
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  ÉS 
AZ O R S Z Á G O S  M E T E O R O L Ó G I A I  I N T É Z E T

L A P J A

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

DR.  D É S I  F R I G Y E S

S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g

Prof. DR. F. BAUR (Bad Homburg), DR. BELL BÉLA, DR. BERKES ZOLTÁN, 
BODOLAI ISTVÁN, Prof. DR. F. F. D AVI TÁJ A (Moszkva), DR. KÉRI MENYHÉRT, 
Prof. DR. L. KRASTANOV (Szófia), Prof. DR. J. LUGEON (Zürich), DR. OZORAI 
ZOLTÁN, Prof. DR. H. PHILIPPS (Potsdam), Prof. DR. F. STEINHÄUSER (Wien)

Szer kesz t ő :
DR. KAKAS JÓZSEF

60. É V F O L Y A M
1 9  5 6  *

*
B U D A P E S  T, 19 5 7





60. k ö te t (1956. évfolyam )

A) t á r t a l o m  j e g y z é k

I. Ö n á lló  n a g y o b b  d o lg o z a to k

Ádám Tamás— Batta Erzsébet : Az idő
járás hatása a tejtermelésre . . . . . .  168

Antal Emánuel—Péczely György : Ada
lékok Magyarország makroszinopti- 
kus helyzeteinek felhőzeti viszonyai
hoz .........................................................  277

Aujeszky László : A harmatképződés
előrejelzése .......................................... 26

— Az orvosmeteorológiai prognózisszol
gálat bevezetésének száloptikai kér
dései .......................................................  365

Bartels, G. : A kozmikus sugárzás szo-
láris napi járásának fázis változásai 144 

Batta Erzsébet—Ádám Tamás : Az idő
járás hatása a tejtermelésre..........  168

Béli Béla : Magyarország részvétele a 
Nemzetközi Geofizikai Év meteoro
lógiai munkájában ...........................  97

— Marczell György aerológiai munkás
sága........................................................  137

—■ Fotokémiai napsugárzásmérések. . . 342
Bellám Gyula : A sertések ún. tüdővize

nyőjének meteorológiai vonatkozá-

Berényi Dénes — Justyák János : Feno- 
lógiai felvételezés hegyvidéki szőlő-
állományban .......................................  104

Berkes Zoltán : Földfelszíni átlagos hő
szállítás az Északi félgömbön........  12

— A hatásközpontok kapcsolata az ál
talános légkörzésben.........................  82

Bocz Ernő : Éghajlati tényezők komp
lex ábrázolása a növénytermesztés
ben ........................................................  292

Bodolai István— Bodolainé Jakus Emma: 
Megjegyzések az abszolút topográ
fiák számszerű előrejelzéséhez........  150

Bodolainé Jakus Emma—Bodolai Ist
ván : Megjegyzések az abszolút to
pográfiák számszerű előrejelzéséhez 150 

Dési Frigyes : A meteorológiai ismere
tek hiányának káros hatása mező-
gazdasági termelésünkben..............  129

— A magyar meteorológiai kutatás 
időszerű feladatai .............................  201

Dobosi Zoltán : A függőleges hőáramok 
szerepe a léghőmérséklet napi mene
tének kialaldtásában ....................... 45

— Kritérium a függő mikroklíma jelen
létének megállapításához................. 287

Horváth László Gábor : Az időjárásvál
tozások és az ipari balesetek..........  88

Justyák János—Berényi Dénes : Fono
lógiai felvételezés hegyvidéki szőlő- 
állományban .......................................  104

Kakas József—Mezősi Miklós : Szél
viszonyaink vizsgálata és az országos
energiagazdálkodás. . . .......................  350

Kulinyin, G. P. — Makarova, T. T. : A 
hóolvadás során előálló lefolyási 
veszteség kiszámítása és a tavaszi 
lefolyás mennyiségének előrejelzése 1

Kallós Imre : Pszichrométer nomog-
ram m .................................................... 221

Kérdő István : A bioklimatológia alap
fogalmai .............................................  227

Kiss István : A szinopt ika felhasználása
a biológiai kutatásokban................. 236

Klinker, L. : Meteorológiai befolyások 
a rövid periódusú elhalkulások ki
alakulására az ultrarövid hullámú
távolsági forgalomban ..................... 212

Kozma Ferenc : A harmatpont és a helyi
fagyelőrejelzések ...............................  159

Makarova, T. T. — Kalinyin, G. P. :
A hóolvadás során előálló lefolyási 
veszteség kiszámítása és a tavaszi 
lefolyás mennyiségének előrejelzése 1

Mezősi Miklós—Kakas József: Szél
viszonyaink vizsgálata és az országos 
energiagazdálkodás.............................  350

Ozorai Zoltán : Az orogmfikus okkluzió
a Kárpát-medencében ..................... 329

Péczely György : Adalékok Magyaror
szág makroszinoptikus helyzeteinek
hőmérsékleti viszonyaihoz..............  71

Péczely György— Antal Emánuel : Ada
lékok Magyarország makroszinopti-

III



kus helyzeteinek felhőzeti viszonyai
hoz ........................................................  277

Predmerszky Tibor : A hősugárzás mé
rése melegüzemekben katatermo- 
metria segítségével.............................  17

Salamin Pál : A hó olvadásának vizs
gálata a Bükk-hegységben............... 265

Somogyi Endre—Takáts István : Vizs
gálatok a csecsemőkori hirtelen halál 
és az időjárásváltozások összefüggése 
kérdésében .........................................  375

Takáts István—Somogyi Endre : Vizs
gálatok a csecsemőkori hirtelen halál 
és az időjárásváltozások összefüggése
kérdésében .........................................  37 5

Ulanova, E. : Az őszi gabonafélék feno- 
lógiai fázisainak kiszámítása az őszi
időszakban . .......................................  20G

Vámosi Jenő : Új módszer a termés le
pusztulásának kiküszöbölésére, az 
elrúgás veszélyének csökkentésére. . 36

Vogl, K. : A rövid időre szóló hidroló
giai előrejelzések és pontosságuk. . . 65

II. K ise b b  ta n u lm á n y o k  (S z e m le )

Ambrózy Pál : A természetes szinopti-
' kus periódusokról...............................  254
Aujeszky László : A .Meteorológiai Vi

lágszervezet Európa-értekezlete Dub- 
rovnikban (1956. március 12 — 24). .  112

— A moszkvai Központi Prognosztikai
intézet húsz évi munkája..............  311

Béli Béla : A zivatarhajlam szinoptikus
vizsgálata ............................................ 177

Berényi Dénes : A búza „kombájnérett
sége” és az időjárás.........................  250

Berkes Zoltán : Az idei tél első felének 
enyheségéről.......................................  52

— Jelentős ultra poláris folyamatok. . . 183
— A meteorobiológiai kutatás kérdései 257
— Harminc évi törzsátlagok, mint ég

hajlat-jellemző számértékek ..........  382
Bodolai István : A függőleges légmozgá

sok form áiról.....................................  385
Czelnai Rudolf : Mikrometeorológiai mé

rések termisztorral ...........................  384
Dési Frigyes : A virtuális hőmérséklet

ről . . ' . ....................................................  114
Dvorcsák István : A nedvesség advektív 

változásának meghatározásáról . . .  181 
Fiigedi Péter : Adalékok az Accademia 

del Cimento és a Societas Meteorolo- 
gica Palatina kialakulásához és mű
ködéséhez ............................................ 300

Kadocsa Franciska : A hideg telek utáni
tavasz időjárásáról ...........................  119

Kakas József: Szovjet meteorológiai 
kutatások a Déli-sark vidékén . . . .  54

— A Balaton-kutatás éghajlati kérdései 305

Kéri Menyhért : Meteorológiai kutató
munka a Meteorológiai Intézeten kí
vül..........................................................  380

Kulin István : Megjegyzés a meteoro
lógia és az agronómusok kérdéséhez 307

Ozorai Zoltán : Az 1956. évi februári 
hideg időszak.....................................  55

— Adatok a Duna 1956 márciusi árvizé
nek meteorológiai hátteréhez........  116

Péczely György : A ,,blocking”-helyzet
a déli félgömbön.................................  55

-  Az 1956-os február hőmérséklete az
éghajlati valószínűségek tükrében. . 115

— Újabb adatok a Nap-tevékenységgel
összefüggő sztratoszférikus felmele
gedésekhez .........................................  121

— A —10° alatti napi középhőmérsék
letek szekuláris m enetéről............... 178

— Gyakorisági eloszlások felbontásának 
alkalmazása a meteorológiában . . . .  18G

— Keverék eloszlások fölbontása össze
tevő normál eloszlásokra................. 313

Ravasz Tibor : Néhány szó a meteoroló
gia és az agronómusok kérdéséről . . 253

Réthly Antal : Különös szerkezetű jég
szemek .................................................. 120

-  Conrad professzor 80 éves . . . .
Szakoly József : A harmat méréséről. . 184
— Gondolatok egy új fenológiai könyv

olvasásakor.........................................  309
Szepesi Dezső : A felhőelemek esőcseppé

növekedésének kérdéséhez............... 312
Zách Alfréd : Mi okozta az Aggteleki- 

cseppkőbarlang kivételes arányú ár
vizét ? .................................................... 55

III. Iro d a lo m
a) Belföldi

Psó István : A csicsóka termesztése és
nemesítése ( Kidin István) ............. 59

Láng Sándor : A Mátra és a Börzsöny 
természeti földrajza ( Lörincz Anna) 389 

Stefanovits Pál : Magyarország talajai 
(Szilágyi Tibor) ............................... .. 187

Takács Lajos ( szerk.) : A levegőteriger
partvidékén (Jankovich István) . . .  59

Tardos Béla : Sportrepülőknek a lég
körről ( Ozorai Zoltán) .......................  319

Zerinváry Szilárd : A Föld fizikája 
( Berkes Zoltán) ...................................  187

I V



b) Külföldi

Aliszov, B. P. : Die Klimate der Erde
(Békeffij József n é ) .............................  188

Anleitung für die Beobachter an den 
Wetterbeobachtungsstellen des meteo
rologischen und hydrologischen Diens
tes der DDR ( Békéssy Andrásné). . . 123 

Aspirations-Psychrometer Tafeln heraus
gegeben vom Deutschen Wetter
dienst (Réthly A n ta l) ....................... 261

Aubert de la Rue, E. : Man and the
Winds ( Békeffy József né)................  123

Baur, Franz : Physikalisch-statistische 
Regeln als Grundlagen für Wetter
und Witterungs Vorhersagen (Péczely
György) ................................................ 259

Brooks, C. E. P .—Carruthers, N. : 
Handbook of statistical methods in 
meteorology ( Békeffy József né). . . .  124 

Collected Scientific Papers — Meteoro
logy, 1919—1949 ( Békeffy József né) 320 

Die Meteorologische Tagung in Frank
furt a. M. vom 17. bis 19. Oktober,
1955 (Békeffy József n é ) ..................  189

Franklin, T. B. : Climates in miniatures
( Békeffy József n é ) ............................. 320

Gangyin, L. Sz.—Lajhtman, D. L .— 
Matyejev, L. G.—Jugyin, M. I. : 
Osznovü dinamicseszkoj meteorologii
( Dési F rig yes) ...................................  391

Gellert, J. F. : Die Niederschlagsschwan
kungen im Hochland von Südwest-
Afrika (Jörincz Anna) ................... 188

Glebov, P. A. : Nauka o pagogye
( Aujeszky László) .............................  61

Golcov, M. M .—Makszimov, Sz. A .—
Jarosevszkij, V. A. : Praktische 
Agrarmeteorologie (Szakoly József) 60

Hromov, Sz. P. — Mamontova, L. L. : 
Meteorologicseszkij szlovarj ( Dési
Frigyes) .............................................  390

Kocsin, X. J. —Kibei, I. A .—Rose, N.
W. : Theoretische Hydromechanik
(Békeffy József n é ) ............................. 123

Koncek, M. : Teplotné pomery Bratis-
lavy (Dési Frigyes) ......................... 261

Reuter, H. : Methoden und Probleme 
der Wettervorhersage (Rákóczi Fe
renc ) ...................................................... 61

Schneider—Carius, K. : Wetterkunde 
— Wetterforsehung ( Békeffy Jó
zsef né).................................................  125

Scientific proceedings of the Internatio
nal Association of Meteorology 10th 
Assembly, Rome, September, 1954
(Békeffy József né)................................  390

Stenz, Sigwart : Uber den Einfluss von 
Witterung und meteorologischen 
Grössen auf die Ertragsleistung von
Obstgehölzen ( Szakály József).......  321

Szkljarov, V. M. : Meteorologija dija 
Gidrometnabludatyelej ( Aujeszky
L ászló ) .................................................  122

Täumer, F. : Eine Methode zur Be
stimmung der Gebietsverdunstung 
auf meteorologischer Grundlage ( Bé
keffy József n é ) ...................................  320

Van Bladel, J . : Les applications du 
radar ä l’astronomie et á la météoro-
logie (Békeffy József n é ) ..................  382

Viaut, A. — Sanson, J . : Le temps et les 
travaux des champs (Békeffy Jó
zsef né)...................................................  321

Weber, Erna : Grundriss der biologi
schen Statistik (Dési Frigyes)..........  260

IV. K r ó n ik a
Aujeszky László : Prof. Willi König 

emlékezete .........................................  125
— Gustave Swoboda 1893—1956........  322
— A Műszaki és Természettudományi

Egyesületek Szövetségének IV. köz
gyűlése ..................................................  328

Békeffy József né : H. T. Hesselberg, a
,,Pi‘ix de TOMI” első kitüntetettje 190

— Mikrokártyákon a Nemzetközi Geo
fizikai Év adatai...............................  192

Béli Béla : A Nemzetközi Geofizikai Év 
szervezésével megbízott speciális bi
zottság harmadik ülése..................... 64

— Újból megjelenik a ,,Beiträge zur 
Physik der freien Atmosphäre” . . . . 196

— Paul Raethjen 60 éves ................... 262
— Magyar meteorológusok látogatása

Bulgáriában ........................    262
— A Nemzetközi Geofizikai Év meteo

rológiai kutatásainak megszervezése 263

— A rádiószondák nemzetközi össze
hasonlítása Payerneben ................... 324

Kakas József : F. F. Davitája, H. Phi
lipps és L. Krasztanov az „Időjárás” 
szerkesztő bizottságában................  62

-  A Magyar Meteorológiai Társaság 
1955. évi pályázatának eredménye 62 

— Hosszú sorozatú megfigyelések poly- 
nomokkal való megközelítéséről
(Haáz István Béla előadása)..........  63

— A Magyar Meteorológiai Táisaság ju
talmai az 1955. évben elhangzott 
legjobb előadásokért......................... 64

— J. Lugeon és F. Steinhäuser az 
„Időjárás” szerkesztő bizottságában 125

— Az 1956. évi Kossuth-díjasok........  126
— Magyarország makroszinoptikus

helyzettípusairól (Péczely György 
előadása).............................................  128

— Szász Gábor kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitája ....................... 128

V



— F. Baur az „Időjárás” szerkesztő
bizottságában.....................................  190 :

— Dr. A. Mádé Magyarországon........  191 !
— A Meteorológiai Világszervezet III.

Európa-értekezlete ...........................  196
— A VI. Balatoni Ankét....................... 196

A Tud. Akadémia Meteorológiai Fő
bizottságának munkája..................... 199 I

— Meteorológus vándorgyűlés Győrött 199 1
— Emst Warmer em lékezete............... 262
— „Meteorológia és mezőgazdaság”

(Dési Frigyes előadása) ................... 264
Kérdő István : A Magyar Meteorológiai 

Társaság második orvosmeteoroló
giai tanfolyam a.................................  127

Kéri Menyhért : Orvosmeteorológiai
tanfolyam ...........................................  64

— A szél numerikus előrejelzéséről
(Kozma Béla előadása)..................... 199

— Barométerek összehasonlítása Lenin-
grádban...............................................  392

Kulin István : Az Akadémia Meteoroló
giai Főbizottságának ülései............. 63

— A Meteorológiai Főbizottság októ
beri ülése ............................................ 328

Páter János : „A bioklimatológia alap
fogalmai” (Kérdő I. előadása)........  128

Péczely György : A sertések tüdővize
nyőjének, mint neuroendokrin mű
ködészavarnak meteorológiai vonat
kozásairól (Bellán Gyula előadása) 64 

— Felszíni vizeink jégviszonyainak me
teorológiai vonatkozásairól (Lászlóffv
Woldemár előadása).........................  127

— A rizs pirikuláriás (gombás bruzone)
betegsége (Podhradszky János elő
adása) .................................................. 127

— A magyar—szovjet barátsági hónap
(Bacsó Nándor előadása.................  191

— Az ionoszféra alsó rétegeiről (Flórián
Endre előadása).................................  191

— A Magyar Meteorológiai Társaság
1956. évi közgyűlése ....................... 192

— Az idei jeges árvíz meteorológiai 
vonatkozásai (Zách Alfréd előadása) 198

— A Magyar Meteorológiai Társaság
1956. évi győri vándorgyűlése........  325

Szilágyi Tibor : Agrometeorológiai tár
gyú referátum Kecskeméten..........  126

— Kreybig Lajos 1879—1956 ............. 190
— Agrometeorológiai ankét Budapes

ten és Marton vásáron .....................  197
Takács Lajos : Sugárzásmérők össze-

hasonlitása az NDK-ban ............... 328

B) TÁ R G YM l  TAT Ó1)

Abszolút topográfia előrejelzése 150 
Accademia del Cimento 300 
Advekció 12, 48, 181, 287 
Aerológia 97, 137, 177 
Afrika éghajlata 188*
Aggteleki cseppkőbarlang árvize 55 
Agrometeorológia 36, 59*, 60*, 126, 129, 

197, 321*
Agrometeorológiai ankét 196 
Agrometeorológiai prognózisok 206 
Agronómusképzés és a meteorológia 253, 307 
Akadémia Meteorológiai Főbizottsága 63, 

199, 328
Állategészségügy és meteorológia 168, 241
Állományklíma 104
Általános légkörzés 82
Anticiklon és a hőmérséklet változása 71
Anticiklon regenerációja 55
Árvíz 55, 116, 198

Balaton éghajlata 305 
Balatoni Ankét 196 
Barométer összehasonlítás 392 
Beiträge zur Phvsik der freien Atmosphäre 

196
Bioklimatológia 128, 168, 227, 257 
Biológiai statisztika 260*
Bioszinoptika 236 
Blocking-helyzet 55 
Bolgár meteorológiai szolgálat 262 
Börzsöny éghajlata 389*

x) A tárgymutatóban * =  irodalmi

' Bratislava hőmérséklete 261*
Budapest napi hőmérséklete 71, 178 

i Budapest specifikus nedvessége*181 
; Budapest szélviszonyai 350 
1 Budapesti törzsátlagok 382 

Búza „kombájnérettsége” 250 
1 Bükk hegvség hóviszonvai 265

I Conrad, prof. dr. V., 248 
: Csapadék ingadozás 188*

Csecsemőkori hirtelen halál és az időjárás 375 
' Csicsóka termesztése 59*

Davitaja, prof. dr. F. F„ "62 
Déli-sarki meteorológiai kutatások 54 
Dinamikus meteorológia alapjai 391* 
Dubrovniki Európa-értekezlet 112 
Dunai árvíz 115

Éghajlat jellemző számértékek 382 
Éghajlati átlagok 382 
Éghajlati tényezők ábrázolása 292 
Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 380 
Előrejelzés 1, 26, 61*, 150", 159, 199, 254, 

259*, 365
j Energiagazdálkodás és a szél 350 

Esőcseppek növekedése 312 
Északi félgömb hőszállítása 12 
Észlelési útmutatás 122*, 123*

ismertetés

V I



Fading és időjárási helyzet 212
Fagy előrejelzése 159
Februári hideg 55, 115
Felhőelemek esőcseppé növekedése 312
Felhő fajták valószínűsége 277
Felhőfizika 177
Felhőzet átlagai 277
Fenológia 36, 104, 206, 309
Fenológiai fázisok kiszámítása 206
Fenológiai felvételezési módszer 36, 104
Folyók befagyása 127
Fotokémiai sugárzásmérés 342
Föld éghajlata 188*
Frontátvonulás és ipari balesetek 88 
Függő mikroklíma 287 
Függőleges hőáramok 45 
Függőleges légmozgások 385

Geofizika 54, 64, 97, 187*, 192, 263 
Gyakorisági eloszlások fölbontása 186 
Gyümölcsfák terméshozama 321*

Harmat mérése J84 
Harmatképződés előrejelzése 26 
Harmatpont 159 
Hatásközpontok 82 
Hideg telek 119 
Hideghullám 56
Hidrológiai előrejelzés 1, 65, 265 
Hidromeehanika 123*
Hidrometeorológia 122*
Hóolvadás 1, 265
Hóréteg és sugárzásmérleg 47
Hótakaró, vízháztartása 265
Hőmérséklet átlagos változása 71
Hőmérséklet napi menete 45
Hőmérséklet szekuláris menete 178
Hőmérséklet valószínűsége 115
Hőmérsékleti advekció 12
Hőmérsékleti gradiens a talajközeiben 46
Hősugárzás mérése 17
Hőszállítás az Északi-félgömbön 12

Időérzékenység 64, 88, 168, 227, 236, 241, 
257, 375

Időjárás és tejtermelés 168 
Időjáráskutatás története 125*. 300 
Időjárásváltozások és a csecsemőhalálozás 

375
International Association of Meteorology 

390*
Inverzió 45
Ionoszféra rétegzettsége 191
Ipari balesetek és időjárásváltozások 88
Istáll óklíma 168

Járványtan és meteorológia 241 
Jeges árvíz 198 
Jégszemek szerkezete 120 
Jégviszonyok felszíni vizeken 127

Katatermometria 17
Keverék eloszlások felbontása 313
Kínai meteorológiai kutatások 320*

Komplex éghajlati számértékek 292 
Kossuth-díjasok 126 
Kozmikus sugárzás 144 
König, prof. dr. Willi 125 
Környezeti hősugárzás 17 
Krasztanov, prof. dr. L., 62

Lefolyási veszteség kiszámítása 1 
Légköri szóródási folyamatok 212 

1 Légtömegcserék egészségügyi vonatkozásai 
; 375
! Leningrádi barométer összehasonlítások 392 

Lugeon, prof. dr. J., 125

Magyar Tud. Akadémia Agrártudományok 
Osztálya 128

.Magyarország makroszinoptikus helvzetei 
j 71, 128, 277

Magyarország talajviszonyai 187* 
Makroszinoptikus helyzettípusok 128 
Makroszinoptikus helyzettípusok és a felhő

zet 277
Makroszinoptikus helyzettípusok és a hő

mérséklet 71 
Marczell György 137 
Mátra éghajlata 389*
Mäde, dr. Alfred, Magyarországon 191 
Meridionális cirkuláció 183 
Meteorobiológia 257 
Meteorológia története 125*, 300 
Meteorológiai szótár 390 
Meteorológiai Társaság előadó ülése 63, 64, 

127, 128, 191
Meteorológiai Társaság közgyűlése 192, 201 
Meteorológiai Társaság jutalmai 64 
Meteorológiai Társaság győri vándorgyűlése 

199, 325
Meteorológiai Társaság orvosmeteorológiai 

tanfolyama 64, 127
Meteorológiai Társaság pályázata 62, 200 
Meteorológiai Világszervezet 112, 190, 196 
Meteoropathia 64, 88, 168, 227, 236, 241, 

365, 375
Meteorotropizmus 257
Mezőgazdasági termelés és a meteorológia 

129, 202, 264, 321*
Mikroadvekció 287 
Mikroklíma szőlőállományban 104 

i Mikrometeorológia 26, 287, 384 
Mikrometeorológiai mérések 384 
,,Miniatűr” éghajlat 320*
Módszer a harmat előrejelzésére 26 
Módszer a helyi fagy előrejelzésére 159 
Módszer a hőmérséklet előrejelzésére 150 

I  Módszer a mikroklíma jellegének megállapí- 
i tására 287
í Módszer a párolgás meghatározására 320* 

Módszer a szél előrejelzésére 199 
MTESZ IV. közgyűlése 328 
Munkaegészségügy 17, 88 
Munkahelyek klímája 17

Nap-tevékenység 121, 144 
| Nedvesség advekciója 181

V II



Német Meteorológiai Társaság frankfurti 
kongresszusa 18 9 *

Nemzetközi Geofizikai Év 54, 64, 97, 192, 
263

Nemzetközi Meteorológiai Társaság 390* 
Népszerű meteorológia 59*, 61* 
Nomogramm pszichrométerekhez 221 
Normál eloszlás 313 
Növényfenológia 309 
Numerikus előrejelzés 150, 199, 206

Okkluzió a Kárpát-medencében 329 
Organisation Météorologique Mondiale 112, 

190, 196
Orografikus okkluzió 329 
Orvosmeteorológia 64, 88, 127, 203, 227, 

* 241, 342, 365, 375
Orvosmeteorológiai prognózisok 365 
Ökológiai felvételezési módszer 36 
Örvényesség 150

Párolgás meghatározása 320*
Payerne-i rádiószonda összehasonlítás 324 
Philipps, prof. dr. EL, 62 
Pszichrométer-táblák 221, 261*

Radar alkalmazása a meteorológiában 391* 
Rádiómeteorológia 212 
Rádiószonda összehasonlítás 324 
Raethjen, prof. dr. Paul, 262 
Repülésmeteorológia 319*
Rizs betegsége és az időjárás 127 
Rozs termelés és az időjárás 12S

Sertések tüdővizenyője és az időjárás 64, 241 
Societas Meteorologica Palatina 300 
Sportrepülők meteorológiája 319*
Specifikus nedvesség Budapesten 181 
Statisztikai módszerek a meteorológiában 

124*
Steinhäuser, prof. dr. F., 125 
Sugárzásmérés 342 
Sugárzásmérők összehasonlítása 328 
Swoboda, dr. Gustave, emlékezete 322 
Szabad inverziók 212 
Szekuláris menet 178

Szél fiziológiai hatása 123*
Szél numerikus előrejelzése 199 
Szélenergia hasznosítása 350 
Szélsebességek gyakorisága Budapesten 350 
Szerkesztő bizottság 62, 125, 190 
Szinoptika és a biológiai kutatások 236 
Szivárgási érték 1 
Szovjetunió éghajlata 191 
Szovjetunió prognózisszolgálata 31 1 
Szőlőállomány fenológiája 104 
Sztratoszféra fölmelegedése 121

Talaj telítettsége 1 
Talaj vízgazdálkodása 36 
Talajfagy mélysége 1 
Talajközeli tér hőmérséklete 45 
Talajviszonyok Magyarországon 187* 
Tavaszi időjárás 119
Tavaszi lefolyás mennyiségének előrejelzése 1 
Tejtermelés és az időjárás 168 
Tél enyhesége 52 
Termésingadozás 36 
Terméshozam és az időjárás 321* 
Természetes szinoptikus periódusok 254, 369 

I Természeti 'földrajz 389*
| Termisztorok a mikrometeorológiában 384 
! Termikus konvekció 385 
; Termikus turbulencia 385 
I Területi párolgás 320*
! Tihanyi sugárzásmérések 342

| Ultrapoláris folyamatok 183 
Ultrarövid hullámtartomány és a makro- 

szinoptikus helyzetek 212 
j Üzemek mikroklímája 17

| Vándorgyűlés Győrött 199, 325 
I Vertikális légmozgások formái 385 
! Virtuális hőmérséklet 114

J  Wanner, dr. Ernst, 262 
World Meteorological Organisation 112, 190, 

196

Zivatarhajlam 177 
Zonális cirkuláció 183

2-571247 Athenaeum (F . v . Soproni Béla)

v i  í r



IDŐJÁRÁS
60. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1956. J A N U Á R - F E B R U Á R

('• P . Kulinyin és T. T. Makarova (Moszkva) :

A hóolvadás során előálló lefolyás! veszteség 
kiszámítása és a tavaszi lefolyás mennyisé

gének előrejelzése*)
Összefoglalás : A  ta n u lm á n y  a  hóo lvadás so rán  előálló  lefo lyási veszteség 

m eghatá rozásához  összefüggést keres a  lefolyás m ennyisége, a  szivárgási é rték , 
ille tve  a  ta la j te líte ttség e  és a  ta la jfag v  m élysége k ö zö tt. Az O ka folyó v ízg y ű jtő jé 
n ek  p é ld á ján  b e m u ta to t t  szám ítási e ljá rá s t ö t folyó v ízg v ű jtő jén  ellenőrzi. A  v izs
g á la t sze rin t a  tény leges és s z á m íto tt é rték ek , kü lönböző  okokból eredő  k is e lté 
résekkel, m egegyeznek.

★

С х е м а  р а с ч ё т а  п о т е р ь  т а л о г о  с т о к а  и  п р о г н о з  о б ъ е м а  в е с е н н о г о  с т о к а .  
Д л я  о п р ед ел ен и я  п отерь  тал о го  сто к а  с т а т ь я  и ск ает  зави си м ость  м еж д у  
объем ом  сто к а  и вели ч и н ой  п р о с а ч и в а н и я  и м еж д у  деф ицитом  в л аж н о сти  
п очвы  и гл у б и н о й  п р о м е р за н и я  почвы . С хем а расч ёта , и л л ю с тр и р о в а н н а я  
н а  п ри м ере б ассей н а  р . О к а  п о д в ер гается  п р о в ер к е  по дан н ы м  бассейн  
п я т и  рек . П о и ссл ед о ван и ям  ф акти ческ и е  и р асч и тан н ы е вел и ч и н ы ,со в п ад аю т 
н есм о тр я  н а  м еньш ие о тк л о н ен и я , обусл овл ен н ы е р азл и ч н ы м и  п р и ч и н ам и .

★
D eterm ination of run-off during snow melting and forecasts of run-off for the 

spring. I n  o rd e r to  de te rm ine  w a te r losses occurring  du rin g  th e  m elting  of snow, 
a  connexion  is so u g h t am ong run-off, perco lation , soil s a tu ra tio n  an d  d e p th  of 
freezing in  th e  soil, respective ly . T his m ethod , illu s tra ted  by  th e  in s tance  of th e  
basin  of th e  r iv e r  O ka, is th e n  verified  in  th e  case of five m ore riv e r basins. As 
i t  is show n, th e  e s tim a ted  an d  rea l values are , w ith  som e m inor differences a t t r i 
b u tab le  to  d iffe ren t causes, in  ag reem en t.

*

A folyók vízgyűjtőjén az olvadásból származó lefolyási veszteséget 
mind ez ideig azoknak az empirikus összefüggéseknek alapján határoztuk 
meg, amelyek a lefolyási összértékek és az ezeket előidéző hidrometeorológiai 
tényezők között fennállanak. Tekintettel arra, hogy az olvadásból származó 
lefolyási veszteség, amelyet főként a beszivárgás törvényszerűségei szabnak

*) C ikkünk  szerző je : G. P . K a lin y in  egyetem i ta n á r ,  a fö ld ra jz tu d o m án y o k  d o k 
to ra , és T . T . M akarova  a  m űszak i tu d o m á n y o k  k a n d id á tu sa , a  Szovjetun ió  K ö z 
p o n ti Időelőrejelző  In té z e té n e k  m u n k a tá rsa i. ( Szerk .)
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meg, számos tényezőtől függ. (talajnedvességtől, talajfagy mélységétől, a 
talaj nedvesedésének időtartamától stb.), empirikus összefüggések alapján 
nem értékelhetjük elég tárgyilagosan e tényezők szerepét.

Amikor tehát a tavaszi lefolyási veszteségnek és a hidrometeorológiai 
tényezőknek a kapcsolatát kutatjuk, célszerű a víznek a talajba történő 
szivárgására vonatkozó kísérleti adatok általánosításához is folyamodnunk. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a megoldásnak ez a módja gyakorlatilag 
eredményes az eső okozta árvizek kiszámításának és előrejelzésének szem
pontjából is. Helytelen lenne azonban ezt a tapasztalatot közvetlenül haszno
sítanunk a tavaszi olvadásból származó lefolyási veszteségek meghatározásá
hoz anélkül, hogy figyelembe vennők a víz fagyott talajba történő beszivárgá
sának sajátságait.

Hóolvadás idején területileg és időben különböző intenzitással szívja 
be a talaj a vizet. Igen nagy hatással van erre a folyamatra a talaj fagy mély
sége és az, van-e jég a talajpórusokban. Számos kutató [3, 10, 11] mutat rá 
annak lehetőségére, hogy a nedves fagyott talaj is elnyeli az olvadékvizet. 
Ha azonban a talaj igen nedves és fagyott, akkor kis jelentősége van az 
olvadékvíz beszivárgásának az olvadásos helyeken és azokon a részeken, ahol 
a talaj felengedése folyamatban van.

Mivel nincs elegendő adatunk ahhoz, hogy az olvadás során előálló lefo
lyási veszteséget összetevőire felbontsuk (veszteség a hó alatt és az olvadó 
talajban), a veszteség maghatározására szolgáló számítási eljárásunk kidol
gozásában bizonyos feltevésekhez kellett folyamodnunk, amelyek a jövőben 
kísérleti adatok alapján pontosabbá tehetők vagy kijavíthatok.

A munkánkhoz alapul vett fő feltevések a következők :
1. Az a terület, amelyen a beszivárgás végbemegy, egyenlő a vízgyűjtő 

olvadó hó-borította területével, továbbá a vízgyűjtő hómentes területével, 
amelyet azonban a felszínen lefolyó és felgyűlt víz borít. Megközelítőleg föl
tehető, hogy a vízzel borított terület arányos a vízgyűjtő terület olvadó hó 
borította részével. Ez a föltevés természetesen az olvadás első periódusában 
helytálló, amikor még az egész területet hó borítja. A továbbiakban, amikor 
a vízgyűjtő felületének a hó alól kikerült részét itt-ott olvadékvíz fedi, az egész 
nedves terület (Fb = fc +  fi) valamivel nagyobb, mint a hóval borított 
terület, vagyis Fb =  a/c; az a egynél valamivel nagyobb együttható, az /, 
a hó alql kikerült és olvadékvízzel borított terület.

Amikor befejeződött a hóolvadás, a vízgyűjtő felületén maradó víz 
mennyisége (a tóvidékek kivételével) elhanyagolhatóan csekély, ezért azt az 
időtartamot, amely alatt a vízgyűjtő terület nedves, egyenlőnek vehetjük 
a hóolvadás időtartamával.

Az elmondottak azt igazolják, hogy a föltevéseink alapján végzett szá
mítások jó megegyezést mutatnak a végső eredményekkel.

2. Feltesszük, hogy a vízgyűjtő viszonylatában közepes beszivárgási 
sebesség időbeli változására a felolvadó talaj részeknek viszonylag kicsi a 
hatásuk.

Ez a föltevés a hóolvadás végén bizonyos mértékben csökkentett értéke
ket adhat a beszivárgás intenzitására vonatkozóan. Enyhítő körülmény az, 
hogy ebben az időpontban viszonylag nem nagyok a vízzel borított területek.

Ezért magas vízállás alkalmával a teljes veszteséggel kapcsolatos számí
tásokban ez a föltevés lényegtelen, annál is inkább, mert a számítási formulák 
paramétereiben már amúgy is figyelembe vehető.
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3. A párolgási veszteségek elhanyagolhatók. Ez olyan körzetekre érvé- 
nyes, ahol a víz felszíni visszatartása nem terjed huzamos időre (a tavak, 
mocsarak, víztárolók által összegyűjtött vízmennyiség viszonylag nem nagy).

A fenti föltevések mellett alkalmazhatjuk a víz talajba történő szivárgá
sának törvényszerűségeit, amelyeket kísérleti adatok alapján állapítottunk 
meg. Az olvadékvíz lefolyása a lejtőkön nagymértékben elősegíti a szivárgási 
feltételek általánosítását.

Célszerűnek tartjuk, hogy a lefolyási veszteség kiszámításához meghatá
rozzuk a paramétereket azokban a formulákban, amelyeket a folyóvölgyek
ben folytatott hidrometeorológiai megfigyelések alapján kísérleti adatokból 
kaptunk.

Tekintettel arra, hogy a víz beszivárgásával kapcsolatos olyan ada
tokat, amelyeket területelemen észleltünk, elég nehéz közvetlenül egy egész 
vízgyűjtőre vonatkoztatnunk, célszerűnek tartjuk első lépésként a meglevő 
formulák közül azoknak a felhasználását, amelyek

a) figyelembe veszik a fagyott talajba történő vízbeszivárgás törvény- 
szerűségeit ;

b) kevés paramétert tartalmaznak és ezek meghatározhatók a víz
gyűjtőn észlelt tavaszi lefolyási veszteségnek és az ezt előidéző tényezőknek 
az adatai alapján.

Számos meglevő félempirikus formula elemzése arra enged következtetni, 
hogy az olvadásból származó lefolyási veszteség kiszámításában jó eredmé
nyeket adhat K. I. Kasin [2] alábbi két formulája :

v — K  . dl~Kt (1)'
vagy

P =  d ( l—l-Kt) (2>

ahol v a beszivárgás sebessége, d a talaj telítettségi hiánya, t az az időtartam, 
amely alatt a vízgyűjtő terület olvadékvizet kap, P a beszivárgásból szár
mazó veszteség teljes értéke ; K  a talaj hidrofizikai sajátságait jellemző 
paraméter.

K. I. Kasin kutatásaiban abból indult ki, hogy relatív vízzáróképesség 
esetén az a maximális vízmennyiség, amelyet a talaj elnyelhet, egyenlő a talaj 
telítettségi hiányával. Ez a tétel, ha a víz fagyott talajba szivárog, eléggé 
megközelíti a valóságot. Mivel a víz a fagyott talajba főként a viszonylag 
nagy talaj pórusokon át szivárog, ezek pedig éppen a talaj felső, gyökérrel 
hálózott részében találhatók nagy számban, e rétegen alul, ahol általában 
homogén a talaj, megvannak a feltételek az ideiglenes vízzáróképesség ki
alakulásához.

Ez a helyzet nyilvánvalóan leginkább podzolos talajú körzetekben ész
lelhető, ahol ún. elmosási szint képződik. Ilyen esetekben ideiglenesen fakadó 
víz jelentkezik.

Amint számos kutatás [8, 9] mutatta, ha a felső, kb. félméteres talajréteg 
telítettségi hiánya nagy, a lefolyási veszteség arányos ezzel a hiánnyal.

Bizonyos kis telítettségi hiányértékek esetén — amelyeket a talaj- 
nedvesség lnoMe közvetett karakterisztikája jellemez —, a lefolyási veszteség 
már nem függ e hiánytól. Ez fizikailag teljesen világos, mert a talaj gya
korlatilag vízátnemeresztővé válhat nullánál valamivel nagyobb telítettségi 
hiány mellett is annak következtében, hogy a jég megakadályozza a behato
lást néhány jégmentes pórusba is. Ezért a fagyott talaj esetére vonatkozó for-

1* 8 3



♦

nullákban d helyett célszerű a d — d0 különbséget vennünk, ahol d- az a telí
tettségi hiány, amely mellett már megszűnik a beszivárgás. A víz egy része 
azonban átszivároghat ezen a nem teljesen vízzáró rétegen, továbbá az olvadó 
és felengedett talaj egy részén stb. Következésképp, célszerű feltennünk, hogy 
az az egész vízmennyiség, amely a talajba szivároghat, bizonyos B  értékkel 
nagyobb, mind d — d0. Cseréljük fel a B — d0 különbséget C-vel és helyette
sítsük be az (1, 2) egyenletbe :

v = K (d  + C) I-*'
P = ( d + C )  (1 — l-K t)

A továbbiakban a d -f- C paramétert <7r gyel jelöljük.
Figyelembe véve néhány munkát [8, 9], amelyek összefüggést állapítanak 

meg a veszteség-érték és a felső félméteres talajréteg nedvessége között, első 
közelítéshez vegyük a telítettségi hiány karakterisztikáját ebben a rétegben 
Kutatásainkat öt, egyenként 50 000 km2-nél nem nagyobb területű vízgyűjtő 
adataira alapoztuk. A lefolyási veszteség kiszámításának módját és az olva
dásból származó lefolyásokkal kapcsolatos számításokat azonban csupán egy 
folyó példáján mutatjuk be. Legyen ez az Oka folyó vízgyűjtője Kalugáig. 
A többi négy vízgyűjtő (a Gyeszna Brjanszkig, a Hoper Beszplemjanszkijig, 
a Medvegyica Arcsegyinszkijig, a Vjatka Kirovig) adatai alapján ellenőriztük 
a számításokat. Az eredményeket alább ismertetjük.

Az Oka folyóra vonatkozólag 14 év (1936—51) Kaluga-i hidrometeoroló- 
giai megfigyelés anyagát, továbbá öt olyan korábbi év adatait használtuk 
fel, amikor az Oka felső folyásának vízgyűjtőjén nagy (1926, 1929), vagy rend
kívül nagy (1908, 1917, 1931) volt a tavaszi áradás.

így tehát a felhasznált megfigyelési sorozatra jellemző, hogy az az utóbbi 
50 évből a szélsőségesen magas és a szélsőségesen alacsony tavaszi lefolyá
sokat magában foglalja.

Munkánkban a megfigyelési sorozatok kiválasztását az adatok megbíz
hatósága, a hidrometeorológiai elemek jellemző volta és a rendelkezésre álló 
anyag szabta meg ; az utóbbi két feltétel a korábbi évekre vonatkozik. A talaj 
telítettségi hiányának értékét az Oka folyóra, Kaluga mellett, az lCKg— (Gove +  
-+- lcg) különbségként határoztuk meg. Itt ICKg a talaj porozitása, fél méteres 
rétegben 230 mm ; ln0Hg a talaj őszi nedvességtartalmának jellemzője, meg
közelítőleg egyenlő a felső félméteres réteg produktív nedvességkészletével ; 
ez úgy határozható meg, mint a csapadék és a párolgás különbsége a három 
őszi hónapban ; /M kötött víz, félméteres talajrétegben 50 mm.

A C és K  paraméter meghatározásához a (3, 4) formulában minden magas 
vízállásra vonatkozólag csak egy univerzális lefolyási veszteség-értékünk 
(P) van. A feladat tehát nem oldható meg új feltételek bevonása nélkül. 
Ilyen minőségben vegyük azt a feltevést, hogy helyesen megválasztott C 
paraméter esetén a K  paraméter nem függ a formulában már figyelembe 
vett d és t változótól.

Ilyenkor a feladat a következőképpen oldható meg : adjunk meg tetszés
szerinti C érték sorozatot (Cx, C2, C3 ........ ). Ezekre vonatkozólag a meglevő
veszteség-értékek alapján meghatározzuk a K  paraméter értékeit, azután 
összehasonlítjuk ezeket a kiszámított telítettségi hiány értékekkel. Az Oka 
folyó vízgyűjtőjére Kalugáig feltevésünknek megfelelő C paraméter értéke 
50 mm volt. A továbbiakban azt tapasztaltuk, hogy nem követünk el hibát, 
ha a többi medencére is C =  50 mm paramétert veszünk. Ezért első közelítés
ben meg is maradunk ennél az értéknél.

(3)
(4)
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A K  paramétert legjobb a (3) formula szerint meghatároznunk. A beszi
várgási értékeket adott K  és különböző telítettségi hiányok mellett számít
juk ki.

Az la. ábrán látjuk a beszivárgási görbéket különböző K  paraméterek 
és adott telítettségi hiány esetén. A paramétert minden egyes évre olyan 
feltevéssel számítjuk ki, hogy a P lefolyási veszteség egyenlő a hó teljes 
vízleadásának és a magas vízállás időszakában a lefolyásnak a különbségével 
(P — x — y). Ezt szemlélteti az 1b. 
ábra, amelyen látjuk a vízleadást az 
egyes napokon és az adott év olva
dási lefolyás értékének megfelelő be
szivárgás görbéjét. A beszivárgás és a 
vízleadás görbéje az aktív területek 
figyelembevételével készült. A lefolyást 
(a vízleadás és a beszivárgási veszteség 
különbsége) a bevonalkázott területtel 
szemléltetjük.

Tehát grafikusan könnyen megha
tározható az ismeretlen lefolyás-érték 
és így a K  paraméter is. Ésszerűbb 
azonban a K -1 az 1. táblázat segítségé
vel megkeresnünk. Röviden megmagya
rázzuk az egyes rovatokban szereplő 
értékeket és számításokat. A 2. rovat
ban az olvadó hó rétege szerepel ; az 
olvadási együttható 5 mm/l° [4]. A3, 
rovat bizonyos pozitív hőösszeg (27<9+°) 
jelentkezésének időpontjában az olvadó 
hó értékét tünteti fel a hókészlet 
középértékéhez viszonyítva.

A 4. és 5. rovatban szerepel a me
zei hóolvadás területe, amelyet a V . D.
Komarov (2. ábra) [5] által kapott hó
eloszlás és a 3. rovat adatai alapján 
határozunk meg. fcp két egymást kö
vető olvadásos napon az olvadás terü
lete, x'd a folyékony csapadék a hóol
vadás időszakában. A vízleadás értéke 
(7. rovat) azt a vízmennyiséget képvi
seli, amelyet a hó termel teljes telítő
dése után a vízgyűjtő felszínén. A kü
lönböző szerzők [4, 5] eltérő értékeket 
vesznek a hótakaró vízkapacitásának 
középértékéül; mi feltételesen 1%-nak, 
vagyis 0,lávnek vettük, v-t, a beszivár
gás értékét a hóolvadás területén az
(1) formula szerint határozzuk meg (9. 
rovat). A 11. rovatban a hóval borí
tott területről végbemenő lefolyást 
tüntettük fel.

Ha a K  paraméter több éven át 
állandó lenne, közvetlenül is felhasznáb

Oka-Kaluga
Oxo-Karyea 

s 1948.

beszivárgási görbe— 
Kpuöan-ßnumbiöaHun 

K=0.Q4 d~150

i

1. ábra — Puc. 1.:. a) A szivárgási érték 
időbeli változása ; b) a lefolyás kiszámí
tása a vízleadásnak és a víz talajba szi
várgásának értéke szerint a hóolvadás 

területének figyelembevételével. 
a) M3MeHeue eejiunun enumbieaimn eo 
epeMemi; 6) pacnem cmona e 3aeucu- 
Mocmu om eejnmun eodoomdanu u 
npocanueaHUH eodbi e nouey c ynemoM 

ruioiyadeü cnezomaHHUH.
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hatnók mind a magas vízállás előrejelzésére, mind kiszámítására azokban 
az években, amikor nem folytak hidrometriai megfigyelések. A számítások 
azonban azt mutatták, hogy ez a paraméter az egyes években és területenként 
is változik. A további feladat tehát az, hogy megmagyarázzuk a K  paraméter

változását meghatározó okokat és meg
állapítsuk, milyen összefüggésben van 
a változását előidéző tényezőkkel.

Nyilvánvaló, hegy a K  paraméter 
értéke a talaj viszonylag állandó fizi
kai és mechanikai sajátságaitól és a 
változó hidrometeorológiai feltételektől 
(a talajfagy mélysége, a talaj hőmér
séklete, a hó vízleadásának intenzitása)
függ-

A talaj fagy mélységének fő hatása 
a következő :

a) Amint V . D. Komarov [5] ki
mutatta, mennél kisebb a vízgyűjtőn 
a talajfagy mélysége, annál nagyobb 
terület marad fagymentesen. Követke

zésképp, mennél nagyobb a talajfagy közepes mélysége, annál nagyobb a K  
paraméter ;

b) Mennél kisebb a talajfagy mélysége, annál több nagy póruson át képes 
behatolni a víz a talajnak a vizet könnyen átengedő fagymentes rétegébe.

1. t á b lá z a t : A z  o lva d á sb ó l s z á rm a zó  le fo ly á s  k is z á m ítá s a  
1948. Oka fo ly ó —K a lu g a

D
át

u
m

5 0 °
m m

Z 5 0 °

X

fpacH
0//o

fcp
%

x 'd

+
pH
pH

pH

o 1
© S
IC
II
*o

U
IUI

*
/-K

®
+

o
0

s)

V

K
Cp

=
 0

,0
4 

m
m

/n
ap

 
es

et
én

1 a
2 S•<s>

«X

T a  i a<o•G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11

IV . 1. 4 ,0 0 ,0 4 100 100 4 _ _
2. 6,0 0 ,09 100 100 — — 6 — — —

3. 16,0 0 ,2 4 100 100 — 16,5 16 5,7 10,8 10,8
4. 12,0 0 ,35 97 99 — 13,0 12 5,5 7,5 7,5
5. 7,0 0 ,42 94 95,5 — 7,7 6,7 5,4 2,3 2,2
6. 12,5 0 ,5 3 88 91 — 13,7 11,4 5,1 8,6 7,8
7. 22 ,0 0 ,72 72 80 — 24,0 17,6 4,9 19,1 15,2
8. 27,0 1,0 50 61 1 30,0 17,2 4,8 25,2 15,4
9. 22,5 1,2 30 40 2 24,7 9,7 4,5 . 20 ,2 8,1

10. 42,0 1,6 11 21 — 46,0 8,8 4,3 41,7 8,6
11. 42 ,0 2,0 4 7,5 — 46,0 3,1 4,2 4 1 ,8 3,1
12. 42 ,5 2,4 0,5 2,2 — 47,0 0,9 4 ,0 43 ,0 - 1,0

z y T =  so
Xc =  107 m m  

y T  —  80 m m
dj =  150 m m

2. á b ra  — Р и с .  2 . : A  h ótak aró  v ízta r
ta lm á t je llem ző  görbék  ( V .  D . K o m a ro v  
n y o m á n ). — К р и в ы е  о б е с п е ч е н н о с т и  
з а п а с а  в о д ы  в с н е ж н о т  п о к р о в е  ( п о  

. В . Д .  К о м а р о в у ) .



így mennél kisebb a talajfagy mélysége, átlagosan annál intenzívebb a beszi
várgás és annál nagyobb a K  paraméter.

Némi szerepet játszhat a talajhőmérséklet is, mert mennél alacsonyab, 
annál jegesebb a talaj és annál több olvadék víz képes lefelé irányuló mozgása 
közben megfagyni. Mennél magasabb tehát a talajhőmérséklet, annál nagyobb 
a K  paraméter.

Végül intenzív vízleadás esetén növekszik a vízgyűjtő felszínén levő 
vízréteg és valamivel nagyobb lesz a lefolyó vízzel nedvesített terület.

A K  paraméter összehasonlítása a fenti jellemzőkkel azt mutatta, hogy 
a K  értéke, mint ahogy várható is, leginkább a talaj fagy mélységétől függ 
(3. ábra). A K  paraméter némi növekvő tendenciát mutat fokozott inten-

3. ábra — Puc 3. : A K  paraméter és a legmélyebb talajfagy összefüggése : a) Oka— 
Kaluga; b) Gyeszna—Brjanszk; c) Hoper— Beszplemjanovszkij ; d) Medvegyica— 
Arcsegyinszkij ; e) Vjatka—Kirov. — 3a8U.cum.ocmb napaMempa H om Hauöoubiueü 
enyőuHbi npomep3aHUH noneu: a) Oua-Kanyza: 6) JJecHa-EpiwcK; e) Xonep- 
EecruieMHHoecKuü ; z) Medeeduya- ApneduHCKUü ; d) Bnmna-Kupoe.
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zitású hóolvadás és magasabb talajhőmérséklet idején. Az utóbbi tényezők 
hatása mégis viszonylag csekély, és ezért ezeket egyelőre figyelmen kívül 
hagyjuk.

A 3. ábra segítségével hidrometriai adatok nélkül is kiszámíthatjuk a 
K  paraméter értékét.

* Mivel az összefüggés megközelítőleg lineáris, az Oka folyónál Kalugáig 
a K  paraméter maximális értékétől K = 0,02-ig a következő alakban fejez
hető k i :

K  0,127 — 0,11 K

ahol hA a talaj fagy mélysége méterben.
Az Oka medencéjében Kalugáig a lefolyási veszteség számszerű kifeje

zése :
v =  (0,127 — 0,m „) (d +  50) l~(0.127—0,11* )̂t (5)

P = (d +  50) l -(0.127-0,11 hM)t (6)

4. ábra — Puc. 4. : Az olvadásból származó tényleges és számított lefolyás viszonya : 
a) ic—f (t) esetén ; b) ie=const esetén ; c) a számított lefolyás viszonya a ténylegeshez 
i e = f ( t )  es ic =  const esetén; d) a teljes tényleges lefolyás viszonya a számítotthoz 
í« =  const esetén. — Cemb (fianmunecKOso majiozo cmona c ebmucjieHHUM: a) npu 
U =  f ( t ) ;  6) npu ic =  const; e) ebmucjieHHOzo majiozo cmona npu ie =  f ( t )  u 
ie— const ; z) rpaumimecKOzo o6u\ezo cmona c 6bmucjieHH.um npu ie=  const.
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A talajfagy mélységének számszerű adatai, és a A paraméter értékei 
alapján meghatározható az olvadásból származó lefolyás mennyisége. A 
4a. ábra összehasonlítja a számított és tényleges lefolyást az Oka folyón Kalu- 
gá-ig. Amint látjuk, a számított és tényleges érték eléggé megközelítik egy
mást. Ilyen prognózist azonban csak a hóolvadás végén készíthetünk. Mivel 
nenfi ismerjük a hóolvadás időtartamát és intenzitását, ha hosszútávú előre
jelzést dolgozunk ki, kénytelenek vagyunk az olvadás közepes intenzitását 
alapul venni, az pedig, V. D. Komarov, V. N. Par sin és M. Sz. Szalov [5, 7] 
szerint, szőkébb határok között ingadozik, mint a hóolvadás időtartama.

A hóolvadás számszerű időtartamát (1. táblázat) az alábbi formula sze
rint számítottuk ki :

tp —  t -f- 27 - — • A  t (7 )
F

ahol t a hóolvadás időtartama abban az időszakban, amikor az egész víz
gyűjtő felületét olvadó hó borítja ; Kfd/F • / \ t  feltételes hóolvadási időtar
tam. A feltevés az, hogy az olvadás a vízgyűjtő egész területén folyik. A hó
olvadás közepes intenzitását (ic) az ic = xjtv összefüggésből nyertük, ahol 
x a hó közepes víztartalma a hóolvadás kezdetén és a hófelszínre hullott 
csapadék, tP a hóolvadás számított közepes időtartama.

A hóolvadás napi számszerű értéke megkapható tehát a tp — x/ic for
mulából, a (3, 4) egyenlet pedig a következő alakot ölti :

vcp — Kdxl~K • x̂ c (8)
PT = dx ( l—l-K.xfic) (9)

Az első formulában x változó érték, amely egyenlő az olvadó hó vízrétegé
nek és valamely időpontig hullott folyékony csapadéknak az összegével. 
A második esetben x a hó és a hófelszínre hullott csapadék együttes rétege.

A (9) formula szerint akkor számolunk, ha a hóolvadás intenzitása tx 
periódusban nagyobb a beszivárgás intenzitásánál. Olyan években, amikor 
a (v) beszivárgás intenzitása a kezdeti időszakban (tl) felülmúlja a hóolvadás 
intenzitását (5. ábra), a számítást a (10) formula szerint végezzük :

Pv =  P0-'r dx ( l -KU_l -Kt ) (10)
vagy

PT =  P0 +  dry (l~* * P°I1C — I"« ■ XIJC) (11)

ahol rH

1 .<s>II©

A (11) képlet levezetése világos az 5. ábrából.
PT =  dy (1 — l ~ K t ) _ dl (l__Z-K/l ) + P 0 (13)

Átalakítás után a (13) a következő alakot ölti :
P J, = P0 + dl (il-Kh — l-K t) (14)

Közelítő számításainkat az egyszerűbb (9) formula alapján végeztük ; 
ez természetesen némileg nagyított veszteség értékeket ad a pontosabb (11) 
formulával szemben. Amint azonban a 4b. ábrából látjuk, a számított és tény-
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leges értékek között elfogadható a megegyezés. Amint várható is volt, a szá
mított lefolyási veszteség valamivel nagyobb. Ez a kis különbség előállhat 
még a következő okok miatt is :

a) Annak következtében, hogy figyelmen kívül hagyjuk a hóolvadás 
egyenetlenségét ; egyes gyönge olvadásos napokon a beszivárgás számított 
értéke kissé eltúlzott.

b) A hóolvadás számított időtartama a terület bizonyos részén kisebb 
a ténylegesnél, aminek következtében fokozott veszteséget kapunk. Ezt úgy 
vehetjük tekintetbe, hogy figyelemmel vagyunk a hótakaró eloszlásának 
egyenetlenségére. így sem igen kapunk azonban pontosabb értékeket, ezért

nem is foglalkozunk vele, annál is kevésbé, 
mert, a rriit a tapasztalat mutatja, a tény
leges és számított lefolyás egyszerű grafikus 
összehasonlítása alapján bevezethetjük a 
megfelelő korrekciót.

Érdekes annak felderítése is, milyen 
jelentős lehet az eltérés, ha/feltesszük, hogy 
a hóolvadás intenzitása állandó. Ehhez a 
4c. ábrán összehasonlítottuk az állandó és 
változó intenzitású hóolvadás esetére kiszá
mított lefolyást. Amint az ábrán látjuk, 
az eltérés viszonylag nem nagy és általá
ban 0—30 mm határok között mozog.

Az ic =  const esetére kiszámított olvadási lefolyás és a magas vízállás 
időszakában ténylegesen megfigyelt lefolyás összehasonlítása elég jó meg
egyezést mutatott (ád.ábra). Ezt az összefüggést ajánlhatjuk, amikor ic — 
=  const mellett számított olvadási lefolyást prognosztizálunk. Meg kell álla
pítanunk, mennyire alkalmazható a fenti eljárás egyéb vízgyűjtőkhöz, finnek 
érdekében hasonló számításokat végeztünk a Vjatka folyónál Kirovig, a 
Gyeszna folyónál Brjanszkig, a Hopernél Beszplemjanovszkijig és a Med- 
vegyica folyónál Arcsegyinszkijig. A Hoper, Medvegyica, Gyeszna vízgyűjtő
jén, hasonlóan az Oka völgyéhez, főként erdőtlen területek vannak. Ezért 
feltettük, hogy a fő veszteségek a mezős részeken fordulnak elő, aminek alap
ján a hóolvadás intenzitását és a veszteségeket az erdőhatás elhanyagolásával 
számítottuk ki. A Vjatka folyó vízgyűjtőjén viszont Kirov városáig túlnyomó- 
részt erdős területek vannak. Ezért külön számítottuk ki az olvadást a mezőre 
és külön az erdőre. Miután meghatároztuk a hóolvadás napi intenzitásának 
súlyozott középértékét, eszerint, és a veszteség tekintetbevételével "(egyenlő
nek vettük erdőn és mezőn) meghatároztuk a K  paramétert. A hóolvadás 
intenzitását a Vjatka vízgyűjtőjén, erdőben V. D. Komarov [4] nyomán 
2 mm/l°-nak vettük.

