, majd 
Délkelet-Európában és a Balkán-fél
szigeten magasnyomású területet ala
kít ki. Erre a folyamatra az jellemző, 
hogy nem okoz különálló, mozgó anti
ciklon-magvakat, hanem maga az 
anticiklon foglal el többé-kevésbbé 
nagy területet. Az anticiklon délkeleti 
irányú terjedése bizonyos esetekben
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többszöri, egymást követő hideg levegőhullámok révén megy végbe. Ezek a 
hullámok jelentéktelen havazást okoznak, mégpedig Bulgáriában főként az 
ország északkeleti részén (6. ábra).

Az északkeleti hatás a téli hónapokra jellemző.
4. Kombinált hatások, a) Az egyidejű északnyugati és északkeleti ark- 

tikus hatások eredményeként kiterjedt anticiklon alakul ki ; centruma Közép- 
Európában van és hosszú időre állandósul. Délkeleti szegélyével érinti a Bal
kán-félszigetet is. Ez a hatás kizárólag télen jelentkezik (7. ábra).

b) Egyidejű nyugati (azori) és északkeleti (arktikus) hatások. Az észak
keleti anticiklon általában dél felé helyeződik át, központja pedig a leg-

9. ábra 10. ábra

gyakrabban a Dél-Urál felett található. Ilyen esetekben Európa déli és dél
keleti része felett kiterjedt és stabil magasnyomású gerinc alakul ki. A Bal
kán-félsziget ilyenkor átmenetileg a nyugati és keleti hatás alá kerül (8., 9., 
10. ábra).

A kombinált hatásokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a vizs
gált esetek között több olyat találtunk, amelyekben feltételezhető a kom
binált nyugati (azori) és északnyugati (arktikus) hatás. A rendelkezésünkre 
álló adatok alapján nem állapítható meg pontosan, hogy ez kombinált vagy 
pedig tisztán azori hatás-e. Ezeket az eseteket ezért az azori hatásokhoz 
soroltuk (11., 12., 13. ábra).
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A vizsgált intenzív szárazságoknak évszakonkénti és évenkénti felosztása 
az ezeket előidéző hatások alapján azt mutatja, hogy az évfolyamán és külö
nösen nyáron, a nyugati (azori) hatások az uralkodók. Ősszel el nem hatá
rolható nyugati-északkeleti hatás van túlsúlyban. Nyáron nincsenek arktikus 
hatások ; főként télen jelentkeznek.

I tt meg kell jegyeznünk, hogy a felsorolt típusok esetében az azori és 
arktikus elsődleges anticiklonális képződmények, légtömegei a Balkán
félszigetet, a földfelszín hatására, általában többé-kevésbbé átalakult lég
tömegekként érik el.

Azon szárazságok esetében, ame
lyeket kombinált hatások vagy ugyan
azon hatáson belül egymást követő 
légtömeg-betörések okoznak, egyik 
vagy másik hatásnak a körzetében, 
főként a hegyvidékeken, jelentéktelen 
csapadék hullik, s az lényegében nem 
szünteti meg az aszályt, különösen a 
síkságokon. Ez a csapadék annak az 
eredménye, hogy a hatásváltozáskor 
az ország felett gyengén kifejezésre 
jutó frontok — különböző légtömegek 
frontális részei — haladnak át. Min
denekelőtt ez okozza azt, hogy a síksá
gokon az aszály gyakori és tartós 
jelenség.

A Balkán-félszigeten intenzív szárazságot okozó folyamatoknak ez a jel
lemzése lehetővé teszi, hogy megszerkesszük a szinoptikus folyamatok tér
képeit. Ezek a térképek pedig a távprognózisok készítésében igen hasznosak.

(Ford. : Faragó Lászlóné)



380

N. Topor
( Központi Meteorológiai Intézet, Bukarest)  :

M

A távidőjelzés kutatása a Román 
Népköztársaságban

Összefoglalás : A Román Népköztársaság Központi Meteorológiai Intézeté
ben az 1889 —1939. évekről összeállított bárikus térképek és az 1886 —1951. évek
ről készített, napi hőmérsékleti, csapadék és széladatokat tartalmazó kartoték
gyűjtemény alapján 16 bárikus és cirkulációs időjárási helyzettípust állapítottak 
meg. Elvégezték ugyanennek az anyagnak szinoptikus-klimatológiai jellemzését 
is az év minden hónapjára és a hónapokat összevonták ú. n. szinoptikus-téli (októ
ber—február), szinoptikus-nyári (június—augusztus), szinoptikus-tavaszi (március— 
április), szinoptikus-átmeneti (május—szeptember) évszakokra. A cirkulációs 
típusok gyakoriságának évi menetét százalékban és napokban az I. és II. táb
lázat tartalmazza.

Исслед&лния долгосрочных прогнозов погоды в Румынской Народ
ной Республике. В Центральном Метеорологическом Институте Румын
ской Народной Республики определили 16 барических и циркуляционных 
типов положений погоды на основе сборных барических карт, составленных 
из серии лет 1889— 1939 и на основе коллекции картотек, содержащихся 
суточные данные температуры, осадков и ветра с периода 1886— 1951 г. 
Выработали синоптические и климатологические характеристики того-же 
материала на каждый месяц года и потом соединили месяцы в так назы
ваемые синоптические сезоны, менно : синоптическая зима (окт.— 
февр.), синоптическое лето (июнь— авг.), синоптическая весна (март.—  
апр.), синоптический переходный сезон (май— сент.). Таблицы I и II содер
жат годовой ход циркуляционных типов в процентах и в днях.

*

Recherche de prévisions à longue échéance dans la République Populaire de 
Roumanie. A l’Institut Central Métérologique de la République Populaire Rou
maine, on a établi, à l’aide des cartes banques des années 1889 —1939 et des 
carthotêques des données journalières de la température, des précipitations et 
des vents, 16 types de temps banques et de circulations. On a donné aussi une 
description synoptique et climatologique de ces types pour chaque mois de l’année 
et pour des périodes plus longues nommées comme suit : saison hivernale synoptique 
(octobre-février), saison estivale synoptique (juin-août), printemps synoptique 
(mars-avril), mois de transition (mai et septembre). Les marches annuelles de la 
fréquence des différents types sont données par les tables I. et II.

★

A hosszútávú időjelzés kérdésének rendszeres tanulmányozása Romá
niában 1951-ben kezdődött meg egy szűkkörű kollektíva munkájával.

Annak érdekében, hogy alkalmazhassuk és igazolhassuk azokat az 
alapelveket, amelyeken a hosszútávú időjelzések jelenleg is felépülnek (Nap- 
hatás, Hold-hatás, kozmikus hatások, klimatológiai statisztika és az egész 
szinoptikus megfigyelési anyag), továbbá a munka megkönnyítése céljából 
szükségesnek bizonyult, hogy kartonlapokra vezessük minden egyes nap 
teljes észlelési anyagát és így mintegy filmszalagon tüntessük fel a fontosabb 
meteorológiai elemek alakulását és történetét 1886-tól egészen 1951-ig.

Az alapul vett anyag kizárólag földfelszíni észlelésekből áll, mert magas
sági megfigyeléseink csak túl rövid időről vannak. Az anyag magába foglalja 
a légnyomást, a hőmérsékletet, a csapadékot és a szélviszonyokat.

Ezen filmszerű rendszerezés után a fő időjárási elemeket tipizáltuk, 
mégpedig úgy, hogy a légnyomási, hőmérsékleti, csapadékheli és cirkulációs 
típusokat állítottunk fel. Ez a tipizálás nemcsak azért szükséges, hogy az
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időjárási helyzeteket osztályozzuk és az időjárási periódusok keresését meg
könnyítsük, hanem azért is, hogy jobban megállapíthassuk az időjárási 
helyzetek egymásutánjában mutatkozó diszkontinuitásokat.

Vizsgálataink alapelve a következőkben foglalható össze : valamely 
időszak (hónap vagy évszak) időjárásának alakulását a megelőző hónapok 
vagy évszakok alakulása határozza meg. Az időjárás jellegének hirtelen, 
ugrásszerű változásai, amelyek egy-egy ilyen időszak folyamán bekövetkez
nek, nem mások, mint a megelőző időszak folyamán lejátszódó lassú módosu
lások akkumulálódásának következményei.

Másik elv, amely kiegészíti az elsőt, hogy elemeznünk kell: milyen 
bárikus típussal járnak a különféle hőmérsékleti, csapadékbeli és légcirkulá
ciós típusok (egy-egy szinoptikus időszak folyamán) aszerint, hogy milyen a 
naptevékenység, milyen holdnegyedben vagyunk és a szomszédos nagy
bolygók milyen helyzetet foglalnak el.

Ezen elveknek megfelelően szinoptikus klimatológiai kutatásaink fog
lalkoztak egyrészt az egyes hónapok és évszakok megszokott jelenségeinek 
kialakulásával, másrészt pedig a rendkívüli jelenségekkel : a szélsőséges 
telekkel, szélsőséges csapadékjelenségekkel, hőmérsékleti kilengésekkel és 
egyéb rendkívüliségekkel, amelyek a mezőgazdaságra károsak.

Munkánk még nem terjedt ki a levegőfajták tipizálására ; ennek oka 
az, hogy vidékeinkre a levegőfajták már eredeti tulajdonságaiktól erősen 
eltérő állapotban érkeznek és így igen különböző levegőfajták nálunk hasonló 
meteorológiai helyzeteket létesítenek.

Reméljük, hogy egy későbbi időpontban, amikor hosszabb észlelési 
anyag segítségével jobban tudjuk majd jellemezni a felettünk átvonuló vagy 
nálunk veszteglő levegőfajtákat, módunkban lesz ezeknek rendszerezését is 
bevonni kutatómunkánkba.

Az adatanyag, amelyre a bárikus mező és a légcirkuláció tipizálását 
alapítottuk, az 1889 —1939 évekre vonatkozólag a »Weather Bureau« törté
nelmi térképsorozata volt, a többi évekre pedig, 1951-ig, saját intézetünk 
szinoptikus térképanyagát használtuk.

A hőmérsékletre, csapadékra és más jelenségekre vonatkozólag csak 
saját hálózatunk 1886—1951 közötti észleléseit használtuk, mert ezekben 
az esetekben a helyi időjárás állt érdeklődésünk középpontjában.

Munkatervünknek megfelelően első lépésként az európai közepes lég
nyomási helyzetet állapítottuk meg és ez lehetővé tette a szinoptikus évszakok 
tartamának meghatározását. Ezután áttértünk a leggyakoribb bárikus típu
sok meghatározására, felhasználva ehhez a légnyomási térképeken kívül az 
illető bárikus típushoz tartozó jellegzetes időjárást is, hazánkban és egész 
Délkelet-Európában.

Tizenhat bárikus típust állapítottunk meg és módunkban volt az is, 
hogy kiszámítsuk ezek gyakoriságát egyes napokra, hónapokra vagy évsza
kokra. Kartotékot készítettünk minden típus számára és az összes hónapokra 
meghatároztuk a típusok relatív gyakoriságát, továbbá az előfordulási napok 
közepes számát és a kiemelkedő szinguláris dátumokat.

Statisztikát készítettünk arról is, hogy milyen időközökben ismétlődött 
meg ugyanaz a bárikus típus és azt találtuk, hogy egy-egy szinoptikus idő
szakon belül nagy többségük 28 — 32 napos periodicitást mutat. Ez a periódus 
azonban általában megszakad akkor, amikor az egyik szinoptikus évszakból 
átlépünk a másikba.

Egyúttal elkészítettük az izallobárikus képződmények statisztikáját is, 
30 napos szakaszokra.
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1—6. ábra. A légnyomás normáleloszlása Európában, 1899 — 1951 I .—VI.

Az ezután következő további előmunkálatoknak az lesz a célja, hogy 
tipizáljuk a hőmérsékleti- és csapadékmezőt, továbbá egyéb jelenségeket is, 
valamint az alaposan tanulmányozandó nagy légcirkulációt, mégpedig ugyan
azon elvek alapján, mint ahogyan a bárikus mező tipizálását végeztük.

Az alábbi összeállításban összegezzük azokat a következtetéseket, ame
lyekre a bárikus mező elemzése vezetett bennünket. Ezek majd alapvető 
tájékoztatást nyújtanak a hosszútávú előrejelzések készítéséhez. 

Eredményeink a következő megállapításokban összegezhetők .
a) A normális bárikus mező elemzéséből következik, hogy :
1. október, november, december, január és február hónapokban a 

kontinens időjárását magasnyomású tengely irányítja, amely az Atlanti
óceán középső területétől a Szovjetunióig húzódik. Ez a tengely Francia-



383

7 —12. ábra. A légnyomás]normáleloszlása Európában, 1899—1951 V II—XII.

országig terjeszkedő azori anticiklon és a Kárpátokig előnyomuló szibériai 
anticiklon egyesüléséből származik (10., 11., 12., 1., 2. ábra).

A két anticiklon között, amelyeket az Alpok választanak el egymástól, 
az említett 5 hónapban többnyire depressziós terület jelenik meg, amelynek 
középpontja Olaszországban van.

Az Atlanti-óceán északi részén az egész időszakban az izlandi depresszió 
uralkodik.

Ez a légnyomási helyzet a hideg évszak folyamán dél-délnyugati áram
lást idéz elő Eszak-Európában, nyugati áramlást okoz a kontinens délnyugati 
részén és kelet-délkeleti áramlást Délkelet-Európában (13. ábra).

2. Márciusban és áprilisban az említett két anticiklon között megszakad 
a kapcsolat, mert visszahúzódnak a kontinens széleire és ezzel megnvitják
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az utat az olaszországi vagy az izlandi depresszió előtt Ivözép-Európa felé 
(3—4. ábra).

A kontinens északnyugati részén délnyugati, déli, délkeleti áramlás 
mutatkozik ; Délnyugat-Európában nyugat-északnyugati az áramlás ; Dél- 
kelet-Európában pedig kelet-délkeleti (14. ábra).

3. Májusban az európai helyzet alapjában megváltozik azáltal, hogy az 
Azoroktól Skandinávián és a Balti-tengeren át anticiklonos ív alakul ki a 
Szovjetunió északi részében fekvő légnyomási maximumig (5. ábra).

IS —14. ábra. Légcirkuláció a szinoptikus téli és tavaszi évszakban

15—16. ábra. Légcirkuláció a szinoptikus átmeneti (május) és nyári évszakban
r $

Ez az Eszaknyugat-Európában fekvő anticiklonos nyereg elválasztja az
észak felé húzódott izlandi depressziót egy másik depressziós övezettől, 
amelynek középpontja Arábiában van és észak felé, a Fekete-tengerig, a 
Kaukázusig és a Káspi-tengerig hat. Jugoszlávia gyönge depresszió körze
tébe esik.

Ebben a hónapban Európa atlanti partjait délnyugati és déli áramlás 
jellemzi, ellenben a kontinens többi részein északi áramlás uralkodik (15. ábra).

4. Június, július és augusztusban Európa egyrészt az atlanti anticiklon, 
másrészt a kontinens keleti részén fennálló depresszió uralma alatt áll, ami a 
kontinensen atlanti monszunt idéz elő. Ez a monszun nyugatról északkelet és 
délkelet felé irányul, kivéve a Szovjetunió európai területének keleti felét, 
ahol a szél északi (6., 7., 8., illetve 16. ábra).
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5. Szeptemberben, minthogy az Atíanti-óceántól az Urálig terjedő anti
ciklon-tengely van jelen, a kontinens északi felén déli és délnyugati, déli 
felén pedig északnyugati vagy északkeleti áramlást találunk (9. és 17. ábra).

Ezekből a megállapításokból az 
alábbi következtetéseket vonhatjuk 
le :

— Az Alpok és Kárpátok kö
zött fekvő Közép-Európa a talaj
menti légcirkuláció keresztezési he
lyét alkotja.

— Az időjárás jellegét az októ
ber-február, továbbá június-augusz
tus és március-április hónapcsopor
tokon belül azonos légnyomáselosz
lások és a fő akciócentrumok azo
nos elhelyezkedései jellemzik, s ezért 
azonos cirkulációs viszonyok szabják 
meg. Ennek megfelelően az említett 
hónapcsoportokat rendre következő
képpen nevezzük : szinoptikus téli évszak, szinoptikus nyári évszak és szinop
tikus tavaszi évszak; ezekben a meteorológiai jelenségek minőségileg ha
sonlóan fejlődnek, mennyiségi alakulásuk pedig az illető hónap normális bári- 
kus mezejétől, valamint ennek az adott szinoptikus évszak megelőző hónap
jához képest mutatkozó eltérésétől függ.

— Májust és szeptembert szinoptikus átmeneti évszaknak nevezzük ; 
ekkor a meteorológiai jelenségek másként fejlődnek. Ezek a hónapok vagy a 
megelőző szinoptikus évszak folytatását képezik, vagy az utána következő 
szinoptikus évszak előzményei.

b) Munkánk következő lépése abból állt, hogy a fentebb megkülönböz
tetett 16 bárikus típus gyakoriságát tanulmányoztuk. A gyakorisági értéke
ket az 1—16. bárikus típus további ismertetésénél később részletezzük 
(19.—34. ábra).

c) A bárikus típusokra támaszkodva előzetes nagyvonalú elemzést készí
tettünk, s így Délkelet-Európa számára 7 cirkulációs típust állapítottunk meg 
(18. ábra).

Ezek a következők :
északi kontinentális 
déli kontinentális 
keleti kontinentális 
délkeleti maritim 
nyugati óceánikus 
északnyugati óceánikus 
délkelet-északnyugati szektor

ból való kontinentális ma
ritim.

Ezekre a típusokra kiszámítot
tuk a havi gyakoriságokat, éspedig 

18. ábra. A cirkulációs típusok évi százalékokban és napokban is meg- 
gyakorisága adott időtartamokkal.

17. ábra. Légcirkuláció szeptemberben 
(szinoptikus átmeneti évszak)
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A cirkulációs típusok évi gyakoriságát az I. és II. táblázat mutatja.

1. táblázat : A cirkulációs típusok gyakorisága százalékokban

Cirkulációs típus I II III IV V VI VII V IIIIX  X XI XII Évi

É. kontinentális ..............  9 8 9 7 9 6 4 8 1 5 1 1  8 8 8
D. kontinentális ............... 7 7 10 8 6 2 1 5 6 9 10 6 6
K. kontinentális.............  15 14 11 8 7 7 5 9 14 15 16 14 11
DK. maritim ................... 20 16 18 13 10 7 5 11 15 26 22 24 16
Ny. óceánikus................... 23 26 19 24 25 46 54 34 25 16 18 20 28
ÉNy. óceánikus ............... 5 5 8 11 18 18 19 16 8 7 5 4 10
DK—ÉNy. kontinent.—

maritim........................... 21 24 25 29 25 14 12 17 17 16 21 24 21

II. táblázat : A cirkulációs típusok gyakorisága a napok számában

Cirkulációs típus I II III IV V VI VII V IIIIX  X XI XII Évi

É. kontinentális ..............  3 2 3 2 3 2 1 2 4 3 2 2 29
D. kontinentális . . ..........  2 2 3 2 2 1 0 1 2 2 3 2 22
K. kontinentális............... 4 4 3 2 2 2 2 3 4 5 5 4 40
DK. maritim ................... 6 4 5 4 3 2 2 4 5 9 6 8 58
Ny. óceánikus................... 7 7 6 7 8 14 17 0 8 5 6 6 102
ÉNy. óceánikus ..............  2 1 2 4 5 5 6 5 2 2 2 1 37
DK—ÉNy. kontinent.—

maritim ........................... 7 8 9 9 8 4 3 5 5 5 6 8 77

A következtetéseket, amelyek a bárikus és cirkulációs típusokra vonat
kozólag ebből az első lépésből levonhatók, az alábbiakban foglalhatjuk össze :

A) A bárikus és cirkulációs típusok előfordulásában határozottan ki
mutathatók egyes kitüntetett időpontok az év meghatározott részeiben és 
minden egyes hónapnak bizonyos meghatározott napjain.

B) Ha egy szinoptikus évszakon belül egy bárikus vagy cirkulációs típus 
már fellépett, akkor a következő hónapokban is visszatér, 28—32 napos 
időközökben.

C) A bárikus típusok intenzitása augusztus 20-tól március 20-ig általá
ban kiéleződik (az anticiklonok centrumának nyomásértéke növekszik, a 
depresszióké csökken) ; viszont március 20-tól augusztus 20-ig az intenzitások 
fokozatosan csökkennek.

D) Kiragadott esetek elemzéséből azt találtuk, hogy a naptevékenység 
maximumai és minimumai idején más és más módon alakul a bárikus típusok 
élessége és a cirkulációs típusok hónapról hónapra való váltakozása.

E) A légnyomás 30 napos periódusa (mint például a középeurópai lég
nyomásemelkedések, amelyek igen gyakran egybeesnek a Hold földközelségé
vel vagy az újholddal) mennyiségi és minőségi változásokat okoz a bárikus és 
cirkulációs típusok megoszlásában és egymásutánjában.

Rövid beszámolónk magába foglalja mindazokat a kutatásokat, amelyeket 
a távprognosztikával kapcsolatban a román meteorológiai intézetben foly
tattunk. A kérdésre vonatkozó további munkálatok előkészítés alatt állnak.

*
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Ez a légnyomáseloszlási típus úgy keletkezik, hogy az azori anticiklon 
meghosszabbodik a német határig, nyereggel kapcsolódik az arábiai anti- 
ciklonos területhez és így elválasztja egymástól a Földközi-tenger középső 
medencéjében levő ciklonképző területet a Szovjetunióban fekvő hatalmas 
depressziótól. Az utóbbi egyesül az izlandi depresszióval.

Ez a légnyomáseloszlási típus Romániában szép meleg időt biztosít dél
nyugati széllel, az ország északi részein gyönge lecsapódásokkal.

Gyakorisági adatai, százalékokban és a napok számában a következők 
(a felhasznált időszak 1899—1951) :

1. A w  lé g n y o m á se lo s z lá s i t í p u s  (1 9 .  á b r a ) .

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 12,6 16,3 8,4 10,8 5,3 9,6 14,3 10,9 8,7 7,4 10,3 10,5
Napok 
száma . . . . 3,9 4,6 2.6 3,2 1,6 2,9 4,4 3,4 2,6 2,3 2,1 3,3

Nagy gyakorisága van a hónapok alábbi napjain :
januárban : 4, 10 —11, 13 és 20 
februárban : 2, 4, 10—11, 21 
márciusban: 1—2, 8 — 9, 17 és 26 
áprilisban : 6, 11, 15 
májusban : 16, 31 
júniusban : 15, 25 
júliusban : 9, 12, 15 —16, 24 
augusztusban : 6, 16, 21, 30 
szeptemberben : 5, 21 
októberben : 8 
novemberben : 8, 25, 29, 30 
decemberben: 1—2, 17

2. AwDs légnyomáseloszlási típus (20. ábra).
Az azori anticiklon másodlagos anticiklont bocsát ki Észak-Francia- 

ország fölé és gerincben folytatódik a Szovjetunióig. Izlandban, a Szovjetunió 
északi részén, Arábiában és Dél-Olaszországban depressziós folyamatok ural
kodnak.

Ennek a légnyomáseloszlási típusnak nálunk nedves és eleinte esős idő 
felel meg. A szél északnyugatról északkeletre fordul és a hőmérséklet süllyed.

Gyakoriságát százalékokban és napok számában kifejezve az alábbi 
táblázat adja :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság
% -ban----- 4,0 3,5 3,7 5,6 5,7 18,1 22,1 16,2 7,4 2,8 3,5 3,0
Napok 
száma . . . . 1,3 1,0 1,2 1,7 1,8 5,4 6,9 5,0 2,2 0,8 1,0 0,9
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L e g g y a k o rib b  a  k ö v e tk e z ő  id ő p o n to k b a n  :

január : 21 
február : 13 
március : 13 
április : 27 
május : 23
június : 4—5, 13, 16 — 17, 20

26— 30
július : 1—4, 6, 10, 15 — 16,, 19—23

2 7 -  31
augusztus: 1—3, 6—9, 13, 18 
szeptember : 1, 9 
október: 13 
november : 30 
december : 22

3. Atlanti B légnyomáseloszlási típus (21. ábra).
Az azori anticiklon Lengyelországig meghosszabbodik és egyesül egy 

légnyomási maximummal, amely nyugat felé terjeszkedik egészen a Kaspi- 
tengertől északra fekvő területekig, elválasztva az izlandi és északeurópai 
depressziót az arábiai és délolaszországi depresszióktól.

Romániában ez a légnyomáseloszlási típus általában meleg és száraz 
időjárást tart fenn, északi összetevőjű gyönge széllel.

A gyakoriságot százalékokban és napok számában az alábbi, 52 évi 
megfigyelésekből levezetett értékek adják meg.

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakorisáé 
%-ban . . . . 2,5 5,7 3,6 3,6 4,1 5,9 5,2 6,7 5,9 2,7 3,7 3,3
Napok 
száma . . . . 0,8 1,6 1,1 1,1 1,3 1,8 1,6 2,0 1,8 0,8 1,1 1,0

Ez a helyzet a következő időpontokban a leggyakoribb :
január : 10 
február : 20, 22 
március : 12, 24 
április : 22 
május : 20 
június : 19 
július : 17—18 
augusztus : 17 
szeptember : 9 
október: 10 
november : 9 
december : 19 21. ábra
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Az Uráltól az Atlanti-óceánig terjedő magasnyomású tengely országunk
ban télen nagy hideget jelent, eleinte nagy havazással, azután száraz idővel. 
Nyáron az idő ilyenkor nagyon meleg és száraz.

A szélirány ENE.
A helyzet gyakorisági adatai az alábbi táblázatban találhatók :

4. Szibériai B lé g n y o m á se lo sz lá s i t íp u s  (2 2 . á b ra ) .

Hónap I II III IV V VI VII v i l i ; IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 12,6 10,5 8,0 4,1 3,3 0,9 0,2 i , i 7,9 11,9 12,4 10,9
Napok 
száma . . . . 3,9 2,9 2,5 1,2 1,0 0,3 0,1 0,3 2,4 3,7 3,7 3,4

A leggyakrabban az alábbi időpontokban fordul elő :

január: 8, 21—24 
február : 8—9, 25 
március : 3 
április : 18 
május : 8 
június : 1 
július : —
augusztus : 16 
szeptember: 28—29
október : 11, 15—16, 20 
november: 2, 10, 20, 24
december : 9—10, 19—21

5. Ae légnyomáseloszlási típus (23. ábra).
Ennek az eloszlásnak jellemző vonásai: anticiklon, amely fél Európát 

elborítja és az azori anticiklon visszahúzódása, ami alkalmat ad arra, hogy 
az izlandi depresszió kiterjeszkedjék délre, egészen Franciaországig.

Észak -Afrikában is található egy depressziós övezet.
Ezzel a típussal Romániában szép, száraz, meleg idő jár, kivéve télen, 

amikor az ország déli és nyugati részein hideg van.
A szélirány SSE.
A havonkénti gyakorisági adatokat az alábbi értékek szolgáltatják ;

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság
%-ban . . . .  
Napok

3,4 5,2 6,4 5,2 4,2 1,5 1,3 2,5 3,4 6,7 7,7 4,4

9 z á m a  . . . .  

5 Időjárás
U 1,4 2,0 1,6 1,3 0,4 0,4 0,8 1,0 2,1 2,3 1,4
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A t íp u s  a  k ö v e tk e z ő  id ő p o n to k b a n  a  le g g y a k o r ib b  :

23. ábra

január: 17 
február : 9 
március : 23 
április : 1 
május : 4 
június : 22 
július : — 
augusztus : 28
szeptember: 30
október: 31 
november : 3
december : 2

6. Bsw-Ne légnyomáseloszlási típus (24. ábra).
Ennek a típusnak jellemző vonásai : magasnyomású zóna, amely a Sarki- 

tenger vidékétől Európa északnyugati felén át Északnyugat-Afrikáig terjed. 
Izlandon és Európának délkeleti felén depressziók uralkodnak.

Ennek a típusnak az uralma idején országunkban az idő hideg, nedves, 
csapadékban gazdag és élénk északi áramlás észlelhető ; későtavaszi és kora
őszi fagyokat hoz.

A havi gyakorisági értékek a következők :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 2,6 4,0 3,2 3,6 7,0 6,6 8,5 6,7 3,1 2,6 2,3 3,4
Napok 
száma . . . . 0,8 1,1 1,0 1,1 2,2 2,0 2,6 2,1 0,9 0,8 0,7 1,1

A típus az alábbi időpontokban fordul elő a leggyakrabban :
január : 27 
február : 20 
március : 29 
április : 25 
május : 23 

\  június : 18
július : 19, 22 
augusztus : 11
szeptember : 6 
október: 5 
november : 27 
december : 7 24. ábra
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Ez a típus úgy keletkezik, hogy a szovjet szibériai anticiklon Közép- 
Európában találkozik az azorival.

Ez az anticiklonos nyereg elválasztja az Eszak-Németországig terjesz
kedő izlandi depressziót a földközitengeri depressziós zónától.

Ennek a típusnak országunkban nedves, ködös idő felel meg, gyönge 
csapadékokkal, nyáron hőemelkedéssel és télen lehűléssel.

A gyakorisági adatok a következő értékeket mutatják :

7. A  n yereg - t íp u s  (2 5 . á b ra ) .

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 10,0 9,0 8,4 8,7 5,5 4.7 4,5 10,6 9,3 7,3 6,4 7,5
Napok 
száma . . . . 3,1 2,5 2,6 2,6 1,7 1,4 1,4 3,3 2,8 2,3 1,9 2,3

Ez a típus a leggyakoribb az alábbi időpontokban :
január : 2, 6 
február : 1, 3 
március : 6 
április : 5 
május : 5 
június : 11 
júliusi 27 
augusztus : 6, 9, 26 
szeptember: 1—4, 19 
október: 23 
november : 5
december : 24—25

8. De légnyomáseloszlási típus (26. ábra).
Ezt a típust Európa középső része felett, kivált pedig a Földközi-tenger 

középső medencéjében, depressziós terület vagy depressziós-család jellemzi. 
Nyugaton és keleten anticiklonos területek vannak.
Ennek a típusnak országunkban meleg, nedves és nagyon csapadékos idő 

felel meg, télen-nyáron egyaránt.
A szél eleinte délkeleti, később átfordul keletre, északkeletre, északra 

és északnyugatra.
A típus normális gyakoriságáról az alábbi táblázat tájékoztat :

Hónap
4

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 12,3 7,6 17,8 20,4 16,6 17,9 17,6 12,6 9,3 9,2 12,6 13,2
Napok 
száma . . . . 3,8 2,1 5,5 6,1 5,2 5,1 5,4 3,9 2,8 2,9 3,8 4,1
5 *
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január : 18, 29, 31
február 13, 22 — 23, 28 
március : 1—5, 8 — 10, 24, 27 — 29 
április : 7 — 10, 16—25
május : 4 — 5, 10,14,17 — 18, 31
június: 1—3, 5 — 7, 14, 18
július: 4 — 5,7 — 8,11 — 13,26,28
augusztus : 14 — 15
szeptember : 11 
október: 27—29
november : 13 — 15, 26
december : 4 —5, 15, 30

.9.*Ac \ Tw légnyomáseloszlási típus. (27. ábra)
Ebben a típusban a légköri helyzetet egyrészt az azori anticiklon, másrészt 

pedig a Földközi-tenger középső medencéjében és a Fekete-tengeren elhelyez
kedő mély depressziók irányítják.

A megfelelő időjárás Romániában hideg, nagyon esős, a szélirány északi, 
A gyakorisági adatok a következők :

A típ u s  a  k ö v e tk e z ő  id ő p o n to k b a n  a  le g g y a k o r ib b  :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 7,2 6,4 5,3 7,8 9,8 13,0 9,7 11,2 8,6 6,4 5,4 6,6
Napok 
száma . . . . 2,2 1,7 1,6 2,3 3,0 3,9 3,0 3,5 2,6 2,0 1,6 2,0

A típus a következő időpontokban a leggyakoribb :

január : 1
február : 17 
március : 27 
április : 23
május : 23 — 24, 26—27
június : 16, 18, 20—23, 28, 30
július : 1—2, 13
augusztus : 4, 12, 31
szeptember : 4 
október: 9
november : 12
december : 10 10

10. Ac légnyomáseloszlási típus (28. ábra)
Ezt a típust hatalmas anticiklon képviseli, amelynek Európa nyugati 

felében van a központja.
Hideg és száraz időt hoz.

26. ábra
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A gyakorisági adatok a következők :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 6,9 5,5 6,6 3,4 5,5 4,2 3,3 4,4 12;3 7,5 4,5 4,0
Napok 
száma . . . . 2,1 1,5 2,0 1,0 1,7 1,3 1,0 1,4 3,7 2,3 1,4 1,2

A tipus a leggyakoribb a következő időpontokban :
január : 26 — 27
február: 7, 27 
március : 18, 26 
április : 21
május : 13, 25
június : 2
július : 31
augusztus : 29
szeptember: 5 — 6,12 —13,15, 25 — 30 
október : 7—8, 16
november : 14
december : 24

11. As légnyomáseloszlási típus (29. ábra)
A típus jellemzői: anticiklon Európa déli felében és hatalmas depresszió 

északon.
Énnek a típusnak az uralma alatt az időjárás tartósan szép és meleg.
A szélirány SW.
A normális gyakorisági adatokat az alábbi táblázat szolgáltatja :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . 1 . 8,0 7,7 7,0 5,2 3,6 4,1 3,5 7,0 7,2 10,0 6,6 9,2
Napok 
száma . . . . 2,4 2,1 2,2 1,6 1,1 1,2 1,1 2,2 2,1 3,1 2,0 2,9

A típus a következő időpontokban a leggyakoribb :

január : 12, 25
február : 6, 20 
március: 5, 21—22 
április : 29
május : 19
június : 18
július : 7
augusztus : 17
szeptember : 17 
október : 15—16
november : 12, 29
december: 29

28. ábra

29, ábra
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A típus jellemzői: anticiklon Délkelet-Európában és depresszió észak
nyugaton.