Mivel adataink az erdei talajfagy mélységére és a talaj telítettségi hiá
nyára vonatkozólag nem voltak, ezeket a mezőkön végzett megfigyelések 
eredményei szerint vettük. Természetes, hogy a jellemzők jelentősen eltér
nek a tényleges telítettségi hiánnyal és a talajfagy mélységével kapcsolatos 
adatoktól és csak az erdőtalajok vízáteresztőképességének relatív mutatójául 
(indexéül) szolgálhatnak.

A talaj vízáteresztőképességét jellemző K  paraméter-számítások a fel
sorolt vízgyűjtőkkel kapcsolatban azt mutatták, hogy az értékek ugyancsak 
elég tág határok között változnak. Hasonlóan azonban az Oka völgyéhez, a 
K  paraméter és a talaj fagy mélysége között megközelítőleg lineáris az össze
függés (3b., c., d., e. ábra).
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Érdekes lenne felderítenünk, hogyan változnak területenként az infiltrá- 
ciós feltételek. A K  paraméter és a talajfagy mélysége közötti összefüggések 
elemzése azt mutatja, hogy kis fagyásmélység esetén a legintenzívebb a 
beszivárgás zsíros csernozjom talajon ; közepesen zsíros csernozjom talajpn 
kisebb, podzolos talajon pedig még kisebb. Az erdős vízgyűjtő területeken 
(Vjatka—Kirov), ahol mezőn kicsi a talajfagy mélysége, az erdei talaj tel
jesen vagy részben olvadt lehet és infiltrációs képessége nagyobb. Ha nagy 
a fagymélység, a talaj infiltrációs mélységének különbségei általánosságban 
sokkal kisebbek. Nagyobb, 0,7—1,00 m fagymélység esetén a K  paraméter 
(3. ábra) a különböző talajokon kis értékű, és majdnem állandó (0,03—0,02).

Ezek az adatok természetesen nem elegendők ahhoz, hogy értékeljük : 
milyen hatással van a talajtakaró a beszivárgás intenzitására. Ezért egyik 
legközelebbi feladatunk az, hogy tanulmányozzuk a talajtakaró infiltrációs 
képességének a hatásait. Ebből a célból hasznos lehet a K  paraméter és a 
talajfagy mélysége közötti összefüggések elemzése. Többek között ezek az 
összefüggések az általánosítás céljának megfelelő alakra hozhatók, mégpedig : 
K — K0 (1 — dhx), ahol K0 a víznek a fölengedett talajba szivárgását jellemző 
paraméter, d pedig a talajfagy mélységének hatását jellemző paraméter. 
Érdekes megjegyeznünk, hogy a d paraméter viszonylag állandó és a vizs
gált vízgyűjtőkön középértékének 20%-áig változik.'
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B erkes Z o ltán :

Földfelszíni átlagos hőszállítás 
az északi félgömbön

összefoglalás : A  ta n u lm á n y  advekciós té rk é p e k e t közöl, am elyek  az 1921 — 
30-as év tized  ten g ersz in tre  s z á m íto tt  légnyom ási és hőm érsék le ti a d a ta i a la p já n  
az  aero -sz inop tikus g y a k o rla tb a n  h a sz n á lt te rm o b á rik u s  té rk ép ek  m in tá já ra  
készü ltek . E zek rő l a  h ideg  és m eleg lég töm egek  á tlagos vonulási irán y a , ég h a jla ti 
v iszo n y la tb an  m eg á llap íth a tó . A z e red m én y ek e t az  év i á tlagos izan o m áliák k a l 
is összehason lítja  a  szerző.

*

С редний перенос т епла у  поверхност и земли на северном полуш арии. 
В  статье  д аю тся  адъ екти вн ы е к а р ты , и зго то в л ен н ы е  по о б р азц у  и сп о л ь 
зо в ан н ы х  в аэр о си н о п ти ч еско й  п р а к т и к е  тер м о б ар и ч еск и х  к а р т  н а  основе 
д ан н ы х  д а в л е н и я  в о зд у х а  п ри в ед ен н о го  к  у р о в н ю  м о р я  и тем п ер ату р ы  
з а  д есяти л ети е  1921— 30. П о этим  к ар там  м о ж н о  оп р ед ел и ть  средное н а 
п р ав л ен и е  п ер ем ещ ен и я  х о л о д н ы х  и теп л ы х  в о зд у ш н ы х  м асс в отн ош ени и  
к л и м ат а .

★
Advection thermale à la surface de la Terre sur Г Hémisphère N ord. U ne c a rte  

d ’advec tion  a  é té  co n stru ite , su r  laquelle  on rep résen te , à  l ’exem ple des c a rte s  
d u  cham ps th e rm o b ariq u e  q u ’on em p lo it d an s la  p ra tiq u e  de l ’aérologie sy n o p 
tiq u e , les données m oyennes de p ression  a tm o sp h ériq u e  a u  n iv eau  de la  m er e t  
celles de la  te m p é ra tu re , p e n d a n t la  période 1921 — 1930. O n a  o b ten u  une  illu s
tra tio n , dans u n  cadre  clim ato log ique, de la  d irec tio n  des m ouvem en ts des m asses 
d ’a ir  chaudes e t  fro ides. Les ré su lta ts  so n t com parés avec les courbes isanom ales 
m oyennes annuelles.

*

Valamely terület hőmérsékleti viszonyait az éghajlati adottságok hatá
rozzák meg. Az éghajlati tényezők között a tengerszint feletti magasság mel
lett elsődleges szerepe van a földrajzi szélességnek. Ez szabja meg ugyanis 
a besugárzást, vagyis a napsugárzásból kapott hőmennyiségeket. A har
madik legfontosabb tényező az advefcció, vagyis az általános légkörzés kereté
ben szállított hő, nedvesség stb. érvényesülése. Régebbi meghatározások
ban az általános légkörzés helyett a kérdéses hely „tengertől mért távolsága” 
szerepelt. Ez a szemléletmód az úgynevezett isarcomáZ-térképekre támasz
kodik, amelyeken az egyes észlelőállomások hőmérsékleti átlagértékeit a 
megfelelő szélességi kör átlagolt hőmérsékletéhez viszonyítják. Ilyen térké
peket január és július hónapokról legutóbb W. Gorczynski mutatott be. 
1945-ben megjelent művében [1]. E térképek szerint az északi félgömbön 
januárban, az óceánok mérsékeltövi tájain 10—15, sőt Skandinávia partjai 
előtt 20—25 C foknyi hőtöbbletek jelentkeznek, viszont a kontinensek bel
seje 10—20 C fokkal hidegebb, mint a szélességi körök megfelelő átlaghőmér
séklete. Júliusban a sivatagi területek tűnnek ki 5—10 C fokos hőtöbbletek
kel, az óceánok hasonló mértékű hiányt mutatnak.

Az említett két térképet — mint közismertet — nem mutatjuk be, helyet
tük az 1. ábrán évi izanomál-térképet láthatunk, mégpedig az 1921—30. 
évtized adatai [2] alapján, alapul véve Gorczynski szélességi körökre szá
mított évi középhőmérsékleteit. A legnagyobb hőtöbblet évi átlagban is az 
észak-atlanti térségben jelentkezik, 10—13 C foknyi anomáliákkal. A konti
nensek belsejében 5—8 foknyi hőhiányt találunk. A csendes-óceáni meleg
központ Alaszka déli partjain csak 6 fok erősségű. A passzátövben, a tenge
reken hőhiány, a sivatagokban hőtöbblet mutatkozik.

12



Az 1. ábrában kapott kép, mint látható, lényegében a téli helyzetnek 
felel meg.̂  Ennek az az oka, hogy a nyári izanomálok típusát tulajdonképpen 
csak a három nyári hónap mutatja, a többi kilenc hónap téli jellegű, külö
nösen a mérsékelt övben.

Az izanomál-térképeken elsősorban az óceánok és a kontinensek külön
böző méretű felmelegedési és lehűlési viszonyai tükröződnek. Nyilvánvaló, 
hogy ezek a különbségek rányomják bélyegüket az általános légkörzés kere
tében szállított légtömegek hőmérsékleti jellegére is, és ezen keresztül erősen

befolyásolják a hőmérsékleti advekciót. Fennáll viszont, hogy az izanomálok 
kialakulása az általános légkörzésnek részben következménye is. Az általános 
légkörzés ui. általában meleget szállít, mégpedig kb. a 30° N szélességtől 
északra. A passzátövben lehűlés észlelhető. Ezen hatás miatt a Sarkvidék 
mintegy 20°-kal melegebb, az Egyenlítő vidéke viszont kb. 10°-kal hidegebb, 
mint a megfelelő sugárzási egyensúly-hőmérsékletek lennének [3].

Érdekelhet azonban bennünket az, hogy szinoptikus szempontból az 
áramlási kép milyen jellegű advekciót mutat az egyes területeken. Erre a 
kérdésre csak advekciós térképek alapján adhatunk választ. Az advekció 
meghatározásához légáramlási és hőmérsékleti eloszlásra van szükség. Az 
átlagos áramlási viszonyokat a Föld felszínén legegyszerűbben éghajlati
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1. ábra — Abb. 1. : Évi átlagos izanomáliák : 1921 — 30. M  és A betűk a légnyomási 
hatásközpontokát jelölik. — Jährliche, durchschnittliche Isanomalen : 1921—30. Die 

Buchstaben M  und A bezeichnen die Wirkungszentralen des Luftdruckes.



izobár-térképekkel szemléltethetjük. A tengerszintre számított légnyomás
értékekből nyert izobárvonalak és a valóságos áramlási vonalak természetesen 
sok helyen, főleg a hegyvidékeken, nagy eltéréseket mutathatnak, mégis 
az izobárokat fővonásokban felhasználhatjuk a tájékozódásra. Az állomás
hálózat szegénysége miatt az izotermák kihúzása amúgy is csak igen nagy 
vonalú lehet és meglehetősen bizonytalan a hőmérséklet tengerszinti reduk
ciója is, a függőleges gradiensek föltételezett értékei miatt (január 0,4°, 
július 0,7°, 100 m-ként).

A színes mellékletben bemutatott januári (I. tábla) és júliusi (I I . tábla) 
advekciós térképeket az 1921—30. évtizedre vonatkozó átlagos izobárok és 
tengerszintre számított izotermák alapján hasonló módon készítettük, mint 
az az aero-szinoptikus gyakorlatban, a termobárikus térképek szerkesztésé
nél szokásos. A térképeken zöld vonal jelöli a zérus-advekció helyeit, vagyis 
ahol az izobárok párhuzamosak az izotermákkal. Ennek megállapítása szin
tén csak eléggé tág határok közötti pontossággal lehetséges, az izobárok és 
izotermák aránylag pontatlan szerkesztése miatt. Főként a sarki térségben 
és a 30° szélesség alatti területeken (Afrika, Csendes-óceán) nem kielégítő a. 
felhasználható anyag mennyisége. A meleg-advekciót rózsaszín, a hideg
ad vekciót kék színezés tűnteti fel.

Színes térképeink végeredményben tehát éghajlati termobárikus térké
peknek tekinthetők. A térképeket megtekintve láthatjuk, hogy azok lénye
gükben megfelelnek az izanomál-térképeknek. Januárban az óceánok keleti 
felén, illetőleg a kontinensek nyugati oldalán meleg-advekció van folya
matban. A szárazföldek keleti oldala és a tengerek nyugati része felett viszont 
az advekció hideg jellegű. A hideg légtömegek két centrumból áramlanak ki * 
egyrészt az Észak-Kanadában levő, másrészt az északkeleti-szibériai kisugár
zási hideggócból. A meleg-advekció öt nagyobb területről származik, még
pedig : Közép-Amerikából, az Azori-szigetek tájékáról, Észak-Afrika keleti 
területeiről, illetve a közel-keleti országokból, valamint a délkelet-ázsiai 
térségből és a Csendes-óceán középső tájairól. E nagy vonalú képtől kisebb, 
de érdekes eltérések találhatók. Pl. az északi sarkvidéken hideg-advekció 
van az északkelet-szibériai hideggócból. A Kárpát-medence táján pedig- 
részben hideg (Dunántúl), részben meleg-advekció (Tiszántúl) jelentkezik. 
(Ezt a jelenséget finomabb, Magyarországra vonatkozó analízissel is kimutat
hatjuk.) I tt  valószínűleg orografikus okok hozzák létre a különbségeket, de 
közrejátszik a földközi-tengeri ciklonok áramrendszere is. Magyarország 
tehát az advekció szempontjából is különleges helyzetben van, Európa más terü
leteihez képest.

A júliusi advekciós kép nagy vonásokban a januárinak ellentéte. A kon
tinensek nyugati fele hideg-advekciót kap az óceánokról. Van azonban egy 
keleti széllel áramló^ hideg-advekció is, főként a közép-szibériai és a közép
ázsiai területeken. Észak-Amerikában a hideg-advekciós terület jóval kisebb, 
de itt is megvan a kettős irányítás. Az erdélyi medencében kisebb meleg
ad vekciós terület mutatkozik az említett finomabb elemzés szerint is. Közép 
Európa általában hideg-leadó központ Afrika felé, mégpedig a földközi
tengeri ciklon közvetítésével. A Földközi-tenger nyugati fele tehát passzátos 
terület.

A meleg-advekciós területek júliusban a kontinensek keleti oldalán, 
illetve az óceánok nyugati felén helyezkednek el. Az észak-atlanti meleg- 
advekciós terület jóval kisebb, mint januárban. A passzát-övben a kép zavár
tabb, mint januárban, különösképpen a sivatagi területekről kiáramló meleg- 
advekció miatt.
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Az évi átlagos advekciós térkép is elkészíthető, színes térképen való 
közlése azonban fölösleges, mert fő vonásaiban a téli helyzetet tükrözi. Ennek 
oka, mint már említettük, az, hogy az általános légkörzés típusa kb. 9 hónapon 
át téli jellegű és csak három hónapban nyárias. Ugyanis szeptembertől májusig 
uralkodik a mongóliai termikus anticiklon és csak a három nyári hónap lég
körzése ciklonális jellegű a belső-ázsiai térségekben. A 2. ábrán az évi átlagos 
advekció vázlatát adjuk, feltüntetve a meleg-(•) és hideg-advekció(n) leg-

2. ábra — Abb. 2 .:  Évi átlagos hőmérsékleti advekció vázlata: 1921 — 30. A fekete 
körök a legerősebb meleg-, a fekete négyzetek a legerősebb hideg-advekciós gócokat 
tüntetik fel. M és A betűk a légnyomási hatásközpontokat jelöbk. — Umriss der jähr
lichen, durchschnittlichen Advektion der Temperatur : 1921—30. Die schwarzen Kreise 
bezeichnen die stärksten warmen advektiven Sammelpunkte, die schwarzen Vierecke stellen 

die stärksten kalten advektiven Mittelpunkte dar.

erősebb gócait, valamint a légnyomási hatásközpontokat is. Ha e térképet 
az 1. ábrával összevetjük, akkor láthatjuk, milyen kapcsolatban áll az álta
lános légkörzés advekciós jellege az egyes területek hőmérsékleti anomáliái
val. Látható, hogy az anomáliák kialakulása a sugárzási, talaj minőségi viszo
nyokból eredő fölmelegedési különbségek mellett, hideg- és meleg-advekciók- 
ból is származik.

A bemutatott advekciós térképek tehát nagy vonásokban megadják 
az átlagos meleg- és hidegszállítások útirányát. A kép azonban túlnyomó 
részben csak minőségi, mert a rendelkezésre álló anyag szegénysége miatt az 
izobárok és izotermák megszerkesztése és így az advekciós négyszögek meg
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állapítása is eléggé pontatlan. Az évi hőháztartás behatóbb elemzése céljából 
viszont szükség lenne az advektált meleg és hideg mértékére is. Ezenfelül 
ismernünk kellene a 0 advekciós vonal mentén a sugárzásból származó hő
összegeket is, hogy számot adhassunk a hideg- és meleg-advekció erede
téről is.

Tájékozódó jellegű számítások szerint a legerősebb fölmelegedést adó 
meleg-advekciós területeken évi összegben több száz C fokra rúg a szállított 
meleg, ami nyilvánvalóan kisugárzás révén távozik légkörünkből. A hideg
ad vekció általában jóval gyengébb, ennek csak 1/4—1/5 része. A hideg- 
advekciós területeken természetesen a besugárzás pótolja a hőveszteségeket.

A hideg- és meleg-advekciós nyelvek eredete az anticiklonokban talál
ható. A meleg-advekcióé a szubtrópusi dinamikus léghalmazokban, a hidegé 
viszont a sarki, ill. kontinentális, termikus eredetű anticiklonokban van. 
Ezekhez járulnak kiegészítésként a tengerek és szárazföldek egyenlőtlen 
fölmelegedéséből származó monszunális hatások, amelyek az advekciós terü
leteket kiszélesítik és jellegüket az év folyamán átfordítják.

Az advekciós vizsgálat tehát részletesebb képet ad az izanomál-térképek 
kialakulásáról. Az advekciós térképeken ugyanis követni lehet azon áram
lások útját, amelyek a trópusok melegét a talaj mentén közvetítik a sarki 
tájakra. Éppen így követhetők a hideg-áramlatok is, amelyek — megint 
csak a talajon — a sarkvidéki hideg légtömegeket szállítják a trópusokra. 
Ezek a meridionális cirkulációs nyelvek kapcsolatban állanak a légköri hatás
központokkal is. Természetesen az általános légkörzésnek függőleges és 
magaslégköri komponensei is vannak, s azok szintén advekcióval járnak. 
Ezekről itt most nem beszélünk ; csak annyit kell megemlítenünk, hogy 
a sarki tájak kisugárzási hő veszteségének pótlása nem kizárólag hőáramlá
sokkal történik, hanem a felhőzet visszasugárzása révén, és konden
zációs hővel is. Ez különösen a sarki térség téli, napsütés-mentes időszakára 
vonatkozik.

Megemlítjük még, hogy a rendelkezésre álló magaslégköri átlagos topog
ráfiák [4] alapján az 1,5 és a 3 km-es szintre vonatkozóan is készíttettünk 
termobárikus-advekciós-térképeket. (Itt azonban a talaj menti légnyomást 
az 1899—1938 időszakból kellett vennünk, viszont a topográfiák az 1945—50 
közötti 5 évből készültek.)

Az advekciós kép a magassági térképeken nagy vonásokban hasonló 
a fentebb vázolt talajmenti, tengerszinti képhez. Az éghajlati ciklonhatás- 
központok elő- és hátoldali meleg-, ill. hidegnyelvei 3 kin-ig jól. követhetők, 
bizonyítva a talajmenti kép realitását. Sajnos, az 500 mb-os szintből hőmér
sékleti átlagok nem szerezhetők be, így az advekció nagyobb magasságokra 
nem követhető.

A fentebb bemutatott advekciós térképek tehát bizonyítják, hogy ég
hajlati jellegű termobáriJcus mezők szerkesztése lehetséges és az éghajlat kutatá
sában — finomabb részletekben, ill. kisebb területeken is — jelentős segít
séget adhatnak. A Föld hőháztartásának vizsgálatánál is felhasználhatók. 
Lényegében véve az általános légkörzés által szállított meleg és hideg lég
tömegek átlagos, azaz legnagyobb gyakoriságú útját követhetjük, elemez
hetjük rajtuk.

IRODALOM
[1] W. Gorczymki : Comparison of Climate of the United States and Europe. 

New York, 1945.
[2] H. H. Clayton: World Weather Records (1921 —1930). Washington, 1934.
[3] Sz. P. Chromov : A szinoptikus meteorológia alapjai. Budapest, 1952. 552 old.
[4] Normal Weather Charts for the Northern Hemisphere. Washington, 1952.
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P re d m e rszh y  T ib o r  :

A hősugárzás mérése melegüzemekben 
katatermometria segítségével

Összefoglalás : A tanulmány kimutatja, hogy a katatermométerrel nemcsak 
lehűlés, hanem felmelegedés is mérhető. Ezáltal a műszer felhasználási köre munka
egészségügyi vonatkozásban jelentős mértékben bővül. Az elvégzett kísérletek alap
ján az egy irányból jövő hősugárzás intenzitása katatermométerrel meghatároz
ható. Száraz és fémes katatermométerrel való mérés alapján a közepes sugárzási 
hőmérséklet kiszámítható és ez alkalmas melegüzemek környezeti hősugárzásának 
jellemzésére.

*

Измерение теплоизлучения кататермометром на теплых заводах. 
С ту д и я  п о к азы в ает , что с пом ощ ью  к ататер м о м етр а  м ож н о  и зм ери ть  не 
т о л ь к о  о х л а ж д е н и е , но и н а гр е в а н и е , т а к  что область  п р и м ен ен и я  п р и б о р а  
в отн ош ени и  тр у д о в о го  зд р а в о о х р а н е н и я  зн ач и тел ьн о  р асш и р яется . Н а  
основе п р о и зв ед ен н ы х  опы тов и н тен си вн ость  т еп л о и зл у ч ен и я , п р и х о д я 
щ его ся  и з  одн ого  н а п р а в л е н и я  м ож ет  бы ть о п редел ен а с пом ощ ью  к а т а 
терм ом етра. С р ед н я я  тем п ер ату р а  и зл у ч е н и я  вы ч и сл я ется  н а  основе и зм е
р ен и й , п р о и зв ед ен н ы х  су х и м  и м етал л и ческ и м  к ататерм ом етрам и  и это 
п о зво л и т  х а р а к т е р и з о в а т ь  теп л о и зл у ч ен и е  о к р у ж аю щ ей  среды  теп л ы х  
завод ов .

★
Messung der Wärmestrahlung in Warmbetrieben mittels Katathermometrie. 

Es wird dargelegt, dass mit Hilfe der Katathermometrie nicht nur Abkühlungs
grössen, sondern auch Erwärmungen gemessen werden können. Dadurch wird die 
Verwendbarkeit des Katathermometers in arbeitshygienischen Untersuchungen 
wesentlich erweitert. Aus den angeführten Versuchen geht es hervor, dass man 
die Intensität einer einseitigen Wärmestrahlung mittels Katathermometrie gut 
bestimmen kann. Auf Grund der 'gleichzeitigen Verwendung eines trockenen 
und eines metallischen Katathermometers kann eine Strahlungstemperatur zur 
Charakterisierung der Umgebungsstrahlung in Warmbetrieben errechnet werden.

. *

A mikroklíma komfortos voltának jellemzésére ismernünk kell a levegő 
hőmérsékletét, páratartalmát, áramlási sebességét és a környezeti hősugárzás 
mértékét. Ez utóbbi jelentőségét hosszú ideig nem méltatták kellő figyelemre 
és csak az utóbbi időben törekednek a környezeti hősugárzás számszerű 
jellemzésére. Különös jelentősége van a hősugárzás méréseknek melegüzemi 
mikroklímák vizsgálatánál. A kemencék ajtaján kijövő intenzív hősugárzás 
nemcsak az emberi szervezet hőszabályozását terheli, hanem a bőrön erős 
helyi hőingert is vált ki. A falak, műszaki berendezések, gépek hőmérséklete 
általában magasabb a levegő hőmérsékleténél, így a fokozott környezeti 
sugárhatás is hozzájárul a melegérzet kiváltásához. Éppen ezért munka
egészségügyi és szellőzéstechnikai szempontból nélkülözhetetlen a meleg
üzemek környezeti hősugárzásának, továbbá az egyirányból jövő sugár- 
behatások intenzitásának vizsgálata.

Hősugárzást mérő exakt műszerek csak igen kis számban állnak ren
delkezésünkre és általában nem alkalmasak rutinszerű üzemi mérések elvég
zésére. Éppen ezért szükségesnek látszott annak kutatása, hogy az üzemi 
mikroklíma vizsgálatokra már bevált katatermometer alkalmas-e üzemi 
hősugárzás mérésére, és ha igen, milyen feltételek mellett.

A katatermométer benzollal-toíuollal töltött nagy tartályú hőmérő. 
A szokásos mérési mód szerint a műszert kb. 55—60 C°-ra felmelegítjük és 
a mérési helyen felakasztva vizsgáljuk azt, hogy a környezet mikroklímájá-
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nak hatására milyen gyorsan hűl le. Ha a készülék hőkapacitásától függő 
faktort elosztjuk a 38 és 35 C° közötti lehűlés másodpercekben mért idejé
vel, az ún. kataértéket kapjuk. Ez a szám kifejezi, hogy egy 36,5 C° hőmér
sékletű test 1 cm2 felületről a környezet levegőhőmérséklete, légáramlása és 
a hősugárzás hatására 1 másodperc alatt hány mg kalóriát ad le.

A Hill-féle katatermométer hőleadására vonatkozóan számos vizsgálat 
történt. Az 1. ábra a konvekció és a hősugárzás útján való hőleadás megosz
lását tünteti fel nyugvó levegőben végzett mérések alapján [1]. Az ábrán 
látható, hegy különböző levegőhőmérsékletek és ennek megfelelő falhőmér
séklet mellett változó mértékben, a környezeti hősugárzásra való reagálás 
jelentős.

Jelentse K  a kataértéket, Kk a konvekció, Ks a sugárzás útján leadott 
mgcal/cm2.mp értékét, akkor

K  =  Kk +  Ks
A Stefan—Boltzmann-tÖTvény értelmében

K S = C r  /273 +  36,5
L \ 100

273 -MA41
100 j J  ’

ahol C a sugárzási együttható, ts a környezet közepes sugárzási hőmérséklete 
C°-ban.

Elvi meggondolások alapján azonos konvekeiós hőleadási feltételek 
között háromféleképpen lehet katatermométerrel hősugárzást mérni. Ha a

sugárzás egyirányból jön, a kata- 
érték meghatározása után a hősu
gárzás leernyőzésével megismételve 
a mérést

Ki = Kk +  Ksl
összefüggést kapjuk, ahol Ki és Ksi 
az egyirányú intenzív hősugárzás 
kikapcsolása mellett jelöli a kataér
téket, illetve a környezeti sugárzási 
feltételeket. A két mérési eredményt 
egymásból kivonva

K  — Kt = Ks — Ksl
vagyis azonos konvekeiós hőleadási 
feltételek mellett, feltételezve, hogy 

a környezeti hősugárzás sem változik a mérés ideje alatt, az ernyőzött, illetve 
ernyőzés nélküli katatermométeres mérési eredmények különbsége alkalmas 
az egy irányból jövő hősugárzás jellemzésére.

A környezet teljes hősugárzásának jellemzése oly módon is történhetik, 
hogy a mért kataértéket ahhoz a számított kataértékhez viszonyítjuk, melyet 
azonos levegő és falhőmérséklet esetére BradtJce által megadott képletek alap
ján határozunk meg.

1. ábra — Fig. 1. : A katatermométer teljes 
(K) ,  konvekeiós ( K k) és sugárzásos ( KJ  
hőleadása nyugvó levegőben. — Heat losses 
of the catathermometer: K  total heat loss, 
K k losses by convection, K , losses by radiation.

K  =  (36,5—ti) (0,105 +  0,485 yV), ha M  1,0 m/mp,
K  =  (36,5—ti) (0,205 +  0,385 yK), h a t ) ^  1,0 m/mp,

ahol ti a levegőhőmérséklet Assmann-féle psychrométerrel meghatározva, 
v a légáramlás sebessége anemométerrel mérve.
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A mért és számított kataérték különbsége mgcal/cm2.mp-ben kifejezhető 
és így ez jellemző a környezeti hősugárzás mértékére.

Gyakorlati tapasztalatok alapján ez utóbbi sugárzásmérési elv csak 
egyes különleges esetekben használható fel, mivel melegüzemek gyakran 
turbulens légáramlása anemométerrel pontosan nem mérhető. A környe
zeti hősugárzás jellemzésére újabban a fémbevonatú katatermométereket is 
felhasználjak. Ha a katatermometer üvegfelületét fényes fémbevonattal 
látjuk el, a sugárzási együttható csökkenésével a műszer sugárzásos hőcseréje 
is kisebb lesz, így a kataérték abszolút száma is csökken. A szokásos (üveg
gömbben végződő, íin. száraz) és fémes bevonatú katatermométerek sugár
zásra való különböző reakciója alapján Bradtke a Stefan—Boltzmann-tör
vénynek megfelelően kidclgoztÁ lakószobák fűtésének vizsgálatára a kör
nyezeti közepes sugárzási hőmérséklet mérési eljárását. Ennek segítségével 
a szobában levő különböző hőmérsékletű felületek hősugárzását adott pontra 
vonatkoztatva azzal a hőfokkal jelöli 
(közepes sugárzási hőmérséklet), mely 
az egész környezet azonos hőmérséklete 
esetén ugyanolyan mértékű hősugár
zást váltana ki.

A fenti összefüggések ismeretében 
laboratóriumi és üzemi kísérletekkel 
kívántuk eldönteni, hogy az egyirányú 
hősugárzás, továbbá a melegüzemi 
környezeti hősugárzás intenzitásának 
vizsgálatára a katatermométer milyen 
mértékben használható fel.

Egyirányú hősugárzás vizsgálata.
A 2. ábrán kb. 350 C°-os sugárzó hő
forrással folytatott kísérletek eredmé
nyét tüntetjük fel. Sugárzó hőforrás
ként vaslappal borított elektromos me
legítőlapot használtunk. A hőforrástól 
75—80 cm-re volt az a határ, ahon
nan kezdve a hősugárzás a katatermo
méter lehűlését jelentős mértékben befolyásolta. A távolság csökkentésével 
egyre lassabban hűlt le a katatermométer és 28 cm távolságban volt az a 
határ, ahol a műszer hőfelvétel és hőleadás szempontjából egyensúlyban 
volt. Ezt követően a katatermométer előmelegítését elhagytuk és a továbbiak
ban a hősugárzás hatására létrejövő fölmelegedést vizsgáltuk. A hőforráshoz 
közelítve a 35—38 C°-ra való fölmelgedés ideje rohamosan csökkent. A kísér
letek 21,0 C°-os szobában folytak. Az eszköz lehűlési, illetve fölmelegedési 
idejében észlelhető változás jellemző a sugárzás útján felvett hőre és így a 
kiindulási értékhez viszonyítva kalóriákban kifejezhető valamely pontban 
a hősugárzás nagysága.

A kísérleteket megismételtük kb. 700 C°-os hőforrással annak eldön
tésére, hogy látható sugarakat is kibocsátó sugárforrás esetén a katatermo
méter hasonló értelemben reagál-e, továbbá, hogy a konvekciós hőleadás 
megváltoztatása a sugármérés eredményét milyen értelemben befolyásolja. 
A konvekciós hőleadás módosítását ventillátorral biztosítottuk, mely a 
katatermométer helyén 1,1—1,35 m/mp légáramlást keltett. A 3. ábra tün
teti fel a mérési eredményeket. Ennek alapján megállapítható, hogy a hő
forrástól kb. 1 m-re már mérhető a hősugárzás hatása és a távolság csök-

2. ábra — Fig. 2. : A katatermométer le- 
hűlési-fölmelegedési idejének változása a 
sugárzó hőforrástól mért távolság szerint 
azonos hőmérsékletű nyugvó levegőben. 
Variation of cooling and tvarming time of 
the catathermometer as a function of the 
distance from the radiation source, in still 

air of identical temperature.
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tt
kerítésével a katatermométer által felvett hő jelentősen nő. A sugárzásos 
hőfelvételt, a konvekciós hőleadást befolyásoló ventillátor működtetése 
döntően nem befolyásolja, bár kisebb eltérés található. A hősugárzás mérése 
oly módon történt, hogy a katatermométer lehűlését, illetve fölmelgedését 
meghatároztuk, majd a sugárzó hőforrás árnyékolására kb. 20 X 40 cm 
nagyságú alumíniumlapot használtunk, melyet a katatermométer felé eső 
oldalon nagy fekete papírral vontunk be. A hőforrás leernyőzésével a mikro
klíma egyéb állapottényezőinek hatását mérjük, tehát az ernyőzött és ernyő- 
zés nélküli mérések eredményét egymásból kivonva meghatározhatjuk a 
katatermométer által egyirányból jövő sugárzás útján felvett kalóriamennyi
séget.

Ha a mérések nem túl közel folynak a sugárzó testhez, jó közelítéssel a 
katatermométer üvegtestének keresztmetszete vehető fel sugárzási felület
ként és így terület egységre határozható meg a hősugárzás. Jóllehet a kata
termométer közölt mérési módszere szükségképpen szóródó eredményekhez 
vezet, mégis az eljárás az üzemi hősugárzás intenzitásának megközelítő 
pontosságú jellemzésére alkalmas (4. ábra) [5].

I tt  kívánjuk megemlíteni azt az újszerű szempontot, mely a katatermo- 
méterek felhasználására vonatkozóan a lefolytatott kísérletek során alakult

ki. Régebben a mikroklíma kata-
gcal/p termométerrel történő vizsgálatánál 

gyakorlati nehézségként említették 
azt a körülményt, hegy meleg mik
roklíma esetén a katatermométer 
alig, vagy egyáltalában nem hűl 
le. 36,5 C°-nál melegebb léghőmér
sékletű, vagy fokozott hősugárzás
sal rendelkező helyiségekben a mé
rések lefolytatására a szokásos ka- 
tatermométereket alkalmatlanoknak 
tartották és ezért olyan katater- 
mométert javasoltak, melynél a lehű- 
lési értékek 38—35 C° helyett 50 
C° körül mozognak. A lefolytatott

Distance From radiation source, cm

3. ábra — Fig. 3. : A katatermométer által 
felvett sugárzó hőmennyiség a hőforrástól 
mért távolság szerint: Á — 1,1—1,35 m/mp 
légáramlás, B =  nyugvó levegő. — Heat 
absorption by the calathermometer as a func
tion of the distance from the radiating source. 
A : air movement of 1,1—1,35 m/s, B : still air.

4. ábra — Fig. 4. : 750 C° hőmérsékletű 
edzőkemence 100 X 50 cm ajtónyílásán át 
kisugárzó hő intenzitása az ajtótól mért 
különböző távolságban. — Intensity of heat 
radiation received through the 100 X 50 
cm opening of a furnace of 750 C, for 

various distances from the opening.
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kísérletek meggyőzően rámutatnak arra, hogy a szokásos katatermométerek 
nemcsak lehűlést mérő eszközökként alkalmazhatók, hanem 35 fokról 38 fokra 
való felmelegedés idejének meghatározásával, az eredeti faktor figyelembe
vételével hőfelvevő eszközként is felhasználható. A közölt új mérési mód
szer a katatermométer alkalmazási körét jelentős mértékben kiterjeszti és 
módot nyújt arra is, hogy egyes üzemi sugárzó hőforrások sugárintenzitását 
meghatározzuk.

A katatermométer lehűlését, illetve fölmelegedését a fentiekben vázolt 
egységes szempontok szerint értékelve Hamar Norberttel és munkatársaival 
közösen sikerült kidolgozni egy új munkaklíma jelzőszámot, a hömunlcaszá- 
mot, mely a melegüzemi munkahelyek egészségügyi szempontból való jel
lemzésére bevált. A hőmunkaszám értékének kialakulásában számos kom
ponens vesz részt, melyek közül igen lényeges a katatermométer által mért 
sugárzási komponens [3].

Környezeti hősugárzás vizsgálata. Gyakorlati tapasztalatok alapján nagy 
nehézséget jelent valamely munkahelyen a környezeti összsugárhatás jel
lemzése. Egyes sugárforrások (kemencék ajtajai, falai, hűlő tárgyak stb.) 
sugárintenzitásának mérése, illetve számítása csaknem megoldhatatlan és 
így összegük is csak megközelítőleg jellemző a helyiség teljes sugárzásos 
hőterhelésére. Lakószobák sugárzó fűtésének tervezésénél is sokszor nehéz 
meghatározni a számítások alapját képező sugárzási beesési szögeket. MelegL- 
üzemekben pedig ez a külön-külön való számítási mód, mely minden egyes: 
térelem sugárzásos hőleadását külön kívánja tekintetbe venni, nem való
sítható meg. Éppen ezért kívánatosnak látszott annak vizsgálata, hogy 
amiképpen lakószobák hősugárzásának jellemzésére Bradtlce kidolgozta a 
közepes sugárzási hőmérséklet fogalmát, ill. annak lehűléses katatermometria 
segítségével való meghatározását, nem lehetséges-e a melegüzemek hősugár
zásának jellemzésére hasonló mérési elvet és módszereket alkalmazni ?

Bradtlce a lakószobák sugárklímájának jellemzésénél [2] abból a megköze
lítően helyes élettani föltevésből indult ki, hogy az emberi szervezet a külön
böző irányból jövő hősugárzást mintegy összegezi és ezért arra úgy reagál, 
mintha a helyiségben minden felület a közepes sugárzási hőmérséklettel 
azonos hőfokú lenne. Méréseit ún. száraz és ezüstös katatermométerekkel 
Végezte és a környezet közepes sugárzási hőmérsékletét Stefan—Boltzmann 
képletének alkalmazásával számította ki. E vizsgálatokat Sédy Gyulával [4] 
megismételtük. Ennek során kitűnt, hogy a nálunk kapható, belül foncsoro- 
zott, ezüstös katatermométerek az említett mérések elvégzésére nem alkal
masak. A szokásos lakószoba feltételek mellett mind a száraz, mind az ezüstös 
katatermométerek azonos kataértékeket adtak. Ennek okát abban latjuk, 
hogy a 20 C°körüli levegőhőmérsékletnél a fal hősugárzása 10 mikron hullám
hossz körül vehető fel. Ezek a sugarak a katatermométer üvegfalában elnye
lődnek, ezért a nálunk elterjedt belső foncsorozású, ezüstös katatermométerek 
hőátadását 10 mikron hullámhossz körüli hősugaraknál a külső üveg szabja 
meg és nem a belső fémes felület. A további vizsgálatok során a katatermo
méter üveggömbjét galvanikus úton réznikkelréteggel vontuk be kívülről. 
Az ily módon elkészített fémes katatermométerrel a kísérleteket megismétel
tük és a szokásos szobahőmérsékleti feltételek mellett Bradtlce kedvező ered
ményeit teljes mértékben meg tudtuk erősíteni.

E kísérleti eredmények nyomán felmerült az a gondolat : vajon meleg
üzemekben a sugárzó hőhatás jellemzésére a katatermométerek felmelegedése 
alapján nem állapítható-e meg ugyancsak a közepes sugárzási hőmérséklet ? 
Elsősorban azt kellett kivizsgálni, hogy az 1000 C° körüli testek infravörös
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sugárzása mily módon hat a belül foncsorozott, ún. ezüstös, illetve kívülről 
bevont, ún. fémes katatermométerre. Az összehasonlító mérések eredményét 
táblázatunkban tüntetjük fel. Fekete sugárzó hőforrásként vaslappal bevont 
elektromos melegítőt használtunk, míg infravörös és látható hősugarak 
kibocsátására Infrasec infravörös sugárzó szolgált. A táblázat minden egyes 
adata két műszerrel végzett, legalább 4 mérés középértéke. Mint látható, a 
fekete sugárzó hatására a száraz és ezüstös katatermométer az előző vizsgá
latoknak megfelelően azonosan viselkedik, míg a fémes katatermométer 
jóval kisebb hőelnyelést jelez. Ezzel szemben a rövidebb hullámhosszú infra
vörös és látható hősugárzásra az ezüstös és fémes katatermométerek egy
formán reagáltak, ami azt bizonyítja, hogy az infravörös és látható sugarak

- Táblázat
Száraz-, ezüstös-, fémes katatermométerek által felvett hő mgcal/cm2-mp-ben külön

böző sugárzási feltételek mellett

Hősugárzó megnevezése
fekete sugárzó infravörös sugárzó

távolsága centiméterben 6,8 40 16 54

katatermométer megjelölése : 
száraz .................................................. 102,3 7,08 90,5 5,79
ezüst (belül foncsorozott) ............... 102,5 7,61 46,1 2,32
fémes (galvanizált) ......................... 30,35 1,79 46,0 2,77

legnagyobb része az üvegen átjut és így a belső foncsorozásból, ill. a külső 
fémbevonatról közel hasonló mértékben verődik vissza. így tehát a tükröző 
bevonattal ellátott katatermométerek ugyanazon távolságban kisebb hő

elnyelést mutatnak, mint a száraz katater-mgca//cm*mp

5. ábra — Fig. 5 .:  Száraz (K ), 
ezüstös ( K J  és fémes (K J  kata
termométerek által felvett infra
vörös és látható hősugárzás a su
gárforrástól különböző távolságban. 
Heal and visible radiation absorbed 
by dry (K ), silvered ( K J  and me
tallic ( K J , catathermometers placed 
at various distance from the radia

tion source.

mométerek.
Az infravörös sugárzó hősugárzásának, 

továbbá a különféle katatermométerek su
gárelnyelésének pontosabb kimérésére soro
zatvizsgálatokat végeztünk. Ennek eredmé
nyeit tartalmazza az 5. ábra. Ezen megálla
pítható, hogy a katatermométer mérési hiba
határát figyelembe véve, az ezüstös és 
fémes kataértékek csaknem azonosak, míg 
az ún. száraz kataértékek ettől lényegesen 
eltérnek.

A lefolytatott kísérletek azt bizonyít
ják, hogy a tanulmány első részében ismer
tetett újfajta vizsgálati mód, mely a kata
termométerek fölmelegedésén alapul, mind 
az ezüstös, mind pedig a fémes katater
mométerre is alkalmazható. Ezzel a mód
szerrel kitűnt, hogy fekete hősugárzás ese
tén a belső foncsorozású, ezüstös katatermo
méter sugárzásmérésre nem alkalmas, ezzel 
szemben látható hősugarakra a külső fémes 
bevonatú katatermométerhez hasonlóan 
reagál. Minthogy melegüzemek sugárklímá
ját a kétfajta sugárzás együttesen alakítja
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ki, ezért a fémes bevonatú katatermométert tartjuk alkalmasnak a környe
zeti sugárzás mérésére.

A környezeti közepes sugárzási hőmérséklet a Stefan—Boltzmann-tör- 
vénynek megfelelően a következőképpen számítható ki :

A K = Ac U? ^±«273 -f 36,5 \4 _  / 273 +  Ц 4 "I100 / \ 100 J J ’
ahol А К  az ún. száraz és fémes kataérték közötti különbség, а Д(7 az üveg 
és fémfelületű katatermométerek sugárzási együtthatóinak különbsége, 
ts közepes sugárzási hőmérséklet.

A sugárzásos hőátadás kiszámításánál a katatermométer alsó, felső 
hőfokának számtani középértékét (35 -f- 38) : 2 =  36,5 vesszük figyelembe. 
Bradtlce kalorimetriás mérések alapján megállapította, hogy a katatermo
méter hőkapacitását jelző faktor a megadottnál 20%-nál magasabb, ezért 
а A érték 1,2-vel való szorzását javasolja. Ezek alapján a sugárzási hőmér
séklet :

ts =  100 1,2 A  A
A C

— 273

A fenti képlet alapján szükséges a katatermométer üveg- és fémfelületei 
sugárzási együtthatóinak ismerete. Az üveg sugárzási együtthatójának meg
állapításánál Schmidt és Eckert szerint az üveg relatív feketeségi fokát 
0,876-nak vettük. A fekete test sugárzási konstansa

Cf — 4,96 kcal/m2 h . A04 =  0,138 mgcal/cm2.s A04, 
ennek alapján az üvegfelület sugárzási együtthatója :

Cü =  0,876 . 0,138 =  0,121 mgcal/cm2.s A04, 
ha a fémes katatermométer relatív feketeségi foka e\, akkor 

A C =  0,876 . 0,138 — £l . 0,138.

A felhasznált fémes katatermo
méterek gj-jának meghatározását Sédy- 
vel közösen, zárt térben termoelemes 
hőfokmérésekkel, kisérleti feltételek 
között meghatároztuk. Az általunk 
haszált fémes katatermométerek ej-ja 
0,1—0,4 között ingadozott, ami Bed
ford és Warner 0,06-os, illetve Bradtke 
0,1-es értékénél magasabb, de gyakor
lati célokra még teljesen megfelelő.

A műszerek állandóinak ismereté
ben a közölt képlet alapján a környezet 
közepes sugárzási hőmérséklete kiszá
mítható. A képletben szereplő 4. gyök
kitevő a számolást kissé megnehezíti. 
Ennek könnyebbé tételére szolgál a 
6. ábra, ahol a száraz és fémes katater
mométer mérési eredményeinek kü
lönbsége alapján a környezet közepes 
sugárzási hőmérséklete leolvasható. 
A A A érték sugárzási szempontból

6. á b ra  — F ig .  6. : A  közepes su gár
zási h őm érsék let m egh atározása  száraz  
és fém es k ataérték  kü lönbsége a lap ján . 
D e te r m in a tio n  o f a v era g e  r a d ia t io n  te m 
p é ra tu re  u s in g  the d iffe ren ce  o f d r y  a n d  

m e ta llic  ca ta th erm o m eter r e a d in g s .
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való különbséget jelent és ezért, ha a két katatennométer mindegyike 
lehűlést, illetve felmelegedést jelez, a két érték különbségét, ha pedig az 
egyik lehűlést, a másik fölmelegedést jelez, a két kataérték összegét kell 
a A Ku megállapításánál figyelembe vennünk. E körülményre azért hívjuk 
fel külön a figyelmet, mert a fölmelegedést jelentő kataérték használata még 
általánosan nem ismeretes.

A mérések során kitűnt, hogy az egyes katatermométerek faktorának 
megállapítása nem teljesen pontos, így célszerűnek látszik a közepes sugár
zási hőmérsékletmérés céljára állandóan ugyanazon katatermométer-párt 
(száraz-fémes) felhasználni és a két műszert összekalibrálni.

A kalibrálás céljára olyan zárt teret kell létesítenünk, melynek falhőmérsék - 
lete meghatározható, ahol légáramlás nincs és melynek. nagysága elegendő 
ahhoz, hogy a benti levegő hőmérsékletének a katatermométerektől eredő 

. fölmelegedése elhanyagolható legyen. Erre a célra megfelel egy nagy karton
doboz, melyet olyan helyiségben helyezünk el, ahol a levegő hőmérséklete 
hirtelen ingadozást nem mutat és jelentősebb sugárzó hőforrás nincs. Kb. 
y2—1 era múlva feltételezhetjük, hogy a karton és a dobozban levő levegő 
hőmérséklete megfelel a helyiség levegő hőmérsékletének. Ekkor a dobozban 
katatermöméteres méréseket végzünk, mind száraz, mind pedig fémes kata- 
termométerrel, úgy, hogy a műszerek leolvasása a zárt doboz fedeléből kiálló 
szárakon, a dobozon kívül történik. A falhőmérsékletet a levegő hőmérsék
letének mérésével határozzuk meg. Megismételt mérések eredménye alapján 
megállapítjuk az ún. száraz és fémes kataértékeket. A közepes sugárzási 
hőmérséklet közölt képletét átalakítva, a falhőmérséklet és a kétfajta kata
érték közti különbség ismeretében kiszámítható a két műszer sugárzási együtt
hatóinak különbsége is. Az említett képlet AC'-re megoldva a következő : »

A C = 1,2 A K

91,76 I ts +  273 \4
\ 100 J

Ha a továbbiakban mindig ugyanazt a műszerpárt használjuk, a A C értéket 
felhasználhatjuk anélkül, hogy az egyes műszerek felületének valódi e érté
két pontosan ismernénk. A 6. ábrán éppen ezért közöljük a A C és a kör
nyező hőmérséklet közötti összefüggést. Ha a fémes bevonatú és az üveg 
felületű katatermométer sugárzási együtthatóját más vizsgálatokból eredően 
ismerjük, ennek megfelelően megtalálható a szükséges AC görbe. Ha a 
műszerpárokat magunk kalibráljuk össze, akkor a a K  értéknek és a fal hő
mérsékletének ismeretében állapítható meg a műszerpárnak megfelelő AC 
görbe.

A fent közölt elvi meggondolások és laboratóriumi kísérletek alapján 
egy melegüzemben helyszíni méréseket végeztünk. A külső levegő hőmér
séklete 25,2 C° volt, Az edzőműhelyben belül a levegőhőmérséklet, Assmann- 
féle psychrométerrel meghatározva, 30,2—31,4 C° között mozgott és ezt az 
értéket még a kemenceajtók közvetlen közelében sem haladta meg. A levegő
hőmérséklet kisfokú ingadozásával élesen szemben áll a kemencék felé való 
közeledéskor fellépő egyre fokozódó szubjektív melegérzés. Ennek alapján 
is megállapítható, hogy a léghőmérséklet mérése egymagában a melegüzemek 
mikroklímájának jellemzésére nem elegendő. Ez a megállapítás azért érdemel 
különös figyelmet, mert egyes melegüzemekben szokás a hőségérzetet vala
milyen hőfokhoz kötötten kifejezni és a legutóbbi időkig még a hivatalos
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rendelkezések is a melegüzemek kategorizálását kizárólag léghőmérsékleti 
érték alapján tették. A léghőmérséklet mérése melegüzemek munkaklímájá
nak jellemzésére azért helytelen, mert ha Assmann-féle psychrométerrel, 
a hősugárzás kiiktatásával valóban csak a léghőmérsékletet mérjük, a hőség- 
érzethez viszonyítva jóval alacsonyabb léghőfok értékeket kapunk ; míg 
ha a hőmérő minden ernyőzés nélkül a környezeti hősugárzásra is reagál, 
a kapott eredmények teljesen megbízhatatlanok, mert nagymértékben függnek 
a hőmérő-test felületétől.

A vizsgált üzemben egyidejű száraz és fémes katatermométeres méré
sekkel — alkalmazva a közepes sugárzási hőmérséklet-meghatározás fentebb 
vázolt módszerét — már az edző műhely ajtajában 44° közepes sugárzási 
hőmérséklet volt kimutatható, s ez az üzem közepén 62°-ra, a zárt kemence
ajtók előtt pedig 90°-ra nőtt. A kemencéből kikerülő kb. 900 C°-os izzó testek 
kihűlése közben, közvetlen közelben, ahol a hőségérzet és a kellemetlenül 
szúró hősugárzás csak rövid ideig volt elviselhető, 150° közepes sugárzási 
hőmérséklet volt megállapítható.

Az ismertetett üzemi kísérlet arra mutat, hogy a közepes sugárzási 
hőmérséklet melegüzemben a szubjektív hőérzetnek megfelelően alakul és 
számszerű értéke jól felhasználható támpontot nyújt a munkaklíma meg
javítását célzó műszaki berendezések tervezéséhez. A javasolt módszer külön
böző fajta melegüzemekben való kipróbálása és a kapott eredmények fino
mabb analízise további kísérletek feladata.

*

Az elvégzett kísérletek eredményét összegezve megállapíthatjuk, hogy 
a katatermométer nemcsak lehűlés, hanem fölmelegedés mérésére is alkalmas 
és ily módon az egy irányból jövő hősugarak intenzitása számszerűen is 
megállapítható. A mérési eredmények szerint a száraz és a belül foncsorozott, 
ezüstös katatermométer a fekete hősugárzásra azonosan reagál, míg a kívül
ről bevont, fémes katatermométer a hősugarak jelentős hányadát visszaveri. 
Rövidebb hullámú infravörös és látható hősugarak esetén az ezüstös és fémes 
katatermométerek viselkednek azonosan és kisebb kataértéket mutatnak, 
mint a száraz katatermométer. Melegüzemek környezeti hősugárzásának 
jellemzésére a közepes sugárzási hőmérséklet alkalmas, és ez száraz, illetve 
fémes katatermométerekkel történő egyidejű mérés segítségével könnyen 
meghatározható.
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A harmatképződés előrejelzése
Összefoglalás : A  m ezőgazdasági term elés igényei tö b b ek  k ö z ö tt o lyan  elő re

je lzést is m eg k ív án n ak , am elyek  m egad ják , hogy  az elkövetkező  é jszak a  fo lya
m án  lesz-e harm atképződés , to v á b b á  m ilyen  m enny iségű  lesz a  h a rm a t és h á n y  
ó ra  hosszat lesznek  h a rm a to sa k  a  növények . A  dolgozat k im u ta t ja , hogy  a  h a rm a t 
ism ert m ik ro  m eteorológiai kü lönbségei nem  h iú s ít já k  m eg ilyen  előrejelzések 
kész ítésé t, h iszen  m ás, m ik rom eteoro lóg iailag  erősen változó  jelenségek e lő re
jelzése m á r rég ó ta  fo lyik, pl. a  ködprognózis, az é jszakai fagyok  prognózisa  m á r  
n ag y  g y ak o rla ti fon tosságra  t e t t  szert. A szerző ism e rte ti a z t a  m ódszert, am e ly e t 
az Orsz. M eteorológiai In té z e t időjelző o sz tá ly án  en n ek  a  p rognosz tika i fe la d a t
n a k  a  m ego ldására  k ido lgozo tt.

★

П рогн оз образования росы. Д л я  у д о в л етв о р ен и я  п отребн остей  се л ь 
с к о х о зя й ств ен н о го  п р о и зв о д ств а , в частн ости  н у ж н ы  и п р о гн о зы , п р ед 
ск азы в аю щ и е  в о зм о ж н о сть  о б р а зо в а н и я  росы  в течен и и  п оследую щ ей  
н очи , д ал ее  к ол и ч ество  росы  и п р о м еж у то к  врем ени  в ч ас ах , ч ер ез к о то 
ры й  р о са  остается  н а  р а с те н и я х . Т р у д  п о к азы в ает , что и звестн ы е  м и к р о - 
м етеорол оги ч еск и е  р а з л и ч и я  в о б р азо ван и и  росы  не м еш аю т р а зр а б о т к е  
т а к и х  п р о гн о зо в , п р и н и м а я  во в н и м ан и е , что п р ед ск азан и е  д р у г и х , в 
м и к ром етеорол оги ческ ом  отн ош ени и  си л ьн о  и зм ен я ю щ и х ся  я в л е н и й , у ж е  
дол го  п р а к т и к у е т с я . Н а п р и м е р  п р о гн о з  т у м а н а  и п р о гн о з  зам о р о зк о в  
п р и о б р етал и  у ж е  больш ое п р ак ти ч еск о е  зн ачен и е . А втор  и зл а га е т  способ 
р а зр е ш е н и я  этой  п рогн ости ч еск ой  зад ач и , р а зр аб о тан н ы й  им  в п р о гн о сти 
ческом  отделен и и  Г о су д ар ствен н о го  м етеорол оги ч еского  и н сти ту та .

★

Prévisions de la rosée. L es in té rê ts  de la  p ro d u c tio n  agricole ex igen t la  p ré p a 
ra tio n  des prévisions co n cern an t la  fo rm ation , l ’abondance  e t  la  d u rée  en  h em es 
de  la  rosée. O n dém on tre , que  le ca rac tè re  m icrom étéoro log ique de la  rosée ne  
co nstitue  pas u n  obstacle  à  la  p rép a ra tio n  des prévisions générales de rosée, de 
m êm e que d ’au tre s  phénom ènes fo rtem e n t m icrom étéorologiques, com m e les 
b rou illa rd s, les gelées no c tu rn es e tc ., fo n t depuis longtem ps l ’o b je t des prévisions 
d ’une g rande  im p o rtan ce  p ra tiq u e . L ’a u te u r  dévelope les principes selon lesquels 
les p révisions de rosée se fo n t dans le service de l ’I n s t i tu t  M étéorologique H o n 
grois.

4 ★

1. Bevezetés. Ma már nincsen olyan időjárási jelenség, amelynek rövid 
tartamra (24—36 órára) szóló előrejelzését ne lehetne jó eredménnyel meg
oldani a rendelkezésre álló szinoptikai módszerek segítségével. Vannak ellen
ben olyan időjárási jelenségek, amelyek a nyilvános időjárási jelentésekben 
mégsem szerepelnek, mert előrejelzésük iránt még nem merült fel gyakorlati 
igény. Ezek közé tartoztak sokáig az úgynevezett mikrocsapadékck is (a 
harmat, dér és zúzmara). Közülük először a zúzmara került be az előre- 
jelzendő jelenségek közé, amikor a villamos energiagazdálkodás szükségletei
ből folyólag Magyarországon bevezettük, sok külföldi államot megelőzve, a 
zúzmara rendszeres előrejelzését. Újabban a mezőgazdaság korszerű fejlődése 
a harmat előrejelzését is kívánatossá teszi, ezért a jelen dolgozatban ennek 
az előrejelzési ágnak az alapkérdéseit óhajtjuk megvizsgálni.

A prob lém a tö r té n e t i k ifejlődéséről k ö v e tk ez ő k e t ke ll e lő rebocsá tanunk .
Az idő je lzéstan  év század u n k  huszas éveiben, a  n ag y  bergeni felfedezések ide jén  

a la k u lt  á t  a  régi em p irikus prognosztikábó l korszerű , fiz ika i k ö v e tk ez te tések k e l do l
gozó tu d o m án n y á . E z á lta l lehetővé  v á lt , hogy  a  légkör bo n y o lu lt fo ly a m a ta it elfogad-
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ható pontossággal jelezzük előre és megindulhatott a tudományos időjelzések széles
körű gazdasági felhasználása. Az időjelző szolgálatoknak ez az új korszaka azonban 
még nem ölelte fel az összes időjárási jelenségek előrejelzését, hanem csak azok a jelen
ségek voltak az előrejelzés tárgyai, amelyeknek nagyfokú és közvetlen kihatásaik van
nak a különféle gazdasági ágakban és a mindennapi élet folyásában. Az előrejelzések 
tehát a napsütésre, felhőzetre, ködre, jelentékenyebb csapadékfolyamatokra, erősebb 
szelekre, hőmérsékleti viszonyokra és a zivataros jelenségekre terjeszkedtek ki. Ezzel 
szemben az időjárásnak gazdaságilag és élettanilag kevésbé hatékony jelenségei, a 
gyengébb szelek, a mikro csapadékok, optikai jelenségek stb. általában kívülmaradtak 
-az időjárási szolgálatok feladatkörén.

A legutóbb elmúlt másfél évtized az időjelzéstan újabb nagyfokú fejlődését hozta 
magával. Az aerológiai adatanyag óriási mértékű megnövekedése és rendszeressé válása 
nyomán kialakultak az egész troposzféra vizsgálatára kiterjeszkedő aeroszinoptikai 
analízis módszerei. Az előrejelzések részletessége és megbízhatósága sokat javult, és 
fokozatosan megnyüt a lehetőség az időjárás olyan finomságainak az előrejelzésére, 
amelyekre nézve azelőtt nem sikerült jó beválási eredményeket elérni.

Az időjelzéstan lehetőségeinek ez a nagyfokú kibővülése azonban még nem jelen
tette azt, hogy minden meteorológiai jelenség valóban belekerült a rendszeres napi 
előrejelzések feladatkörébe. Csak azoknak a jelenségeknek a prognosztikája indult 
fejlődésnek, amelyek előrelátását a gyakorlati élet igényei megkövetelték. Példaként 
•említjük egy igen érdekes hazai meteorológiai jelenségnek, a délibábnak az előrejelzését. 
Idegenforgalmi szempontból egy időben szükségesnek mutatkozott, hogy tavasztól 
■őszig a délibáb fellépéséről naponkénti előrejelzések készüljenek. Minthogy a délibáb 
keletkezésének szinoptikai feltételei megállapíthatók voltak, az előrejelzési módszer 
kidolgozásának nem volt akadálya [1]. Az idegenforgalmi szervek érdeklődése azonban 
néhány év múlva a háború kitörése miatt ellanyhult a délibáb-kérdéssel szemben. 
Ezért a meteorológiai előrejelzéseknek ez az ága (ámbár jó eredményeket adó kész 
methodika állt rendelkezésre) megint kimaradt a gyakorlati szolgálat napi feladatainak 
sorából.

A legutóbbi időkig a harmat is azok közé a meteorológiai jelenségek közé tar
tozott, amelyek előrejelzése elvben ugyan lehetséges, de a gyakorlatban megvalósítatlan 
volt. Az utóbbi évek folyamán azonban a meteorológia érdeklődése a harmat felé for
dul. Az agrometeorológia oldaláról négyféle gyakorlati szempont teszi kívánatossá a 
harmat 'tanulmányozását és fellépésének előretudását.

Az egyik szempont abban áll, hogy a harmatképződés vízszerzési lehetőséget jelent 
a növények számára, éspedig olyan vízszerzésnek a lehetőségét, amely éppen a száraz
sági időszakokban van meg, tehát olyankor, amikor a növény vízháztartása nehéz
ségekkel küzködik. Ennek teljes méltánylásához szem előtt kell tartanunk a következő 
érdekes biometeorológiai tényeket. Amikor a növény a szárazságtól szenved, akkor is 
körülveszi a növény testét az óriási vízgözmennyiségeket tartalmazó légóceán, de a lég
tengerben jelenlevő hatalmas vízkészlet a növény számára közvetlenül nem használ
ható, mert a növény táplálkozásához a talajból felvehető folyékony halmazállapotú vízre 
van szükség. Ezért a levegőben mindig jelenlevő nagy vízgőzmennyiségek mellett is 
a növény éppen úgy elpusztulhat vízhiányban, mint ahogy az óceán hullámain vergődő 
hajótöröttet is a szomjanhalás fenyegeti mentőcsónakjában, szintén abból az okból, 
hogy a közvetlen szomszédságában levő óriási vízmennyiségekből nem tudja a vizet 
olyan alakban megkapni, amely a saját kis vízháztartási szükségleteinek a kielégítését 
biztosíthatná. A harmatképződés azonban a levegő vízgőzkincsének egy részét folyékony 
vízzé változtatja, mégpedig ez az átalakulás részben magának a növénynek a testfelü
letén, részben pedig a talajnak a felszínén megy végbe. Ez a kedvező mozzanat kép
viseli annak az érdeklődésnek egyik forrását, amellyel a korszerű agronómia újabban a 
harmat jelensége felé tekint. Bár a harmatból származó folyékony víz távolról sem 
■egyenlő értékű a növény számára a talajon át felvehető, oldott táplálóanyagokat tar
talmazó vízmennyiségekkel [2], a harmatképződés fellépésének aszályos időszakok 
folyamán mégis nagy jelentősége van, mert legalább azokban az órákban, amelyekben 
a növénynek a felszínét harmat borítja, szünetelnek a további vízveszteségek és a növény 
vízháztartási egyensúlya ezáltal kedvezőbbre fordul.

Egy második szempont, amely a korszerű agrártudományban a harmat fellépését 
és előrelátását fontossá teszi, a harmatnak a káros hatásaiból adódik. Egyre több adat 
merül fel arra, hogy a harmat támogatja bizonyos növényi betegségek terjedését és 
akadályozza az ellenük folyó védőintézkedések hatásosságát. Ezért növényvédelmi 
oldalról is felmerül az az igény, hogy a harmatképződésre nézve előrejelzéseket adjunk.

A harmadik szempont, amely a harmatképződés előrejelzését szükségessé teszi, 
egyelőre még csak külföldön merült fel a nagy gyapottermelő országokban, ahol a gya-
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potszedés munkájának megkönnyítésére ún. levélhullató szereket használnak. Ezek 
póralakú készítmények, de csak akkor hatásosak, ha kiszórásuk után harmat képződik 
és a harmatcseppekben oldásba mennek [3].

Végül a mezőgazdaság gépesítése folyamán új szerep jutott a harmatnak azáltal, 
hogy bizonyos gépi munkákat csak akkor lehet elvégezni, ha a növények felszíne harmat- 
mentes. így például az arató-cséplőgépek egyik munkafeltétele, hogy a harmat fel- 
száradását be kell várni, mielőtt a gépek a terepre mennek. A harmatképződés bőségé
nek előrejelzése lehetővé teszi, hogy előrelássuk, másnap reggel a gépi munka korán 
vagy későn lesz-e megindítható [4].

Mindezek a tények arra mutatnak, hogy a harmat sem tekinthető olyan közömbös 
jellegű meteorológiai jelenségnek, amelynek prognózisa a gyakorlati mezőgazdaság szem
pontjából mellőzhető volna. Ezért láttuk időszerűnek a harmat-előrejelzés módszerének 
kidolgozását. Eredményeinkről az alábbiakban számolunk be.

2. A mikroklimatikus jellegű folyamatok előrejelezhetőségének problémája. 
Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a' harmat annyira helyhezkötött, apró 
földfelszíni körülményekhez alkalmazkodó jelenség, hegy előrejelzése egy
általán nem is lehetséges. Ámde, aki ezt állítja, az egy helyes meteorológiai 
tételből levon egy helytelen következtetést.

Ugyanis vitathatatlan, hegy a harmat valóban mikroklimatikus jellegű 
meteorológiai jelenség, sőt éppen egyik legkitűnőbb példája az igen kis tér
ben is változóan, szeszélyes eloszlásban fellépő jelenségeknek. Azonban a 
harmatot éppoly kevéssé szabad ezen a címen kizárni az előrejelezhető meteo
rológiai jelenségek sorából, mint ahogyan a mikroklíma más jellemző folya
matainak az előrejelzéséről sem mondunk le. Nagymértékben mikroklimatikus 
természetű jelenség például az éjszakai lehűlés és az éjszakai fagy is, de ez 
senkit sem tart vissza attól, hogy fagyjelzéseket készítsen vagy a fagyjelzé
seket gyakorlati téren felhasználja. Nagymértékben mikroklimatikus jelen
ségek a ködök bizonyos fajtái is, továbbá a szélviszonyok is, de ez nem vál
toztat azon, hogy a ködprognózisok és a szélprognózisok az időjelzésnek a 
legfontosabb és legtöbbet használt ágai közé tartoznak.

Természetesen ezeknél a mikroklimatikus jellegű időjárási tényezőknél 
az előrejelzésnek a feladata nem abban áll, hogy minden egyes mikroklímán 
belül részletezze az illető jelenség fellépésének mértékét. Az előrejelzés nem 
azt mondja meg, hogy egy megnevezett vetéstábla szélső szegletében talál
ható fagyzúgban lesz-e fagy, vagy egy szélárnyékos útbevágásban lesz-e 
szélvihar. Az előrejelzésnek ilyen esetekben is nagy területeket felölelő, makro- 
meteorológiai jellege van, amennyiben azt kell megadnia, hogy az illető ország
részben lesz-e fagy, milyen mértékű fagy fordulhat elő, csakis a fagyzúgokra 
szorítkozik-e majd, és a szélnek kitett területeken milyenek lesznek a szél
viszonyok. Hasonlóképpen a harmatelőrejelzés elé sem azt a (különben is 
megvalósíthatatlan) feladatot tűzzük, hogy fűszálanként részletezze, melyik 
növénypéldányon milyen mértékű harmatkicsapódás fog fellépni. Hanem 
a feladat annak a megjelöléséből áll, hogy a harmatképződésre alkalmas 
fekvésekben levő növényzeten feg-e az illető éjjelen harmat fellépni, éspedig 
milyen erősséggel és milyen tartóssággal (pl. már délután megkezdődik-e 
a harmat képződése, vagy csak az éjszaka legvégén következik-e majd be).

A felhozott példák kellően megvilágítják a következő általánosabb meg
állapítást : Ha egy meteorológiai jelenség nem makrometeorológiai (nagy terü
leteken nagyjában azonosan fellépő), hanem mikrometeorológiai (kis távolsá
gokban is igen változó módon jelentkező) jellegű, az nem teszi lehetetlenné 
az előrejelzését, hanem csak bizonyos bonyolító mozzanatokat visz bele az előre
jelzés feladatába. A mikrometeorológiai természetű jelenségek előrejelzését 
ugyanis nem lehet az egész ország minden pontjára egyformán érvényes
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alakban kimondani, hanem olyan fogalmazást kell választani, amelyből 
kitűnik, hogy a jelenség kis távolságon belül fellépő helyi különbségeket 
fog mutatni. Az előrejelzésnek azt kell megadnia, hogy a jelenség egyáltalán 
fel fog-e lépni és hogy fellépése milyen mértékben szorítkozik majd csak a 
speciális mikroklimatikus fekvésű helyekre.

Eszerint a harmat előrejelezhetetlenségéről szóló állítás nem igazságot 
fejez ki, hanem csak féligazságot. Igaz benne az, hogy nem lehet olyan har
matjelzést készíteni, amely egy nagy terület minden pontjára felsorolás
szerűen megadná a harmat mennyiségét és tartósságát. De viszont valótlan 
benne az, hogy a harmatot ne lehetne olyan értelemben előrejelezni, mint 
ahogyan más mikroklimatikus jellegű időjárási tényezők alakulását is siker
rel és hasznosan tudjuk a gazdasági élet intézői számára bejelenteni.

3. A harmat-előrejelzés elvi alapjai. Ennek a dolgozatnak nem feladata, 
hogy a harmat keletkezésének jólismert fizikai feltételeit taglalja. Feltéte
lezzük az olvasóról, tisztában van azzal, hogy a harmat a földfelszíni szilárd 
testek felszínével közvetlenül szomszédos, vékony levegőrétegben foglalt 
vízgőznek a halmazállapot-változása útján keletkezik, éspedig annak a 
hűtőhatásnak a következtében, amelyet ezeknek a szilárd felületeknek a sugár
zás útján előálló elsőleges lehűlése idéz elő. Eszerint a harmat keletkezésé
nek szükséges feltétele az olyan időjárás, amely a földfelszíni szilárd anyagok 
megfelelő mértékű kisugárzási lehűlését teszi lehetővé (ún. sugárzási idő
helyzet). A harmatképződés kezdeti időpontját és általános mértékét viszont 
megszabja a levegő vízgőztartalma (harmatpontja), továbbá a sugárzási 
lehűlés sebessége és mértéke.

Ennek megfelelően a harmatképződés lehetőségének, mértékének és tar
tósságának előrejelzése mindenekelőtt azt kívánja, hogy a bekövetkező 
sugárzási lehűlés lehetőségeit ítéljük meg. Ha azt találjuk, hogy sugárzási 
lehűlés az éjszaka folyamán egyáltalában nem lesz, akkor előrejelzésünk 
úgy fog szólni, hogy harmat nem lesz. Ha azt találjuk, hogy a sugárzási 
lehűlés fel fog lépni, akkor ennek várható mértékét kell megbecsülnünk és 
ezt egybe kell vetnünk a harmatpont értékével : azt kell eldöntenünk, hogy 
a lehűlés eléri-e majd a harmatpontot, vagy nem. Ha nem éri el, akkor ismét 
azt kell kimondanunk, hogy harmat nem keletkezik. Ha. eléri, akkor mint 
további elvégzendő feladat merül fel annak megbecsülése, hogy a harmat- 
pont elérése hány órakor fog bekövetkezni és a harmatképződés folyamán 
milyen mértékű vízkicsapódásra kell számítani. A páranyomásgörbe ismert 
alakjából azonnal következik, hogy magas harmatpont mellett már csekély 
lehűlésnél és rövid idő alatt is jelentékeny vízmennyiség csapódhat ki, ala
csony harmatpont mellett ellenben a harmatképződés lassabban szolgáltatja 
a kikondenzálódó vízmennyiségeket.

A felsorolt kérdések megoldásához az időjelzéstanban már kész meto
dika áll rendelkezésre a fagy jelzésele készítési módszerében. Az éjszakai fagyok 
előrejelzése ugyanis, bár látszólag egy egészen más időjárási elemnek az 
előrejelzéséből áll, a valóságban igen közel jár tárgyilag a harmatprognózis
hoz. Ugyanis az éjjeli fagyok fellépésének, mint ismeretes, egyik szükséges 
feltétele az, hogy harmat ne képződjék és a harmatpont 0°-nál alacsonyab
ban feküdjön. Éppen ezért a fagyjelzések keretében már eddig is szükséges 
volt, ha nem is teljes harmatjelzéseknek az elkészítése, de legalább is a har
matpontnak és a harmatképződés lehetőségének az előrejelzése.

Ezért a fagyjelzések egész mai módszertana készen rendelkezésre áll 
a harmatprognózisban való felhasználás céljaira. Kiindulópontul szolgál,
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a harmatjelzéseknél is, az a sarkalatos meteorológiai tétel, hogy a sugárzási 
jelenségek csak a derült és szélcsendes éjjeleken fejlődnek ki erős mértékben. 
A laikusok körében is jólismert tény, hogy borult vagy szélviharos éjjeleken 
nem képződik harmat. A borultság ugyanis megakadályozza a felszíni tárgyak 
jelentékenyebb sugárzási lehűlését. A szél pedig megengedi ugyan a fel
színi testek lehűlését, de megakadályozza azt, hogy a hideg felszínek állan
dóan ugyanarra a vékony levegőrétegre fejtsék ki a hűtőhatásukat, mert 
a széllel járó cseremozgások a levegő függőleges keveredését okozzák és így 
egyugyanazon csekély tömegű levegőmennyiségnek a talaj menti tárgyakkal 
való tartós érintkezését meghiúsítják. A harmat előrejelzése tehát mindenek
előtt felhőzeti és szélprognózisok készítését kívánja meg a napnyugtától az éjszaka 
végéig terjedő időre. Természetesen nem ad elegendő alapot a harmatjelzések 
elkészítéséhez az, hogy az éjszaka kezdetén derült és szélcsendes az idő. 
Egy később bekövetkező frontátvonulás, illetőleg praefrontális borulás vagy 
prhefrontális szélélénkülés szintén megszüntetheti a sugárzási időjárás fenn
állását, és ezzel a harmatképződéshez szükséges lehűlés folyamatát meg
akaszthatja, vagy a már megindult harmatképződésnek véget vethet és ezzel 
az illető éjszaka harmathozamát lényegesen leszállíthatja. Hasonlóképp 
éjszaka elején fennálló borult vagy szeles idő magában véve még szintén nem 
kezesség arra nézve, hogy harmatképződés később sem lesz, mert egy poszt
frontális idő javulás néhány órán belül is a harmatképződés feltételeinek be
teljesedését hozhatja meg.

A kedvező sugárzási feltételek mérlegelése után következik a harmat- 
pontra vonatkozó előrejelzés elkészítése. I t t  nagyobb pontossági követel
ményeket kell magunk elé kitűznünk, mint a fagyjelzés keretében már eddig 
is elvégzett harmatpont-előrejelzésnél, mert ott csak az volt lényeges, hogy 
a harmatpont 0° alatt vagy felett fog-e feküdni, ellenben a harmat prognosz
tikájában (mint fentebb már kifejtettük) az is lényeges, hogy a pozitív har- 
matpont-értékek milyen magasan fekszenek. Ismét hangsúlyoznunk kell, 
hogy a harmatpont értékének is az egész éjszaka folyamán való viselkedését 
kell előrejelezni, mert a délutáni vagy esti harmatpontérték csak akkor ad
hatna útbaigazítást, ha a harmatpont értéke később nem változnék meg. Ezzel 
szemben minden légtömeghatár átvonulása általában a harmatpont jelenté
keny emelkedését vagy süllyedését hozza magával, tehát a harmat kelet
kezési feltételei szempontjából minden ilyen esemény új helyzetet teremt.

Eszerint a határfelületek (frontok és lesiklófelületek) átvonulásai még 
akkor is erőteljesen beleszólnak a harmatképződés feltételeibe, ha csak gyenge 
fejlettségű határfelületekről van szó. Például egy gyenge fejlettségű fronton, 
amelynek felhőzete kevés, csapadékjelenségei nincsenek és szél jelenségei 
csekélyek, még mindig nagy különbség állhat fenn a kétoldali levegő harmat- 
pontjában. A fejlett frontok a harmatképződésre többnyire kedvezőtlenek, 
a gyenge frontok ellenben igen előnyösek is lehetnek. A lesiklófelületek átvo
nulása általában kedvez a sugárzási jelenségek kialakulásának, harmatpont
beli hatásuk azonban úgy kedvező, mint igen kedvezőtlen is lehet. Ezért 
a harmatjelzés érdekében a napnyugtától napkeltéig terjedő időben várható 
gyenge határfelületeket is pontosan előre kell látnunk és az összes átvonulások 
fejlettségi fokáról megbízható képet kell magunknak alkotnunk. Ezek a szem
pontok az aerológiai szinoptika újabb módszereinek a teljes bevetését köve
telik meg.

4. A harmat időtartamának előrejelzése'. Hogy a növényi felületek harmat- 
bevonatának fennállási idejét is előre kell jelezni, azt következő szempontok
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teszik időszerűvé. Mint már kiemeltük, a harmatbevonat egyes éjjeleken csak 
közvetlenül napkelte előtt jelenik meg és ebben az esetben csak futó, átmeneti 
jelenség. Más napokon a harmatképződés már a délutáni órákban, a teljes 
besötétedés előtt megkezdődik és a harmatbevonat a növényeken 12—14 
óra hosszat vagy még tovább is jelen lehet. A harmat jelenlétének időtar
tama tehát erősen változó mennyiség. Üjabb biometeorológiai vizsgálatok 
arra az álláspontra helyezkednek, hogy a harmat időbeli tartóssága a növé
nyek szempontjából még sokkal fontosabb, mint a képződő harmatnak a 
mennyisége [5]. A harmat tartósságának előrejelzése elől tehát nem szabad 
kitérnünk.

Ennek a feladatnak a megoldása végett a harmatképződés megkezdő
désének óráján kívül előre kell jelezni a harmat eltűnésének idejét is.

A kérdés első felének megoldásával az előző pontban már foglalkoztunk : 
a harmatpont ismeretéből és a lehűlési sebesség megbecsüléséből kiszámít
ható az az időpont, amelyben a harmatképződés (átlagos mikroklimatikus 
környezetben elhelyezett tárgyakon) meg fog indulni.

A kérdés második felére, a harmat eltűnési időpontjának meghatározá
sára vonatkozólag a következő támpontokat vehetjük igénybe. Zavartalan 
sugárzási időjárásban a harmat eltűnése napkelte után rövidesen következik 
be, ha a harmat mennyisége nem volt különlegesen nagy ; a harmat teljes 
elgőzölgéséhez szükséges időtartam azonban néhány órát is kitehet akkor, 
ha a harmatképződés nagyon bőséges volt. Ugyancsak megnyúlik a harmat 
jelenlétének időtartama akkor, ha a harmatképződést ködkeletkezés követte. 
Szem előtt tartandó, hogy a harmat elgőzölgését egyrészt a nappali felmele
gedés közvetlenül okozza, másrészt pedig a felmelegedés nyomában járó 
turbulens jellegű légmozgások is kedveznek a folyékony víz gyors elgőzöl- 
gésének. Bonyolultabb helyzetek állnak elő, ha a sugárzási helyzet már nap
kelte előtt megszűnik, a légáramlás megélénkül, vagy az égbolt felhőssé 
válik. Ha élénk, turbulens jellegű szél indul meg az olyan éjjelen, amelyen 
már előbb’harmat képződött, akkor a harmat általában még napkelte előtt 
eltűnik. Ha viszont az égbolt befelhősödik, akkor a harmat csendes légálla
pot esetén napkelte után is sokáig megmaradhat. Egy teljesen kidolgozott 
harmatprognózis elkészítésénél ezeket a mozzanatokat is mind mérlegelni 
kell.

5. A harmatjelzések megfogalmazást módja. A harmat keletkezésére, erős
ségére és tartósságára vonatkozó tejes harmatjelzéseket ez idő szerint még 
az érdeklődőknek csak egy szűkehb köre kívánja meg. Éppen ezért a rádió 
és az újságok számára kiadott jelentésekbe, amelyek amúgy is folyton rész
letesebbé és hosszabbá válnak, a tejes harmatjelzés nem vehető fel. Más
részt indokoltnak látjuk, hogy a különösen erős harmatképződésű időjárási 
helyzetekben az időnek ez a vonása is egy-két szóval (pl. ,,kiadós hajnali 
harmatképződés”) megemlítést kapjon.

Eszerint a harmatjelzés azok közé az előrejelzési ágak közé tartozik, 
amelyek nem a nagyközönségnek adott általános időjárási jelentésekben, 
hanem egy szűkebb kör számára adott telefoni tájékoztatás útján jutnak 
el az érdekeltekhez. A Meteorológiai Intézet már ez idő szerint is nagy szám
ban tart fenn ilyen különleges, előrejelzési szolgáltatásokat, például a vasút, 
hajózás, légiközlekedés, autóbuszjáratok, télisportolók, vízisportolók, energia- 
átviteli hálózatok részére. Ezekhez csatlakozik majd előreláthatólag a külön
leges harmatelőrejelzések közlése is.
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Hogy a jelenlegi módszerek használata néhány jellegzetes időjárási 
helyzetben milyen részletességű harmatjelzések elkészítését teszi lehetővé, 
arra vonatkozólag tájékoztatásul közöljük a harmatprognózis megszövege
zésének néhány példáját.

1. Az egész országra kiterjedő anticiklonos helyzetben, amikor az anti
ciklont átszelő észak—déli fekvésű lesiklófelület hazánk felett halad át és 
a lesiklófelület egyik oldalán kis vízgőztartalmú, a másik oldalán jelentékeny 
vízgőztartalmú levegőfajta foglal helyet : ,,Az ország nyugati részein erős 
harmatképződés az egész éjszaka folyamán ; keleten csak helyenként fellépő 
gyenge hajnali harmatkeletkezés.”

2. Csekély abszolút vízgőztartalmú északi légbetörést követő éjszakán, 
amikor a nyugati megyékben már a szél lecsillapodására lehet számítani : 
,,Nyugaton gyenge harmatképződés >a napkelte előtti órákban ; keleten har-

. mat nélküli éjszaka”.
3. Magas harmatpontú, csekély harmatpont-depressziójú levegőben le

játszódó felhőátvonulásos időjárású éjszakára : ,,A mélyebb fekvésű helyeken 
gyenge harmatképződés.”

4. Szeles éjszakákon, a harmatképződésre egyébként hajlamoe levegő
fajta jelenlétében : ,,A szélvédett helyeken harmatképződés.”

5. Nyári sugárzási helyzetben, magas harmatpont és csekély harmat- 
pont-depresszió esetén : ,,Már alkonyatkor megkezdődő erős harmatképződés 
és a keletkezett harmatnak napkelte után több órán át való megmaradása.”

A felhozott példák mutatják, hogy a harmat előrejelzésénél (mint minden 
más időjárási jelenség előrejelzésénél is) nem adhatók meg gépiesen alkalmaz
ható, kész „szabályok”, hanem minden egyes esetben szinoptikai követ
keztető munkát kell végezni, amely a légkörben működő összes fizikai folya
matok mérlegelésére kiterjeszkedik.

6. Példák a kidolgozott előrejelzési módszer alkalmazásának bemutatására. A harmat
előrejelzések kifejtett módszerének alkalmazására néhány részletesebben kielemzett 
példát közlünk az 1954. évi nyár szinoptikai helyzeteiből. A példákat azért választ juk a

1. ábra. 2. ábra.

nyári időszakból, mert a harmat előrejelzésének — mint a fentebb elmondottakból 
kitűnik — főképp a nyári hónapok folyamán van mezőgazdasági jelentősége.

A) Első példaként az 1954. június 10-ikei anticiklonos jellegű időjárási hely
zetben felmerülő harmatjelzési problémát mutatjuk be. Az aeroszinoptikai elemzés első 
tanulsága, hogy ennek a napnak a hajnalán az ország időjárását anticiklonhoz tartozó
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7 esiklófelület irányítja (1 —2. ábra : 02 gmt talajtérkép, 03 gmt 500 mb-os topográfia). 
Az antici klon magva a troposzféra alsó felében a Keleti Kárpátok felett található. A 
lesiklófelület derűit időjárása csaknem az egész országra kiterjed ; a nyugati határ felé 
azonban már egy fejlett ciklonrendszernek a betörési frontja közeledik. A troposzféra 
alsó felének közepés hőmérsékleti eloszlását (3. ábra) úgy írhatjuk le, hogy a felettünk 
jelenlevő anticiklonos terület meleg levegőnyelvétől eltekintve, a térképen két nagy 
kiterjedésű hideg terület uralkodik. Ezek közül, mint a termobárikus mező térképe

tanúsítja (4. ábra), a nyugati hideg centrum az Alpok vidéke felett erősen terjeszkedik,
Magyarország felett azonban egyelőre még a meleg advekció van folyamatban.

Ennek a napnak a harmatjelzés szempontjából igen figyelemreméltó vonása, 
hogy az országot szubtrópusi levegőfajta borítja, amelynek dél felől folyó fokozatos 
előnyomulása közben a harmatpont igen magas értékekre emelkedik fel. A délelőtti 
órákban a harmatpont Budapesten és a Dunántúl egyes részein eléri a 20 fokot, ami 
kivételesen nagy vízgőztartalmat jelent. Ez a körülmény, egymagában tekintve, a leg

közelebbi éjjelre erős és korai időpontban megkezdődő harmatképződést tenne való
színűvé. A további térképek azonban azt mutatják (5. ábra : 06 gmt terminus), hogy 
a nyugati ciklonrendszer hidegfrontja fenyegetően előnyomul, ennek kapcsán pedig 
az ország területén már a legközelebbi éjszaka folyamán erős felhőzetre, délnyugatról 
északkelet felé előhalaió zivataros jellegű csapadékokra (ún. paradox zivatarokra) és 
az új, hidegebb levegőfajta fokozatos térhólítására van kilátás. Ezek mérlegelése alap
ján a Dunántúlon a harmatképződés elmaradását kell előrejelezni, az Alföldön pedig 
csak az éjszaka első felében fellépő mérsékelt harmatképződás látszik valószínűnek, 
mert az időrosszabbodás átterjedése a harmatkópződést ott is meg fogja szüntetni.

3  Időjárás 8 33



B) Még sokkal érdekesebb példát szolgáltat a harmat jelzés szempontjából a követ
kező nap, 1954. június 11-ilce. Budapesten egy hajnali zivatar folyamán történik meg 
a rádiószonda felbocsátása. Ez a felszállás a troposzférái légoszlop igen nagy vízgőz- 
tartalmáról tanúskodik. Németh Tivadar számítása szerint a függőleges légoszlop ki
csapható vízgőztartalma Budapesten 03 gmt időpontban közelítőleg 35 milliméterre 
becsülhető. A főváros felett levő légoszlopot ekkor még teljes egészében a szubtrópusi 
levegőfajta töltötte ki, amelyben a Cumulonimbus kifejlődött. Ugyanennek az idő-

7. ábra. 8. ábra.

pontnak a részletesebb szinoptikai jellemzését a 6—8. ábrákon közölt térképek szol
gáltatják.

A rendkívül nagy vízgőztartalom, a magas harmatpont, és az éjszaka folyamán 
hullott csapadékok miatt a helyzet továbbra is igen kedvezőnek látszik a kiadós harmat- 
képződésre, annál is inkább, mert a frontátvonulás megtörténte után a felhőzet csök
kenése és a szél legyengülése is megkezdődött. Ennek ellenére a későbbi térképek 
(9. ábra: 12 gmt időpontból) azt árulják el, hogy az új levegőfajtában újabb kon

vektiv felhőképződésre és éjszakai zápo
rokra lehet számítani, ami a harmatképző
désnek nem kedvez. Ezért június 11-én is- 
olyan harmatjelzés volt indokolt, amely 
(a levegőnek a kivételesen nagy vízgőztar
talma ellenére is) csak' gyenge harmatkép
ződést helyez kilátásba.

Ezt az álláspontot igazolta a további 
fejlődés, amely az esti és éjszakai órákban 
Budapesten és az ország keleti felében 
hosszadalmas zivatarokat és a Dunántú
lon is olyan mértékű felhőzetet hozott, 
amely a harmatképződést megakadályozta.

C) A bemutatandó harmadik példa 
(1954. június 25.) bizonyos tekintetben 
ellenkező természetű a megelőzőkhöz ké
pest, mert ezúttal a harmatképződésre pil
lanatnyilag kedvezőtlen időjárási körülmé
nyek között az időjárási helyzetnek olyan 
átalakulása jelezhető előre, amely a har

matképződés erőteljes megindulására nyújt alkalmat. A 06 gmt talajtérkép (10. ábra) 
arról tanúskodik, hogy ennek a napnak a reggelén még hideg légbetörések ural
kodnak az országban erős felhőzettel és csapadékokkal. A 24 órai csapadék- 
mennyiség az ország keleti felében több állomáson az 50 mm-t is meghaladja. A tér
képek uralkodó vonása azonban az Alpok és Szudéták felett található lesiklófelület. 
A topográfiák és a termobárikus térkép (11. ábra) világosan mutatják, hogy a légtömegek
nek és a lesiklófelületnek nyugat—keleti irányú továbbvonulására kell számítani. A lesikló
felület kelet felé való eltolódása következtében Magyarországon csendes sugárzási idő
járás kialakulása áll küszöbön. Ezenkívül még mérlegelni kell azt is, hogy a harmat- 
képződés számára kedvező feltételeket nyújt az erősen ázott földfelszín és a harmat-
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Pont m a g a s  értéke (a keleti megyékben 17 — 20 fok). Ezek szerint erősebb harmat
képződést kell előrejelezni.

A bemutatott három minta-prognózis beválásának ellenőrzésére Kéri Menyhért 
osztályvezető elvtárs szíves támogatása révén 60 olyan éghajlatkutató állomás meg
figyelési íveit vettem alapul, amelyek az észlelések igen gondos végzésével tűnnek ki. 
Békessy Andrasné kutató az Intézet éghajlati osztályában szíves volt az anyagot nagy 
alapossággal átnézni. Ezen a helyen is mindkettőjüknek meleg köszönetét mondok

a nyújtott segítségért. A tőlük kapott adatok a következő képet nyújtják : Június 
11-én reggel, amikorra módszerünk szerint a harmatképződés valószínűsége csekély
nek adódott, a kiválasztott 60 állomás közül 50 állomáson nem jegyeztek fel harmatot . 
Jún. 12-én, hasonló előrejelzés mellett, 43 állomáson nem volt harmat. Ellenben június 
26-án reggel, ismét az előrejelzési módszerrel összhangban, a 60 állomás közül csak 
9-en nem volt harmat, és a többi 51 állomás közül majdnem mindegyik erős harmatot 
észlelt. A megfigyelési adatokkal való ellenőrzés tehát mind a három példában kedvezően 
zárul.

7. Összefoglaló áttekintés. Az előadottakból kitűnik, hogy a harmat előre
jelzése szorosan összekapcsolódik olyan más időjárási jelenségeknek az előre
jelzésével, amelyek már régóta rendszeres előrejelzéseknek a tárgyai. A harmat- 
előrejelzés egyes kérdéseit már a fagyprognosztika keretében is meg kellett 
oldani ; a harmat-előrejelzés egész feladatának megoldása pedig megkívánja, 
hogy részletesebb hőmérsékleti, felhőzeti, és szél-prognózissal rendelkezzünk. 
Az időelőrejelzési feladatoknak ez az összeszövődése, mint látjuk, nemcsak 
bonyodalmakat hoz magával, hanem annak lehetőségét is magában foglalja, 
hogy az egyik feladatnak a megoldását támogassuk a másik feladatkörben 
már kialakult jólbevált metodika alkalmazásával.

IRODALOM :

[1] A u j e s z k y  L .  :  A délibáb előrejelzése. Természettudományi Közlöny, 68, 
424—427. 1936.

[2] A u j e s z k y  L .  :  A harmat agrometeorológiája. Agrártudomány, 2, 179—193.
1950.

[3] Bulletin de l’OMM, 1954, 76. old.
[4] A .  M a d e  :  Über die Höhe des Taufalles im mitteldeutschen Trockengebiet, 

Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, 1954, 
185.

[5] H .  S c h r ö t e r :  Taumenge und Benetzungsdauer, Biologisches Zentralblatt, 
1950, 72.

3* 13 35



V á m o s i  J e n ő :

Új módszer a termés lepusztulásának 
kiküszöbölésére, az elrúgás veszélyének 

csökkentésére
ö ss ze fo g la lá s  : A  szerző paszu llya l (Phaseolus vu lgáris) v ég ze tt k ísé rle te i 

a la p já n  ú j ökológiai és fenologiai m ódszert ism erte t, am ellyel m eg h a tá ro zh a tó , 
hogy  bárm ely  fa j ta  közül, m ely  fa j tá k  azok, am elyeknél a te rm és e lrúgás m érték e  
rosszabb  v ízgazdálkodású  ta la jo n  n ag y m érték ű  s m ely  fa j tá k  azok, am ely ek  
hasonló  v iszonyok k ö zö tt kevésbé érzékenyek  a  te rm és elrúgás, időelő tti te rm ő- 
elem  lep u sz tu lás  szem pon tjábó l. Sok csapadék , vagy  öntözés esetén , kü lönösen  
rosszabb  v ízgazdálkodású  ta la jo n  az e lrúgás i r á n t  legérzékenyebbek  azok a  fa j tá k , 
am elyekné l a  h e ti  legnagyobb  növekedés és a  b im bózódás egy időbe esik.

★
Н о в ы й  с п о с о б  л и к в и д а ц и и  ги б е л и  п л о д о в  и  у м е н ь ш е н и я  о п а с н о с т и  

с б р о с к и  п л о д о в . На основе опытов, произведенных с фасолью (Phaseolus 
vulgaris) автор излагает новый экологический и фенологический способ, 
позволяющий установить сорты у которых на почве с хужим водным 
режимом наблюдается значительная сброска плодов и те, которые при 
аналогичных условиях являются менее чувствительными к сброске плодов 
и преждевременной гибели плодового элемента. При обильных осадках или 
в случае орошения, особенно на почве с хужим водным режимом, наиболее 
чувствительные к сброске плодов те сорты у которых период максималь
ного понедельного роста совпадает с бутонизацией.

★
E in e  n eu e  M eth o d e  z u r  V e rh ü tu n g  d es F rü ch tev er lu stes  u n d  z u r  V e rm in d e ru n g  

d e s  F rü ch tea b w u rfes . A uf G ru n d  von  V ersuchen, die m it d e r B ohne (P h a s e o lu s  
v u lg a r is )  au sg e fü h rt w urden , w ird  eine neue ökologische u n d  phenologiscbe M ethode 
v o rgefüh rt, d ie geeignet is t, fes tzustellen , w elche u n te r  e iner R eihe von P fla n z e n 
so rten  d iejen igen  Sorten  sind , bei denen  die G efahr des F rü ch teab w u rfes  an  B öden 
m it e inem  ung ü n stig en  W asserhausha lte  bedeu tend  is t, u n d  w elche d iejen igen  
S o rten  sind , die sich  u n te r  äh n lichen  U m stän d en  w eniger em pfind lich  aus dem  
G esich tspunk te  des F rüch teabw urfes  u n d  des frü h ze itig en  A bfalles d e r F lü c h te 
elem ente erw eisen. *Im F a lle  erg iebiger N iedersch läge oder B ew ässerung sind, 
besonderst in  einem  B oden von  schw ächerem  W asserhausha lte , diejenigen Sorten  
am  em pfind lichsten , bei w elchen der m ax im ale  w öchentliche L ängenzuw achs m it 
dem  E rscheinen  der K nospen  zusam m enfällt.

★
A terméskezdemények és a termés elrúgása (abseissio), vagyis a termő

részek (bimbó, virág, fejlődő termés) idő előtti leválása, lepusztulása — meg
figyelésem szerint — egyes növényeknél (bab, szeges-lednek, lencse, csillag- 
fiirt, gyapot stb.) különösen nagymértékű lehet. Az elrúgás ezeknél a növé
nyeknél egyes években nagy gazdasági kárt okoz. Egyes kedvezőtlen évjárat
ban (esős esztendőkben) pl. a lencsét lekaszálják és az állatokkal etetik meg, 
mert idő előtt lepusztult róla a termés. De ugyanúgy előfordul ez a csillag- 
fürtnél és a babnál is, szeges-ledneknél és még egy sor növénynél. Rendkívül 
fontos gazdasági érdek tehát a termelőelemek lepusztulását, illetve a termés 
idő előtti lehullását kiváltó okok kutatása.

Az elmúlt években végzett kísérleteink célja annak meghatározása volt, 
hogy 1. melyek a kedvezőtlen környezeti tényezők (vagy éppen kedvezők is), 
2. azok mikor érvényesítették káros (vagy előnyös) hatásukat, 3. az egyes 
fajták növényei erre miképpen reagáltak.

Csak az ilyen ismeretek birtokában nyílik módunk arra, hogy az előny
telen hatásokat elhárítsuk, a jókat pedig elősegítsük, vagyis a feltételeket 
irányítani tudjuk. Ezért kívántuk tanulmányozni az elrúgás szempontjából
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a rövidnappalos növényfajtáknak környezetükkel kapcsolatos viszonyait, 
a környezeti tényezők hatását és a visszahatási módokat. Ezeknek az ismere
teknek birtokában paszullyal végzett kísérleteink során olyan ökológiai és 
fenológiai felvételezési módszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével meg
állapítható, hogy melyek azok a fajták, amelyek kedvezőtlen időjárási viszo
nyok között elrúgjak a termest, és melyek azok az elrúgás iránt érzékeny 
fajták, amelyeket éppen ezért kötöttebb, rosszabb vízgazdálkodású talajra 
nem ajánlatos vetni.

Az elmúlt években ilyen irányú, gyapottal végzett vizsgálati eredmé
nyeinkről az „Időjárás” 1953. évi 6. számában, illetőleg 1953-ban a Magyar 
Meteorológiai Társaságban számoltunk be. A vizsgálat eredményei azt bizo
nyították, hogy a talaj vízviszonyai nagyon jelentősek a terméselrúgásnál. 
Gyapottal végzett kísérleteinkből megállapítható volt, hogy termésképzés 
idején a laza, igen nagy víz vezetőképességű talajok esetén, ha hosszantartó 
szárazság, aszály következtében a talaj mélyen kiszárad, nagymértékű a 
terméselrúgás. Különösen nagy az elrúgás, ha a csapadékos tavasz után — 
amikor is a gyökérzet legnagyobb része a talajfelszínhez közel alakul ki — 
hosszantartó szárazság következik be. Ilyenkor az erősen kiszáradt talajban 
a felszívó felület képződése lelassul, vagy majdnem teljesen megszűnik. A szá
raz talajban ekkor a gyökerek abszorbeáló tevékenysége csak kismértékű lesz, 
illetőleg a felső, teljesen kiszáradt talajrétegben teljesen szünetel, valósznűen 
életműködési, fiziológiai zavar áll elő, aminek következtében a sok tápanyagot 
igénylő termő részeket a növény tápanyaggal ellátni nem képes, ezért a bimbó
kat, virágokat, termőrészeket elrúgja. Gyakoribb jelenség az, hogy a rossz 
vízvezetőképességű, a vizet erősen tartó talajokban (pl. erdőségi talajon, réti 
agyagon, kedvezőtlen altalajrétegű, kőpados, gleyes, kötöttebb talajokon, 
amelyeknek kapilláris vízemelése igen rossz), a hirtelen lehulló nagy mennyi
ségű csapadék, vagy hosszantartó esőzés után, vagy túladagolt öntözővíz
mennyiség esetén a víz felgyülemlik, telítődik a talajvízzel, úgynevezett 
pangó víz keletkezik. Ez a pangóvíz az arra érzékeny növények gyökerének 
életműködését akadályozza. Akadályozza, sőt időlegesen megbénítja a gyökér
lélegzést, a tápanyagfelvevő hajszálszőrök működését. Éppen a termés- 
képzéskor, a legnagyobb tápanyag és vízforgalom idején fiziológiai zavar 
keletkezik, amelyre a növény úgy reagál, hogy a legnagyobb tápanyagot 
igénylő szerveit elrúgja. Vízkultúrás kísérletek igazolják azt, hogy vízben 
gyökérszőrök nem képződnek.

Hogy a rossz vízgazdálkodású talajokon túl nagy vízmennyiség eseté
ben valóban erős mértékű terméselrúgás tapasztalható, bebizonyították a 
hódmezővásárhelyi „Lenin” tsz területén gyapottal végzett öntözési kísér
leteink. A kísérleti tábla feltalaja sötét, szürkésbarna színű öntés-iszap volt, 
az altalaj pedig barna réti agyag, a mélyebb rétegben vaseres, gleyes, magas 
sótartalmú, kedvezőtlen vízgazdálkodású altalajjal. Kapilláris vízemelési 
adatai a következők voltak :

Rétegvastagság
cm

Kapilláris vízemelés

5 óra | 20 óra 
m ú l v a végleges

0—15 ..................... 49 88 283
1 5 -4 5  ..................... 45 76 381
45—75 ..................... 89 184 825
75—110 ..................... 58 111 575

110—150 ..................... 58 111 225
150-200 ..................... 38 79 275
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Ezen a talajon öntözés hatására a következőképpen alakult az elrúgás
mértéke :

Parcella megnevezése
Öntözővíz

mennyisége
mm

Meglevő
termőrészek

Elrúgott
termőrészek Elrúgás

mértéke
Vegetatív
növekedéss z á m a  %-ban 

folyóméterenként

Ö ntözetlen............ _ 71 38 35 Gyenge
Ikersoros önt.......... 40—50 82 55 40 Gyenge
Mindensoros önt. . . 8 0 -9 0 79 70 47 Közepes
Árasztás ................. 120—160 56 80 60 Bros

Az eredményekből jól látható, hogy rosszabb vízvezetőképességű talajon 
termésképzés idején történt túlöntözéssel egyenes arányban nőtt az elrúgás 
mértéke. Árasztás után, amikor is túlöntözés következtében a talajon m e g 
állt a víz, vízállások keletkeztek, az elrúgás mértéke az öntözetlenhez képest- 
kétszeresére nőtt. Ugyanezt az eredményt tapasztaltam — és erről korábbi 
munkáimban beszámoltam — erősen csapadékos viszonyok között hirtelen 
lehulló nagy mennyiségű esőzés után is.

Igen nagymértékű terméselrúgás figyelhető meg egyes esetekben a pa- 
szulynál is. Megvizsgáltam ezért a paszuly terméselrúgásának okait is. Kísér
leteim elsősorban arra irányultak, hogy azonos talajon és időjárási viszonyok 
között az elrúgás mértékében mutatkozik-e eltérés a különböző paszuly- 
fajtáknál és milyen mértékű a különböző fajták elrúgás iránti érzékenysége. 
Másodsorban azt kívántam tisztázni, hogy korábbi kísérleteim során a gya
potnál tapasztalt terméselrúgást kiváltó ok előidézése esetén, vagyis ha 
bimbósodás, virágzás, terméskötés idején a talaj telítődik vízzel, akár csapa
dék, akár öntözés útján, vagy aszály esetén a talaj erős kiszáradása miatt, 
— a paszulyoknál is előáll-e nagyobb mértékű elrúgás. Ilyen viszonyok 
között az egyes fajták érzékenysége milyen nagy? Meg kívántam állapítani 
továbbá, hogy van-e s mikor van az elrúgás szempont jából kritikus időpont ?

A vizsgálatokhoz a Kertészeti Kutató Intézetből származó több száraz, 
valamint zöld bokor-bab és karós-bab fajtával állítottuk be a kísérleteket 
Vácrátóton 1954-ben a Botanikai Kutató Intézet kísérleti terén. A fajták 
a következők voltak :

Libamáj
Domina
Fúrj
Brittle Wachs 
Frühe Wachs 
Wachs Superbe 
Saxa
Blauhülsige
Goldbohne

bokor-bab
»
»
»
»
»
»

karós-bab
»

A vetés június 4-én történt, a bokor-baboknál 4 X 40 cm-es, a karós
baboknál 60 X 60 cm-es kötésben, latin négyzetes módszerrel. A vetés két 
évvel ezelőtti gyeptörésbe került, melyben az elővetemény csillagfürt volt. 
A paszuly a szokásos művelést kapta A tenyészidő alatt figyelemmel kísér
tük a csapadék-adatokat és a bőmérsékleti viszonyokat és azokat összehason
lítottuk a környező két meteorológiai állomás adataival. Feljegyeztük a feno- 
lógiai adatokat. A virágzás befejezésekor felvételezést végeztünk az összes 
növényekről és növényegyedenként megállapítottuk az összes meglevő hüve
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lyek számát és az összes elrúgott hüvelyek számát az elrúgás következtében 
keletkezett sebhelyek alapján. A meglevő és az elrúgott termőrészek össze
géből kiszámítottuk az elrúgott termőrészek %-os arányát, vagyis hogy az 
összes képződött lehetséges termőrészek közül hány %-át rúgta el a növény. 
Egyes blokkokat a bimbosodas kezdetétől a virágzás végéig, június 8-tól augusz
tus 10-ig naponta 2,3 mm öntözővíz mennyiséggel megöntöztük. Ugyanezen 
a növényállomáson Mándy György _ kandidátus, a M. T. A. Botanikai 
Kutató Intézete Élettani Kísérleti Ökológiai Osztályának vezetője, növe
kedés-ütem vizsgálatokat végzett. Hetenként mérték a főhajtás növekedését 
fajtánként. A heti mérési adatok alapján kiszámították a heti növekedés 
átlagos mértekét és megállapították a heti növekedési maximum bekövet
kezésének időpontját, amely adatok a fenológiai megfigyelésekkel összevetve 
az elrúgás szempontjából igen érdekes megállapítást tettek lehetővé. A kísér
leti terület talaja mély rétegű, erősen humuszos, tápanyagban gazdag fekete 
homok, amelynek felső, megművelt része karbonátmentes, szárazon sötét
szürke, nehezen nedvesedő, vizesen fekete réti homok. Vízvezető képes
sége nagy. 15—60 cm-ig szintén ezt a sötétbarna fekete homokos talajt talál
juk, amely a megművelt rétegtől tömöttebb, kompaktabb struktúrával 
különbözik. Megjelenik és egyre dúsul benne a karbonát (CaC03, sőt a vizet- 
záró réteg fölött a Ka2C03 !) pH-ja 7,3—8,3 között ingadozik. .

0—50 cm fekete homok,
60—90 cm átmenet a feketéből a sárga homokba,
90—150 cm sárga homok,

160 cm-től szürke agyag Fe kiválásokkal és mészgöbecsekkel.
A termőtalaj alsó határát (180—200 cm) szürke vízátnemeresztő agyag

réteg zárja le, amely kb. 25 cm széles átmeneti, márványozottan csíkos sáv
val csatlakozik a felső részhez. Ez a réteg vaskiválásos karbonátban és mész- 
ben igen gazdag, ragadós, vizet át nem eresztő talaj. Vizsgálati adatait az
1. táblázat tünteti fel.

1. táblázat :

Talajminta 
, mélysége 

cm

pH Hydr.
acid

yi

összes
só

Szén
savas
mész

CaC03
%

K ötött
ségi
szám

Kapilláris
vízemelés összes

humusz
%

Telvehető

vízben KC1-
ban

5h 20h P2 CV) k2 o**)
alatt mg/100 gr talaj

Feltalaj . 7,3 6,8 2,2 0 0 32 260 330 3,38 25,46 16,0
20 ........ 7,3 6,8 2,5 <0,03 0 34 230 290 3,13 20,34 18,4
40 ........ 7,6 6,9 0 2,2 25 320 355 1,81 6,98 9,2
60 ........ 8,1 7,5 — 0 10,0 26 325 390 0,99 — —
80 ........ 8,2 7,6 — 0 13,0 26 345 395 0,93 — —

100 ........ 8,3 7,6 — 0 15,0 28 >365 >365 0,72 — —
120 ........ 8,0 7,0 — 0 12 8 26 300 335 0,78 — —
140 ........ 7,3 7,0 — 0 10,4 26 360 400 0,78 — —
160-180 7,8 6,9 — 0,05 14,6 54 120 270 0,90 — —
200—220 8,1 6,9 — 0,05 15,0 60 75 180 0,95 — —

*) Sigmond módszerrel 
**) Nehrig módszerrel

Mechanikai összetétel :
R é t e g m é l y s é g cm-ben

0 - 1 0 2 5 -3 0 65 7 5 -1 0 0 1 0 0-105

agyag % ............... 9,45 16,75 29,95 1,65 1,3
iszap %................... 10,65 7,9 18,1 57,35 63,0
homok % ............. 79,9 75,35 51,95 41,0 35,7

39



2. táblázat: Különböző paszulyfajtáknál az elrúgás mértéke öntözött és öntözetlen viszonyok
között

Öntözött öntözetlen
KülönbségNövény

szám
Elrúgás0//o

Növény
szám

Elrúgás
%

Bokor báb :
1. Fürj bab ............... 16 77,7 6 73,3 4,4
2. Brittle Wachs........ 8 80,0 26 69,2 10,8
3. D om ina................... — — 12 66,3 —
4. Wachs Superbe . . . — — 18 61,2 —
5. Libamáj ................. 5 62,6 20 60,6 2,0
6. Saxa ....................... — — 15 59,4 —
7 Frühe W achs........ — — 14 58,6 —

Karósbab :
Blauhülsige................... — — 70 73,6 —
Goldbohne ................. — — 90 73,5 —

A paszulyfajták elrúgásának variáció analízisét pedig a 3. táblázat tün
teti fel.

3. táblázat:

Paszulyfajta neve M 8 m %

Szárazbab :
Fürjbab öntözetlen ......................... 73,3 8,70 4,8
Fürjbab ön tözött............................. 77,7 8,50 6,8
Domina öntözetlen ......................... 66,3 7,80 3,3
Libamáj öntözetlen .......................... 60,6 11,09 4,1
Libamáj öntözött............................. 62,6 3,28 2,4

Zöldbab :
Brittle Wachs öntözetlen ............... 69,2 9,26 2,6
Brittle Wachs öntözött ............... 80,0 7,30 3,8
Wachs Superbe öntözetlen............ 61,2 7,21 4,7
Saxa öntözetlen ............................... 59,4 8,23 3,2
Frühe Wachs öntözetlen .............. 58,6 5,60 3,8

Karósbab :
Blauhülsige öntözetlen ................... 73,6 11,08 LB
Goldbohne......................................... 73,5 12,84 1,8

A variáció analízis adataiból megállapítható, hogy — élettani kísérletek 
nél megengedhető nagyobb eltérés figyelembevételével — az m% adalai 
alapján az eredmények szignifikánsnak mondhatók. A felvételezési adatok
ból kitűnik a fajták elrúgás iránti érzékenysége, s az, hogy az adott hőmér
sékleti- és csapadékviszonyok között milyen nagy különbség van az egyes 
fajták elrúgásának mértéke között. A kísérletben szereplő paszulyfajtákat 
az elrúgás iránti érzékenység szempontjából három csoportba oszthatjuk :

4. táblázat

Csoport Elrúgás mértéke Fajta neve

I ................. 5 7 -6 2 Frühe Wachs, Libamáj, 
Saxa, Wachs Superba

II ................. 6 6 -7 0 Domina, Brittle Wachs
I l l ................. 73% felett Fürj, Goldbohne, 

Blauhülsige

40



A legnagyobb mértékű elrúgás a karós-baboknál és egy szárazbab fajtánál 
volt tapasztalható.

Fentiekből látható, hogy a különböző paszulyfajtáknál az elrúgás igen 
nagymértékű és fajtánként változó lehet. Kérdés, hogy az időjárás, különö
sen a csapadék, a talaj, illetőleg a talaj vízviszonyai valóban itt is olyan 
jelentősek-e, mint az más rövidnappalos növényfajoknál észlelt előzetes 
vizsgálataink alapján feltételezhető.

Á tenyészidő kritikus idején 1954-ben, valamint a sok évi átlagban a 
csapadékmennyiség s a hőmérséklet Vác állomáson a következő volt :

5. táblázat :
Csapadék mm V.

1954-ben .....................  65,9
sokévi átlag ............... 63,0
Eltérés...........................  +  2,9

Hőmérséklet C°
1954-ben .....................  15,8
sokévi átlag ............... 16,4
Eltérés...........................  — 0,6

VI. VII. VIII.
73,9 91,2 66,8
58,0 47,0 51,0

+  15,9 +44,2 +  15,8

21,1 19,3 20'2
19,5 21,5 20,5

+  1,6 — 2,2 — 0,3

Az adatokból látható, hogy a csapadékmennyiség a sok éves átlagnál 
lényegesen nagyobb volt. A hőmérséklet, amely bizonyos mértékben a csa
padék függvénye, ennek megfelelően hűvösebb volt. A De Martonne—Reichel 
szárazsági indexszám nagysága is azt bizonyítja, hogy júliusban, termés- 
képzés idején igen nedves időjárás uralkodott.

Ha megnézzük a csapadék eloszlását, akkor láthatjuk, hogy az is nagyon 
kedvezőtlen volt, mert éppen a bimbósodás, virágzás, terméskötés hónapjá
ban : júliusban, 91,2 mm volt a csapadék, a sok évi átlagnál 47 mm-el több ; 
s ezen belül is

június 1-én 
június 2-án 
június 6-án 
június 7-én

29,5 mm 
11,0 mm
ny
19,8 mm

/

Június 1—7. 60,3 mm
csapadék hullott le. Megállapítható tehát, hogy a rendkívül erős termés- 
elrúgást megelőzően a bimbósodás, terméskötés idején, tehát éppen a kritikus 
időpontban, nagy csapadékmennyiség hirtelen hullott le. S még ilyen jó 
vízvezetőképességű talajon is — mint amelyet a talaj vizsgálati adatok mu
tatnak — zavart idézett elő. Hogy a nagyobb talajvíztartalom valóban vált 
ki terméselrúgást, azt jól mutatják az öntözött parcellák adatai. Noha a kor
látozott lehetőségek miatt csak három fajtánál sikerült kannás öntözéssel 
a bimbósodás kezdetétől a virágzás végéig, június 8-tól augusztus 10-ig napi 
2,3 mm vizet kiöntözni, ezen a jó vízvezetőképességű talajon is megmutat
kozott nagyobb elrúgást előidéző hatása, amint az a 2. táblázatból is kitűnik. 
A különböző fajtáknál az öntözött és öntözetlen parcella közötti különbség 
%-os mértéke a következő v o lt:

Libamájnál
Fürjnél
Brittle Wachsnál

öntözött parcellán az 
elrúgás

62,6%-os elrúgással 
77,7%-os elrúgással 
80,0%-os elrúgással

Az öntözetlennél 
nagyobb az elrúgás

2,0%-kal
4,4%-kal

10,8%-kal
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A túlöntözéssel, vagy a nagyobb csapadékmennyiséggel szemben különösen 
a Fürj és Brittle Wachs paszulyfajták mutatkoztak rendkívül érzékenyek
nek, mert a legnagyobb elrúgást mutató karós-bab fajtáknál is jóval nagyobb 
mértékű elrúgás mutatkozott már csekéllyel több vízmennyiség hatására is.

Mándy ökológiai felvételezési módszere igen érdekes összefüggések 
tanulmányozására adott módot. Ha összehasonlítjuk az elrúgás százalékos 
mértékét, a fenológiai adatokat, a bimbósodás, virágzás időpontját, a kísér
leti telep közelében levő két meteorológiai állomás hőmérsékleti és csapadék- 
viszonyait Mándynok. ugyanezen az állomáson végzett növekedésütem- 
vizsgálataival [1], érdekes összefüggést találunk az elrúgás mértéke és a heten
kénti hosszanti növekedés értékei között, amely a következőképpen alakult :

6. táblázat

Paszuly
fajta
neve

Hosszanti növekedés hetenkénti ért. cm Növ.
magas

ság
V III.
16-án

cm

Virágzás
kezdete

Elrúgás %-os 
mértéke

öntö-
zetlen

öntö
zött

VI. 2 9 -
VII. 6.

VII.
6 - 1 2 .

VII.
1 3 -1 9 .

VII.
2 0 -2 6 .

V II. 27.
V III, 2.

VIII.
3 - 9 .

VIII.
1 0 -1 6 . viszonyok

között

Fürj bab 6,4 7,9 6,7 10,3 l,2v 2,1 0,0 48,4 VII.30 73,3 77,7
Brittle

Wachs 2,3 1,5 8,1 3,9v 1,0 2,7 0,2 32,8 VII.26 69,2 80,0
Domina 1,2 6,6 8,4 7,2v 0,5 1,3 0,7 32,6 VII.23 66,3 —
W. Superb. 4,4 2,7 7,3v 6,4 2,3 1,8 2,0 37,7 VII. 19 61,2 —
Libamáj 3,1 9,8 8,4 30,2 \ 3,2 3,5 4,7 75,2 VII.26 60,6 62,6
Saxa 4,5 3,3 5,3\ 3,1 0,0 2,4 1,4 31,4 VII. 19 59,4 —
Fr. Wachs 3,2 2,8 5,0\ 3,1 1,0 1,0 1,3 28,9 VII.19 58,6 —
Aranyeső 6,3 5,8 4,0v 2,6 0,2 1,6 1,7 — V II.17 — —
Blauhülsige VII.23 73,6 —
Goldbohne VII.23 73,5 —
Hőmérsék-

let C° Vác 20,0 17,6 18,5 18,3 20,7 23,2 20,8
Csapadék mm
Váchartván 25,7 25,1 33,4 ny. 7,9 0,6 13,6
Vác 40,5 29,3 3,9 15,3 2,2 0 16,4

V =  azon a héten a virágzás megkezdődött. A heti növekedési értékek m %-a 
a 3 alatt van. A hosszanti növekedés mérése mindig a heti beosztás utolsó napján (tehát 
VII. 5, 12, 19, 26, VIII. 2, 9 és 16-án) történt. VI. 1 — 31-ig terjedő időszakban 
Vácon 73,9, Váchartyánban 50,4 mm csapadék hullott le. A kísérleti hely a két 
állomás között volt. A dőlt betűs számok a heti legnagyobb növekedés értékét 
(maximumot) jelentik.