Románia időjárása tartósan meleg és szép, déli széllel.
A havi gyakoriságok a következők :

12 . A se lé g n y o m á se lo sz lá s i t í p u s  (3 0 .  á b ra )

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 12,2 9,9 11,3 7,7 6,7 2,7 1,2 2,9 8,7 16,2 15,4 14,9
Napok 
száma . . . . 3,8 2,8 3,5 2,3 2,0 0,8 0,4 0,9 2,6 5,0 4,6 4,6

A típus leggyakoribb az alábbi időpontokban :

január : 1 ,3 , 24, 31
február : 2, 27 
március : 10, 13, 17 
április : 1, 19
május : 29
június : —
július : —
augusztus : —
szeptember : 19
október: 2,8,13,21—24,26 — 27,

30-31
november : 7, 9, 26—27
december: 1—3, 9, 18—20, 28,

30-31

13. Északnyugat-délkeleti nyereg-^pws (31. ábra)

A típus úgy keletkezik, hogy egy északatlanti anticiklon nyerget alkotva 
egyesül a Kaukázus felett fekvő anticiklonnal.

A Földközi-tenger középső részén és a szovjet síkság északi részén depresz- 
sziós terület van.

Ebben a helyzetben országunkban változékony az idő, gyönge helyi 
csapadékokkal, normális hőmérsékletekkel és északnyugat, valamint dél
kelet felett konvergáló légmozdulatokkal.

A havi gyakorisági adatok összefoglalása a következő táblázatban 
található :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
% -ban----- 1,2 3,1 2,8 4,3 9,0 3,1 1,3 > 2,1 

0,4 0,6

3,0 3,2 2,6 3,4
Napok 
száma . . . . 0,4 0,8 0,9 1,3 2,8 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0
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január: 28
február : 11 
március : 24 
április : 30
május : 1, 6 —7, 9
június: 13
július : —
augusztus : —
szeptember : 29
október: 8
november : 4
december : 16
14. An légnyomáseloszlási típus. (32. ábra)
Ez a típus úgy keletkezik, hogy a grönlandi anticiklon dél felé terjesz

kedik egészen Csehszlovákiáig. A Szovjetunióban, Délnyugat-Európában és 
Arábiában veszteglő depressziók vannak.

Ennek nálunk hideg idő, részleges csapadékokkal felel meg.
A szélirány NNW.
A következő táblázat a havi gyakoriságokat tartalmazza :

A típ u s  az  a lá b b i id ő p o n to k b a n  a  le g g y a k o rib b  :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 1,1 1,2 2,6 3,0 6,5 3,1 3,4 1,2 1,9 2,0 1,8 0,6
Napok 
száma . . . . 0,3 0,3 0,8 0,9 2,0 0,9 1,1 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2

leggyakoribb :
január: 29
február : — (18) 
március : 12 
április : 18, 23
május: 4, 6, 14, 19, 21, 27 — 28 
június : 12
július : 15
augusztus : —
szeptember : +  
október : -f-
november : —
december : —

15. DW Ane légnyomáseloszlási típus. (33. ábra)
Ezt a légnyomáseloszlási típust Dél-Európában mély depressziós terület 

és földrészünk északkeleti felében anticiklon jellemzi.
Románia időjárása nedves, ködös, viszonylag meleg, a szélirány délkeleti

A típus az alábbi időpontokban a

32. ábra
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Ennek a típusnak gyakorisági értékei :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Gyakoriság 
%-ban . . . . 3,4 7,7 4,3 5,9 6,1 4,2 2,4 3,1 2,8 3,6 4,7 5,0
Napok 
száma . . . . 1,1 2,1 1,3 1,8 1,9 1,3 0,7 1,0 0,8 1,1 1,4 1,6

A típus az alábbi időpontokban fordul elő a leggyakrabban :
január : 30
február : 4, 12, 17, 19 —20, 27 
március : 7 — 8, 19 — 20 
április : 2, 7, 13, 16, 25, 27,

29-30
május : 9 — 11, 13—14, 16, 18,

25—28
június : 8, 17, 26
július : 21
augusztus : 16, 20
szeptember : 21 
október: 11, 13, 23
november: 17—20 
december : 6—7, 12, 23

16. »Instabil« légnyomáseloszlási típus (34. ábra)
Ezt a típust az Óceántól Közép-Európán át a Szovjetunióig terjedő 

depressziós láncolat jellemzi. Észak-Európa, Spanyolország és .a Balkán 
anticiklonos uralom alatt áll.

Országunkban az időjárás változékony, az esős napot szép nap követi 
és utána ismét beáll a nedves, esős idő.

Ennek a típusnak a gyakoriságát az alábbi adatok tartalmazzák :

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gyakoriság 
%-ban . . . . 0,0 0,2 0,6 0,7 1,1 1,3 1,5 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1
Napok 
száma . . . . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

A típus a következő időpontokban gyakori :
január : —
február : — 
március : +  
április : —
május : 27
június : 13
július : 18
augusztus : 1
szeptember : — 
október: —
november: —
december : —

33. ábra

(Fordította : Aujeszky László) 34. ábra



T. K opcew icz

(Lengyel Áll. Hidrológiai és Meteorológiai Intézet, Varsó):

Cirkulációs indexek, ciklonkeletkezés, 
és ciklonpályák Európában

összefoglalás : A tanulmány rámutat az európai ciklonképződés terjedelmé
nek megállapítása és a ciklonpályák szempontjából a zónális cirkuláció indexei
nek fontosságára. Összekapcsolva Stüve és Mügge, ill. Rossby eredményeit, az euró
pai ciklonpályákat a talajmenti ciklonok kormányzásának 6 típusa szerint osztá
lyozza, mégpedig a 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos középérté
keinek térképezése alapján.

★
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*

Indices de circulation zonale, cyclogénése et voies de cyclones en Europe. L’auteur 
attire l’attention á Fimportance de l’indice de circulation zonale pour la détermi- 
nation de l’étendue des cyclogénéses et des voies de cyclones en Europe. Par 
une synthése des résultats de Stüve et Mügge d’une part et de Rossby de Fautre, 
on arrive á une classification des pilotages de la situation synoptique en 6 groupes, 
représentées par des cartes isobariques pour le niveau de 3 km.

*

Az Atlanti-óceán és Európa fölötti zónális cirkuláció indexének ismerete 
lehetővé teszi a ciklonok gyakoriságára és bizonyos vonulási pályáira vonat
kozó statisztikai anyag [1] rendszerbe foglalását. Meg kell ugyan jegyez
nünk, hogy egyidejű időjárási adatok statisztikai feldolgozásának nem lehet 
értéke az előrejelzés számára, ha nem járul hozzá a légkör fizikai adatainak 
tanulmányozása ; jól ismert tény, hogy ugyanazon a helyen képződő cik
lonok igen különbözők lehetnek a fejlettségükben, élettartamukban és vonu
lási pályáikban. Ez pedig annyit jelent, hogy más-más időjárást is létesíte
nek egy megadott helyen.

A ciklonok fizikai tulajdonságaira vonatkozó új vizsgálatok lehetővé 
teszik a ciklon legvalószínűbb vonulási irányának megállapítását minden 
adott időjárási helyzetben. Rossby kimutatta [2], hogy szoros kapcsolat van 
a zónális cirkuláció indexe és a ciklonok szerkezete között. Osztályozza a 
ciklonokat az index nagysága alapján. Ez az elgondolás különbözik Stüve és 
Mügge felfogásától [3], akik 1935-ben megállapították a kapcsolatot a 
talajmenti ciklonok vonulása és a magassági szél között. Megállapításaikat 
Baur használta fel [4] a múlt háború előtti német hosszútávú előrejelzések 
kidolgozásánál.

Mi Riehl munkája alapján [5] bizonyos kapcsolatot állapítunk meg a 
Stüve—Mügge-féle és a Rossby-féle eredmények között.
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G. Stüve és R. Mügge szerint :
1. Nyugati kormányzás. (A)
2. Mélynyomású csatorna által (B)

való kormányzás.
3. Kormányzás anticiklonos (C)

gerinc által.
4. Délnyugati kormányzás. (D)
5. Keleti kormányzás. (E)

C. G. Rossby szerint :
A zónális cirkuláció indexe nagy»
A zónális cirkuláció indexe kicsi.

A zónális cirkuláció indexe kicsi.

A zónális cirkuláció indexe kicsi.
A zónális cirkuláció indexe igen 

kicsi (negatív).
A ciklonpályákat a talaj menti ciklonok kormányzásának 5 típusa szerint 

osztályozzuk, éspedig a 3000 m magasságban fennálló légnyomás 5 napos

középértékeinek térképezése alapján. Minthogy a zónális cirkuláció indexei 
nyáron általában kicsik és bizonyos ingadozásokat is mutatnak ebben az 
évszakban, ezért mi az őszt, telet és tavaszt együttesen vesszük vizsgálat alá.

Összesen tehát 6 esetet vizsgálunk meg, éspedig ötfélét az ősztől tavaszig 
terjedő időre és hatodikként a nyár esetét.

Első eset: Nyugati kormányzás (A )  — nagy indexértékekkel (1. ábra).
Ezt az esetet a következő nyomáseloszlás jellemzi. A föld felszínén :
a) az azóri és a levantei anticiklon (az utóbbi egy meleg anticiklon a 

Földközi-tenger keleti medencéje felett) normális helyzetben vannak és a 
nyomások nagyjából megfelelnek a havi középértékeknek ;

b) az izlandi és a fehértengeri depresszió jól fejlett.
3000 m magasságban (1. ábra) az izobárok közel párhuzamosak a széles

ségi körökkel és a légnyomási csatorna, amely általában Közép-Európa felé 
szokott kinyúlni, kevéssé fejlett. Ennek a nyomási mezőnek 3000 m magas
ságban jelentékeny sebességű nyugati szelek felelnek meg. Ezek a sebessé

1. ábra. A 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos 
középértékeinek mezeje a zónális cirkuláció nagy indexértékeinél : 

A—1, A—2, A —3 és A —4 ciklonpályák



399

gek olyan mértékben csökkennek, amilyen mértékben dél felé tolódik el az 
áramlás.

A nagy indexértékek idején egész ciklonrendszerek nagy sebességgel és 
majdnem konstans sebességgel vonulnak és az illető vidékek felett az idő
nek meglehetősen szabályos változásai játszódnak le a ciklonok átvonulása 
következtében.

Ha a polárfront elég messze északon fekszik, akkor a vonulás az A —1 
és A —2 pályákon át megy végbe és a Fehér-tengertől keletre délkelet felé 
fordul.

Ellenben, ha a ciklogenetikus területek dél felé tolódnak el, akkor a 
ciklonsorozatok az A — 3 és A—4 pályákon haladnak. Utóbbi esetben a skan
dináv hegységek megzavarják az útjukat, ami meglassítja a vonulást és foko
zatos kitöltődésüket okozza. Legnagyobb részük Finnország felett eltűnik.

2. ábra. A 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos közép- 
értékeinek mezeje a zónális cirkuláció kis indexértékeinél (kormány
zás mélynyomású csatorna által), B —la, B—lb-tőlB —5b-ig terjedő

ciklonpályák

A nagy indexű eset előrejelzési szempontból könnyebb, minthogy a 
mozgás egyszerű módon és állandó sebességgel megy végbe. Európában 5—6 
napig szokott fennállni és gyakran lép fel a hideg évszakban (főleg ősszel és 
télen, ritkábban tavasszal is, de nyáron majdnem sohasem).

Ez a stacioner magaslati szélrendszer, amely a nagyindextípust jellemzi, 
bizonyos zavarokat szenved, ha a magasabb légrétegekben nyomásnövekedés 
játszódik le, valamint ha az azóri anticiklon észak felé terjeszkedik, ami 
különösen fontos eset. Ilyenkor az első eset véget ér és a második vagy har
madik eset lép be a játékba. Statisztikáink azt mutatják, hogy a második 
esetbe való átmenet télen, a harmadik esetbe való átmenet pedig Ősszel 
vagy tavasszal gyakori.

Második eset: Kormányzás a mélynyomású csatorna által (B) — kis index
értékekkel (2. ábra).

Ezt az esetet a következő légnyomáseloszlás jellemzi. A földnek a fel
színén :
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a) az azóri és levantei anticiklon erősebb a normálisnál és kiterjeszkedik 
észak felé. Az azóri anticiklon eléri az angol szigeteket, a levantei pedig 
Eszak-Ukraj nát.

b) Az izlandi depresszió északkelet felé eltolódott.
3 km magasságban egy mély és többnyire nagy kiterjedésű légnyomási 

csatorna alakul ki ; Délnyugat-Finnországtól a Földközi-tenger középső 
részéig terjed. Amíg ez a helyzet fennáll, a légnyomási csatorna fokozatosan 
kimélyül és a Genovai-öböl a ciklogenezis helyévé válik.

Ennek a nyomáseloszlásnak a következő vonulási pályák felelnek meg : 
az Atlanti-óceánon képződött ciklonok a B — la  ciklonpályát követik. Okklú- 
ziójuk.Izlandban játszódik le. Azután az idős és okkludált ciklonok lassan 
északkelet felé vonulnak, amíg beleolvadnak az igen nagy kiterjedésű északi 
depressziós övezetbe.

Ha az anticiklonos gerinc, amely az azóri anticiklon észak felé terjesz
kedéséből származott, nem ér el Angliáig, akkor a ciklogenezis az Északi- 
tengeren megy végbe. Másodlagos ciklonok képződnek itt és jelentékeny 
sebességgel vonulnak a B—lb pályán a Balti-tenger felé, ahol sebességük 
csökken, majd kitöltődnek és eltűnnek.

Viszont ha az anticiklonos gerinc teljesen eléri Észak-Európát, akkor 
kevéssé mély ciklonok vonulnak a B —2a és B—2b pályákon. Ezek csak 
viszonylag keskeny sávban okoznak csúnya időt az 55. szélesség és a Földközi- 
tenger között. Ezek az azóri gerinc széle mentén helyeződnek át. (B—2a 
és B—2b pálya.) Ha elérik a Földközi-tengert és megközelítik a Genovai- 
öbölt, bekövetkezik a gyors és gyakran igen heves kimélyülésük. Megtör
ténhet az is, hogy egyesülnek a genovai depresszióval, amelynek az aktivitása 
ezáltal megnövekedik. A Földközi-tengeren való viselkedésük (nevezetesen 
a gyenge aktivitásból a nagy vagy az igen nagy aktivitásba való átmene
telük) helyes előrejelzése céljából szükséges, hogy nyomástendencia térképet 
készítsünk magunknak erről a területről, mihelyt a depresszió kezd behatolni 
a Lyoni-öbölbe.

A ciklogenezis előfeltételei megvannak a mélynyomású csatornának 
abban a szakaszában is, amely a Genovai-öböltől dél felé fekszik. Az itt 
keletkező ciklonok télen a B —5b pályán mozognak Szíria felé vagy pedig 
a B —5b pályán a Fekete-tenger felé, ahol meglassulnak és kitöltődnek. 
Tavasszal és ősszel főként a B —3 és B—4 pályákon mozognak, kivált ha a 
polárfrontnak Kelet-Európa felett északkelet-délnyugati fekvése van. Moz
gásuk közben aktivitásuk megnőhet, különösen ha előhaladásuk közben az 
alsó légrétegekben gyenge ciklonokat találnak, amelyeknek a létezése nem 
tűnik ki a 3000 méteres térképekből, ami igen gyakori eset. A Balti-tenger 
keleti részének elérése után ezek okkludálódnak, sebességük csökken és gyor
san eltűnnek.

Ha az azóri gerinc Izlandig jut el, és ugyanakkor Grönlandban egy aktív 
kontinentális anticiklon foglal helyet, akkor Kelet-Európábán az északi levegő 
leözönlik egészen a Földközi-tenger közepéig és ott hideg időt okoz. Ilyen 
esetek főleg tavasszal lépnek fel. A levantei anticiklon csekély kiterjedésű 
és a ciklonvonulás a Földközi-tengerről kelet felé folyik tovább.

A ciklonoknak a légnyomási csatorna mentén való vonulása általában, 
mint említettük, az első számú, nagyindexű helyzet befejeződése után szokott 
bekövetkezni. Időtartama 3-tól 7 napig terjedhet és ha a lényeges jellem
vonások erősen kifejlődnek (úgymint az azóri és levantei anticiklonok észak 
felé való terjeszkedése és északkelet felé eltolódott mély izlandi ciklon), 
akkor ezen a 3 -7  napos időközön belül az előrejelzés feladata könnyűvé válik.
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Ha az azóri anticiklon északkelet felé terjeszkedik és az anticiklonos 
gerinc a 3 km-es térképen eléri Dél-Norvégiát, akkor a mélynyomáséi csatorna 
meghosszabbodik és később két részre szakad szét. Az egyik észak felé ter
jeszkedik, érintve Norvégia déli csúcsát ; a másik az Alpok déli oldaláig 
nyúlik le. A mélynyomású csatornának ilyen kettéválását még az is okoz
hatja, hogy a levantei anticiklon északkelet felé kinyúlik. Megjegyzendő, 
hogy néhány kivételes, de mégis fontos esetben a magassági mélynyomású 
csatornának a megerősödése a Szovjetúnió északnyugati részében (amit 
északoroszországi hideg légtömegek betörése idéz elő) azzal az utókövet
kezménnyel jár, hogy a magassági depresszió visszafelé való mozgást végez 
délnyugat felé. Ebben az esetben a földközi-tengeri depresszió megerősödik és

3. ábra. A 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos közép
értékeinek megoszlása a zónális cirkuláció kis indexértékeinél (kor
mányzás légnyomási hátság által) ; C — 1 és C—9 közti ciklonpályák

aktivizálódik, ellenben a mélynyomású csatorna északi szakasza eltűnik és 
helyére lép egy anticiklonos hátság az 50. szélességi foktól északra.

Harmadik eset: Kormányzás az anticiklonos. hátság által (C) — kis index
értékekkel (3. ábra).

Ez az eset télen, a második eset lezajlása után szokott bekövetkezni, 
ősszel és tavasszal pedig azonnal az első eset után.

Erre a következő légnyomáseloszlás jellemző. A földfelszín mentén :
a) az azóri anticiklon igen fejlett és messze északra van tolódva ; a 

levantei anticiklon messze keleten helyezkedik el, sokszor a Káspi-tengeren túl.
b) Az izlandi depresszió általában kettéválik.
3 km magasságban az azóri anticiklonból kiinduló hátság Norvégiáig 

terjed. A Kelet-Európa felett elhelyezkedő magassági mélynyomású csatorna 
lehet igen mély, ha a genovai depresszióból adódik, de lehet gyenge is, ha egy 
nagyindexű helyzetnek a következménye.

Azok a ciklonok, amelyek ilyen helyzetben az Atlanti-óceán felett kelet
keznek — az anticiklonos hátság fejlettségéhez képest — a C —1 vagy a C—2, 
C —3, C—4 pályákon vonulnak végig a Szovjetúnió északkeleti részén át, 
ahol általában okkludálódnak és stacionerré válnak, éppen úgy, mint a Fehér
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tenger feletti depressziók. A C —1 és C-^2 pályák általában télen lépnek fel, 
a többiek ősszel és tavasszal.

A magassági mélynyomású csatorna jelenléte folytán a Földközi-tenger 
keleti medencéje és a Fekete-tenger ciklogenezis színhelyévé válnak. A magas
sági mélynyomású csatorna mentén keletkező cikloncsaládok télen a C—7a 
és C—7b pályákon vonulnak ; utolsó tagjaik a C—8 pályán, mivel a polár- 
front eltolódik. Néhány ciklon, de csak kivételesen, a C—9 pályát választja. 
Róluk még nagyon keveset tudunk. Ősszel és tavasszal a pályák a C—5a és 
C—5b pályákat követik Ukrajna felé, ahol okkludálódnak.

A Fekete-tengeren sok esetben független polárfront alakul ki és Odessza 
vidéke ilyen esetekben ciklogenezis színhelyévé válik. Az itt képződő ciklo
nok a C—6 pályán vonulnak.

Az a helyzet, amelyben az alacsonynyomású rendszerek az anticiklonos 
hátság hosszában vonulnak el, általában huzamos időn át szokott fennállni. 
Még ha egy mély és aktív ciklon jelenik is meg az Atlanti-óceán felett, ez 
a helyzet utólag vissza szokott állni. Átlagos időtartama 5 nap, de néha 
sokkal tartósabb is lehet, kivált ősz elején és tavasz végén.

Az elmondottakból következik, hogy a ciklonok vonulása ebben az eset
ben az Atlanti-óceánon, továbbá Észak- és Kelet-Európábán, valamint a 
déli és délkeleti partvidéken játszódik le. Nincsenek ciklonok Nyugat- és 
Közép-Európában és a Földközi-tenger nyugati medencéjében. ,

Áz azóri anticiklon felbomlása többféleképpen mehet végbe. Oka több
nyire az, hogy Grönland felől hatalmas hideg áramlás érkezik egy mély és 
a C —1 pályán vonuló ciklonba. Ilyen beözönlés az anticiklon nyugati részé
nek sebes felbomlását okozza. Eltűnése után a nagyindexű első számú hely
zet lép fel vagy pedig a kisindexű helyzetek negyedik számú esete. Az, hogy 
melyik áll be, függ attól, hogy milyen indextípus van jelen az Atlanti-óceán 
középső részén a hideg légtömeg beözönlése idején, továbbá függ a beözön- 
lésnek az intenzitásától is. Néha megtörténik, hogy egy depresszió, amely 
a Fehér-tengerről délnyugat felé nyomul elő és szibériai kontinentális hideg 
levegőből táplálkozik, előidézi az azóri anticiklon gyengülését és vissza
húzódását a normális helyzetébe.

Negyedik eset: Délnyugati kormányzás (D) — kis indexértékekkel (4. ábra).
Ezt az esetet a következő légnyomáseloszlás jellemzi: a föld felszínén
a) az izlandi depresszió több részre szakad szét és egy mély kisnyomású 

csatorna fekszik Norvégiától az Azórokig.
Ha ez a nyomáseloszlás néhány napig fennáll, akkor a 3 km-es térképen 

Anglia felett jólfejlett depresszió jelenik meg az említett kisnyomású csatorna 
mentén (lásd 4. ábra) ; később egy második depresszió képződik Spanyol- 
országban. Ez főképp olyan esetekben következik be, ha a grönlandi anti
ciklon aktív és Izlandtól dél felé terjeszkedik. Ebben az esetben magaslati 
légnyomási maximum alakul ki Izland felett a 3 km-es térképen.

A cikloncsaládok sebesen vonulnak délnyugat felől északkelet felé a 
magaslati kisnyomású csatorna mentén a D —1 pályán egészen Angliáig, 
ahol okkludálódnak. Azután lassan mozognak tovább a D —1 pályán. Ezeket 
a jelenségeket másodlagos ciklonok képződése kíséri a La Manche-csatorná
ban és az Északi-tengeren. Ezek sebesen mozognak a D—4 pályán és elmélyülve 
heves szeleket és nagy esőzéseket okoznak az Északi-tenger vidékén. Meg- 
lassulásuk és okkluziójuk a Balti-tenger keleti felében megy végbe.

E ciklonrendszereknek a vonulása kapcsán Nyugat- és Közép-Európa 
nagy területei felett magas és középmagas felhőzet jelenik meg. A csúnya 
idő csak a mintegy 350 km szélességű partmenti övezetben áll be.
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A cikloncsaíádok utolsó tagjai a D —3 pályán futnak, amely délebben 
fekszik, mint a D —1 pálya, és néha, főképp tavasszal és ősszel a D - 5  pályát 
követik.

Gyenge másodlagos ciklonokból álló családok, amelyek ezeknek az elsőd
leges ciklonoknak a következményei, a Genovai-öbölben is keletkeznek ; 
a D —10 pályán vonulnak és gyorsan eltűnnek a Balkán partvidékén.

A spanyol partvidék feletti magaslati depresszió kialakulása után, kivált 
tavasszal, ez a terület válik a másodlagos ciklogenezis színhelyévé, és az itteni 
ciklonok a D—6 pályán mozognak. Sebesen mélyülnek ki és igen heves viha
rokat okoznak a Biscayai-öbölben. A parthoz érve ugyancsak gyorsan meg
semmisülnek. A Portugália nyugati partján keletkező másodlagos ciklonok

4. ábra. A 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos közép
értékeinek megoszlása a zónális cirkuláció kis indexértékeinél (dél

nyugati kormányzás) ; D — 1 és D - 10 közti ciklonpályák

a D — 7 pályán mozognak az Ebro völgyén és a déli Pyreneusokon át vagy 
pedig a D —8 pályán haladnak. Végül az utolsó családtagok a D—9 pályán át, 
déli pályákon hatolnak be a Földközi-tenger fölé.

Ez a délnyugat felől észak felé való ciklonvonulás akkor kezdődik meg, 
amikor a középatlanti hideg légtömegek dél felé betörnek egészen a szub
trópusi övig, mialatt ott kisindexű helyzet áll fenn. Ilyen esetben a polár- 
front mentén ütemesen képződő ciklonok szabályosan és nagy sebességgel 
vonulnak, egy nap alatt több mint 1500 km utat téve meg. Ez az eset meg 
szokta előzni a nagyindexű első eset kialakulását, néha pedig a második eset 
alakul ki utána.

A megelőző esettől nagyon különbözik annyiban, hogy ha valami meg
zavarást szenvedett el, nem hajlamos a visszaállásra.

A délnyugat felé való mozgás akkor szűnik meg, ha a hideg sarkvidéki 
anticiklon, amely a magassági kisnyomású csatorna nyugati oldalán foglal 
helyet, átalakul egy meleg dynamikus anticiklonná. Ez együtt jár az említett 
kisnyomású csatornának a kontinens felé való áthelyeződésével és kitöltődé- 
sévei. Ekkor nyugaton fokozatos átmenet indul meg a nagyindexű típusba. 
A megszűnőfélben levő magaslati kisnyomású csatorna néhány napon át
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gyenge és elmosódó ciklonok keletkezését okozza, amelyek a kontinensen 
nagy kiterjedésű felhőzetet, az Alpok déli és északi lejtőin pedig kis csapa
dékokat okoznak.

Megtörténik az is, hogy az északi hideg légtömegek özönlése a magasabb 
szintekben tovább folytatódik, a magaslati kisnyomású csatorna nem tűnik 
el és a helyzet a második esetbe, a kisnyomású csatorna által való kormány
zásba megy át.

Ötödik eset: Keleti kormányzás (E) —igen kicsiny ( negatív) indexszel(5.ábra.)
Meglehetősen ritka. Kétféleképpen alakulhat ki. Az első eset főleg tavasz- 

szal következik be, amidőn egy különálló meleg anticiklon képződik Skan
dináviában a magasban jelenlevő hátság mentén, amely az Azórokból EK felé 
nyúlik ki. Ez bizonyos fokig a harmadik eset folytatódását képviseli.

5. ábra. A 3 km magasságban fennálló légnyomás ötnapos közép- 
értékeinek megoszlása a zónális cirkuláció igen kis (negatív) index- 
értékeinél (keleti kormányzás); E —1 és E —7 közti ciklonpályák

Ebben az esetben 3 meleg anticiklon található Európában :
1. az azóri anticiklon normális helyzetben,
2. a skandináviai,
3. a levantei, délkelet felé eltolódva.
Az izlandi depresszió ebben az esetben kevéssé fejlett és az Atlanti

óceán nyugati részén található. Ezenkívül egy mély kisnyomású csatorna 
helyezkedik el északkelet felől a Földközi-tengerig.

Ebben az esetben az Óceán felett keletkező ciklonok a kontinenstől 
távol az E —1 és E —2 pályákon mozognak vagy egész kivételesen az E —3 
pályán. A Földközi-tengeren útnak induló ciklonok kis sebességgel mozognak 
az E —6, E —7a és E —7b pályákon.

A keleti kormányzási esetnék egy másik mechanizmusa a következő. 
A fekete-tengeri hideg depresszióban lehűlési folyamat indul meg, amikor 
az arktikus front Szibériából nyugat felé tolódik és a keleti kontinentális anti
ciklon Európa felé közeledik. Ezek az esetek télen következnek be. Az arktikus 
légtömegek beözönlésével a hideg magaslati depresszió délnyugat felé vonul, 
egészen Dél-Franciaországig és a Földközi-tenger nyugati medencéjéig.
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A depressziónak ezt a délnyugat felé vonulását egész Európában csúnya 
idő előzi meg. Ráadásul az átvonulás után hideg levegő özönlik be a Szovjet, 
úrnőből, jelentékeny lehűlést okozva Közép-, Nyugat- és Dél-Európában- 
llyenkor állnak be Európának ebben a részeiben a szélsőségesen alacsony 
hőmérséketek. A hidegfrontnak a közeledése kapcsán sok esetben egy külön
álló ciklon halad kelet felé az E —4 pályán, amely a La Manche vidékén 
okkludálódik.

Ha az említett hidegfront veszteglővé válik a Földközi-tengeren, akkor 
a Fekete-tengeren képződő csekély mélységű ciklonok lassan az E —5 pályán 
vonulnak. Midőn a keleti szelek újból elérik Észak-Afrikát, akkor igen aktív 
ciklonok képződnek és az E —6, E —7a, E —7b pályákon vonulnak.

Ha egy ilyen légnyomáseloszlás, amelyet negatív index jellemez, stacio

nerré válik, akkor a ciklonképződés Észak-Norvégiára és a Földközi-tengerre 
korlátozódik. Most a kontinensen nagy kiterjedésű magasnyomás képződik 
és huzamos időn át keleti szelet létesít, kivált Közép- és Dél-Európában.

Ez a helyzet fokozatosan szűnik meg az Atlanti-óceán keleti részén 
beálló ciklontevékenység folytán, amely az Óceán középső részén kialakuló 
mély hideg ciklon képződésének, valamint a kontinens feletti arktikus légtömeg 
fokozatos regenerálódásának következménye. Amikor az atlanti ciklonok 
a norvég part felé haladva összetorlódnak, az anticiklon kelet felé vissza
húzódik. A folyamat lassan megy végbe és ennek az esetnek a megszűnése 
nehézségek nélkül előrejelezhető.

A most vizsgált negatív indexű cirkuláció meglehetősen ritkán követ
kezik be. Ez okozza a legkeményebb időjárást, kivált ha a skandináviai 
anticiklon-keletkezés egybeesik a szibériai hidegfront előnyomulásával.

Hatodik eset: Nyári ciklonvonulás Európa fölött (6. ábra).
Nyáron az azóri és levantei anticiklonok általában jól fejlettek. A levantei 

anticiklon zárt rendszert alkot, amely kiterjed a Szovjetúnió déli részére. 
Ennek következménye, hogy nyáron az összes ciklonpályák határozott ki
hajlást mutatnak Kelet-Európábán északkelet felé.
6  I d ő já r á s

6. ábra. Főbb ciklonpálvák nyáron
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Ha az azóri anticiklon viszonylag még nem nagy fejlettségű, akkor 
a pályáknak ez az északkeleti összetevője egész Európában megnyilvánul 
és még az atlanti szakaszon is kimutatható. Viszont, ha az azóri anticiklon 
nagyon kifejlődik és túlnyúlik az óceán partján, valamint észak felé is messze 
terjeszkedik, akkor a pályák nyugat-keletiek, a Balti-tenger és Közép-Európa 
felé irányulnak. Ilyen esetben a leggyakoribb pályák az 1., 2., 3. és 4. szá- 
múak. Az 1. és 2. pályákon haladó ciklonok sebessége a tenger felett lényege
sen nagyobb, mint a szárazföldön.

A ciklonrendszerek Európa felett nyáron általában elmosódottak és sebes
ségük kicsi. Különösen kis sebességek jellemzik az 5-ös pályán levő cik
lonokat. Ezek ugyan ritkán fordulnak elő, de annál nagyobb a jelentőségük, 
minthogy nagy területek felett huzamos esőzést (egyhetes és még hosszabb 
esőket) okoznak, s azokat árvizek szokták követni.

Meg kell jegyeznünk, hogy amikor a talaj fölmelegedésének hosszú 
időszaka után első ízben törnek be hideg atlanti légtömegek, zivatarok lép
nek fel és heves szélviharok keletkeznek.

*
A tél és nyár időhelyzetei közt levő lényeges különbség annak a követ

kezménye, hogy a cirkulációs folyamatok nyáron sokkal gyengébbek, mint 
télen. A nyári hónapok folyamán a zónális indexek lényegesen kisebbek, 
mint télen és felhasználhatóságuk a szinoptikai fejlődés megítélésében sokkal 
kockázatosabb.

A szubtrópikus anticiklonok (azóriak és levanteiek) térbeli elhelyez
kedését hosszabb időszakon át figyelmesen tanulmányozva, azt találjuk, 
hogy ezek nyáron lényegesen magasabb szélesség alatt fekszenek, mint télen. 
Ezért az indexek kiszámítására nyáron nem használhatjuk ugyanazokat 
a szélességi határokat. Ehelyett célszerű az 50. és 65. 'szélességeket alapul 
venni. Ez az áthelyezés megnöveli azokat a határokat, amelyek közt a külön
böző időhelyzetekben az indexértékek váltakozhatnak. De nem előnyös 
túl keskeny szélességi öv választása sem, mivel így nagy kiterjedésű vidé
keknek a nyomási mezeje nem jellemezhető.

Lengyelország előnyös fekvésű, ebből a szempontból, mivel még az 
említett észak felé helyezés mellett is majdnem az egész ország beleesik a 
kiválasztott sávba. Feltételezhető, hogy a kifejtett metódus egész éven át 
alkalmazható lesz azzal a kikötéssel, hogy a ciklonpályák és a ciklogenetikus 
zónák szélességi fekvésében bizonyos eltolódásokat kell megengednünk.

A nyári ciklonpályák térképén (6. ábra) látható fontosabb pályák köny- 
nyen kapcsolatba hozhatók a fentebb bemutatott téli pályákkal. Ebből bizo
nyossá válik, hogy egyes cirkulációs típusok sokkal valószínűbbek, mint a 
többiek, és így előrejelezhetőknek is kell lenniök. Ezt a kérdést a közeljövő- 
ben különlegesen tanulmányozni fogjuk. (Ford. : Aujeszhy László)
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P écze ly  G yörgy
az Országos Meteorológiai Intézet tudományos munkatársa :

Az anticiklonok felépülésének kérdése 
kapcsolatban a naptevékenység változásaival

Összefoglalás : Az értekezés a sarki, azori és skandináv anticiklon-rendszerek 
felépülését és egymással való összefüggését vizsgálja meg. Rámutat a sarki anti
ciklonok szerepére az azori anticiklon regenerálásában, majd ezen keresztül a 
skandináv anticiklon felépülésében és a folyamat fázisainak tisztázása után a 
nyert eredményeket felhasználja a többnapos előrejelzések számára. A sarki 
anticiklonok erőssége és a Nap anyagi sugárzása között összefüggés mutatható 
ki. Az anyagi részecskék beáramláskor jelentkező mágneses zavarok idején a 
mágneses pólus felett megnövekszik a hőmérséklet, s a hőmérséklet növekedés 
koncentrikusan terjed széjjel a pólus körül. Ugyanakkor a talajon nyomásnöve
kedés mutatható ki, amely kiválasztja a sarki medencében felhalmozódott hideg 
levegő kitörését.

★
О вопросе образования антициклонов в связи с изменениями деятель

ности солнца. Исследуется формирование и связь между собой аркти
ческих, азорских и скандинавских систем антициклонов. Доклад указы
вает на роль арктических антициклонов в регенерации азорского анти
циклона и посредством этого в образовании скандинавского антициклона. 
После определения фаз процессов полученные результаты употребляются 
для предсказания погоды на несколько дней. Между силой арктических 
антициклонов и корпускулярным излучением солнца показывается связь. 
Во времена магнетических возмущений, объявляющихся при вторжениях 
корпускулярных частиц, температура над магнетическим полюсом повы
шается и это повышение распространяется концентрически вокруг полюса. 
Одновременно можно установить рост давления воздуха на поверхности 
земли, который может вызывать порыв холодного воздуха, накопленного 
в арктическом бассейне.

*

Le problème de la genèse des anticyclones en relation à la variation de l'activité 
solaire. L ’auteur s’occupe de la genèse des systèm es anticycloniques polaires, 
açoriques et Scandinaves. Le rôle des anticyclones polaires dans la régénaration  
des anticyclones açoriques, et, en suite, dans celle des anticyclones Scandinaves, 
est discuté, e t après l ’exam en des phases du procéssus, on obtient des applications 
à la prévision pour plusieurs jours. U ne relation entre l ’intensité des anticyclones 
polaires et l ’activ ité solaire est démontrée. En suite de la radiation corpusculaire 
du soleil, on trouve une augm entation de tem pérature au voisinage du pôle 
m agnétique coincident avec les disturbations géom agnétiques, et, en suite, une 
propagation concentrique de cet echauffem ent à partir du pôle m agnétique. E n  
mêm e tem ps, il y  à augm entation de la préssion barométrique au niveau de la 
mer, causant une éruption des masses d ’air froides arctiques.

*

Az időjárás hosszabbtartamú előrejelzése lényegében a ciklon- és anti
ciklon-tevékenység előrejelzésén alapszik. A ciklon- és anticiklon-rendszerek 
felépülése és térbeli elhelyezkedése meghatározza a cirkuláció jellegét egy 
nagyobb földrajzi körzet számára. Igen fontos tehát, hogy az általános lég
körzést irányító ciklon- és anticiklon-tevékenység mechanizmusát részletesen 
tanulmányozzuk, mert csak ennek alapos ismerete után lehet eredményesen 
előrejelezni a nagykiterjedésű cirkulációs folyamatokat. A probléma azonban 
rendkívül bonyolult és összetett éppen a mechanizmus kiindulásánál. Rend
kívül nehéz az elsődleges indítóok eldöntése, mert mint az alábbiakban kitűnik, 
az eredet végső fokon mindig kettős jellegű : sarki és egyenlítői hatások 
szövődnek össze. A sarki anticiklonok tanulmányozása után úgy véljük,
6*
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hogy ezeknek lényeges irányító szerepük van az általános légkörzés alakulá
sában, noha elsődleges voltukat nem állíthatjuk.

Tanulmányunkban először és legrészletesebben a sarki anticiklonokat 
taglaljuk, majd foglalkozunk a szubtrópusi azóri maximummal és az Észak- 
kelet-Európa fölött kialakuló skandináv anticiklonnal.

Mint ismeretes, az anticiklonokat eredetük szerint két csoportba soroljuk, 
termikus és dinamikus jellegűeket különböztetünk meg. A termikus anti
ciklonok lehűlő területek fölött keletkeznek. Jellemző rájuk, hogy a nagy 
talajmenti nyomás (olykor 1070 mb.) ellenére nem érnek el nagyobb magas
ságot, sőt a magasabb szintekben gyakran alacsony nyomással kompen
zálódnak, amint arról az aerológiai mérések tanúskodnak. A legfejlettebb 
termikus anticiklon a szibériai téli maximum, azonban ez is olyan sekély, hogy 
a 700 mb.-os szintben már észre sem vehető. E csoportba tartoznak a téli 
kontinentális anticiklonok és az állandó hideg szubsztrátumot biztosító jég
takaró következtében létrejött sarki anticiklon. Nyáron a hideg sarkkörüli 
tengerek kedveznek a termikus anticiklonok képződésének. A dinamikus 
anticiklonokat a földi légkörzés leszálló áramlásai hozzák létre. Ezek nagyobb 
magasságokban is kimutathatók és bennük a hőmérséklet az erős leszálló 
áramlások következtében magas. A szubtrópusi zóna állandó jellegű anti
ciklonjai tartoznak ide. (Azóri, csendesóceáni maximumok.) A két típus
hoz tartozó anticiklonok között állandó összeköttetés áll fenn : egyrészt a 
sarki képződmények mint vándorló anticiklonok lejutnak a déli körzetekbe 
is, másrészt a szubtrópusi dinamikus jellegű anticiklonok megtalálhatók 
magas északi szélességek alatt is.

Vizsgálataink folyamán kerestük az említett anticiklonok felépülésének 
mechanizmusát és a naptevékenységgel való összefüggésüket. Noha még nem 
juthattunk el a teljes megismeréshez, több lényeges folyamatot sikerült 
tisztáznunk, melyek segítséget nyújtanak a jövőben a hosszabbtartamú 
előrejelzések elkészítésénél. Kutatásainkat főkép az Északi-félgömb napi 
szinoptikus térképeinek sorozata alapján végeztük, továbbá felhasználtuk 
az utóbbi évekről közzéadott rádiószonda-adatokat is.

A sarki anticiklonok vizsgálata
Mint már említettük, a sarki anticiklonokkal kissé részletesebben foglal

kozunk ezen a helyen, mivel ezek szerepe igen jelentős időjárásunkban. Vizs
gálataink célja főként az ú. n. sarki kitörés jelenségének megismerése volt, 
ugyanis ezen a folyamaton keresztül lépnek kapcsolatba a hideg sarki lég
tömegek az alacsonyabb szélességek időjárásával. Sarki kitörés alatt értjük 
azt a jelenséget, amikor a sarki medencében megnövekszik a nyomás és ezt 
követően egy magasnyomású mag válik le a sarki anticiklonról, s mint önálló, 
vándorló termikus anticiklon S, SE felé halad, belejutva az általános nyugati 
áramlások zónájába. A kitörés tehát előzetes nyomásnövekedések után 
következik be és oka nyilván az, hogy a felhalmozódó hideg súlyos levegő 
egy bizonyos mennyiség elérése után mintegy kicsordul a sarki medencéből 
az alacsonyabb szélességek felé távozva. Miután termikus anticiklon- 
rendszerről van szó, a nyomásnövekedés oka a talajmenti lehűlés és erős 
hőkisugárzás lehet. Ez feltételezhetően szabályos időközökben ismétlődő 
nyomásnövekedésekhez és sarki kitörésekhez vezet és a légnyomási periódu
sok vizsgálatánál megállapított 20 — 24 napos szakaszt a kutatók ilyen módon 
értelmezték, sőt a jelenségnek Schwerdtfeger elméleti magyarázatát is adta. 
Azonban bizonyos kozmikus jelenségekkel is kell itt számolnunk. Az anti
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ciklonok gyakorisága az egyes körzetekben ugyanis határozott összefüggést 
mutat a napfoltciklussal, Brádka eredményei szerint.1 Földünk hőháztartásá
nak és az általános cirkulációnak 
nagy mozgatómotorja a Naptól ka
pott hőenergia, melynek nagy része 
a trópusi övezetben hatásos. A Nap 
azonban nemcsak hősugárzást küld 
a Földre, hanem anyagi részecskék, 
túlnyomórészt protonok tömegét is.
Ezek a Föld elektromágneses teré
nek eltérítése következtében a mág
neses pólusok táján érkeznek lég
körünkbe és okozzák a sarkifény
jelenséget. Feltételezzük azonkívül, 
hogy a beáramló anyagi részecskék 
kinetikus energiája a légkörben hő
energiává alakul át, ami a magas
légkörben hőmérsékletemelkedést 
okoz. A magaslégköri hőemelkedés 
viszont a talajon nyomásnövekedést eredményez, amely elindítója lehet a 
helyi hatásokon túl a sarki kitörésnek. Feltételezésünk alátámasztására 
tehát megnéztük, hogy az anyagi részecskék inváziója idején — melynek 

dátumait az ú. n. mágneses karakterszámok alapján 
regisztráltuk — mutatkozik e felmelegedés a sarki kör
zetek felett a magasban. Több rádiószonda-állomás ada
tai alapján kétéves anyag feldolgozásával arra a meg
állapításra jutottunk, hogy a mágnesesen zavart napok 
alkalmával határozott hőmérsékletemelkedés jelentkezik 
még a sztratoszféra alsó részében is (a 96,200 és 225 
mb-os szintekből állottak rendelkezésére adatok). Az 
átlagos adatok szerint a mágneses pólus közelében már 
a mágneses zavar kulminálása előtt fél nappal jelent
kezik a felmelegedés a 16 km-es magasságban, tehát 
már a részecskék beáramlásának megindulása után 
(átlag 2 — 3 nap a mágneses zavar kezdete és a kulmi
nálása közötti időtartam). Ezzel szemben délebbre 
Köbenhavn légterében már kétnapos késéssel észlel
hető. Ugyancsak 1,5—2 napos késéssel jelentkezik a 
felmelegedés a 11 km körüli magasságban. Az átlagos 
felmelegedés az általunk vizsgált szintekben nem túl 
nagy: 2 — 3 fokot ér el, azonban egyes esetekben jóval 
erősebb mérvű hirtelen felmelegedés is előfordul. A 
felmelegedés nagysága nyilván a magassággal növek
szik. így R. Scherhag, aki speciális nagy magasságot 
elérő rádiószondák adatai alapján először foglalkozott 
ezzel a jelenséggel, Berlin felett 30 — 35 km magasság
ban 30 fok körüli felmelegedéseket is ki tudott mu
tatni mágneses zavarokat követő napokon.2 Sajnos, 
ilyen nagy magasságokat rendszeresen elérő rádiószon
dák adatsorozatai még nem állanak rendelkezésre, így 
főleg a sarki területek ilyen magasságban fellépő fel
melegedéseiről nincsenek adataink. A felmelegedés az

2. ábra. Mágneses za
varok és magaslégköri 
felmelegedések össze

függése

1. ábra. Az anticiklonok gyakoriságának vál
tozása napfoltminimumtól maximumig, °/00. 

Január hónap (J. Brádka nyomán)
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előző adatok szerint a mágneses pólus tájáról indul el. A fáziskésés kimutatása 
végett néhány erős mágneses zavar környezetében megvizsgáltuk az egész 
Északi-félgömb felett a 200/300 mb-os relatív topográfiák alapján a sztratosz
féra alsó részének átlagos felmelegedését. Ezen vizsgálatunk szintén bizo
nyítja a mágneses pólustól kiinduló felmelegedést, mely mintegy kon
centrikus gyűrűk alakjában terjed tova. A magaslégköri felmelegedések, 
melyek összefüggése a mágneses háborgásokkal jól kitűnt a bemutatott ada
tokból, az elméleti meggondolások szerint a légkör alsóbb részein és a tala
jon nyomásnövekedést okoznak. A nyomásnövekedés vizsgálatát a 70-es 
szélességgel határolt sarki gömbsüveg területén észlelt maximális légnyomás 
értékeivel végeztük el. Vizsgálataink az 1929 — 38. évtized 263 mágneses

3. ábra. Felmelegedés fáziskésése a 200/300 RT 
alapján az 1951.1. 22-i mágneses zavar után

4. ábra. A légnyomás 
változása mágneses 
zavarok környezeté
ben a sarki területen

zavarának környezetére vonatkoznak. Az adatokat téli és nyári típusú hónapok 
szerint csoportosítva mindkét esetben határozott és tiszta összefüggést kap
tunk. A nyomásnövekedés télen erősebb és átlagosan 2 mb-t ér el, s maximuma 
a mágneses zavar kulminációját követő első napon jelentkezik. Nyáron 
a nyomásnövekedés 1,5 mb, s a fáziskésés a mágneses zavarhoz képest 2 nap. 
A vizsgált évtized napfoltminimumos éveiben a nyomásnövekedés erősebben 
jelentkezik, azonban ennek realitását egy napfoltcikluson belül még nem 
mutathatjuk ki. B. és G. Dűli kutatásai szintén kimutattak talajmenti nyo
másnövekedést az Atlanti-óceán északi körzeteiben mágneses zavarokat követő 
napokon.3 E szerzők szerint az ionoszférát érő anyagi természetű zavarok 
után egy nappal megnövekszik a nyomás Grönland térségében, majd a 2—3 
mb-t elérő átlagos nyomásnövekedés néhány nap múlva legyengülve eléri 
Dél-Skandináviát.

További vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az összes mágneses 
zavarok 84%-át kimutatható nyomásnövekedés kísérte. Ez elég szoros össze
függésre mutat, azonban magában még nem dönti el, vájjon milyen mérték
ben idézik elő a sarki nyomásnövekedéseket helyi sugárzási hatások ? Ezért 
megnéztük azt is, hogy az összes sarki nyomásemelkedések hány százalékát 
előzte meg mágneses zavar. Eredményül 56%-ot kaptunk, s ez a számadat
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arra mutat, hogy helyi hatásokból a nyomásnövekedésnek csupán kisebbik 
fele származik, míg nagyobbik részüket kozmikus behatások váltják ki.

A bekövetkező sarki nyomásemelkedés azután elindítója lesz a sarki 
kitörésnek, vagyis egy elmozduló sarki anticiklonnal nagy mennyiségű hideg
levegő távozik el a sarki körzetből. A nyomásnövekedés tehát szintén elmozdul 
a térben és néhány nap múltán a szubpoláris körzetekben lesz magas a nyomás, 
míg a sarkon az eltávozott levegő következtében nyomáscsökkenés következik 
be. A nyomásváltozás eloszlását egy mágneses zavart követő napokból mellé
kelten bemutatjuk. Az előbb bemutatott jelenség azonban nemcsak egyes 
esetekre áll fenn, hanem Berkes folyamatban levő vizsgálatai szerint 
havi és évszakos átlagoknál is kimutatható. Térképei szerint magas mágneses 
havi és évszakos átlagok esetén a 
sarki és északszibériai körzetek
ben viszonylag alacsony a nyo
más, míg a szubpoláris területe
ken az átlagnál magasabb. Ez 
arra enged következtetni, hogy 
ez esetben a gyakori mágneses 
zavarok következtében gyakrab
ban léptek fel sarki kitörések is 
és ezek sok levegőt vittek el a 
sarki területekről. Ugyancsak ezt 
a feltevést látszanak igazolni a 
meridionális levegőforgalmat áb
rázoló térképei is, melyek szintén 
erős kiáramlást mutatnak a sarki 
és szibériai tájakról az alacso
nyabb szélességek felé. Ezzel 
szemben az alacsony havi és év
szakos átlagú esetekben a nyo
mási és áramlási viszonyok éppen 
ellentétesre fordulnak. E kérdés 
végleges tisztázása azonban, mint már utaltunk rá, jelenleg még nincsen 
befejezve.

Amint tehát az előzőkben kitűnt, a sarki nyomásnövekedések megelőző 
oka, az esetek nagyobbik felében, a felsőbb légrétegek felmelegedése a Nap 
anyagi sugárzása révén. Feltételezésünk alátámasztására közelítő számítást 
végeztünk annak megállapítására, hogy milyen hőmennyiséget jelent a be
áramló anyagi részecskék kinetikus energiájának átalakulása. Számításunk 
hozzávetőleges becslés akar lenni csupán és a rendelkezésre álló adatok miatt 
csak átlagos állapotra vonatkozik. Fontos volna ezenkívül az energiák átalaku
lásának részletesebb tanulmányozása is, mert megnyugtató eredményt csak 
azután nyerhetnénk.

A legújabb csillagászati számítások szerint a Nap felületéről 1 sec alatt 
1,2 1034 proton távozik el. (A jelentéktelenebb mennyiségben eltávozó egyéb 
anyagi részecskékről nincsenek adataink.) A fenti mennyiségből a Földre 
jutó részecskék kinetikus energiája egy nap alatt 1,6 1022 erg s ennek hőegyen- 
értéke 3,8 1014 gr. cal hőmennyiségnek felel meg.

Ez a hőmennyiség a Nap hősugárzásából eredő hőmennyiséghez viszo
nyítva az egész Föld felszínét számításba véve rendkívül csekély, mindössze 
egytizedmilliomodrész (1/107), azonban a részecskék csak a sarki területeken 
oszlanak meg, s így az arány kedvezőbben alakul. Ha feltétele zz ük, hogy az

5. ábra. AP mb, 1951. I. 22-ről 24-re
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eloszlási terület nagysága megegyezik a 85. szélességgel határolt gömbsüveg 
területével, úgy az arány 1/4.104 lesz, vagyis egynegyvenezredrész. Meg
jegyezzünk azonban, hogy adataink csupán átlagos állapotra vonatkoztak, 
viszont a részecskék tömeges beáramlásakor jelentkező mágneses zavarok 
alkalmával ennél nyilvánvalóan sokszorosan nagyobb energiamennyiségekkel 
kell számolni. Erre vonatkozóan azonban még megközelítő adatok sem álla
nak rendelkezésünkre. Meggondolva azt, hogy a sarki körzetek a több hónapig 
tartó téli sötétség idején semmi közvetlen hősugárzást sem kapnak a Naptól, 
a jelenségnek a téli hónapokban komolyabb hatást kell tulajdonítanunk. 
További kérdés azonban a földi és kozmikus hatások kapcsolódásának pro
blémája, mert ezek összetevődésekor hatáserősödésekkel, ill. gyengülésekkel 
kell számolnunk.

Ezekután a sarki kitörések által délfelé indított anticiklonok pályáit 
vizsgáltuk meg. Tíz év anyaga alapján kitűnt, hogy az ezen mozgó anti
ciklonok útvonala általában a sarki medence nyomásmaximumától az észak-

6. ábra. Sarki anticiklonok pályái, azóri térség. 1933. III. és 1929. VI. hó

amerikai szárazföldön keresztül SE felé a Florida-félsziget felé vezet, majd innen 
kelet felé fordulva végighaladnak az Atlanti-óceánon és elérik az azóri maxi
mum térségét. A folyamat leglényegesebb hatása az azóri maximum regenerá
lása, s mint ilyen, igen fontos szerepet játszik az azóri léghalmaz életében. 
A regenerálódás folyamatának vázlata vizsgálataink szerint a következő : 
a meginduló sarki kitörés hideg termikus anticiklonja végighaladva Észak- 
Amerikán és kijutva az Atlanti-óceánra, a keleti partok előtt mint új magas- 
nyomású képződmény jelenik meg és néhány nap alatt aerológiailag átalakul. 
Az előoldalán leáramló hideg levegő kölcsönhatásba lépve a meleg tenger- 
áramlások által aránylag felmelegített levegővel, kedvez a ciklonképződés- 
nek, s az így létrejövő ciklon az anticiklon előtt haladva, előrehaladásuk 
következtében mintegy kilökik normál helyzetéből az ott veszteglő azóri 
maximumot. Az így kimozdított azóri mag rendesen NE felé mozog a Brit- 
szigetek irányába. Az előrehaladó sarki eredetű anticiklon elérvén az 
előző azóri maximum helyzetét, ott rendesen néhány napig megállapodik, 
miközben a benne levő levegő teljesen átalakul és a hideg termikus képződ
ményből meleg dinamikus anticiklon keletkezik. Egy későbben bekövetkező 
sarki kitörés azután ezt a megállapodott és átalakult anticiklont ismét 
kimozdítja és néhány nap múlva felváltva helyzetét a folyamat ismét leját
szódik. Az egész folyamat időtartama eredményeink szerint átlagosan 7 — 10 
nap, tehát megközelítőleg ennyi idő telik el a kezdő sarki anticiklon elindulása
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és az azóri magasnyomás Európa felé történő kiterjeszkedése között. Ezen 
eredményünk alkalmas a többnapos előrejelzések számára.

A fentebb ismertetett anticiklonpályák főként a téli jellegű hónapokban 
mutatnak nagyobb gyakoriságot és szabályosabb elrendeződést. A nyári 
típusú hónapokban a pályák általában szórtabbá válnak és ilyenkor kevesebb 
sarki anticiklon is indul délfelé a sarki medencéből (6. ábra). Ennek oka 
nyilván a sarki maximum nyári legyengülésében rejlik, melyet a sarki kör
zetek nyári erősebb felmelegedése okoz. Az eltérő pályák közül a leggyako
ribbak Grönland körzetéből indulnak ki és az Atlanti-óceánra tartanak. 
Ezek hatása azonban főként az ú. n. bloking jelenségében nyilvánul meg, 
összeolvadva az azóri maximummal, miáltal erőteljes meridionális cirkuláció 
alakul ki az Atlanti-óceán felett. Ritkábban jelentkezik egy még keletebbi 
anticiklonpálya Novája Zemlja és Finnország körzetében, az ú. n. Multa- 
novszkij-féle ultrasarki tengelyen. Az ezen a pályán mozgó anticiklonok azonban 
már nem érik el az azóri térséget, így hatásuk főként a középeurópai hidegadvek- 
dóban jelentkezik.

At. azóri maximum életében a sarki hatásokon kívül kétségkívül meg 
kell mutatkoznia délebbi egyenlítői hatásoknak is, hiszen a szubtrópusi 
anticiklonok létrejötte a klimatológia klasszikus magyarázata szerint a 
passzát-antipasszát-rendszer létezésében keresendő. Ez az utóbbi időben 
a meteorológia egyik vitatott kérdése lett (Flohn).4 Nyilvánvaló, hogy 
az egyenlítői körzetek erősebb vagy gyengébb felmelegedése szabályozza ezt 
a jelenséget, s ily módon a szubtrópusi maximumok kifejlődését is. A Nap 
hősugárzásváltozásait jelző szolárkonstans adatok és az azóri maximum 
esősségének változásai között azonban nem sikerült számszerű összefüggést 
kimutatni. Ha teljesen megbízunk is a szolárkonstans adatokban, ezt a negatív 
eredményt mégsem kell bizonyítéknak elfogadni a hőhatás ellen, hiszen a 
sarki hatásokkal való bonyolult kapcsolódások miatt annak hatása igen nehe
zen vagy sehogy sem mutatható ki egy hosszabb időszak adataiban. Hogy 
a hőhatásoknak valóban kimutatható a nyoma, azt a csendesóceáni szub
trópusi maximumra vonatkozó vizsgálataink igazolták.5 A Csendes-óceánra 
ugyanis a téli jellegű hónapokban csak igen kevés sarki eredetű anticiklon 
jut ki a belsőázsiai téli maximum elzáró hatása folytán. Ilyen módon a csen
desóceáni maximumnál jóval kisebb a sarki eredetű anticiklonok hatása. 
Megnéztük tehát a csendesóceáni maximum erősségének kapcsolatát a nap
állandó dekádról dekádra vett változásaival az 1950. év adatai alapján. 
Az előjelkorreláció aránylag nagyobb értéket, 0,49-et ért el, ami arra mutat, 
hogy a hőhatás valóban szerepet játszik a szubtrópusi maximumok felépí
tésében, azonban a sarki anticiklonok zavaró hatása folytán az effektus 
az azóri maximumnál nem mutatható ki, míg a csendesóceáni maximumnál, 
ahol a földrajzi tényezők : a nagyobb homogén vízfelület, a szárazulatok 
más elhelyezkedése folytán a sarki anticiklonok hatása jóval csekélyebb, ezért 
ez a hatás már egy esztendő adataiból is jól kitűnt.

A skandináv anticiklon kialakulása
Főként erős téli hidegeink kialakításában, de nem utolsó sorban a késő

tavaszi fagyhelyezetek előidézésében lényeges szerepe van egy NE Európa 
felett kialakuló és ott huzamosabb ideig tartózkodó anticiklonnak, melynek 
előoldali észak-északkeleti áramlásai a W és N szibériai körzetek hideg levegő
jét szállítják Közép-Európába. Az említett anticiklon, amely rendszerint 
az Eszak-Atlanti-óceán és az Urál közötti területen épül fel, első tekintetre
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úgy látszik, mintha a szibériai téli maximumnak nyugatra tolódott része, 
ill. azzal közös származású lenne. A magaslégköri térképek azonban ellent
mondanak első elképzelésünknek, melyet a talaj térképekre építettünk. A skan
dináv maximum felett ugyanis az 500 mb-os szintben is kimutatható a magas
nyomás és viszonylag melegebb lévén, környezetében az izotermák észak felé 
fölhajlanak. Ezek arra mutatnak, hogy az itt létrejövő anticiklonok nem hideg 
termikus eredetűek az esetek nagy részében (csak alul).

Az 500 mb-os térképeket tanulmányozva, azokon kijelölhetjük a déli 
melegfeláramlások és északi hidegleáramlások fő pályáit, mivel ebben a magas
ságban már eltűnnek a talajközeli zavaró hatások. A bemutatott ábra szerint 
négy fel- és leáramlási pályát találunk az Északi-félgömbön. A skandináv 
anticiklon kialakulása szempontjából az 1-es jelzésű cirkulációs rendszer 
játszik nagy szerepet, Amint látjuk, itt a melegfeláramlások leggyakoribb 
pályája az azóri maximum területéről Skandinávia felé vezet. A pálya nyáron 
kissé beljebb tolódik a kontinens területére az általános cirkuláció évszakos

7. ábra. Cirkulációs rendszerek
8. ábra. Anticiklonok meleg jellege 

százalékban. Tél

változása miatt. Az említett útvonalon tehát gyakori a meleg dinamikus 
jellegű anticiklonok észak felé mozgása, s ez a jelenség az azóri és skandináv 
anticiklonok közötti kapcsolatra mutat. A skandináv körzetben fellépő 
anticiklonok tulajdonságainak részletesebb megismerése végett először 
is megvizsgáltuk, hogy az ott fellépő anticiklonok hány százaléka meleg 
jellegű magas képződmény. Térbeli összehasonlítás végett a W 40 E 140, 
hosszúságok, ill. N 30 és N 80 szélességek által határolt terület összes talaj
menti anticiklonjait megvizsgáltuk 3 téli és 3 nyári hónapban. Az említett 
területet 10 —10 szélességi és hosszúsági körrel határolt gömbi trapézekre 
osztottuk, s ezen területen belül'talált talajnuenti anticiklonokat az 500 mb-os 
térképpel összevetve megállapítottuk, hogy azok hány százaléka meleg 
szubtrópusi jellegű anticiklon/ Eredményeinkből szerkesztett térképeink 
jól mutatják, hogy a skandináv körzetben mint télen, mint nyáron fellépő 
talajmenti anticiklonok 75—90%-a meleg jellegű. Ezzel szemben a szibériai 
téli anticiklon jellegzetesen hideg termikus eredetű, tehát nem kapcsolódik 
a skandináv anticiklonhoz genetikailag, jóllehet a talajtérképeken az utóbbi 
sokszor úgy tűnik fel, mintha a szibériai maximumnak nyugati nyúlványa 
volna. A kapcsolódás eredménye a hideg levegő délreáramlása, amely ada
taink szerint igen gyakran a meleg szubtrópusi légtömegek északraáramlását 
követi időben. Az előzőek alapján a meleg dinamikus jellegű azóri maximum
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északfelé mozgásához kapcsolhatjuk a jelenség-sorozatot és a talált eredmények 
alapján tovább követve visszafelé az alakulás folyamatát, eljutunk kiinduló
pontként a sarki kitörés jelenségéhez. Tehát sematikusan a következőkben 
vázoljuk az egész folyamatot : 1. Sarki kitörés. 2. Délre haladó anticiklon 
és ciklonképződés az amerikai partoknál. 3. A mozgó anticiklon a keletkezett 
ciklonnal együtt kilökik he
lyéből az azóri maximumot.
4. Az NE felé kimozdított 
meleg anticiklon főként a 
magasabb szintekben meleg 
levegőt szállít a skandináv 
körzet fölé. 5. Kialakul a 
meleg jellegű skandináv anti
ciklon, amely alul rendesen 
hideg termikus sajátságéi le
het, a felsőbb rétegekben- 
azonban a szibériaitól eltérő- 
leg mint meleg jellegű kép
ződmény mutatkozik. 6. A 
létrejött skandináv maxi
mum hatására megindul a 
hideg levegő advektálása Kö- 
zép-Európa felé.

A jelenség nagyvonalú 
mechanizmusának ismerte
tése után megpróbáljuk a 
skandináv maximum előrejel
zését. Amint említettük, a 
kialakulásban 75%-nál na
gyobb része van a magasabb 
szintekben mutatkozó meleg
feláramlásoknak, melyek az Atlanti-óceán szubtrópusi körzeteiből táplálkoz
nak. A felmelegedésnek tehát ezen a helyen előző időpontban meg kell 
mutatkoznia.

Ezért megnéztük az 500 mb-os szint hőmérsékletének maximális értékeit az 
Atlanti-óceán felett a 35° szélesség mentén s összevetjük a skandináv körzet
ben észlelt maximális nyomással. Egy téli időszakot mutatunk itt be, s meg
állapíthatjuk, hogy a mondott összefüggés elég világosan felismerhető, ameny- 
nyiben a déli magaslégköri hőmérsékletemelkedéseket átlagosan 3—5 nap 
múlva a skandináv-körzetben észlelt talajnyomás jelentékeny megerősödése 
kíséri. Az összefüggés tehát lehetőség a távprognózis számára, azonban még 
ez az egy összefüggés önmagában nem nyújt felvilágosítást a maximum 
tartósságára, vagyis nem jelzi a vizsgált körzet ciklonossá válását. Ezért 
még másirányú összefüggések felkutatása is szükséges volt. Meggondolva 
azt, hogy az északatlanti körzetekben kialakuló ciklonok egyik fő impulzu
sukat a hideg sarki levegő leáramlásábaji nyerik, vizsgálatunkba bele
vontuk az északgrönlandi légnyomás változásait is, mivel az jellemzi 
a hideg légtömegek felhalmozódását. Éppen ezért felrajzoltuk még Tbule 
északgrönlandi állomás nyomásgörbéjét is és ezzel is igen szép összefüg
gést kaptunk. Az ottani nyomás növekedése jelezvén egy sarki hidegkiáramlás 
kezdetét az Atlanti-tenger felé, előrejelzi tulajdonképpen a ciklontevékenység 
megerősödését is az izlandi körzet számára. Az izlandi ciklon elmélyülése azután

9. ábra. P és T párhuzamos ingadozása
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néhány nap múlva a skandináv körzetben is érezteti hatását, és rendesen megszün
teti az ottani magas nyomást.