Ha összehasonlítjuk a legnagyobb heti növekedés értékeit az elrúgás 
mértékével, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb mértékű az elrúgás azoknál 
a fajtáknál, amelyeknél a heti növekedés maximuma is a legnagyobb. Úgy tűnik 
tehát, hogy az elrúgás mértéke és a növekedési maximum között pozitív 
korreláció van. A kísérletből az derül ki, hogy mennél nagyobb egy paszulyfajta 
heti növekedési maximumértéke, annál nagyobb az elrúgás mértéke is (Fürj, 
Brittle Wachs, Domina) és mennél kisebb a heti növekedési maximum, annál 
kisebb az elrúgás mértéke is (Fr. Wachs, Saxa). Egyetlen kiugró kivétel van 
a beállított fajták között, a Libamáj, amelynek a sorból kiugróan igen nagy 
a heti növekedési maximuma : 30,2 cm, és aránylag mégsem nagyobb az 
elrúgás mértéke. Ha megnézzük az elért növénymagassági értékeket, abból 
megállapíthatjuk, hogy Libamáj nagyobb növekedésű bokorbab-fajta, 
mint a kísérletben szereplő többi fajták, mert míg a Libamáj 75,2 cm magas
ságot ért el, a kísérletben szereplő többi bokorbab-fajta átlagos magassága
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csupán 30—40 cm volt. Ennek a nagyobb növekedésű bokorbab-fajtának 
a heti növekedési maximuma is arányosan nagyobb értékű, s ilven szem
pontból nem hasonlítható össze kisebb növekedésű bokorbab-fajtákkal.

Ha a fenológiai adatokat is megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyobb 
az elrugas mértéké azoknál a fajtáknál, amelyeknél a heti növekedési maximum 
nem a virágzás, hanem a bimbósodás idejére esik (Brittle Wachs, Fíirj, Domina). 
Azoknál a fajtáknál, amelyeknél a heti növekedési maximum a bimbósodás 
végére,  ̂ a virágzás elejére esik, az elrúgás mértéke kisebb (F. Wachs, Saxa, 
Libamáj, Wachs Superba).

Az 1954. évi öntözési kísérletekből Iái hatjuk, hogy az elrúgás szem
pontjából legérzékenyebb a Brittle Wachs paszulyfajta volt, 80%-os elrúgás- 

•sal, utána következett a Fúrj bab. A legkisebb érzékenységet a Libamáj mu
tatta. Ha összehasonlítjuk a heti növekedési maximum és a virágzás kezdete 
közötti különbséget az öntözött területen mutatkozó többlet elrúgással, a 
következőket láthatjuk :

Fajta neve
Virágzás kezdete 
a heti növ. max. 

előtt
Elrúgás mértéke 

%-ban öntözöttnél
Különbség az elrúgás 
mértékében az ön- 
tözetlennel szemben

Brittle W achs............. 7 nappal 80,0% +  10,8%
Fürj ............................. 4 nappal 77,7% +  4,4%
Libam áj......................... 0 nappal 62,6% +  2,0%

A fentiekből látszik, hogy azok a fajták, amelyeknek növekedési maximuma 
a bimbósodás idejére esik, érzékenyebbek az elrúgás szempontjából a talaj nagyobb 
víztartalma iránt, akár esőzés, akár öntözés következtében áll az elo.-Tehát 
növekedésütem vizsgálatokkal és fenológiai felvételezéssel megállapítható, hogy 
rosszabb vízgazdálkodáséi, vízzel telítődött talajon melyek az elrúgás, iránt érzé
keny s kevésbé érzékeny fajták. Ezek a vizsgálati eredmények rendkívül érdeke
sek az egyes fajták ökológiai igényét illetően. Az ilyen fel vételezési módszer 
módot ad bármely fajta elrúgás szempontjából való értékbírálatára.

Összefoglalva, a fenti, paszullyal végzett fel vételezési módszer eredmé
nyeiből megállapítható, hogy

1. a termés idején lehulló nagyobb esőmennyiség vagy öntözés hatá
sára a nagyobb vízmennyiség miatt a talaj hirtelen vízzel való telítése követ
keztében az elrúgás mértéke növekszik ;

2. az elrúgás iránt érzékenyebbek azok a fajták, amelyeknek termés
képzés idején nagyobb a növekedési erélye ;

3. termésképzés idején jelentősen érzékenyebbek az öntözés, vagy 
nagyobb csapadék iránt azok a fajták, amelyeknek növekedési maximuma 
a bimbósodás idejére, kevésbé érzékenyek azok, amelyeknek növekedési maxi
muma a virágzás idejére esik ;

4. a heti növekedési ütemvizsgálat (ha a heti növekedési maximumok 
viszonylagos nagyságát fajtánként meghatározzuk s a heti kialakulásának 
idejét egybevetjük a fenológiai adatokkal) módot nyújt az egyes fajták elrúgás 
szempontjából való értékbírálására. Ezzel az ökológiai és fenológiai fel vétele
zési módszerrel meghatározhatjuk az egyes fajtáknak a talaj víztartalmával 
szemben támasztott igényét, vagyis megállapítható, hogy az egyes fajták 
milyen vízgazdálkodású talajon adják a legnagyobb termést s mely fajták 
azok, amelyeket kötöttebb, rosszabb vízgazdálkodású talajon nem szabad 
vetni, mert elrúgás iránti érzékenységük miatt kissé kedvezőtlen időjárási 
viszonyok között is elrúgják a termést; vagyis megállapíthatjuk, hogy az
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egyes termelési helyeken, termelési tájakon (talajtípusokon) mely fajták 
adhatják a legnagyobb termést.

A fentiekből bizonyítva látszik az a feltevés, hogy ha termésképzés 
idején, amikor a növény tápanyagigénye a legnagyobb — amit bizonyít a 
növekedési maximumnak a bimbósodás, virágzás idejére való esése —, a 
talajnak akár a sok csapadék, akár öntözéssel hirtelen vízzel való telítése 
folytán [2], ha a tápanyag-felszívásban zavar áll elő, arra rögtön reagál a 
növény azzal, hogy a legtöbb tápanyagot igénylő részét, a termőszerveit 
elrúgja. Később azután a hirtelen vízzel telítődött talajba a víz kezd leszi
várogni, levegősebb viszonyok keletkeznek, éppen a kellő, de már nem túl
zott nedvesség miatt a tápanyagellátás javul, valószínűleg a fokozottabb 
gyökérképződés következtében a felszívófelület nagyobbodik, a növény 
erős vegetatív növekedésnek indul.

Az elrúgás okainak előidézésénél á kedvezőtlen időjárási viszonyok és a 
talajon kívül természetesen más hatások is szerepet játszanak, amint azt 
egyik előző tanulmányunkban már kimutattuk [2], minthogy azonban az 
előző években végzett vizsgálataink azt a feltevést látszottak bizonyítani, 
hogy a talaj vízviszonyai, a talaj víztartalma és a csapadék jelentősebbek 
az elrúgásnál, mint bármely más tényező, ezért ezeknek a környezeti hatá
soknak tanulmányozását és vizsgálatát végeztük el.

Kísérleti eredményeinkből számszerűleg megállapítható, milyen rend
kívüli nagymértékű terméselrúgás fordul elő a paszulyoknál is. Ennek követ
kezménye az elrúgás iránt érzékeny növényeknél az oly gyakran előforduló 
kis terméseredmény, s ezér olyan nagy ezeknél a növényeknél a termésingadozás. 
Az elrúgás tehát jelentős gazdasági kárt okozhat. Az előidéző okok kiküszö
bölése ezért nagy fontosságú gazdasági érdek. Tájékoztatásul megemlít
hetjük, hogy pl. paszulyból az évi átlagos vetésterület 3000 kh. A termés
elrúgás következtében való terméskiesés — amit a kísérleti eredmények s a 
gyakorlat is igazol — a kh-kénti 1 q-t meghaladja. Az ismertetett módszer 
alkalmazásával kijelölhető az egyes fajták legkedvezőbb termelési helye, és 
meghatározható, hogy adott csapadék- és a talajviszonyok között, mely fajtá
kat lehet a legkisebb elrúgás veszélyével termeszteni. Kiküszöbölhető, hogy 
az egyes érzékeny fajták kedvezőtlen csapadékviszonyú, rosszább vízgazdál
kodású talajra kerülve, a terméselrúgás következtében kevés termést adja
nak. Lehetővé válik továbbá e módszer segítségével elrúgásnak ellenálló faj
ták kinemesítése.

A fentiekben ismertetett új ökológiai és fenológiai felvételezési mód
szerrel — mint már említettük — megállapítható az, hogy mely fajták azok, 
amelyeket nagyobb érzékenységük miatt kötöttebb, rosszabb vízgazdálkodású 
talajra vetni nem szabad. (A martonvásári fajtagyűjteményben pl. 160 pa- 
szulyfajta van !) Ez a kidolgozott módszer más növényeknél is alkalmazható 
lesz, s mind a köztermesztésben levő fajták, mind pedig a nemesítő telepe
ken levő fajták értéke az elrúgás iránti érzékenység szempontjából könnyen 
és gyorsan elbírálható, hosszú időn, éveken keresztül való bizonytalan pró
bálgatások nélkül. Ezzel mód nyílik a termelési feltételek helyes irányítására, 
a kedvezőtlen feltételek elhárítására, az elrúgás veszélyének nagy részben 
való kiküszöbölésére, s ezzel nagyobb termésbiztonság elérésére.

IRODALOM :
[1] Mándy György: Ökológiai felvételezési módszerek és újabb kutatási ered

mények. Időjárás, Budapest, 1955. 2. sz.
[2] Vámosi Jenő: A gvapot terméselrúgás okainak vizsgálata. Időjárás, 

Budapest, 1953. 6. sz.
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D obosi Z oltán  :

A függőleges hőáram ok szerepe 
a léghőm érséklet napi menetének 

kialakításában
Összefoglalás : T élen  n ag y  szám ban  fo rd u ln ak  elő o lyan  napok , am iko r 

a  te la jköze li té rb en  egész n ap o n  á t  inverzió  van , te h á t a  ta la jfe lsz ín  k a p  a levegő
ből h ő t. A h őm érsék le t n a p i m en etén ek  az ilyen  napokon  való  lé tre jö ttév e l fog
la lk o z ik  a  ta n u lm á n y .

*

Р оль верт икальны х потоков т епла в создании суточного хода темпе
р а т ур ы  воздуха. Зи м ой  часто  встр еч аю тся  дн и , к о гд а  в п ризем ном  слое 
в о зд у х а  в течен и и  су то к  н аб л ю д ается  и н в ер си я , следовател ьн о  п о в ер х 
ность п очвы  п о л у ч ает  теп л о  и з в о зд у х а . Т р у д  зан и м ается  ф орм и рован ием  
суточн ого  .хода тем п ер ату р ы  в т а к и е  дни .

★
The role of vertical heat transport in  diurnal temperature variation. I n  th e  

w in ter, i t  is o ften  observed th a t  tem p e ra tu re  inversions a re  persisting , n e a r  
g round  level, d u rin g  th e  w hole day , th a t  is, th e  ground  is receiv ing continuously  
h e a t energy  from  th e  a ir. T he p roduc tion  of d iu rn a l tem p era tu re  varia tio n s on th is 
ty p e  of days is exp la ined  in  th e  paper.

★
A levegő hőm érsék le tének  n a p i m enete  a  ta la jközeli té rb en  az ég h a jla ttan  ta n í

tá s a  sze rin t a k k é n t jön  lé tre , hogy n ap p a l a  su g á rzás t elnyelő felszín felm elegíti a  fö lö tte  
levő  levegőt, é jszaka  ped ig  a  k isu g á rzo tt hő egy részét a  felszín a  levegőtől von ja  el. 
Drozdov [1] e rrő l a  kérdésrő l a z t ír ja  : ,,A földfelszín a  n ap p a li ó rák b an  pozitív  sugárzás
m érleg  ese tén  erősen felm elegszik, m e r t a  ta la j és a  n ö v én y tak a ró  hővezetőképessége nem  
o ly an  nagy , hogy jelen tős m enny iségű  h ő t ad jon  á t  a  m élyebb ta la jré teg ek n ek . Az érkező 
hő  nagy  része a  légkör felm elegítésére és p áro lgásra  fo rd ítód ik . É jszak a  a n n a k  k ö v e t
keztében ,’hogy a  n a p p a li ó rák b an  csak  k is m ennyiségű  hő g y ű lt össze a  ta la jb a n , a ta la j- 
felszín erősen lehű l és e ttő l, tu rb u len s  csere révén  lehű l a  ta la jköze li légréteg  is. M indez 
e lk e rü lh e te tlen ü l hőm érsék le ti n a p i m en e te t eredm ényez.”

A következőkben  lá t ju k  m a jd , hogy b á r  az év  tú ln y o m ó  részében tény leg  ez a  h e ly 
ze t, n éh a  m ás m ódon is lé tre jö h e t a  léghőm érsék let n ap i já rása .

Az E ö tvös L o rán d  T udom ányegyetem  É g h a jla tta n i T anszékének  e rd ő h á tp u sz ta i 
o b sze rv a tó riu m áb an  1950 ó ta  fo lynak  léghőm érséklet-m érések A ssm ann-pszichrom éter- 
re l a  10 cm , 50  cm, 100 cm-es sz in tek b en  7ь, 9ь, 11ь, 13ь, 14ь, 15ь, 17ь, 19ь, 21ь idő 
p o n to k b an . Az észlelési an y ag  feldolgozása közben szám os olyan  n ap o t ta lá ltu n k , am ely 
n é l a  n a p i m en e t lé tre jö tté n e k  fen ti m ag y a ráza ta  nem  a lk a lm azh a tó  ( I . táblázat).

I . táblázat : A léghőmérséklet értékei 1954. január 9-én 
(0— 1 — 2 Ci felhőzet, 0 — 1-es szélerő, 14 cm-es hóréteg)

7b 9h llh 13h 14h 15h 17h 19b 21b ti4 t7

10 cm -ben - 7 , 1 - 6 , 2 - 5 , 8 — 5,8 — 5,2 — 5,o! — 5,0 - 6 , 4 — 9,6 1,9
50 cm -ben •— 7,1 - 6 , 0 - 5 , 4 — 5,3 - 5 , 0 — 5,0 - 4 , 8 - 5 , 8 - 9 , 3 2,1

100 cm -ben - 7 , 0 — 6,0 - 5 , 4 - 5 , 2 — 4,1 — 4,3 - 4 , 6 — 5,5 - 8 , 6 2,9

Éo Éoo - o , i i - 0 , 2 - 0 , 4 —0,6 - u l — 0,7 - 0 , 4 - 0 , 9 - 1 , 0 - 1 , 0

Az I . tá b lá z a t  a d a ta i  k é t té n y re  m u ta tn a k  rá  :
1. Egész n a p  fo ly am án  h idegebb  v an  a  ta la jfe lsz ín  közelében m in t tő le távo labb , 

azaz  a  függőleges hőm érsék le ti g rad iens negatív, m ás szóval a  hőm érsék le t függőleges 
eloszlása k isu g árzási típ u sú .

2. A  reggel 7h-tól a  dé li 14‘>-ig tö r tén ő  felm elegedés felfelé h a lad v a  fokozatosan 
növekszik.

M indezek a  té n y e k  a r ra  m u ta tn a k , hogy a  h ő á ram  egész n a p  fo lyam án  lefelé ir á 
n y u l, m égis v an  n ap i m en e t és a n n a k  am p litú d ó ja  a  kérdéses időszakban  felfelé ha lad v a  
növekszik .
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Mielőtt a jelenség okát kutatnánk, vizsgáljuk meg, vajon mekkora az ilyen napok 
gyakorisága. Mivel nyáron a felszín sugárzási mérlege napközben erősen pozitív, így 
a talajközeli gradiensek előjele is pozitív, valószínű, hogy téli jelenséggel állunk szem
ben. A téli hónapok viszonyainak felderítése céljából táblázatba állítottam a déli 13h-kor 
észlelt hőmérsékletek függőleges gradienseinek előjelgyakoriságát a 100 cm-es és a lö  
cm-es szintek közti rétegre vonatkoztatva (II . táblázat), Valószínűnek látszik ugyanis, 
hogy délben (a talajfelszín pozitív sugárzásmérlegének időszakában) a negatív gra
diensek számának napi menetében minimum van.

II. táblázat : A téli hónapok 10 —100 cm közötti függőleges hőmérsékleti gradienseinek- 
előjelgyakoriságai (1951., 1953., 1954., 1955. év)

december január február

1
negatív gradiensek %-os gyakorisága

13b-kor........................................................ 2 9 4 5 2 4
izotermiák %-os gyakorisága 13h-kor . . . .  
pozitív gradiensek % -os gyakorisága

22 13 16

13k-kor........................................................ 4 9 4 2 60
Táblázatunkból látjuk, hogy nem kivételes az olyan nap, amikor még déli 13--koi- 

is negatív a függőleges hőmérsékleti gradiens, sőt ez rendszeresen, nagy gyakorisággal 
fordul elő. A gyakoriság maximuma januárban van. Azoknak a napoknak a száma, 
amikor a levegőben még déli 13b-kor is lefelé áramlik a hő, mind decemberben, mind 
januárban 50% fölött van.

A negatív gradiensű napok maximális gyakorisága januárban van. Január hónap
ban az egyes észlelési időpontok gradiens gyakoriságait a III. táblázat mutatja be.

III. táblázat: A 10 cm-es és a 100 cm-es szintek közötti hőmérsékletkülönbségek gyakori
ságai januárban

Grad
C°

idő
S:

- 0 ,8 - 0 ,7 - 0 ,6 - 0 ,5 - 0 ,4 - 0 ,3 - 0 ,2 - 0 ,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4] 0,5 L

7» 11 1 3 2 6 7 11 12 2 6 14 10 1 2 0 1 0 6
9h 3 3 1 1 4 7 17 14 2 6 13 8 4 0 0 101

11b 2 0 1 2 4 3 15 18 18 10 18 6 3 0 1 0 0
13» 1 0 2 1 2 7 16 15 13 15 12 1 0 5 0 9 0
15» 1 5 3 1 7 5 17 15 2 3 13 8 5 1 0 1 0 4
17h 9 1 6 4 7 7 2 2 1 0 21 8 7 1 - 0 0 1 0 3
19b 13 0 3 6 1 0 5 13 16 16 6 11 2 2 1 1 0 4
21b 17 2 1 5 3 6 14 4 14 5 10 2 3 2 9 8

£ 5 7 12 2 0 2 2 4 3 5 7 1 2 5 1 0 4 1 5 7 8 4 8 4 31 16 3 8 1 5

A III. táblázat szerint a nagy negatív gradiensek (a hőmérsékletkülönbség abszolút 
értéke ^ — 0,8 0°) gyakoriságának határozott napi menete van déli minimummal, reggeli 
és esti maximummal. A kicsiny negatív gradienseknél (—0,1°—0,2°) nem veszünk észre 
határozott napi menetet. Az izotermikus eseteknek reggel és du. 15*>—17̂  körül van a 
maximuma. A pozitív gradienseknél délben van a gyakorisági maximum.

IV . táblázat: A 10 cm és a 100 cm közötti hőmérsékletkülönbségek %-os előjelgyakorisága.
januárban

Idő negatív
gradiensek

izotermikus
gradiensek

pozitív
gradiensek

7» ..................... 5 0 2 5 2 5
9b ..................... 5 0 2 5 2 5
lb  ..................... 4 5 18 37

13b ..................... 4 5 13 4 2
15b ..................... 5 2 2 2 2 6
17b ..................... 6 4 2 0 16
19b ..................... 6 4 15 21
21b ..................... 6 5 14 21
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A nagy negatív gradiensek gyakoriságában a sugárzási mérleg napi menetének 
hatása jól látható. A kicsiny negatív gradiensek esetében ez nem mutatkozik, sőt tenden
cia vehető észre reggeli és esti minimumra, amely jelenség arra mutat, hogy azokon a 
napokon, amikor napközben valamilyen folyamat hatására a gradiens kicsiny abszolút 
értékű negatív szám, a kisugárzás hatására reggel és este ezek a gradiensek abszolút 
értékben megnövekszenek. A fenti hőmérsékletkülönbségeket előjeleik szerint cso
portosítva mutatja be a IV. táblázat.

Táblázatunkból látjuk, hogy minden időszakban azoknak az eseteknek a gya
korisága, amikor a felszín még déli 13b-kor sem kap hőt a levegőből, hanem annak átad, 
csak 42%. Ez a gyakoriság a többi évszakban sokkal kisebb értékekre száll le.

A III. táblázat anyaga alapján feltételezhető, hogy a talajközeli tér függőleges 
hőmérsékleteloszlásának kialakításában két ok működik közre : a felszín sugárzási 
mérlegének hatása és valamilyen más, egyelőre ismeretlen hatás, amely főleg a déli 
kicsiny mértékű negatív gradiensek létrehozásánál tevékenykedik.

Mélyebb elemzés céljából nézzük meg a sugárzási mérlegek alakulását négy olyan 
napon, amely napok bemutatják a borultság és a hóréteg hatását a felszín sugárzás
mérlegére. Ebből a célból kiválasztottunk egy derült, hóréteg nélküli napot, egy derült 
hóréteges napot, egy borult hóréteg nélküli napot és egy borult napot hóréteggel ( V. 
táblázat).

V. táblázat :
a) Derült, hóréteg nélküli nap sugárzásmérlege (1951. I. 12.)

7 - 9b 9 — 11b 11-1 3 b 13-1 5 b 15-17h 1 7 - 19b 19 —21b

Elnyelt összsugárzás gcal/cm2 1,9 23,0 44,1 34,7 12,8 0,0 0,0
Eff. kisugárzás . . . .  ,, 18,2 17,8 17,2 17,0 16,8 17,4 18,1
Sugárzásmérleg . . . .  ,, 16,3 5,2 26,9 17,7 4,0 -1 7 ,4 — 18,1

s
b) Derült, hóréteges nap sugárzásmérlege (7954. I. 9.)

7 —9b 9-llb 11-1 3 b 13-1 5 b 1 5 - 17b 17-19b 19 —21b

Elnyelt összsugárzás gcal/cm2 15,1 17,2 24,0 16,9 4,3 0,0 0,0
Eff. kisugárzás . . . .  ,, 16,3 16,7 17,0 16,9 16,6 17,0 17,0
Sugárzásmérleg . . . .  , , - 1 ,2 0,5 7,0 0,0 -1 2 ,3 — 17,3 — 18,4

c) Borult, hóréteg nélküli nap sugárzásmérlege (1951. I. 6.)

7 -9 b 9 — 11b 11 — 13b 13 —15h 15 —17h 17-1 9 b 19-2 1 b

Elnyelt összsugárzás gcal/cm2 0,0 1,9 6,2 7,4 2,5 0,0 0,0
Eff. kisugárzás . . . .  „ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, 8
Sugárzásmérleg . . . .  ,, - 1 ,8 0,1 | 4,4 5,6 0,7 — 1,8 —  1,8

d) Borult, hóréteges nap sugárzásmérlege (1954. I. 13)

7 —9b 9 — 11b 1 1 - 13b 13 — 15b 15 — 17b 17-1 9 b 1 9 - 21b

Elnyelt összsugárzás gcal/cm2 0,8 1,7 3,0 4,2 1,1 0,0 0,0
Eff. kisugárzás . . . .  „ 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Sugárzásmérleg . . . .  , , - 1 ,0 - 0 ,2 1,1 2,3 —0,3 1,9 1,9

Legnagyobb a felszín sugárzási bevétele a derült, hóréteg nélküli napon. Leg
kisebb a sugárzásmérleg a borult, hóréteges napon. Mindegyik nap sugárzásmérlege a déli 
órákban pozitív, tehát a felszín ebben az időszakban a sugárzásból hőt kap.

Vizsgáljuk meg ezeken a napokon a talajközeli légréteg hőmérsékleti rétegződését.
A VI. táblázat mutatja, hogy azon a két napon, amikor  ̂a nappali órák sugárzás- 

mérlege a legnagyobb hőbevételt biztosította a talajnak, a hőmérsékleti gradiens mégis 
egész nap negatív volt, vagyis egész napon át a levegőtől kapott hőt a felszín. Fordítva r 
a borult, hóréteges nap sugárzásmérlege a nappali órákban igen kicsiny mértékben
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volt pozitív, mégis ezen a napon melegebb volt a felszínközeli 10 cm-es légréteg, mint 
a 100 cm-es szint levegője, vagyis egész napon át a felszín adott át hőt a levegőnek.

VI. táblázat : A 10 cm-es és a 100 cm-es szintek hőmérséklete négy különböző napon :
a) 1951. I. 12. derült, hóréteg nincs.

7h 9b llb 13b 15b 17b 19b 21b

10 cm................... 1,0 3,4 6,5 10,7 10,8 7,0 6,0 3,4
100 cm................... 1,4 4,1 7,1 10,9 11,2 7,6 6,5 4,1

b) 1954. I. 9. derült, hóréteg van.
10 cm................... — 7,1 - 6 ,2 — 5,8 — 5,8 — 5,0 - 5 ,0 - 6 ,4 — 9,6

100 cm................... - 7 ,0 — 6,0 - 5 ,41 - 5 ,2 - 4 ,3 - 4 ,6 - 5 ,5 — 8,6

* c) 1951. I. 6. borult, hóréteg nincs.
10 cm.......... ! 2>6 1 2,0 eső, valószí-

100 cm.......... 2,6 2,0 nűleg izoterm.

d ) 1954. I. 13. borult, hóréteg van.
1 — 4,2 I - 9 ,4  I - 8 ,8  j - 7 ,3  I — 7,6 i - 8 ,0  í - 9 ,1 -1 0 ,3
1 - 4 ,9  1 - 9 ,7  ! — 8,9 - 7 ,5  1 — 7,7 — 8,2 — 9,3 — 10,5

Bár sztatikus viszonyok között a gradiensek értékei télen is együtt futnak a sugár- 
zásmérleggel (VII .  táblázat), a gradiensek napi menetének ilyen szabályos típusa a téli 
hónapokban mégis viszonylag ritka. Januárban az összes eseteknek alig 20%-a. Az ese
teknek kb. 80%-ában a szabályos napi menet nem lelhető fel, a gradiensek alakulását 
tehát más tényező hathatósabban befolyásolja.

VII. táblázat : A léghőmérséklet 1951. I. 22-én

7b 9h llb 13b 15b 17b 19b 21b

10 cm................... - 4 ,8 — 3,3 - 1 ,4 — 0,2 - 2 , 8 - 3 ,4 -3 ,1 - 7 ,4
100 cm................... — 4,4 - 3 ,2 -1 ,7 — 0,5 — 3,1 - 2 , 8 — 2,5 — 5,8
A t ......................... - 0 ,4 -0 ,1 0,3 0,3 0,3 —0,6 - - 0 ,6 - 1 ,6

Ez a tényező nem lehet más, mint az advekció. Meleg advekció esetén a levegő 
melegebb, mint a felszín, ekkor negatív gradiens alakul ki lefelé irányuló hőáramlással. 
Bideg advekció esetén a levegő hidegebb mint a talajfeszín, pozitív gradiens alakul ki 
felfelé irányuló hőáramlással.

Január hónapban és a többi téli hónapban is a nappali órák sugárzási mérlege 
oly kicsiny hőnyereséget jelent a talaj számára, hogy ennek hatását a gradiensekre az 
advekció elnyomja. Amint nyár felé közeledünk, a növekvő nappali sugárzásmérlegek, 
már meleg advekció esetén is kialakítják nappal a besugárzási hőmérséklet típust, 
amikor is a talajközeli gradiensnek előjele pozitív.

Ezt a feltevést az advekció szerepéről alátámaszthatjuk a VIII. táblázat adatai
val. Ebben a táblázatban összeállítottuk azoknak a napoknak a közepes hőmérsékleteit 
amikor 7*» és 21b között állandóan negatív volt a gradiens (a táblázat I. sora) és azoknak 
a napoknak közepes hőmérsékleteit, amikor az egész észlelési időszak folyamán pozitív 
volt a függőleges gradiens előjele (a táblázat II. sora).

VIII.  táblázat: A léghőmérséklet közepes napi menete 100 cm-ben, kisugárzási ( I )  és 
besugárzási ( I I )  típusú gradiensek esetén

7b 9h llb 13b 15b 17b 19b 21b T* Ampl.

I ...........................

1 
1 

jsj
 M

05 1 
1 

vl
H

'o
j 

' 0,7 
— 6,8

2,1
- 6 ,3

2,0
- 6 ,4

r— r- 
O

 CD 1 - 0 ,2
-7 ,1

- 0 ,7
- 7 ,3

- o , i
-7 ,1

3,7
1,2II...........................

48



Táblázatunkban maguk a hőmérsékleti értékek is mutatják, hogy a kisugárzási 
típusú, tehát negatív gradiensű esetekben meleg advekció, a pozitív gradienst! esetekben 
hideg advekció a valószínű. A negatív gradiensű napokon a hőmérséklet terminus
közepe (T*) kevéssel a januári normálhőmérséklet fölött van, azonkívül azok a napok, 
amelyekben a gradiens negatív előjelű, sokkal számosabbak, mint a pozitív gradiens 
esetek. Ez utóbbiak a januári átlaghőmérsékletnél sokkal alacsonyabb középértékűek, 
és ezért hideg advekció jelenlétére mutatnak.

Az advekciós behatást bizonyítja az az éghajlattanból már jól ismert tény is, 
hogy nálunk januárban az egyes napoknak az átlagértéktől való pozitív eltérései kisebb 
számértékűek, de számosabbak, mint a negatív irányú eltérések. Ennek oka, mint isme
retes, az, hogy a januárban hozzánk meleget hozó tengeri advekció nagyobb gyakoriságú, 
mint a nagy hideget hozó szárazföldi advekció.

Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a meleg advekcióknak ez a nagy gyakorisága, 
amelynek következtében állomásunkon az esetek nagy részében még délben is lefelé 
irányuló hőáramlás van, vajon nem helyi hatás következménye-e ?

Az észlelőállomás 34 X 20 m2 nagyságú növényzet- és talajművelés nélküli terü
leten fekszik, amelyet mezőgazdasági művelés alatt álló területek vesznek körül. Gon
dolhatunk arra, hogy a környező, fellazított, rossz hővezető talajok napközben erő
sebben felmelegszenek, mint az észlelőállomás tömör, jobb hővezető felszíne és emiatt 
a környező melegebb felszínről érkező mikroadvekció idézi elő állomásunkon a nappali 
negatív- hőmérsékleti gradienseket a gyengébben felmelegedő, tehát hűvösebb felszín 
fölött. Ellenérveink a következők :

1. Januárban a talaj általában vízzel jól át van itatva. A talajhézagok jó része 
vízzel, vagy jéggel tömített, legtöbbször egészen a gravitációs vízmennyiségig, ennek 
következtében tehát mind a vezetőképességben, mint a fajhőben lecsökken a különbség 
a megművelt, tehát fellazított és a megművelés nélküli tömör felszín között.

2. A január hónap talajhőmérsékleti viszonyait megvizsgálva a felszíntől lefelé 
haladva egyre melegebb talajrétegeket találunk. Tehát januárban a talajban a hő a 
felszín felé áramlik. Az észlelő állomás tömör, jó hővezető talaja több hőt vezet fel 
a mélyebb rétegekből, mint a környezet lazább, rosszabb hővezető talaja. Emiatt tehát 
állomásunk felszíne lenne melegebb a környezeténél. Ez a hőmérsékletkülönbség még 
fokozódnék annak következtében, hogy állomásunk tömör talajának a fajhője, tehát 
a térfogategység hőkapacitása is kisebb, mint a környezet nagyobb víztartalmú talajáé.

E miatt a hatás miatt az állomás felszínének éppen fordítva, melegebbnek kell 
lennie a környezeténél. Azt a tényt, hogy a negatív gradiensű napok nagy gyakorisága 
nem eredhet ilyen értelmű felszínkülönbségekből bizonyítja, a IX. táblázat is, amely 
a hóréteges napok gradiens gyakoriságait mutatja be.

IX . táblázat : A 10 cm-es és a 100 cm-es szintnek hőmérsékletkülönbségeinek gyakorisága
a hóréteges napokon

Grad
C° - 0 , 8 - 0 ,7 - 0 ,6 - 0 ,5 - 0 ,4 - 0 ,3 - 0 , 2 - 0 ,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 X
idő

7» 7 0 0 0 2 0 2 2 8 3 0 0 2 1 27
9» 2 1 1 0 1 2 4 1 7 4 2 3 0 0 28

1 1» 1 0 0 1 3 0 6 2 5 2 7 0 1 0 28
13» 1 0 2 0 1 1 4 4 4 1 3 4 I 0 26
15» 0 3 1 1 3 1 3 4 4 1 4 1 1 0 27
17h 6 1 3 1 0 1 4 1 3 4 3 0 0 0 27
19» 8 0 2 2 0 1 3 3 5 1 3 0 0 0 28
21» 10 1 0 2 0 1 3 1 3 3 2 0 1 0 27

35 6 9 7 10 7 29 18 39 19 24 8 6 1 218

3. A hóréteges napokról készült graiiensgyakorisági táblázat (IX. táblázat) és az 
összes napokról készült graiiensgyakorisági táblázat (III. táblázat) mutatja, hogy a 
hóréteg hatására nem következik be számottevő különbség a gradiensgyakoriságok egy
máshoz viszonyított értékeiben. Ugyanez a jelenség még jobban szembetűnik a X. táb
lázatban, ahol a IV. táblázattal való összehasonlítás kedvéért a hóréteges napok gradi
enseinek előjelgyakoriságát mutatjuk be az összes értékek %-aiban kifejezve.
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X. táblázat : A 10 cm és a 100 cm közötti 
hőmérsékletkülönbségek %-os előjel gyakori

sága a hóréteges napokon januárban

Negatív
gradiensek

Izotermikus
gradiensek

Pozitív
gradiensek

7h 4 8 3 0 2 2
ßh 4 3 2 5 32

l l h 4 7 18 3 5
13b 5 0 15 3 5
1 5b 5 9 15 2 6
1 7b 6 3 11 2 6
19b 6 8 18 14
21b 6 7 11 2 2

Fenti táblázatainkból látjuk, hogy 
helyi eredetű felszínhatásról nem lehet szó, 
mert a hóréteges napokon a felszín mind 
hővezetőképesség, mind fajhő, mind albedó 
szempontjából homogén és ezeken a na
pokon is ugyanúgy létrejönnek — még 
%-os megoszlásban is azonos módon — a 
negatív gradiensek, mint az összes napokat 
figyelembe véve.

A jelenség magyarázatát tehát az 
általános cirkulációban kell keresni. Ha
zánk földrajzilag olvan helven fekszik, 
hogy az általános cirkulációból a felszín 
hőt kap, amelyet negatív sugárzásmérlegű 
deficitjének eltüntetésére fordít. A hozzánk 
érkező hőmennyiség természetesen a téli 
hónapokban a legnagyobb, mert a sugárzási mérleg vesztesége ezekben a hónapokban 
maximális. A hazánk fölé érkező meleg légtömegek hőjüket függőlegesen lefelé irányuló 
hőárammal juttatják a felszínhez. Amint az adatokból látjuk, a hőáram irányát a 
meleg advekciós napokon a déli órákban a januárra jellemző gyengén pozitív talajfel
színi hőmérleg sem tudja megfordítani. A sugárzási mérlegből napközben kapott 
hőnyereség csupán a talaj hőmérsékletének emelésére szolgál, esetleg párolgásra, 
lletve szublimációra használódik el egy része.

A kérdés ezek után arra összpontosul, hogy hogyan jön létre a hőmérsékletben 
még a negatív gradiensű napokon is kétségtelenül meglevő napi menet, amelynek ampli
túdója a várakozás ellenére — amint azt a VIII. táblázatból láthatjuk — nagyobb, 
mint pozitív gradiensű napokon ?

A napi menet létrejöttének két lehetséges módját ismertetjük, amelyek, mint látni 
fogjuk, minden esetben közre is működnek.

1. A napkelte után a felszín hőmérlegének vesztesége egyre csökken, sőt egy idő
pontban már előjele pozitívvá alakul. A talajfelszín hőmérséklete a sugárzásmérleg 
veszteségének csökkenése után emelkedésnek indul, mert a felszín vezetés útján nem
csak felülről, hanem alulról is kap hőt. A melegedő felszín a levegőtől egyre kevesebb 
hőt vesz fel. Amint 1. ábránk mutatja, a felszín ily módon befolyásolja a felette levő 
levegőrétegek hőháztartását.

Az ábrán a függőleges nyilak a szóbanforgó légrétegre felülről érkező, illetve onnan 
lefelé eltávozó hőmennyiségeket jelölik. Az éjszakai állapotot az ábrán az 1-es nyílpár 
jelöli, amikor a légréteg hőmérséklete csökkne, ekkor a légréteg által a felszín felé leadott 
hőmennyiség nagyobb, mint az, amelyet a szóban forgó légréteg felülről kap. A különb
séget a légréteg a saját hőkészletéből vonja el, tehát lehűl. Napkelte körül a hőmérsék
leti minimum állapotát a 2-es nyílpár jelöli. Ékkor a hőmérséklötcsökkenés megszűnik, 
a lefelé leadott hőmennyiség ugyanakkora, mint az, amelyet a légréteg felülről kap.

A hőmérséklet emelkedés időszakában a 3-as helyzetben 
a felszín felmelegedése következtében a légréteg által a 
felszínnek átadott hőmennyiség már kisebb, mint a fe
lülről érkező. Tehát a légréteg hőmérlege ekkor már 
pozitív. A 4-es helvzet a hőmérsékleti maximum idő
pillanatát jellemzi. Ekkor a hőmérsékletemelkedés meg
szűnik, a lefelé leadott hőmennyiség ismét ugyanakkora, 
mint a felülről kapott hőmennyiség. Az 5-ös helyzetben 
ismét felülmúlja a lefelé szállított hőmennyiség nagysága 
a felülről kapott hőmennyiségét, a hőmérséklet csökken.

A felülről érkező hőmennyiségeket egész nap fo
lyamán azonos nagyságúaknak tüntettük fel. A való
ságban természetesen nem ez a helyzet, azonban az ábra 
a kétféle hőmennyiségnek csupán a viszonylagos nagy
ságát akarja szemléltetni.

A léghőmérséklet napi menetét ily módon a felszín 
hőmérsékletváltozásai hozzák létre, mert ezek szabályoz
zák a levegőtől felvett hőmennyiséget. Ezen elképzelés 
helyességének kritériuma a hőmérsékleti amplitúdó vál
tozása a függőlegesben. Ezen elképzelés szerint ugyanis 
a hőmérséklet amplitúdója a talaj közelében volna a 
legnagyobb, felfelé haladva fokozatosan csökkennie kelte

1. ábra. A talajközeli légré
teg hőháztartásának napi 

menete
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2. A napi menet létrejöttének másik elképzelhető módját a szélerősségben meg
levő napi menet adná meg. A kisugárzási típusú napokon a felszíntől távolodva a hőmér- 
sáklet emelkedik. A szélerősség növekedésével annak turbulenciája is nő, a növekvő tur
bulencia pedig nagyobb számban és nagyobb magasságból hoz le meleg turbulencia 
elemeket. Ennek következtében a növekvő szélerősség időszakában a hőmérsékletnek 
is növekednie kell a talajközeli légrétegekben. Délután a szélerősség csökkenése időszaká
ban csökkenő turbulencia ugyanezen okból a talaj közelében a léghőmérséklet csökke
nését vonja maga után. Meg kell jegyeznünk, hogy minél közelebb megyünk a talaj- 
felszínhez, annál kisebbnek kell lennie a turbulencia okozta hőmérsékletemelkedésnek, 
mert lefelé haladva az átlagos keveredési hossz csökken, tehát a talaj közelébe kevesebb 
meleg turbulencia elem érkezik, és ezek kisebb magasságból érkeznek, mint a talajtól 
távolabbi szintekbe. Abban az esetben tehát, ha a szélerősség napi menete hozza létre 
a léghőmérséklet napi menetét a kisugárzási típusú napokon, akkor a hőmérséklet 
napi amplitúdójának a talajközeli légrétegben lefelé haladva csökkennie kell.

Az észlelési adatok mindkét jelenségre mutatnak példát. I. táblázatunk olyan 
napot mutat be, amikor a hőmérséklet napi amplitúdója felfelé növekszik, tehát a fel
sőbb légrétegek több hőt kaptak, mint az alsóbbak. Ez a jelenség a szélhatás mellett 
bizonyít. Találhatók olyan napok is, amikor a felmelegedés a talaj közelében volt a 
legnagyobb, tehát a napi menet létrejöttében a talajfelszín hőmérsékletváltozásának 
volt irányító szerepe. Természetesen szükséges az, hogy mindkét jelenség közreműköd
jék, csupán annak mértéke különbözik az egyes esetekben, a sugárzási mérlegtől, a 
szélesebességtől és a függőleges hőmérsékleti gradienstől függő mértékben.

Önmagában a szél napi menete nem hozhat létre napi menetet a hőmérsékletben, 
ugyanis a szélerősség napi menete már maga is a tala jközeli hőmérséklet napi menetének 
a következménye. Fel kell tennünk tehát, hogy az elsődleges ok a talajfelszín sugárzási 
mérlegének napi menetében keresendő. A felmelegedett felszín hatására az 1. ábrán 
látható módon felmelegszik a fölötte levő levegő is, tehát a stabilitás csökken. Ennek 
következménye a szélerősség napi menetének erősödő szakasza, amely a már ismertetett 
módon erősítheti a napi menet nagyságát. További — a magas légköri állapotokra és 
a szinoptikus helyzetre is figyelemmel levő — vizsgálatok hivatottak- a jelenség pon
tosabb tisztázására.

Arra a kérdésre, vajon azoknak a napoknak a gyakorisága, amikor a talajközeli 
hőmérséklet függőleges eloszlása egész napon át kisugárzási típusú, milyen földrajzi 
elterjedést .mutat, nehéz válaszolni. Valószínű, hogy azokon a területeken, amelyek az 
általános cirkulációból hőt kapnak, ez a jelenség fellép. Hasonló gradiensmérések sajnos 
kevés helyen történtek. A feldolgozások pedig rendszerint közepes gradienseket adnak 
meg. Az angliai Leefield-ben végzett méréseket N. K. Johnson dolgozta fel [3], E szerint 
itt az az időszak, amikor a közepes gradiensek besugárzási típusúak, januárban csak 
néhány déli órára korlátozódik. K. Knock Potsdamra vonatkozó adatai alapján a 2 — 34 
méter közötti közepes gradiens középértékében 945—1500 órás időközökben pozitív 
a gradiens [4]. J. Rink, Lindenbergben 1 — 76 méter közötti közepes gradienseket dol
gozott fel. Külön választotta a derült napokat és kimutatta, hogy derült napokon a 
fenti két szint közötti közepes gradiens középértéke januárban csupán l h  és 12h között 
pozitív előjelű [5], Lénvegesen alacsonyabb földrajzi szélességre, Izmailiára vonat
koznak Flower közlései [6]. Itt a közepes gradiensek 1—16 méter között 830— 1620 órás 
időközben, 1 — 61 méter között 850—1650 órás időközben voltak pozitív előjelűek. Ez az 
adat mutatja a besugárzási típus időtartamában a földrajzi szélesség hatását is.
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A z id e i  t é l  e ls ő  f e lé n e k  e n y h e s é g é r ő l
Az 1955—56-os tél első fele nagymér

tékű enyheségével tűnt ki. A december 
hó közepes hőmérséklete országos viszony
latban 1 — 2 C fokkal meghaladta a 30 
évi (1901 — 30) törzsértékeket. Maguk a 
havi átlagértékek 2,0—3,5 C fok között 
voltak. Hó és fagy a hónap folyamán 
csak igen kevésszer fordult elő, ezzel 
szemben voltak olyan napok, amelyeken 
a középhőmérséklet is 8—10 fokot ért el 
és a legmagasabb nappali hőmérsékletek 
is 10 fok fölött voltak. így pl. 7-én Buda
pesten a napi középhőmérséklet 9,6 fok

volt, ami 8 fokkal haladta meg az erre a 
napra szokásos törzsértéket. A hőmérsék
let csúcsértéke 12,7 fokot ért el, sőt Moson - 
magyaróvárott 15,8 fokot is észleltek. 
Nem csodálhatjuk tehát, hogy a 8-i 
hideg-betörés alkalmával Nagykőrös v i
dékén zivatart észleltek, Komáromból pe
dig jégesőt jelentettek. A decemberi ziva
tar nálunk meglehetős ritkaságszámba 
megy, hiszen az évszázad folyamán mind
össze három-négy esetben fordult elő.

A december enyhesége csak közepes 
mértékűnek mondható, hiszen a leg
enyhébb decembereink középhőmérsék
lete az 5 C fokot is meghaladta. (Ezek a 
decemberek 1825-ben, 1915-ben és 1934-

ben fordultak elő. A leghidegebb decem
berünk 1879-ben —10 C fok középhőmér
sékletű volt.) Feltűnő, hogy az enyhe 
decemberek nagy számmal a legutóbbi 
néhány évtized folyamán jelentkeztek. 
Az elmúlt 10 év alatt pl. 7 december 
középhőmérséklete meghaladta a 30 évi 
törzsátlagot és komolyabban hideg csak 
az 1948-as december volt. Az 1949-es, 
1950-es és 1954-es decemberek közép
hőmérséklete Budapesten szintén 3,5 C 
fok fölötti volt. Az 1880-as évek óta tartó, 
szinte egyenletes fölmelegedés legerőseb
ben a telek, de különösen a december 
hőmérsékletében mutatkozik meg, amint 
azt a budapesti decemberi középhőmér
sékletek évtizedenkénti átlagai bizonyít
ják.

Ez a jelenség beleilleszkedik a sark
vidék általános felmelegedési folyamatába, 
ami kapcsolatban áll az általános légkörzés, 
vagyis a ciklontevékenység fokozódásával. 
Ez azt jelenti, hogy a nyugati szél erő
södése következtében teleinken az enyhe 
óceáni légtömegek nagy gyakorisággal 
áramlanak szárazföldünk belsejébe. Az 
1955 december havi légtömegnaptár tanú
sága szerint is ezt az állításunkat láthat
juk igazolva, mert a tengeri mérsékelt 
(mM) és a tengeri enyhe (mW), valamint 
a szubtrópusi (TM) levegőfajták együttes 
gyakorisága 56%-ot tett ki. A száraz
földi levegőfajta’ 29%-ban fordult elő, 
viszont a sarkvidéki légtömegek mind
össze 15%-kai szerepeltek. Szárazföldi 
hideg légtömeg egyáltalában nem fordult 
elő.

Érdekelhet bennünket, hogy a decem
beri enyheség Európa mekkora területére 
terjedt ki, illetőleg hogyan alakultak a 
légnyomási és légáramlási viszonyok ? Az
1. számú ábrán láthatjuk, hogy Közép- 
Európa területén általános enyheség ural
kodott, mert a középhőmérsékletek 2—3 
fokkal meghaladták a 30 évi törzsértéke
ket. Ezzel szemben Északkelet-Európá
ban, valamint az Atlanti-óceán északi 
felében hideg időjárás uralkodott. A hideg

Évtizedes hőmérsékleti átlagok Budapesten, december hóban Ö°
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góca az Arhangelszktől keletre levő terü
leteken, —12 fokos anomáliával jelent
kezett. A délnyugat—északkelet irányú 
hőmérsékleti gradiens Lisboa—Arhan- 
gelszk között tehát 15 fokkal erősebb volt 
a szokásosnál.

Az északkelet-európai erős hideg az 
egész hónap folyamán fennállott és tulaj
donképpen már november közepén meg
kezdődött. Ennek ellenére Közép-Európát 
nem tudta elönteni, aminek magyarázatát 
a légnyomás-eloszlásban találjuk meg. 
Térképünkön látható, hogy az úgynevezett 
„izlandi” hatásközpont a hónap folya
mán igen erősen uralkodott a szinoptikus 
helyzeten, aminek következtében szinte 
állandó volt a nyugati légáramlás. Ez a 
nyugati szél szállította az említett enyhe 
légtömegeket. Az északkelet-európai nagy 
hideg területén a légáramlás délies irányú 
volt és így a hideg inkább észak felé távo
zott. A sarkvidékről származó hideg lég
tömegek viszont az Izland—Grönland 
térségben okoztak lehűlést. A Multa- 
novszkij-féle, ún. ultra poláris tengelyen 
tehát nem érkezett levegő Közép-Euró- 
pába.

A légnyomás anomáliája az Angliától 
nyugatra eső óceáni területek fölött a 
— 9 mb-t is megközelítette, viszont Por
tugália előtt az azóri léghalmaz kb. 1 
mb-ral volt erősebb a szokásosnál. így  
tehát a légnyomási gradiens e területen 
10 mb-ral volt nagyobb a törzsértéknél, 
ami magyarázatát adja az erősebb nyu
gati áramlásoknak is. A nyugati áramlás 
mély behatolását a szárazföldre elősegí
tette a légnyomásnak a Balti-tenger fölött 
észlelhető —12 mb-os anomáliája is. Ez 
utóbbi jelenség magyarázható a skandi
náviai anticiklon teljes hiányával, noha 
az északkelet-európai térségben, mint lát
tuk, nagy hideg uralkodott. Pozitív lég
nyomás anomáliát az Észak-Ural fölött 
találunk ugyan, de aránylag kis területen 
és csak 1,5 mb értékkel. Erősebb nyomás
többlet Grönland fölött mutatkozott, 
amelynek belsejében meghaladta a -)-8 
mb-t is.

A légnyomási kép tehát magyarázatát 
adja a Közép-Európában tapasztalt enyhe 
nyugati légáramlásnak, illetőleg az észak- 
atlanti térségben jelentkező hideg, keleti 
áramlatoknak.

A decemberi enyheség 1956 januárban 
folytatódott, sőt fokozódott, egészen a 
26-án bekövetkezett időfordulatig. Ja
nuár első 25 napjának közepes hőmérsék
lete Budapesten több, mint 3 fokkal ha
ladta meg az erre az időszakra érvényes 
törzsértéket. (A középhőmérséklet maga 
+  2,9 C fokot ért el az első 25 napban.) 
Különösen enyhe volt a 26-át megelőző 
két hét. Ezen napok közül többnek a 
középhőmérséklete +  5 fok fölé emelke

dett, sőt 16-án és 23-án + 7  fok fölött 
volt. 16-án és 23-án ugyanis 7,2 fokot 
tett ki Budapesten a napi középhőmér
séklet, ami majdnem 9 fokkal magasabb, 
mint az illető napokra érvényes 80 évi 
törzsértékek. 16-án ez az érték egyben 
az 1871 óta észlelt hőmérsékleti (16-i) 
napi átlagok között a legmagasabb.

A nappali csúcsértékek több napon a 
10 fok fölé emelkedtek, sőt az ország 
egyes helyein ismét megközelítették a 
15 fokot. Fagy és havazás ebben az 
időszakban is igen ritkán fordult elő. 
Igen érdekes, hogy az enyheség egyúttal 
szárazsággal járt, annak ellenére, hogy a 
légnyomás kb. 3,5 mb-ral alacsonyabb 
volt a törzsértéknél. (Decemberben a csa
padék jobbára átlag-körüli volt, szintén 
kb. 3 mb-nyi nyomáshiány mellett.)

A nagy enyheség következtében 16-án 
este Nagykőrös, Orosháza és Békéscsaba 
vidékén ismét zivatar lépett fel, ami eze
ken a területeken igen ritka januárban. 
(Dunántúlon a januári zivatar gyakori
sága nagyobb.)

2. ábra.

A januári légtömeggyakoriság (25-éig) 
45%-nyi tengeri légtömeget és 42%-nyi 
szárazföldi légtömeget mutat. A sarkvi
déki levegőfajta most is csak 13%-kal 
szerepelt. A 2. ábrában közöljük az első 
25 napra vonatkozó légnyomási helyzetet, 
valamint a reggel 7 órai hőmérsékletek 
eltérését több éves átlagértékektől, Európa 
néhány állomásáról. Láthatjuk, hogy a 
2 — 3 fokos hőtöbbletek ismét Közép- 
Európában fordultak elő és a felmelegedési 
góc éppen a Kárpát-medencében jelent
kezett. Az északkelet-európai hideg el
tűnt és helyette gyenge lehűlés mutat
kozott Moszkva térségében. Komolyabb 
lehűlés található viszont az izlandi— 
grönlandi térségben.

A légnyomási kép az „izlandi” hatás
központ nagymértékű eltolódását mutatja 
keletre, a Skandináv partok előtti tenger 
fölé. Igen jellegzetes még a földközi-tengeri
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hutáscentrum hiánya, valamint a kelet
európai gyenge anticiklon. Ezzel szemben 
igen magas volt a légnyomás a Földközi
tenger délkeleti része fölött. (Líbiai anti
ciklon.) A leírt légnyomási helyzet követ
keztében Közép-Európába tehát nem
csak nyugatról, hanem délnyugatról és 
délről is enyhe légtömegeket szállított az 
áramlás. A légnyomás-különbség egyéb
ként a Lisboa—Nordöyan vonalon 4 
mb-ral haladta meg a törzsértéket.

A december és január nagy enyheségét 
tehát az óceáni, majd észak-afrikai enyhe 
légtömegek nagy gyakoriságú beáramlása 
hozta létre hazánkban. E nagy gyakori
ságnak közvetlen előidézője a légnyomási

helyzetben található meg, amely Európa 
déli részein a szokásosnál magasabb, az 
észak-európai és észak-atlanti térségben 
pedig a szokásosnál jóval alacsonyabb 
légnyomásértékeket mutatott fel. Hogy 
ennek a légnyomás-eloszlásnak magának 
mi volt az előidéző oka, arra ma még 
nem tudunk feleletet adni. Ehhez az álta
lános légkörzés mechanizmusának rész
letesebb tanulmányozása és az ingadozá
sokat előidéző okok feltalálása szükséges, 
ami még a jövő kutatásaira vár. Bizonyos, 
hogy az okok között a naptevékenység 
változásai nagy súllyal szerepelnek.

Berkes Zoltán

S z o v je t  m e te o r o ló g ia i  k u ta tá so k  a  D é li-sa r k  v id é k é n
A Földet körülvevő levegőburok leg

kevésbé tanulmányozott része a Déli-sark 
vidéke fölötti légtér. A vastag jégtakaró
val fedett ,,hatodik világrész” éppen nehe
zen hozzáférhető volta miatt valósággal 
fehér folt mind éghajlattani, mind idő
járásiam térképeinken, pedig nyilvánvaló, 
hogy az ott lejátszódó légköri folyamatok 
az általános légkörzésre nézve éppen úgy, 
mint a Földünk egyéb tájain kialakuló 
időjárási folyamatokra nézve el nem ha
nyagolható jelentőségűek. Ennek a fehér 
foltnak legalábbis szűkítése érdekében a 
III. Nemzetközi Geofizikai Év során, 
1957 — 58-ban, több ország — köztük a 
Szovjetunió is — együttesen folytat igen 
alapos meteorológiai kutatásokat magán 
a jéggel fedett kontinensen és az azt kölni
vé vő déli jeges tengerrészeken egyaránt.

A szovjet tudományos világ hatalmas 
felkészültséggel látott hozzá a feladat 
megvalósításához. A már eddig tett elő
készületekről és a szovjet expedíció tudo
mányos programjáról L. G. Szobaijav, az 
expedíció tengerészeti aerológiai különít
ményének vezetője, érdekes beszámolót 
írt a „Meteorologija i gidrologija” ez évi
1. számában.

A nagyszabású programnak három sza
kasza van. Az első az előkészületek sza
kasza : Ennek keretében két nagy szov
jet Diesel-motoros hajó, az Ob és a Léna 
1955 végén már ki is futott Kalinvingrád 
kikötőjéből, egv nagy geofizikai obszer
vatórium felállításához szükséges anyagot, 
felszerelést és természetesen kellő szak
gárdát szállítva a déli sarkvidékre. Az 
obszervatórium telepítésére a Kerguélen- 
szigetektől délkeleti iránvban fekvő an- 
tarktikus partokon, a Shakleton-jégpart 
körzetében kerül sor, a 80—110° keleti 
hosszúság között. Az itt felépülő tudomá
nyos városkának a M irnij nevet adták. 
Áz építés befejeztével a Léna hazatér.

Második szakaszként a városka sark
vidéken telelő lakossága — közte egyéb

szakemberek mellett 15 meteorológus —, 
részben az Ob hajó segítségével széleskörű 
expedíciós kutatásokat folytat az Atlanti- 
óceán déli térségében, másrészt parti kü
lönítményként az obszervatóriumban egy 
éven át rendszeres meteorológiai, föld
rajzi, földmágnességi stb. kutatómunkát 
folytat. Mind a tengeri, mind a száraz
földi meteorológiai kutatóprogram fölöt
tébb gazdag, s célja a legkorszerűbb és 
teljes szinoptikus-aerológus szolgálat be
vezetésével, valamint a klímátológus ku
tat óeszközök segítségével az Antarktiszon 
és az egész déli félgömbön uralkodó lég
köri folyamatok kutatása s az északi 
félgömb légköri folyamataival való össze
függésük vizsgálata. Természetesen a Déli
sarkon uralkodó időjárási viszonyoknak 
és az általános légkörzésre gyakorolt ha
tásuknak helyes megítélése a leggondosabb 
földfelszíni sugárzási- és hőháztartás-mé- 
réseket, valamint a .függőleges szél-, hő
mérséklet- és nedvességgradiens válto
zásokra irányuló rendszeres, ún. gradiens 
méréseket követeli meg. Mindezen kí
vánalmak kielégítésére a szovjet expedíció 
megfelelő személyi és anyagi szervezéssel 
készült fel. A munka eredményessége 
érdekében úgyszólván az egész szovjet 
tudományos világ összefogott: A Köz
ponti Aerológiai Obszervatórium és a 
Központi Geofizikai Obszervatórium a 
műszeripari tudományos kutató intéze
tekkel, a műszergyárakkal és a szovjet 
hidrometeorológiai szolgálat összes tudo
mányos intézményeivel versengve sze
relte föl a III. Nemzetközi Geofizikai É v  
munkáját előkészítő szovjet expedíciót.