A bemutatott ábra szerint jól látható a thulei légnyomásgörbe ellentett 
párhuzamossága a skandináv nyomással, átlagosan 2 — 3 nappal megelőzve 
annak változásait. Mindezeket egybevetve, sikerült egy eljárást találni előző 
magaslégköri és talaj adatokkal előrejelezni a skandináv maximum kifejlő
dését. A most bemutatott eljárás még csak előzetes eredmény, azonban érde
mesnek látszik részletesebb kidolgozása, mert az említett szinoptikai objektum 
előrejelzése igen lényeges a későtavaszi fagyhelyzetek és téli hidegek prognoszti
zálása szempontjából.

Évszakos előrejelzés havi nyomási anomáliák mozgása alapján
Előzők alapján láttuk, hogy a nálunk lehűlést okozó skandináv anti

ciklon felépülésében lényeges szerepe van az azóri körzetekből történő 
melegfeláramlásoknak, melyek a magasabb szintekben zajlanak le. Vizsgá
latunk szerint az Atlanti-óceán szubtrópusi körzeteiben jelentkező magas- 
légköri hőmérsékletemelkedés előjele a skandináv körzet nyomásnövekedé
sének. Egy másik folyamatban levő vizsgálatunk alapján kitűnt, hogy a 
skandináv körzetben kialakult tartós anticiklonális légállapot, mely a havi 
nyomási anomáliák térképével érzékeltethető, hasonló előjelek után jön 
létre. A hideg telek makroszinoptikai előzményeit tanulmányozva vizsgáltuk 
a légnyomás havi anomáliáinak mozgását az Eszaki-földgömbön s azt találtuk, 
hogy a pozitív és negatív anomáliák központjai elég szabályosan általában 
nyugat-keleti pályákon mozognak néhány hónapon keresztül. A pályák 
noha korántsem olyan szabályosak, mint a ciklonok és anticiklonok pályái, 
mivel főként meridionális irányban zavartak, mégis mutatnak bizonyos 
leggyakoribb útvonalakat, melyek elég nagy valószínűséggel megismétlődnek. 
Eszerint úgy találtuk, hogy a skandináv körzet huzamosabb ideig fennálló 
anticiklonális időjárásának előjelei is délen az Atlanti-óceán szubtrópusi 
körzeteiben mutatkoznak meg. Megállapítottuk, hogy a skandináv körzetben

jelentkező január-februári magasnyo
mást az Azórok táján már novem
berben magasnyomás, előzi meg, s az 
itt ekkor jelentkező pozitív anomália 
novemberről decemberre, majd decem
berről januárra fokozatosan északke
letre tevődik át. Az elmondottakat a 
következő ábrán mutatjuk meg. Lát
juk, hogy a pozitív anomáliák súly
pontja egy hónappal megelőzően a 
Brit-szigetek, két hónappal megelőzően 
pedig, az Azórok tájára esett. A köz
pontok helyzete azonban elég tág terü
leten belül ingadozik. Ez arra figyelmez
tet, hogy korrelációs összefüggések kere
sésénél egy kiszemelt állomás adataival 

sohasem nyerhetünk olyan jó összefüggést, mintha a kapcsolatot egy na
gyobb térségre terjesztjük ki területi átlagok felhasználásával. Bemutatunk 
itt még egy korrelációs összefüggést, melyet eddigi vizsgálataink eredmé
nyeként nyertünk. Miután úgy találtuk, hogy a skandináv téli magas
nyomást ősz végén az Azórok körzetében fellépő magasnyomás előzi meg, 
összevetettük egymással Ponta del Gada novemberi nyomási anomáliáit

10. ábra. Pozitív nyomási havi anomá
liák előző helyzete. Tél
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Budapest január-februári kéthónapos hőmérsékleti anomáliáival. Ismeretes 
ugyanis, hogy gyakori északkeleti hidegadvekciókkal nálunk zord lesz a tél, 
ha a skandináv anticiklon jól kifejlődhet, míg ellenkező esetben uralkodó 
lesz a ciklonális időjárás s az óceáni légtömegek beáramlása enyhe telet idéz 
elő. Megjegyezzük azonban, hogy hideg téli időjárás más módon is létrejöhet 
körzetünkben, így 
ha előzetes bőséges 
havazások után a 
magasnyomás köz
pontja fölénk kerül 
és huzamosabb időn 
át veszteg marad, 
helyi kisugárzás út
ján igen kemény hi
deg alakul ki. Mind
ezzel arra akartunk 
rámutatni, hogy a 
skandináv magas
nyomás még nem 
egyedüli feltétele a 
hideg télnek, s így

11 . ábra. AP november Ponta del Gada és AT jan.—febr. 
Budapest összefüggése

sohase várhatunk teljes összefüggést e két tényező változásai között.
A bemutatott két görbén a kapcsolat jól észrevehető. Az egész sorozatra 

számított előjelkorreláció értéke —0,32 ±  0,07, ami a valószínű hiba viszony
lag kicsiny értéke miatt már reálisnak tekinthető. Ha azonban a görbé
ket figyelmesebben megszemléljük, megállapíthatjuk, hogy 15—20 éves 
szakaszokon belül a kapcsolat egészen szoros, majd 5 — 6 évre megszakadva, 
sőt ellentétessé válva ismét szorossá válik. Ennek az érdekes jelenségnek az 
oka minden valószínűséggel az éghajlatingadozásokban és az ebből következő 
általános légkörzésváltozásokban keresendő. Mindenesetre a kapcsolatok 
felhasználásánál óvatosságra int és szükséges, hogy makroszinoptikai térké
pekkel a cirkuláció változásait állandó figyelemmel kísérjük. Az anomáliák 
mozgásának állandó figyelemmel kísérése alkalmas arra, hogy a hosszú 
évek során át alkalmasnak mutatkozó korrelációs összefüggésekhez mintegy 
állandó javításként felhasználjuk őket. A korrelációs összefüggések mégha 
fizikai alapokon nyugodnak is, önmagukban mindig bizonytalanok éppen a 
jelenségek erős térbeli ingadozása miatt. A korreláció is változik a térben, 
s lehetséges, hogy egy talált összefüggés bizonyos esetekben néhányszáz kilo
méterrel odébb fekvő ponttal áll fenn, noha a fizikai okok ugyanazok. 
A két módszer egyesítése alkalmas lesz majd arra, hogy ezt a hibát minimálisra 
csökkentse.
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Ku Csen-csao
a K ínai Tudományos Akadémia munkatársa (Peking) :

Nyári csapadékok előrejelzése Kína 
területén természetes szinoptikus időszakra

összefoglalás : A szerző cikkében Kelet-Ázsia természetes szinoptikus kör
zetének határait és a Kelet-Ázsia feletti magassági deformációs mezők sajátos
ságait vizsgálja meg. Összefüggést állapít meg a deformációs mező átalakulásának 
folyamatai és a Kína területére betört tájfunok között. Összefüggések állanak fenn 
az 500 mb-os izobárfelület állapota és a természetes szinoptikus periódus tartama 
alatt lehullott csapadék mennyisége között is. A cikk befejező részében a szerző 
a nyári csapadék természetes szinoptikus időszakra való előrejelzésének egy pél
dáját mutatja be. A csapadékeloszlás előrejelzésének beválása a szerző módszere 
alapján 70% körül mozog.

*

Опыт составления прогнозов летних осадков для территория Китая 
на естественный синоптический период. Автор рассматривает пределы 
естественного района Восточной Азии и особенно высотного деформацион
ного поля над Восточной Азией. Он определяет связь между процессами 
переменения деформационного поля и тайфунами, вторгающимися на 
территорию Китая. Зависимость существует тоже между состоянием 
изобарической поверхности 500 мб и количеством осадков, выпадающихся 
в продолжительности естественного синоптического периода. В последней 
части статьи автор показывает пример предсказания летних осадков есте
ственного синоптического периода на территорию Китая. Оправдаемость 
прогноза распределения осадков по методу автора достигает 70%.

★
Prévision des précipitations d'été pour des périodes naturelles synoptiques en 

Chine. Dans l’article, les régions synoptiques naturelles en Asie de l’Est, et les 
champs de deformation en altitude, sont examinés. On établit une relation entre 
les variations du champ de deformation en altitude d’une part et les typhons 
pénétrant en Chine d’autre part. Dans la dernière partie de l’article, on trouve 
un exemple de la prévision de la précipitation d’été pour une période naturelle 
synoptique en Chine. On a obtenu 70% de réussite.

★

A középtávú időelőrejelzés kérdéseivel Kínában a Kínai Népköztársaság 
megalakítása után kezdtek foglalkozni. 1950-től megkezdték a 700 mb-os 
nyomástopográfiák 48 órás előrejelzését Rossby-Namias módszere alapján. 
Ezek segítségével készítettek háromnapos előrejelzéseket Eszak-Kína terüle
tére. Miután ez a módszer, különösen Kelet-Ázsia légkörzési feltételei mellett, 
nem tökéletes, a nyert eredmények nem elégítették ki a meteorológusokat, 
ezért a fenti módszer használatát nemsokára megszüntették.

A középtávú időelőrejelzés Multanovszkij és Pagava által kidolgozott 
módszereit a Kínai Népköztársaságban 1953-ban kezdték tanulmányozni. 
Ennek a természetes szinoptikus periódus értelmezésével összefüggő mód
szernek az alapja a szinoptikus folyamatoknak a természetes szinoptikus 
periódus tartama alatt megnyilvánuló törvényszerű fejlődése, amely lehető
séget nyújt a szinoptikus folyamatok fejlődésének előrejelzésére két termé
szetes szinoptikus periódusra. Ezt a módszert a ma használatos legkorszerűbb 
módszernek tartjuk.

A Kínai Népköztársaságban 1953 végén kezdték meg ennek a módszer
nek kísérleti alkalmazását, figyelembe véve a kínai területi sajátosságokat. 
A népgazdaságnak az árvizek elleni küzdelmével összefüggő sajátos követel-
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1. ábra. Az 500 mb-os abszolút topográfia 1954. július 
10—11-éré, a folyamatban levő természetes szinoptikus 
időszak tendencia periódusára és a magassági változás 

ugyanerre a tendencia periódusára

menyeihez igazodva, a meteorológiai szolgálat kísérleti nyári csapadék-előre
jelzéseket ad ki két természetes szinoptikus periódusra.

Multanovszkij és Pagava módszerének alkalmazása során felmerült 
Kelet-Ázsia természetes szinoptikus körzete határainak kérdése. A hideg 
hullámok^ terjedésével és
a Kelet-Ázsia feletti táj
funok trajektóriái irány- 
változásával összefüggő 
folyamatok tanulmányo
zásánál észrevettük, hogy 
a Kelet-Ázsia feletti lég
köri folyamatok fejlődé
sére nagy hatással van
nak az Urál körzetében 
lezajló szinoptikus folya
matok. Az Urál körzeté
ben fekvő anticiklon Ke
let-Ázsia magassági de
formációs mezőjének leg
nyugatibb tagja. Ennek 
következtében Kelet- 
Ázsia természetes szinop
tikus körzetének nyugati 
határát a 60° E-ig toltuk 
el. Keleten a természetes 
szinoptikus körzet hatá
rát a 170° E-ig terjeszt
hetjük ki.

A légköri folyamatok 
természetes szinoptikus 
periódusokra való bontá
sakor nehézségekbe üt
köztünk. Kelet-Ázsiában 
az 500 mb-os felület bári- 
kus topográfiájának csak 
ritkán van olyan deformá
ciós mezeje, melynek ten
gelyei a magassági defor
mációs mező nyergének 
területén metszik egy
mást. A mi területünkön 
a mozdulatlan bárikus 
képződményekkel és az 
instabilis magassági fron- 
tálzónákkal összefüggő 
folyamatok vannak túl
súlyban, míg a földközeli 
ciklonok és anticiklonok trajektóriái gyakran keresztezik a magassági 
frontálzónákat.

Ez a tény megnehezíti a természetes szinoptikus periódus határának 
megállapítását. Ezért kettőzött figyelemmel kísértük az 500 mb-os magas
sági mező fejlődését, valamint a helyi hullámszerű háborgások kifejlődése

2. ábra. Az 500 mb-os abszolút topográfia magassági vál
tozása 1954. július 10-én, a folyamatban levő természetes 

szinoptikus periódus első napján
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3. ábra. Az 500 mb-os abszolút topográfia magassági 
változása 1954. július 11-én, a folyamatban levő ter

mészetes szinoptikus időszak második napján

következtében beálló szinoptikus folyamat változását, ami megkönnyítette 
a természetes szinoptikus periódusok határainak megállapítását. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden nehézséget sikerült leküzdenünk. Ha például 
a planetáris hullám nyugatról keletre, helyeződik át Kelet-Azsián keresztül,

akkor a légköri folyama
toknak természetes szin
optikus periódusra való 
felosztása igen nehéz.

Az 1952 és 1953-as 
évek nyári csapadékai
nak időtartama alapján a 
természetes szinoptikus 
periódusok 4 — 6 napig, 
még gyakrabban (az ese
tek 76%-ában) 4 — 5 na
pig tartanak.

Ami a következő ter
mészetes szinoptikus pe
riódus előrejelzésére vo
natkozó szabályokat il
leti, mivel Kelet-Ázsiában 
csak ritkán fordulnak elő 
szabályos deformációs 
mezők, ezért gyakran a 
divergenciára és a kon
vergenciára - vonatkozó 
szabályokat alkalmazzuk.

Kelet-Azsia szinop
tikus folyamatainak fej
lődésében nagy szerepe 
van a Csendes-óceán fe
letti nagynyomású terü
letnek, ezért erre külö
nös gondot kell fordíta
nunk.

A Csendes-óceán fe
letti nagynyomású terü
let áthelyeződésének két 
oka is lehet. Az egyik ok 
az évszakos változás, 
amelynek következtében 
a nagynyomás általában 
július második dekád já- 
ban hirtelen északra he
lyeződik át. Ha a nagy
nyomású mező a második

dekádig túlnyomórészt keletre helyeződött, akkor a második dekádtól kezdve 
általában nyugati irányú áthelyeződés tapasztalható.

A másik ok az új, természetes szinoptikus periódus kezdetével függ össze. 
Az új periódus kezdetén a Csendes-óceán felett fekvő nagynyomású terület 
középpontja rendszerint megváltoztatja földrajzi helyzetét. Például olyan 
esetben, amikor a Csendes-óceán feletti nagynyomású terület július második

4. ábra. Az 500 mb-os abszolút topográfia magassági 
változása 1954. július 10—11-én, a folyamatban levő 
természetes szinoptikus időszak tendencia periódusában
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5. ábra. A megelőző természetes szinoptikus időszak, 
1954. július 6—10. kinematikus gyűjtő térképe

dekádjáig keletre helyeződött át, az áthelyeződés sebessége néha hirtelen 
megváltozik, néha pedig több napig is mozdulatlan marad, sőt nyugat felé 
is áthelyeződhet. A behatóbb vizsgálatok azt mutatják, hogy ezek az 
ugrásszerű változások igen szoros kapcsolatban vannak a természetes szin
optikus periódus kezde
tével.

A szóbanforgó idő
szak szinoptikus folya
matainak tanulmányo
zása során a kínai me
teorológusok a szinop
tikus folyamatok fejlődé
sének több törvényszerű
ségét állapították meg.
Például az északi fron- 
tálzónában az izohipszák 
déli része zónális irá
nyúvá válik. Ebben az 
esetben az izohipszák a 
légnyomási teknő előtt 
divergálnak, a Csendes
óceán feletti nagy lég
nyomás pedig a teknőtől 
délkeletre fekszik. Ha 
a Csendes-óceán feletti 
nagynyomású terület és 
az említett frontálzóna 
nyugati részének izohip- 
szái összeáramlást mu
tatnak, és az időszak so
rán pozitív izallohipszá- 
kat hoznak létre, akkor 
a légnyomási teknő és a 
légnyomási hátság a fo
lyó periódusban ellen
kező irányban hel yező- 
dik át, vagyis a légnyo
mási teknő kelet felé, a 
Csendes-óceán feletti lég
nyomási hátság pedig 
nyugat felé helyeződik 
át. A következő perió
dusban a nagynyomású 
terület a szárazföldre he
lyeződik át, az új perió
dus tendenciájának izal-
lohipszái a folyó periódus izallohipszáival szemben ellentétes előjelűek 
lesznek. Az így kialakult nyomási mező mellett tájfunok nem törnek be Kína 
területére. A Csendes-óceán feletti nagy légnyomás intenzitásának változását 
a nagy légnyomás területén észlelt izallohipszák segítségével lehet előrejelezni. 
Nem ilyen könnyű azonban a szubtrópusi nagynyomású terület intenzitás- 
változásának előrejelzése.
7 Időjárás

6. ábra. A folyamatban levő természetes szinoptikus 
időszak tendencia periódusára, 1954. július 10—11-re 

vonatkozó kinematikus gyűjtőtérkép
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7. ábra. Az 500 rab-os közepes abszolút topográfia előre
jelzési térképe 1954. július 14—15-ére, a következő 
természetes ̂ szinoptikus időszak tendencia (periódusára

A tájfunokkal kapcsolatban megállapítottuk, hogy áthelyeződésük 
trajektóriája a periódus utolsó napján, vagy az új periódus elején erősen 
megváltozik. A statisztikai gyűjtőtérképek azt mutatják, hogy ez a Behring- 
tenger feletti légnyomási teknő fejlődésével függ össze. A tájfunok fejlődése

független a periódustól. 
Ha azonban előrejelzé
sünk szerint a Csendes
óceán feletti nagy lég
nyomású terület olyan 
tendenciát mutat, amely 
szerint a következő pe
riódusban északra tolódik 
el, akkor a keleti szél 
zónájának a 20° N-el 
párhuzamosan kell elto
lódnia. Ilyen esetben 
gyakran lépnek fel táj
funok, melyek országunk 
keleti vagy déli tenge
reire helyeződnek át.

Befejezésül a csapa
dék előrejelzésének kér
dését szeretném érinteni. 
Köztudomású, hogy Ke- 
let-Ázsia körzetében a 
csapadék évszakos válto
zása június második de- 
kádja és július második 
dekádja közé esik. Ilyen
kor gyakori az erős esőzés, 
amelynek mennyisége a 
Jangcse-folyó völgyében 
eléri a napi 50 mm-t is. 
Július második dekád já- 
tól az ilyen esőzések rend
szerint a Sárga-folyó és 
a Huai-ho medencéjében 
fordulnak elő. Ha a csa
padék új körzetben lép 
fel (kivéve a helyi csa
padékokat), vagy a csa
padék-zónák áthelyező
désének iránya, valamint 
áthelyeződésének sebes
sége is változik, akkor ezt 
a csapadékos föl yamat 
kezdetének nevezzük. A

csapadékhullás kezdete és a természetes szinoptikus periódus csak egy 
nappal tér el egymástól. Ezért a természetes szinoptikus periódus általában 
csak egy csapadékfolyamatot foglal magában.

A lehullott csapadék mennyisége és az 500 mb-os izobárfelület állapota 
között az alábbi összefüggések állnak fenn :

8. ábra. Az 500 mb-os közepes abszolút topográfia tény
leges térképe 1954. július 14—15-én, a következő 
természetes szinoptikus időszak tendencia prriódusában
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71. A nagy csapadékok zónája rendszerint a szubtrópusi magas nyomás 
és a nyugati szél összetalálkozásából származó magassági konvergencia mező 
körzetében található, amely az alacsony nyomás teknője alá esik. Ha a teknő 
kifejlődik, akkor a konvergencia és a csapadék-zóna délebbi körzetek felé 
terjeszkedik ki, tehát a Csendes-óceán magasnyomású gerince északi határától 
^ gerinc tengelye felé. Ha pedig a teknő hátoldalán a hideg levegő kis 
sebességgel helyeződik át dél felé, akkor a csapadék átlagos mennyisége a 
teknő előtt a természetes szinoptikus periódus folyamán nem haladja meg 
az 50 mm-t. Ha a talaj közelében hullámszerű háborgás fejlődik ki, akkor a 
záporesők területének központja a természetes szinoptikus periódus tartama 
alatt a Kína területe fölött elhelyezkedő nagynyomású gerinc északi felében 
maradhat.

2. Ha a nagynyomású szubtrópusi övezet észak felé tolódik el, akkor 
a nagy esőzések központja a délnyugati határon, vagyis Kína déli részén 
található. Ha tehát az 500 mb-os felületre magas bárikus mezőt jelzünk, 
akkor a fenti módszer alapján előre jelezhetjük a csapadék eloszlását is. 
A csapadék-előrejelzés javításának céljából a kínai szinoptikusok tanulmányoz
ták a Kínában lehullott csapadék különböző típusait.

Végül bemutatjuk a nyári csapadék természetes szinoptikus időszakra 
való előrejelzésének egyik példáját Kínában.

Az 1954. július 10 —11-i természetes szinoptikus periódus tendenciája 
alapján előre kell jeleznünk a csapadék mennyiségét a következő természetes 
szinoptikus időszakra, azaz július 14—18-ra.

1. A szinoptikus helyzet előrejelzése :
a) A természetes szinoptikus periódus első és második napján az 500 

mb-os felületen észlelt mellék-ciklon a Balhas-tótól északra feküdt. Az izallo- 
hipsza-térképen a negatív izallohipszák fészke 80 gpm-rel gyengül, ezért a 
folyó természetes szinoptikus periódus tendenciája azt mutatja, hogy ez a 
magassági teknőt alkotó ciklon kelet felé tolódik el és azon a helyen, ahol 
az első periódusban csatorna volt, a következő periódusban gerinc lesz.

b) A természetes szinoptikus periódus első és második napján a Bajkál-tó 
közelében a pozitív izallohipszák 40 gpm-rel csökkentek, ezért a következő 
természetes szinoptikus periódusban itt alacsony nyomású teknő fog meg
jelenni.

c) A periódus izohipszái szerint Eszakkelet-Kínában nagynyomású 
terület helyezkedik el. Ennek pozitív izallohipszák felelnek meg, amelyek a 
periódus folyamán 40 gpm-rel növekedtek, ezért a következő periódusban itt 
megmarad a nagynyomású hátság.

d) Minthogy Északkelet-Kínában a következő periódusra magas lég
nyomás várható, a Csendes-óceán feletti nagynyomású körzetben pedig a 
jelen periódusban negatív izallohipszákat találunk, ezért a következő termé
szetes szinoptikus periódusban a Csendes-óceán feletti magasnyomás északra 
tolódik el.

A jelzett folyamatokat az 1—8. ábra tünteti fel.
2. A csapadék-előrejelzés összeállításának alapjai a következők :
A Csendes-óceán felett fekvő nagynyomású terület a következő szinoptikus 

időszakra észak felé tolódik el, a déli meleg, nedves levegő áramlása pedig* 
megerősödik. Ezzel egyidejűleg a Bajkál-tótól az Ordosz körzet felé irányuló 
kisnyomású csatorna hideg levegője dél felé áramlik. A hideg és meleg levegő 
Huan-ho körzetében találkozik, ezért a Sandunszki-félszigettől a Szicsuan- 
tartományig terjedő körzetben délnyugat-északkeleti irányú- csapadék
zóna alakul ki. Az erős csapadékok övezete a hideg és meleg levegő kölcsön-
7*



9. ábra. A csapadék előrejelzett eloszlása 1954. július 14—17-ére, a következő természetes
szinoptikus időszakra

10. ábra. A csapadék valódi eloszlása 1954. július 14—17-én, a következő természetes
szinoptikus időszakban
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hatása folytán a Huan-ho és a Sárga-folyó medencéjének középső vagy alsó 
részében található, továbbá az említett folyók körzete feletti légnyomáis 
teknőben erős konvergencia és hullámszerű háborgás fejlődik ki. A csapadék 
mennyisége ezen a területen a természetes szinoptikus periódus folyamán 
meghaladja a 200 mm-t. A valóságban 150 mm csapadék hullott (9—10. ábra).

A nagy légnyomási teknő hatására az északnyugati körzet déli részén 
július 14 — 18 között 100 mm csapadékot vártak. A valóságban a körzet 
sok helyén 50 mm csapadék hullott.

Előrejelzéseinket nyáron (június—augusztusban) három napra és két 
természetes szinoptikus periódusra állítjuk össze. Végső következtetéseket 
eddig még nem vontunk le. Az eddigiekből megállapíthatjuk, hogy még nem 
értünk el teljes eredményt. Erre mutat az is, hogy előrejelzéseink beválása a 
csapadék eloszlását illetően csak 70% körül mozog.

Eddigi munkánk csak a kísérlet kezdete és még nagyon hiányos. Nem 
ismertük még meg megfelelő mértékben a módszert és különösen annak fizikai 
jelentését. A kitűzött feladat megoldása céljából folytatnunk kell kutatásain
kat és tanulmányoznunk kell a domborzatnak a ciklonok és anticiklonok 
kialakulásában játszott szerepét. Kelet-Ázsia távidőjelzése céljából még nem 
áll rendelkezésünkre a szükséges irányelv, de a már említett tanulmányok 
és kísérletek alapján Pagava módszerét tartjuk a legkiválóbbnak és az a véle
ményünk, hogy ennek a módszernek a tanulmányozása és alkalmazása elenged
hetetlenül szükséges.

(Ford.: Ozorai Zoltán)

ME G J E L E N T ---------------------------------------
az  O rszágos Meteorológiai Intézet Kis Népszerű Kiadványainak 5. száma :

T E R M É S Z E T E S  ÉS M E S T E R S É G E S  E S Ő
Irta : Aujeszky László és Dési Frigyes

A 96 oldalas füzet megismertet a csapadék  fajtáival,  keletkezésüknek bonyolult 
folyamataival. Ezeken keresztül bemutatja,  miképpen lehet a természeti jelensé
geket az  em ber szo lgá la tába  állítani, a tudomány és technika mai fejlettségi 
fokán milyen körülmények között lehet előidézni mesterségesen a m ezőgazdaság  
szám ára oly fontos esőt.

A füzet megrendelhető  az Országos Meteorológiai Intézetnél ó.— Ft egyidejű 
beküldésével. A befizetés a »10 0.0 8 0 sz .  O r s z .  M e t e o r o l ó g i a i  
I n t é z e t  bevételi sz á m lá b ra  bianco bef. lappal bármely postahivatalnál 
eszközölhető.
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Dr. M. Teich
( I n s t i tu t  f ü r  G r o s s w e t te r fo r s c h u n g , P o ts d a m )  :

A középtroposzféra magasnyomású területei 
az Északi-félgömbön

összefoglalás : A dolgozat az 500 rab-os abszolút topográfián jelentkező 
magasnyomású területeket tárgyalja éghajlati-statisztikai módszerekkel cirkum- 
poláris méretekben. Foglalkozik ezek területi és időbeli eloszlásával, azonkívül 
külön a kvázistacionárius és a gyorsmozgású magokkal. Amikor lehetőség nyílik, 
kitér a kapott statisztikai eredmények fizikai megokolására.

★
Области высокого давления средней тропосферы на северном полу

шарии. Доклад разбирает области высокого давления, являющиеся на 
абс. топографии 500 мб поверхности, климатологическими-статистическими 
методами в циркумполярных размерах. Автор занимается областным и 
временным распределением этих формаций и отдельно квазистационар- 
ными и скородвигащимися ядрами. По возможности излагает и физические 
причины полученных статистических результатов.

*

Domaines de haute pression dans les couches moyennes de la troposphère sur 
l ’hemisphère nord. Étude des domaines de haute pression dans la topographie 
absolue de 500 millibars, par méthode synoptique et climatologique, à une échelle 
hémisphérique. Discussion de la distribution de ces formations dans le temps et 
dans l’espace, avec considération particulière des anticyclones quasistationnaires 
et de ceux d’une, grande vitesse. Selon les possibilités, une explication physique 
est donnée.

*

A Német Demokratikus Köztársaság Meteorológiai és Hidrológiai Szol
gálatának keretében körülbelül egy évvel ezelőtt újonnan alapított Távidő
jelző Kutató Intézet (»Institut für Grosswetterforschung«) működésének kez
detén átdolgozták az US-Waether-Bureau kiadásában megjelent 500 mb-os 
abszolút topográfia átlagos havi térképeit, hogy azok felhasználhatók legye
nek a német időjelző szolgálatban szokásos munkamódszerekhez. Erre azért 
volt szükség, mert azokat más mértékrendszerekkel, más izohipsza-távol- 
sággal és más térképvetületen szerkesztették meg.

Az 500 mb-os abszolút topográfiák havi normál-térképeinek ez a sorozata 
adta meg az alapot a 40° N-től északra elhelyezkedő magasnyomású terü
letek éghajlati-statisztikai, cirkumpoláris mértékben történő áttekintéséhez. 
Ezeket a magasnyomású területeket eddig csak egyes esetekben és túlnyomó- 
részt területileg elhatároltan vizsgálták.

Mivel egyrészt, mint aktuális térképanyag, csak 1949 óta álltak rendel
kezésre a nyugatnémet időjelző szolgálat által Bad-Kissingenben kiadott 
napi cirkumpoláris 500 mb-os abszolút topográfiák, tehát mindössze 5 teljes 
esztendő anyaga, másrészt a középtroposzféra magasnyomású területeinek 
száma az alacsony nyomásúakhoz képest a priori kisebb (kb. a fele, negyede), 
az alapul vett anyag sajnos, nem tekinthető eléggé átfogó terjedelműnek. 
Minthogy, továbbá, minden egyes évnek a cirkuláció szempontjából saját
ságos jellege van, például éppen az 1949 — 53. évek egyikében sem volt Közép- 
Európában kemény tél, az itt bemutatásra kerülő kutatások eredményei ter
mészetesen csak ideiglenes és elsődleges, de mindig cirkumpoláris méretű 
áttekintésnek minősítendők.

Annak érdekében, hogy az általános légkörzés keretében lényegesebb 
szerepet játszó középtroposzférikus magasnyomású területeket vegyük fel, 
csak azokat a magasnyomású cellákat választottuk ki, amelyek középpontjai-

WAßfie ,
TUDOMÁNYOS Ч Я Ш
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ban az izohipsza értéke az 500 mb-os abszolút topográfia megfelelő helyi és 
havi átlagértékeit legalább 12 gpdm-rel meghaladta. Ezek közül külön meg
jelöltük azokat, amelyek az átlagértékeket legalább 24 gpdm-rel felülmúlták.

Ezeknek a magasnyomású területeknek a helyzetét az 1949—53. idő
szak ugyanazon hónapjai szerint összegyűjtöttük, és egy gyűjtőtérképre 
ki nem töltött, illetőleg kitöltött körökkel felrajzoltuk. Példaképpen bemu
tatjuk a 12 gyűjtőtérképből a februárit és az októberit (1. és 2. ábra).

A teljes időszak középtroposzférikus magasnyomású területeinek havi 
gyakorisági értékeit a 3. ábrán fenn mutatjuk be. Ebből láthatjuk, hogy az 
abszolút gyakoriság maximuma az öt májusra, minimuma az öt augusztusra 
és az öt októberre esik. Az oszlopos ábrázolás alatta bemutatja a megfelelő 
időszak délkörmenti százalékos eloszlását a 40 — 60° N, illetve a 60 — 80° N

3. ábra
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és a 80 — 90° N-ig terjedő öveze
tekre. Ebből látható, hogy a leg
magasabb százalékos arány túl
nyomóan a 40—60° N-ig terjedő 
övezetre esik, kivéve a júniust, 
júliust és augusztust, amikor is 
a 60 — 80° N-ig terjedő övezet 
lép előtérbe. A poláris övezetbe 
eső hányad minden hónapban 
igen csekély.

Az áttekinthetőség érdeké
ben a havi százalékos eloszlás me
netét az egyes övezetekre és az 
átlagos, illetőleg igen erős magas- 
nyomású területekre vonatkozó
lag a 4. ábrán még egyszer elkü
lönítve is bemutatjuk. I t t  a leg
jellegzetesebb az a főleg a nyár 
folyamán jól kifejezett ellentétes 
menet a 40 — 60° N és a 60 — 80° 
N övezetekben, amely nyilván 
azzal függ össze, hogy a szub
trópusi anticiklon ebben az idő
szakban tolódik legmesszebb 
észak felév

Az Északi-félgömb északi 
részének összes középtroposz- 
férikus magasnyomású területét 

havonként összefoglalva szembeállítjuk az 500 mb AT féltekére vonatkozó 
közepes magasságának évszakos menetével (5. ábra), 3 hónappal előre 
tolódott, párhuzamos futást kapunk, ami azt jelenti, hogy erős, önálló magas- 
nyomású területek kialakulásának hajlama az 500 mb-os felület legerősebb 
emelkedésének idején a legnagyobb.