Mert a Mirnij lakóinak egy esztendős 
expedíciós munkája csak előzetes, szemre
vételező jellegű. ' Feladata, hogy előké
szítse a Nemzetközi Geofizikai Ev prog
ramjának zavartalan és teljes lebonyolí
tását.

A harmadik szakaszban, a geofizikai 
évre, a M irnij városkabeli főobszervató-
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xiumon kívül még két kutató állomás 
telelését szervezik meg. Egyik a déli 
mágneses pólus közelében, a másik az 
ún. hozzáférhetetlen pólus körzetében 
végzi majd a nemzetközi kutatóprogram 
vállalt részének végrehajtását.

A délsarki meteorológiai kutatások má
sodik szakaszának végrehajtására hiva
tott meteorológus-különitmények tagjai 
főként a szovjet hidrometeorológiai szol
gálat sarkvidéki viszonyokkal jól ismerős

szakem bereibő l k e rü lte k  k i. A m á r á t r a 
k d  t te le lő -kü lön ítm ény  vezetője G. M. 
Tauber, a  fö lira jz tu d o m á n v o k  k a n d id á 
tu sa , p é ld áu l m eteo ro lóguskén t ism éte lten  
ré sz t v e tt  a  ,,Szláva” -flo tilla  dé lsark i 
b á ln av a d ász -ú tja in . V ezetésével a gondo
san  fö lszerelt m eteoro lógus-kü lön ítm ény  
ta g ja i az A n ta rk tiszo n  m á r m egkezd ték  
fáradságos, de fö lö ttébb  érdekes és értékes 
m u n k á ju k a t.

Kakas József

Mi o \o x t a  az  A » |te le k i-c § e p p k ő b a r la n g  
k iv é te le s  a r á n y ú  n y á r i á r v iz é t  ?

1955. augusztus 6-án egészen kivételes 
arányú, eddig még soha elő nem fordult 
árvíz vonult le, és pusztított az Aggteleki- 
eseppkőbarlangban. A Baradla fő ágán 
végigfutó árvíz átlagos magassága 3 méter 
volt, de helyenként elérte a 20 métert. 
Az alacsonyabb szakaszokon a mennyeze
tig állt a víz. Olyan helyeken is kelet
kezett vízfolyás, ami a történelem folya
mán mindig száraz volt.

A barlangi utakat elmosta, a hidakat 
pedig megrongálta az árvíz. Komoly kár 
keletkezett cseppkőképződményekben. Be- 
iszapolta az ár azt a helyet is, ahol 
1825-ben Vass Imre, a barlang felfedezője 
egy mezítlábas ősember nyomot talált, 
cserépedény töredékekkel. Ez is azt bi
zonyítja, hogy ezen a helyen soha sem 
volt víz.

Aggtelek községből a barlanghoz vezető 
úton 3 méteres vízmélység keletkezett egy 
hatalmas tóval. A rengeteg víz csak 4 
nap alatt tűnt el a víznyelőben. A Jósva- 
forrts vízhozama néhány óra alatt száz
szorosára emelkedett. A forráson kívül 
még hat másik helyen ömlött a víz. Haj
nali 5 órakor a hegyoldalból egy 5 méter 
vastagságú vízsugár tört elő hatalmas

robajjal, ami 120 vagon sziklát dobott 
ki, és percek alatt 25 méter mély és 20 
méter átmérőjű forráskrátert hozott létre. 
Ebből 2 napon keresztül ömlött a víz.

Az árvíz közvetlen kiváltója az Agg
teleken 1955. augusztus 5-én lehullott 
86 mm csapadékmennyiség volt. Ennek 
legnagyobb része 4 óra leforgása alatt 
hullott zápor alakjában. A barlang víz
gyűjtő területére kereken 2 millió m3 víz 
zúdult. Jósvafőn a 24 órai csapadék
összeg 83 mm-t tett ki, de a környéken 
több helvről jelentettek 100 mm-t. A felhő- 
szakadások zöme este 20 órától hajnali 
2 óráig tartott. Az árvizet azonban nem
csak ennek az 1 napnak hatalmas zápor
mennyisége okozta, hanem azt mintegy 
előkészítette már az előző, de főleg július
ban lehullott kivételes arányú esőzés. 
Mindehhez hozzájárult, hogy ebben az 
időszakban a szokottnál jóval kisebb volt 
a párolgás, az alacsony hőmérséklet és 
magas nedvességtartalom miatt. Aggtele
ken júniusban 48, júliusban 160, augusz
tusban 1 —5-ig 149 mm, 66 nap alatt 
összesen 357 mm eső esett.

Zách Alfréd

A „ b lo c k in g ” h e ly z e t  a  d é li  fé lg ö m b ö n
A szinoptikus meteorológiai vizsgálatok 

«egyik nagy fontosságú és érdekes jelensége 
az ún. „blocking” helyzet. (Megfelelő 
magyar műszó hiányában egyelőre a nem
zetközi meteorológiai irodalomban elter
jedt angol kifejezést használjuk.) A jelen
ség lényege az, hogy a mérsékelt öv bi
zonyos nagyobb részén fennálló zónális 
jellegű áramlási mező poláris eredetű 
anticiklonnak vagy anticiklonoknak a 
szubtrópusi övezet felé történő elmoziu- 
lása következtében átalakul meri lionális 
jellegű áramlási mezővé. A folyamat 
mintegy lezárja a nyugatról keletre mozgó 
ciklonok útját (innen ered a blocking 
•elnevezés), és nagyobb területeket hosz- 
szabb ideig megfoszthat a ciklonok át
vonulásától. Ezenkívül a folyamat fontos

tényezője a szubtrópusi anticiklonok polá
ris eredetű regenerációjának.

Azvészaki Félgömb blocking jelenségei
nek a lefolyását a napi szinoptikus munka 
és a kutatások alapján elég részletesen 
ismerjük, arról azonban, hogy a déli 
Félgömb cirkulációjában is kimutatható-e, 
ez ideig még alig vannak ismereteink az 
ottani igen ritka megfigyelőhálózat miatt.

Igen érdekes tanulmányt közöl ebből 
a tárgykörből az Argentínában megjelenő 
„Meteoros” című folvóirat 1955-ös év
folyama. (35—54 oldal.) Az értekezés 
címe : Análisis de una situación de bloqueo 
en la parte austral de America del Sur. 
(Egy Dél-Amerika déli részén fellépett 
„blocking” helyzet elemzése.) Szerzői :
H. N. Grandoso és J. E. Nühez.
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A két argentin meteorológus dolgozata, 
mely egy Argentínában fellépett téli block- 
ing-helyzetet vizsgál (1952. június 5 — 20), 
két okból tarthat számot érdeklődésünkre. 
Egyrészt értékes adalékot nyújt a déli 
Félgömb kevéssé ismert cirkulációs vi
szonyainak állapotához, másrészt, amint 
erre a szerzők is rámutatnak, a déli 
Félgömb homogén felszíne következtében 
a blocking helyzet egyszerűbb, az okok 
tanulmányozása szempontjából kedvezőbb 
formában jelentkezik.

A vizsgált időszak első részében (június 
5—14) a közölt légnyomási átlagtérkép 
szerint a Falkland szigetektől délkeletre 
1030 mb. magvú anticiklon jelentkezik, 
-f-32 mb. légnyomási anomáliával. A nagy 

- nyomást létrehozó képződmény meleg 
jellegű anticiklon, a trópusi levegőre jel
lemző hideg sztratoszférával, melyet Port 
Stanley (Falkland-sz.) ez időszakból szár
mazó rádiószonda adatai bizonyítanak. 
Ugyanott a magassági szelek túlnyomóan 
az északkeleti szektorból fújtak. A vizs
gált időszak előtti napokban Argentína 
északi része fölött a normálhelyzetnek 
megfelelő szubtrópusi anticiklon feküdt, 
tőle délre a Déli Jeges-tengerig ciklonok 
haladtak kelet felé ; a szinoptikus hely
zetet tehát zónális áramlási mező jelle
mezte. Június 6-án a szubtrópusi anti
ciklon áttevődött az Atlanti-óceánra, míg 
Uruguay körzetében egy, az előző na
pokban keletkezett ciklon tartózkodott. 
Ugyanakkor délen, a Déli Orkney-szige- 
tek táján poláris anticiklon jelent meg 
1025 mb.-os maggal. Az uruguayi partok
nál levő ciklon a következő napokban 
kimélyült és északkeleti előoldali áram- 
rendszere trópusi levegőt szállított a ma

gasban a poláris anticiklon fölé. Az emlí
tett ciklon már június 5-én jól látható 
a szerzők által használt 4200 m-es nívó 
nyomástérképén. A magasban délre áramló 
trópusi levegő következtében a poláris 
anticiklon meleg jellegű stacionér kép
ződménnyé vált, míg azután június 14-én, 
valószínűleg elősegítve egy újabb poláris 
kitöréstől, elkezdett észak felé mozogni, 
s végighaladva Argentína területe fölött, 
20-án már a 30° S szélességen volt talál
ható, regenerálva a dél-atlanti-óceáni 
szubtrópusi anticiklont.

A bemutatott példa bizonyítja, hogy 
az északi Félgömb szinoptikus folyama
taiban nagy fontosságú blocking a déli 
Félgömb szubpoláris és mérsékeltövi ré
szein is kimutatható. Azonban amint a 
szerzők kifejtik, a déli Félgömb említett 
övezeteinek gyér állomáshálózata miatt 
(a Félgömb legdélibb szinoptikus állomása 
Argentínától délre, az Antarktisz part
vidékén van a déli szélesség 68-ik fokán) 
nem tudják, vajon ritka jelenség e ott 
a blocking és vajon léteznek e előnyben 
részesített hosszúságok a blocking for
máció számára, ahogyan az az északi 
Félgömbön tapasztalható, és milyen az 
összefüggés a talajmenti hőmérsékleti vi
szonyokkal és a domborzattal. Ezért 
szükségesnek tartják a déli Félgömb 
blocking helyzeteinek statisztikai tanul
mányozását, ami azonban az állomás- 
hálózat elégtelensége miatt ma még igen 
nehéz feladat. Valószínű, hogy az 1957-es 
nemzetközi geofizikai év mérései és az 
Antarktisz kutató expedíciók megindu
lás aj értékes adatokat szolgáltat majd 
ennek a kérdésnek a megoldásához is.

Péczely György

A z 1956. é v i  f e b r u á r i h id e g  id ő sz a k
Az 1955 — 56. évi tél első felének tartós 

és szinte megszakítás nélküli enyhesége 
után, január 25-én hirtelen beköszöntött 
a tél. Az időjárásnak ezt a gyors télire 
fordulását legjobban a budapesti hőmér
sékleti adatokkal tudjuk szemléltetni.

Az 1. ábrán a következő adatokat tüntet
tük fel :

1. 24 órai maximum hőmérséklet.
2. Napi középhőmérséklet.
3. 24 órai minimum hőmérséklet.
4. 75 éves napi átlaghőmérséklet.
5. 1871 óta ezen a napon észlelt abszolút 

maximum.
6. 1871 óta ezen a napon észlelt abszo

lút minimum.
Az ábrán ezeket az adatokat január 

10-étől kezdődőleg tüntettük fel, hogy a 
két időszak ellentéte még jobban kiéleződ
jék. Láthatjuk, hogy január'hó 11. és 25. 
között nemcsak a napi középhőmérsék
let volt állandóan az átlagos érték felett, 
hanem a minimum is. Január hó 16-án 
pedig a maximum felülmúlta az eddig 
észlelt abszolút értéket, amelyet 19-én 
és 24-én is egy fokon belül megközelített. 
A napi középhőmérséklet 23-án 7,2°-kal
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tetőzik, utána pedig rohamos süllyedés
nek indult. Január h ó  26-án a m i n i m u m  
már az átlagos érték alá süllyedt, 27-én 
volt az első negatív anomáliájú napi
közép, 29-étől kezdődőleg pedig már a 
maximum sem haladta meg a napi közép
hőmérsékletet. A hideghullám tehát tulaj
donképpen 27-én kezdődött el, és azóta 
megszakítás nélkül tart. A Budapesten 
elért legalacsonyabb értékek közül három 
süllyedt az eddigi abszolút minimum alá, 
mégpedig a február 4-i, 5-i és a 17-i. Ebben 
az időszakban elért legalacsonyabb érték 
—18,8° (február 10-én) nem volt „rekord” , 
mert ezen a napon már 1929-ben —21,8 
fokot is mértek. A hideghullám tehát 
inkább tartósságával tűnik ki az eddigi 
szigorú teleink közül, mint rendkívüli 
szélsőségeivel. Vessünk még egy pillantást 
az 1. ábrára. Feltűnő és jellemző a hideg
hullám fellépésére, hogy a napi közép
hőmérsékletek kilenc napon át megszakí
tás nélkül csökkentek (január 23-i

7,2°-ról a február 1-i —ll,9°-ig).
A hideg időszak — soraink lezárásakor, 

február 18-án — még tart, és belátható 
időn belül még fog tartani. így  ennek 
éghajlati szempontból való teljes, egész 
országra és a következményeire kiterjesz
kedő tárgyalása még nem adható meg.

Ehelyett tekintsük át röviden ennek az 
időszaknak a szinoptikus történetét.

A tél első felében hazánkban uralkodó 
folyamatos enyhe időszakot — amint 
azt lapunk más helyén Berkes Zoltán 
összefoglalta — az Atlanti-óceánról ér
kező enyhe légtömegek okozták. Ez az 
enyheség csaknem az egész szárazföldre 
kiterjeszkedett. A szibériai anticiklon 
ebben az időszakban csak az uralontúli 
területeken uralkodott. Január hó első 
napjaiban azonban hirtelen előretört 
Ukrajna irányában, kisebb lehűlést hozva 
hazánkra is. Ugyanakkor azonban a ciklo
nok pályái északabbra szorultak, és erő
sebb enyhülés következett be a Barents- 
tenger partvidékén. Amint a szibériai 
anticiklon visszavonult Közép-Európából, 
az északi vidékek átmeneti olvadása meg
szűnt, attól kezdve ott —10° körüli hő
mérséklet uralkodott. A még élénk ciklon
tevékenység következtében napról napra 
növekedett a hóréteg. Ezen a területen 
tehát minden feltétele megvolt annak, 
hogy ott hideg légtömegek kialakuljanak, 
és felhalmozódjanak.

Az észak-európai ciklontevékenységnek 
az vetett véget, hogy a grönlandi anti
ciklon január hó 20. után megerősödött, 
és így a Brit-szigeteken áthaladó ciklonok

2. ábra.
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Mögött egyre inkább északivá, észak- 
r étivé vált a szélirány. Ez az áramlás a 

Spitzbergák felől hozott le hideg, sark
vidéki légtömegeket. A ciklonpályák mé
lyebbre szorultak, közelebb kerültek hoz
zánk. A hideg, sarkvidéki légtömegek 
első hulláma január hó 25-én érte el 
hazánkat. Ezzel egyidejűleg kialakult egy 
magasnyomású gerinc Grönlandtól Izlan- 
don és a Brit-szigeteken át egészen a 
Francia-Középhegységig. így lezáródott 
az envhe tengeri léghullámok útja a szá
razföldünk felé. Ez a lezárás nem lett 
volna tartós, ha nem alakul ki egy skan
dináv anticiklon.

Január hó 28-án ugyanis újabb fordulat 
állott be az időjárási helyzetben, amelynek 
okát szárazföldünktől távolabb kell ke
resni. A spitzbergai hideg kitöréssel egy
idejűleg északnyugati széllel szintén erős 
hi leg kiáramlás indult meg a sarkvidékről 
Eszak-Amerikán át az Azori-szigetek felé. 
Ez megélénkítette a ciklontevékenységet 
az Atlanti-óceánon a 45—50°N szélessé
gek között, amelynek hatására meleg 
szubtrópusi levegő indult útnak. A ja
nuár hó 28-i termobárikus mezőn erős 
lehűlés figyelhető meg az észak-amerikai 
partoktól az Azorokig, innen pedig erős 
a felmelegedés Skandináviáig és Grönland 
keleti partjaiig. A 2. ábrán a január hó
28- i termobárikus mezőt tüntetjük fel 
oly módon, hogy az advekció előjelének 
figyelembevételével jelöltük meg a 700 
mb-os szint izohipszáit. A hideg advekciót 
folytonos, a meleget szaggatott nyilakkal 
tüntettük fel, és a pontsorral elhatároltuk 
a fölmelege dési és lehűlési területeket. 
Észak-Európa fölött így két ellentétes 
hőmérsékletű légáramlás található : az 
alsó szintekben jelen van a hideg levegő, 
amely szükséges a termikus-jellegű poláris 
anticiklon kialakulásához, a magasban 
pedig föllelhető a meleg, szubtrópusi le
vegő, amelv nélkül nem épülhet fel dina
mikus jellegű stacionárius anticiklon. 
Amint ezek szerint várható, január hó
29- ére megjelent a skandináv anticiklon 
a magasban is, és így megnyílt az út a 
Finnország és az Észak-Urai között fel
halmozódott hideg, szárazföldi légtömegek 
előtt Közép-Európa felé.

A skmdináv anticiklon később kiter
jeszkedett Kelet-Európa északi vidékeire 
is, és február első felében több módosulá
son ment át. Ezek közül a leglényegesebb 
az, hogy a gerinc Skandinávia felett át
szakadt, és így két központ alakult ki. 
Az egyik január 17-én Angliától nyugatra 
az Atlanti-óceánon, a másik pedig az 
Ural északi része felett helyezkedett el. 
Közép-Európa felett a hideg időszak során 
változatos a nvomási kép. Az első héten 
inkább az anticiklonok uralkodtak. Feb
ruár második hetében az ide áramlott

hideg légtömegek miatt magassági cik
lonok léptek fel. A talajon pedig komplex 
alacsony nyomású terület alakult ki. így  
több napon előfordult az a télen aránylag 
ritka eset, amikor a hőmérsékleti és lég
nyomási anomália egyidejűleg nagy és 
negatív érték. Budapesten ilyen napok :

F e b r u á r
12. 13. 14. 15.

A t C° ........  — 8,3 —11,2 — 8,8 —9,1
A P  mmHg . —12,8 —15,5 —10,1 —7,0

(ahol A t jelöli a napi középhőmérséklet 
AP  pedig a tengeiszintre átszámított napi 
közepes légnyomás eltérését a 75 évi át
lagoktól).

Emlékezzünk meg még egy-két ese
ményről, amely szinoptikailag különlege
sen érdekes. Az előbb már említettük azt 
a szubtrópusi előretörést, amely — véle
ményünk szerint — a skandináv anti
ciklon kialakulásáért felelős volt. Ez a 
meleg levegő az anticiklont északra meg
kerülve február 2-án Finnország északi 
részén és a Kola-félszigeten erős enyhülést 
okozott, úgyhogy ezen a napon még 
a legalacsonyabb hőmérséklet is csak 
0, —2 fok volt. Ez a meleg léghullám a 
skandináv anticiklon keleti oldalán dél
nyugat felé vonult, de közben a hideg 
felszín miatt lehűlt. A vonulása jól követ
hető a szinoptikus térképeken, mint egy 
rendellenes fekvésű melegszektor vándor
lása, amely a ciklon középpontjától észak
nyugatra terült el.

Február hó 4-én szakadt át először a 
magasnyomású gerinc Skandinávia felett. 
Ekkor ez még átmeneti jellegű volt, de 
meglehetősen nagy tömegű sarkvidéki 
levegő került az észak-európai anticiklon 
alá, és azt felújította. A kisugárzásra ked
vező körülmények közé kerülve, hama
rosan lehűlt. Február hó 6-án és 8-án reg
gel a szovjet—finn határvidékről, valamint 
az Észt SZSZK területéről —40, —43
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fokos minimumot jelentettek. De nemcsak 
a talaj közelében volt igen hideg ez a 
levegő. A magaslégköri adatok szerint az 
Észt SZSZK felett az 500 és az 1000 mb-os 
szint távolsága 4920 gpm, azaz ennek a 
levegőrétegnek a közepes virtuális hő
mérséklete — 27 C° (amely tekintve ennek 
a levegőnek igen csekély nedvességtar
talmát, felvehető a középes hőmérséklet
nek is). Ez a hideg levegő északkeleti 
széllel terjeszkedett. A talaj szinoptikus 
térképe szerint 8-án reggel két ciklon 
helyezkedett el Közép-Európa felett. Az 
«egyik Kiev és Lvov között (ez aránylag 
gyenge képződmény volt), a másik pedig 
Dánia felett. Az utóbbi közepes sebesség
gel haladt délkelet felé, és 9-én hajnalban 
■elérte hazánkat. A hidegfrontja mögött 
haladt a hideg levegő, amely elárasztotta 
a Kárpát-medencét is. A lehűlés az ország 
nyugati vidékein már a reggeli és dél
előtti órákban jelentkezett, keletre már 
csak a következő éjszaka ért el. Igen gyors 
volt, úgyhogy óráról órára jelentősen

süllyedt a hőmérséklet. A 3. ábrán be
mutatjuk néhány magyar állomás hő- 
mérsékleti menetét február 8-án 19 órá
tól február 9-én 19 óráig a táviratok alap
ján. Február 9-én hajnalban Dél-Lengyel- 
ország felett található az RT 500/1000 mb 
.térképen a 4920 gpm-es hideggóc, és aznap 
délután Budapesten az 500 és 1000 mb-os 
szint távolsága 4994 gpm, ami rend
kívüli érték.

Soraink lezárásakor, február hó 18-án 
erős meleg léghullám tart fel a Balkánon 
át hazánk fölé. Az advekció olyan erős 
volt, hogy Budapesten derült ég alatt 
4 órától 8 óráig —15 fokról — 9 fokra 
emelkedett a hőmérséklet, a déli me
gyékben pedig megindult a havazás. A 
magasban még intenzívebb volt a föl
melegedés, s ennek maximuma 4300 m 
körül volt + 16 fokkal.

Az enyhülés nem látszik véglegesnek, 
hanem csak átmenetinek.

Ozorai Zoltán

m im
I ’SÓ ISTVÁN : A csicsóka termesztése és nemesítése. (Magyar Tudományos Aka

démia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata) 216 oldal, 26 szöveg közötti 
és külön 42 szöveg utáni ábrával (fénykép). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955.

A Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya monográfia sorozatának 
ezen kötete a hazánkban indokolatlanul elhanyagolt, több megbecsülést érdemlő, igény
telen, mindamellett bőtermő takarmánynövénnyel, a csicsókával szembeni érdeklődés 
felkeltése s a termesztésével kapcsolatos hazai és külföldi tapasztalatok összefoglalása 
és közlése céljából íródott.

A szerző hazai viszonylatban úttörő munkájában igen bőséges, kis részben házéi, 
túlnyomórészt külföldi forrásokra és részben saját tapasztalataira támaszkodva, jó 
megfigyelő, elemző és összefoglaló képességgel, világos, könnyen érthető szakmai nyel
vezettel 9 fejezetben részletes, korszerű monográfiát ad a csicsókáról. A jól szemléltető, 
bőséges eredeti fényképanyag igen növeli a munka érdekességét és szakmai értékét.

Bennünket a könyv közelebbről annyiban érdekel, hogy jó példát mutat a mező 
gazdasági termelésben döntő fontosságú meteorológiai adatok felhasználására, s kifeje
zésre juttatja, hogy igen sok fontos probléma tudományos megvilágításához meteoroló
giai adatok és vizsgálatok elengedhetetlenül szükségesek. A könyv számos fejezetében 
több fontos kérdés tárgyalásánál klimatológiai adatokra, külföldi és hazai, nagyobb
részt saját agrometeorológiai és mikrokiimatológiai megfigyelésekre és vizsgálatokra 
támaszkodik. S éppen ezen klimatológiai és agrometeorológiai vizsgálatok alapján 
mutat rá arra, hogy szélsőséges éghajlatunk al^tt zavartalan takarmányellátásunk 
mennvire megindokolja és szükségessé teszi az éghajlattal szemben igénytelen, s ahhoz 
jól alkalmazkodó, az időjárási szélsőségeket jól bíró csicsóka felkarolását és széleskörű 
elterjesztését. Kulin István

TAKÁCS LAJOS (szerk.) : A levegőtenger partvidékén. (Az Orsz. Meteorológiai 
Intézet Népszerű Kiadványai, IV. kötet). 292 (B/5) oldal, 151 ábra. Budapest, 1954. 
Akadémiai Kiadó. Bolti ára 40.— Ft. .

Az Országos Meteorológiai Intézet népszerű kiadványai sorozatában az Akadémiai 
Kiadó által megjelentetett/immár a negyedik kötet „A levegőtenger partvidékén” 
című. Ezt a kötetet is nagy részben az Intézet munkatársai írták. Maga a mű tetszetős 
.kivitelű, mintegy 300 oldalas könyv, mely nemcsak szorosan vett meteorológiai kór-
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désekkel foglalkozik, hanem igen helyesen kitér azokra a területekre is, amelyek kap
csolatban vannak a meteorológia tudományával. Éppen ez a kiadványsorozat célja 
és feladata : bemutatni a tudományos elmélet és a mindennapi élet gyakorlatának 
szoros kapcsolatát, és ezáltal megismertetni a nem szakember olvasó előtt is a tudo
mány, az elméleti meteorológia rendkívüli fontosságát és a dolgozók életére való vonat
kozásait. Ez a módszer valóban rendkívül érdekes beállításban mutatja be a meteoroló
giát, melyet a hétköznapok átlagembere csak a prognózisokon keresztül lát, és melyet 
sok esetben nem tart és becsül többre, mint egy időjósolási módszert. De ha az ember 
ezeket a köteteket végigolvassa, akkor éppen ennek ellenkezőjéről győződhet meg, és 
bebizonyítva látja azt a tényt, hogy a szocialista meteorológia tudománya valóban 
végső fokon az emberért van, azért, hogy mindennapi életünk zavartalanabb, jobb 
legyen, hogy jobban tudjunk dolgozni, termelni, hogy kellemesebben tudjunk üdülni, 
hogy biztonságosabban lehessen közlekedni, hogy védekezhessünk azok ellen a kelle
metlennek látszó időjárási tényezők ellen, amelyeket még nem sikerült az embernek 
annyira hatalmába kerítenie, hogy hatásukat irányítani tudja.

A könyv gazdag illusztrációjából egyes képek igen szépek és ötletesek, mások 
azonban klisére nem alkalmasak, naivak, semmitmondók és elrajzoltak. Rossz rajzok 
helyett jó fényképekkel kellett volna illusztrálni a könyvet.

18 cikket, illetve tanulmányt tartalmaz a könyv : A gyakorlati élet egv-egv érde
kes fejezetét, melyet ha elolvasunk, rádöbbenünk arra, hogy látszólag jelentéktelen 
meteorológiai tényezőkön milyen történés-láncolat indul meg, melyeknek súlyos és döntő 
következményei lehetnek a mi mindennapi életünkre, munkánkra, pihenésünkre, egész
ségünkre stb. Ezt az elvet fejezi ki összefoglaló módon a többi tanulmány bevezető 
keretéül is szolgáló első cikk, ,,Az időjárás és a mindennapi élet”.

A továbbiakban a könyv lebilincselő módon tárgyalja az árvizet, azokat a gyakor
lati módszereket, amellyel ellene küzdeni lehet már akkor, amikor a vizek még csapa
dék formájában a földre érkeznek.

Ki kell emelnünk a tanulmányok sorából a „Vitorlások harca az elemekkel” 
címűt. Értéke, hogy a meteorológiai kapcsolatok száraz ismertetése helyett élvezetes 
formában teljes képet ad az egész sportvitorlázásról és minden olyan kérdésről, melyet 
ezzel az igen érdekes és nagy körültekintést, ügyességet, tapasztalatot és elméleti 
tudást követelő sportról a dolgozóknak tudniuk kell.

,,A klíma, mint gyógy tényező”, a „Levegő tisztasága és a településegészségügy”, 
„Források élete” is érdekes olvasmány.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Országos Meteorológiai Intézetnek évről 
évre megjelenő kötete határozott fejlődést mutat. A kötet szelleme és alapgondolata 
kiváló, mert bemutatja a szocialista tudomány gyakorlati alkalmazásának módját 
és olyan formában tár az olvasó elé komoly tudományos értékű témákat, hogy abból 
minden érdeklődő tanulhasson.

Jankovich István

M. M. GOLCOV-SZ. A. MAKSZIMOV-V. A. JAROSEVSZKIJ: Praktische 
Agrarmeteorologie (Gyakorlati agrometeorológia). Oroszból németre fordította K. Freyse. 
Deutscher Bauernverlag, Berlin, 1955. 310 (B/5) oldal, 47 ábra, 85 táblázat.

A Szovjetunióban a Hidrometeorológiai Szolgálat kiterjedt hidrometeorológiai és 
agrometeorológiai állomáshálózatot szervezett és tart fenn. Az agrometeorológiai állo
mások feladata a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos meteorológiai kérdések beható 
vizsgálata.

A szerzők rámutatnak arra, hogy az agrometeorológiai szolgálatnak hármas fel
adata van: 1. Az agrometeorológiai észlelés módszerének kidolgozása és az észlelések 
elvégzése. 2. A mezőgazdasági termelés számára tájékoztatók összeállítása (napi, dekád 
és havi jelentések). 3. Agrometeorológiai prognózisok összeállítása.

A könyv első részében az agrometeorológiai állomásokon létesítendő megfigyelési 
parcellák kérdésével foglalkozik, majd az elvégzendő megfigyeléseket ismerteti. Az 
említett parcellákon a vetésforgót az állomás körzetében termelt legfontosabb gabona
félékből és takarmánynövényekből állítják össze. Ezeken a parcellákon folynak a meg
figyelések. Igen fontos a megfigyelés helyének kiválasztása, a vetésforgó^ összeállítása 
és az állomás környezetének tanulmányozása, mert az állomásoknak nagyobb területre 
érvényes adatokat kell szolgáltatniuk. A megfigyelés helyének kiválasztásával egy 
időben jelölik meg a fenológiai észlelések körébe bevont fákat és cserjéket. A szerzők 
a talajnedvesség, talajpárolgás és a talaj agrohidrológiai tulajdonságainak mérési és 
számítási eljárásait is ismertetik, majd egyes kultúinővérnek, természetes és mester
séges rétek és legelők növényeinek fejlődési fázisait, őszi gabonafélék és évelő takarmány- 
növények áttelelésének kérdéseit tárgyalják.
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Bő teret szentel a mű az agrometeorológiai tájékoztatók és az agrometeorológiai 
prognózisok kérdésének. Hangsúlyozza, hogy az agrometeorológiai prognózisok össze
állításánál ismernünk kell a megfigyelő hely és a környezet agrometeorológiai viszo
nyait a múltban és a jelenben egyaránt, ezenkívül részletes agroklimatológiai feldol
gozásokat kell végeznünk, de munkánkhoz nem nélkülözhetjük a távidőjelzést sem.

A szerzők végigvezetik az olvasót a fenológiai prognózis, a vegetációs periódus 
elején és közben hasznosítható talajnedvesség-tartalék előrejelzésének, és az éj jeli fagyok 
helyi észlelések alapján történő előrejelzésének munkaszakaszain. Az éjjeli fagyok helyi 
előrejelzésére A. F. Csudnovszkij formuláit ajánlják a szerzők, mert ezek a formulák az 
■éjjeli fagyokat előidéző fizikai tényezőket is kellőképpen figyelembe veszik.

A könyv igen értékes és időszerű, mert választ ad arra a fontos kérdésre, hogy 
az agrometeorológia milyen konkrét segítséget nyújthat a mezőgazdasági termelésnek. 
Az egyes fejezetek végén a tárgyalt témakörből a szerzők az olvasó számára megoldandó 
feladatokat és összefoglaló kérdéseket adnak, ezért az ismertetett mű gyakorlati agro
meteorológiai tankönyvként is alkalmazható. 0 , ,, , ,bzakaly József

REUTER, HEINZ : Methoden und Probleme der Wettervorhersage (Az időelőre
jelzés problémái és módszerei). Wien. Springer-Verlag, 1954. 161 oldal.

Az időjárás előrejelzésének módszere mindig szoros összefüggést mutatott a meg
figyelési anyaggal — emeli ki a szerző előszavában. Természetes tehát, hogy a meg
figyelési anyag bővülése a feldolgozási módszerek szükségszerű fejlődésével járnak. Ezzel 
a fejlődéssel akar lépést tartani ez a könyv. Célkitűzése az, hogy összefoglalja az utóbbi 
évek — szinoptikus meteorológia terén elért — eredményeit.

A könyv nem tankönyv. Olyan emberek számára készült, akik járatosak a szi- 
noptika tudományában. Ez a könyv felépítésében is tükröződik, hiszen olyan alapvető 
dolgokkal, mint a légtömegek, frontok, időjárási térkép, csak vázlatosan, a későbbi feje
zetek megértése érdekében foglalkozik. A könyv homlokterében az időjárás mennyiségi 
előrejelzése áll. Ezen cél érdekében vezeti végig az olvasót a szerző a nyomási mező és 
frontok analízisének módszerein, a zonális index és zonális szélprofil szerkesztésének 
módján, a nyomási mező kinematikus analízisén, a magassági nyomási mező és a talaj 
bárikus mezeje közti kapcsolat feltárásán, valamint a ciklon keletkezéséiül haszná
latos és elfogadott elméleteken. Ezek után rátér a szerző az előrejelzési térképek szer
kesztési módjára. Ebben a fejezetben igen szemléletes példákat is mutat mind a talaj
nyomás előrejelzési térképekre, mind az izallobár eloszlás előrejelzésére. A könyv példái 
szemléletesek és meggyőzők. Érdeme a könyvnek, hogy külön fejezetet szentel a tár
gyalt módszerek matematikai helyességének, valamint az időelőrejelzés matematikai 
elméletének. Ebben a fejezetben tárgyalja a szerző a nyomáseloszlás előre számítását 
numerikus integráció útján. Végül az utolsó fejezetben az egyes időjárási elemek (hő
mérséklet, felhőzet és csapadék) előrejelzéséről olvashatunk.

A könyv értékét emeli az egyes fejezetek végén található szerkesztési szabályok, 
ill. a fejezet eredményeinek rövid összefoglalása, valamint az, hogy a szerző az egyes 
problémák felvetése esetén, amennyiben azt nem tárgyalja részletesen, irodalmi utalást 
ad oly módon, hogy zárójelben utal arra a munkára, amelyből gondolatát merítette. 
Ez a mód lehetőséget ad a tárgyalt probléma tüzetesebb tanulmányozására.

Hibája a könyvnek, hogy a szovjet meteorológia ezen a téren elért eredményeit 
meg sem említi, így azt a célját, hogy összefoglaló munka legyen, csak részben éri el.

Élvezetessé teszi még a könyvet a Springer kiadó tetszetős kiállítása, ábráinak szem
léié tessége. Rákóczi Ferenc

P. A. GLEBOV : Nauka 0 pagogye (Az időjárás tudománya). Gidrometyeorologi- 
cseszkoje Izdatyelsztvo, Leningrad 1955, 112 old., 39 ábra.

A könyvecske könnyen érthető, népszerű bevezetés a meteorológia alapfogalmaiba. 
Az anyagot igen érdekes módon csoportosítja, amennyiben a szükséges kiindulást nyújtó 
első két fejezet után azonnal önállóan tárgyalja a talaj hő gazdálkodását és a felszíni 
vizek hő gazdálkodását. Erre épül fel a levegő hőviszonyait taglaló 4. fejezet, majd a lég
köri vízzel foglalkozó, természetszerűleg igen terjedelmes 5. fejezet. Végül a 6. fejezet 
foglalkozik a légmozgásokkal és a 7. fejezet a meteorológia népgazdasagi felhasználásátal, 
elsősorban az előrejelzések kérdésével.

A könyv tárgyalásmódja világos, a legfontosabb tények könnyű áttekintését 
biztosítja. A képanyag jól van megválasztva és alkalmas nemcsak aẑ  érdeklődés fel- 
keltésére, hanem a meteorológiai ismeretek elsajátításának támogatására is.

Aujeszky László
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F. F. DAVITÄJA, H. PHILIPPS ÉS L. 
KRASZTANOV AZ IDŐJÁRÁS”  SZER
KESZTŐ BIZOTTSÁGÁBAN. A 7 a szoros 
baráti együttműködés, amely a népi 
demokratikus országok meteorológiai szol
gálatai között mindjobban kiépül, valamint 
a magyar meteorológia egyre szélesedő 
nemzetközi kapcsolatai lehetővé tették, 
hogy folvóiratunk szerkesztő bizottságába 
a baráti államok vezető meteorológusai is 
bekapcsolódjanak. Örömmel regisztráljuk 
a tényt, hogy az egyetemes magyar me
teorológiai szakirodalmat összefogó és 
képviselő folyóiratunk szerkesztő bizottsága 
hatvanadik évfolyamunk megkezdésekor 
máris . három külföldi taggal bővült. 
Dr. F. F. Davitája a Szovjetunió Hidro- 
meteorológiai Szolgálata Főigazgatóságá
nak helyettes vezetője, a „Meteorologija 
i gidrologija” főszerkesztője ; prof. dr. 
Horst Philipps a Német Demokratikus 
Köztársaság Hidrometeorológiai Szolgá
latának igazgatója ; prof. dr. Ljubomir 
Krasztanov a Bolgár Tud. Akadémia 
levelező tagja, a Bolgár Hidrometeoroló
giai Szolgálat igazgatója. Személyük, szak
mai tekintélyük biztosíték számunkra, 
hogy rajtuk keresztül ezen országok leg
jobb meteorológusainak tanulmányaival 
ismertethetjük meg olvasóinkat és tehet
jük színesebbé a magyar meteorológiai 
szakirodalmat folyóiratunk lapjain. Szer
kesztő bizottságunknak külföldi tagokkal 
való további bővülése is kilátásban van.

K. J.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁR
SASÁG 1955. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK 
EREDMÉNYE. A Magyar Meteorológiai 
Társaság 1955. május 28-i közgyűlésén 
pályázatot hirdetett új műszerek szer
kesztésére, agrometeorológiai s orvos
meteorológiai tárgyú, valamint a magyar 
meteorológiai kutatás történetével fog
lalkozó önálló, tudományos értékű tanul
mányok megírására. Az előírt határidőre 
9 jeligés pályamű érkezett be, mégpedig 
4 a műszerpályázatra, 2 agrometeoroló
giai és 3 az orvosmeteorológiai tárgykör
ből. A meteorológiai kutatás történetének 
tárgykörére hirdetett pályázat meddő ma
radt. Ezért a választmány a történeti 
pályadíjat a két önálló tárgykörre külön
választott agrometeorológiai és orvos
meteorológiai tárgykörre vitte át.

A pályadíjak odaítéléséről a Választ
mány által kiküldött bírálóbizottságok 
javaslata alapján a Társaság elnöksége 
1955. december 22-én tartott ülésén dön

tött, s ennek eredményét az 1956. január 
5-én lefolyt társasági ülésen hirdette ki :

1. Az 1500 Ft-os agrometeorológiai pá
lyadíjat az „Ú j módszer a termés lepusz
tulásának kiküszöbölésére, az elrúgds ve
szélyének csökkentésére” c. tanulmány 
nyerte, mely a bab terméseredményére 
nagymértékben kiható terméselrúgás idő
járási okainak vizsgálatával foglalkozik. 
Szerzője kutatásainál a külső meteoroló
giai tényezőkön kívül a talaj tulajdon
ságait, főleg annak vízgazdálkodását is 
figyelembe vette, emellett pontos fenoló- 
giai fölvételeket is végzett. Ezzel a vizs
gálati módszerrel megtalálta a termés
elrúgás döntő okait. Vizsgálatait az agro
meteorológiai kutatásokhoz szükséges több 
tudományterületre kiterjeszkedő, jól meg
alapozott szakmai jártassággal, helyes 
kritikai ítélőképességgel végezte. A tanul
mány külön érdeme, hogy jó példát, és 
egyéb kutatásoknál is alkalmazható mód
szert mutat be arra, hogy megfelelő makro- 
és mikroklíma-kutató műszerek hiányá
ban már néhány meteorológiai adat is 
igen jól elősegítheti a mezőgazdasági ter
melés szempontjából fontos növényélet
tani kutatások tudományos alátámasztá
sát. A tanulmány szerzője : Vámosi Jenő 
tud. kutató, Budapest.

2. Az 1500 Ft-os orvosmeteorológiai 
pályadíjat „A hősugárzás mérése meleg
üzemekben katatermometria segítségével" c. 
tanulmány nyerte. E pályamű eredeti és 
újszerű meggondolások alapján a meleg 
munkahelyek klimatikus viszonyainak új 
mérési módszerét dolgozza ki és beszámol 
a bevezetett műszer útján kapott ered
ményekről. A munka fontos eredménye, 
hogy új elvi alapokra helyezi a meleg- 
munkahelvek elbírálását. A melegmunka
helyek jellemzése ui. eddig tisztán a lég
hőmérséklet alapján történt ; a dolgozat 
ennek elégtelenségét kimutatja, igazolja 
a sugárzó hő nagy jelentőségét, s ennek 
mérésére eljárást nyújt. Szerzője : Pred- 
merszky Tibor orvos, Budapest.

3. A 2000 Ft-os műszer-konstrukciós 
pályadíjat a bíráló bizottság megosztásra 
javasolta, mert a beérkezett pályaművek 
között egyik sem tartalmazza az új műszer 
elkészítésénél megkívánt legsikeresebb 
megoldást. A javaslatnak megfelelően az 
elnökség 1. az ,, Automatikus felhőmagas
ságmérő berendezés” e. tanulmányt 1200 
Ft, 2. az „Elektromos termo-evaporiméter,y 
c. pályaművet 800 Ft-os pályadíjjal tün
tette ki.
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Az első tanulmány a légiforgalom szem
pontjából igen fontos kérdést oldana meg. 
Jelentősége abban van, hogy a repülő
terektől távol eső kritikus pontokon, az 
tin. letörési helyeken módot adna a fel
hőmagasság mérésére és az eredmények
nek a központi eligazító helyen való ész
lelésére, valamint gyakorlati felhaszná
lására. A teljesen automatizált mérési 
módszer — melynek műszer-terve helyes 
és részleteiben is megvalósítható — el
kerülhetetlenül bonyolult mechanizmust, 
és ezzel járó igen nagy finommechanikai 
követelményeket, maga a műszer pedig 
nagy építési költséget igényel. Csak igen 
jó anyagból, nagyon gondos munkával 
készült műszer teljesítheti hosszabb időn 
át, szabadban elhelyezve, üzembiztosán 
a tervezett feladatot. A pályamű szerzője : 
Flórián Endre tud. kutató, Budapest.

A másik pályaműben leírt műszer he
lyes elvi elgondolás alapján mérni tudja 
egy szívófonattal beburkolt termisztor 
vízmennyiségének párolgását, mozgó le
vegőben, a napsütéstől elárnyékolva. A 
műszernél bevezetett mikroklimatikus 
mérőszám komplex meteorológiai elemet 
jellemez, amely kifejezi a szélnek és a telí
tési hiánynak a párolgásra gyakorolt 
hatását. A természetes körülmények kö
zött történő párolgás sugárzási tényezőjét 
a műszer elvileg nem érzékelheti. A pálya
mű szerzője : Czelnai L. Rudolf tudomá
nyos s. munkatárs és Mezősi Miklós tech
nikus, Budapest.

Dicséretben részesítette, és a szerzők
nek javasolt kisebb módosítások eszköz
lése után az ,,Időjárásiban való közlésre 
fogadta el a bíráló bizottság : 1. Horváth 
László Gábor: ,,Az idő járás változások 
hatása a központi idegtevékenység idő- 
viszonyaira”, 2. Horváth László Gábor: 
,,Az idő járás váltó zások és ipari balesetek”,
3. Bocz Ernő : „Éghajlati tényezők komp- 

i lex ábrázolása” c. pályaművét.
A pályadíjakat az eredménykihirdetés

kor az elnöklő Bacsó Nándor egyet, ta
nár, a M. M. T. Tudományos Tanácsának 
tagja nyújtotta át a nyerteseknek, meleg 
ünneplés közben, sok sikert kívánva a 
pályázóknak további tudományos mun
kájukhoz, s megállapítva a pályázat ered
ményességét, melyet a magyar meteoroló
giai kutatás fellendülésének egyik újabb 
tanújeleként könvvelhetünk el.

K. J.

AZ AKADÉMIA METEOROLÓGIAI FŐ
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSEI. A Magyar 
Tudományos Akadémia IV. osztályán 
belül működő Meteorológiai Főbizottság 
1955. november 4-i ülésén a Főbizottság 
által kiküldött ellenőrző bizottság beszá
molt az akadémiai célhitelben részesülő 
Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani

Intézetében, valamint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Légkörtani és Éghaj
lattani Intézetében folyó célhiteles kuta
tások ellenőrzéséről. A december 2-i ülé
sen pedig a Debreceni Tudományegyetem 
Meteorológiai Intézetében folyó célhiteles 
kutatásokról szóló beszámoló hangzott 
el. A beszámolók megvitatása és az eddigi 
kutatások eredményeinek elismerése után 
a Főbizottság irányelveket szabott a jövő
beli kutatásokra vonatkozóan.

A novemberi ülés másik főtémája Snla- 
min Pálnak ,,A hóolvadás vizsgálatainak 
kérdései” c. decemberi akadémiai vita
ülése anyagának megvitatása volt.

A január 5-i ülés fontosabb témái a 
decemberben jóváhagyott tervnek meg
felelően az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem szinoptikai tanszékén folyó cél
hiteles kutatások ellenőrzéséről szóló be
számoló és annak megvitatása, aspiránsi 
munkabeszámoló, s a második ötéves 
mezőgazdasági tudományos terv meteoro
lógiai feladatainak megvitatása voltak. 
A Főbizottság második ötéves terv fel
adatait 3 főtémacsoportba foglalta ösz- 
sze : I. Meteorológia, klimatológia és 
mikroklimatológia, II. Agrometeorológia, 
III. Orvosmeteorológia. A tervek fontos 
elvi és módszertani kérdések tisztázásán 
kívül felölelik a mezőgazdasági termelés 
szempontjából különösen előnyös és hátrá
nyos rendkívüli időjárási helyzetek vizs
gálatát, a távprognóziskutatás kiszélesí
tését, a napsugárzásmérések és ionoszféra- 
kutatások fejlesztését, az időjárás és ég
hajlat, valamint a mezőgazdasági termelés 
közötti összefüggések vizsgálatát, az idő
járás és éghajlatkutatás eddigi és újabb 
eredményeinek a mezőgazdaságban való 
alkalmazását, az agrometeorológiai kuta
tások kimélyítését és kiszélesítését, to
vábbá korszerű orvosmeteorológiai kutató
munka megindítását.

Kidin István

HOSSZÚ SOROZATÚ MEGFIGYELÉSEK 
POLYNOMOKKAL VALÓ MEGKÖZELÍTÉ
SÉRŐL tartott előadást a Magyar Me
teorológiai Társaság január 5-i ülésén 
Haáz István Béla, az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet osztályvezetője. Elő
adásában Budapest és Keszthely közel 
száz évre visszanyúló légnyomás-, hő
mérséklet- és csapadék-sorozatát anali
zálta Jordán Károly módszerével. A mó 1- 
szer lényege az, hogy egyszerű számolási 
műveletekkel végzi el azt a közelítő szá
molást, amit egyébként a periodogramm- 
analízis sokkal bonyolultabb módszereivel 
végezhetünk csak el. Az előadást követő 
vitában Barta György, Bacsó Nándor 
és Albert Anna vett részt.

K. J.
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ORVOSMETEOROLÓGIAI TANFO
LYAM. A Magyar Meteorológiai Társaság 
1956. február 24. és április 20. között 
rendezi meg II. orvosmeteorológiai tan
folyamát. Az I. tanfolyam 1951 elején 
zajlott le igen nagy sikerrel: éppen en
nek eredményeként alakult meg a Társa
ság Orvosmeteorológiai Szakosztálya, hogy 
a tanfolyamon fölvetődött kérdések vizs
gálatát napirenden tartva, az orvosme
teorológiai kutatások helyes módszereinek 
kialakulását biztosítsa. A II. tanfolyam az 
orvosmeteorológia terén elért legújabb 
eredményeket tárja a hallgatók elé ; részt
vevőinek számát tekintve, még sikeresebb
nek ígérkezik az elsőnél. A Társaság, rész
ben az I. tanfolyam azóta teljesen kifo- 

% gyott jegyzetének pótlásaként, e tanfo
lyam anyagát is kiadja, hogy ahhoz a 
tanfolyamon résztvenni nem tudó érdek
lődök is hozzájuthassanak.

A NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI ÉV 
SZERVEZÉSÉVEL MEGBÍZOTT SPECIÁ
LIS BIZOTTSÁG HARMADIK ÜLÉSE.
Az 1957 júliusával kezdődő Nemzetközi 
Geofizikai Év kutató munkáit az ériekeit 
tudományszakok képviselőiből összetett 
speciális bizottság szervezi. Ez a bizott
ság 1955. szeptember 8—14. között Brüsz- 
szelben tartotta harmadik kongresszusát. 
A megelőző két ülésszakon, Brüsszelben 
és Rómában, a tervezett kutatómunkák 
előkészítésével foglalkoztak, a harmadik 
ülésszakon pedig az egész világra kiter
jedő kutatások egyeztetésére került sor. 
Az ülésszakon 30 ország 173 küldöttje 
vett részt.

Valamennyi küldöttség ismertette or
szágának a geofizikai évre összeállított 
programját. Ezeket, valamint a kutatás
ban résztvevő megfigyelő állomások orszá
gos hálózatait összeegyeztették és jóvá
hagyták. Különösen szükséges volt a déli 
sarkvidéken és egyes délkörök mentén 
végzendő kutatási tervek kicserélése, ahol 
több ország végez majd megfigyeléseket 
a geofizikai év alatt. Az ülésszakon kije
lölték a Szovjetunió, az USA, Anglia, 
Franciaország, Új-Zéland, Belgium, Nor
végia, Chile, Ausztrália és Japán délsarki 
kutatásainak kereteit.

Foglalkoztak a világszerte végrehajtandó 
észlelések adatainak összegyűjtésével és 
közös kiadásának kérdésével is. Erre a 
célra több gyűjtőközpontot állítanak fel 
a földön.

A meteorológiai kutatás fontos helyet 
kapott a geofizikai év programjában. 
Ennek keretében sok szó esett az ülés
szakon a felső légrétegek kutatásának 
módszereiről, a rakéta-felszállásokról és

a mesterséges bolygók alkalmazásáról. 
Ennek kapcsán megállapították a rakéta- 
szondázásra kijelölt állomáshálózatot is.

A geofizikai év munkálatait az egyes 
országokban ún. nemzeti bizottságok irá
nyítják. A magyar Nemzeti Bizottság 
terveit az Időjárás legközelebbi számában 
részletesen ismertetjük.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁR
SASÁG JUTALMAI AZ 1955. ÉVBEN 
ELHANGZOTT LEGJOBB ELŐADÁSOK
ÉRT. A M. M. T. elnöksége az 1955. év 
folyamán a Társaság ülésein tartott leg
kiválóbb előadások szerzőiként Horváth 
László Gábort (MÁV Pályaalkalmassági 
Vizsgáló Intézete, Budapest) a „Meteoro
lógiai változások befolyása a közlekedő 
ember idegtevékenységére” c. előadásáért 
500 Ft, Pintér Lászlót (Központi Statisz
tikai Hivatal, Budapest) „A meteorológiai 
tényezők hatása a fontosabb szántóföldi 
növények terméseredményére” c. előadá
sáért 500 Ft, Bodolai Istvánt és Bodolai 
Istvánnál (Orsz. Meteorológiai Int., Buda
pest) „A szinoptikus folyamatok minő
ségi előrejelzése” és „A hőmérséklet szám
szerű előrejelzése Budapestre” c. együttes 
előadásukért az év végével 300—300 Ft 
jutalomban részesítette. A jutalmak ki
osztása a Társaság 1956. január 5-i ülé
sén ünnepélyes körülmények között tör
tént meg.

A SERTÉSEK TÜDŐVIZENYŐJÉNEK, 
MINT NEU ROENDOK R IN MŰKÖDÉS-
ZAVARNAK METEOROLÓGIAI VONAT
KOZÁSAIRÓL Bellán Gyula vároái állator
vos (Szentes) nagy érdeklődéssel kísért elő
adást tartott a M. M. T. Orvosmeteoroló
giai Szakosztályának 1956. január 27-i 
ülésén. Röviden ismertette a betegség 
tüneteit, lefolyását, majd bemutatta azo
kat a vizsgálatait, amelyeket Szentesen 
végzett az 1953 őszi járvány megbete
gedéseinek száma és az időjárás változá
sai között levő összefüggések kimutatá
sára. Az előadás, noha csak első lépésnek 
tekinthető a fölvetett probléma megoldá
sához vezető úton, igen nagy érdeklődést 
váltott ki a résztvevők körében. A további 
részletesebb kutatásoknál az a legfőbb 
nehézség, amint azt Manninger G. Adolf 
felszólalásában kifejtette, hogy nem is
merjük a betegség okát. A további fel
szólalók : Kérdő István, Kéri Menyhért, 
Schulhof Ödön, Kakas J ózsef és Batta 
Erzsébet mind egyetértettek abban, hogy 
a rendkívül érdekes vizsgálatokat több 
adat feldolgozásával is el kellene végezni, 
s ezzel kapcsolatban több szempontot 
vetettek föl, melyek segítséget nyújthat
nak a jövő ilyen irányú kutatásaihoz.

Kiadásért és szerkesztésért felelős: az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója 
A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAOVAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Megjelent 1000 példányban 2-560178 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)
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K urt Vogl (Berlin)*:

A rövid időre szóló hidrológiai előrejelzések
és pontosságuk

Összefoglalás : A hidrológiai előrejelzések készítésének módszereit és ered
ményeit vizsgálva megállapítható, hogy az egyes folyószakaszokon az áramlási 
viszonyok és hordalékszállítási folyamatok folytonos változása miatt a rövid 
időre szóló előrejelzések pontossága mindig korlátozott marad. A meteorológiai 
tényezők pedig a hidrológiai előrejelzések szempontjából csak akkor válnak 
döntő fontosságúvá, ha a rendkívüli méretű csapadékmennyiségeket sikerül 
majd legalább 24 vagy 48 órával előre jeleznünk.

★
Краткосрочные гидрологические прогнозы и их точность. Рассматри

вая методы и результаты изготовления гидрологических прогнозов уста
навливается, что из-за непрерывных изменений режима течения и про
цессов переноса наносов на отдельных участках рек, точность кратко
срочных прогнозов всегда остается ограниченной. При этом метеорологи
ческие факторы становятся решительно существенными лишь в том слу
чае, если исключительно большие количества осадков удается предска
зать не менее на 24 или 48 часов..Ь ★

Short-tange hydrological forecasts and their reliability. Investigating the methods 
and results of hydrological forecasting, it is fouhd that, according to the incessant 
variations in the run-off conditions and in the afnount and quality of suspended 
matter in a given sector of a river, the reliability of short-range forecasts will 
necessarily ever remain a rather restricted one. The usefulness of meteorological 
forecasts for such purposes depends on whether or not extraordinary precipitat
ions can be predicted for 24 or 48 hours in advance.

★
1. Bevezetés. Hidrológiai előrejelzésen általában a vízfolyások vízhozamá

nak vagy a várható vízállásoknak az előrejelzését értjük. A várható vízállások 
a hajózást és az árvízvédelmet, a lefolyó vízmennyiségek a vízerőműveket 
és az egyéb vízhasználatokat érdeklik. Mennél hosszabb tartamra szól az előre
jelzés, annál értékesebb, mert annál jobban és gondosabban fel lehet készülni 
a várható hidrológiai eseményre : árvízre, vagy kisvízre. Az úgynevezett 
hosszú időre szóló előrejelzések azonban sokkal bizonytalanabbak valamely át
meneti vízállás vagy vízhozam megadásában, mint az árhullámok tetőzésének 
megadásában. Ezért rendszerint valamely meghatározott időszaknak, pl. 
hónapnak vagy félévnek közepes vízállását, vagy vízhozamát adják meg, 
amely az összes vízhasználat számára fontos a velük kapcsolatos tározó
berendezésekkel együtt.

*) Cikkünk szerzője dr. ing. Kurt Vogl, a NDK Vízügyi Főigazgatóságának 
(Hauptamt für Hydrologie, Berlin) munkatársa.
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Rövid idejű előrejelzésekre akkor van szükség, ha a vízállások gyors 
változása várható, aminek majdnem kizárólagosan valamely meteorológiai 
esejnény az oka. Ezeket az előrejelzéseket olyan jelenségnek a megfigyelésére 
alapítják, amelynek a hatása a vízállásra a vízfolyás szelvényében rövid időn 
belül jelentkezik. Mennél rövidebb ez a T idő, annál pontosabb az előrejelzés. 
Ámde ugyanakkor értéke is csökken, mert hiszen a prognózisra alapozott 
intézkedések végrehajtása mindig bizonyos időt kíván.'Ha rövidebb meder- 
szakaszokra elfogadható, hogy a középhiba (A H) az előrejelzésbe bevont 
mederszakasz l hosszával megközelítően lineárisan arányos, és a vizsgált 
tartományon belül az árvízi sebesség állandó, felírhatok a következő egyen
letek :

AH = JcY‘ l és T = k2 -l 
A két egyenlet hányadosa megfelelő átalakítás után

A H = h -T
Az előrejelzés középhibája és időelőnye között tehát közvetlen összefüggés 
áll fenn olyanformán, hogy egy bizonyos megengedett hiba megszabja az előre
jelzés lehetséges időelőnyét, vagy a megkívánt időelőnyhöz egy feltétlenül 
várható hibahatár tartozik. A hidrológusok törekvése arra irányul, hogy ezt a 
hibát az időelőny változatlan megtartásával és ne a megrövidítése árán csök
kentsék.