Ha fentemlített 40—60° N és a 60 — 80° N-ig terjedő övezeteket, amelyek 
évi átlagban 50, illetve 44%-kal közel egyenlő gyakoriságot mutatnak, 20, 
illetve 40 hosszúság foknyi közökkel mezőkre osztjuk, akkor a 40—60° N-ig 
terjedő övezetben egészen jellegzetes százalékos gyakorisági eloszlást kapunk 
(6. ábra). Ez világosan kimutatja, hogy a fennálló troposzférikus magas- 
nyomású cellák túlnyomó többségben az atlanti-európai térségben a 40° W 
és a 80° E hosszúságok között lépnek fel. Ez azonban nem mondja ki, hogy az 
500 mb-os abszolút topográfia mindegyik havi közepes térképén legjellegzete
sebben fellépő kelet-csendes-óceáni—nyugat-amerikai hátságok főként valódi 
magasnyomású hátságokból 
vannak összetéve, míg az á t
lag térképek keletatlanti-óce- 
áni—európai hátságai, igen 
nagy százalékban önálló ma
gasnyomású cellákból vannak 
felépítve. I tt  tehát azok a 
cellaképző folyamatok hatáso
sabbak, amelyeket egyrészt a
poláris medence hideg légkitö- ,5. ábra

III IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. 
4. ábra

VI. VII. Vffl. IX. X. XI.
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réseit kísérő és itt orografikusan elősegített leválási folyamatok okoznak, 
másrészt olyan dinamikus folyamatok, mint a lezáró (blocking) és a 
cutting-off hatások, amelyek létrejöttében bizonyos mértékig topográfikus 
eredetű súrlódási hatások, valamint a légtömegekkel kapcsolatos okok is 
részt vesznek.

Az igen erős magaslégköri magasnyomású területek leggyakrabban késő 
ősztől tavaszig fordulnak elő.

A 60 — 80° N-ig terjedő övezetben a zonális irányú százalékos eloszlás 
általában kiegyenlítettebb és egyik területnek sincs kifejezett uralkodó jel
lege (7. ábra). Csak az október hónapoknak van a kelet-atlanti-óceáni—európai 
területeken a 40 — 60° N-ig terjedő övezet adataiból ismeretes különleges 
helyzete.

Különösebb érdeklődésre ezen az eloszláson csak a következők tarthat
nak igényt:

A Baffin-föld környezetébe (60 és 100° W között), amely arról neve
zetes, hogy a troposzférikus hideg-pólusok általában ott szoktak elhelyez
kedni, évi átlagban ennek az övezetnek magasnyomású területei közül még 
mindig 7% esik, míg a grönlandi térségbe (20 és 60° W között), ahol pedig



430

a hideg pólusok csaknem teljesen hiányoznak, a közép-troposzférikus magas- 
nyomású területek mégis közepes évi gyakoriságban meglehetősen magas 
százalékban, kb. 12%-ban jelentkeznek. A legnagyobb gyakorisági értékek 
itt júniustól augusztusig fordulnak elő. Ezekhez a tényékhez később még 
egyes dolgokat hozzáfűzünk.

A szűkebb poláris tartományban, a 80-tól 90° N-ig (8. ábra)  évi átlagban 
az összes magasnyomású területnek csak 6%-a található. Ha azt egy atlanti
óceáni és csendes-óceáni félre felosztjuk, a magasnyomású területek főként 
az ázsiai-amerikai szektorban lépnek fel (baloldali oszlop). Ezek száma csak 
júniusban és júliusban volt az atlanti-óceáni—európai szektorban magasabb ; 
ezzel szemben teljesen hiányoztak onnét márciusban, augusztusban és decem
berben. A különlegesen erős magasnyomású területek hányada az ázsiai—ame
rikai szektorban többnyire igen nagy, átlagosan 35%. Az atlanti-óceáni— 
európai részen ezzel szemben csak januárban, februárban, májusban és 
egészen különlegesen júliusban lehetett ezeket feltalálni.

8. ábra /

Erre a poláris tartományra vonatkozó eredmények megegyeznek Rode- 
wald megállapításaival, mégpedig azzal, hogy a sarkvidéki talaj menti magas- 
nyomású területek főleg a csendes-óceáni oldalon alakulnak ki.

A középtroposzférikus magasnyomású területek időbeli és térbeli elosz
lására vonatkozó ezen általános áttekintés után foglalkozzunk most ezek 
fennmaradásával, élettartamával.

Amint azt a gyakorlati tapasztalat mutatja, a középtroposzférikus 
magasnyomású területek élettartama a hasonló előzmények és kialakulás elle
nére rendkívül különböző lehet, néhány nap és több hét között ingadozhat. 
Minden egyes helyzet ugyanis egy külön folyamat, amelynek legalább is egy 
félgömbre, ha nem is az egész földgömbre kiterjedő összefüggései vannak. 
A kialakulás és a további fejlődés összetett természete miatt az ilyen fajta 
magasnyomású területek élettartamának előrejelzése különösen nehéz, ill. 
lehetetlen.

A hosszabb időre szóló előrejelzésre való tekintettel csak azokat az 
500 mb-os szinten jelentkező magasnyomású területeket vizsgáltuk, amelyek 
követhető folytonossággal és a napi magaslégköri térképeken önálló cellák
ként legalább 5, egymás után következő napon megállapíthatók voltak. 
Ezekről egy katalógust állítottunk fel. A megjelenésük első napján elfoglalt 
helyzetüket, mint »kiindulási helyzetet« jegyeztük fel és ugyanezt használjuk
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ennek az önálló örvénylésnek a meg
jelölésére, függetlenül az élettartamá
nak hosszától és a további mozgá
sától. Az 1949 —53-ig terjedő időszak 
alatt mindössze 216 eset adódott, 
melyeket gyűjtőtérképeken (9. ábra) 
összefoglalva ábrázoltunk. Ez a kiin
dulási helyzetek két halmozódási te
rületét mutatja :

1. Az Észak-Atlanti-óceán, Grön
land, továbbá Közép- és Észak-Európa 
térsége egészen az Urálig,

2. a Jeges-tengernek a szibériai 
és alaszkai része, Kelet-Jakutföld és 
Alaszka.

Mindkét terület lényegében a nagy 
planetáris hátság nyugati, illetőleg 
középső tartományában fekszik, azaz ott, ahol többé-kevésbbé délkörmenti 
összetevővel a meleg levegő-előretörések elsősorban fellépnek, amelyek az 
önálló középtroposzférikus magasnyomású területek kialakulásának elemi 
feltételei. A nagy légnyomási teknők tartományában ezzel szemben legföljebb 
csak elszórtan lépnek föl.

A vizsgált esetek aránylag kis száma (216) miatt csak évszakok szerinti 
felosztás volt elvégezhető, amelyet a 10. ábrán mutatunk be. Ebből a követ
kezőket látjuk :

Az összes esetek 73%-át magába foglaló nagy gyakoriságú atlanti
óceáni—európai térség, súlypontja a tél folyamán a Kelet-Atlanti-óceánon van.

Tavasszal az esetek szá
mának nagy megnöveke
désével együtt ez áttoló
dik az európai szárazföld 
fölé. Nyáron így a súly
pont Közép- és Kelet- 
Európa felett fekszik, 
valamint Észak-Európa 
és északon ehhez csat
lakozó tengeri területek 
fölött. Ősszel pedig visz- 
szahelyeződik az Atlanti
óceán keleti részeire. Ha
sonló menet fedezhető fel 
a csendes-óceáni tarto
mányban is, de ez az ese
tek kisebb számára való 
tekintettel kevésbbé vi
lágos.

Különösen feltűnő a 
Grönland feletti halmo
zódási terület, mely ta 
vasztól kezdve, de főleg 
nyáron előtérbe lép. Ter
mészetesnek látszik, hogy

•*:**■■$ • V- &
/ H l  IV. V. 
1940-53.

10. ábra
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az atlanti-óceáni—európai halmozódási 
terület nyúlványát kapcsolatba hozzuk 
az általános nyomáseloszlás tavasztól 
nyárig bekövetkező változásával. Ezt 
ugyanis az izlandi depresszió közepes 
talaj-helyzetének eltolódása jellemzi Grön
land déli csúcsától délkeletre fekvő ten
geri területekről nyugat-északnyugatra, 
egészen a Hudson-szoros kijáratáig.

Az 1949-től 1953-ig terjedő időszak 
216 esetének statisztikus feldolgozása 10 
fokonkénti övezetekre azt mutatja (11. 
ábra), hogy a kiindulási helyzetek legna
gyobb százalékos hányada, mégpedig 33, 
ill. 28%, az 50-60° N, ill. 60-70° N 
övezetekbe esik, emellett a 60° W és 60° 
E közötti területek különösen nagy gya
korisággal tűnnek ki.

A 40 és 50° N övezetbe eső maxi
mális gyakoriságú területek létrehozásá
ban a következő tényezők játszanak nyil
vánvalóan szerepet :

1. Délnyugati meleg levegő előretörése az azóri magasnyomású terü
letről, valamint a meleg levegő előretörése az azóri térségben, vagy ettől 
délre fellépő magaslégköri depressziók keleti és északkeleti szárnyán.

2. Az igen erős észak-atlanti frontál-zónák jobb oldalán fellépő banking- 
hatás.

Ezek a folyamatok nyilvánvalóan túlnyomórészt ősszel, télen és tavasszal 
lépnek fel, míg nyáron egyrészt a szubtrópusi maximum északi fekvése miatt, 
másrészt, mert a frontál-zóna 
gyengébb, ezen a területen 
alig lépnek fel kiindulási hely
zetek.

Az 50 — 60° N-ig terjedő 
övezetben egy egészen jelleg
zetes halmozódási hely adó
dik 60° W és 80° E között.
Ez a teljes övezeti fejlődésé
ben főleg tavasszal mutatko
zik, míg télen elsősorban az 
óceáni szakaszon, nyáron pe
dig a szárazföldi szakaszon 
további kiindulási helyzetek 
lépnek fel. Emellett szerepet 
játszik különösképpen a le
záró, blocking- hatás és a 
cutting-off-hatás.

A 60 és 70° N közötti övezetben a gyakorisági értékek övezeti eloszlása 
kevésbbé jellegzetes. Figyelemre legföljebb csak az méltó, hogy itt a maximális 
terület a csendesóceáni térségre esik, ahol azonban minden évszakban jelent
kezik. Egy további, de gyenge halmozódási terület található Grönlandtól 
Észak-Európáig, főleg csak tavasszal.

\
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Az egyes középtroposzférikus, legalább 5 napig fennmaradó magas- 
nyomású cellák élettartamára vonatkozólag a következő skálát lehet fel
állítani (12. ábra). Ha a hasonló gyakorisági értékeket csoportosan összefog
laljuk, azt kapjuk, hogy az 5—6 napos élettartamú magasnyomású területek 
lépnek fel a leggyakrabban, mégpedig 33%-ban. Ezeket szorosan követik, 
29%-kal, a 7—9 napos élettartamúak. A 10 — 11 napos tartamúak csak 13%- 
ban fordulnak elő, míg a 12 — 18 naposak ismét gyakrabban, mégpedig 19%- 
ban. A még tovább fennmaradó magasnyomású területek, mégpedig 18 — 33 
napi időtartammal már csak 6%-ban fordulnak elő.

Az 5 napnál tovább fennmaradó középtroposzférikus magasnyomású 
területek közepes élettartamának 9,9 nap adódik.

Minthogy az eddigi tárgyalásainkban figyelmen kívül hagytuk a közép
troposzférikus magasnyomású területek mozgási állapotát, a továbbiakban 
vonjuk be ezt is a vizsgálatainkba. Oly módon vizsgáltuk ezeket, hogy elő
ször az 5 napnál tovább fennmaradó középtroposzférikus magasnyomású 
területek mind a 216 esetében a napi helyzeteket és ezzel együtt a pályákat 
térképszerűen ábrázoltuk.

Különös figyelmet érdemelnek természetesen azok a magasnyomású 
területek, amelyek fennállásuk alatt valamilyen helyzetben kvázistacionáriussá 
válnak. Kvázistacionáriussá-válás feltételének azt vettük fel, hogy ebben 
az esetben az individuális magasnyomású cella középpontja legalább 5 napon 
keresztül egy 5 — 7 szélességi fok átmérőjű körön belül marad. Ez körülbelül 
megfelel a német-partok, az Alpok, az Odera és a Hajna közötti terület, vagy 
pl. Izland, ill. Írország nagyságának. A középtávú prognózis igényeinek meg
felelően a vizsgálat időbeli korlátáit kiterjesztettük más szerzők meghatáro
zásaival, pl. Rex 10 napos határaival ellentétben, míg egyidejűleg a cella
helyzetek variációit erősebben korlátoztuk, ill. főleg először pontosabbá 
tettük.

Az 1949 —1953-ig terjedő időszakban összesen 107 esetben megfigyelt 
kvázistaciönárius magasnyomású cellák helyzetének súlypontját egy gyűjtő
térképbe berajzoltuk (13. ábra). Ez azt mutatja, hogy csaknem valamennyi 
területen, ahol 5 napnál tovább fennmaradó magasnyomású területek kiala
kulnak, a további pályájuk során kvázistacionáriussá válhatnak. Mégis a 
kvázistaciönárius helyzetek halmozódási területének déli határa kb. 10 széles
ségi fokkal északabbra tevődik, mint az a térség, ahol a hosszabb fennmara- 
dású magasnyomású területek fel-

Az eloszlási térképből 3 sűrűsö
dési terület emelkedik ki :

1. Az 50 és 60° N között az 
Atlanti-óceán keleti részétől szorosan 
az Urál keleti részéig,

2. a Jeges-tenger csendes-óceáni 
szakasza a Kara-tengerrel és Eszak- 
Alaszka egyes területeivel,

3. Grönland.
Az utolsó és egyben a legkisebb 

területet a legnagyobb valószínűséggel 
reálisnak lehet tekinteni, mivel felette 
a vizsgált időszak minden évében a 
sűrűsödés bekövetkezett.
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14. ábra
180° 150° 120° 90° 60° 30°W0°Í30° 60° 90° 120° 150° 180°

Ha az 5 éves idő
szak gyűjtőtérképét év
szakok szerint felbont
juk (14. ábra), az adó
dik, hogy a tavasz és a 
nyár kvázistacionárius 
helyzetek szempontjából 
kitüntetett évszakok, 
minthogy az összes ese
tek 31, ill. 28%-át ma
gukba foglalják. Ezeket 
követi a tél 25, az ősz 
16%-kal.

Ámbár a 107 esetet 
tartalmazó yizsgált teljes 
gyűjtemény, ill. az évsza
konkénti részanyag nem 
nagyon terjedelm es, 
mégis a következő, nyil
ván elfogadható megálla
pításokat tehetjük a 
kvázistacionárius helyze
tek előfordulására vonat
kozólag ezeknek az év
szakos gyűjtő-térképek
nek az alapján azzal a 
feltétellel, hogy a vizs
gált 5 évből legalább 3 
hasonló viszonyokat mu
tat :

1. Télen a kelet-at
lanti-óceáni partvidék a 
40 és 60° N között, vala
mint a Jeges-tenger csen
des-óceáni része lép elő
térbe.

2. Tavasszal az 
észak-atlanti-óceáni tér
ség és az európai száraz
föld kb. azonos számú 
helyzetet mutat. A Je
ges-tengeren nagyobb 
szóródás mutatkozik és 
a terület kiterjeszkedik 
Alaszka fölé is.

3. Nyáron az atlanti
európai térség kvázista
cionárius helyzetei csak
nem teljesen a szárazföld 
és Grönland fölött cso
portosulnak.
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4. Ősszel az esetek
nek a száma jóval 
kisebb és kevésbbé dif
ferenciált eloszlást mu
tatnak, amely többé-ke- 
vésbbé a nyárihoz ha
sonlít.

A teljes időszakra 
vonatkozó oszlopos ábrá
zolás az Északi-félteke 
északi részéről, valamint 
ennek két fő övezetéről a 
következő képet adja (lő. 
ábra):

A félgömbre vonat
kozólag (a görbe) kb. a 
60° W és a 70° E között 
egy kiterjedt maximum 
mutatkozik a 130° E-től 
a 180°-on keresztül egé
szen a 120° W-ig pedig 
egy másodmaximum.
Amint a 60°—90° N-ig terjedő (b görbe) és a 40 — 60° N-ig terjedő (c görbe) 
övezetekre vonatkozó részeloszlásokból látható, a teljes eloszlás főmaximumát 
(a görbe) főleg a mérsékelt szélességeken (40 — 60° N), a másodmaximumot a 
magasabb szélességeken fellépő kvázistacionárius magasnyomású területek 
okozzák.

Különösen érdekes az összehasonlítás azzal a gyakorisági eloszlással, 
amelyet Bex adott meg a lezáró anticiklonokra (d görbe). Az összehasonlítás 
azt mutatja, hogy a 30° W és 10° E közötti kvázistacionárius helyzeteket 
főleg a közvetlen lezáró hatások okozzák, míg ennek a maximális gyakorisági

területnek a keleti folyta
tását az áramlási mező
nek a lezáró anticiklon 
mögött az áramlás irá
nyában bekövetkező sejt
szerű tagozódása okozza.

A fenti meghatáro
zás szerint a különböző 
kvázistacionárius helyze
tek élettartamát 21 napig 
vizsgáltuk (16. ábra). 
Ennek zömét az 5—6 na
pos időtartamúak adják. 
A jóval csekélyebb számú 
7 — 8 napos helyzetek bi
zonyos halmozódása a 
Dél-Urál tágabb környe
zetében csak 2 év folya
mán lépett fel és emiatt 
valószínűleg nincs általá
nos jelentősége. A kis-17. ábra
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számú 12 — 14 napos helyzetek a Jeges-tenger felett 3 év folyamán léptek fel, 
mégpedig csak télen és tavasszal. A még hosszabb tartamú, elszórtan fel
lépő kvázistacionárius helyzetek hosszú élettartama valószínűleg véletlen 
adottságoknak és fejlettségüknek köszönhető.

Ebből az eloszlásból sajnos azt a következtetést kell levonnunk, hogy 
jelenleg semmiféle szorosabb helyi vagy évszakos kapcsolatot a kvázistacio
nárius helyzetek élettartamára felállítani nem lehet.

A 107 kvázistacionárius középeurópai magasnyomású terület közepes 
élettartamára 6,8 nap adódik.

Végezetül tegyünk még néhány rövid megjegyzést a középtroposzfé- 
rikus .hosszabb élettartamú magasnyomású területek két jellegzetes mozgási 
állapotára vonatkozólag.

Az igen gyors, zonális irányú, előrehaladó mozgások (17. ábra), köze
pesen naponta legalább 5 hosszúság foknyi áthelyeződések, három egymás
utáni napon át, csaknem kizárólag az atlanti—európai térségben fordulnak 
elő, főleg csak a 30° W hosszúságtól kiindulva keleti irányban. Ezzel szemben 
az Északi-félgömb északi részének csendes-óceáni térfelében csaknem tel
jesen hiányoznak. A nyilak azonban csak ezeknek a pályáknak kezdeti, ill. 
végpontját jelölik meg és nem a pályát magát. A nyilak hegyénél levő szám 
a vonulás időtartamát adja meg napokban. A kihúzott nyilak azokat a 
magasnyomású területeket jelzik, amelyek létezésük elejétől végéig ilyen 
gyors vonulásúak voltak ; a szaggatott vonallal rajzolt nyilak azokat a magas- 
nyomású területeket jelzik, amelyek pályájuknak egy részén mutatnak 
az előbbi meghatározás szerinti gyors zónális irányú, előrehaladó mozgást.

Ezeknek a gyors mozgású magasnyomású területeknek nagy része erős 
frontál-zónákkal kapcsolatban lép fel, túlnyomóan kísérő anticiklonként az 
erős szelek tartományának jobboldali (déli) oldalán. A tapasztalat szerint 
a zónális irányú és hosszan elnyúló frontál-zónák csak rövid ideig stabilisak 
dinamikusan, és hamarosan hullámszerű alakváltozáson mennek át. Ekkor 
alakul ki az első gerinc túlnyomóan az Atlanti-óceán keleti térségében és 
így válik ez kiindulási területté — ha az egyéb körülmények is megfelelők —

egy önálló gyorsmozgású 
cella leválása által.

Az ilyen fajta gyors
mozgású magok közepes 
vonulási sebességére 8,5 
hosszúsági fok/nap adó
dik. A maximális átla
gos sebesség kb. 13 hosz- 
szúsági fok/nap volt. A 
fellépést illetően a tavasz 
és az ősz látszik kitünte
tettnek.

Az ellentétesen szél
sőséges mozgási állapot, 
azaz a gyors zonális ret- 
rográd mozgás (18. ábra), 
naponta a mérsékelt szé
lességeken (40—60° N) 
legalább 20 hosszúság
foknyi, a szubpoláris szé
lességeken (60 — 70° N) 3018. ábra
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hosszúságfoknyi és a 70° N-től északra 60 hosszúságfoknyi legalább 3 egymás
utáni napon át, a hosszabb fennmaradású magasnyomású területek valamennyi 
kezdeti helyzetéből kiindulva megállapítható. A kihúzott nyilak a magas- 
nyomású cellák teljes kelet-nyugati áthelyeződését mutatják fennállásuk 
kezdetétől a végéig ; míg a szaggatott nyilak a teljes pályának csak a gyors, 
retrográd részét jelzik. A pontozott nyilak a teljes retrográd mozgásokat 
mutatják, amelyeket azonban ideiglenes kvázistacionárius állapot megsza
kított. Amint az ábrázolásból látható, ha figyelemben tartjuk a kiindulási 
helyzetek kisebb abszolút gyakoriságát a csendes-óceáni térfélen, hogy ott 
a zónális retrográd mozgások százalékos gyakorisága lényegesen nagyobb, 
mint az atlanti-óceáni—európai térségben. Míg ugyanis a csendes-óceáni 
szektorban a legalább 5 napos élettartamú középtroposzférikus magasnyo
mású területek közül kb. minden harmadik mutat legalább 3 napon keresztül 
tartó zonális-retrográd mozgást, ez az eset az európai—atlanti-óceáni térség
ben csak minden kilencedik magasnyomású területnél fordul elő.

A csendes-óceáni halmozódási területről kiinduló retrográd mozgások 
nyilvánvalóan sokkal folyamatosabbak, az atlanti-óceáni—európai térségből 
kiindulók pedig sokkal ritmikusabbak, mert az utóbbiakat kvázistacionárius 
állapotok meg-megszakítják.

Az áthelyeződési sebesség nagyságrendje 400—600 km/nap, ami kielé
gítően megegyezik az irodalomban eddig megjelent kevés tapasztalati vagy 
elméleti értékkel.

Az egész féltekét tekintve a retrográd pályák elsősorban tavasszal lép
nek fel.

Az Északi-félgömb északi felén fellépő középtroposzférikus magas- 
nyomású területek statisztikai vizsgálatára vonatkozó tanulmányomat a 
következőkkel szeretném befejezni. Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy az egy
általán rendelkezésre álló térképes anyag kis időbeli kiterjedésére való tekin
tettel az előadott eredmények csak egy elsődleges és időleges áttekintést 
adhattak. De ha figyelembe vesszük, hogy a földi légkör változó szögnyomaték 
átvitele és a nagy, irányító ciklonok és anticiklonok mozgási állapota közötti 
kevéssé megvilágított összefüggések felderítése különleges kiindulási pontot 
nyújthatna a félgömbi méretű nagyvonalú időjárási fejlődésre vonatkozó 
ismereteinkben a további haladáshoz, ez az előzetes áttekintés ehhez már 
bizonyos támpontot nyújthat.

Az irányító központoknak a légnyomásváltozási területekre gyakorolt 
hatását már messzemenően tisztázták és prognosztikus gyakorlatban hasz
nálatba vették. A távidőjelzések szempontjából azonban a kutatások egyik 
legfontosabb és legközelebbi feladata annak felderítése, hogy mi irányítja 
magukat az irányító központokat. Az itt bemutatott megállapítások ehhez 
kívántak valamivel hozzájárulni.

(Ford. : Ozorai Zoltán)

8  I d ő já r á s
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Ur. H. Maede
(Institut für Grosswetterforschung, Potsdam) :

Zónális és délkörmenti cirkuláció 
az 500 mb-os szinten Közép-Európa felett

Összefoglalás : Ötnapos érvényű előrejelzések készítése érdekében statisztiku
san vizsgálták négy tartomány felett észlelt független változóknak, mint az 
500 mb-os felületen végbemenő cirkuláció összetevőinek, az említett felület 
magasságának stb., és az öt nappal később Közép-Európa felett fellépő cirku
láció összetevőinek a kapcsolatát.

★
Зональная и меридиональная циркуляция на поверхности 500 мб над 

Средней Европой. В целях создания прогнозов на 5 дней исследуются 
независимые меняющиеся : составляющие циркуляции, совершающейся 
на поверхности 500 мб, высота этой поверхности и т. п. Определяется 
статистическим методбм связь между этими величинами и составляю
щими той циркуляции, которая возникается над Средней Европой 5 
дней позже.

*

Circulation zonale et méridionale au niveau de 500 mb en Europe. En vue d’obte
nir des prévisions de 5 jours, on a étudié, pour 4 domaines, la relation entre des 
variables imdépendants, comme celles des composantes de la circulation au niveau 
de 500 mb, d’une part, et les valeurs des mêmes composantes 5 jours plus tard, 
d’autre part.

★
1. A Német Demokratikus Köztársaság Távidőjelző Kutató Intézetének 

(Institut für Grosswetterforschung) megalapítása óta az általános légkörzésre 
vonatkozó jelenlegi eredményekkel megegyezésben azt kutattuk-, hogy mikép 
lehet egyszerűen a Közép-Európa felett fellépő áramlási viszonyokat térbeli 
és időbeli összefüggéseikben megmagyarázni. Ebből a célból statisztikusan 
kiértékeltük az 500 mb-os szint naponként megrajzolt cirkumpoláris térképét 
a megfelelő havi átlag-térképekkel kapcsolatosan.

Az 500 mb-os szint áramlásának zónális és délkörmenti összetevőit 
négy területre, mégpedig a nyugat-atlanti, a kelet-atlanti, a közép-európai, 
ill. a kelet-európai térségre vonatkozólag kiközepeltük (1. ábra). Minden egyes 
terület egy négyzetet foglal magába, amelynek magassága 15 szélességi 
fok, a szélessége pedig ennek megfelelően kb. 20 — 30 hosszúsági fok. A terü
letek déli, ill. északi határainak a nyugat-atlanti térség felett a 35 és 60° N, 
a kelet-atlanti és közép-európai térség felett a 45 és 60° N és a kelet-európai 
térség felett 50 és 65° N szélességi kört választottuk, míg a merőleges határ
vonalak az 50° W, 20° E, 15° E, ill. 45° E délkörök voltak.

Annak érdekében, hogy a gyakorlati felhasználásban a szükségtelen szá
mításokat elkerüljék, a cirkuláció zónális és délkörmenti összetevői mértékéül 
az izohipszák különbségét vették fel az említett és lerögzített szélességi és 
hosszúsági fokok között és minden egyes tartományban 3 szélességi, ill. hosszú
sági fokonként térbelileg kiközepeltük. Ezeknek az értékeknek jobb össze
hasonlítása végett* a különböző hónapokra vonatkozólag táblázatba fog
lalták és grafikusan ábrázolták a napi adatokat és a havi átlagtól való eltéré
süket. A zónális összetevőket Z-vel, a délkörmentieket (meridionálisokat) 
M-mel jelöljük, amelyekhez pontosabb meghatározásul hozzáfűztük a tarto
mányok kezdőbetűit (ZWA jelenti tehát a nyugat-atlanti térség zónális cir-

* Ezek a vizsgált térségben állandó tényezőtől eltekintve megadják a zónális és 
délkörmenti cirkuláció Rossby és mások által bevezetett indexeit. A rövidség kedvéért 
ezeket itt ugyanúgy jelöljük. (V. ö. pl. Namias (1).)
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kulációjának indexét), a Közép-Európára vonatkozó értékeket Z0 és M0-lal 
jelöljük.

A vizsgálatok folyamán hasznosnak bizonyult, hogy az 500 mb-os felület
nek az érintett terület középpontjában észlelt magasságát (H-t) is leolvassuk 
a térképről. Meghatároztuk továbbá a kelet-amerikai magassági teknő ten
gelyének és az 52° N szélességi kör metszéspontja földrajzi helyzetének (L), 
valamint e pontban az 500 mb-os felület magasságának (K) eltérését a minden
kori havi középtől. Végül kimértük a relativ topográfiákat 5 pontban (az 
Északi-sarkon ; 82,5° N, 20° W ; 75° N, 100° W ; 75° N, 20° W ; 75 °N, 
60° E ponton), mint a sarkvidék atlanti-óceáni szakaszának hőmérsékletét 
és egyidejűleg táblázatba foglaltuk a havi átlagértékektől való eltérésüket (N).

1. ábra

Az eddig felsorolt értékeket 1949 —53-ig az 500 mb-os felületnek a nyugat
német időjelző szolgálat által kiadott napi cirkumpoláris térképeiről vettük, 
1953 augusztusától pedig a saját cirkumpoláris térképeinkről. Ily módon 
minden egyes értékre havi 150 — 180, ill. a nyári (VI—IX.) és téli (X II—III.) 
évszakra kb. 600 — 700 adat áll rendelkezésre, amelyek természetszerűleg 
egymástól fügetlenek. Az így előállított 16 értéksorozat mindegyikéből 
háromnaponkénti átkaroló közepeket (Z, M stb.) képeztünk és kiszámítottuk 
ezeknek a napi változásait ( A Z ,  a M).

2. Minthogy a vizsgálatokat kezdettől fogva azért végeztük, hogy olyan 
kapcsolatokat kiderítsünk, amelyek 5 napos időelőrejelzések statisztikai 
megalapozására alkalmasaknak látszanak, meghatározott napra vonatkozó 
értékeket kapcsolatba hoztuk a Közép-Európa felett az ötödik napon észlelt 
magassági áramlás zónális és délkörmenti összetevőivel. Ebből a célból az 
előbb megjelölt értékek (Z, M, H, K, L, N), valamint Z0 vagy M0 öt nappal 
későbbi értékei (Z05, M05) közötti kapcsolatokat Baur szerinti [2., 227. lap] 
korrelációs táblázatok sorozatában összefoglaltuk. Példaképpen a 2. ábrán 
bemutatjuk Z0 és Z05 közötti téli kapcsolatot. Ezekből a táblázatokból, ame
lyekben az ^-tengelyre mindig a Z05, ill. M05 függő változókat vittük fel, kiszá
mítottuk a gyakorisági eloszlásokat, a feltételezett eloszlásokat, valamint 
a vonatkozási görbét (Beziehungslinie), az r korrelációs együtthatót és az rj kor
relációs viszonyokat. Általában valamennyi eloszlás Gauss-féle normál eloszlás 
volt, míg a vonatkozási görbe gyakran, de nem mindig egyenes volt.
8*
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Ezért a további tárgyalásokban az rj-t, a Pearson-féle korrelációs viszonyokat 
használtuk fel. A felhozott példánkban Baur jelölési módja szerint

B y 7 =  0,33 és r =  0,30
-̂ 05 ^0

A következőkben a nyarat és a telet elkülönítve tárgyaltuk és a nyári félévre 
48-as rj értéket, a télire pedig 26 értéket kaptunk, mégpedig mindenkor 
600 — 660 eset felhasználásával. Ha ezek az esetek valamennyien egymástól 
függetlenek lennének, akkor a valószínű hibának az értéke a számításainkban 
előforduló r j  értékek esetén 0,026—0,022-nek adódnék. Ha pedig feltesszük,

hogy az egyes értékek között mindenkor csak 200 független van, akkor ez a 
hiba 0,047—0,041-re nőne.

A nyári rj értékek az I. táblázatba vannak összegyűjtve. Amint azt a vonat
kozási görbe és az r értékek pontosabb tárgyalása megadja, csak az rj >> 0,20 
értékű korrelációs viszonyok jelentősek a további tárgyalásaink számára. 
Ezeket a táblázatban aláhúztuk. A vonatkozási görbék szemléletessé tétele 
érdekében, az rj értékek mögé két sorban egymás alá + , — és o jeleket 
írtunk. A felső jelek azt mutatják, hogy a függő változók pozitív értékére 
a vonatkozási görbének a korrelációs táblázat felső felében pozitív ( +  )> 
negatív ( —) hajlása van az ^-tengelyhez képest, vagy merőleges arra (o).

3. Tárgyaljuk a következőkben egy meghatározott nap Z, M és H értéke, 
valamint az ezt követő ötödik nap Közép-Európa feletti zónális összetevő 
kapcsolatát.



I. táblázat

Az r\ korrelációs viszony értéke a Z05, M05 függő változók és a négy kutatási területre 
vonatkozó Z, M, H független változó, valamint ezek napi változásai között :

Nyár, 1949—1954.

WA EA ME EE

Zo5 1 z 0,13° 0,25± 0,35± 0,377^

Zq5 1 a z 0,131 0,16°_ H i t O’ll+ o

Zo5 1 M 0,17+» 0,181 0,237° 0,277. Z05 1 N : 0,23__

Zo5 | AM 0,1 77 0>17+o 0,14+ 0.12jJ

Zo5 I H — 0,18^° 0,171 0,28Zn Z05 1 AN : 0,09°

Zo5 1 AH — 0,09° 0,12° 0,07°

Mos 1 Z 0,151 0,1’ t . 0,01° 0,181°

Mos 1 AZ 0,1 i j o .io j ; 0,14°. 0,14Io

Mos f M 0,22± 0,26± 0,22+ Mo5 |N :  0,13°.
Mos 1 AM 0,16^° 0,18- 0,17^ 0,121°

Mos 1 H — 0,301 0,20^ 0,13+° Mos Ia n  : 0,13^

Mos 1 AH — 0,211 0,19+ 0,17+

Tél, 1949- 1954.
WA EA ME EE

Zo5 i Z . 0,04° 0.27+ 0,33^ 0,33+ Z05| N : 0,153°

Zo5 1 AZ 0,17° 0 ,19t 0,23^ 0,091° ZoslAN : 0,13°

Zos I M o ,n + ° 0,16+c 0,15- Zos| K : 0,17+°

Zo5 1 AM 0,13- Z05| L : 0,211°

Zo5 1 H

Zo5 ! AH

Mos 1 Z 0,2 í í ; 0,161° 0,11° .