2. Előrejelzés a főfolyó vízállásai alapján. Az előrejelzés legegyszerűbb 
esete a valamely alsóbb fekvésű vízmércén várható vízállás előrejelzése 
ugyanazon vízfolyás valamely felsőbb mércéjén megfigyelt vízállás alapján. 
Még ha abból a különlegesen kedvező feltételezésből indulunk is ki, hogy az ár
hullám levonulását a felső és alsó mérce közt említésre méltó hozzáfolyás, 
sem pedig a környező talajvíz elhanyagolható mértéken túli kölcsönhatása 
nem zavarja, az előrejelzést bizonyos hibák terhelik. A hibák csak akkor 
lennének elkerülhetők, ha a víz mozgása a szóbanforgó mederszakaszon egy
szerű, és az előrejelzés pillanatában világosan áttekinthető hidraulikai tör
vényeket követne, legfőképpen pedig ha az ezeket kifejező képletekben 
mindig jelentős súllyal szereplő úgynevezett „érdesség” ismeretes lenne. 
A többi fizikai jellemző, mint pl. a víz hőmérséklete és a nyúlósság, az eddigi 
tapasztalatok szerint alig játszik szerepet. Sőt még a szelvényben uralkodó 
pillanatnyi vízszintesés sem olyan döntő jelentőségű, mint ahogyan a hidrau
lika tapasztalati sebességi képletei mutatják. Az ugyanabban a szelvény
ben különböző vízállásnál végzett vízhozammérések pontjai gyakran azon a 
tartományon belül is szóródnak, ahol többnyire tetőző vízállásnál történik a 
mérés. Az árhullámok levonulása közben áradó és apadó víznél végzett víz
hozammérések pontjai rendszerint az ismert árvízi hurokgörbét rajzolják ki, 
amely ugyanahhoz a vízálláshoz áradó víznél és apadó víznél többnyire két 
különböző vízhozamot ad. Ezeknek a hurokgörbéknek az alakja többnyire 
igen bonyolult, úgyhogy pontosan azonos alakú ismétlődésük kizártnak 
látszik.

A felsorolt okokból az előrejelzési eljárások csaknem kivétel nélkül 
tapasztalati jellegűek. A két vízmérce közötti vízállás-kapcsolati vonal vagy 
egyenes, vagy valamilyen tapasztalati alapon megszerkesztett görbe. Ezek
nek az egyeneseknek, illetve görbéknek az egyes pontjai az eddig észlelt érté
kek középértékének felelnek meg. A lineáris összefüggéseket az egyes esetek
ben még tetemes szórás is terheli. A hibáknak a középérték körüli csoportosu
lása nagy általánosságban a Gauss-féle szabályos eloszlást követi. Eltérések 
úgyszólván csak a negatív tartományban fordulnak elő, ahol az előrejelzett
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érték a ténylegesen bekövetkezett vízállás alatt marad. Ott egyrészt átlagosan 
is nagyobb a hiba, másrészt gyakran különlegesen nagy, a normális eloszlástól 
eltérő értékek adódnak. Ezek gyakran jégtorlaszokra vezethetők vissza.

A rövid idejű előrejelzés lehet kötött idejű, vagyis 1, 2, vagy több napos, 
tekintet nélkül a tetőzésre, vagy pedig vonatkozhatok a tetőzésre. Nem álla
pítható meg világosan, hogy kis távolságokra történő előrejelzésnél melyik
nek nagyobb a középhibája. Az előrejelzés időelőnyének növekedésével termé
szetesen a tetőzés előrejelzése válik pontosabbá. A tetőzés magasságának előre
jelzéséhez hozzátartozik még a tetőzés időpontjának az előrejelzése is. Ennek 
még kisebb a pontossága. Az árhullám levonulási ideje nem ritkán egy és több 
nap között ingadozik.

Annak igazolására, hogy az előrejelzés hibái mennyire elkerülhetetlenek, 
a Német Demokratikus Köztársaság területén három különböző vízmérce
párra vonatkozóan történtek vizsgálatok. Egy-egy vízmércepár mércéinek a 
távolsága viszonylag csekély. Sehol sincs közöttük említésre méltó hozzá- 
folyás, amely az alsó vízmércét befolyásolhatná, vagyis a körülményeket 
olyanoknak tekinthetjük, mint a melyek a lehető legnagyobb pontosság 
elérését biztosítják. A három előrejelzési szakasz különböző viszonyait az 
alábbi táblázat szemlélteti :
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A tetőző vízállásokra meghatározott lineáris mércekapcsolat középhibája 
a nagy vizek tartományába tartozó 100 értékpár alapján a következő :

Év csoport
Vízjáték azelőrejelzéshez Közép hiba A legnagyobb hiba

Vízmérce felhasznált vízmércén cm (m3/sec)
a vízjáték 

%-ában cm (m3/sec)
a vízjáték 

%-ában

Strehla. . . 
Torgau .. 1937/41 339 — 824 (cm) 

A =  485 (cm) ±  10,0 (cm) 2,06 ±30,55(cm) 6,31

Düben . . 
Dessau. . . 1936/40 154—454 (cm) 

A =  300 (cm) ±17,1 (cm) 5,70 ±59,9(cm) 20,0

Berthels- 
dorf . . . .  

Nossen. . .
1938/42 9,38—137,00(m3/s) 

A =  127,62 (m3/s) ±9,66(m3/s) 7,55 ±50,8(m3/s) 40,3
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Ezeken a példákon megvizsgálták egyúttal azt is, hogy jobb eredményt 
kapnak-e, ha a mércekapcsolatot egyenes vonal helyett kiegyenlítő görbével 
jellemzik. Kitűnt, hogy a lineáris kiegyenlítés hibája nem csökkenthető 
semmiféle más, folytonos vonallal történő kiegyenlítéssel. A fenti össze
állításból megállapítható, hogy a legkedvezőbb körülmények között is, mint 
pl. a Középső-Élbe két szomszédos vízmércéje Strehla és Torgau közt, a hibák 
még mindig jelentékenyek lehetnek. Még ha a 3 vízmércepárra vonatkozó 
vizsgálat eredményeinek összehasonlítása alapján nem is lehet matematikailag 
kifejezhető összefüggést kimutatni az előrejelzést terhelő hiba és az előrejel
zésbe bevont mederszakasz hidrológiai jellemzői között, nyilvánvaló, — ami 
egyébként az egész vízvidékre vonatkozó alább felsorolt átlagértékekből is 
kitűnik —, hogy a hiba a vízgyűjtőterület növekedésével arányosan, az esés 
fokozódásának és a vízhozam csökkenésének megfelelően növekszik.

3. Előrejelzés a fő- és mellékfolyók vízállásai, valamint a csapadék alapján. 
Ha a két-két fentemlített vízmérce között nagyobb mellékvizek torkollanak 
be, ezeket az előrejelzésben a főfolyó felső vízmércéjének a vízállásához hason
lóan veszik tekintetbe. Azáltal, hogy az előrejelzésbe olyan további észlelési 
elemeket vonunk be, amelyek az első vízmérce vízállását érezhetően befolyá
solják, az előrejelzés nem válik hibátlanná, legföljebb csak javul. Mindazon
által a figyelembe vett hatótényezők számának növelésével a hiba csökke
nése gyorsan megszűnik, úgyhogy a negyedik vagy ötödik változó figyelembe
vételének többnyire alig van már jelentősége.

Minthogy a rövid idejű árvízelőrejelzés mind a domb- és hegyvidéki 
kisebb folyókon, mind a nagyobb folyók forrásvidékén is nagyon fontos, a 
folyékony és szilárd halmazállapotú csapadék alapján is készítenek vízállás- 
előrejelzést, vagy legalábbis törekednek erre. Különösen ott van erre szük
ség, ahol azon a vízmércén felül, amelyre az előrejelzésnek történnie kell, már 
nincs több megbízhatóan észlelt vízmérce, vagy pedig olyan közel van, hogy 
a levonulási idő mindössze néhány óra, amiért a reá alapított előrejelzés a 
leggyorsabb hírközlés ellenére is céltalan. A csapadékokból kell kiindulni akkor 
is, ha a felső és az alsó vízmérce közötti, úgynevezett közbenső vízgyűjtő- 
terület az előrejelzésbe bevont mederszakasz mindkét oldalán nagyobb ki
terjedésű, és a róla levonuló csapadék az alsó vízmérce vízállását lényegesen 
befolyásolja.

A csapadék mennyisége és a tetőzés magassága közötti összefüggés lénye
gesen lazább, mint a két egymást követő vízmérce tetőző vízszintjei közötti 
kapcsolat. Amíg ugyanis az árhullámnak a folyómederben való levonulása 
viszonylag egyszerű törvényszerűséget követ, a lehullott esőnek vagy az 
olvadásból keletkező hólének az útja az első nagyobb vízérig is már annyira 
bonyolult, legfőképpen pedig a talajvízig terjedő beszivárgási jelenségekkel 
egybekötött, hogy ez már egymagában is elegendő okot ad a csapadék és a 
vízállások összefüggésének lazaságára. Éppen ezért, ha egyáltalán felállí
tottak ilyen összefüggéseket, csaknem kizárólagosan a legegyszerűbb lineáis 
kapcsolatot vették fel. Az ilyen esetekre többnyire kiszámított korrelációs 
együtthatók szerfölött különböző értékűek. Ha némelykor meglepően magas 
értéket kapunk, az nem minősíthető csupán tiszta véletlennek, 'hanem azzal 
is magyarázható, hogy a kapcsolat szoros volta még nem jelent egyúttal meg
felelően csekély közepes szórást is. További nehézséget okoz, hogy amíg a 
vízállások között közvetlenül kereshetjük az összefüggést, a csapadékból 
történő előrejelzésnél a közvetlenül észlelt érték helyett a szóbanforgó víz
gyűjtő területre levezetett valószínű területi átlagot kell számításba venni. 
Az Osztrák Alpokat illetően éppen ezért egyes esetekben úgy jártak el, hogy
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az árvizet előidéző csapadékok idején uralkodó különböző szélirányoknak 
megfelelően más-más állomások adatait használják fel a csapadék területi 
átlagának kiszámítására. Még nehezebbé válik a kérdés megoldása, ha az egy- 
magukban vagy meleg csapadékokkal együtt fellépő hóolvadási folyamatok 
kapcsolatát keressük a vízállásokkal. A hóié mennyiségének csak valamelyest 
is pontos megállapításához megkívánt meteorológiai tényezőket, mint pl. a 
hótakaró közepes vastagságát és víztartalmát, még viszonylag részletes meg
figyelések esetén sem ismerjük pontosan. Ehhez járul még az is, hogy az 
efféle adatok, még ha történtek is megfigyelések, az előrejelzés időpontjára 
teljes mértékben aligha állanak rendelkezésre.

Az összes eddig felsorolt okok folytán a meteorológiai tényezőknek a 
szabatos, rövid idejű vízálláselőrejelzés szempontjából nincs meg a kívánatos 
jelentőségük. Ha valamely folyó felső szakaszán a felsőbb vízmércék vízállá
saira alapított előrejelzés az árhullám gyors levonulása miatt csaknem lehe
tetlenné válik, az előrejelzések időelőnyét a lehullott csapadékösszegek fel- 
használásával növelhetjük meg. Az időelőny növekedésével járó előnynek 
azonban a pontosság csökkenése az ára, úgyannyira, hogy az előrejelzés értéke 
alig fokozódik.

Különösképpen kellemetlen ez akkor, ha az előrejelzés alapján következ
ményeiben hosszabb időt érintő lépést kell tenni, amilyen pl. egy tározó
medence időelőtti kiürítése. A hevesebb csapadékok, amelyek többnyire 
nyáron okoznak árvizeket, csak a hegységekben és a dombvidékeken befolyá
solják észrevehetően az árhullámok magasságát. Síkvidéken, kiváltképpen ha 
laza talajról van szó, a heves záporoknak már nagyon ritkán előforduló szélső
séges értéket kell elérniük ahhoz, hogy a csapadék és a vízállások közötti 
összefüggések élesen kimutathatók legyenek.

A Német Demokratikus Köztársaság elsőrendű vízmércéire vonatkozó 
vizsgálatok szerint a fő- és mellékfolyók vízállásait és a csapadékokat egy
aránt a legmesszebbmenően figyelembe vevő előrejelzéseket az alábbi átlagos 
hibák jellemezték :

Vízvidék • Középhiba 
cm

Legnagyobb hiba, cm

+ -

1. Spree —Ha vei . . ±13,2 ±  60,3 — 65,7
2. Mulde .............. ±24,8 ±  86,9 — 162,5
3. Elbe ................ ±24,4 ±103,4 — 194,7
4. Saale ................ ±21,8 ±  98,8 — 149,2
5. Werra .............. ±17,6 ±  62,6 — 158,2

A hibák a Spree—Havel vízvidékén a legkisebbek ; ez arra vezethető 
vissza, hogy az árvízszintek játéka, mint a vízállásoké általában, lényegesen 
kisebb itt, mint a többi víz vidéken.

A végből, hogy a vízállástartomány befolyását a középhiba abszolút 
értékére kiküszöböljük, az első két hatótényező tekintetbevételével készített 
előrejelzések hibáját a vizsgált árvízszintek vízjátékának %-ában fejeztük ki :

Vízvidék
Középhiba 
a vízjáték 

%-ában

1. Spree—Ha v e i ........ 59,00
2. Mulde ..................... 58,35
3. E lb e ......................... 39,50
4. Saale ....................... 54,60
5. Werra ..................... 50,20
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így az Elbére kapott eredmény a legkedvezőbb. Jókora különbséggel 
következik utána a többi folyó. Ebből az következik, hogy a nagy folyamokon
— viszonylag sima folyómedrük és a figyelmen kívül hagyott vízgyűjtő
terület-növekmények csekély kiterjedése folytán — kedvezőbbek a viszonyok 
az előrejelzésre. Mennél közelebb megyünk a hegyvidékhez, ahol a folyók és a 
patakok medre szűk, nagyesésű, és ráadásul a vízgyűjtőterület is hirtelen 
növekszik, annál bizonytalanabbá válik az előrejelzés, amint a fentebb idézett 
három vízmérce párral folytatott pontos vizsgálatok során is bebizonyosodott. 
Kedvezőtlenül befolyásolja az előrejelzést a sok mesterséges lefolyási akadály, 
gát, hajózsilip és a folyómeder számtalan elágazása is, mint pl. a Spree—Havel 
vízrendszerében.

4. Egyéb mértékadó hatótényezők. A fent felsorolt hibák arra az esetre 
vonatkoznak, ha a várható vízállások előrejelzésében csak vízállásokra, 
illetve vízhozamokra, vagy a csapadékösszegekre támaszkodunk. Azok a 
próbálkozások, amelyek az előrejelzés további finomítását más árvízi jellemzők
— mint pl. az árhullám alakja, vagy a jégviszonyok — tekintetbevételével 
kívánták elérni, legnagyobbrészt sikertelenek maradtak. Ha egyáltalán 
volnának olyan jellemzők, amelyek az előrejelzést pontosabbá tehetnék, és 
csupán arról volna szó, hogy elmulasztottuk a figyelembevételüket, ugyanazon 
árhullámnak a különböző vízmércékre vonatkozó előrejelzéseit vagy zömmel 
pozitív vagy jobbára negatív hibák terhelnék. A különféle, szúrópróba jellegű 
ellenőrző vizsgálatok, amelyeket az Elbe és a Mulde vízgyűjtőjére vonatkozólag 
végeztek, nem ezt mutatták. Ha pl. három, egymás alatt következő A, B és 
C vízmércénk volna, és a sokévi tapasztalat alapján M-ról B-re előrejelzett 
vízállást pozitív értelmű hiba terhelné, és a B-ről C-re ugyanolyan eljárással 
adott előrejelzést a fentebb megállapított hiba értelmében javítanék, ez nem 
minden esetben javítaná az eredményt, hanem nagy átlagban éppen az előre
jelzések rosszabbodását okozná.

Terjedelmes vizsgálatok, valamint vízeresztéssel mesterségesen előidézett 
árhullámokkal folytatott kísérletek azt bizonyították, hogy az árhullámnak 
folyószakaszról folyószakaszra történő levonulásánál folytonosan változó áram
lási viszonyokról, és ezzel összefüggő (görgetett és lebegő) hordalékszállítási 
folyamatokról van szó, úgyannyira, hogy a rövid időre szóló előrejelzések pon
tossága mindig korlátozott marad. Mindazonáltal megvan és meg is marad 
a hidrológiának az a feladata, hogy folytassa eddigi ismereteink alapján a 
rövididejű vízálláselőrejelzés finomításának lehetőségére irányuló kutatásokat. 
A meteorológiai tényezők akkor válnak a hidrológiai előrejelzés szempontjá
ból döntő fontosságúvá, ha sikerül majd a katasztrofális csapadékmennyi
ségeket legalább 24 vagy 48 órával előrejelezni.
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P éczely  György :

Adalékok Magyarország makroszinoptikus 
helyzeteinek hőmérsékleti viszonyaihoz

Összefoglalás. A tanulmány 15 makroszinoptikus helyzettípust állapít meg. 
60 éves anyag alapján meghatározza az egyes típusok napjain uralkodott buda
pesti napi hőmérsékleti közepekből az átlagokat minden hónapra. Az egyes típu
sokhoz tartozó havi közepeket a Köppen-féle relatívhőmérséklettel kifejezve, 
azokat egy partvidéki és kontinentális évi menethez hasonlítja a próba alkal
mazásával. Ezenkívül bemutatja a hőmérséklet átlagos változását 5 napig fenn
állott anticiklonok esetében, jellemezve a bekövetkező légtömegátalakulást.

★
Добавочные материалы по температурному режиму ситуаций макро- 

синоптического типа. Устанавливаются 15 ситуаций макросиноптического 
типа. На основе 60 летнего материала из среднесуточных температур, 
наблюдающихся в г. Будапешт в днях отдельных типов, определяются 
средние значения за каждый месяц. Выражая в относительной темпера
туре Кэппэна относящиеся к отдельным типам средние значения, автор 
с применением %2 пробы сопоставит их с одним побережным и одним кон
тинентальным ходами. Далее показываются средние изменения темпе
ратуры в случае пятидневных антициклонов и характеризуется последую
щая трансформация воздушных масс.

*

Beiträge zur Frage der Temperaturverhältnisse der Grosswetterlagen in Ungarn. 
In der Arbeit werden 15 typische Grosswetterlagen unterschieden. Auf Grund 
eines 60-jährigen Beobachtungsmaterials werden die täglichen Mitteltemperaturen 
zusammengestellt und für einen jeden Typus Monatsmittel errechnet. Die so 
gewonnenen Monatsmittel werden durch die Köppen’sche Relativtemperatur 
ausgedrückt und dann mit dem Jahresgang an einer Küstenstation und an einer 
Binnenstation unter Verwendung der jy-Probe verglichen. Ausserdem wird die 
durchschnittliche Temperaturänderung für 5 Tage lang bestehenden Anticiklonén 
errechnet, um einen Einblick in die Luftmassentransformationen zu gewinnen.

I.
A klasszikus klimatológia által megállapított éghajlati jellemzőértékek 

(átlagok, összegek, gyakoriságok) egy bizonyos időszak összes eseteit magukba- 
foglalják, és ilyen módon általánosságban jellemzik valamely hely éghajlati
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viszonyait. Nyilvánvaló, hogy ez a jellemzés természeténél fogva fogyatékos, 
hiszen azonos átlagértéket szolgáltathat pl. két egészen különböző elrendezésű 
adatsor is. Valamivel többet mond az adatok szórása és gyakorisága eloszlása, 
a finomabb részletek kielemzése azonban ezek segítségével is csak bizonyta
lanul végezhető el. Valamely éghajlati elem levezetett átlagértéke, összege 
vagy gyakorisági eloszlása különböző időjárások sokaságából tevődik össze, 
tehát genetikailag heterogén sokaságból származik, miáltal fizikai értelme 
elmosódottá válik. Belátható, hogy a klasszikus klimatológia által használt 
módszerek csak genetikailag homogén sokaságok jellemzésére alkalmasak 
maradéktalanul, ezért szükséges a vizsgálatnak alávetett adatok olyan csopor
tosítása, melynek elvégzése után azok már genetikailag homogénnek tekint
hetők. Ez a felismerés nyilvánul meg a legújabb klimatológiai kutatásokban, 
midőn elkezdték a meteorológiai elemek szinoptikus helyzetek szerinti fel
dolgozását, jogosan használva ezen vizsgálatokban a klasszikus klimatológia 
módszereit, miután a vizsgált sokaságok most már nagyobb mértékben eleget 
tesznek a genetikai homogenitás követelményének.

Ezek után a probléma az, hogy milyen szinoptikus felosztás szerint cso
portosítsuk az adatokat, hogy azok az ilyen vizsgálatok követelményének 
eleget tegyenek. Nyilvánvaló, hogy a megállapított típusoknak a vizsgált 
területre nézve jellemzőknek kell lenniük, továbbá a számuk lehetőleg ne legyen 
túl nagy, mert ez akadályozná a feldolgozás eredményeinek biztos kiértéke
lését. (Tekintve, hogy a rendelkezésre álló adatsorok általában nem túl hosszúak, 
sok típus esetén az egyes helyzetekhez tartozó adatok száma túlságosan cse
kély lenne, ami az azokból származó jellemző értékek megbízhatóságát 
csökkenti.)

A jelenleg rendelkezésünkre álló legrészletesebb és leghosszabb makro- 
szinoptikus katalógus a Hess—Brezowslcy-féle munka [1], amely azonban az 
esetek nagy részében a Kárpát-medence számára nem használható, miután 
helyzettípusai főként Közép-Európa nyugati részére vonatkoznak. Ezért 
szükségessé vált, hogy összeállítsunk Magyarország számára is egy makro- 
szinoptikus helyzetkatalógust, melynek alapján többek között klimatológiai 
feldolgozást lehessen végezni. Egy előző dolgozatunkban [2] ismertettük 
ennek a munkának a kezdő lépéseit, azóta elkészítettük a makroszinoptikus 
helyzetek katalógusát 1892-ig visszamenőleg, s ily módon, tekintve az 1942- 
45 közötti háborús évek szinoptikus térképeinek jelenleg még nem pótolható 
hiányait, 60 esztendő anyaga áll rendelkezésünkre (1892—1941, 1946—55.), 
mely már alkalmas alap az alábbi vizsgálatokra. A típusok számát is kibőví
tettük kissé, s 3 új típus bevezetésével a számuk 15-re emelkedett. Tájékoz
tatás céljából közöljük az egyes típusok talajmenti szinoptikus térképét 
(1. ábra), és hónapról hónapra vett gyakoriságát. A típusokat a teljes katalógus 
közzétételével egy későbbiekben elkészítendő munkában fogjuk részletesebben 
ismertetni. A típusok elnevezése és jelölése a következő :

1. Cm Ciklonális, hidegfront átvonulás előtt, zónális irányítás
Áramlás : W.

2. Ch Ciklonális, hidegfront átvonulás után, zónális irányítás-
Áramlás : W.

3. Cm* Ciklonális, hidegfront átvonulás előtt, meridionálís irányítás
Áramlás : S, SW.

4. Ch* Ciklonális, hidegfront átvonulás után, meridionális irányítás
Áramlás : N, NW.
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1. ábra. — Fig. 1. A makroszinoptikus helyzetek talajmenti szinoptikus térképei. — 
Ground level weather charts of macrosynoptical situations
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5. CmM Mediterrán (V. b.) ciklon előoldali áramrendszere.
Áramlás : S, SE.

6. ChM Mediterrán (V. b.) ciklon hátoldali áramrendszere.
Áramlás : N, NE.
Cikloncentrum a Kárpát-medencében.
Áramlás : határozatlan.
Nyugatról benyúló azóri anticiklon „orr”.
Áramlás : NW.
Anticiklon a Brit szigetek vagy az Északi-tenger fölött. 
Áramlás : N, NW.
Anticiklon a Kárpát-medencétől északra.
Áramlás : NE, E.
Fennoskandináv anticiklon.
Áramlás : NE.
Anticiklon a Kárpát-medencétől keletre.
Áramlás : S, SE.
Anticiklon a Kárpát-medencétől délre.
Áramlás : SW, W.
Anticiklon centrum ill. divergencia a Kárpát-medence fölött. 
Áramlás : határozatlan.
Nyereghelyzet.
Áramlás : határozatlan.

7. C

8. Aw

9. AB

10. An

11. AF

12. Ae

13. As

14. A

15. Ny

A típusok havonkénti és évi gyakoriságát a hónap ill. az év napjainak 
%-ban kifejezve az I . táblázat tünteti fel.

I. táblázat : A makroszinoptikus helyzetek gyakorisága (%)

Típus Jan. Feb. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Xov. Dec. Év

Cm 5,5 5,3 4,8 3,7 4,2 4,3 2,9 3,6 3,3 3,2 3,7 5,5 4,2
Ch 2,6 3,5 3,5 3,0 3,2 3,7 2,9 2,6 2,7 1,9 2,0 3,2 2,9
Cm* 8,7 9,9 11,6 11,7 8,7 6,3 4,2 5,5 6,3 7,4 10,7 9,0 8,3
Ch* 3,2 5,0 5,8 6,3 5,5 7,7 7,1 5,5 3,4 2,9 2,7 3,6 4,9
CmM 9,4 8,2 7,8 9,3 6,1 2,3 1,4 1,3. 4,3 6,5 7,3 9,3 6 ,1
ChM 2,3 2,8 2,6 3,7 2,9 1,7 0,6 0,6 1,7 2,3 2,3 2,3 2,1
C 1,0 1,1 2,0 2,7 2,6 1,8 1,7 0 ,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,3
Aw 10,0 8,8 8,1 8,3 8,4 17,3 25,5 20,0 11,7 8,7 9,0 8,4 12,1
AB 4,5 7,5 6,1 6,3 5,5 10,7 8,1 7,7 7,3 4,8 4,3 2,9 6,3
An 9,0 10,0 9,7 8,3 13,2 8,3 5,5 9,7 9,0 10,8 9,3 9,7 9,4
AF 4,5 3,2 3,2 3,7 7,8 6,3 6,8 5,2 3,3 3,2 3,3 2,3 4,4
Ae 13,2 13,1 14,5 12,0 10,6 4,3 2,9 6,8 13,0 21,3 22,7 16,8 12,6
As 6,1 5,3 6,4 5,7 5,2 6,7 6 ,2 5,5 5,0 6,5 4,0 6,1 5,7
A 16,2 11,4 9,4 7,0 7,8 12,3 18,8 18,8 23,0 15,5 14,0 15,8 14,1
Ny 3,8 4,9 4,5 8,3 8,3 6,3 6,4 6,6 5,3 4,0 3,7 4,1 5,6

Miután egészen röviden ismertettük a további vizsgálatok alapjául 
szolgáló felosztást, rátérünk dolgozatunk problémájának tárgyalására : Buda
pest hőmérsékleti napi közepei alapján megállapítjuk az egyes típusok hő- 
mérsékleti viszonyait, némi adalékot nyújtva a fenti makroszinoptikus 
helyzettípusok éghajlati viszonyainak a feltárásához. Természetesen dolgo
zatunk csak első lépés ennek a sokrétű problémának a kutatásában, és el
készítését az a gyakorlati cél sürgette, hogy bizonyos távprognosztikai tám
pontot nyerjünk arra vonatkozóan, hogy adott makroszinoptikus helyzet 
bekövetkezése esetén milyen valószínűséggel számíthatunk adott hőmérsékleti 
értékek bekövetkezésére.
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Fontos problémaként felmerül itt a típusok további elemenként! vizs
gálata mellett annak eldöntése, hogy az egyes típusok alkalmával milyen 
komplex elemértékek állanak elő, tehát valójában milyen időjárás uralkodik. 
A komplex értékeknek bizonyos elemegyüttesek segítségével történő meg
állapítása azonban ismét olyan széleskörű probléma, hogy annak még csak 
futólagos tárgyalása is túlhaladná ennek a tanulmánynak a kereteit. Az eddig 
elmondottakból is látható, hogy az éghajlatnak ezen szempontok szerinti 
feldolgozása az eddiginél jóval nagyobb munkaapparátust követel, ami 
jelenleg még a legnagyobb akadálya az ilyen irányú feldolgozások előre
haladásának.

II.
Előrebocsátjuk, hogy a hőmérsékleti viszonyok vizsgálatából a C és Ny 

típusokat kihagytuk, előbbit azért, mivel igen ritkán fordul elő, az utóbbi 
pedig jellegénél fogva nem tekinthető egységesnek, átmeneti helyet foglalva 
el két ciklon vagy anticiklon áramlási rendszere között. Megjegyezzük, hogy 
a Ny helyzet ezen tulajdonsága csak a hőmérsékleti viszonyok tanulmányozá
sánál okoz nehézséget, viszont pl. ha a csapadékeloszlást tanulmányozzuk, 
különös figyelembe kell részesítenünk, mivel tapasztalás szerint ez a helyzet 
huzamos nagy csapadékok kialakulásának kedvez.

Mindenekelőtt állapítsuk meg a különböző számú adatból képzett átlag
értékek megbízhatóságát. Mint az a valószínűségszámításból ismeretes, az 
aritmetikai közép várható érték körüli szórása :

cr

V N
ahol N  a közép számításánál felhasznált esetek számát jelenti, cr pedig azok 
szórását. Normális eloszlás feltételezésével megadható annak a valószínűsége, 
hogy az aritmetikai közép a várható értéke körüli ±  n . s tágasságú inter
vallumba essék. A II. táblázatban megadjuk 0,95 valószínűségi küszöbértékre 
az intervallum határát (a felvett küszöbértékhez n — 1,96).

II. táblázat : n.s értékei

G =  2,0 3,0 4,0 5,0

- 10 1,2 1,9 2,5 3,1
30 0,7 [ 1,1 1,4 1,8
50 0,6 0,8 | U 1,4
75 0,5 0,7 0,9 U

100 0,4 0,6 0,8 1,0
150 0,3 0,5 0,6 0,8
200 0,3 0,4 0,6 0,7
250 0,2 0,4 0,5 0,6
300 0,2 0,3 0,5 0,6
400 0,2 0,3 0,4 0,5
500 0,2 0,3 0,4 0,4

1000 0,1 0,2 0,2 0,3

Teljesen megbízható közepek eléréséhez, amint a II. táblázatból kitűnik, 
általában olyan nagyszámú adat szükséges, amennyi már eleve nem eshetik 
egyik típushoz sem. (A legtöbb adatot tartalmazó Aw \  II. hó 474 esetet fog
lal magában.) Általában azonban megelégedhetünk ±  1 C° biztonsággal, az 
ennél nagyobb hibával rendelkező közepeket kurzív számjegyekkel közöljük.
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III. táblázat : A makroszinoptikus típusokhoz tartozó napok átlaghőmérsékletének eltérése
a hőmérséklet havi átlagától C°

Típus Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Ampli
túdó

Cm 3,2 2,9 0,8 0,7 0,1 - 0 ,4 0,1 — 0,2 0,4 0,0 2,3 2,2 19,6
Ch 3,7 2,9 1,1 —1,1 —  2,0 — 1,4 — 2,5 — 2,1 — 1,5 0,1 1,4 2,8 16,5
Cm* 2,6 2,3 2,0 1,4 1,0 0,8 1,9 2,2 1,2 2,0 2,8 2,2 22,0
Ch* 2,4 1,2 — 2,1 — 2,4 — 2,7 — 2,4 - 3 ,3 — 3,1 — 2,1 -1 ,6 0,2 0 ,8 17,0
CmM 1,2 0,6 0,6 0,1 — 0,6 — 1,8 — 1,8 - 1 ,1 — 1,4 o,a 1,4 1,4 19,7
ChM — 0,3 — 0,8 — 0,9 — 4,1 —3,9 — 2,8 — 3,9 —3,2 -3 ,2 — 3,1 - 0 ,6 0,8 19,1
Aw 2,6 2,2 — 0,1 — 0,6 — 1,4 — 1,0 -1 ,3 — 1,1 — 0,6 -0 ,6 0,0 1,5 18,8
AB 1,1 — 0,9 — 0,8 — 2,8 — 2,1 — 1,7 — 1,9 - 2 ,4 — 2,3 — 1,0 — 1,5 — 1,4 20,3
An - 1 ,9 — 3,1 — 1,9 0,2 1,0 0,9 1,7 0,7 — 0,4 — 0,8 — 1,7 — 2,1 26,3
AF — 4,5 — 4,5 - 2 ,3 — 2,4 — 1,1 0,1 0,1 0,0 — 1,5 — 2,4 — 2,8 —5,0 27,3
Ae — 1,2 — 0,3 0,2 1,6 1,6 2,6 3,1 3,0 1,6 0,8 0,4 — 1,2 27,0
As 3,5 2,7 3,3 2,9 2,0 2,3 2,3 1,5 1,9 3,0 2,7 2,8 21,5
A — 3,3 — 2,8 -0 ,8 0,3 1,2 1,9 2,2 1,4 0,8 -0 ,3 — 2,1 — 3,2 28,2
Átlag — 0,8 1,1 6,0 11,4 16,6 19,9 21,9 21,0 16,8 11,0 5,3 1,1 22,7

IV. táblázat : A szórás (a) értékei

Típus Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov.
Közepes 

Dec. szórás

Cm 4,3 3,1 3,5 3,4 3,3 3,4 2,2 3,0 3,2 2,9 3,9 3,8 3,3
Ch 3,5 2,7 3,5 2,7 3,1 2,5 2,6 2,7 2,6 4,1 2,8' 3,2 3,0
Cm* 3,7 3,7 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 2,9 3,2 3,4 3,9 3,5 3,3
Ch* 3,5 2,9 2,9 3,2 2,9 2,8 2,5 2,6 2,8 2,5 3,5 3,2 3,1
CmM 3,7 3,3 4,0 3,8 3,6 3,7 3,7 3,4 3,6 4,0 3,5 3,6 3,6
ChM 4,3 3,2 3,6 3,1 3,3 2,8 1,6 2,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1
Aw 3,6 3,6 4,1 3,4 3,7 2,7 2,6 2,6 2,9 3,5 3,3 3,4 3,3
AB 3,6 3,4 3,7 3,9 3,4 2,9 2,6 2,6 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3
An 3,9 4,5 4,1 3,9 3,2 3,1 2,7 2,7 3,6 3,8 4,2 4,1 3,7
AF 4,3 4,0 3,3 3,6 3,7 2,9 2,4 2,9 3,1 3,3 3,7 4,3 3,5
Ae 4,1 4,2 4,0 3,5 3,5 2,9 1,9 2,7 3,1 3,9 4,2 4,0 3,5
As 2,7 3,9 3,5 3,2 3,4 2,3 2,4 2,6 2,9 3,7 4,0 3,9 3,2
A 4,3 5,0 4,6 4,1 3,9 2,7 2,5 2,6 3,8 3,8 4,0 4,2 3,8

Lássuk először az egyes típusok hőmérsékletének évi ingadozását ( I I I .  
táblázat). Az amplitúdó a legnagyobb az A, AF  és Ae típusoknál, ahol a 27 
C°-t is meghaladja, míg az óceáni légtömegeket hordozó Cm, Ch, Ch* és Aw 
típusoknál 20 C° alatt marad. Némileg kiütközik itt a CmM és ChM típusok 
kicsiny ingadozása. Ez valószínűleg a típusok alkalmával uralkodó borús, 
csapadékos időjárás hatása, mely a szélsőségeket csökkenti. Az évi átlagos 
ingadozásnál nagyobb ingadozást mutat az An, AF, Ae és az A típus, míg a 
Cm, Ch, Cm*, Ch*, CmM, ChM, Aw, AB  és As típusok ingadozása kisebb. 
Érdekes a Cm* típus hőmérsékletének a második csoport hoz képest viszonylag 
nagyobb ingadozása. Feltételezésünk szerint ennek oka az, hogy a típus 
nyáron antieiklonos helyzetek lezárásaként jelentkezik, és már a csapadékos 
időszak bekövetkezése előtt fennállva, SW felől túlságosan meleg légtömegeket 
szállít a Kárpát-medence fölé, tehát a nyári hőmérsékletet viszonylag felemeli. 
Ezzel szemben télen viszonylag hidegebb azért, mert a meleg levegő főként 
a magasabb szintekben hódít teret, s a talaj mentén gyakran vékony hideg 
légréteg fekszik a típus napjain. Hónapról hónapra vizsgálva az egyes típusok 
hőmérsékletének eltéréseit a normálértékektől ( I I I . táblázat) bizonyos tám
pontot nyerhetünk arra vonatkozóan, hogy a sugárzás és az advekció milyen 
mértékben játszanak szerepet az egyes típusok napjain fellépett hőmérsékleti 
viszonyok kialakításában. Az összes esetekből képzett átlagoknál állandóan 
melegebb a Cm* és az Hä típus, melyek S, SW felől szállítanak légtömegeket
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a Kárpát-medence fölé. Túlnyomóan melegek a Cm és az Ae típusok. Az 
előbbi nyáron, az utóbbi télen mutat kisebb hőhiányt, ami megfelel a típusok 
fennállása idején advektált levegő átlagos hőmérsékletének. Az Ae típusnál 
ezenkívül még valószínűleg a medence hatása is érvényesül. A típus anti
ciklon peremhelyezt lévén, a SE felől érkező levegő a medencében viszony
lagosan megnyugodva tovább hűlhet, ami elősegíti az Ae típus téli hidegét. 
Túlnyomóan hidegek a Ch*, ChM, Aw, AB  és AF  helyzetek. A Ch*, Aw és 
AB  télen, az AF  viszont nyáron mutat kisebb hőtöbbletet, ami valószínűleg 
az advekció hatásának megnyilvánulása. Az A típus jellegzetes sugárzási 
helyzet ; októbertől áprilisig, tehát azokban a hónapokban, midőn a kisugár
zás az erőteljesebb, a hőmérséklet az A típus napjain alacsonyabb, míg a 
közbülső 6 hónapban magasabb, mint az összes esetek átlaga. Érdekes, hogy 
a különbség nem teljesen szimmetrikus, így januárban az eltérés —3,3 C°, 
míg júliusban csak +  2,2 C°. Ennek okát abban kereshetjük, hogy a hótakaró 
jelenléte erősebb kisugárzást eredményez, így azután elősegíti a viszonylag 
erősebb lehűlések kialakulását. Az eltérés valószínűleg csak akkor lenne tel
jesen szimmetrikus, ha a hóréteg hiányoznék. A Ch típus eltérése az A-nak 
tükörképe, ez a kontinentális és az óceáni légtömegek ellentett hőmérsékleti 
viszonyait fejezi ki : Hideg tél — meleg nyár, enyhe tél — hűvös nyár.

Érdekes jelenség, hogy télen a Ch típusú napokon a hőmérséklet maga
sabb, mint a Cm típusú napokon, vagyis a hidegfront átvonulása után, leg
alábbis a talajon, melegebb légtömeg foglal helyet, mint amilyen annak előtte 
volt. Ezt a jelenséget a szinoptikus gyakorlatban többször tapasztalhatjuk, 
midőn télen a komolyabb enyhülés nyugati hidegfront átvonulása után jelent
kezik. A jelenségnek az az oka, hogy a hidegfront átvonulásával kapcsolatos 
erősebb légmozgások mintegy felszaggatják a talajhoz tapadó sekélyebb 
hideg légpárnát, amely a Cm típus idején rendszerint megtalálható a felsikló 
enyhébb légtömegek alatt. így jön létre azután az, hogy a hidegfront átvonu
lása után a talajközeli légrétegekben emelkedik a hőmérséklet, s a lehűlés 
csak a magasabb szintekben mutatható ki.

Ennek igazolására megnéztük az 1951—55 közötti 5 év december és 
január hónapjaiban fellépett Cm és Ch típusok hőmérsékleti eloszlását néhány 
jellemző magassági szintben. A kapott átlagértékeket, melyek a 03 GMT 
rádiószonda felszállásokból származnak, az V. táblázatban közöljük.

V. táblázat : A hőmérséklet magasság szerinti eloszlása a Cm és Ch típus napjain
( december—-január)

Magasság Cm Ch A
Talaj . — 0,1 4,2 4,3
1000 m -0 ,2 1,1 1,3
3000 m — 9,9 — 10,9 — 1,0
6000 m — 30,3 — 32,0 — 1,7

A Ch típus hideg jellege 3000 m-től már felismerhető.
A szórás értékeit feltüntető IV. táblázatot szemlélve kitűnik, hogy az 

óceáni légtömegekkel kapcsolatos típusoknak kisebb a hőmérsékleti szórása, 
mint a kontinentális légtömegeket hordozó típusoké. Ez arra mutat, hogy az 
advektált légtömegek bizonyos mértékig megtartják éghajlati jellegüket a 
hőmérsékleti értékükön túl is. Csupán a CmM típus mutat nagyobb mértékű 
szórást, aminek részben oka lehet az, hogy ez a helyzet nagy téli hidegek 
utáni hirtelen enyhüléssel jár együtt s kezdetén még a talajon hideg levegő 
van, míg néhány napos fennállása után ott is bekövetkezik az enyhülés, tehát



a típusba eső napok hőmérsékletileg eltérők lehetnek. Ugyanez felismer
hető a Cm és Cm* típusok téli hónapjainak szórásánál is.

Az egyes típusok hőmérsékletének gyakorisági eloszlását jelen dolgo
zatunkban nem vizsgáljuk, mivel annak beható tárgyalása túlhaladná ennek a 
tanulmánynak a kereteit. Csupán az A és Aw típusok hőmérsékleti gyakori
ságát mutatjuk itt be január és július hónapokból (2. ábra) ; előbbi a konti
nentális, az utóbbi az óceáni jellegű típusok viszonyait jellemzi. Szembetűnő 
az A típusnál a januári hőmérsékletek erős szétszórtsága négy kiemelkedő 
értékkel, míg júliusban a modus határozottan és élesen elkülönül. A januári 
szétszórtságot valószínűleg a hóréteg zavaró hatása idézi elő, amelynek jelen-

2. ábra. — Fig. 2. Az A és Aw helyzetek alkalmával fellépett budapesti napi közép
hőmérsékletek gyakorisági eloszlása (jan. és júl.) — Frequency distrubution of daily 

mean temperatures at Budapest in A and Aw situation (January and July)

léte vagy elmaradása döntően befolyásolhatja egy anticiklonban megnyugvó 
légtömeg hőmérsékletének kialakulását. Az Aw típus januárban határozott 
jobboldali aszimmetriát mutat, vagyis a médián az átlagtól jobbfelé, a maga
sabb értékek felé csúszik el, míg júliusban baloldali aszimmetria nyomai 
észlelhetők, jóllehet a médián balratolódása nem áll fenn, ennek ellenére 
azonban a modus az átlagnál alacsonyabb. (Az Aw kiválasztása1 pl. a Ch*-gal 
szemben azért történt, mivel az Aw-né\ szereplő esetek száma nagyobb.)

A hőmérséklet típusok szerinti átlagjának és azok szórásának bemutatása 
után vizsgáljuk meg kissé részletesebben az egyes típusok hőmérsékletének 
évi menetét. Az évi amplitúdó sok jellemző tulajdonságot elárul az évi menetről, 
a finomabb részletek kidomborítására azonban már nem alkalmas. Célszerű
nek láttuk, ha bevezetjük a relatív hőmérséklet fogalmát. Az eljárás lényege,
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mely Röppentül származik, az, hogy az egyes hónapok hőmérsékletét az évi 
ingadozás %-ban fejezzük ki, 0-val jelölve a leghidegebb és 100-zal a legmele
gebb hónap középhőmérsékletét. A relatív hőmérséklet segítségével jól fel
ismerhető és közvetlenül összehasonlítható a szárazföldi és óceáni éghajlat 
jellegzetes különbsége az évi menetben. A szárazföldi éghajlatú területeken a 
tavaszi hónapok viszonylag melegebbek, mint az ősziek és viszont, ami a 
kontinensek és óceánok különböző hőháztartásának a következménye. Két 
tipikus hőmérsékleti menetet veszünk figyelembe az összehasonlításoknál, egy 
Röppen által levezetett és partvidékinek nevezett évi járást [3], és egy konti
nentális sajátosságú évi járást, melyet 3 jellegzetes kontinentális állomás 
adataiból vezettünk le. (Az állomások : a belső-ázsiai Taskent, a szibériai 
Csita és Jakutszk). Ismert tény ugyanis, hogy Magyarország relatív hőmérsék
letének a kontinentálitása a medencefekvés következtében a környezeténél 
jóval nagyobb, ezért választottuk összehasonlítás céljából a felsorolt ázsiai 
állomásokat. A V I . táblázatban megadjuk a két összehasonlítás alapját képező 
relatív hőmérsékleti sort, majd közöljük az egyes típusokra nyert átlaghőmér
sékletek relatív hőmérsékleti menetét. Minden típusra megállapítjuk a 
próba segítségével annak a valószínűségét, hogy az illető sor mennyiben 
tekinthető azonosnak az Ó (óceáni) vagy a R  (kontinentális) sorral. Az összes 
esetekből képzett átlagok relatív hőmérsékleti menete 0,93 valószínűséggel 
azonos a R  sorral és csak 0,08 valószínűséggel az Ó sorral (Pk — 0,93, ill. 
P ó =  0,08), ami jól igazolja a medence kontinentális hatást erősítő tulaj
donságát.

VI. táblázat : Relatív hőmérsékletek
Típus Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. p ó pk
Ó  ____ ’ 0 4 16 38 6 4 86 100 97 78 5 3 26 9 — —
K ____ 0 13 32 5 7 77 9 4 1 0 0 9 3 76 5 4 2 6 9 — —
C m  . . . 0 8 2 2 4 9 73 87 100 9 4 76 4 4 26 5 0 , 1 3 0 ,3 1
C h  . . . 0 7 2 6 4 5 71 8 9 100 97 76 5 0 23 6 0 , 2 0 0 , 3 7
C m *  . . 0 7 28 5 0 72 8 6 100 97 74 51 29 7 0 , 0 5 0 ,7 1
C h *  . . 0 4 13 4 4 72 9 3 100 9 6 77 4 6 2 3 2 0 , 4 3 0 , 0 0
C m M  . 0 7 32 5 7 79 9 0 100 9 9 76 5 4 32 11 0 ,0 1 0 ,8 2
ChM . 0 6 3 3 4 4 73 9 6 1 0 0 99 77 4 7 3 0 16 0 ,0 0 1 0 ,1 6
Aw . . 0 8 2 2 4 8 71 91 1 0 0 9 6 76 4 6 19 4 0 , 0 4 0 , 1 6
AB  .. 3 2 27 4 4 73 91 1 0 0 9 3 73 51 2 0 0 0 , 1 6 0 , 0 2
An . . . 0 3 26 5 5 78 9 0 1 00 93 73 4 9 24 7 0 , 0 3 0 , 3 8
AF . . 0 7 3 3 5 3 76 9 3 1 00 97 76 51 2 9 5 0 ,0 0 1 0 , 7 8
Ae . .. 0 10 30 5 6 75 91 1 00 97 76 51 28 7 0 ,0 0 1 0 , 9 9
As . .  . 0 5 31 5 4 7 4 9 0 1 0 0 9 3 74 5 3 2 5 6 0 , 0 0 5 0 , 6 9
A ____ 0 9 3 3 5 6 78 9 2 1 0 0 9 4 77 5 3 2 6 7 0 , 0 0 0 0 , 9 9
Átlag . 0 8 3 0 5 0 77 91 1 0 0 9 6 78 5 2 27 8 0 , 0 8 0 , 9 3

Az Ö sorral való azonosság valószínűsége a Ch*, Ch és AB  típusoknál 
a legnagyobb, azonban még ezeknél is távol esik a realitásnál megkövetelt 
0,95 valószínűségi küszöbértéktől. Ez azt mutatja, hogy a medence módosító 
hatása túl erős ahhoz, hogy az advektált légtömegek éghajlati szerkezetének 
sajátosságát ne hagyja változatlanul. A R  sorral való megegyezés legerősebb 
az A és Ae típusoknál, a többinél viszont mind gyengébb az átlag hőmérséklet 
0,93-as értékénél. Arra következtethetünk tehát, hogy a medencehatásnál 
erősebb fokú kontinentalitás csak nyugvó anticiklonos helyzetekben jön létre. 
Az A után az Ae típus a legcsendesebb légmozgások szempontjából [4]. 
Megjegyezzük azonban, hogy ez az eljárás mégsem domborítja ki egészen 
határozottan az egyes típusok hőmérséklet-menetének óceáni vagy kontinen
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tális jellegét, mert mind a 12 hónap eltérését figyelembe veszi, s ily módon 
túlságosan szigorú feltételhez köti az azonosság bekövetkezését. Miután 
az óceáni és a kontinentális jelleg különbsége legélesebben akkor jelentkezik, 
amidőn az évi hőmérsékleti menet a legerősebb emelkedést illetve sűlyedést 
mutatja, az alábbiakban bevezetünk egy jellemszámot, melynek a segítségé
vel egyszerűen tájékozódhatunk az illető bőmérsékleti sor óceáni vagy konti
nentális jellege felől. A bevezetendő jellemszám a következő :

M = ( T i n -  TXI) + (TIV- T X),

amelyben T  az illető hónap relatív hőmérsékletét jelenti. Miután az óceáni 
éghajlatnak jellegzetessége a viszonylag hűvös tavasz, szemben a kontinen
tális éghajlat viszonylag melegebb tavaszával, ezért az M jellemszám óceáni 
hatásnál negatív, kontinentális hatásnál viszont pozitív előjelű lesz.

VII. táblázat : M értékei
Cm Ch Cm Ch CmM ChM Aw AB An AF Ae As A Átlag

1 - 2  - 2  - 1 2  3 0 5 0 8 6 7 7  10 1

A fenti, egyszerűbben nyerhető jellemszám is (nagy vonásaiban) kifejezi 
az egyes típusok hőmérséklet-menetének óceáni vagy kontinentális jellegét, 
és ilyen módon előzetes tájékozódást nyújthat a kérdés tanulmányozásánál.

Végül még egy légtömeg-átalakulási problémához is adatokat szolgáltat
hatnak vizsgálataink, mely tekintve hogy hőmérséklet átalakulást mutatunk 
be, kiegészítése az eddig elmondottaknak. Mint ismeretes, a légtömegek foly
tonos átalakulásban vannak, mely nagyon nehezen vizsgálható, ha az illető 
légtömeg vándorol, miután minden időpontban más és más hely átalakító 
befolyása alá kerül. így azután az átalakulás nehezen követhető, és csaknem 
lehetetlen annak szétválasztása, hogy az átalakuláshoz az egyes helyek mi
képpen járultak hozzá. A légtömegek átalakulása csak akkor vizsgálható, 
ha a légtömeg valamely helyen huzamosabb ideig nyugalomban marad. Ez 
esetben a légtömeg hosszabb ideig marad kölcsönhatásban az illető hellyel, 
és az átalakulás a légtömegen belül követhető. Az átalakulást tehát hosszabb 
ideig fennálló anticiklonos helyzetekben tanulmányozhatjuk, és az így nyert 
eredmények valamely hely éghajlatának fontos sajátosságait mutathatják 
meg.

Magyarország makroszinoptikus helyzeteit feltüntető katalógusunk alap
ján kiválogattuk januárból és júliusból azokat az eseteket, amikor legalább 
5 egymást követő napon megszakítás nélkül anticiklon uralkodott. Kiszámítva 
az egyes napokhoz tartozó középhőmérsékleteket, az alábbi sort nyertük :

Január Július

Nap 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5
C° —2,2 —3,6 —3,5 —3,8 —4,6 22,3 23,8 24,7 25,3 25,8

Egyszerű megtekintés után látható, hogy az összefüggés a hőmérséklet 
és az anticiklon fennállásának a napjai között logaritmikus jellegű, ami meg
felel annak, hogy a hőmérséklet az anticiklon fennállása alatt egyre csökkenő 
mértékben változik. Természetesen ez csak akkor állana fenn huzamosabb 
ideig, ha közben a sugárzási mérleg változatlan maradna, és a légtömeg egyéb 
tulajdonságai (nedvesség, sugárzás átbocsátás, stb.) sem változnának meg. 
Rövidebb időszakot tekintve azonban, ezek módosító hatása csekély. Az



összefüggéseket logaritmikus függvénnyel közelítve, az alábbi formulákat 
nyerjük (10 alapú logartimus) :

Tjan - -  — 2,2 — 3,4 log t
Tjúi =  22,3 —)— 4,9 log t

ahol t az anticiklon fennállásának napját jelzi. Az összefüggés egyébként 
júliusban tisztább, mint januárban, és ezt ismét a hóréteg rovására írhatjuk. 
Az összefüggésben szereplő logaritmus együtthatója valószínűleg az anti
ciklonban átalakuló légtömeg nedvességi és szennyeződési viszonyaitól függ, 
erre vonatkozóan azonban további vizsgálatok lennének szükségesek. Úgy 
véljük, hogy az ilyen jellegű klimatológiai és szinoptikus vizsgálatok Magyar- 
ország éghajlata feltárásának érdekében rendkívül fontosak lennének.

ÍII .

Röviden áttekintettük a Magyarországra megállapított makroszinoptikus 
helyzetek hőmérsékleti viszonyait. Sok problémát csak egészen futólagosán 
érintettünk, mivel nem volt és nem is lehetett célunk a kérdések teljes kimerítő 
tárgyalása, hanem ehelyett inkább csak a tömör keresztmetszet megadására 
és a távolabbi perspektívák felvázolására törekedtünk. Különösen azt tartjuk 
fontosnak, hogy egyes elemértékek mellett azok komplex egyesítésével is 
meghatározzuk Magyarország több jellemző tájegységére az egyes makro
szinoptikus helyzetek időjárását. Belátható ennek a fontossága, hiszen az 
egyes típusok időjárása közötti szignifikáns különbség nem mindig jut kifeje
zésre pl. a hőmérsékleti viszonyokban, mert azonos hőmérséklet mellett a 
többi meteorológiai elem értékei még különbözők lehetnek. Mint általános 
légkörzéstahi probléma, felmerül az egyes típusok kialakulásának beható 
tanulmányozása, mely az ilyen jellegű feldolgozások távprognosztikai fel- 
használását nagyban elősegítené. A további kutatások célja az lenne, hogy 
ezen keresztül eljussunk az Északi-félgömb fölötti nagyvonalú cirkulációs 
képből a magyarországi szinoptikus helyzetig, s ezen belül az adott állomá
sokon bekövetkező legvalószínűbb időjárásig.
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B erk es  Z o l tá n  :

A hatásközpontok kapcsolata az általános
légkörzésben

Összefoglalás : A dolgozat izokorrelációs térképek alapján vizsgálja a levegő - 
mennyiségek áthelyeződését a legfőbb hatásközpontok között. A vizsgálat céljaira 
Exner légnyomás-anomáliáit használja fel az 1887—1916 közötti 30 év egyes 
hónapjairól. A legfontosabb kiegyenlítő területek a sarki térség, valamint a mér
sékelt öv. Különösen az azóri—izlandi, valamint észak-norvégiai—felső-olasz
országi területek légnyomása mutat erős korrelációt. A genovai ciklon-centrum 
még a belsőszibériai légnyomással is erős kapcsolatban áll.

★
Перемещение количеств воздуха в общей циркуляции атмосферы. 

На основе изокорреляционных карт рассматривается перемещение воз
душных масс над главными центрами действия. Для целей исследования 
используются аномалии давления воздуха по Экснеру за отдельные 
месяцы 30 лет в периоде 1887— 1916 [1]. — Наиболее важными областями 
выравнивания являются полярное пространство и умеренные широты. 
Особенно сильную корреляцию показывают давления воздуха над азорско- 
исландской и северо-норвежской — верхне-итальянской территориями. 
Генуйский циклонический цент]) указывает тесную связь с внутри-сибир- 
ским давлением воздуха.

*

Transfert des quantités d'air au cours de la circulation générale atmosphérique. 
Le transfert d’air entre les centres d’action les plus importants est étudié à l’aide 
des cartes d’isocorrelations. A cette fin, on utilise les données des écarts de la 
pression atmosphérique fournis par les travaux d’Exner pour chaque mois des 
ans 1887 —1916 [1]. On constate que les domaines de compensation les plus essen
tiels se trouvent dans la région polaire et sous les latitudes moyennes. Une corré
lation forte a été établie entre les valeurs de la pression observées aux Azores 
d’une part et en Islande, d’autre part ; de plus, entre les valeurs de la pression 
en Norvège septentrionale, d’une part, et celles de l’Italie septentrionale, de l’autre. 
Le centre cyclonique de Gênes se montre encore fortement lié à la valeur de la 
pression à l’intérieur de la Sibérie.

★
Az általános légkörzésben lényegében véve hideg és meleg légtömegek 

csereáramlásáról van szó. Ahol e légtömegek gyakrabban találhatók, ott 
éghajlati hatásközpontok keletkeznek a légnyomás eloszlásában. Ilyenek a 
közismert izlandi és aleutai ciklon-központok, illetőleg az azóri és a csendes
óceáni anticiklonok. Ide tartoznak a túlnyomóan termikus jellegű sarki és 
észak-szibériai hideg léghalmazok, vagy az iráni és szaharai depressziók is. 
A légtömegek csereáramlásakor légnyomásváltozások is jelentkeznek. Ezek 
elsősorban hőmérsékleti eredetűek, azaz sűrűségváltozásokból származnak, de 
vergenciális hatások (torlódás, szétáramlás) is szerepet játszanak bennük.

Ha tehát e folyamatokat rövidebb időszakokban vizsgáljuk, akkor a 
talajmenti légnyomásváltozások értelmezésénél hőmérsékleti, advektív és 
dinamikus tényezőket is figyelembe kell vennünk. Éghajlati átlagok alapján 
vizsgálva a kérdést, a légnyomás anomáliáit elsősorban levegőmennyiség- 
változásokként értelmezhetjük, mert a vergenciális, vagy a gyorsulási tényezők 
hosszú idejű átlagokban kiközepelődnek. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
ciklonális központokban összeáramlási, az anticiklonálisakban szétáramlási 
hatások maradnak túlsúlyban.

Különös érdeklődéssel tanulmányozhatjuk tehát ilyen szempontból az 
éghajlati hatásközpontok viselkedését. A fő kérdés az, hogy milyen kapcso
latban vannak a hatásközpontok egymással. Felmerülhet például, hogy az



azóri léghalmaz erősödése vagy gyengülése melyik hatásközpont rovására 
történik. De ugyanezt a kérdést más hatásközpontokkal kapcsolatban is 
felvethetjük.

Ilyenfajta kérdésekre a választ kétféle módszerrel is megadhatjuk. Vizs
gálat tárgyává tehetjük például a légnyomás változásait, lehetőleg természetes 
szinoptikai időszakokra vonatkozóan. Lehet azonban a légnyomás havi 
izallobárjainak viselkedését is tanulmányozni. A másik út a korrelációs mód
szer, amidőn valamely hatásközpont nyomását például az egész félgömb 
észlelőállomásainak légnyomásával hozzuk kapcsolatba és izokorrelációs 
görbéket szerkesztünk. Az utóbbi módszerrel beható vizsgálatokat Exner 
végzett, mégpedig az „izlandi” hatásközpontra vonatkozóan [1],

Exner 30 évi (1887—1916) nyomásanomáliák alapján végzett korreláció- 
számítást és megállapította, hogy az izlandi ciklon-központ télen és nyáron 
egyaránt az Atlanti-óceán szubtrópusi térségének nyomásával áll a leg
szorosabb kapcsolatban. Ha a nyomás az Azóroknál növekszik, akkor lzland- 
nál 40—50% korrelációval csökken és viszont. Télen erősebb kapcsolat talál
ható még a japáni légnyomással is, kb. 30%-nyi korrelációval. A Föld egyéb 
területeivel a kapcsolat gyengébb és természetesen a déli félgömbi légnyomás
sal a leggyengébb.

Exner vizsgálatait azért terjesztette ki elsősorban az izlandi térségre, 
mert itt található a légnyomás legnagyobb átlagos anomáliája az egész Földön. 
Megjegyzi azonban, hogy ilyenfajta vizsgálatokat más hatásközpontokra is 
el kellene végezni. A vizsgálatokat azonban korai halála miatt nem fejez
hette be.

Exner kijelentéséhez kapcsolódva a következőkben előjelkorrelációk 
kiszámítása révén hasonló vizsgálatokat végeztünk több hatásközpontra 
vonatkozólag, mégpedig Exner eredeti anyaga alapján. Az előjel korrelációt 
a (p — m) : n képlet alapján számítottuk, ahol p a pozitív előjelű szorzatok 
száma, m pedig a mínusz előjelűeké, n az esetek száma, azaz 30 [2], (Meg
jegyzés : Ahol Exner anyagában 0,0 anomália szerepel, azt az esetet mindig a 
kisebb számot mutató szorzatokhoz számítottuk. Ha több ilyen anomália 
volt egy szorozatban, akkor azok felét a kedvező, felét a kedvezőtlen esetek
hez számítottuk. Azért kellett így eljárnunk, mert az anomáliák nincsenek 
századmilliméterekre kiszámítva. Ilyen eset azonban kevés volt.)

A számításokat elsősorban a legfontosabb hatásközpontra, az azóri lég
halmazra végeztem el. Exner dolgozata óta eltelt 32 év alatt ugyanis nyilván
valóvá vált, hogy az általános légkörzés irányító tényezői nem a ciklonok, hanem 
a dinamikus és termikus eredetű anticiklonok. A ciklonok a mindenkor meglevő 
anticiklonok között szállítják a meleget északra, illetőleg a hideget délre. 
A zónális és meridionális cirkuláció erőssége, tartóssága is a dinamikus és 
termikus léghalmazok elhelyezkedésének a függvénye. Éppen ezért második 
lépésként a szibériai hideg léghalmaz korrelációját vizsgáltam meg, mégpedig 
január hónapban. Ezeken kívül sor került még a Genova-ciklon gyakoriságát, 
fejlettségét képviselő milánói adatok, valamint az iráni depressziót reprezen
táló Bushir júliusi légnyomásának vizsgálatára is. A csendes-óceáni hatásköz
pontokat egyelőre nem vontuk be a tanulmányozásba, mert ezeknek kapcsolata 
az atlanti-európai térséggel általában kicsiny. Teljesség kedvéért bemutatjuk 
azonban január és július hónapokra az előjel-korrelációt, az izlandi Stikkysholm 
légnyomásával. Exner adatait (III. táblázata) összehasonlítjuk 1. és 2. tér
képünk adataival, akkor láthatjuk, hogy a kapcsolati tényezők általában 
kisebbek, mint a négyzetes eltérések alapján számított Exner-féle értékek. 
Előjel-korrelációk esetében azonban kisebb tényezőkkel is megelégedhetünk [3].
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1 .  á b r a  —- A b b .  1 .  Az iz lan d i ja n u á r i  légnyo
m ás izokorrelációs té rk ép e  (1887— 1916) —• 
K a r t e  d e r  I s o k o r r e l a t i o n e n  d e s  L u f t d r u c k e s  

v o m  J a n u a r  i n  I s l a n d  (  1 S 8 7  —1 9 1 6 )

2 .  á b r a  — A b b .  2 .  Az iz land i jú liusi lég
nyom ás izokorrelációs té rképe  — K a r t e  

d e r  I s o k o r r e l a t i o n e n  d e r  L u f t d r u c k e s  v o m  

J u l i  i n  I s l a n d

Térképeink összehasonlítása Exner 5. és 6. ábrájával bizonyítja, hogy az előjel
korrelációt bátran használhatjuk nagyvonalú tájékozódásra, annak ellenére, 
hogy térképei téli és nyári félévre vonatkoznak.

Az izokorrelációs görbéknek cirkumpoláris térképen való ábrázolása 
áttekinthetőbb, mint az eredeti Exner-féle ábrázolás. Az 1. és 2. térképünkön 
például jobban látható, hogy az izlandi légnyomás korrelációja esetében zónális 
— gyűrűs — elrendeződésről van szó. A sark körüli pozitív korrelációjú terüle
tet ui. a negatív korreláció gyűrűje veszi körül. A 0 korreláció vonala januárban 
nagyjából az 50—55. szélességek között, illetve a 20. szélességi kör alatt fut. 

Júliusban hasonlóan övezetes az eloszlás, de nem olyan egyenletes, mint

3 .  á b r a  — A b b .  3 .  A  sa rk i térség  légnyom á
sán ak  izokorrelációs té rképe  jan u á rb an  — 
K a r t e  d e r  I s o k o r r e l a t i o n e n  d e s  L u f t d r u c k e s  

d e s  P o l a r e n r a u m e s  i m  J a n u a r

januárban. Itt azonban élesebben mu
tatkozik a második pozitív korrelá
ciójú gyűrű, főként a sivatagi övék
ben.

Amennyiben tehát a pozitív és 
negatív korrelációjú gyűrűket a levegő
mennyiségek áthelyeződése szempont
jából mint kiegyenlítő területeket fogjuk 
fel, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
sarki térség nyomásnövekedése a mér
sékeltövi nyomás csökkenésének ro
vására megy végbe, és viszont. Ez a 
kijelentés ugyan szigorúan véve csak 
Stikkvsholm adataira volna érvényes, 
azonban nyilvánvaló, hogy a vele erő
sebb pozitív kapcsolatot mutató állo
mások nagy része is negatív kapcso
latban lesz a negatív gyűrű állomásai
val. (Matematikai szempontból vilá
gos, hogy az izokorrelációs vonalaknak 
a kérdéses hatásközpont körül kör-
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4. ábra — Abb. 4. Az azóri januári légnyo
más izokorrelációs térképe — Karte der 
Isokorrelationen des azorischen Luftdruckes 

im Januar

5. ábra — Abb. 5. At. azóri júliusi légnyo
más izokorrelációs térképe — Karte der 
Isokorrelationen des azorischen Luftdruckes 

im Juli

körös szimmetriát kellene mutatniok, ami magában véve még nem adna 
alapot nyomás-áttevődési következtetésekre.)

Fenti kiejelentésünk szigorúbb bizonyítása érdekében a 3. ábrán három 
sarkkörön túli állomás : Jakobshaven -f Stikkysholm -f- Gjesvaer egyesített 
adataival nyert izokorrelációs térképet mutatunk be, amely hasonló képet ad, 
mint az 1. ábra. Igen érdekes, hogy a negatív korrelációjú gyűrűben a leg
erősebb kapcsolatot a felsőolaszországi térségben, tehát a Genova-ciklonok 
táján találjuk. Erős a kapcsolat azonban az egész közép- és dél-európai tér
séggel is (40% fölött). Ugyancsak 40% fölött van a kapcsolat Vladivosztok 
környékén.

6. ábra — Abb. 6. Az azóri márciusi lég
nyomás izokorrelációs térképe — Karte 
der Isokorrelationen des azorishen Luft

druckes im März.

7. ábra — Abb. 7. Az azóri évi átlagos 
légnyomás izokorrelációs térképe — Karte 
der Isokorrelationen des azorischen jährlichen 

durchschnittlichen Luftdruckes
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8. ábra — Abb. 8. A szibériai januári lég
nyomás izokorrelációs térképe — Karte der 
Isokorrelationen des sibirischen Luftdruckes 

im Januar

9. ábra — Abb. 9. Az iráni júliusi légnyo
más izokorrelációs térképe — Karte der 
Isokorrelationen des iranischen Luftdruckes 

im Juli

Alátámasztja fenti kijelentésünket azonban a következő két ábra (4. es 
ő.) is. I tt  az azóri (punta delgadai) légnyomás izokorrelációs görbéit találjuk 
január és július hónapokról. Látható, hogy a sarki térség légnyomása itt is 
negatív korrelációban van a mérsékeltövivel. A matematikai gyűrűs szer
kezettől azonban már élesebb eltérések is találhatók, főként júliusban. Ekkor 
ugyanis az azóri légnyomás erős korrelációt mutat az észak-norvégiai, valamint 
a dél-kanadai légnyomással is. A kontinentális kiegyenlítő térség a Kaspi- 
tenger vidékén található. Januárban ez a térség Arábia és Eszak-lndia fölött
jelentkezik.

Teljesebb szemlélet kedvéért a 6

10. ábra — Abb. 10. A felső-olaszországi 
januári légnyomás izokorrelációs térképe — 
Karte der Isokorrelationen des norditaliä- 

nischen Luftdruckes im Januar

és 7. ábrán bemutatjuk a márciusi, 
illetve az évi átlagos izokorrelációs 
térképeket Punta Delgadára vonat
kozóan. Ezek is a fent elmondottakat 
bizonyítják. Érdekes, hogy évi átlag
ban kiegyenlítő területként a sarki 
térség mellett a Földközi-tenger kö
zépső része is jelentkezik, ami főként 
az őszi hónapok viselkedésével ma
gyarázható.

A 8. ábrán a kontinens belsejé
ben fekvő Barnaul szibériai állomás 
izokorrelációs görbéi találhatók ja 
nuár hónapról. Ez az állomás kép
viseli — közelebbi híján — a mon- 
góliai termikus anticiklont, mint ha
tásközpontot. A kiegyenlítő terület 
most főként Észak-Amerika keleti 
felében, a Földközitenger térségében, 
illetve Irán fölött jelentkezik. A 
legerősebb korreláció Alger—Palermo 
között található. Ez azt jelenti, hogy
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a Genovai-ciklon tevékenysége erősen függ a kontinentális hideg léghalmaz 
fejlettségétől is. Érdekes az észak-amerikai negatív korrelációjú terület is. 
Ennek jelentkezése összhangban van azzal, hogy a szibériai léghalmaz 
többnyire Alaszkán át küld hideg légtömegeket Észak-Amerikába, amelyek 
azután erősítik a floridai ciklontevékenységet.

Barnaul júliusi korrelációját nem vizsgáltuk, mert nyáron a kontinentális 
hatásközpont szerepét az iráni térség depressziója veszi át. A 9. térképen ezért 
Bushir júliusi légnyomásának izokorrelációs görbéit láthatjuk. I t t  erős korre
láció mutatkozik az észak-szibériai, sarki térség légnyomásával. A kiegyenlítő 
területek természetesen az óceánokon találhatók fel, ami monszunális hatásokra 
utal.

A magyarországi időjárás szempontjából elsődleges fontosságú földközi
tengeri ciklon-centrum korrelációinak megállapítása céljából a 10. ábrán 
Milánó januári légnyomásának izokorrelációs görbéit szerkesztettem meg. 
Kiegyenlítő területként most az Északi-Jegestenger, valamint a nyugat
szibériai terület jelentkezik. Ez a térkép erőteljes ultrapoláris hatások érvé
nyesülésére utal, a földközi-tengeri ciklon szempontjából. Érdekes még az 
erősebb pozitív kapcsolat a japáni társég légnyomásával.

Megemlítjük még, hogy ellenőrzésként az 1929—38. évtized adatai [4] 
alapján is végeztünk előjelkorrelációs számításokat. Az azóri januári és júliusi, 
valamint a szibériai januári, illetve júliusi iráni hatásközpontok izokorrelációs 
térképei ekkor is hasonlóak a fentebb bemutatottakhoz, azonban övezetes 
eltolódások tapasztalhatók az éghajlatingadozásoknak megfelelően.

Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az egyes hatás
központok között jól felismerhető kapcsolatok állanak fenn. Ezeket, mint 
levegőmennyiségi áttevődéseket is értelmezhetjük általános, éghajlati vonat
kozásban. A kapcsolatok rövidebb időszakokban is fennállanak, de ekkor 
már a hőmérséklet-változásokból és dinamikus hatásokból eredő nyomás- 
változásokat is tekintetbe kell venni. Eredményeink tisztábban tárják elénk 
a már ismert kapcsolatokat is. Ilyenek elsősorban az izlandi—azóri légnyomás 
ellentétes viselkedése, ami most már általánosítható a sarki térség és a mérsé
kelt öv közötti nyomás-kiegyenlítődéssel. Ilyenek a monszunális összefüggések 
is, amelyek főleg a júliusi térképeken láthatók. Újabb eredmény a földközi
tengeri légnyomás és az ultrapoláris hatások közötti kapcsolat feltárása. Az 
azóri légnyomás összefüggése az észak-norvégiai nyomással szintén az újab
ban tanulmányozott jelenségek közé tartozik [5]. Ide tartozik még a szibériai 
légnyomás erősebb kapcsolata a Szikláshegység keleti oldalán, illetve a floridai 
térségben uralkodó légnyomással. Izokorrelációs térképeink tehat az általános 
légkörzés keretében végbemenő levegőmennyiség-áttevődésekre adnak bizo
nyos mértékben útmutatást.
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H orváth László Gábor :

Az időjárásaált ozások és az ipari balesetek
Összefoglalás. K é t budapesti nagyüzem ben  az 1954-ben b ek ö v e tk e ze tt 604 

ipari b a lese te t hoz a  szerző k ap cso la tb a  az idő járási fro n to k k a l. M egállapítja, 
hogy a  balesetek  halm ozódása és az idő járási fron tok  á tv o n u lása  k ö zö tt szoros 
összefüggés van , s az idő já rási fron tok  h a tá s u k a t d; 36 órai id ő ta r ta m o n  belül 
é rez te tik  erősebben, e lsősorban a  labilis idegrendszerű  dolgozóknál.

*

И зменения погоды  и промыш ленные несчастные случаи. А втор  у с т а 
новит зависи м ость  м еж д у  погодны м и ф ронтам и  и 604 пром ы ш ленны м и 
н есчастны м и с л у ч ая м и , п ро и сх о д ящ и м и  н а д в у х  к р у п н ы х  зав о д ах  в г. 
Б у д ап еш т . О б н ар у ж и в ается  т есн ая  зависи м ость  м еж д у  н ако п л ен и ем  
несчасти й  и п р о х о ж д ен и ем  п огод н ы х ф ронтов. В л и я н и е  ф ронтов с к а зы 
в ается  н ап си л ьн ее  в и н тер в ал е  ±  36 часов , особенно у  тр у д я щ и х с я  с 
слабой  н ервн ой  систем ой.

★
Atmospheric fronts and occurrence of accidents in  industry. T he 604 acciden ts 

w hich occurred  in  th e  y ea r 1954 in  tw o g reat in d u s tria l p lan ts  a t  B udapest, a re  
investiga ted  as to  th e ir  connections w ith  th e  passage of a tm ospheric  fron ts. A 
v ery  close connection  is found , fro n ta l passages being linked to  a rem arkab le  
cum ula tion  of acciden ts d u ring  th e  tim e in terval of ±  36 hours, m ain ly  of persons 
w ith  a ra th e r  labile nervous system .

★
Az ad a tg y ű jté s  az idő já rásn ak  és az idő já rásvá ltozásoknak  a  szervezetre  gyakoro lt 

h a tá sá ró l m á r k o rán  m egkezdődött, azonban  rendszeres k ísé rle ti és k u ta tó m u n k a  csak  
az u to lsó  év tizedekben  in d u lt m eg. E z áll különösen a  munkaélettan, közlekedési élettan 
és ipar i élettan te rü le té re . Az orvosm eteorológiai k u ta tá so k  elsősorban  a  pathológiai 
v o n a tk o záso k a t em elték  ki.

A m u n k aé le ttan  vona lán  kevesebb  k u ta tá s i a d a to t  ta lá lu n k  az idő já rásvá ltozásokka l 
kapcso latosan . A közlekedésm eteorobiológia te rü le tén  k im u ta t tu k  [1], hogy  a  közlekedési 
balesetek  és az idő járási f ro n to k  á tv o n u lási ideje k ö zö tt erős összefüggés van . A közle
kedésben  fontos reakcióidő vá ltozása ira  m u ta to t t  rá  W igand [2]. M egállap íto tta , hogy 
a  h ideg fron t á tv o n u lása  és a  légnyom ás em elkedése a  reakció idő t m egröv id íti, m íg m eleg
fro n t h a tá s ra  és légnyom áscsökkenésre a n n a k  m egnyúlása tap a sz ta lh a tó . Mi k im u ta t tu k , 
hogy a  reakció idők , a  sensom otoros te ljes ítm ények  m ennyiségi és m inőségi vá ltozása , az 
ingerek  feldolgozásához szükséges id ő ta rtam o k , a  K érdő-féle v eg e ta tív  index  változása i 
[3], a  pulzusszám  és vérnyom ás csökkenése, ille tve em elkedése a szervezet egyensú lyá
n ak  vagoton iás irán y b an  tö r tén ő  e lto lódása következnek  be a  fro n to k  á tv o n u lásán ak  
idejében, de ugyan így  rá m u ta t tu n k  a rra  is, hogy a  fro n to k  á tv o n u lási idejében  a  lá tá s  
fé lhom álybani teljesítőképessége csökken [4], em elked ik  a  depressziósok szám aránya . 
A m elegfron tok  h a tá s a  in k áb b  im pu lz iv itásban  és ingerlékenységben je len tkezik . M ind
ezek következm ényeképpen  em elkedik  a  közlekedési ba lese tek  szám a [5].

A  m u n k aé le ttan  egyéb te rü le te in , m in t pl. az ip a ri é le ttan b an , eléggé e lh anyago ltan  
je len tkez ik  az orvosm eteorológiai k u ta tá s . E  h iá n y t pó to lva, vizsgálni k ív á n tu k  k é t 
b u dapesti ipari nagyüzem ben 1954. évben bek ö v e tk eze tt ip a ri ba lese teket és vá lasz t 
k ív á n tu n k  n y ern i a következő  kérdésekre :

a)  V an-e összefüggés az ipari balesetek  bekövetkezése és az idő járási fro n to k  á t 
vonulási ideje k ö zö tt ?

b) M egállapítható-e, hogy az idő járási fro n to k  h a tá s a  a fron tok  á tv o n u lás i idejéből 
k iin d u lv a  m ilyen  id ő ta r ta m ra  korlátozódik , vagyis, h á n y  ó rával előbb, ille tve  később  
é rezhető  az idő járási fro n to k  h a tá sa  az ipari balesetek  halm ozódásánál?

c) M ilyen összefüggés van  az é le tko r és az idő já rá s  vá ltozások  balese tekben  je len t
kező h a t ása  k ö zö tt ?

d) Van-e összefüggés a  szakm ai g y ak o rla t és a  fro n th a tá s ra  b ek ö v e tk e ze tt b a l
ese tek  k ö zö tt ?

e) M ilyen összefüggés le lhető  fel a  ba lese tek  súlyossága és a  fro n to k  gyakorisága, 
ille tve  az idő járási fron tok  jellegének v á ltakozása  k ö zö tt ?

f)  Végül, lehet-e s ta tisz tik a i-m a tem a tik a i m ódszerekkel b izo n y íto ttn ak  venni, 
hogy  az idő járási fro n to k  á tv o n u lása  és a  bek ö v e tk eze tt ipari b a lese tek  k ö zö tt szoros 
összefüggés v an  ?
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A felvetett problémák eldöntésére a két ipari vállalatnál összesen 604 balesetet 
vontunk vizsgálódásaink körébe. A balesetek az 1954. évben következtek be az 1. táb
lázat szerinti megoszlásban.

Legtöbb ipari baleset a lakatos szakmában található : 39,1%- A balesetek legtöbb- 
sz°r ott következnek be, ahol ütő, szúró, reszelő, repülő stb. szerszámmal, illetve munkada- 
To on/ *0§lalkoznak. Adataink szerint 33%-os arányszámmal jelentkezik a kézen és 
18,8/„-kai a lábon elszenvedett zúzódás. A balesetek 6,3%-ában került a látószervbe 
idegen test és 4,5%-ában a kézen szúrt, és 7,8%-ban a kézen vágott seb ; a lábon szúrt, 
illetve vágott seb 3,5% arányban, a szem további egyéb sérülése 4,5%-ban, míg a fej 
arc sebesülése 3,8% arányszámban fordul elő.

A balesetek foglalkozás szerinti megoszlását az I. táblázat tűnteti fel.

I. táblázat

Foglalkozási ágak : fő %
Lakatos ................. 236 39,1
tűzi-kovács............ 53 8,8
kovács..................... 55 9,1
gyári munkás . . . . 60 9,8
gyalus ................... 3 0,5
ipari tanuló ........ 23 3,8
segédmunkás ........ 23 3,8
darukezelő.............. 1 0,2
betanított munkás 18 2,9
esztergályos .......... 56 9,3
fúrós......................... 11 1,8
szerelő ..................... 22 3,7
asztalos ................... 9 1,6
fűtő ....................... 3 0,5
hegesztő ................... 9 1,5
bognár ................... 11 1,8
öntő ......................... 11 1,8
Összesen .............. 604 ioo%

A Fro n t  á t  v o n u /  á s i d ő p o n t j a  
előtt alatt után 

eltelt idő órákban

A különböző ingerhelyzetekben dolgozó szervezetnek időjárási fronthatás alatti 
kedvezőtlen reakciói balesetekben is jelentkezhetnek. A közlekedési balesetekre vonat
kozóan ezt már ki is mutattuk és felhívtuk a figyelmet arra, hogy az ipari balesetek és az 
időjárás változás között is összefüggésnek kell lennie. Kutatómunkába fogtunk tehát az 
említett két budapesti üzemi vállalatnál. Munkánk eredményéről az alábbiakban szá
molhatunk be.

A II. és III. táblázat a két üzemi vállalat ipari baleseteit osztályozza, vájjon azok a 
veszteglő, felsiklási, illetve betörési fronthatás alatt történtek-e, vagy fronthatásmentes 
időben. A baleseteket és a két front átvonulási idejét táblázatokba csoportosítottuk 
úgy, hogy az egyes kategóriacsoportokat 8 órás időközökre állítottuk fel. A frontok 
átvonulásának időtartamát pedig ±4= órában állapítottuk meg. A fronthatásokat táblá
zatainkban — más szerzők nyomán — a frontátvonulás idejétől számított ±60 óráig 
tüntettük fel. Tehát frontbetörés előtti és a frontátvonulás utáni 60 — 60 órát felölelő 
időszakokat is. Az ez időszakon innen és túl bekövetkezett ipari baleseteket front hatás
menteseknek tekintettük és külön kategóriába soroltuk. Az egyes bekövetkezett bal
eseteket a megfelelő órákat kifejező kategóriába percnyi pontossággal soroltuk be. 
Külön táblázatba foglaltuk a felsiklási, és a betörési frontok átvonulási idejéhez viszo
nyított baleseteket (II . táblázat) és az összesítésnél még külön csoportoztuk azokat is, 
amelyek fronthatásmentes időben, illetve a veszteglési front idejében történtek ( III. 
táblázat). A két vállalatnál 1954. évben 604 baleset következett be, ebből 9 fronthatás
mentes időszakban, 15 a veszteglő frontok tartama alatt, 205 a felsiklási, 376 pedig a 
betörési frontok hatása alatt. Bár a különféle időjárási frontok átvonulási idejének 
pontos tartamát nem ismerjük, érdekes összehasonlítást tehetünk a frontátvonulások 
száma és a két megközelítően egyforma létszámú ipari vállalatnál bekövetkezett bal
esetek megoszlása között.

Az A vállalatnál bekövetkezett 296 baleset felsiklási, betörési és veszteglő front- 
időszakra eső százalék száma megfelel a betörési, a felsiklási, illetve veszteglési frontok
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II. táblázat : Az 19ő4. évben két budapesti ipari, nagyüzemi vállalatnál bekövetkezett 
balestek eloszlása a betörési és felsiklási front átvonulása körül

Órák : 60
53

52
45

44
37

36
29

28
21

20
13

12
5 ± 4 5

12
13
20

21
28

29
36

37
44

45 53 
52 60 Összes

a) Betörési frontok :

Január 1 1 4 4 9 2 2 j 1 25
Febr. . . 1 3 — 4 1 — 1 2 12
Márc. . i 4 1 1 2 12 — — 1 22
Ápr. . . 3 10 12 8 4 1 38
Máj. . . 1 5 1 3 18 8 4 2 42
Június . 1 2 9 19 15 3 3 53
Július . 4 2 11 21 5 — 1 1 45
Aug. . . 2 1 2 4 15 5 7 3 1 1 40
Szept.. . 1 — 2 13 4 5 4 2 31
Okt. . . 3 1 5 11 3 2 — 1 26
N ov.. . . 2 4 — — 3 — 9
Dec. . . 1 4 1 3 9 6 5 — 1 3 33

AB. . . . i 2 — 7 22 18 57 138 64 35 18 6 5 3 376

b) Felsiklási frontok :

Január 9 6 2 1 18
Febr. . . 2 3 1 2 3 1 1 2 15
Márc. . 3 4 2 4 4 1 1 5 24
Ápril. . 3 3 11 1 18
Máj . . . 2 1 6 9
Június . 1 1
Július . 1 2 5 8
Aug. . . 1 2 2 5 8 1 1 1 1 22
Szept.. . 1 2 6 1 1 1 12
Okt, . . 1 1 4 8 2 2 2 1 1 22
N ov.. . . 1 2 9 6 15 6 1 1 1 42
Dec. . . 4 4 5 1 14
AF. . . . 1 1 5 17 27 50 59 21 5 5 8 2 2 2 205

A B +  F. 1 3 1 12 39 45 107 197 85 40 23 14 7 5 2 581

1954. évi megoszlási arányszámának. Ebben az évben ugyanis összesen 362 frontátvonu 
lás történt Budapesten, mégpedig :

betörési frontátvonulás.............. ............  246, tehát 68 %
felsiklási front ............................. ............  107, tehát 31,3%
veszteglő front ............................. ............  9, vagyis 0,9%

megoszlásban.
A balesetek az A vállalatnál a következőképpen oszlottak meg :

a betörési frontok hatása a la tt ..............  62,5%
felsiklási frontok hatása alatt ..............  35,0%
veszteglő frontok hatása alatt ..............  0,9% és végül
frontmentes napokon a balesetek..........  1,6%-ban következtek be.

A hasonló profilú B üzemben bekövetkezett balesetek ugyanilyen arányszámban 
■oszlanak meg :

a betörési frontok, hatása a la tt .............  62,1%
a felsiklási frontoknál...............................  32,3%
a veszteglő frontoknál...............................  4,7% és
frontmentes napokon................................. 0,9%-ban fordultak elő.

A frontok megoszlása jellegük szerint tehát irányszámot jelezhet a betörési, fel
siklási, vagy veszteglő front hatása alatt álló időszak baleseteinek százalékmegosztására 
vonatkozóan. A két időjárási front hatása nagyjából azonos : a két megközelítően egyenlő
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nagyságú vállalatnál hasonló arányú ipari baleset történt. Bár a hidegfrontok százalékos 
arányszámú előfordulása ?nagasabb volt, mint a melegfrontoké, a hatásuk alatt elszen
vedett balesetek arányszáma viszonylag alacsonyabb. A felsiklási frontok előfordulási 
százalékszáma megfelel, illetve egyik vállalatnál még nagyobb is, mint a melegfrontok 
hatása alatt bekövetkezett balesetek százalékarányszáma.

A különféle klímahatások elemzésénél tekintettel kell lenni a helyi klímára is. Az 
időjárásváltozásokkal összefüggő balesetek elemzésénél is figyelembe kell venni e szem
pontokat. Ezért kellett volna külön tárgyalnunk a közúti közlekedési balesetek vizsgá
latánál, hogy azok városban, vagy pedig országúton történtek-e. Az összehasonlítás 
kétségtelenül érdekes eredményekkel jutalmazhatta volna a kutatót. Az ipari balesetek 
elemzésénél is figyelembe kell vennünk azt, hogy az illető baleset a gyártelep szabad 
munkahelyein, vagy pedig a műhelyek belső munkatérfelén következtek-e be. A műhelyek 
nagyságuktól függően — bizonyos mértékig — mérsékelik a külső ún. makró-klíma hatá
sait ; a nagy szerelőcsarnokok kevésbé, a, kisebb szobanagyságú, pár köbméter légterű 
műhelyek igen nagy mértékben csökkenthetik a külső klíma hatásait. Sőt a műhely
klímába az egyes munka folyama t o k teljesen ellentétes klímaelemeket vihetnek (pl. 
öntőműhelyek, martinkemencék, tűzi-kovácsműhelyek). Különösen a kisebb légköb
méter tartalmúak hozhatnak létre sajátos, őket jellemző műhelyklímát, ahol mások a 
levegő párateltségi, hőmérsékleti stb. viszonyai. Az ipari baleseteknek az időjárási 
tényezőkkel való korrelációba hozatalánál tehát a jellemző jegyeket figyelembe kell 
vennünk, különösen, ha a frontok átvonulásának hatását szűkebb, vagy tágabb időszakra 
korlátozzuk.

E meggondolásból foglaltuk külön-külön kimutatásba a két ipari vállalatnál bekövet
kezett baleseteket az időjárási frontnemek szerint. Az A vállalat nyíltabb : a külső idő
járási hatásoknak jobban kitett munkahelyekkel rendelkezik, mint a B vállalat műhelyei 
és munkahelyei. Ez utóbbiak zártabbak, ennélfogva a munkahelyklíma sajátos hatásai 
jobban érvényesülnek. Kutatásunk a következő megállapításokat engedi meg :

1. A frontok az ipari baleseteknél hatásaikat a frontátvonulást megelőző, illetve 
követő 36 — 36 órán belül fejtik ki észrevehetőbben. (A közlekedési baleseteknél az idő
járási frontok hatásainak nagyobb mérvű érvényesülését 68 — 68 órára is sikerült ki
mutatni.)

2. Az átvonuló melegfrontok hatásaikat a helyi klíma előtérbp nyomulása miatt 
gyorsabban, rövidebb idő alatt elveszthetik és előtte nehezebben érvényesíthetik.

3. A helyi munkahelyklímahatások — bizonyos mértékig — kompenzálhatják a 
külső időjárás változásainak kevésbé kedvező hatásait.

Adataink összehasonlítása alapján még a következő megállapításokat tehet jük :
Az A üzemben elszenvedett balesetek a frontok átvonulása idejéhez viszonyítottan 

egyenletesen emelkednek a frontok átvonulása idejéig, ez után pedig egyenletesen süly-
III. táblázat : A balesetek halmozódása az időjárási frontok átvonulása körül

Frontávonulási
idő I. ír. III. IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év

60 - 5 3  .. 1 1
52 — 45 . . 2 1 3
44 - 3 7  . . 1 1
36 - 2 9  . . 1 2 4 1 1 2 1 12
28 — 21 . . 1 4 4 5 1 4 1 2 4 9 4 39
2 0 — 13 . . 4 5 6 3 2 3 4 5 8 5 45
12— 5 . . . 13 2 4 13 4 9 13 6 4 13 19 7 107

4-4 . . 10 7 16 23 24 19 26 2 0 19 13 6 14 197
5— 12 .. 11 2 4 9 8 16 5 13 4 5 1 7 85

13— 20 . . 3 1 4 4 3 8 5 4 3 5 40
21 — 28 . . 2 1 2 1 2 3 1 4 5 1 1 23
29— 36 . . 1 5 1 1 3 1 1 1 14
37— 44 . . 1 2

1
1 3 7

45— 52 . . 3 1 5
53 — 60 . . 2 2
Összesen . 43 27 46 56 51 54 53 62 43 48 51 47 581
Össz.
frontment.
Össz.
veszteglő

4

10

4

1

1

3

9

1 15

Összesen . 43 41 51 56 51 54 53 62 44 00 54 48 605

91



lyednek. A fronthatások a balesetek számának emelkedésében — mindkét vállalatnál — 
a 20. óránál jelentkeznek erőteljesebben és gyakorlatilag frontátvonulás után a 12. órában 
véget érnek. Ez utáni időszakban már alig 2 — 3 baleset következik be 8 óránként. A két 
hasonló profilú vállalatnál azonos időszakban bekövetkezett balesetek megközelitően 
egyforma számúak. A védettebb munkahelyű és ezért a külső klímahatást jobban kom
penzáló B vállalatnál azonban valamivel kevesebb baleset történt. Számuk az utóbbinál 
már a frontátvonulás után 5 órával csökken : összesen 5 baleset fordult elő. Ezzel szem
ben az A vállalatnál ugyanerre az időszakra 16 baleset esik, jelezve, hogy e vállalatnál 
a külső klímahatás erősebben és tovább érvényesül.

Rá kell mutatnunk arra is, hogy a felsiklási frontoknak frontátvonulás előtt érvé
nyesülő nagyobb fokú aktivitása a két táblázat összegező adataiból jól leolvasható. Ez 
várható is, ha a melegfrontok átvonulásának módjára és természetére gondolunk. A II. b) 
táblázat a két vállalat felsiklási fronthatás alatt bekövetkező baleseteit összegezi az 
előbbiekhez hasonló módon, hónapokra vonatkoztatva. Itt azt tapasztaljuk, hogy a 205 
felsiklási fronthatás alatt bekövetkezett baleset 78,5%-a esett a frontátvonulás előtti 
és alatti időszakra, további 10,4% a frontátvonulást követő 5 —12 óráig terjedő idő
szakra. A fennmaradó 11,1% baleset eloszlik — egyenletesen csökkenő számban — a 
frontátvonulást követő 60 óráig terjedő időszakban. Az összegezést egyébként igen jól 
-jeleníti meg, hogy a frontok hatásai erősebb mértékben a ±36. óráig érezhető.

A II. a) táblázat a két vállalat hidegfront hatással összefüggésbe hozott baleseteit 
öleli fel. A B vállalatnál nagyobb számarányban következtek be balesetek hidegfront
hatásra, mint az A-nál, noha itt egyrészt jobbak a munkafeltételek, másrészt pedig e 
két vállalatnál kb. egyforma számú baleset következett be azonos időszakban. Úgy 
látszik — és-ez további megvizsgálásra szorul —, hogy a betörési frontok a helyi műhely
klíma kompenzáló hatásával szemben jobban éreztetik hatásukat mint a felsiklási frontok. 
A melegfrontok inkább a nyári, a hidegfrontok pedig inkább a hűvösebb évszakokban 
emelik az ipari balesetek számát. Ezt részben a frontoknak évszaktól függő megjelenésé
vel lehet magyarázni, de a makroklíma mellett a műhelyklíma is érvényesülhet. A meleg- 
és a hidegfrontoknak hónap szerinti megjelenési arányszáma párhuzamosan jelentkezik, 
mint ezt még tárgyalni fogjuk a balesetek havi megoszlásánál. Egyébként a balesetek 
min;! havi megoszlásukban, mindpedig a frontátvonulás ideje szerinti egyenletes emel
kedésükben és csökkenésükben megközelítően hasonló képet mutatnak. Eltérés a meleg
frontokról készített kimutatásoktól az, hogy a hidegfrontok átvonulásukat megelőző idő
szakban 65,5%-os balesettel járnak (a felsiklási frontok 78,5%-ával szemben). Ha a 
frontátvonulás ± 4  órájának időtartama alatt bekövetkezett balesetek nélkül úgy teszünk 
összehasonlítást, hogy a hidegfront előtti balesetek számarányát összevetjük a hideg
front utáni balesetek számarányával, akkor a front előtti időszakra 107 baleset esik (az 
összes balesetek 28,5%-a), a frontátvonulás után pedig 131 baleset (az összes balesetek 
28,5%-a). Ugyanezek az adatok a felsiklási frontoknál : a front előtti időszakban 205 
balesetből 101 baleset (=  49%), a frontok elvonulása utáni időszakban pedig 45 baleset 
(= 11% ).

A felsiklási frontok tehát a frontátvonulás előtti időszakban éreztetik erősebben hatásukat, 
a hidegfrontok pedig átvonulásuk után is hatnak, sőt aktivitásuk ebben az időszakban még 
fokozott is.

Egyébként a betörési frontok hatása az ipari baleseteknél szűkebb körű, rövidebb 
időtartamra korlátozódott, mint ahogyan az akár az orvosmeteoropathológiai, akár a 
közlekedésmeteorobiológiai vonatkozásokban már kimutatható volt.

Megállapítható, hogy 1. a frontok hatásaikat elsősorban az idegrendszerre fejtik 
ki : következményük a mozgásmegvalósítás precizitásának csökkenése, a mozgások 
összerendezettségének rosszabbodása stb.,

2. hogy a frontok hatása rontja az érzékeléssel összefüggő ingerfeldolgozási kész
ségünket, megváltoztatja az észrevevési-mozgási elemeket, lassítja azok idejét,

3. elmélyítik, szinte összegezik az egyéb káros (munka-) élettani hatásokat, és az 
eredmény a dolgozó balesetre vezető közvetlen diszpozíciója. Tehát az elszenvedett ipari 
baleseteket — az egyéb élettani hatásokat figyelmen kívül hagyva — kizárólag front- 
hatásra bekövetkezettnek tartanunk nem lehet, mert a fronthatások senkit úem deter
minálnak arra, hogy balesetet kövessen el, ellenben olyan utolsó hatásinzultust jelen
tenek a szervezet számára, amelyet a különböző élettani, szervélettani, vagy egyéb 
okok miatt (fáradtság, betegség, leromlás stb.) csökkent ellenállású szervezet meg
felelően kompenzálni, vagy annak ellenállni már képtelen.

Ha az időjárásváltozás az idegrendszeren keresztül megbontja az észrevevési és rrloz- 
gási viszonyokat, kézenfekvő, hogy ez a hatás jobban érvényesül azoknál, akik vala
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mely foglalkozási szakmában kevesebb időt töltöttek el. Tehát fronthatás alatt inkább 
szenvednek el balesetet azok, akik

a) kevés szakmai gyakorlattal rendelkeznek és
b) a fiatalabb korosztályhoz tartozók.
A szakmában huzamosabb ideig eltöltött idő tehát nemcsak annyit jelent, hogy a 

dolgozó a rábízott munkafeladatot jobban és gyorsabban tudja elvégezni, hanem annyit 
is, hogy szervezete alkalmazkodik az illető munkához, a káros hatások kevésbé tudnak 
érvényesülni a munkamozdulatok végzésénél, kevésbé térítik el a műnk mozdulatok 
irányát, a munkához szükséges erőkifejtés helyességét stb., a munkamozdulatok tehát 
jobban megmaradnak a központi idegrendszer helyes irányítása alatt, mint azoknál, 
akik nem rendelkeznek kellő begyakorlódási idővel, kevésbé begyakoroltak, szakmailag 
képzetlenek, vagy pedig túlságosan fiatalok.

IV. táblázat : Összefüggés a baleseteknél a szákinál időtartamok és a frontátvonulások között

F r o n tá tv o -
£ z a k m á b a n  e l t ö l t ö t t  é v e k s z á m a CD

n u lá s i  id ő
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m
ő

60—53 i l
52 — 45 1 1 1 3
44—37 1 1
36 — 29 1 1 3 1 2 1 1 2 12
28 — 21 10 6 5 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 39
20—13 8 8 4 1 3 6 2 1 2 1 2 1 2 4 45
12 — 5 19 17 11 3 8 12 8 1 4 3 2 4 3 1 1 8 107

d=4 25 29 22 10 15 25 12 5 6 5 2 1 5 6 2 1 6 5 5 10 197
5—12 20 14 8 4 7 1 1 5 i 3 i 1 1 1 1 6 85

13—20 6 7 2 3 5 5 2 1 3 i 1 2 40
21 — 28 6 3 2 3 1 i 1 i 1 1 3 23
29 — 36 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 13
37 — 44 1 1 1 1 2 1 i 8
45 — 52 1 1 i 1 1 5
5 3 -6 0 * 1 1 2

AF. +  B. 98 90 59 22 47 64 30 10 16 20 3 13 17 12 7 4 11 11 8 34 581
L  front
mentes 1 3 1 1 1 1 1 1 9
A
veszt. 2 1 2 2 1 2 1 3 15
Ossz. . 101 93 59 22 49 65 31 12 18 21 3 13 17 12 7 5 14 ii 9 38 605

A probléma eldöntésére a tárgyalt populációt a frontok átvonulási idejével és a 
szakmájában eltöltött gyakorlati idő éveivel is összefüggésbe hoztuk : a I V. és az V. 
táblázat az A, illetve a B vállalatnál bekövetkezett baleseteket vonja korrelációba az idő
járási frontok átvonulása idejével és a dolgozók szakmai gyakorlati éveivel, illetve élet
korával. A IV. táblázat élén évenként : 1—20, illetőleg a 20 évnél hosszabb időtartammal 
rendelkező dolgozók baleseteit állítottuk be a frontok átvonulási idejéhez kapcsolt kate
góriákba, a már leírt módszerünk szerint. Az időjárási frontok hatása alatt bekövet
kezett balesetek száma az egyes kategóriákban természetesen megegyezik a balesetek 
hónapok szerinti megoszlású többi táblázat megfelelő számadataival. A jobboldali 
értékek tehát itt nem fognak újat mondani. A táblázat alján levő összesítés azonban 
már érdekesebb. Feltűnik, hogy a bekövetkezett balesetek nagyobb számban a kevesebb 
szakmai gyakorlattal rendelkezőknél következtek be. A felsiklási és a betörési frontok hatása 
alatt elszenvedett balesetek szakmai idő szerinti megoszlása sem a két üzemi vállalat, 
sem pedig a két fronthatás között lényeges különbséget nem mutat, Mind a felsiklási, 
mindpedig a betörési frontok hatása alatt bekövetkezett balesetek számaránya az egv 
évi szakmai gyakorlattal rendelkezőknél a legmagasabb. A bekövetkezett balesetek a szakmai 
gyakorlati évek szerint egyenletesen csökkenő tendenciát mutatnak, nagyobb értéket csak 
á 20 évnél nagyobb szakmai gyakorlattal rendelkezők kategóriája tüntet fel. Ez azonban 
érthető, mert óz a populáció nem egy, hanem mintegy 15—18 szakmai gyakorlati évjára
tot képvisel.

A IV. táblázat összegezi a balesetezők frontátvonulási időtartamok és szakmai 
gyakorlati évek szerint csoportosított adatait, tehát az összes 1954. évben bekövetkezett
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balesetet tanulmányozhatjuk. A két fronthatásra bekövetkezett baleset elég egyenletes 
csökkenést mutat, a tárgyalt következtetéseink szellemének megfelelően. A frontátvonu
lások hatásának időtartamát d: 60 órára korlátozva, ez időn túl összesen hat baleset 
(az összes balesetek 0,9%-a) következett be. A táblázatból jól kitűnik, hogy a frontok 
hatását szűkebb időtartamra is korlátozhatjuk pl. ±  36 órára is, a fronthatásmentes 
balesetek száma akkor sem emelkedik 26 fölé, tehát az összes balesetek 4,3%-ánál maga
sabbra. A veszteglő frontok hatása alatt elszenvedett balesetek száma 15. Ez utóbbi 
csoportot egyébként belesorolhatjuk a, meleg- és a hidegfrontok hatására bekövetkezett 
balesetek közé. /

A IV. táblázat igen jól feltünteti azt, hogy a szakmai gyakorlat és az időjárási 
frontok átvonulása között oly értelmű korreláció van, hogy a kevesebb szakmai gyakor
lattal rendelkezők hamarább szenvednek el balesetet, mint azok, akiknek a szervezete 
alkalmazkodott az ipari munkához. Ugyanerre mutat az V. táblázat is. Mindkettőnél 
csökken a balesetek százalékos arányszáma a szakmai gyakorlat, illetve az életkor emel
kedésével. Mindebből az alábbi következtetések vonhatók le :

A frontok átvonulása elsősorban idegrendszeri igénybevételt jelent, s hatással van 
a mozgásmegvalósítások precizitására, a mozgások összerendezettségére, károsan befolyá
solja az érzéki észrevevést és az ingerek feldolgozásához szükséges észrevevési-mozgási 
időket : az eredmény a szervezet balesetre vivő közvetlen diszpozíciója lesz. Azokban a 
szakmákban, amelyeknél kevésbé fontos az érzékelés finomsága, az érzékeléssel össze
függő mozgásmegvalósítások gyorsasága és pontossága, tehát amelyek egyenletes, nem 
gyors, hanem viszonylag lassú mozgásokkal műveltetnek, amilyen pl. a hegesztés, az 
asztalos, a fúrós, a fűtő, a darukezelő, a gyalús szakma, ahol ütésszerű, illetve ütéshez, 
kalapáláshoz hasonló munkamozdulatok nem szerepelnek, hanem a viszonylag lassú 
toló, nyomó, esetleg dobó stb. munkamozdulatok, a balesetek száma sokkal alacsonyabb, 
alig 1 — 2 százalék. E kétféle foglalkozási nem között foglal helyet az esztergályosság. 
Itt egyrészt forgó tengelyen körben mozgó munkadarabok lassú gép által történő tolása 
történik, másrészt azonban repülő forgásos darabokkal számolhatunk. Ezen repülő 
vasdarabok és szilánkok elkerüléséhez, a mozgó, forgó munkadarab megmunkálásához 
már jobb észrevevési készség, pontosabb mozgásmegvalósítás szükséges, mint a lassúbb 
kategóriába sorolt munkaműveleteknél. Ezért látjuk, hogy az esztergályosoknál a be
következett balesetek százalékaránya a kétféle fajta — elsőnek említett — foglalkozási 
ágban elszenvedett balesetek arányszámértékei között foglalnak helyet (az 56 eset 9,3% 
arányszámával). Ezt indokolja meg a balesetek minőségi arányszámeloszlása is : a lassú 
mozdulatokkal végezhető munkáknál a balesetek száma alacsony, de ilyen munkára 
jellemző sérülés is csekély mértékben fordul elő. (Pl. égés 0,8, forrázás 2,5%-os arány- 
számban stb.)

Meggyőződésünk, hogy az időjárási frontok átvonulása minden egyéb más hatás 
nélkül még nem idézne elő balesetre vivő közvetlen diszpozíciót. A frontátvonulás, mint 
egyetlen hatás az egész szervezet számára kétségtelenül inzultust jelent. Normális körül
mények között azonban az egészséges szervezet ezt megfelelő alkalmazkodással és át- 
állítódással kompenzálni képes. Az időjárási frontok átvonulása csak elmélyíti a szer
vezetet ért egyéb káros hatásokat, milyen pl. a túlfeszített munka nyomán beállott túl - 
fáradás, vagy az alkoholos és posztalkoholos állapotú szervezet labilitása, ingerhatás- 
érzékenysége stb. ; így a káros hatások összegeződnek : idegrendszeri labilitás, az észre- 
vevés pontosságának csökkenése, lassúdása, egyenetlenné válása, a mozgások össze- 
rendezettségének lazulása, pathológikus esetben : felbomlása lép fel ; eredmény : a 
kevésbé pontos és precíz munkamozdulatok nyomán az ipari baleset. Ezt bizonyítja 
korábbi tanulmányunk is, amelyből kitűnik, hogy a frontok átvonulásának hatása a 
fáradt embereknél fokozott károsodási jegyekben jelentkezik, mint az egészséges és 
kipihent egyéneknél. ,,Fronthatásra megváltoznak az agykéreg ingerfeldolgozó ideg
tevékenységének idő viszonyai, tehát a centrális fiziológiai alapritmus. Meghosszabbod
nak egyrészt az ingerek feldolgozásához szükséges szüneti idők, másrészt pedig a válasz
tevékenységi idők. A vizsgáltak egyrészénél meglassúdik a sűrűbben érkező ingerek 
felfogási és arra való gyors válaszadási képesség. Másoknál motorikus izgatottság és 
ingerlékenység lép fel. A változás mértéke a két frontnál nem azonos. Különösen a frontok 
átvonulása alatti időszak mutat fel jellemző különbséget . . . Csökken az adaptációs 
küszöbérzékenység, megnyúlnak a photopticus és scotopticus readaptációs idők, vál
tozást szenvednek a sensomotoros teljesítmények. A fokozódó motorikus ingerlékenység 
emeli ugyan a teljesítmény mennyiségét, de erősen rontja a minőségét. A szervezet 
vegetatív egyensúlya eltolódik a vagotoniás irányba és végül emelik az ingerlékenységet, 
az impulzívitást, a depressziós alaphangulatot, csökkentik a kiegyensúlyozott hangulati 
életet stb.” . . . ,,A fáradtaknál mindez fokozottan jelentkezik:” ( Időjárás, 1955. évi 3. 
sz. 143 o. 11. bek. és 147 o. 1. bek.).
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Ezt a feltevésünket támasztja alá a fiatalkorúak és a kevesebb szakmai gyakorlattal 
rendelkezők viszonylag magasabb számarányú balesete is. Mindkettőnél voltaképpen a 
szervezetnek a munkához való alkalmazkodással fokozottabb igénybevételéről és meg
terheléséről beszélhetünk, amikoris a fiatalabb korú dolgozók labilisabb idegrendszere 
nagyobb mértékben szenved az időjárás változásaitól. A fiatalabbak egyben kevesebb 
szakmai gyakorlattal is rendelkeznek. Ezért az V. és a VI. táblázat eredményei egészen 
egyöntetűek. Az V. táblázat szerint az 1934—1938. évben születettek szenvedték el a 
bekövetkezett balesetek majdnem egyharmadát (32%-át). Az idősebb életjáratúak ennél 
jóval kevesebb balesetezőt mutatnak fel, a 45 éven felüliek pedig alig számottevő arány- 
számmal szerepelnek. Mindez az időjárásváltozásoknak élettani hatását bizonyltja. 
Az idősebb szervezet ellenállóbb, idegrendszere a káros hatásokat jobban képes kompenzálni, 
mint a fialalabb korúak szervezete. Emellett szerepet játszik a begyakorlottság tényezője is.

V. táblázat : A balesetet szenvedettek életkora és annak százalékos arányszáma

Szül. évszám
B a l e s t e k  évenként

fő %

1 9 3 4 — 1 9 3 8  ....................... 194 3 2 , 0
1 9 2 9 — 1 9 3 3  ....................... 71 11 , 8
1 9 2 4 — 1 9 2 8  ....................... 77 12 , 8
1 9 1 9  — 1 9 2 3  ....................... 88 14 , 2
1 9 1 4 — 1 9 1 8  ....................... 51 8 , 4
1 9 0 9 — 1 9 1 3  ....................... 5 9 9 , 9
1 9 0 4 — 1 9 0 8  ....................... 27 4 , 5
1 8 9 9 — 1 9 0 3  ....................... 28 4 , 7
1 8 9 0 — 1 8 9 8  ....................... 9 1 ,6

Összesen ....................... 6 0 4 100,0

Az elmondottakat statisztikai-matematikai eljárásokkal is alátámasztani tudjuk. 
Ügy érezzük azonban, hogy ennek elvégzése valamennyi kutatott tételünkre vonatkozóan 
kevésbé szükséges és megelégedhetünk azzal, hogy az ipari balesetek és a frontok át
vonulási ideje között keresünk statisztikai-matematikai korrelációt. Ezzel ugyanis 
bizonyítani tudjuk az összes eddig elmondott eredményünket is.

A III. táblázat a két vállalat 1954. évben bekövetkezett valamennyi balesetét 
csoportosítja hónapok szerinti megoszlásuk szerint. E táblázat alkalmas arra, hogy 
segítségével Kérdő által módosított Schelling-féle n-módszerrel az időjárási frontok 
átvonulási ideje és az ipari balesetek előfordulása között az összefüggést bizonyítsuk. 
Mivel a 60. órától egészen a 37. óráig csak elvétve kapunk egy-egy balesetet, ezért a front
hatásokat a frontátvonulás idejétől számított d;36 órára korlátozzuk, mind a front- 
vonulások előtti, mindpedig frontátvonulás utáni időszakban. Schelling—Kérdő-féle 
n-módszernek [6] megfelelően állítottunk fel 8 — 8 órás időközök szerint kategóriákat. 
Ha baleseteinket 36 órára korlátozzuk, összesen 9 kategóriát kaptunk. A balesetek a 
legnagyobb számban az n-kategóriában következtek be (197 fő), vagyis a frontátvonu
lások időpontjában, illetőleg a frontvonulásokat megelőző és utána következő 4 — 4 órai 
időközben kaptuk a legnagyobb értékeket. Ha a véletlen egybeesés valószínűségét Schel
ling statisztikai-matematikai módszerével akarjuk kizárni és alkalmazzuk e módszert 
a táblázatok adataira, akkor a táblázatban található legnagyobb és legkisebb érték 
közötti különbségnek (d) el kell érnie a különbségek szórásának (az s-nek) a háromszoro
sát. A megfelelő számítási :

elvégezve megkapjuk a különbségszórást, a s-t. A képletben az N  jelenti az összes bejegy
zések számát, a R pedig a táblázatban feltűntetett oszlopok számait. A megfelelő szám
adatokat bejegyezve és a számítást elvégezve a következő eredményt kapjuk :

; _ n . 2
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A véletlen egybeesés valószínűségét matematikailag csak akkor tudjuk kizárni, 
vagyis jelen esetben a front hatás csak akkor bizonyított, ha a legnagyobb különbség 
(d =  183) eléri a különbségek szórásának (s — 11,2) a háromszorosát (vagyis a 33,6-et). 
A műveletek elvégzése után megállapítható, hogy a két fronthatás igen jelentékeny, 
mert a legnagyobb különbség nemcsak eléri a különbségek szórásának a háromszorosát, 
hanem annak 18,3-szeresét is, tehát többszörösen túlhaladja. Hozzátesszük, hogy a front- 
hatásoknak ±36 órára történő leszűkítése túlságosan szigorú, mert különösen a betörési 
front ennél jóval hosszabb ideig érezteti hatását.

Hasonló számításokat végezhetünk a két vállalatnál mind-a felsiklási, mindpedig 
a betörési frontok ipari balesetekre gyakorolt kedvezőtlen hatására vonatkozóan külön- 
külön is. Eredményeink ehhez hasonlók lesznek. (A mellékelt táblázatok e számítások 
elvégzésére lehetőséget nyújtanak.) Az időjárási frontok átvonulása és a bekövetkezett 
ipari balesetek közötti összefüggés tehát bizonyítottnak tekinthető.

Az elmondottakat tehát a következőkben foglalhatjuk össze :
Két budapesti üzemben előfordult 604 balesetet hoztunk az időjárási frontokkal 

kapcsolatba. A balesetek az 1954. évben következtek be. A vizsgálatok elemzése a követ- 
„ kező eredményeket hozta :

1. Megállapíthattuk és a Schelling-féle statisztikai-matematikai módszerrel kétséget 
kizáróan bizonyíthattuk, hogy az időjárási frontok átvonulása és az ipari balesetek hal
mozódása között szoros összefüggés van.

2. Az időjárási frontok hatásukat ±  36 órai időtartamon belül éreztetik erősebben.
3. Mivel az időjárási frontok hatásukat (a központi) idegrendszeren keresztül érez

tetik, továbbá, mivel hatásukra megváltoznak az érzéki-észrevevési mozgási tényezők, az 
időjárási frontok elsősorban a labilis idegrendszerű dolgozóknál, továbbá a betegeknél, a 
fáradtaknál, másodsorban pedig a fiatalkorú és kevés szakmai gyakorlattal rendelkezők
nél okoznak balesetre vivő diszpozíciót.

4. Az időjárási frontok hatását fokozza : a) a frontok munkaidő alatt történő 
halmozódása, b) jellegüknek gyakori változásai.

5. Ezek együttes előfordulása fokozza a bekövetkezett balesetek súlyosságát is.
Úgy érezzük, hogy kutatásunk új és eddig elhanyagolt területen veti fel a problémák 

tömegét és írja elő számukra a további kutatás szükségességét.
(M Á V . Pályaalkamassági Vizsgáló Állomás közleménye.)
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Béli Béla :

Magyarország részvétele a Nemzetközi 
Geofizikai Év meteorológiai munkájában

Összefoglalás. A szerző a WMO- és a CS AGI-Bulletinek, különösen J. van 
Mieghem cikkei alapján a Nemzetközi Geofizikai Év meteorológiai programját 
ismerteti. Részletesen foglalkozik ennek keretében az NGÉ magyarországi program
jával. A mellékelt térkép tájékoztatót ad azokról a mérésekről, amelyeket az 
NGÉ idején Magyarországon végeznek. A térkép alatti jelmagyarázat ezt a prog
ramot részleteiben is szemlélteti.

★
Участие Венгрии в метеорологической работе Третьего Между

народного геофизического года. А втор  и зл а га е т  метеорологическую  п р о 
г р а м м у  М еж д у н ар о д н о г о  геофизического  года  (M IT )  н а  основе бю ллетеней 
М е ж д у н а р о д н о й  метеорологической  о р г ан и зац и и  и С пециального  к о м и 
тета  по п роведени ю  Т р еть его  М еж д у н ар о д н о го  геофизического  года  и осо
бенно н а  основе статей Й .  еан Мигема. П одробно зан и м ает ся  венгерской  
п р о гр ам м о й  M I T .  П р и л о ж е н н а я  к а р т а  и л л ю ст р и р у ет  и зм ер ен и я ,  п р о и з 
водим ы е в В ен гр и и  за  МГГ. П о ясн ен и е  у с л о в н ы х  зн ак о в  н а  к арте  п о к а 
з ы в а е т  и детали  этой п рограм м ы .

*

Participation of Hungary in the meteorological tasks of the International Geo- 
physica Year. At the hand of the bulletins of the WMO and the CSAGI, and es
pecially the articles of J. van Mieghem, the program of the International Geo
physical Year is reviewed. The Hungarian program of the IGY is discussed more 
in detail. The network for meteorological observations planned in Hungary is 
shown on a separate chart. From the legend given below the chart, some details 
of tliis program can be visualized.