Mos 1 a z 0,17-°

Mos 1 M 0,32 o,5o^ 0,12+° M05| N : 0,29Í°

~Mos 1 AM 0,17°
+ M«| K : 0,15

Mos 1 H

Mos 1 AH \
Megjegyzés : -f- jelenti a vonatkozási görbe pozitív, — a negatív és 0 a merőleges 

hajlást a független változók pozitív (felső sor), ill. negatív (alsó sor) értékei esetén.

A négy, megadott térség zónális indexei — lásd a táblázat első sorát — 
összehasonlítva a többi értékekkel aránylag szoros kapcsolatban vannak a 
Z05 értékekkel, amiben egyébként télen és nyáron alig van különbség. Az össze-
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függés erőssége keletről nyugat felé haladva meglepő módon csökken, úgyhogy 
a nyugat-atlanti térség zónális cirkulációjának a Közép-Európa felett öt nappal 
később mért cirkulációval már nincsen, a véletlent biztosan meghaladó össze
függése. A vonatkozási görbe pontosabb vizsgálata a függő változók külön
böző tartományaiban bizonyos különbségeket szolgáltat. Általában átlagon 
felüli zónális összetevőknek még öt nap után is átlagon felüli összetevők 
felelnek meg Közép-Európa felett és megfordítva, amiben az évszakok alig 
különböznek egymástól. Csak Kelet-Európa esetében van kivétel, mert nyáron 
az ott fellépő pozitív, azaz átlagon felüli értékre gyakrabban negatív, vagyis 
átlag alatti Z05 értékek következnek, és az ottani nyári átlagos értékek 
Közép-Európában átlag alatti értékeket idéznek elő.

Amint azt az 1. táblázat második sorából láthatjuk, a a 2 értékek, azaz 
a zónális cirkuláció naponkénti növekedésének, ill. csökkenésének gyengébb 
kapcsolata van a Z05-re. A nyugat-atlanti,ill. a kelet-európai térségnek úgyszól
ván semmi kapcsolata sincs ezzel, míg a kelet-atlanti térségből kiincíulólag 
a zónális cirkulációnak csak a csökkenése válik észrevehetővé, a növekedése 
azonban nem. Az összefüggés Közép-Európa felett a legkifejezettebb, főleg 
nyáron különösen a AZ0 pozitív értéktartományában. Ez a csekély össze
függés amiatt figyelemre méltó, mert a szinoptikából megszokott, hogy éppen 
az emelkedési és süllyedési területeknek van nagy befolyása a további fejlő
désre.

A Z05-nek a délkörmenü összetevőkkel való összefüggése (1. táblázat 3. sor) 
gyengébb, mint a zónális összetevőkkel. A szárazföld felett ismét nagyobb, 
de csak nagy M értékek, azaz kifejezett déli-északi áramlás esetén szoros. 
Mindkét esetben öt nap múlva Közép-Európa felett átlag alatti zónális 
összetevőt találunk. Az atlanti térség feletti délkörmenti összetevő és a Z05 
között a kapcsolat annál rosszabb lesz, minél nyugatabbra megyünk.

A délkörmenü összetevők napi változásai (AM) és a Z05 közötti összefüggés 
bár megvan, de számszerűleg oly gyenge, hogy gyakorlati szempontból 
jelentéktelen.

Az 500 mb-os felület magassága a Közép-Európa feletti öt nappal későbbi 
zónális összetevőt lényegesen csak a kelet-európai térségből befolyásolja. 
Különösen pozitív H értékek esetén létezik egy jól kifejezett negatív össze
függés, úgyhogy a keleteurópai közepesen legalább 12 gpdm-mel az átlag 
feletti magas nyomás fellépése után öt nappal Közép-Európában lecsök- 
kentett zónális cirkuláció várható. Átlag alatti H értékekre az összefüggés 
gyengébb, úgyhogy gyakorlatilag nem használható fel, csak igen nagynegatív 
értékek esetén (H eb <C —30) lesz Z05 erősen átlag feletti. A kelet-atlanti 
és közép-európai nyomásértékek és a Z05 között is van egy negatív kapcsolat, 
amely azonban ismét oly kicsiny, hogy számszerűleg semmiféle szerepet 
sem játszik. Csak nagyon nagy H értékek esetén (H >  20) lesz a Z05 átlaghoz 
képest kicsiny.

Az 500 mb-os felület magasságának változása nincs kimutatható kap
csolatban az öt nappal későbbi zónális cirkulációval.

Ha összefoglaljuk a tárgyalt függő változások és a Közép-Európa feletti 
öt nappal későbbi cirkuláció zónális összetevője közötti kapcsolatokra vonat
kozó eddigi eredményeinket, úgy láthatjuk, hogy ez az összefüggés a kelet
európai értékekkel különlegesen szoros. Épp így hatást gyakorolnak a közép- 
európai viszonyok a függő változókra, míg a távolabb, nyugatabbra fekvő
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területekről csak a kelet-atlanti térség feletti zónális összetevő hatásos. Később 
még látni fogjuk, hogy a sarkvidék atlanti-óceáni szakaszának hőmérséklete 
is hat még. Mindezeknél a tárgyalásoknál figyelemmel kell lenni azonban 
arra, hogy az adatok egybefoglaló feldolgozásánál lehetővé válik az összefüggé
sek elmosódása, míg egy részletező vizsgálatnál ezek előtűnnek.

4. Tárgyaljuk most — valamivel kevésbbé alaposan — az összefüggést 
a Közép-Európa feletti öt nappal későbbi délkörmenti összetevők és a többi 
változó között.

Ez az összefüggés olyan gyenge a különböző térségek zónális összetevőjé
vel, ill. ezek napi változásaival kapcsolatban, hogy gyakorlatilag értéktelenek.

Erősebb a kapcsolat az M05 és a négy térség délkörmenti összetevője 
között. Jól kifejezett pozitív összefüggés van M0 és M05 között és ez télen 
olyan nyilvánvaló, hogy itt lép fel a bemutatott vizsgálatok legmagasabb 
77 értéke (0,50). Ez elsősorban a fennmaradási hajlamon alapul (1. Baur, 1931. 
[3], 309. lap). Másodsorban ez a magas, téli érték arra vezethető vissza, hogy 
a gyorsan vándorló teknők éppen öt nap alatt tolódnak előre kelet felé kb. 
65 hosszúsági fokkál, minthogy Essenwanger (1953. [4], 8. lap) szerint az 
Atlanti-óceánon a jobbfelé haladó teknők zónális sebessége télen 13 hosszú
sági fok/nap. Hasonlóképpen jól látható negatív összefüggés van a kelet
atlanti térség feletti délkörmenti összetevő és az öt nappal későbbi közép- 
európai között.

Érdekes itt egy évszakos különbség : télen különösen jól kifejezett 
kapcsolat van a kelet-atlanti térség feletti északi áramlás és a közép-európai 
déli áramlás között, míg nyáron az atlanti térség feletti déli áramlásnak egy 
északi áramlás felel meg Európa felett. Ez télen vagy a közép-atlanti-óceáni 
teknő nagy stabilitására, vagy a haladó teknők nagy áthelyeződési sebessé
gére mutat, míg nyáron, úgy látszik, az európai nyugati partvidéken fekvő 
magasnyomású gerinc stabilitása az uralkodó.

Még a nyugat-atlanti térség és a Közép-Európában öt nappal később fel
lépő délkörmenti összetevők között fennálló korrelációs viszonynak is aránylag 
magas, 0,22-es értéke van a vonatkozási görbe pozitív hajlása mellett. Ez 
egyébként az egyetlen eset, amikor a nyugat-atlanti térség felett mért érték 
jelentős összefüggésben van az egyik függő változóval. A kelet-európai délkör
menti összetevőknek ezzel szemben csak különlegesen nagy értékek esetén 
(Mee> 20) van pozitív kapcsolatuk az Mo5-tel, úgyhogy az aránylag nagy 
0,22-es Tj érték megtévesztő.

A délkörmenti összetevők napi változásai és az M05 közötti kapcsolat ismét 
lényegesen gyengébb. Közép-Európában fennáll ugyan egy határozott, habár 
nem nagyon nagy pozitív összefüggés mindkét évszakban.

Az 500 rnb-os felület magasságának lényegében csak a kelet-atlanti térség
ből van befolyása a közép-európai délkörmenti összetevőre. A kelet-atlanti 
térség felett átlagon felüli nyomásértékek Közép-Európában északi összetevőt, 
az átlag alattiak pedig déli összetevőt idéznek elő öt nappal később. Bár ez az 
eredmény semmi új ismeretet sem hoz, de legalább utal a kutatási módszer 
használhatóságára. A Közép-Európa feletti nyomás épp úgy, mint a Kelet- 
Európa feletti is meglepő módon semmi befolyást sem gyakorol az M05 délkör- 
menti összetevőre.

Mint a magas nyomás maga, épp úgy ezek megváltozása is befolyással 
van az M05 értékekre, mégpedig a kelet-atlanti térség felett fellépő nyomás
emelkedés a közép-európai cirkulációban egy északi összetevőt, a nyomás- 
süllyedés pedig egy déli összetevőt vonz maga után. Éppen így a nyomás
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emelkedés Kelet-Európa felett öt nappal később Közép-Európában egy gyenge 
déli összetevőt idéz elő.

Összefoglalva leszögezhetjük, hogy a Közép-Európa feletti délkörmenti 
összetevők különösen a kelet-atlanti és a közép-európai nyomásértékekkel, 
ill. délkörmenti összetevőkkel vannak összefüggésben.

Végezetül említsük meg a kapcsolatokat a bevezetésben felsorolt többi 
független változó és a Közép-Európa feletti cirkulációs összetevők között.

Az észak-amerikai magassági teknőnek — a helyzetétől függetlenül 
vizsgált — mélysége és a Z05 közötti kapcsolat még télen is jóval kisebb, mint 
azt vártuk, úgyhogy gyakorlatilag nem használható fel. Épp így nem játszik 
az észak-amerikai magassági teknő helyzete sem szerepet a Z05-tel kapcsolatban 
(jelentékenyen nyugatra eltolt helyzetet kivéve, amelynek valószínűleg 
Közép-Európában egy átlagon felüli zónális összetevő a következménye).

A sarkvidék atlanti-óceáni részének relatív topográfiái és az öt nappal 
később Közép-Európa felett fellépő cirkuláció között jobbak az összefüggések. 
Különösen nyáron az átlagon aluli hőmérsékletek esetén mutatkozik jelen
tékeny hajlam egy átlagfeletti zónális cirkuláció kialakulásához. Továbbá 
télen egy meleg sarkvidékhez a közép-európai áramlás déli összetevője kap
csolódik. Ezenkívül nyáron a sarkvidék felmelegedését egy déli, a lehűlé
sét egy északi összetevő követi. Ilyen és hasonló kapcsolatok talán jobbak 
lennének, ha az időtartamot a kiindulási nap és az összehasonlítandó nap 
között 7 — 10 napra növelnénk. Az erre vonatkozó vizsgálatok tervbe vannak 
véve.

Összefoglalva leszögezhetjük, hogy a Közép-Európa feletti öt nappal 
később fellépő cirkuláció zónális és délkörmenti összetevői a változók egyes 
csoportjaival mindenkor bizonyítható összefüggésben vannak. Ezt figyelembe 
kell venni a függő változók kiválasztásakor a többszörös korrelációs táblá
zatok felállításánál, amelyeket a középtávú időelőrejelzéseknél fel akarunk 
használni. Azt, hogy ez mikép történik és hogy ennél milyen tapasz
talatokat szereztünk, később tesszük közzé, a többszörös korrelációs táblá
zatoknak az öt napos előrejelzéseknél történő felhasználásáról szóló külön 
közleményben.

(Ford. : Ozorai Zoltán)
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R. P ava
( Központi Meteorológiai Intézet, Bukarest)  :

Adalékok a légköri árapály kutatásához
Összefoglalás : A szerző a légköri árapály kérdését vizsgálja meg szinodikus, 

Ш. drakonikus holdhónapra. Megállapítja, hogy a légnyomás oszcillációi a Hold 
vonzóerejének változásaihoz képest 2—3 napos késést mutatnak és a légköri 
képződmények kialakulására, ill. az általános cirkuláció folyamataira számottevő 
hatást fejtenek ki.

★
К вопросу прилива атмосферы. Автор рассматривает вопрос на периоды 

синодических и драконических месяцев. Он устанавливает, что коле
бания давления воздуха показывают опоздание на 2— 3 дня в сравнении 
с изменениями силы притяжения луны и оказывают значительное влия
ние на образование атмосферных формаций и на процессы общей 
циркуляции.

*

Contribution à Vêtude des marées atmosphériques. Etude des marées atmos
phériques lunaires de longue période, notamment pour les mois lunaires synodique 
et draconique. On trouve un rétard de 2—3 jours de l’oscillation de la pression 
barométrique sur les lunaisons. Une influence importante sur l’évolution des 
formations banques et sur les procès de la circulation générale devrait se manifester.

*

A meteorológusok kétkedést tanúsítottak a Hold esetleges éghajlati 
hatásai tekintetében. Ezt a véleményt az eddigi kutatási eredmények talán 
alátámasztották. Mégis úgy tűnik, hogy a légköri árapályra vonatkozó 
vizsgálatok nagyon egyoldalúan folytak. Majdnem mindig csak az úgynevezett 
»főeffektust« vizsgáltuk, amely minden nap fellép a Holdnak a meridiánon 
való átvonulásakor.

Ez a félnapos periódus azonban túlságosan rövid ahhoz, hogy a hatás 
kellően kifejlődhessék. Ha ellenben olyan hatásokat tekintünk, amelyek 
a Holdnak hosszabb periódusaiból keletkeznek, például a. szinodikus vagy az 
anomalisztikus vagy a drakonikus holdhónapról, akkor azt találjuk, hogy 
még ha a hatóerők kisebbek is, de a hosszabb idő alatt ezek esetleg lényegesen 
nagyobb következményekre vezethetnek, mint a légkör napi árapálya.

Kétségtelen, hogy néhány félénk vizsgálat itt-ott már történt a hosszú 
holdperiódusokból származó légköri árapály kimutatására, de ezek a kutatá
sok a földkerekségnek egymástól távoli, elszigetelt pontjaira vonatkoztak, 
ahol az effektust elmosta a helyi időjárási események befolyása.

Ezeknek a befolyásoknak a kiküszöbölése végett egy olyan eljárást 
választottam, amely egyszerű, de nagyobb területet ölel fel, amennyiben a 
légnyomásnak egy szélességi kör mentén alkotott középértékeit használom 
fel. Ezáltal elsimulnak azok a nagy légnyomási ellentétek, amelyek a ciklonos 
és anticiklonos területek közt fennállnak, és a kapott légnyomásértékek köze
lebb fognak esni a normálértékhez. Az eljárásnak előnye még, hogy túllép 
az egy-egy elszigetelt pontra vonatkozó vizsgálatok szűk látókörén és a problé
mát planetáris szemszögből veti fel.

Vizsgálati anyagomat a Weather Bureau történeti térképsorozatából 
merítettem. A kapott eredmény egészen meglepő. Ellentétben azzal, amit a napi 
árapályhullámnál tapasztalunk, a hosszúperiódusú árapály meglehetősen 
gyengén jelentkezik az egyenlítői övben, de erősen megnövekedik a magas 
szélességek felé, és a sarkokon 8 millibár átlagos amplitúdót ér el egy szinodikus 
holdhónapra, valamint 6,5 millibár átlagos amplitúdót egy anomalisztikus
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vagy drakonikus hónapra. A szélsőséges esetek között még 27 millibar ampli
túdót is találtam.

Az 52. szélességi fokra, ahol S. Chapman a napi árapály amplitúdóját 
Greenwich számára mindössze 0,03 millibárban állapította meg, a szinodikus 
periódus számára 2,6 millibár amplitúdót kaptam, vagyis 90-szer nagyobbat,

Ezek az oszcillációk a következő mechanizmus útján keletkeznek. A Föld, 
a Hold és a Nap kölcsönös helyzetéből, valamint a Hold távolságának és dekli
nációjának változásából folyólag periodikus változások állnak elő a légkörre 
ható vonzóerőben. Amikor a vonzóerő növekedik, megnő a délkörök mentén 
ható tangenciális hatás is és ez áramlást idéz elő a sarkoktól az Egyenlítő 
felé, amely lassú ugyan, de hatalmas levegőmennyiségre terjed ki ; ennek 
folytán az Egyenlítő felett a levegőfelhalmozódás nyomásnövekedést okoz, 
a magas szélességek alatt pedig nyomáscsökkenés áll be. Viszont a vonzóerő 
csökkenése nyomán visszaáramlás történik a sarkok felé, hol a konvergencia 
következtében hatalmas nyomásnövekedések játszódnak le. Ezek a légnyo
mási oszcillációk 2—3 napos késést mutatnak a vonzóerő változásaihoz képest.

Télen az oszcillációk erősebbek (11 millibár az amplitúdójúk egy szino
dikus periódusra) ; az átlaghoz - viszonyított megnövekedés annak tulaj
donítandó, hogy a légkör alsó lehűlt rétegeiben nagyobb a légsűrűség, és ilyen 
közegben a hatás erősebben érvényesül.

Szárazföldek fölött a levegő áthelyeződésében érvényre jut a földfelszíni 
súrlódás fékező és a hegységek kitérítő hatása. A tengereken hiányoznak az 
ilyen akadályok, miután a víztömegek egyidejűleg maguk is ugyanolyan 
irányban tolódnak el, a súrlódás még külön is gyengül és az oszcillációk 
erősebben érvényesülnek, mégpedig főképpen a 40. és 50. szélességi körök 
között. Közelítő becslésünk szerint a trópusi anticiklonok közepesen 700 km-re 
tolódnak el a meridiánok mentén egy szinodikus félperiódus folyamán.

Ezeknek a tényeknek a feltárása arra kényszerít, hogy a légköri árapály 
kérdését revízió alá vegyük elméleti és észlelési szempontból egyaránt, mert 
ilyen nagyszabású dinamikus folyamatok nem maradhatnak kihatás nélkül 
a nagy légköri cirkulációra és kétségkívül fontos helyük van azoknak a ténye
zőknek a sorában, amelyek az időjárás alakulását eldöntik.

Egy most folyó vizsgálatom alkalmat adott arra, hogy majdcn szigorú 
párhuzamosságot ismerjek fel a holdfázisok és a mi vidékeink hőmérsékleti 
változásai között. Nagy vonásokban sikerült a hideg légbetöréseket olyan 
sarkvidéki légtömegek dél felé vándorlásával azonosítani, amelyek a szizigiák 
idején következnek be ; viszont a felmelegedési időszakok megfelelnek a 
trópusi légtömegek visszaáramlásának, amely a quadratúrák idején játszódik le.

További, még alig megkezdett tanulmányainknak az a célja, hogy be
vezessük a légköri árapályok hatását a hosszútávú időjelzések készítésébe, 
éspedig analóg-módszer segítségével. Feltételezzük, hogy amikor egyes idő
járási helyzetek sokszor különbözőképpen, fejlődnek tovább, annak az az 
oka, hogy gravitációs szempontból vannak köztük különbségek.

Végül lehetséges, hogy még bizonyos távolabbi gravitációs hatások 
(mint a bolygók vonzása, elsősorban a Jupiteré és a Vénuszé) sem hatástala
nok a makroklíma jelenségeire. Különleges figyelmet érdemel az az össze
találkozás, hogy a szigorú telek (mint 1917, 1928, 1941 és 1953) mind rövi
desen követték a Jupiternek egy télre eső földközelségét. .

(Erre a tárgyra vonatkozó első dolgozatunk, amely az egész statisztikai 
bizonyító anyagot is tartalmazza, sajtó alatt van a Román Népköztársaság 
Akadémiájának tudományos értesítőjében.)

(Ford. : Aujeszky László)
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AZ Á LL O M Á SH Á L Ó Z A T  L E G JO B B  É SZ L E L Ő IN E K  JU T A L M A Z Á SA . Az Orsz. 
Meteorológiai Intézet a sok fáradságot, pontosságot, és lelkiismeretességet igénylő 
észlelői munka megbecsülésének jeleként minden év végén a legjobban vezetett mete
orológiai állomások észlelőit külső munkatársi tiszteletdíjukon felül külön jutalomban 
is részesíti. A jutalmak kiosztására az idén is a Nagy Októberi Forradalom évfordulóján, 
a november 7-i állami ünnep alkalmával került sor.

A szinoptikus-meteorológiai állomások vezetői közül Berkó Sándor kertész a magyar
óvári, Endrei Tivadar ny. tanár a bajai, Hodászi Ede gimn. igazgató a szentgotthárdi, 
Orlovits Nándor főgépész a bánhidai, Vadas János menedékbázőr a pécs-misinatető, 
állomáson 1954-ben végzett igen buzgó időjárásjelentő munkájáért 300—300 forint;

az éghajlatkutató állomások vezetői közül Balázs János főgépész a szombathelyi, 
Bodócs István ny. tanár a győri, Borús József lev. főisk. hallgató a kisvárdai, Fábry 
Gyula postaellenőr a Budapest-Vorosilov-úti, Ferdinánd Dezsőné tud. kutató a badacso
nyi, Hamary Lajos gazdálkodó a nyírbéltelki, dr. Hutwagel Tamás segédorvos a mátra
házi, Keresztes Ferenc technikus a siófoki, Kókai Lajos tanár a szeghalmi, Vukovics 
Lajos tud. kutató a kecskeméti és Zsakarovszky Róbert gyári tisztv. a borsodnádasdi 
éghajlatkutató állomáson 1954-ben végzett kiváló észlelői munkájáért 150—150 forint;

a viharjelentő állomások észlelői közül Bakos Ferenc hiv. segéd a kiskunhalasi 
Bunghardt Gyuláné posta s. ellenőr a kompolti, Kőhalmi Istvánná az esztergomi, Tóth 
Károly főkertész a monori, Vargányi László transzformátorállomás-vezető a gyöngyösi, 
Polhammer István MÁV. pályaőr a barcsi vihar- és veszély jelentő szolgálat buzgó ellátá
sáért 100—100 forint;

az agrometeorológiai állomások észlelői közül Czettner Antal a mátraszentistváni, 
Forgács Gyula az óbányai, Czobor Gyula ny. igazgató a marcali, Tóth Imréné a bada
csonyi, Benedek Lipót a bakonypölöskei, Egressy György a mosonmagyaróvári és 
Csizmazia Antal tud. munkatárs a karcagi fenológiai megfigyelések kiváló ellátásáért 
100 —100 forint;

a csapadékmérő állomások észlelői közül Benyó György csatomaőr a fertői, Burján 
Gyula gimn. tanár az eleki, Egerszegi Sándor földműves a patalomi, Elekes Dezső vb. 
titkár a dédestapolcsányi, Fáy Ákos statisztikus a kenderesszigeti, özv. Futó Jánosnó 
a fülei, Galambos József földműves a herendi, Gőgös Árpád tanító a taliándörögdi, 
Huhnekamp Károly ig. tanító a hédervári, Hollósi Sándor földműves a rinyakovácsi, 
Holzschuszter József kér. vez. erdész a dunakiliti, Horváth János gazda a nagyvenyimi, 
Horváth Tibor kert. isk. tanuló az ócsai, Hugh Pál erdész az. egerbaktai, Jakab Lajos 
hiv. segéd a Budapest-labancutcai, Kórógyi László csatomaőr a kéktói, Király József 
gátőr a sonkádi, Kovács Károly MÁV. s. ellenőr a hatvani, Klug János csatomaőr a bor- 
jádi, Kulacs Alajos gépész a bátai, Körtvélyessy Gyula ig. tanító a nyírlugosi, Lelovits 
József nyug. erdész a körmendi, Leskó József barlangvezető a jósvafői, Markó Sándor 
tanító a sajószentpéteri, Markovics Ferenc erdész a galgamácsai, Mérfalvi Sándor tanító 
a kisteleki, Márkus József gépész a nagyhalászmágai, Máté György tanító az adonyi, 
Molnár Kálmán vízmester-felügyelő a tiszakécskei, Mogvoróssy Károly tanító a sajó- 
kazai, Németh András tanár a jánkmajtisi, Németh Pál ig. "tanító a gasztonyi, Pák 
Zoltán iskolaigazgató a somlóvásárhelyi, Pereczes Lajos hiv. segéd a kisbéri, Péter Ferenc 
gátőr a csengeri, Pintér Ferenc gátőr a zagy varék asi, Plózer István erdész a pókházi, 
Sárd'y Pál tanító a tabi, Steixner István tanító a balatonakah, Szabó András gátőr a 
tiszabecsi, Szabó Bertalan gátőr a tarpai, Szabó József gátőr a nagyecsedi, Szili Sándor 
kertész a türjei, Takács Gyula ny. ig. tanító a batéi, Tóth Gyula ig.'tanító a sárbogárdi, 
Tóth Jánosné a bagódvitenyédi, Tömöry István gazda a dévaványai, Ugray József 
tanító a kercaszomori, Vanger István tanító a galgagutai, Zágonyi Béla tanító a szendrő- 
ládi csapadékmegfigyelések mintaszerű végzéséért 60—60 forint jutalmat kapott.

K. J.
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SALAMIN PÁL : V ízháztartási v izsg á la to k . A Mérnöki Továbbképző Intézet 
kiadása, Budapest, 1954. 194 (A/4) old., 21 ábra. Ára : 22 Ft.

A vízrendezési és vízhasznosítási tervezési munka során a meteorológia minden ága 
szerepet kap az éghaj latkutatás, a prognosztika, a távprognosztika, az agrometeorológia 
stb. adatgyűjtési és kutatási eredményeinek felhasználása révén. Ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy ezt a tervezési munkát térben és időben minden hidrológiai jelenségre kiterjedő 
egységes vizsgálattal végrehajtva, biztosítani tudja a hidrotechnikus minden csepp víz 
visszatartását, távozását, felhasználását, illetve — ha a víz káros — elvezetését, a távo
zási tér javítását és mindezeknek folyamatos ellenőrzését.

A vizsgálatok végrehajtásához szükséges alapfogalmak (térbeli egységek, idő
egységek, a vízháztartási egyenlet, agro- és hidrotechnikai eljárások) ismertetése után 
a belvízrendezés, öntözés, fásítás, vízellátás, vízgyűjtőé gységek tanulmányozása címszavak 
köré csoportosítva foglalkozik a könyv e témákhoz kapcsolódó feladatok egységes, min
den hidrológiai jelenségre kiterjedő vizsgálat útján való jobb megoldásának kérdésével-

Ezek során a meteorológiai adatokat, törvényeket, törvényekben még ki nem fejez, 
hető kutatási eredményeket bőven és a tárgyalt anyagba igen logikusan beágyazva 
használja fel (csapadékátlagok, valószínűségek, hóviszonyok, talajharmat, víz- és hófelület 
párolgása, talajnedvesség, felsikló és záporcsapadékok összegyülekezési ideje terület- 
egységenként, mértékadó csapadékos és csapadékmentes időszakok, hóolvadás, hólé- 
meghatározás grafikus úton, dekádmegfigyelések az öntözés szempontjainak megfelelően, 
szélvédelem, lefolyási tényező, kis- és nagy-vízkörzés, meteorológiai állomások telepítése, 
párolgás stb.) s ez arra int bennünket, hogy a meteorológiai adatgyűjtés megszervezését, 
feldolgozását, közreadását a legnagyobb gonddal végezzük, mert — mint azt Salamin 
Pál kiváló könyve példákkal is bőven illusztrálja — a jó, megbízható adat, a hosszú, 
megszakítatlan adatsor a csatornák, tározók, öntözőberendezések gazdaságosabb mére
tezését és idő megtakarítását teszi lehetővé.

Az önmagukat magyarázó ábrák és a teljességre joggal igényt tartó szakirodalom 
egészítik ki a könyvet s teszik nemcsak a hidrotechnikusok, hanem minden rokonszakma
— közöttük a meteorológusok — művelői számára is igen értékessé és hasznossá.

Kéri Menyhért

DÖMÖK ISTVÁN: A  szab ad vezeték ek  k ü lö n leg es pótterheinek  előfordulása  
M agyarországon . Villamosság (Magyar Elektrotechnikai Egyesület lapja) 2. évf. 1954. 
8. sz. : 242—253., 9. sz. : 276 — 282. (A/4) oldal. Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó 
Vállalat, Budapest 1954.

A nagy- és középfeszültségű szabadvezetékhálózatunk rohamos fejlesztése során 
villamosiparunk fokozott figyelemmel fordul az üzemzavarok egyik legfőbb okozója, 
az időjárási hatások felé. A távvezetékek »különleges pótterhe«, a zúzmaralerakódás, 
a tapadó hó, ónoseső, s velük kapcsolatban a szélnyomás kérdése élénken foglalkoztatja 
a villamos hálózat tervezőjét, karbantartóját és a meteorológust egyaránt. Joggal tarthat 
tehát számot mindkét oldalon a legnagyobb érdeklődésre Dömök Istvánnak, a Villa
mos Hálózati Fejlesztő és Tervező Vállalat mérnökének külön, összefoglaló tanulmány- 
számba menő hatalmas cikke e különleges pótterhek magyarországi előfordulásairól.

A tanulmány a szerző szorgalmas adatgyűjtésével, alapos tárgyismeretével, bőséges 
tapasztalatával méri fel az időjárási pótterhek kérdését, foglalja össze — ha nem is 
teljesen, de mindenesetre igen részletesen — a hazai irodalomnak ismeretanyagát. S ezzel
— nézetünk szerint — a kérdéssel mindkét oldalról foglalkozók számára — zúzmara- 
irodalmunk komoly nyereségét jelenti éppenúgy, mint a szerző hasonló tárgyú, közel
múltban megjelent tanulmánya (Villamosság 2. évf. 1 — 2. szám, 17 — 26. lap).

A nagy gonddal összeállított cikk olvastán tanulságként meg kell állapítanunk, 
hogy a zúzmarakutatás terén még mindig csak az útkeresésnél tartunk, a »kalandozások 
korát« éljük. A villamos szakember tervezéskor arra a kérdésre vár feleletet a meteoroló
giától, hogy valamely területen a szabadvezetékek különböző magasságban milyen mérvű 
(kg/fm) zúzmara-teherrel számoljon. Az üzem behelyezett távvezeték karbantartóját
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már az esetenkénti zúzmaraveszély pontos prognózisa érdekli. A meteorológus pedig 
mindegyre nélkülözni kénytelen választkereső kutatómunkájában a biztos bázist, 
kiindulási alapot jelentő mért, megbízható s nem becslésből származó, pontos adatokat, 
amelyek az idestova 25 éve fennálló távvezetékeinkről sem állnak rendelkezésére. A villa
mos szakember feladata meglevő vezetékeinken a műszeres vagy műszemélküli, de 
mindenképpen pontos zúzmara-méréseknek a megszervezése és végrehajtása (a »karvastag
ság« semmiféle tudományos kutatás számára sem lehet zúzmara-mértékegység). Jólismert 
előírások értelmében nem villamos szakember számára ilyen mérések végrehajtása meg
oldhatatlan. A mérőműszer és módszer kidolgozásában az eredmény kétessé tételének 
veszélye nélkül egyik alig nélkülözheti a másikat. Viszont a mérés útján nyert adatok 
időjárási helyzet szerinti értékelése par excellence meteorológus feladat. Zúzmara- 
klímánknak közelítő becsléseken alapuló megrajzolása is csak kezdetleges marad mind
addig, amíg az egzakt, tudományos követelményeknek megfelelő mérés s a szervezett 
adatgyűjtés hiányzik. A megoldandó feladatok sorrendje nem lehet kétséges. Öröm
mel látjuk, hogy villamos szakembereink körében e felfogás mind tudatosabbá válik. 
Népgazdaságunkban is hasznosítható eredményeket csak erre az útra lépve érhetünk 
el. E téren örömmel értünk egyet a szerzővel.

Kakas József

HANS MAEDE : Die Regenwetterlagen an der südlichen Ostsee. Abhandlungen 
des Meteorologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen -Republik, Nr. 30. (Band
IV.), Akademie-Verlag Berlin. 1954.

A régebbi klimatológia az éghajlat jellemzését főleg középértékekkel akarta elérni. 
Amidőn bebizonyosodott, hogy ezzel nem tudunk megfelelő eredményt elérni, felmerült 
az a gondolat, hogy az éghajlatot, mint az egyes időjárási helyzetek összességét tekint
sük, s az időjárási helyzetekkel, s azok különböző gyakoriságával magyarázzuk meg 
valamely hely éghajlatát. Bár ez az eljárás biztatónak látszott, mégis hosszú ideig 
kevés történt alkalmazására a különleges nehézségek folytán.

Maede feladata, hogy egy viszonylag kisebb vidéknek, a Német Demokratiküs Köz
társaság tengerparti tájának csapadékviszonyait jellemezze az egyes időjárási helyzetek
kel. Ezt a nagy munkát nagy körültekintéssel, a statisztikai adatok megfelelő csoportosí
tásával sikerrel oldja meg. Művében az 1925—39-es tizenötéves időszakot használja 
fel, a nyert eredményeket azután összehasonlítja a Németországban normál-időszaknak 
használt 1890—1930. évek középértékeivel. Az időjárási típusok kiválasztásánál Flohn 
munkájából indul ki, ahol megtalálja a tipikus időjárási helyzeteket, ezeket még kifino
mítja, így kilenc időjárási típust állapít meg, amelyhez tizediknek a bizonytalan hely
zet járul.

Munkájának első részében egyetlen állomás, Greifswald adatait vizsgálja, s ez 
módot nyújt arra, hogy megállapíthassa, milyen gyakoriak az egyes csapadékot adó 
időjárási helyzetek havonként, évszakonként, mennyi csapadékot okoznak, mekkora a 
részesedésük az évi csapadékmennyiségben. Külön vizsgálja az egyes időjárási helyzetek 
szerepét a zivatarok és havazások keletkezésében.

A második rész a csapadék területi kiterjedését teszi vizsgálat tárgyává. Itt szembe- 
ötlik a hasonló vizsgálatok egyik nehézsége. A szerző kiadványokból dolgozik, s így csak 
kevés állomás adatai állottak rendelkezésére. így is sikerül azonban az egyes 
időjárási típusok által előidézett csapadékviszonyok különbségeit felderíteni. A továbbiak
ban az alkalmazott módszereket ismerteti és a hibahatárokat állapítja meg.

Befejezésképpen számszerűen is megállapítja a szomszédos tengerek és a dombok 
hatását az évi és évszakos csapadékmennyiségre. Ismeretes, hogy a tenger partján 
szárazabb parti zóna található. A tengerpartok szárazságát több tényező idézi elő. 
Maede szerint legfontosabb, hogy a szárazföld felett nagyobb a súrlódás, ezért a parttal 
párhuzamos, vagy a partról a tenger felé fúvó szél esetében divergencia jön létre. A 
domborzat hatásánál figyelemre méltó, hogy itt 200 m-nél kisebb magaslatokról van 
szó, s ezek mégis 60—70 mm-rel csökkentik a szélámyékos oldalon az évi csapadék- 
mennyiséget. Van azonban olyan időjárási helyzet is, amikor a szélámyékos oldalon 
több a csapadék, mint domborzat hiányában lenne.

A művet táblázatok és térképek egészítik ki. A térképek használatát sajnálatosan 
megnehezíti, hogy nem vehetők ki a könyvből, sőt a szövegre merőlegesen vannak 
elhelyezve, ami folytonos lapozásra és a könyv forgatására kényszeríti az olvasót.

Maede eredményei sikerrel lesznek alkalmazhatók a néhány napos csapadék-előre
jelzés számára. Munkájának jelentőségét számunkra az adja, hogy módszert nyújt a 
csapadék időjárási helyzetekben való vizsgálatára, amit — ha egyszer erre nálunk 
is sor kerül — hazai viszonylatokra is alkalmazhatunk.

Hajósy Ferenc
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Az első magyar Meteorológiai Kongresszus 
1954 október 4—8-án

A meteorológiai kutatás egyik legfiata
labb, igen nagy jövő előtt álló, de ma még 
sem elméletileg, sem módszertanilag, sem 
pedig gyakorlati alkalmazásai tekinteté
ben nem kikristályosodott ága a táv
prognosztika. Megalapozott volt tehát a 
magyar meteorológusok kezdeményezése : 
kongresszuson megtárgyalni ennek a tu
dományágnak a problémáit, bevonva ebbe 
a munkába a hazai szakembereken kívül 
a Szovjetunió és a baráti államok kép
viselőit is.

A Magyar Tudományos Akadémia ren
dezésében, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem aulájában 1954. október 4-én 
kezdte meg munkáját az első magyar 
meteorológiai kongresszus, amelyen kül
földi résztvevők is voltak, mégpedig igen 
örvendetesen a vártnál lényegesen nagyobb 
számban. Manninger Rezső akadémikus, 
osztályelnök megnyitóbeszédében üdvö
zölte a külföldi delegációkat. Üdvözlésére 
elsőnek a román küldöttek nevében Nicolae 
Topor főmeteorológus, osztályvezető vála
szolt. Meleg szeretet, baráti hang csendült 
ki beszédéből, amelyben annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy ez a kongresz- 
szus ». . . értékes eredményeket fog hozni 
az időjárás távprognosztikai problémáinak 
megoldásában s ez az összes részvevő or
szágoknak hasznára lesz«. Reménye a 
többi delegációé és a vendéglátó magyar 
meteorológusoké is volt, ezt az üdvözlések 
és válaszok mindegyike hangsúlyozta.

A kongresszuson résztvevő igen nagy
számú hallgatóság a román delegáció tag
jait éppenúgy, mint a többi küldöttet, 
melegen ünnepelte, szeretettel és érdeklő
déssel figyelte őket. Ez a szeretet és érdek
lődés ekkor még csak a baráti népeket 
képviselő ember felé fordult, a meteoroló
gust még nem ismertük, nem tapasztaltuk 
bennük, de most, a kongresszus után már 
elmondhatjuk, hogy a kettő együtt — 
az ember és a meteorológus — minden 
küldöttben szeretetünkre és megbecsülé
sünkre méltó módon egyesült.

Nicolae Topor és Constantin Rcfriga román 
delegátusok után dr. Josef Jilek, a Cseh
szlovák Központi Hidrometeorológiai In
tézet osztályvezetője üdvözölte a Kon

gresszust. Kifejezte, hogy elsősorban ta
nulni, tapasztalni jött hozzánk, de mégis 
megállapithatjuk, hogy — bár előadást 
nem tartott — a viták, a baráti meg
beszélések során tőle is sokat tanultunk.

A lengyel delegáció : Wincenty Okolo- 
'loicz és Teodor Kopcewicz nevében V. 
Okolowicz egyetemi tanár, a lengyel Hidro
lógiai és Meteorológiai Intézet vezetője 
üdvözölte a Kongresszust.

Utána a magyar meteorológusok régi 
barátja, a nemzetközileg is ismert kiváló 
kutató : Ljubomir Krasztanov professzor, 
a Bolgár Tudományos Akadémia levelező 
tagja emelkedett szólásra. Hangsúlyozta 
annak jelentőségét, hogy ezen a tudomá
nyos kongresszuson jelent meg külföldön 
első ízben hivatalos kínai küldöttség. Ebből 
ő is a demokratikus országok népeinek 
és tudósainak erősödő barátságára követ
keztetett.

Megerősítette ezt a véleményt a 4 tagú 
kínai küldöttség : Csang Nei-csao,
Ku Csen-csao, Lo Mo és Sun Ling (ez 
utóbbi volt egyébként a Kongresszus 
egyetlen nőküldöttje) nevében felszólaló 
Csang Nei-csao, a pekingi Központi Mete
orológiai Intézet helyettes vezetőjének 
közvetlen, meleghangú felszólalása.

Ezek után tartotta meg Berkes Zoltán, 
az Orsz. Meteorológiai Intézet távprognó
zis osztályának vezetője a Kongresszus 
első előadását: »A távidöjelzés magyar - 
országi módszere és eredményei« címmel. 
Ezt és a Kongresszuson elhangzott összes 
előadást az »Időjárása jelen számában 
közöljük. Berkes Zoltán előadását olyan 
magasszínvonalú, sokoldalú, sok hallgatót 
megszólaltató vita követte, hogy ez már 
magában elegendő volt ahhoz, hogy a 
kongresszust a legteljesebb mértékben 
sikeresnek mondhassuk. Berényi Dénes, 
Luncz Céza, Páter János, Wagner Richárd, 
Bacsó Nándor, Lászlóffy Woldemár, Dezső 
Loránd, Aujeszky László, Kérdő István, 
Németh Tivadar, Borsos József, Bartha 
Lajos hozzászólók mondanivalóinak elő
adására azonban már csak a szünet után 
került sor, mert az előadás után az idő
közben megérkezett német delegáció tag
jait üdvözölte Manninger Rezső elnök.
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A német delegáció tagjai : Fritz Bern
hardt, Hans Maede, Martin Teich, az NDK 
potsdami Távidőjelző Kutató Intézeté
nek munkatársai nevében Horst Philipps 
professzor, a NDK Hidrológiai és Mete
orológiai Szolgálatának igazgatója, a máso
dik napon üdvözölte a Kongresszust és 
kívánt munkájához sok sikert.

A Kongresszus első napjának délutáni 
ülését, amelyen az elnöklést Dési Frigyes 
egyet, tanár, az Orsz. Meteorológiai 
Intézet igazgatója vette át, a megnyitás
hoz hasonlóan ünnepélyessé tette a szovjet 
delegációnak: Alekszander Mihajlovics
Obuhov, a Szovjetunió Tudományos Aka
démiája levelező tagjának és Nyikoláj 
Alekszandrovics Arisztov a földrajztudomá
nyok kandidátusa, a Szovjetunió Központi 
Időjelző Intézete munkatársának a meg
érkezése. Az elnök üdvözlő szavaira A. M. 
Obuhov válaszolt röviden, ugyanazokkal a 
gondolatokkal és kívánsággal, mint a 
többi delegáció : szolgálja a Kongresszus 
is a népek és a tudomány haladásának 
ügyét. Szavait a jelenlevők lelkes tapssal 
fogadták.

Ezután került sor L. Krasztonov bolgár 
küldött: »A bolgár meteorológiai kutatások 
iránya« c. előadására. Az igen nagy érdek
lődést keltő előadáshoz Bacsó Nándor, 
Péczely György, Aujeszky László szóltak 
hozzá.

Ezt követően N. Topor román delegátus 
adta elő »A távidöjelzés kérdésére vonatkozó 
kutatások a RN K Közp. Meteorológiai 
Intézetében« címmel saját és »Adalékok 
a légköri árapály kutatásához« címmel 
Pava román meteorológus tanulmányát. 
Az előadást követő vitában Berkes Zoltán, 
Aujeszky László, Dezső Loránd, A. M. 
Obuhov, Tardos Béla, Wagner Richárd, 
Bartha György szólaltak fel.

A következő előadást Csang Nei-csao, 
a kínai delegáció vezetője tartotta a 
távidőjelzés Kínában kidolgozott statisztikai 
módszeréről, majd Ku Csen-csao olvasta 
fel »A nyári csapadékok előrejelzése a ter
mészetes szinoptikus időszakokra Kínában«. 
című tanulmányát. A nagy figyelemmel 
hallgatott két előadás vitájában Berkes 
Zoltán, Péczely György, Hille Alfréd, N. A. 
Arisztov és Fekete Zoltán vett részt. Az 
előadó válasza és az elnök zárószavai 
után véget ért a Kongresszus üléseinek 
első napja.

A második nap munkáját Péczely György, 
az Orsz. Meteorológiai Intézet tud. munka
társa »Az anticiklonod felépülésének kérdése 
kapcsolatban a naptevékenység változásaival« 
című előadásával kezdte meg. Az előadás 
értékét a sok hozzászólás során kialakult 
széleskörű vita fémjelezte. Dobosi Zoltán, 
Bodolai István, Dezső Loránd, M. Teich, 
Kallós Imre, Berkes Zoltán, Kakas József, 
A. M. Obuhov, Bartha György szünet előtti

felszólalását a szünet után Berényi Dénes, 
Tardos Béla és Flórián Endre hozzászólása 
követte, s azok igen sok figyelemreméltó 
ellenvetést, de legalább ugyanannyi, vagy 
még több helyeslést tartalmaztak s mind 
megegyeztek abban, hogy az előadó a 
kérdést igen világosan, logikusan tárgyalta 
és magyarázta. Ha nem sikerült a kérdés
sel kapcsolatban minden problémára vég
leges választ adnia, az csakis az ez irányú 
kutatások kezdeti stádiumára mutat, amint 
azt egyébként Péczely György válaszában 
is hangsúlyozta.

A következő előadó újból külföldi volt, 
H. Philipps, a német delegáció vezetője, 
aki »Megjegyzések a közép- és hosszúidö- 
tartamú prognosztika kérdéséhez« címmel 
tartott igén nagy érdeklődéssel várt és 
hallgatott előadást.

A délutáni gazdag programm teljes 
lebonyolításának biztosítása érdekében el
nöki javaslatra a további előadások meg
szakítás, közbülső vita nélkül követték 
egymást. N. A. Arisztov : »A középtávú 
időelőrejelzés összeállításának elve a Szov
jetunióban«, M. Teich : »Az északi fél
gömb nagy légnyomású területei a közép- 
troposzférikus nívóban«, T. Kopcewicz: 
»A zónális cirkuláció, az európai ciklo- 
genezis és a ciklonpályák«, végül H. 
Maede : »Zónális és meridionális cirkuláció 
az 500 mb-os szintben Közép-Európa 
felett« címmel olvasta fel értékes tanul
mányát.

A Kongresszus résztvevői mind a négy 
előadást nagy figyelemmel és érdeklő
déssel hallgatták, ami már csak azért is 
érthető, mert a távprognosztika legérdek- 
feszítőbb kérdéseiről első ízben hallottak 
a magyar meteorológusok közvetlen kül
földi megnyilatkozásokat. A kitűnő elő
adások után a nagyon előrehaladott idő 
ellenére is élénk vita alakult ki, ebben 
Berkes Zoltán, Aujeszky László és Bartha 
Lajos vett részt.

Végezetül Dési Frigyes elnök foglalta 
össze a kétnapos kongresszus eredményeit. 
Megállapította, hogy helyes volt a fő 
téma kiválasztása, igen gyümölcsöző volt 
— különösen a magyar meteorológusok szá
mára — a baráti országokban használatos 
távprognosztikai módszerek megismerése. 
Ezek közül is kiemelte egyrészt azt, hogy 
a távprognosztikai kutatás helyes útját 
a természetes szinoptikus szakaszokra 
épülő módszer jelenti, másrészt pedig azt, 
hogy a kozmikus hatások kutatásában a 
legnagyobb óvatosság szükséges ahhoz, 
hogy elhamarkodott, fizikailag helyt nem 
álló következtetéseket ne vonjunk le.

Az elhangzott előadások sokrétűsége, 
gazdagsága és éppen ezért egyszeri hal
lásra nem teljesen áttekinthető volta szük
ségessé tette azt, hogy szűkebb körben a 
felvetődött problémákat az érdekelt szak



452 *

emberek megbeszéljék. Az elnöki zárószó 
be is jelentette, hogy ilyen megbeszélésre 
a külföldi delegációk magyarországi tar
tózkodása alatt sor kerül. Ezzel zárult az 
első magyar Meteorológiai Kongresszus 
hivatalos része.

Annak ellenére, hogy a nagy számban 
bejelentett külföldi előadások miatt az 
eredeti tervtől eltérően csak két magyar 
előadás hangozhatott el, mégis elmond
hatjuk, hogy a Kongresszus eredeti pro- 
grammját a várt mértéken felül megvaló
sította és a felszólalók örvendetesen szép 
száma alapján azt is mondhatjuk, hogy 
a magyar természettudományos életben 
széleskörű érdeklődést keltett.

A Kongresszus ünnepélyes bezárását 
a Hármashatárhegyen tartott díszvacsora 
jelentette. A külföldi delegációk és a ma
gyar vendéglátók között az előadások 
folyamán kialakult baráti légkör ezen a 
vacsorán még melegebbé, még közvetle
nebbé vált. Manninger Rezső akadémiai 
osztályelnök vendég-köszöntő szavaira A. 
M. Obuhov, Csang Nei-csao és H. Philipps 
válaszoltak, megköszönve a szíves vendég
szeretetet és éltetve a béketábor orszá
gainak barátságát, tudományos dolgozói
nak együttműködését. A. M. Obuhov és H. 
Philipps egybehangzóan kiemelte a kon
gresszus jól sikerűit és igen eredményes 
voltát, és a szovjet, ill. német delegáció 
nevében külön köszönetüket fejezték ki 
Dési igazgatónak a távprognosztikai kon
gresszus összehívásának szorgalmazásáért. 
A vacsora részvevői a késő éjjeli órákig 
maradtak együtt.

Október 6-án, szerdán,- az Országos 
Meteorológiai Intézet székházában és a 
pestszentlőrinci Obszervatóriumban folyó 
munka megtekintése volt programmon. 
A Meteorológiai Intézetben az Intézet 
dolgozóinak, párt- és szakszervezetének 
nevében Dési Frigyes igazgató köszöntötte 
a vendégeket és megajándékozta őket a 
felszabadulás óta megjelent magyar me
teorológiai intézeti kiadványokból össze
állított könyvcsomaggal. Az erre az alka
lomra külön is feldíszített intézeti kultúr
teremben frissítők elfogyasztása után be
mutatásra került »A meteorológiai intézet 
jelenti . . .« című magyar dokumentum
film. A film láttán a német delegáció 
vezetője felvetette egy közös magyar 
és német, színes felhő-film elkészítésének 
gondolatát azzal, hogy annak anyagát 
Philipps professzor és Dési igazgató együt
tesen állítsák össze. A fogadás befejeztével 
külföldi vendégeink megismerkedtek a 
Meteorológiai Intézet egyes osztályaiban 
folyó munkával. A látogatás során igen 
élénk eszmecsere alakult ki a látogatók 
és az Intézet dolgozói között. Hosszan 
időztek az Időjelző osztályon, az Aeoroló- 
giai szinoptikus csoportnál, a Rádiós -

részlegnél, de mindenekelőtt a Távprognó
zis-osztályon. Nem csekély érdeklődéssel 
tanulmányozták az Éghajlati-osztály és 
Kutató-csoport, valamint az Agrometeoro
lógiai osztály munkáját is. Érdeklődéssel 
tekintették meg az Intézet szakkönyvtárát 
s elismeréssel nyilatkoztak jól felszerelt 
házinyomdánkról is. Egy-egy osztályra 
a külföldi delegációk eleinte együttesen, 
később egyénenként is visszatértek és nem 
kis munkájába került a szervezőknek az 
előrehaladt idő sürgetésére a delegátusokat 
az Intézet legkülönbözőbb helyiségeiből 
összegyűjteni, hogy a nap második pro- 
grammpontjára : a lőrinci Obszervatórium 
megtekintésére is sor kerülhessen. Sze
rencse, hogy az Obszervatóriumban nem 
annyira sokfelé ágazó munka folyik, így 
alkalmuk nyílt a külföldi delegátusoknak 
arra, hogy a magaslégkörkutatás magyar- 
országi módszereit és eredményeit rész
letesen tanulmányozzák, hasznos tanácso
kat adjanak és — amint ők mondották — 
igen sokat tanuljanak. Megnyerte tetszé
süket az ionoszféra- és sugárzáskutató 
csoportok munkája is. Az itt folytatott 
eszmecsere során kölcsönösen megállapí
tottuk, hogy a meteorológiának eme 
kutatási területei megfelelő műszerek be
állítása esetén forradalmi jelentőségű isme
retek felfedezésére alkalmasak.

A sikeres Intézet- és Obszervatórium- 
látogatás után ennek a napnak műsorát 
Delibes »Coppelia« c. balettjátékának meg
tekintése zárta be az Erkel Színházban.

Október 7-én, csütörtökön került sor 
a Kongresszus elnöki zárószavában jelzett 
szűkebb körű eszmecserére, a külföldi 
delegátusok szállásán, a Gellért-szállóban. 
Itt a lengyel és magyar meteorológusok 
(Kopcewicz, Béli, Berkes) műszerproblé
mákról, szovjet és magyar meteorológusok 
(Obuhov, Axis z to v, Dési, Hille, Béli), 
valamint német és magyar meteorológusok 
(Teich, Maede, Kakas) a meteorológiai 
kutatással és szolgálattal kapcsolatos kér
désekről, a szovjet, német és magyar 
meteorológusok (Arisztov, Teich, Maede, 
Bernhardt, Csaplak, Berkes) pedig a szovjet 
távidőjelzési módszerekről folytattak hosz- 
szas, készletekbe menő eszmecserét. Külö
nösen értékes volt szovjet elvtársaink 
részletes magyarázata a természetes szi
noptikus periódusokon alapuló közép
távú időelőrejelzés gyakorlati módszereiről.

Ezen a napon 12 órakor fogadta a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnöke, Rusz- 
nyák István a Kongresszus részvevőit a 
Tudósklub termeiben. A fogadáson a 
külföldi küldöttek nevében A. M. Obuhov, 
a szovjet delegáció vezetője üdvözölte a 
MTA-t képviselő elnökséget és rajta ke
resztül köszönte meg a magyar kormány
nak, a magyar tudományos vezetésnek, 
az egész dolgozó magyar népnek, hogy



1. kép. A kongresszus elnöksége : Dési Frigyes elnök összefoglalja a második napi vita 
eredményét. Balról-jobbra : Mócsy János Kossuth-díjas akadémikus, Dési Frigyes 
egyet, tanár, az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója, Herényi Dénes egyet, tanár 
(Debrecen), Wagner Eichárd egyet, tanár (Szeged). Jobbszélen Péczely György előadó.

2. kép. Külföldi delegátusok a kongresszuson. Az első sorban balról Ab A. Arisztov 
(Szovjetunió), középen Hille Alfréd, jobbról A. M. Obuhov (Szovjetunió), mögötte

M. Teich (Német Dem. Közt.)

Id ő já rá s  432 —4.V?



3. kép. A kínai delegáció : Első sorban balról jobbra : Ku Csen-csao, Csang Nei-csao,
Sun Ling és Lo Mo (Peking)

/. kép. Külföldi delegátusok a kongresszuson. Első sorban balról jobbra : Bacsó Nándor 
egyet, tanár, T. Kopceuicz (Varsó), W. Okoloivicz (Varsó), N. A. Arisztov (Moszkva) ; 
második sorban balról Kéri Menyhért, dr. F. Bernhardt (Potsdam), AT. A. Arisztov

mögött H. Maede (Potsdam)



'>. kép. Külföldi delegátusok a kongresszuson : Első sorban balról jobbra .1. M. Obuhov 
(Moszkva), Aujeszky László, N. Topor (Bukarest) és C. Ronga (Bukarest). A második 

sorban, a kép jobb szélén Prof, H. Philipps (Xémet Dem. Közt.)

6'. kép. Piof. L. Krasztanov (Szófia) látogatása 
az Orsz. Meteorológiai Intézet könyvtárában

7. kép. A német delegáció vezetője, 
Prof. H. Philipps, üdvözli a kongresszust



*

8. kép. Fogadás az Orsz. Meteorológiai Intézetben. A. M. Obuhov (középen) és N. A . 
Arisztov (jobbról) látogatása Dési Frigyesnél (balról), az Intézet igazgatójánál

9. kép. Fogadás az Intézet kultúrtermében. A német delegáció a magyar meteorológusok 
körében. Balról jobbra : Kakas József (háttal), Veress László, M. Teich, Piof. Philipps, 

Berkes Zoltán (háttal) és F. Bernhardt

(Az összes felvételek : Magyar Foto, Budapest)
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alkalmat adtak ennek a Kongresszusnak 
a megrendezésére, az azon való részvételre 
s megállapította, liogy a tapasztalt ven
dégszerető fogadtatás kedvessé, közvet
lenné, de mindenek előtt gyümölcsözővé 
tette ezt a Kongresszust. Az üdvözlések 
után szíves beszélgetés folyt a vendégek, 
az Akadémia Elnöke és Osztrovszky György 
akadémiai főtitkár között.

Ugyanezen a napon Wincenty Okolovicz 
professzor, a lengyel delegáció vezetője 
Takács Lajos és Flórián Endre meteoroló
gus, valamint Kocsis István tud. előadó 
társaságában ellátogatott a Szegedi Tudo
mányegyetem Éghajlattani Intézetébe. Itt 
megismerkedett Wagner Richárd profesz- 
szor mikroklimatológiai kutatásai módsze
reivel és megszemléte az Intézet műszereit, 
a kutatási terepek fényképeit, térképeit. 
A lengyel és magyar professzor megállapo
dott abban, bogy módszereiket kölcsönö
sen kipróbálják s a próba során felvetődő, 
de ezen túlmenően minden más probléma 
megvitatása céljából kapcsolataikat a jö
vőben is fenntartják.

A külföldi és a magyar meteorológusok 
négy napi együttléte után úgy látszott, 
hogy a következő napok már nem vetnek 
fel újabb megbeszélést igénylő kérdéseket, 
hiszen a pénteki, október 8-i programúi, 
annak ellenére, hogy Siófokon, a balatoni 
viharjelző szolgálat központjában, az ott 
épülő Obszervatórium közelében kezdő
dött, már inkább a látnivalók szépségével, 
a benyomások gazdagságával kötötte le 
külföldi meteorológus kartársainkat. Mo
toros yachtokon tett nagyobb hajóút 
a viharos Balatonon, a Magyar-Tenger 
tájképi szépségei, a siófoki halászoknál 
elfogyasztott, magyar ízlés szerint készített; 
ebéd, a badacsonyi mintapincészet sajátos 
szakmai rendje, ízekben, zamatban kivaló 
borai, mind-mind új oldaláról mutatták 
be hazánkat azok előtt, akik négy nap 
alatt — talán szerénytelenség nélkül 
mondhatjuk — előnyösen ismerték meg 
azt a magyar meteorológiai kutatásokon 
keresztül. A másnapi, Herceghalmon és 
Pilisen tett látogatás pedig a dolgozó, 
a termelő oiszágot állította a külföldi 
delegációk elé s az ő vérbeli meteorológus 
voltukra igen jellemző, hogy itt a sertés- 
tenyésztés és hizlalás tanulmányozása 
során egyre-másra utaltak olyan szem
pontodra, lehetőségekre, amelyek a mete
orológus és a zootechnikus számára közös 
műnk a te r ü 1 c t té tehetik a mezőgazdaság
nak ezt az ágát.

Ismételjük : e két utolsó nap után úgy 
látszott, hogy a kongresszusok szokásos 
rendje szerint véget ér az első magyar 
Meteorológiai Kongresszus is. De a külföldi 
delegátusok éppen úgy, mint magyar kartár
saik, már a második nap végén tudták a kö
vetkező napok eszmecseréi alatt pedig már
9 Időjárás

ki is mondták, hogy kell még egy nap, ami
kor a Kongresszuson képviselt nyolc nép 
meteorológusai újból összeülnek meg
beszélni azokat a dinamikus-meteorológiai, 
szinoptikai és műszertani kérdéseket, ame
lyek közvetlenül vagy közvetve kapcso
latban állnak a távprógnosztikával. A Ma
gyar Tudományos Akadémia IV. Osztálya 
a Kongresszus megrendezése terén elért 
sikerét még inkább megerősítette azzal, 
hogy ezt a programmon jelüli napot be 
tudta iktatni, a vele kapcsolatos admi
nisztratív teendőket el tudta látni, sőt a 
felmerülő akadályokat is el tudta hárítani 
úgy, hogy vasárnap, október 10-én min
den magyar meteorológus meghallgathatta 
A. M. Obuhov szovjet delegátus »A nagy- 
kiterjedésű légköri mozgások dinamikájának 
néhány kérdése«, L. Krasztanov , bolgár 
küldött »A turbulencia egy új kritériuma«, 
T. Kopcewicz lengyel küldött »Az uni- 
verzál-anemográf két új alakjáról« és 
Ku Csen-csao kínai küldött »A tibeti
fennsík befolyása az áramlási viszonyokra« 
című előadásait. Ezek az értékes előadások 
igen nagy érdeklődést keltettek s Hille 
Alfréd, Aujeszky László, Berkes Zoltán 
vita-felszólalásai, Dési Frigyes elnöki ösz- 
szefoglalója igazolta, hogy ez az előadási 
nap is sok új ismerettel bővítette a jelen
volt meteorológusok tudását.

Ezzel a nappal valóban befejezte mun
káját a Kongresszus. A következő napokban 
a vendégek az utazás előkészületeit, a 
magyar meteorológusok a rendes hétköz
napi munkát kezdték meg. De még ezek
ben a napokban is fel-feltűnt -a Meteoroló
giai Intézet folyosóján, könyvtárában vagy 
valamelyik osztályában a szovjet, kínai 
vagy bolgár delegáció egyik-másik tagjá
nak immár jól ismert, baráti arca. Otthono
san mozogtak, jól érezték magukat nálunk 
s számunkra is öröm az, hogy a Kon
gresszussal kapcsolatban ilyen események
ről is beszámolhatunk. Vendégeink eluta
zása a repülőtéren vagy a pályaudvaron 
bizalmas légkörben, a kölcsönös szakmai 
és baráti kapcsolatok, a »viszontlátásra« 
búcsúszó jegyében történt meg.

Hogy a kongresszus sikerét mennyire 
nemcsak puszta udvariasságból hangoz
tatták külföldi vendégeink, annak egyik 
bizonyítéka a német delegáció hazaérke
zése után küldött távirata, amelyben külön 
örömüknek és köszönetüknek adtak ki
fejezést azért, hogy alkalmuk volt részt 
venni a magyar kongresszuson. Egyéb
ként a kongresszuson kialakult együtt
működés konkrét jeleként közvetlenül a 
kongresszus lezajlása után máris meghívás 
érkezett a magyar intézet igazgatójához, 
Dési professzorhoz a hallei egyetem részé
ről, hogy még ez évben látogasson el a 
Német Demokratikus Köztársaságba, s 
ott a hallei egyetem vendégeként lépjen
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közvetlen kapcsolatba a német meteoroló
gia szakembereivel.

Befejezésül elmondhatjuk — mert ez 
is az eseményekhez tartozik — hogy valóra 
vált a Kongresszus megnyitásakor han
goztatott remény : ». . . értékes eredmé
nyeket hozott az időjárás távprognosztikai 
problémáinak megoldásában s ez az ösz- 
szes részvevő országoknak hasznára lesz !«

Kéri Menyhért

K IT Ü N T E T É S . A Népköztársaság El
nöki Tanácsa kiváló munkája elismeréséül 
Fekete Zoltán egyetemi tanárt a »Szocialista 
Munkáért Érdemérem« kitüntetésben része
sítette. A szocialista mezőgazdaság fejlő
déséért a tudományos kutatás legkülön
bözőbb irányú vívmányait sorompóba 
állító agilis tudós kitüntetése feletti öröm
ben a Magyar Meteorológiai Társaság, 
amelynek Fekete Zoltán elnöke, együtt
érzéssel, a kitüntetettnek további jó mun
kát kívánva osztozik. K . M.

AZ É G H A JL A T K U T A T Á S K É R D É 
SE I AZ A K A D É M IÁ N . Az éghajlatkutatás 
kérdéseit megvitató ülést tartott a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrártudományok 
Osztálya 1954. október 28-án.

Bacsó Nándor bevezető előadásában 
elsősorban az éghajlat fogalmát tisztázta. 
Az éghajlat fogalma körül folyó eddigi 
vitákból — véleménye szerint — az az 
eredmény szűrhető le, hogy az éghajlat 
adott területen, a reá az évek hosszú 
sorozatában* jellemző időjárási rendszer, 
amelyben a jelenségek anyagi és térbeli 
vonatkozásain kívül azok időbeli egymás
utánja is egyenrangú körülmény. Ezután 
a makroklíma kutatás módszertani és ope
ratív kérdéseivel foglalkozott. Továbbiak
ban tárgyalta az éghajlati elemegyüttesek 
tanulmányozásának jelentőségét, a  gépi 
adatfeldolgozás bevezetésének szükséges
ségét, a levegőfajták fogalmának nélkülöz
hetetlenségét, az aeorológia eredményei 
hasznosításának kérdéseit. Vizsgálataink
ban nem szabad elhanyagolni a fizikai 
szemléletet, de a fizikai törvényszerűsé
geket földrajzi vonatkozásban kell meg
értenünk, — foglalta össze befejezésül 
Bacsó professzor az élénk vitát kiváltó 
előadásának alapgondolatát.

A nagy érdeklődéssel meghallgatott 
előadás után felszólaltak : Berényi Dénes, 
Wagner Richárd, Kulin István, Páter 
János, Kérdő István, Soóky Tóth József, 
Berkes Zoltán, Dobosi Zoltán, Hille Alfréd, 
Kakas József, Aujeszky László, Hajósy 
Ferenc és Csizsinszky Márta. A hozzá
szólók főleg az éghajlat fogalmáról, az 
elemegyüttesek tanulmányozásának pro
blémáiról fejtették ki gondolataikat.

Hajósy Ferenc

M IK R O K L IM A  K U T A T Á S A  T E R M É 
SZ E T I F Ö L D R A JZ -K U T A T Ó K  PRO G - 
R A M M JÁ B A N . A Magyar Tudományos 
Akadémia Földrajzi Főbizottságának kez
deményezésére a Magyar Földrajzi Tár
saság Szakosztálya november 12-én vita
ülés keretében foglalkozott azzal a kérdés
sel, hogy a természeti földrajz művelőinek 
milyen klimatológiai, mikroklimatológiai 
megfigyelések és mérések végzése kívá
natos, hogy az utóbbi időkben a geo
morfológiai irányba tolódott kutatás pro- 
grammját a tájat alakító fenti tényezők 
vizsgálatával is bővítse.

Wagner Richárd egyetemi tanár »Klima
tológiai és mikroklimatológiai megfigyelé
sek módszere a természeti földrajzi kuta
tásokban« címmel tartott, túlnyomóan 
a mikroklímakutatás kérdéseivel foglalkozó 
előadását Berényi Dénes egyetemi tanár 
és Kakas József Met. Int. osztályvezető, 
felkért hozzászólók egészítették ki, hang
súlyozva az általánosabb jellegű mete
orológiai megfigyelések és mérések fontos
ságát és kiemelve azt, hogy ezek nem 
lehetnek öncélúak, hanem feltétlenül a 
természeti földrajzi problémák megoldá
sának szolgálatában kell állniok. Pécsi 
Márton a geográfusok, Czelnai Lajos, 
Bacsó Nándor, Kenessey Kálmán, Hajósy 
Ferenc, Kéri Menyhért pedig a meteoroló
gusok hasonló véleményét fejezték ki 
hozzászólásaikban. Az előadó válaszával 
és Kéz Andor egyetemi tanár, szakoszt. 
elnök zárószavaival ért véget a szépszámú 
hallgatóság nagy érdeklődése által kísért, 
a késő esti órákba nyúló előadóülés.

Kéri Menyhért

M E Z Ő G A Z D A S Á G I  K IÁ L L ÍT Á S  
M O SZ K V Á B A N  -  M EZŐ G A Z D A SÁ G I 
K IÁ L L ÍT Á S B U D A P E S T E N . Napilapok
ban, folyóiratokban, a rádión keresztül 
már régen tudomást szereztünk arról a 
hatalmas és állandó jellegű mezőgazdasági 
kiállításról, amely Moszkvában 1954. au
gusztus 1-én nyílt meg.

A monumentális kiállítás méreteire jel
lemző, hogy azok, akik napokon keresztül 
nézték a szovjet mezőgazdaságnak ezen 
újabb seregszemléjét, mégsem látták azt 
teljes egészében. Minket meteorológusokat 
az érdekelt elsősorban, hogy a kiállításon 
milyen mértékben vett részt a szovjet 
meteorológia és agrometeorológia ? Erre 
a kérdésre a legületékesebb helyről, a 
»Meteorologija i gidrologija« című szovjet 
szakfolyóirat 1954. évi 4. számában V. V. 
Szinyelscsikovnak »A hidrometeorológiai 
és meteorológiai szolgálat pavilonja az 
össz-szövetségi mezőgazdasági kiállításon« 
című cikke ad választ.

A hidrometeorológiai szolgálat gazdag 
anyagát külön pavilonban helyezték el. 
Tevékeny részt kaptak a kiállításon azok
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Meteorológiai állomás a budapesti Mezőgazdasági kiállításon, 1954. szept. 11 — 26.
(Magyar Foto felv.)

az agro- és hidrometeorológiai állomások 
és ezeknek szakemberei, akik terveiket 
teljesítették, valamint megfigyeléseikkel, 
prognózisaikkal nagy mértékben támogat
ták a kolhozok, szovhozok és gépállo
mások munkáját.-

Bemutatták a szolgálat szervezeti fel
építő ttségét, a tudományos és operatív 
intézmények különböző állomásait és meg
figyelő helyeit. Külön rész ismerteti a 
meteorológiai, agrometeorológiai és hidro
lógiai tudomány fejlődését ; ismét más 
rész mutatja be a Szovjetunió északsarki 
expedícióját, amelyet a szovjet kormány 
még 1937-ben szervezett és amely jelenleg 
is újabb és tökéletesebb vizsgálataival 
járul hozzá a világ meteorológiai és hidro
lógiai tudományának fejlesztéséhez.

Bemutatásra kerültek a szovjet mete
orológiai, agrometeorológiai és hidrológiai 
szolgálat műszerei, valamint a Központi 
Prognosztikai Intézet munkája.

Budapesten 1954. szeptember 11-én 
nyílt meg néhány éves megszakítás után 
ismét a Mezőgazdasági Kiállítás. Méretei
ben, mondanivalójában ez a kiállítás is 
messze felülmúlta a régebbi mezőgazdasági 
kiállításokat. Részt vett a kiállításon az 
Országos Meteorológiai Intézet is. Örven
detes eredmény, hogy mezőgazdasági szak
embereink mindinkább rájönnek a mete
orológia gyakorlati fontosságára. Rájönnek

arra, hogy a meteorológiai állomásokon 
gyűjtött adatok nem felesleges számjegyek 
csupán, hanem azokat a tervszerű gaz
dálkodásban gyümölcsözően lehet felhasz
nálni.

A kiállításon a Budapesti Öntözési és 
Talajjavítási Vállalat területén belül kb. 
20 m2-nyi részt foglalt el a meteorológiai 
állomás, s az a különböző módszerekkel 
öntözött, nagy szaktudással és példás 
gonddal nevelt mezőgazdasági és konyha
kerti növények között, a mesterséges 
gyepállomány szélén került felállításra. 
Felszerelése : csapadékmérő és csapadék- 
író, párolgásmérő (házikóban), aspirációs 
pszichrométer, maximum-minimum hő
mérő, termográf, higrométer, higrográf 
(hőmérőházikóban), szélzászló, napfény - 
tartammérő, talajhőmérők, harmatmérleg 
és harmatregisztráló volt. Az állomás sza
bályszerű észlelést végzett a kiállítás tar
tama alatt. Az állandó kiállítási szolgálat 
— amelyet az Intézet Agrometeorológiai 
Osztálya adott — biztosította, hogy sok 
tízezer érdeklődő, de különösen a tanuló- 
ifjúság, rögtönzött magyarázatokban, elő
adásokban megismertette a meteorológiai 
megfigyelések mikéntjét, valamint az ész
lelések céljáról és eredményeinek felhasz
nálásáról is felvilágosítást kaphatott.

Szilágyi Tibor
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A VÁROSI LEVEGŐ RADON TAR 
TALMA. A levegő szennyező anyagai 
között, mint állandóan jelenlevő összetevő, 
a radon is szerepel, amely tudvalévőén 
nem más, mint a rádium emanáció ter
méke. A levegő radon-tartalmára vonat
kozó mérések a század elejéről származnak. 
Az akkori adatok szerint a levegő termé
szetes aktivitása 2,0 X 10-14-tól 2 ,0 x l0 -13 
cuire/liter érték körül mozog. A század 
elején a kérdéssel Elster és Geitel foglalko
zott, akik annak idején azt a nézetet val
lották, hogy a levegő aktivitása a talajból 
származik. Ugyanők már azt is tapasztal
ták, hogy ködös időjárás esetén a levegő 
aktivitása többszörösen fokozódik, sőt 
egyes ködben mért adatokat, amelyek 
túlnagy aktivitást mutattak, mint hibá
sakat el is vetették.

Az 1952-es év folyamán a londoni 
Rákkutató Intézet Fizikai Osztálya a 
rákkórház helyiségeiben végzett aktivitási 
méréseket (W. Andersen, W. v. May- 
neord, R. C. Turner : Nature, 174, 424. 
1954). A meghatározást úgy hajtották 
végre, hogy megfelelő berendezésen ke
resztül tízezer liter levegőt szívtak át és 
közben azt finomszemcséjű szűrőpapírral 
szűrték meg. A szűrőpapír felfogta azo
kat a részecskéket, amelyek a levegő 
aktivitását okozták. A szennyezett szűrő
papírokat azután G. M. 4. jelű Geiger- 
számláló szerkezettel mérték meg. A mérési 
adatok szerint a helyiségek aktivitása 
2 x l0 -15 curie/liter körül mozgott. Napos 
időben az épület tetején végzett mérések 
ugyanilyen értékeket adtak. A nyert 
értékek mintegy ötvened részét tették 
csak ki annak az aktivitásnak, amit a 
század elején határoztak meg. A minták 
aktivitási felezési ideje amellett bizonyí
tott, hogy azok rádium emanáció A, B, C 
termékei.

Ugyanebben az időben azonban levegő
aktivitási mérések folytak a Nemzeti Fiz. 
Laboratóriumban is más módszerrel és 
az adatok összehasonlítása után kitűnt, 
hogy a rákkutató intézetben mért adatok 
a fizikai intézet adatainak csak 2 — 3%-át 
érték el. Ezen a helyen a méréseket egy 
előzőleg kalibrált ion-kamra segítségével 
végezték. Ez a körülmény arra indította 
az intézmény vezetőségét, hogy a levegő 
természetes aktivitása meghatározására a 
szűrőpapír módszere helyett az ion-kamrás 
eljárásra térjen át. Ismeretes, hogy 1952. 
év decemberében Londonban rendkívül 
sűrű és hosszantartó köd lépett fel, amely
nek tartama alatt a halálozás ugrásszerűen 
emelkedett. Ebben az időben azonban még 
a régi módszerrel folytak a mérések, a 
szűrő papiros eljárással. A ködös idő alatt 
8X 10-13 curie/üter aktivitást mértek, azaz 
a derült időben mért érték 400-szorosát. 
Feltételezve, hogy a szűrőpapír módszer

rel a tényleges aktivitásnak csak 2 — 3%-át 
tudták meghatározni, a tényleges aktivi
tás  ̂4 X 10-11 curie/literre becsülhető.

Érdekes összefüggést sikerült megállapí
tani a szennyeződés mennyisége és az 
aktivitás nagysága között. A szűrőpapiros
sal felfogott szennyeződés alapján meg
becsülték a szennyeződés m3-kénti mennyi
ségét és azt párhuzamba állították a 
talált aktivitással. A vizsgálatokból ki
derült, hogy az aktivitás a szennyeződés 
fokozódásával nő. 1953 májusában elké
szült az ion-kamra és így lehetőség nyílt 
arra, hogy a szűrőpapiros módszert ugyan
azon a helyen összehasonlítsák az ion
kamrával nyert adatokkal. Az új mód
szerrel nyert adatok a szűrőpapiros adatai
nál 10—100-ig terjedően nagyobbak vol
tak. Megállapítást nyert ezenkívül, hogy 
a szűrőpapír átbocsátó képesége is befolyá
solja az adatokat. Mennél durvább a szűrő
papír, annál kevésbbé tudja a kis részecs
kéket felfogni. És tulajdonképpen a két 
módszerben az okozza a különbséget, 
hogy bizonyos értékhatáron alul a szűrő
papír nem szűr. Az épület tetején végzett 
újabb mérések 2 — 3 X 10-12 curie/liter átlag
értéket adtak, ami kb. 20-szorosa az 50 év 
előtti aktivitásnak. A magasabb adatot 
úgy értelmezték, hogy az kizárólag Lon
donra jellemző. A ködök magasabb akti
vitását pedig azzal magyarázzák, hogy 
azokban az időjárási helyzetekben, mikor 
köd keletkezett a talaj és a magasabb 
rétegek között, a kicserélődés minimálisra 
csökken és így lehetőség van arra, hogy a 
talajból kiáramló radon-emanáció az alsóbb 
rétegekben koncentrálódjék.

A további kutatások azonban más 
források jelenlétére is utaltak: a háztartási 
szénnek és a szén elégése után vissza
maradó hamu hasonló természetű vizsgá
lata megmutatta, hogy abban rádium 
van. Ennek mennyisége a hamuban 2 — 4 x  
X 10-12 gm rádium/gm hamu, vagy 0,05— 
0,3 X 10-12 gm szénnek adódott. Megállapí
tották továbbá azt is, hogy a szenek 
elégésekor az egyensúlyi radon-tartalom 
70—80%-a szabadul fel. Hasonló elemzés
nek vetették alá a világítógázt is, ahol 
a radon-tartalom 0,3—1,0X10-12 curie/li
terre rúgott. Ezek után kézenfekvő volt 
a feltevés, hogy a szén és a gázfogyasztás 
útján is tetemes mennyiségű radon kerül 
a nagyvárosok levegőjébe. Igaz ugyan, 
hogy a szén maga is a földkéreg mélyebb 
rétegeiből került fel, de a felhasználás 
folytán mint új forrás jelentkezik. Azt 
még nem tudták pontosan megállapítani, 
hogy a levegő radon-tartalmából milyen 
részt foglal le a szén elégésekor, vagy a gáz 
elégésekor, vagy a gáz elégésekor felszaba
duló radon-mennyiség. Bár az eredeti 
mennyiségek g-ként, vagy literenként ki
csinyek, tekintettel azonban arra, hogy
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ezekből az anyagokból a nagyvárosok 
fogyasztása jelentős, tetemes mértékben 
járulhatnak hozzá a városi levegő ilyen 
irányú szennyeződésének a fokozásához. 
Nagy-London területén pl. 1953-ban na
ponta átlag 55 ezer tonna szenet és 10 mil
liárd liter széngázt fogyasztottak el. A 
ködképződésre alkalmas időjárási helyze
tek alkalmával a talajt borító légrétegek
ben fokozott radon-koncentráció jöhet 
létre, elsősorban azért, mert hiszen a 
ködök rendesen télen fordulnak elő, amikor 
a háztartások szén- és gázfogyasztása is
nagy-

A kutatások jelenleg abban az irányban 
folynak, hogy megállapítsák, milyen egész
ségügyi következményekkel jár, ha a. szer
vezet kis mennyiségű radioaktív anyagok
nak hosszú időn át van kitéve. A vizsgá
latok hazai szempontból is figyelmet 
érdemelnek, mert hiszen az ipari termelés 
fokozódásával nálunk is fokozódik a szén
ás gázfogyasztás, s mivel feltételezhető, 
hogy a magyar szenek is tartalmaznak 
rádiumot, így hasonló jelenségekkel és 
hatásokkal itt is számolnunk kell.

Berényi Dénes
N Ö V É N Y E K  T R A N SP IR Á C IÓ JÁ N A K  

M É R É S E  K IS -L Y Z IM É T E R R E L . A mik- 
roklimatológiában és agrometeorológiában 
a nedvességgel és különösen a párolgással, 
valamint transpirációval kapcsolatos méré
sek a legnehezebb feladatok egyikét jelen
tik. Az ismert mérési módszerek minde
gyikének van számos hibája és ezért 
örülhetünk, ha közülük a kevésbbé rosszat 
választhatjuk. Valószínűleg ilyen alapon 
hódított tért az utóbbi időben a kis-lyzi- 
méter és így vált W. Hesse szavai szerint 
uralkodóvá a gyakorlatban.

A kis-lyziméter legtöbbször egy henger
alakú üvegedény, melynek alján egy ki
folyócsap van. Az edény alsó harmadá
ban egy porcelánszitát helyeznek el. 
E fölé töltik a megfelelő talajféleséget, 
az edény felső harmadáig és a talajmin
tába valamilyen, a vizsgálat tárgyát képező 
növényt ültetnek. A lyzimétert a szabad
ban helyezik el. Az abszolút transpirációt 
meghatározott időközönként végzett súly
mérésekkel kapják. Két mérés között 
az edényt a növény körül egy kétrészes 
fedővel befedik, hogy a növény valóságos 
transpirációját határozhassák meg.

A kis-lyziméter két előnyös tulajdon
ságát kell kiemelnünk :

1. A transpiráció mérése az egész ve
getációs periódus alatt u g y a n a z o n  
növényen végezhető.

2. E módszerrel a természetes viszonyok 
elég jól megközelíthetők.

A növények vízgazdálkodása igen sok 
bonyolult fizikai, meteorológiai és fizioló
giai problémát tár elénk. A kis-lyziméteres

mérések módszeres sorozatával tanulmá
nyozni lehetne azt, hogy a hőmérséklet, 
a relatív nedvesség, fényerő, szélsebesség, 
szélirány és fedettség, valamint egyéb 
tényezők, mint a talajtípus és a tápsók 
milyen hatást gyakorolnak a transpirá- 
cióra. A különböző körülmények között 
talált transpirációs értékek, ha nem is 
teljesen a valóságnak megfelelők, de egy
máshoz viszonyítva mindenesetre jellemzők 
és így az eredmények lehetőséget nyújta
nának a növények optimális vízgazdálko
dási feltételeinek biztosítására.

Czelnai L. Rudolf
M A D A R A K  MENT IDŐJÓSOK. D. Dolds 

angol biológus állatfenológiai megfigyelé
seiről számol be a Schweiz. Gärtnerzeitung 
1954. júniusi száma »Vögel als Wetter
propheten« címmel.

A megfigyelések szerint a madarak 
az időjárás változásokat és az időjárási 
katasztrófákat pontosabban és megbíz
hatóbban jelzik előre, mint a legkor
szerűbb barométerek.

Például a zöld harkály már jóval 
a zivatar front felvonulása előtt messze 
elhallatszó panaszos hangot hallat. A szén
cinke az időjárás változás előtt csikorgó 
hangot ad, amely hang a reszelő vagy 
a fűrész hangjára hasonlít. A pinty is 
különleges énekkel és ideges röpködéssel 
jelzi az időjárás megváltozását. A rossz 
idő előjele az is, ha a varjúk és a sere
gélyek nagy csapatokban, zajosan repül
nek a mezőkről az erdősége^, felé. Ha 
a repülő fecskék szárnyukkal tavak vagy 
folyók vizének felszínét súrolják, tartós 
esőre számíthatunk. Ha ellenben közvet
lenül a föld felett cikáznak, akkor zivatar 
várható.

Ha a daru a föld felé igyekszik, a tengeri 
búvár madár a part felé repül, a guvat és 
a sirályok reggel nagyon hangosak, az erős 
szél vagy vihar közeledését jelenti.

Ezzel kapcsolatban a szerző megemlíti, 
hogy az 1953-ban a Hollandiában súlyos 
károkat okozó tengerár bekövetkezése 
előtt a lakosságot először a tengeri madarak 
különleges viselkedése figyelmeztette a 
közelgő veszélyre.

Ha eső közben a bagoly hangját halljuk, 
az időjárás javul. A macskabagoly a 
nappalt rendesen fák odvábán, vagy régi 
épületekben elrejtőzve tölti. Ha ennek 
ellenére nappal fák árnyékos ágain látjuk 
ülni, akkor esős és szeles időjárást várha
tunk.

A háziszárnyasok is érzékenyek az 
időjárás változásra. A tyúk eső előtt 
10—14 órával csendesen ül és csőrével 
tolláit rendezgeti. A kacsa az időváltozás 
előtt kb. két órával egyre sűrűbb időköz
ben csapkod szárnyával.

Szakáig József



458

MEGFIGYELÉSEK A JÚNIUS 80-1 NAP- 
FOGYATKOZÁS ALKALMÁBÓL. Folyó év 
június 30-án Európában és Ázsia nyugati, 
délnyugati vidékein napfogyatkozás volt 
látható. Ez a fogyatkozás Magyarországon 
csak részleges volt — pl. Budapesten 
a Nap 82%-át fedte el csupán a Hold — 
így csillagászati szempontból nem sok 
érdekességet nyújtott. Meteorológiai és 
geofizikai szemszögből azonban több érde
kes megfigyelésre nyílott alkalom.

Az Uránia Csillagvizsgálóban elsősorban 
az égbolt fényének fotometrikus mérését, 
valamint a rádióhullámok viselkedésének 
megfigyelését tűztük ki célul. Az előbbi 
megfigyelésekre elektrofotométert alkal
maztunk. A fotométerrel egy vízszintesen 
elhelyezett fehér lemezről reflektált fényt 
mértünk. Az égbolt közvetlen fénymérése 
az állandóan változó felhőzet miatt nem 
mutatkozott célszerűnek. A rádiólabora
tórium a térerősség ingadozását és a közép- 
hullámú terjedési viszonyok változását

l.ábra . A megvilágí- 2. ábra. A  középhullá- 
tás csökkenése a nap- mon vehető rádióadók 

fogyatkozás alatt. számának változása.

észlelte. A térerősség mérése rövid- és 
középhullámon, 1,014 Mc, illetve 17,7 
Mc-on történt. A rövidhullámú észlelések 
a MÁV Rádió laboratóriumának térerősség- 
mérőjével történtek.

A fotometrikus mérések eredményét 
az 1. ábra mutatja be. A fényesség skálája 
itt luxokban van megadva. Á fénycsökke
nés tetemes volt, amennyiben a fogyat
kozás előtt 4750 luxot mértünk, a fogyat
kozás totalitása alatt ez 200 luxra csökkent. 
A fogyatkozás befejeztével pedig ismét 
3000 luxra növekedett. (A fogyatkozás 
vége 16h 17,2m-kor volt, a Nap már ala
csonyabban állott, mint az elején, ezért 
nem érte el a fényesség az először mért 
összeget.) A fénycsökkenés egyébiránt 
műszer nélkül is jól észlelhető volt. Az 
égbolt különös ólmos színt öltött és a 
szemlélők szerint határozottan lehangoló

3. ábra. A középhullámon vehető rádió
adók eloszlása a fogyatkozás előtt (1416-kor 
a bekarikázott területen) és alatta (1500-kor 

a bevonalkázott területen).

benyomást keltett. A fényméréseket ele
inte gyakran zavarták meg a Nap előtt 
átvonuló gomolyfelhők, ennek ellenére 
azt mégis sikerült eredményesen végre
hajtani. A fogyatkozás maximuma után 
az égbolt jórészt derült volt, a gomolyos 
felhőzet teljesen eltűnt.

Megjegyzendő, hogy a fénycsökkenés 
pontosan követte a fogyatkozás fázisait 
és a fényességminimum jól egybeesett 
a fogyatkozás totalitásával (15h6,8m).

A középhullámú terjedési viszonyok 
megfigyelése egy műsorvevő készülékkel 
történt. Megfigyelésünk célja a vehető 
adók számában és területi eloszlásában 
mutatkozó változások megállapítása volt. 
A vehető adók száma a fogyatkozás alatt 
8-ról 20-ra növekedett, a maximum a

4. ábra. A térerősség ingadozása 
rövidhullámon a fogyatkozás alatt.
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fogyatkozás maximumával esik egybe. 
(2. ábra.) A vehető adók területi eloszlását 
szinoptikusán is ábrázoltuk. Mint a 3. 
ábrán is látható, a fogyatkozás elején 
a vehető adók kb. 1500 km-es körzetben 
helyezkedtek el, míg a fogyatkozás totali
tásának idején nagyobb távolságban levők 
is vehetők voltak; a körzet több mint 
kétszeresére növekedett. A z ' is kivehető 
az ábrán, hogy a vételi távolság inkább 
nyugat felé növekedett, továbbá, hogy 
a vehető adók nagyjából ellipszis alakú 
körzetben helyezkedtek el. A fogyatkozás 
befejeztével a vételi távolság ismét az 
eredetire zsugorodott.

- 2  - 1954 VI. 30.

0 L_ 
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+

5. ábra. A térerősség eltérése az átlagos 
napi menettől a fogyatkozás alatt.

A rövidhullámú térerőmérés görbéje a 
4. ábrán látható. Az észlelést nem tudtuk 
kellő ideig folytatni, mert a vételi viszo
nyok romlása a további mérést lehetet
lenné tették. A napi menettől 200 mikro- 
voltos csökkenést is észleltünk. A nap- 
fogyatkozás okozta térerősségcsökkenés 
(a napi menettől való eltérés) az 5. ábrán 
látható.

A középhullámú térerőmérásek külö
nösebb érdekességet nem mutatnak. A tér
erőben a napfogyatkozás maximuma körül 
elmosódott maximum volt észlelhető. Ez 
a tény annak tudható be, hogy a közeli 
adó (Pozsony I.) felületi hullámai is 
erősen vehetők voltak, és a térerő kiala
kításában az ionoszféráról visszaverődő 
hullámoknak kevés szerepük jutott. Meg
figyelésünkhöz távolabbi adót nem tud
tunk választani, mivel déltájban a közép- 
hullámú terjedési viszonyok meglehetős 
mostohák.

Megfigyeléseink eredményét a követ
kezőkben foglalhatjuk össze : Amint a 
fényességmérések is mutatják, a sugárzás 
mennyisége tetemesen csökkent a fogyat
kozás alatt. Ez a csökkenés a Nap össz- 
sugárzására is vonatkozik. így természe
tesen az ionoszférát érintő ultra violára is. 
(A korpuszkuláris fogyatkozást nem tud
tuk megfigyelni.) A 1. és 2. ábrát össze
hasonlítva láthatjuk, hogy a vehető adók 
számának növekvése párhuzamos a loga
ritmikusán felrajzolt sugárzáscsökkenéssel. 
Ez mindenesetre arra mutat, hogy a D

réteg ionsűrűsége híven követi a Nap 
ultra viola sugárzásának változásait. (Nagy 
rekombinációs sebesség.) Feltűnő a har
madik ábrán, hogy a vehető adók körzete 
nagyjából elliptikus, amelynek nagyten
gelye párhuzamos a teljes fogyatkozás 
zónájával. Az ellipszis kelet felé mutat
kozó aszimmetriáját (inkább nyugati 
irányba növekedtek a vehető adók száma) 
a Nyugateurópában található több és 
nagyobb teljesítménnyel sugárzó rádió
adók okozták.

A rövidhullámú mérések az Fx réteg 
viszonyairól nyújtanak felvilágosítást. Az 
itt mutatkozó térerősség-változás a mért 
adónál — London — közel 200 mikro- 
voltos. A fogyatkozás kezdetekor a térerő 
hirtelen csökkent és még a fogyatkozás 
végével sem szállt le nullára, hanem mind
végig emelkedést mutatott. Tehát az Fj 
rétegben tapasztalt zavarok az optikai 
fogyatkozás után is folytatódtak.

Az észlelésekben részt vett Kertész Tiva
dar, Hack Frigyes, Jablonczay Attila, 
Makra Zsigmond, Fényes István és Schlik 
Aurél, az. Uránia munkatársai.

ifj. Barta L. — Horváth Oy. — 
Piret F.

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
X. VÁNDORGYŰLÉSÉT 1954. október 
2—3-án Egerben tartotta. A gyűlés pro- 
grammjából Bulla Béla elnöki megnyitó 
beszédén, Koch Ferenc főtitkár tudo
mánytörténeti előadásán és Kádár László 
alelnök népszerű élmény-beszámolóján kí
vül meteorológiai szempontból Udvarhelyi 
Károly főiskolai tanár »Eger természeti 
földrajzi környezete és gazdasági élete« 
című előadását kell megemlítenünk, mert 
a természeti földrajzi környezet ismerte
tése során az éghajlati jellemzéssel, az 
alföldi és a Bükk-fennsíki adatoknak mint 
szélsőségeknek a tükrében, bőven foglal
kozott s mondanivalóit térképekkel, szám
görbékkel (amelyek igen szemléletesek 
voltak) és metszetekkel illusztrálta. Nem 
az ő hibája, hogy a felhasznált adatok 
a megfigyelési sorok rövidsége és inhomo
gén volta miatt nem mindig igazolták 
meggyőzően — elvileg egyébként helyes — 
megállapításait. Körültekintő, gondos 
munkával összeállított részletes, de azért 
a részletekben el nem vesző előadása 
megérdemelt sikert aratott.

Külön meg kell még emlékeznünk a 
vándorgyűlés alkalmából a pedagógiai 
főiskolán rendezett »Földrajzi kiállításod
ról, ahol képben, térképben, diagramm
ban, modellben s mindezeknek legválto
zatosabb kombinációiban szemlélhettük 
a földrajzi kutatás legfrissebb eredmé
nyeit, Egernek, Heves .megyének termé
szeti földrajzi dokumentumait.

K. M.



460

ERŐSEN SZENNYEZETT KÖDÖK KI
ALAKULÁSA ÉS AZOK ÉLETTANI 
HATÁSA. Ha Londont említik előttünk, 
önkéntelenül is a ködre gondolunk, a 
híres londoni ködre, amely néha olyan 
sűrű, hogy »saját lábát sem látja az 
ember«. Ez a köd nem egyszerű, víz- 
cseppekből álló köd. Kialakulásában a 
levegő nagyfokú szennyezettségének is 
jelentős szerepe van. Az angol »smog« 
kifejezés is erre utal ( smoke — jog : füst— 
köd). A smog az idők folyamán sok bajt 
okozott*. 1930 decemberében a Meuse- 
Valley-ben 63 haláleset, a pennsylvaniai 
Donorában 19 haláleset következett be 
smog miatt. E kis számok ne tévesszenek 
meg senkit. Az alacsony népsűrűséghez 
viszonyítva bizony elég komolyak. Kü
lönböző iparvidékeken, régebben Belgium
ban, újabban Los Angelesben, sűrűn lép
tek fel hasonló esetek.

A smog még az akklimatizált lakos
ságra is erősen hat. Bágyadtságot, szédü
lést és hasonló tüneteket okoz. A lon
doniak »smog mask«-nak nevezett rögtön
zött gázálarcot használnak ellene. Minden 
bizonnyal az idegenek még nehezebben 
viselik el ezeket a kellemetlenségeket, 
legalábbis erre mutat az, hogy pl. a kül
földi labdarúgó csapatok sokszor formán 
alul szerepelnek Angliában. Méltán okoz 
tehát nálunk is mostanában a smog sokak
nak fejtörést az angol—magyar sport
kapcsolatok megélénkülése következtében.

Londonban^a háború óta súlyosbodott 
a helyzet, mióta rosszabb minőségű szenet 
égetnek. L. C. W. Bonacina a Weather 
1953 novemberi számában beszámol az 
1952. december 5—8-i különösen erős 
smog-ról. Ez a statisztikai adatok szerint 
a következő két héten a halálesetek szá
mát igen megnövelte. Londonban hetente 
átlagosan 2000 ember hal meg, az ezt 
követő két héten azonban a halálesetek 
száma 4703, illetve 3138 volt.

A smog különböző hatásairól az »In
dustrial and Engineering Chemistry« 1952 
júniusi számában olvashatunk, A. I. 
Haagen-Smith cikkében. A smog káros 
hatásai a következők : Látástávolság erős 
csökkenése, növények pusztulása, szem- 
bántalmak, kellemetlem szag, légzési bán- 
talmak (köhögés, hányás stb.). Meetham 
azt írja, hogy a halálesetek közvetlen 
kiváltó oka többnyire szívbaj volt.

A kérdés elemzését két irányban kell 
kiterjesztenünk. Egyrészt a légköri szeny- 
nyeződésekkel kapcsolatban fellépő ké
miai folyamatok, másrészt az egész jelen
séget egyáltalában lehetségessé tevő me
teorológiai folyamatok irányában. A ké
miai résszel kapcsolatban főként azt kell 
kiemelnünk, hogy a bántalmakat a köz

hiedelemmel szemben nem széngázmérge- 
zés okozza. Szakkörökben sokkal nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak a londoni le
vegő kéndioxid tartalmának. London lég
terébe naponta 3000 tonna kéndioxid 
kerül a gyárkéményeken keresztül, és 
körülbelül ugyanannyi egyéb égéstermék 
azaz füst. Normális körülmények között 
ez a szennyeződés 720 millió tonna leve
gővel keveredik el, és így a koncentráció 
(milliomo dókban kifejezve) csupán 4,2 
részt érhet el. Ez még nem lehet veszélyes. 
Bonacina elképzelése szerint viszont a 
koncentráció egyes helyeken sokkal na
gyobb értéket is felvehet ; nehezen hihető 
azonban, hogy egyes helyeken a koncen
tráció 100 részt is elérjen és órákon ke
resztül megmaradjon. A levegőmozgások 
ezt mindenkép megakadályozzák. Meetham 
nem ezt tartja a smog-bántalmak okának, 
hanem azt, hogy szerinte különböző ké
miai folyamatok egyéb mérgező anyagokat 
hozhatnak létre. E. T . Wilkins szerint a 
füstszemcsék, amelyek a ködképződést is 
megkönnyítik, katalizátorként elősegítik 
azt, hogy kéndioxidból, vízből és oxigén
ből kénsav alakuljon ki. A folyamat a 
feltételezés szerint azzal függ össze, hogy 
nedves időben a nagyfeszültségű vezeté
keken fellépő szikrázások ózont és atomos 
oxigént hoznak létre. Az atomos oxigén 
nagy oxidáló hatásánál fogva az S 0 2-t 
S 0 3-má alakítja. Az S 0 3 a vízzel (H20) 
kénsavvá (H2S 03) egyesül.

Visszatérve egy előbbi gondolatra, nyil
ván nem közömbös a légköri szennyezett
ség szempontjából az, hogy az említett 
3000 tonna kéndioxid eléggé felhígul és 
elkeveredik-e, vagy pedig mondjuk, in
verzió következtében csak egy vékony 
légrétegben sűrűsödik össze. Meteorológiai 
szempontból ez a kérdés legérdekesebb 
része. E. Robinson a smog és a hőmérsék
leti inverzió közötti összefüggést részlete
sen kielemezte (Bulletin Am. Met. Soc. 
1952. 6.). Bevezette az Dinverzió intenzitásá
ruik'« fogalmát. Az inverzió annál »intenzí
vebb«, minél alacsonyabban helyezkedik el 
az mverziósréteg, tehát minél kisebb réteg
ben keveredik el a szenyeződés. A vizs
gálatok során kiderült, hogy az inverzió 
gyakorisága az év folyamán nem változik, 
a fenti értelemben vett intenzitás viszont 
júniustól októberig nő, szoros összefüg- 
ségben a smog-helyzetek gyakoriságának 
növekedésével. Megfontolva még azt, hogy 
mivel a téli félévben a levegő nedvessége 
közelebb van a telítettséghez és a viszo
nyok á ködképződéshez amúgy is kedve
zőbbek, nem nehéz magyarázatot talál
nunk arra, hogy a legintenzívebb smog-ok 
miért éppen télen lépnek fel.

Czelnai L. Rudolf
Kiadásért és szerkesztésért felelős: d r. Dési Frigyes 
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