*

Az 1957-ben kezdődő Nemzetközi Geofizikai Év (NGÉ) programjáról és az előkészítő 
munkálatokról több ízben megemlékeztünk az Időjárás hasábjain. Most azokról a tervek
ről számolunk be, amelyeket a magyar meteorológiai kutatás területén szeretnénk meg
valósítani a NGÉ alatt. Ezek a tervek összhangban vannak ennek a világot átfogó 
tudományos erőfeszítésnek irányelveivel és azokkal a célkitűzésekkel, amelyek öt év 
előkészítő munkáinak eredményeképpen kristályosodtak ki. Tekintsük át röviden ennek 
az öt évnek a történetét abbói a célból, hogy a NGÉ célját világosan lássuk. Ebben a 
visszapillantásban J. van Mieghem belga egyetemi professzor lesz a vezetőnk, aki világ- 
viszonylatban szervezi a NGÉ meteorológiai kutatásait.

A NGÉ gondolata 1950-ben született meg, mégpedig az Ionoszférakutatások Nem
zetközi Bizottságában, ennek brüsszeli ülésén. A Bizottság olyan arányú nemzetközi 
kutató munka megindítását javasolta, aminőt a meteorológia területén már két ízben : 
1881 —83-ban és 1932 —33-ban rendeztek. Miután akkoriban a kutatások elsősorban 
az egyébként mérésekben szegény sarki övezetre terjedtek ki, ez a két nemzetközi kutatási 
kampány I. és II. Polárév néven ismeretes a meteorológia történetében.

Az Ionoszféra-Bizottság felhívása sikeres volt. Számos tudományos szervezet 
jelentette be csatlakozását a közös kutatásokhoz. Ezeknek magyar neve a nemzetközi 
jelöléssel a következő : Nemzetközi Tudományos Rádióegyesület (URSI), Nemzetközi 
Csillagászati Egyesület (IAU), Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG), Mete
orológiai Világszervezet (WMO), Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Egyesület 
(IUJPAP), Biológiai Tudományok Nemzetközi Egyesülete (IUBS).

Amint látjuk, a tervezett kutatások túlnyúlnak a meteorológia keretein, éppen ezért 
az IUGG és a WMO javaslatára a tudományos időszak neve nem III. Polárév, hanem 
Nemzetközi Geofizikai Év lett.

A NGÉ megszervezése akkor lépett a megvalósulás állapotába, amikor a Tudo
mányos Egyesületek Nemzetközi Tanácsa (IC3U) 1952 októberében létrehozta a Nemzet
közi' Geofizikai Év Speciális Bizottságát (CSAGI). Voltaképpen ez a bizottság végzi a 
NGÉ szervezési munkáját.

Ez a munka azzal kezdődött, hogy a Bizottság felkérte az egyes országok tudomá
nyos szerveit olyan nemzeti bizottságok felállítására, amelyek oiszágos viszonylatban 
végzik a NGÉ szervezését.

Magvarországon a Magyar Tudományos Akadémia keretében már hosszabb ideje 
működik a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió Magyar Nemzeti Bizottsága : ennek
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elnökét a Műszaki Tudományok Osztályának javaslatára az Akadémia elnöke jelöli ki 
3 évi időtartamra. A Nemzeti Bizottság a geodézia, földmágnesség, szeizmológia, mete
orológia, hidrológia és a vulkanológia tudományágait képviseli s tagjait ezen tudomány
ágak szakembereiből ugyancsak az Akadémia választ ja ki. A NGÉ szervezési munkáit 
Magyarországon ez a Nemzeti Bizottság végzi. Elnöke Tárzy-Hornoch Antal akadémikus, 
munkabizottságának titkára Egyed László egyetemi tanár, meteorológus tagjai : Dési 
Frigyes egyetemi tanár, a Meteorológiai Intézet igazgatója, Aujeszky László és Béli 
Béla.

Az egyes nemzeti bizottságok és az említett nemzetközi szervek számos javaslatot 
dolgoztak ki a NGÉ-re. Ezeket 1953-ban vitatták meg a CSÁGI első ülésén, Brüsszelben. 
Itt készült el a közös munka előzetes terve, amelyet további kiegészítés végett megküld
ték a nemzeti bizottságoknak. Az előzetes tervek alapján a meteorológiai programmot a 
WMO Aerológiai Bizottsága készítette elő ugyancsak 1953-ban tartott torontói ülésén.

A WMO keretein belül egy munkacsoport alakult, amelynek feladata a NGÉ mete
orológiai kutatásainak egybehangolása. Ez a munkacsoport az Aerológiai Bizottság 
javaslatából kidolgozta a NGÉ munkaprogrammját s ezt 1955-ben a genfi Meteorológiai 
Világkongresszus elfogadta.

Közben a CSAGI 1954-ben Rómában megtartotta második ülését, amelyen ki
alakult a NGÉ részletes munkaterve. Ez a programm a geofizika csaknem minden ágára 
kiterjedt s 11 fejezetre oszlott. Ezek a fejezetek: a) világnapok kijelölése, amelyeken 
műiden kutatási ágban fokozott tevékenységet fejtenek ki, b) meteorológia, c) földmág
nesség, d) sarkifény- és alkonypír, e) ionoszféra, j) naptevékenység, g) kozmikus 
sugárzás, h) földrajzi szélességek és hosszúságok ellenőrzése, i) glaciológia és éghajlati 
ingadozások, j) oceonográfia, k) rakétával végzendő magaslégköri kutatások.

Ezt a programot a CSAGI harmadik ülésén 1955-ben Brüsszelben véglegesen jóvá
hagyták, miután az előbbi 1 1 kutatási feladatkörhöz még kettőt : a földrengéstani 
kutatásokat és a gravitációs méréseket tették hozzá.

Világviszonylatban ezen kutatások egybehangolása, a műszerek és mérési mód
szerek koordinálása a CSAGI feladata. Erre a célra, a tervezett 13 kutatási terület mind
egyikére egv-egy előadót neveztek ki. Az előadót a nemzetközi tudományos szervek által 
felállított tanácsadó bizottságok és munkacsoportok támogatják. A meteorológiai ágazat 
előadója J . van Mieghem belga egyetemi tanár, a tanácsadó testület pedig a WMO kere
tében a NGÉ szervezésével megbízott munkacsoport.

Ha a munkatervet végignézzük, a NGÉ alatt végreha jtandó meteorológiai kutatások 
célját úgy foglalhatjuk össze, hogy az olyan jelenségek világméretű vizsgálatából áll, 
amelyek egyrészt a trópusi övezetben, másrészt a Föld minden szélességi övezetében, 
de a magaslégkörben játszódnak le. Ezek a kutatások elsősorban a légkör általános cirku
lációjának részletesebb megismerésére irányulnak. Ezen a területen sok részletismeretre 
tettünk szert, amióta a rádiószonda-mérések megindultak, de a cirkuláció világ
méretei miatt az egész Földre kiterjedő mérésekre van szükség. Emiatt természetesen 
szaporítani kell a megfigyelőállomások számát mind a talajmenti, mind pedig a magassági 
mérések elvégzésére. A vizsgálatoknak ki kell terjedniük magának a cirkulációnak észle
lésén kívül azokra az energetikai folyamatokra is, amelyek előidézői és kísérő jelenségei 
a cirkulációnak. így kerül sor a nagyarányú napsugárzásmérésekre, a hő- és vízháztar
tási kérdések tisztázására. Ugyanezen egységes irányelv miatt nem szerepelnek a NGÉ 
programmjában a helyi jelentőségű mérések, amelyek nemzetközi együttműködést nem 
kívánnak.

A meteorológiai programm két csoportra osztható. Az első a szinoptikus és a dina
mikus meteorológia területét öleli fel, a másik rész a fizikai meteorológia körébe tartozik.

I.
A szinoptikus és a dinamikus meteorológia területére azok a kutatások tartoznak, 

amelyeknek célja az általános légkörzés pontosabb megismerése. Meg kell szerkeszteni 
észlelések alapján a Föld légkörének, különösen az alacsonyabb szélességi zónáknak áram
lási képét. Ebben a keretben igen érdekes feladat a két félgömb cikulációi, valamint a 
trópusok és a trópuson kívüli övezetek cirkulációi között feltételezett kölcsönhatás 
vizsgálata. Ugyancsak idetartozik a dinamikus meteorológiában egyre nagyobb súllyal 
szereplő áramlási jellemzőnek : az abszolút örvényességnek földi méretű vizsgálata, a 
kinetikai energia légköri eloszlásának, kicserélődésének, átalakulásának kutatása, vala
mint a súrlódási réteg szerepének tisztázása ezen energetikai folyamatokban.

Mindezen vizsgálatok természetesen sűrű észlelőhálózatban gondos méréseket 
kívánnak. A NGÉ feladata mindenekelőtt ezeknek a méréseknek megszervezése, majd 
gondos elvégzése. Ezt követi a mérési adatok összegyűjtése és kiadása. Ezek birtokában 
indulhat meg azután a voltaképpeni kutató munka, amely majd hosszú évek múlva 
hozza meg a gyümölcsét.
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Nézzük meg, mik a kívánalmak a szinoptikus észlelések területén és Magyarország 
hogyan vesz ebben részt.

Mindenekelőtt szükséges a talajszinti megfigyelő állomások naponta négyszer 
(00, 06, 12, 18) végzendő szinoptikus észlelése a nemzetközi előírások szerint. Ez a fel
adat nem jelent különösebb megterhelést a magyar szolgálat számára. Állomásháló
zatunk elég sűrű : összesen 20 szinoptikus állomás látja el ezt a feladatot. Mindenesetre 
a NGE kezdete előtt állomásaink műszerfelszerelését fokozottabb gonddal kell ellen
őriznünk és gondoskodnunk kell a műszerek pontos összehasonlításáról.

A magaslégköri megfigyelések keretében a NGÉ alatt naponta 2 rádiószonda- 
mérést (hőmérséklet-, légnyomás- és nedvességmérés) és 4 magassági szélmérést kell az 
aerológiai állomásoknak elvégezniük. Ezek az állomások ne legyenek 300 km-nél nagyobb 
távolságra egymástól. További kívánság, hogy a rádiószondák mindennap érjék el az 
50 mb-os nyomásszintet (kb. 20 km), de meg kell tenni minden erőfeszítést — különösen 
a trópusokon (magasan fekvő sztratoszféra) — valamint a világnapokon az egész földön — 
a 10 mb-os nyomásszint (kb. 30 km) elérésére.

Ennek a programmpontnak a végrehajtásában Magyarország 2 rádiószonda-álomással 
(Budapest és Szeged) és ezeket is beleértve 10 magassági szélmérő állomással vesz részt. 
A rádiószonda-állomásokon napi 2 rádiószonda-mérést és 4 szélmérést végzünk. Ezek 
közül a budapesti szélmérések terveink szerint rádió-szélmérések (Rawind) lesznek. A 8 
pilótállomáson naponta 2 magassági szélmérést tervezünk a rádiószondák felbocsátásá
nak időpontjában optikai módszerrel. Az állomásoknak ez a sűrűsége bőven elegendő. 
Budapest—Szeged távolsága kb. 150 km, hasonlóképpen Budapest a legközelebbi nyugati 
rádiószonda-állomástól, Bécstől mindössze 200 km távolságban van.

Sok helyen kívánatos az aerológiai állomások bővítése. így több olyan zónát jelöltek 
ki a, Földön, amelyekben zónális (szélességi körmenti) és meridionális (délkönnenti) 
függőleges metszetekben akarják vizsgálni a cirkuláció légtömegszállító és energetikai 
folyamatait. Ezekben a jelenleginél sűrűbb aerológiai hálózatot szerveznek. Ezeket a 
zónákat a mellékelt világtérképen vonalkázott területek ábrázolják (1 ábra).

Valamennyi kiválasztott terület érdekes tanulmányokra nyújt majd lehetőséget, 
így pl. a 180°-os délkör teljes hosszában tengeren fut végig. A 75° E délkör az északi 
félgömbön szárazföldön, a délin tengeren vonul át. A 20° W délkör az északi félgömbön 
alkalmas a futóáram tanulmányozására azon a helyen, ahol az Atlanti-óceánt elhagyva 
az európai kontinensre érkezik. A trópusi zónán 5 teljes és 2 csak a trópusokra korláto
zott délkörmenti sáv halad át s itt az alacsony szélességek cirkulációját tanulmányozzák.
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Ezeket a délkörmenti sávokat zónálisan elhelyezkedő területek keresztezik. Ilyen 
az egyenlítő körül futó trópusi zóna a 30. szélességi körök között a trópusi cirkuláció 
tanulmányozására, egy részleges zónális öv Észak-Amerikában a Sziklás-hegységen 
keresztül és Dél-Amerikában az Andokon át.

A két utóbbi övezet alkalmas arra, hogy hatalmas hegyláncoknak a cirkulációra 
kifejlett lii drodinamikai hatását tanulmányozzák.

Nagy számú rádió-szél állomás felállítását tervezik a 25° és a 35° szélességi körök 
közötti zónában, azaz a trópusi övezet határán. Ezen állomások széladatai — amelyek 
felnyúlnak majd a trópusi futóáram szintje fölé — döntikel, hogy van-e jelentős légtömeg 
kicserélődés a 30° szélességi körön átfektetett függőleges njetszeten keresztül. Erről az 
újabb kutatások eredményeképpen eltérő vélemények alakultak ki. Az átlagos légköri 
cirkuláció ugyanis nyugat—keleti, azaz zónális jellegű s feltehető, hogy a meridionális 
cirkuláció nem más, mint két szomszédos és nagyságrendben azonos zónális cirkuláció 
különbsége, tehát másodrendű jelenség az általános légcirkulációban. Vannak ezzel 
szemben olyan vélemények is, hogy a meridionális cirkuláció lényeges részét alkotja az 
általános légkörzésnek.

Az egyenlítő menti állomások adataiból viszont magyarázatot várunk az egyen
lítői tropopauza fölötti nyugatias szelekre, amelyeket nem lehet beleilleszteni az általános 
légkörzés régebbi modelljébe.

A föld száraz övezeteinek kialakulása és ezek időjárási viszonyai ugyancsak az álta
lános légkörzéssel vannak kapcsolatban. Ezeknek kutatása helyet kapott a NGÉ program
jában. Emiatt sűríteni fogják a megfigyeléseket az északi félgömbön a 20—30., és a 45—50. 
szélességi körök között, valamint a déli félgömbön a 20—30. és a 35—40. szélességi 
körök közé eső zónákban.

Az állomáshálózat kellő sűrítésével kapcsolatban még nagyon sok tennivaló van a 
föld egyes területein. A trópusi zónában, különösen az óceánokon nagyon kevés a meg
figyelő állomás. Ugyanígy a dél-amerikai óceáni partvidék, a Dél-Afrikai Unió és Belga 
Kongó közötti terület, valamint Dél-Amerika északkeleti része aránylag szegény meg
figyelő állomásokban. Éppen ezért a XGÉ-re számos új állomást szerveznek ezeken a 
területeken. Felhasználják erre a, célra az Atlanti- és a Csendes-óceán déli szigeteit 
valamint a trópusi zónába eső számos szigetet s ezeken aerológiai megfigyelő helyeket 
állítanak fel. Ugyancsak felhasználják a bálnavadász hajókat, a déli tengereken pedig 
automata időjárásjelentő bójákat helyeznek el. Ezek a tengervíz hőmérsékletét, a lég- 
hőmérsékletet, a légnyomást és a szelet mérik a vízfelszín közelében.

Az általános cirkuláció eredményes vizsgálatában nagy szerepe lesz a rádióhullá
mokkal való szélmérésnek, az ún. RAWIND-méréseknek. Ez a módszer, amely a rádió
lokáció (RADAR) elvén nyugszik, alkalmas mindenféle időjárási helyzetben, felhős idő
ben, esőben, éjjel — a magassági szél meghatározására egészen a szélmérő léggömb 
pukkanásáig. Ilyen szélmérés ez idő szerint sok helyen hiányzik még s ezzel magyaráz
ható, hogy az áramlási viszonyok vizsgálatánál gyakran meg kell elégednünk a magassági 
térképek bárikus vonalaiból számítható széllel a tényleges szélmérések helyett. Ezek az 
adatok azonban csak a dinamikus egyensúlyt feltételező ún. geosztrofikus helyzetben 
adják meg a szél értékét s elfedik a ciklon-képződés minden fázisát, valamint mindazon 
folyamatokat, amelyek a kinetikai energia változásával járnak. Az alacsonyabb széles
ségeken a geosztrofikus feltétel nem teljesül, itt tehát a RAW IND-mérések bevezetésére 
nagy szükség van. Ezeket a méréseket a NGÉ-ben Magyarországon is meg kell kez
denünk.

II.
A NGÉ meteorológiai programmjának másik része az általános cirkuláció energetikai 

kérdéseit foglalja össze. Ezeket a kutatásokat ,,fizikai meteoroidgjia’’ gyűjtő fogalomban 
egyesíti a munkaterv, jóllehet a ,,fizikai” jelző éppenúgy megilleti a dinamikus és a 
szinoptikus meteorológiai kutatásokat is. Mindenesetre az energetikai vizsgálatoknak ez 
a csoportja, amint látni fogjuk, a kísérleti fizika eszközeit használja fel, mégpedig jóval 
nagyobb mértékben, mint az a szinoptikus és a dinamikus meteorológia területén történik.

Az általános cirkuláció energiaszükségletét végeredményben a Földre érkező nap
sugárzás fedezi. Ennek számbavétele céljából a Nemzetközi Csillagászati Egyesület a 
CSAGI kérésére a NGÉ alatt folyamatosan vizsgálja a Föld albedóját. A beérkezett 
energiának légköri átalakulása viszont a meteorológia kutatási körébe tartozik. Ennek 
keretében a kutatások azoknak az energetikai viszonyoknak, energiaáthelyeződéseknek, 
energiatranszformációknak tisztázására irányulnak, amelyek a földi légkör cirkulációjá
val kapcsolatosak. Ebből a célból először meg kell határozni a földi sugárzási viszonyok
ban és a légkör hőháztartásában nagy szerepet játszó légköri ózon és vízgőz vízszintes 
és függőleges eloszlását. Az első feladat negoldásában Magyarország megfelelő műszerek 
hiányában a NGÉ alatt nem vehet részt. A vízgőz függőleges eloszlását rendszeresen
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mérni fogjuk a pestszentlőrinci Obszervatóriumban és Szegeden, a rádiószonda-mérések 
keretében.

A másik feladat a napsugárzásmérések rendszeres végzése. A NGÉ nagyon jó alka
lom arra, bogy ezeket a méréseket, amelyekkel szemben Magyarországon sok kívánság 
merült fel, megszervezzük és gazdagítsuk. A][NGÉ alatt a következő sugárzásméréseket 
fogjuk végezni :

1. A nap- és az égboltsugárzás folytonos regisztrálása a vízszintes felszín felett. Ezt a 
feladatot Magyarország 20 sugárzásmérő állomásán bimetall-aktinográfokkal végezzük.

2. A közvetlen sugárzás mérésé szabad napkorong esetén a teljes napszínképben és 
szűrőkkel szétválasztott spektráltartományokban. Ilyen mérések lesznek a NGÉ alatt a 
pestszentlőrinci Obszervatóriumban, a siófoki Obszervatóriumban és Kékestetőn termő- 
ele kt romos aktinometerekkel. A tervezett mérések egyúttal összehasonbtási lehetőséget 
nyújtanak az ipartelepek ha
tása, a Balaton déli partja és 
a Mátra hegyi sugárzási klí
mája között.

3. A nap és az égbolt 
ultraibolya-sugárzásának mé
rése. Ilyen méréseket vég
zünk a pestszentlőrinci Ob
szervatóriumban és Tihany
ban az UV tartományban 
érzékeny kadmiumfotocellá- 
val.

4. A napfénytartam re
gisztrálása. Ez az aránylag 
egyszerűen regisztrálható, de 
helyi jelentőségű éghajlati 
elem a következő megfonto
lás alapján kapott helyet a 
NGÉ programmjában. A 
napsugárzásmérések célja 
annak az energiának megha
tározása, amely a légkörön 
át a talajhoz érkezik és az 
általános cirkuláció energiá
ját adja. Ennek megállapí
tása végett szükség van a 
sugárzási energia planetáris méretű s a szárazföldekre és a tengerekre szétválaszt
ható energiaeloszlására. Ehhez azonban nem rendelkezünk elegendő sugárzásmérő 
állomással a földön. Ezt a nehézséget úgy hidalják át, hogy tapasztalati for
mulákat állítanak fel a napfény tartam, felhőzet mennyisége és a teljes sugárzás 
(Nap -(- égbolt) között. Azoknak az állomásoknak a száma, ahol a napfénytartu- 
mot regisztrálják és a felhőzet mennyiségét észlelik, viszonylag  ̂nagy. Ha tehát 
néhány sugárzásmérő állomáson mindhárom elemet mérik a NGÉ alatt, megvan a 
lehetőség arra, hogy a keresett összefüggést a föld különböző vidékeire megállapítsák. 
Ennek birtokában a sűrűbb napfény tartam- és borultságészlelések alapján megbecsül
hetjük a szárazföldek és tengerek különböző besugárzását. Tapasztalat szerint ilyen for
mulák kielégítő pontossággal használhatók, ha az időközt, amelyre a sugárzási összeget 
számítjuk, elegendő hosszúnak vesszük. A 10 napra számított teljes sugárzási energia 
már jó egyezést mutat a tényleges értékkel. Ilyenformán gondos felhőzetészleléssel a 
napfénytartamadatok is bevonhatók energiavizsgálatokba. Erre a célra Magyarországon 
üveggolyós napfény tartammérőket használunk 20 állomáson. Ezeken az állomásokon 
a napfénytartam mellett a teljes sugárzást is regisztráljuk, azonkívül rendszeres 
felhőészleléseket végzünk a fent részletezett kapcsolatok megállapítása végett.

5. A hőháztartás vizsgálatokhoz hozzátartozik a talaj és a levegő hosszúhullámú 
sugárzásának mérése. Ezeket a méréseket geofizikai jelentőségük mellett jól felhasznál
ják a talaj hőháztartásának mikroklimatológiai és agrometeorológiai vizsgálatánál is. 
Ilyen méréseket tervezünk a pestszentlőrinci Obszervatóriumban, a martonvásári 
Agrometeorológiai Obszervatóriumban és Szegeden.

6. A földfelszínnek a különböző időjárási jelenségekre gyakorolt hőhatását vizsgálva 
nem nélkülözhetjük a hőmérséklet függőleges gradiensét a talajban és a talajfelszín 
fölött a levegőben, továbbá a nedvesség és a szél függőleges változását a talajközeli 
légrétegekben. Ilyen méréseket tervezünk a NGÉ alatt a lőrinci Obszervatóriumban.
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A fizikai meteorológia keretébe tartozó harmadik feladatkör az ionoszférában végbe
menő változások vizsgálata. Ezek a változások elsősorban úgy jelentkeznek, hogva 
napsugárzás hatására az egyes ionoszférikus rétegek magassága ingadozást mutat és 
változik az a határfrekcencia is, amellyel felbocsátott rádióimpulzus az egyes ionizált 
rétegekről visszatérül. Ezeknek a méréseknek nagy jelentőségük van a rádióhullámok 
terjedési körülményeinek vizsgálatában, de igen fontos adatokat nyújtanak a távidő
jelzések számára is. Alapvető vizsgálatokat terveznek ezen a sikon az ionoszféra és az 
alsóbb rétegek kapcsolatainak megállapítására és az időjárásra gyakorolt ionoszférikus 
hatások kutatására. Ez a munkaterület szorosan kapcsolódik a naptevékenység kutatá
sához és a földi mágneses tér zavarainak vizsgálatához. Éppen ezért Magyarországon 
ezen a három munkaterületen együttműködik a Csillagvizsgáló Intézet napfizikai osz
tálya, a Geofizikai Intézet földmágneses osztálya s ennek tihanyi Obszervatóriuma, 
valamint a Meteorológiai Intézet pestszentlőrinci Obszervatóriuma. Az utóbbi végzi az 
ionos zféraméréseket.

A NGÉ alatt óránkénti rádió visszhang-méréseket végzünk 1 — 20 Megaherz frekven
ciasávon. A változtatható frekvenciájú, függőlegesen kibocsátott rádióimpulzusok tel
jesítménye 10—15 kilowatt. A kibocsátás és az ionoszférarétegen való visszaverődés 
utáni beérkezés között eltelt időből számítjuk az E, Fx és F2 ionoszféra-rétegek ún. 
virtuális magasságát. Ezenkívül fotoregisztrálás útján meghatározzuk az egyes rétegek
hez tartozó határfrekvenciákat is.

A holland Nemzeti Bizottság a múlt év márciusában igen érdekes javaslatot tett 
az általános cirkulációnak fizikai módszerekkel való tanulmányozására. Ez a javaslat 
a levegő rádióaktivitásának mérése útján kívánja a probléma megközelítését. A levegő 
csekély természetes rádioakti vitás át helyenként nagymértékben megnövelték azok a 
termonukleáris reakciók (atombomba-robbanások), amelyeket az elmúlt években a 
föld különböző pontjain hajtottak végre. A rádioaktív szennyeződés a magasabb lég
rétegekbe került és a magassági széllel a robbanás helyétől nagy távolságokra jutott el. 
A csapadék egyes esetekben kimosta ezeket a rádioaktív anyagokat a légkörből, lehozta 
a talajra és a felfogott csapadékvízben való jelenlétük GM számlálócsövekkel, vagy más 
fizikai eszközökkel kimutatható volt. Ilyen mérések Magyarországon is voltak ( Berényi 
Dénes és Szalay Sándor). A csapadék, valamint a por rádioakti vitásának rendszeres mérése 
jelenleg is folyik a pestszentlőrinci Obszervatóriumban. Miután igen kis rádioaktív anyag 
elegendő ahhoz, hogy jelenlétét kimutathassuk, ez a módszer alkalmas arra, hogy kedvező 
áramlási viszonyok esetén a cirkuláció tanulmányozását elősegítse. Különösen a futóáram 
keskeny csatornája alkalmas arra, hogy a rádioaktív szennyeződést szétszóródás nélkül 
elegendő koncentrációban szállítsa el távoli vidékek fölé.

Tekintettel arra, hogy a világ nagyon sok helyén felmerült az a kérdés, hogy a 
látszólag rendkívüli időjárást nem az atombomba-kísérletek okozzák-e, a Meteorológiai 
Világszervezet elhatározta, hogy megvizsgálja ezeknek az időjárásra kifejtett hatását. 
Az észlelési anyag összegyűjtése megkezdődött és jelenleg is folyik. Ezzel kapcsolatban 
a NGÉ meteorológiai munkabizottságában az a vélemény alakult ki, hogy a hátralevő 
idő nem elegendő ilyen mérések világméretű megszervezésére a NGÉ tartamára. Az érem 
másik oldala pedig az, hogy világszerte várjuk az atombomba-kísérletek beszüntetését 
s azt réméljük, hogy a NGÉ alatt ilyen úton már nem kerül rádioaktív anyag a légkörbe, 
akár hatással van ez az időjárásra, akár nem.

A holland Nemzeti Bizottság, valószínűleg az utóbbi szempontot is figyelembe véve, 
továbbfejlesztette javaslatát olyan módon, hogy az kiegészítő része lehet az általános 
légcirkuláció tanulmányozásának. Ezen javaslat szerint az esetleges és káros atombomba- 
kísérletek helyett juttassanak megfelelő helyeken és kiválasztott időpontokban ártal
matlan koncentrációban rádioaktív anyagokat, mint nyomjelzőket a magasabb rétegekbe 
és ezeknek az útját kövessék az általános cirkulációban. Ilyen nyomjelző anyagnak 
ajánlják a tritiumot, a hármas atomsúlyú hidrogénizotópot. Ennek mérgező hatása a szó- 
banforgó koncentrációban elhanyagolható, de ennek megvizsgálására felkérhetik a NGÉ 
munkáiban résztvevő Biológiai Tudományok Nemzetközi Egyesületét.

Egyelőre négy olyan feladatkör jelölhető ki a holland javaslat alapján, amely a NGÉ 
céljainak megfelelne. Ezek a következők :

1. A Déli-sarkvidéken végzett mérések azt mutatják, hogy ezen a területen mérhető 
oxigénhiány lép fel a levegőben az alacsonyabb szélességekhez képest. Ez arra mutat, 
hogy a délsarki légtömegek nem keverednek olyan mértékben a légkör többi részével, 
hogy ez az oxigénhiányt eltüntetné. Ha. a Déli-sarkvidék alkalmas pontján a nyomjelző 
anyagot a levegőbe bocsátják, az alacsonyabb szélességeken lehulló csapadék vizsgálatá
val követni lehet a délsarki légtömegek keveredését.

2. A polárfront futóáramában jelentékeny függőleges sebességek lépnek fel. Ezek 
közvetítésével eddig még ismeretlen levegőcsere van a troposzféra ás a'sztratoszféra 
között. Ennek vizsgálatára a futóáram tengelye mentén javasolják a nyomjelző anyagok
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kiszórását s a csapadékvizsgálatokkal azt kutatnák, hogy ezek milyen szélességi zónák
ban jutnak el nagyobb gyakorisággal a talajra.

3- A levegő összetétele kb. 70—80 km magasságig százalékos arányban azonosnak 
mondható. Ez csak úgy lehet, ha a stabil rétegződésű sztratoszférában és a mezoszférá- 
ban is erős keverő mozgások vannak. A nyomjelző anyagok erre is fényt derítenének, 
ha elkeveredésüket alkalmas repülőgépek vagy léggömbök útján vett levegőmintákkal 
követik.

4. A nyomjelzőket sikerrel lehetne alkalmazni a tengeráramlások tanulmányozásá
nál is.

Ezeknek a kétségkívül érdekes kísérleteknek keresztülvitelére alapos előkészítő 
munkára volna szükség. Megnyugtató módon igazolni kell ezeknek veszélytelen voltát 
és ennek beigazolása esetén meg kell szervezni a megfigyelő hálózatot. Kétséges, hogy 
mindez megtörténhet-e a NGÉ kezdetére. Amennyiben ez a kutatási módszer belekerül 
a meteorológiai programba, Magyarország ebben a kutatásban résztvehet.

III.
A NGÉ munkájában résztvevő tudományos szervezetek az ún. világnapokon foko

zott tevékenységet fejtenek ki valamennyi geofizikai munkaterületen abból a célból, 
hogy ezek összefüggéseit földi méretekben megvizsgálják. Ezeken a napokon pl. a magas- 
légkörkutatásban napi 4 rádiószonda-felszállást végeznek lehető legnagyobb, de legalább 
30 km magasságig. A világnapok kijelölésében éppen ezért valamennyi tudományág 
igényeit figyelembe vették. Ezek között rendszeres és rendkívüli világnapokat különböztet
nek meg. Minden hónapra 3 rendszeres világnapot állapítottak meg. Ezek közül kettő 
újhold idejére esik, a harmadik pedig közel lesz az elsőnegyed napjához olyanformán, 
hogy egybeessék a hullócsillagok rajzásával. Az Aerológiai Bizottság javaslatára kijelöl
tek 7 ún. világintervallumot, amely negyedévenként 10—10 napig tart s magában foglalja 
az évszaknak megfelelő napéjegyenlőség vagy napforduló napját.

Rendkívüli geofizikai jelenségek előtt, amennyiben ezek bekövetkezése előrelátható, 
az egyes Nemzeti Bizottságok rádiófelhívást kapnak egy felállítandó riasztóközponttól 
ún. rendkívüli világnapok beiktatására.

Ilyenformán a NGÉ 1957. június 20-án egy rendszeres világnappal és az első 10 
napos világintervallummal kezdődik és 1959. január 10-én fejeződik be. Közben lesz 63 
rendszeres világnap, amelyek közül 22 a hét világintervallumba esik.

Nagy gondot jelent a világszerte felgyülemlő észlelési anyag összegyűjtése, rendezése 
és kiadása. Ez-biztosítja a nagy fáradtsággal elvégzendő mérések voltaképpeni sikerét. 
Mindenekelőtt az egyes munkacsoportok egységes űrlapokat dolgoznak ki az észlelések 
összeállítására. A kitöltött űrlapokat nemzetközi központ, vagy központok gyűjtik 
majd össze. Innen kaphatják meg majd a tudományos intézetek vagy akár egyéni kutatók 
is a NGÉ észleléseinek kívánt anyagát. Erre a célra felhasználják a gépi feldolgozásokra 
alkalmas lyukkártyákat is s az adatok ilyen formában is megkaphatok. Az adatokon 
kívül a Nemzetközi Bibliográfiai és Dokumentációs Központ összegyűjti a NGÉ-vel kap
csolatos tudományos cikkeket s ezek listáját időszakonként publikálja. A tervek szerint 
az egész dokumentációs anyagról és az észlelési adattömegről 1963-ban összesített ki
mutatás jelenik meg.

Valószínűleg az adatgyűjtési munkát több központ végzi majd el. A Szovjetunió 
egy ilyen gyűjtő központ és bibliográfiai központ felállítását a Tudományos Akadémia 
keretében elvállalta.

Az eddigi szervező munka és a résztvevő 41 állam közös erőfeszítése, jó együtt
működő készsége biztosíték arra, hogy a NGÉ meghozza a geofizikai tudományok minden 
területén a várt eredményeket.
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Year 1957—58.'
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B e ré n y i  D énes  —  J u s tyú k  J á n o s  :

Fenológiai felvételezés hegyvidéki 
szdlőállományban

Összefoglalás. A szerzők á lta l k ido lgozo tt te rü le ti felvételezési e ljárással 
T oka j-H egyalja  k é t p o n tjá n  m egállap ítá s t n y e rt a  szőlővirágzás in ten z itá sán ak  
összefüggése a  m agassággal, a  le jtő  hajlásszögével és a  le jtő  ég tá ji irán y áv a l. Az 
előnyös he ly ze tű  le jtőzóna  a  v irágzási százalékok  segítségével h a tá ro z o tta n  k i 
jelö lhető  volt. A  te rü le ti felvételezés m a tem a tik a i-s ta tisz tik a i é rtékelése ag ro 
te ch n ik a i és egyéb okokból szárm azó  kü lönbségek  k im u ta tá sá ra  is a lka lm as . 
A s ta tisz tik a i értékelés irá n y ító ja  leh e t az á llo m án y b an  végzendő m ik ro k lím a 
k u ta tá sn a k  is.

*

Фенологические съемки в горны х насаж дениях винограда. С пом ощ ью  
т е р р и то р и а л ь н о го  съ ем очн ого  п р и ем а, в ы р аб о тан н о го  ав то р ам и , в д в у х  
т о ч к а х  Т о к а й -Х е д ь а л я  у стан о вл и Е ал ась  зави си м ость  и нтен сивн ости  ц ве
т е н и я  в и н о гр ад а  от вы соты  и эк сп о зи ц и и  ск л о н а . З о н а  ск л он ов  б л а г о 
п р и я тн о го  п о л о ж е н и я  м о ж н о  бы ло оп ределен но  н ам ечать  с пом ощ ью  
п роц ен тов  ц ветен и я . М ате.м атическо-статистическую  оц ен к у  т е р р и то 
р и ал ь н о й  съ ем к и  м ож н о  п р и м ен ять  и д л я  п о к а зы в а н и я  р азн о стей , в о з
н и к аю щ и х  и з  а гр о тех н и ч еск и х  и д р у г и х  п ри ч и н . С тати сти ч еск ая  о ц ен к а  
м ож ет  н а п р а в л я т ь  и м и к р о к л и м ати ч еск и е  и ссл ед о в ан и я , которы е д о л ж н ы  
бы ть п р о и зв ед ен ы  по н а с а ж д е н и я м  в и н о гр ад а .

*

Relevé phénologique effectué dans les vignes en une région montagneuse. P a r  
une m éthode, é tab lie  p a r  les au teu rs , de re lever te rrito ria lem en t les m an ifesta tions 
phénologiques, les re la tions e x is ta n t en tre  l ’in tensité  de la  flo raison  de la  vigne 
e t  les conditions topog raph iques (a ltitude , décliv ité d u  te rra in , o rien ta tio n  de la  
pen te) o n t é té  exam inées p o u r deux  endro its  de la  région T o k a j-H egyalja . A l ’aide 
de la  q u a n tité  q u ’on peu t appele r pourcen tage  de floraison, on a pu  é tab lir  n e t te 
m en t la  location  des zones favorab les de la  pen te . D ’ailleurs, en p rocèden t à  une 
discussion des ré su lta ts  d u  relèvem en t te r r ito r ia l p a r  des m éthodes de la  s ta t i s 
tiq u e  m a th ém atiq u e , on ab o u tit à  la possibilité  de d ém o n tre r des d ifférences 
phénologiques dues à  des causes siégean t dans les procédés de l ’ag ro téchn ique 
em ployés ou a ttr ib u ta b le s  à  d ’au tre s  circonstances. U n  tra ite m e n t s ta tis tiq u e  
p e u t égalem ent condu ir à  des d irectives p ou r une  recherche su r  les conditions 
m icroclim atiques rég n an t p a rm i les vignes.

★
Az agrom eteorológia egyik  fontos segéd tudom ánya a fenológia. X övényfenológiai 

feljegyzésekkel m á r régó ta  fog lalkoznak különböző szakem berek  : am it először csak 
n éh án y  b o tan ik u s  k ezd e tt m eg, később  m eteorológusok, s m ezőgazdasági szakem berek  
sora fo ly ta tta . M u n k á ju k  eredm ényeit m a m á r a növén y fö ld ra jz , az agrom eteorológia, 
az egész m ezőgazdaság előnyösen h asznosítja  [1].

A  növényfenológia jelentősége s g y ak o rla ti a lk a lm azása  sokoldalúságában  re jlik , 
éppen  azért, m ert a növények  a fe jlődésüke t befolyásoló idő já rási elem ek ö sszh a tásá t 
jelzik. A fenológiai a d a to k  ism ere tében  lehetséges o lyan  te rü le te k  kijelölése, aho l egy- 
egy növény  szám ára  a legm egfelelőbbek a  viszonyok. A te rv szerű  te lep ítésnél v a lam enny i 
n ö v én y fa jta  szám ára  sz in te  né lkü lözhe te tlenek  a  fenológiai ad a to k . De fontos a  fenológia 
alapos ism erete  a  növény i betegségek, k á rte v ő k  fellépésénél is, m ert a  fenológiai fázisok 
ism eretében  fe lkészü lhetünk  az e llenük  való védekezésre (peronoszpóra, lis z th a rm a t stb .).

A fenológiai felvételezés m ódszertana  m ég m a sem  tisz tá z o tt [2, 3]. É p p en  e ttő l 
in d í t ta tv a  v égze tt a  debreceni egyetem i M eteorológiai In té z e t fenológiai fe lvételezéseket 
T okaj-H egyalján , virágzó szőlőállom ányban . Az a láb b  ism erte tendő  m ó d szer k ísé rle t 
egy á llom ány  te rü le ti  fenológiai felvételezésére, va lam in t ezen a d a to k  'g y ako rla ti h a sz 
n o sítására .

1. A felvételezés helye és módszere. A  D ebreceni E g y tem  M eteorológiai In té z e te  m á r 
k é t éve végez m ik ro k lim a tik u s m egfigyeléseket h azán k  legk iválóbb  szőlő- és bo rterm elő  
te rü le té n  : a  T oka j-H egyalján , így  o t t  fenológiai fe lvételezést is végeztünk . Az egyik  
te rü le t a  T okaji N agy-K opasz déli le jtő je , a  m ásik  S áro sp a tak tó l é szak n y u g a tra  levő 
K irá ly -hegy  volt.

104



A Nagy-Kopasz déli lejtőjén a Murat- és a Lencsés-völgy között elterülő, s az egész 
Hegyalja leghíresebb szőlőjében, a Szarvas-szőlőtelepen végeztünk megfigyeléseket. 
A szőlőállomány kitűnő állapotban van és gondos kezelésben részesül. A lejtőt erősen

süti a nap s elég szabadon áll mind keleti, 
déli, mind nyugati irányban. A terület talaja 
lösz, nvirok és a kettő keveréke. A felvéte-

SZARVÁS
szölóle/ep vázlata

d) mikroklíma %/i

mogossóg/ poni

o fenologiai felvé
telek áRónala
a felvételezel! 
sorok helye 0 - 2 5

ESX3
26-50 5 1 - 7 5 76-100%

1. ábra 2. ábra

lezés helyéről a telep vázlata ad tájékoztatást (1. ábra). Ezen feltüntettük a felvéte
lezés területét a mikroklíma állomásokkal.

A másik területünk a Király-hegy, mely Sárospatak szőlőterületeihez tartozik. A fel- 
vételezés a nyugati, déli és keleties lejtőkön történt. A szőlőállomány itt is jókarban levő 
összefüggő terület, a keleti lejtőn gyengébb a művelés. Lejtői nem meredekek, enyhén 
ereszkednek le a síkságra.

Módszerünk : A szőlőkultúra alsó és felső határa közt különböző szintmagasságok
ban kijelölt pontokon (a Kopasz déli lejtőjén 9, a Király-hegyen 3 — 4 pont), minden 
szinten 1Ő— 10 db szőlőtőkét vettünk vizsgálat alá. A Kopaszon a vizsgált szintek tenger- 
szint feletti magassága : 96, 115, 135, 150, 165, 185, 200, 215 m volt. Valamennyi tőkén 
megszámoltuk a virágzó és nem virágzó fürtöket. Munkaerő- és időhiány miatt nehéz
ségbe ütközött az egy fürtön kinyílt virágok számának megállapítása. Ezért puszta 
ránézéssel állapítottuk meg a fürt virágzó voltát. A 10 db tőke a szintvonalakkal pár
huzamosan haladt. A vizsgált sáv szélessége 10 m, tőtáv 100 cm, hossza kb. 460 volt. 
A felvételezés eredményét 2. ábránk tünteti fel a Tokaji Kopaszról.

A felvételezett területet agrotechnikailag az egyöntetűség jellemezte, mert a fürt- 
számlálás karósművelésű állományon történt. A fajta tekintetében ezt nem mondhatjuk, 
mert vizsgálatainknál a fajtakülönbségeket figyelmen kívül hagytuk. A felvételezés 
két fajtából álló állományon (Ilárs és Furmint) történt. Helyesebb lett volna a fenologiai 
felvételezést a fa jtakülönbségek figyelembevételével elvégeznünk, de mivel több példa bizo
nyította, hogy a körngezet hatása felülmúlhatja a fajtaadottságokból kővetkező fejlődési 
különbségeket, ezért ezt nem vettük tekintetbe. A jövőben vizsgálatainkat erre a kérdésre is 
kiterjesztjük [3].

2. a) A szőlővirágzás a Tokaji-Naggkopasz déli lejtőjén. A felvételezést 1955. VI. 
17-én déli lejtőn, derült napfényes időjárásban végeztük.

A 2. ábráról kitűnik, hogy a tömeges virágzás területe a 115—165 m magassági 
szint között van. Itt ugyanis a virágzás 70—85%, míg a sík területen (96 m) és a 165 
m-nél magasabb szinteken erősen csökken. A hegy lábánál elterülő síkság alacsonyabb 
virágzási %-a onnan ered, hogy a völgyekből lefolyt hideg levegő itt felgyülemlik, elő
segíti a lehűlést, ezáltal szélsőségessé teszi a hely mikroklímáját. Az erős hőmérsékleti 
ingadozás káros hatással van a virágzásra. A hajnali minimumoknak a lejtőn való el
oszlására vonatkozó vizsgálataink ezt teljes mértékben igazolták.

A virágzásban beálló különbségek létrehozásában még a síkság és a lejtő sugárzás
beli különbsége is fontos szerepet játszik. A vizsgált lejtő hajlásszögéről az alábbi adatok 
tájékoztatnak :

96 115 135 150 165 175 185 200 215 m
0 10 10 15 15 15 15 18 18°

Tengerszint feletti magasság. 
Hajlásszög ...............................
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A lejtő tehát fölfelé egyre meredekebb abban a zónában, ahol a virágzás maximuma 
helyezkedik el ; 115—135 m tengerszint feletti magasságban a lejtőszög 10 fok, 150— 185 
m között, ahol a virágzás intenzitása már kissé csökken, a lejtőszög 15 fok volt, 200 m 
felett, ahol a virágzás a minimumra csökken, a lejtő a legmeredekebb : 18 fok.

A virágzás alakulásában a síksági részen, a 96 m-es tenger-szint feletti magasságnál, 
fontos szerepet játszik az a körülmény, hogy itt az izohipszákkal párhuzamosan a hegy 
lábánál fut a vasútvonal magas töltése, amely a hegy lejtőkön leáramló hideg levegőt 
feltartóztatja. Ennek hatása kb. 105 m magasságig érvényesül. Az itt elterülő szőlő
állomány gyakran van kitéve a megrekedt hideg levegő fagy veszélyének.

A 180 m tengerszint fölötti magasságon a virágzás-csökkenés két okra vezethető 
vissza : 1. A hőmérsékletnek a magassággal való csökkenésére, amely a kérdéses magas
ságban már érvényesül. 2. Ebben a magasságban fiatal szőlőtelepítés van és a fiatalabb 
tőkék még nem virágoznak oly intenzíven, mint a régebbi telepítésűek. Feltételezhető, 
hogy ez a második ok a hatásosabb.

A virágzás intenzitását a virágzási % alapján állapíthatjuk meg, mégpedig külön
böző magasságban levő sorok átlag százaléka alapján. Ezt kétféle módon végezhetjük 
el. Vagy megállapítjuk a virágzó tőkék, vagy pedig a virágzó fürtök %-át. Fontos kérdés, 
hogy a két felvételezési módszer mellett eredményünk mennyire lesz egybehangzó. 
'Ez természetesen elsősorban attól függ, mit tekintünk virágzó tőnek. Minthogy sokszor 
előfordul, hogy a fenológiai fölvételezést a tőkékre vonatkoztatják, éppen ezért ezt a 
kérdést részletesebben megvizsgáltuk. Megnéztük, hogy az egyes szinteken a virágzó 
fürtök arányszáma és a virágzó tövek arányszáma között milyen különbség adódott, 
aszerint, hogy virágzó tőnek vettük azt a tövet, amelyen 1 ,2 ,3  stb., 10 fürt virágzott.

I. táblázatban az egyes magassági szinteken feltüntettük, hogy mely esetben vezetett 
a két felvételezési mód egyező eredményre.

I. táblázat

T. sz. f. m. Virágzó 
fiirt szám

Tőkék
szerint

%
Fiirt szerinti

°//o
T. sz. f. m.

Virágzó 
fiirt szám

Tőkék
szerinti

%
Fürt szerinti

%

96 m . . . 3 17 17 165 m . . . 4 79 79
115 m . . . 8,6 85 85 175 m . . . 4 26 26
135 m . . . 6,7 76 76 185 m . . . 2,7 20 20
150 m . . . 6,7 70 70 200 m . . . 4 10 10

A táblázatból látható, hogy a virágzási % a 96 m-es síksági részen akkor vezetett 
egyező eredményre, ha az olyan tőkét tekintettük virágzónak, amelyiken 3 fürt virág
zott. 115—150 m magasságig 7 — 9-ig terjedt ez a szám, míg 165—200 m magasságig 
3 —4-ig.

Ha a virágzási % eloszlását a 10 m széles sávon belül akarjuk ismerni, akkor az 
egyes tőkék szerinti virágzási %-ot kell tekintetbe vennünk. Ilven eloszlás látható a 
2. ábrán, amely 96 — 220 m tengerszint fölötti magasság között ábrázolja a fölvételezett 
90 tőke virágzási %-át. Az 1. ábrán a föl vételezett állomány helyzetét a lejtőn egy 
vonallal jelöltük. Az ábra futólagos szemlélete is meggyőz bennünket arról, hogy a 115 — 
150 m magasság közötti sáv az, ahol a legtömegesebb a virágzás. Ennek a területnek 
kedvező volta jelentkezett a rügyfakadásban is. Ennek fenológiai felvételezése 1955. 
május 3-án történt, amikor is azt tapasztaltuk, hogy a sík alföldi részen a szőlő csak a 
rügybontás kezdetén volt, míg 115 —150 m között 2 — 3 levélben állott 4 — 5 cm hosszú 
hajtásokkal. A fenológiai felvételezések alapján tehát méltán tekinthetjük a lejtő eme 
részét ,,kedvező helyzetű lejtő-zónának” [4],

A különböző magasságú sávokban a 10 tő összes fürtjeinek számát és átlag virág
zási %-át II. táblázatunk sorolja fel.

II. táblázat

2 5 9 Összes
v. átlag

Magasság . . . . 96 115 135 150 165 175 185 200 215
Ossz. fürt . . . 56 175 151 133 101 68 92 67 56 899
Vigázási % . . 17 85 76 70 79 26 20 10 12 55
1 tőkére eső fürt .. 5,6 17,5 15,1 13,3 10,1 6,8 9,2 6,7 5,6
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A virágzási %-ok áttekintése világosan mutatja, hogy az állománysáv három részre 
osztható : 1. A sík terep 96 m körüli, 100 m hosszú, 2. a 115—165 m-ig terjedő, kb. 
200 m hosszú középső, és 3. a 175 m-től 215 m-ig terjedő, 160 m hosszú felső részre. 
Az alsó és felső részen a virágzási % 20, míg a középsőben 75 körüli. Az egész lejtő 
virágzási %-a 55.

tehát a 10%-os virágzást tekintjük a virágzás kezedetének, s az 50%-ot a virág
zási fázis beállásának, akkor a lejtő alján és tetején levő állomány alig haladta túl a virág
zás kezdeti fázisát, míg a középső részen az állomány már a beállási stádiumon is túl
haladt. Iliba volna tehát, ha az egész 460 m hosszú sávra, az egész lejtő átlagos virágzási 
százaléka alapján (55%) azt mondanánk, hogy ott beállt a szőlővirágzás fázisa.

Minden különösebb számítás nélkül megállapítható, hogy a középső rész virágzási 
%-a lényegesen (szignifikánsan) különbözik az alsó és felső rész virágzási %-ától. Más a 
helyzet a középső részben. Itt a 150 m magasságú sáv viselkedése rendellenes. Az ennél 
nagyobb magasságban is emelkedik a virágzási %. Statisztikai matematikai módszerrel 
megvizsgáltuk, hogy az egyes sávok között a különbség szignifikánsnak tekinthető-e. 
Az alkalmazott eljárás a következő volt : Két szomszédos sávnak meghatároztuk az 
átlag %-át (p) és ennek az átlag %-nak a hibáját (s). A két sáv közötti ^  különbséget 
végül elosztottuk a hibával és amennyiben ez a különbség nagyobb volt a hiba három
szorosánál, a % érték közötti különbséget szignifikánsnak tekintettük. Az alkalmazott 
képletek a következők voltak [5] :

P = Pi ni +  P2 ” 2

nx +  n2

ahol : q — 1 — p, Pi jelenti a virágzó fürtök áltlag %-át az első sávban, p2 ugyanezt 
a második sávban, n2 az összes fürtök száma az első sávban, n2 az összes fürdők száma 
a második sávban. (A százalék értékeket természetesen tizedes törtekben fejezzük ki.)

A számítások elvégzése után a % arányok különbségének és a hibának hányadosára 
Ap/s-re a III. táblázat szerinti eredményeket kaptuk.

III. táblázat
Sávok közötti különbség..................  1—2 2—4 5 — 6 6 — 8 6 — 9 (2-f-3-j—4—(— 5) — 4*
A p%/s ................................................. 9,58 3,26 7,36 2,38 1,94 3,3

* 1, 2, 3 stb. jelentése ugyanaz, mint a II. táblázatban.

•Az adatokból látható, hogy a sík terület 96 m és a 115 m magassági szint között» 
valamint 115 és a 150 m, a 165 és 175 m, valamint a középső rész átlaga és a 150 m közötti 
szint virágzási százaléka között szignifikáns különbség van. A többi szintek között a 
különbség nem tekinthető ilyennek. A virágzás szempontjából tehát a 96 m-es magasságú 
sík terület és a 175 m feletti terület szignifikánsan különbözik a többitől. Ennek az okát 
már előzőleg meg is adtuk : a jelenség a hegylábi szintnél az erős éjjeli fagyokkal, míg 
a 175 m fölötti területnél a fiatalabb szőlőállománnyal magyarázható. Külön ki kell 
azonban emelnünk a 150 m-es szint visszaesését, ahol a virágzás szignifikánsan külön
böző a 115 m magasságú sáv és az egész középső sáv virágzásához képest . Ennek valószínű 
oka az, hogy a felvételezést megelőző 1954-es esztendőben ezen a területen a szőlőben 
lesülési jelenségek léptek fel. Ez úgy látszik, károsan hatott vissza a szőlőtőke életfolya
mataira, ami a következő esztendőben még a virágzásban is észrevehető volt.

Megjegyezzük, hogy az 1954-es esztendőben ennek a sávnak a talajhőmérsékletét 
és nedvességi állapotát "is megvizsgáltuk és azt rendkívül száraznak és igen melegnek 
találtuk a kömvezetéhez képest ; ugyanitt a termőtalajréteg vastagsága is csekély, és 
ez is hozzájárulhat a szőlőben mutatkozó lesülési jelenségekhez. Ennek igazolására 
bemutatjuk az 5 cm mélységben a talajhőmérséklet alakulását (3. ábra). Az ábra 115 m 
magassági szint a szabad területének, a karós és a kordon állományának talajhőmérsék
letét, ezenkívül a 150 m magassági szint lesült karósállományának talajhőmérsékletét 
mutat ja be. Az ábrából jól látható, hogy 150 m magasságban az egész nap folyamán maga
sabb a talajhőmérséklet, mint a 115 m-es szinten. A különbség a déli órákban meghaladja 
a 7 fokot is. A lesült állománv 5 cm-es talajhőmérséklete kb. ugyanazon nívón mozgott, 
mint a 115 m magasságban levő szabadterület 5 cm-es talajhőmérséklete.

Mindebből tehát látható, hogy a szőlővirágzás % arányának statisztikai elemzése 
olyan jelenségekre hívja fel a figyelmet, amit nem lehet megállapítani akkor, ha egy 
állomány virágzási állapotát futólagos szemléléssel, vagy csak egy kisebb területen végzett 
felvételezéssel állapítjuk meg.
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b) A Sárospatak melletti Királyhegyen 
A Sárospataktól északnyugatra mintegy 2 
derült napsütéses időjárásban fenológiai fel- 
vételezést 1955. június 24-én, azaz az előbbi 
felvételezéstől eltérően egy héttel későbbi 
időpontban. A felvételezett fajta Furmint

3. ábra

végzett fenológiai fölvételezés eredményei. 
km-re levő Királyhegyen is végeztünk

4. ábra

és Hárs, az agrotechnikai eljárás karós művelés volt. A felvételezés annyiban különbözik 
az előzőtől, hogy itt azt 3 égtáji iránynak kitett lejtő oldalán nyugaton, délen és keleten 
végeztük el. A felvételezés módszere egyébként megegyezik a Tokáj-Hegyaljával kap
csolatban ismertetettekkel.

A lejtők hajlásszöge a vizsgált magasságokban, és a lejtő hossza a következő volt :

Déli lejtő Nyugati lejtő Keleti lejtő
Magasság ..............  140 170 200 230 m 140 170 200 m 140 170 200 m
Hajlásszög..............  2 4 4 8° 4 9 9° 2 5 8‘
Lejtőhossz ..........  900 m 500 m 600 m

A felvételezés eredményét a 4. ábra mutatja. A felvételezés átlagadatait lejtőoldalan
ként és magassági sávonként a IV. táblázatban adjuk.

IV. táblázat
Déli lejtő Xyugati lejtő Keleti lejtő
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140 . . 93 9,3 30 140 . . 76 7,6 31 140 . . 42 4,2 1 1
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Ebből látható, hogy kb. a 160— 170 m tengerszint fölötti magasságban van az a terü
let, ahol a legnagyobb mértékű a virágzás. Ha azonban a különböző lejtő oldalakat 
vizsgáljuk, jelentős különbségeket találunk közöttük. A fentemlített magasságban a leg
tömegesebb a virágzás a nyugati oldalon, 17%-kal több, mint a délin és 24%-kal több, 
mint a keletin. A lejtők közötti különbség a magassággal nő. A 200 m magasságban a 
déli oldalon 66%, a keleti és nyugati oldalon pedig 10% a virágzás. Az alacsony virág- 
zási% oka azonban az is lehet, hogy az egyes oldalak tőkéinek állapotában nagy különb
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ség volt, főleg a keleti oldal tőkéi mutatkoztak gyengéknek. Nagyobb területen végzett 
felvételezéseknél természetesen nehézséget okoz az, hogy a felvételezett terület több 
tulajdonos között oszlik meg. A kezelésben mutatkozó egyéni különbségek természetesen 
visszatükröződnek a szőlő állapotán. A Sárospataki Királyhegyen ezzel a befolyásoló 
tényezővel is találkoztunk, míg a Tokaj-Hegyaljánál erre nem kellett tekintettel lennünk, 
minthogy az egész felvételezett lejtő a kísérleti intézethez tartozott.

A Királyhegyen is megvizsgáltuk a virágzó fürtök és tövek összefüggését. A külön
böző lejtőkön az összehasonlítás eredményét az V. táblázat tünteti fel.

V. táblázat
Déli lejtő Nyugati lejtő Keleti lejtő
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200 . .. 4,4 6 6 6 6 200 . . 3 10 10 200 . . 2 10 10

Az eredmény itt is ugyanaz, mint a Tokaji Kopasznál, a különböző oldalakon és a 
különböző magasságokban igen eltérő számú fürt az, amely azonos eredményt ad a 
virágzási % meghatározásánál.

A virágzási % megállapításánál nemcsak az okoz nehézséget, hogy a virágzó fürtök
ből, vagy a tőkékből indulunk ki, és mikor tartjuk a tőkét virágzónak, hanem nehézséget 
okoz még az a körülmény, ha a vizsgált tőkék száma azonos is, a rajtuk levő fürtszám 
nem egyenlő, és igy előfordul, hogy különböző magasságban levő terület virágzási %-ában 
nem találunk különbséget akkor, amidőn a virágzó fürtök számában az eltérés igen 
nagy.

A Királyhegy lejtőinek virágzási ábráját vizsgálva látjuk, hogy az nem tekinthető 
homogénnek. A magas virágzási %-kal kitűnő déli lejtőn például 2 terület is beékelődik 
25% alatti virágzási sávval. Ez arra mutat, hogy vagy a talaj, vagy egyéb okok miatt 
alakul egyenlőtlenül a virágzás. Általában a déli és a nyugati lejtőn egyaránt a 160—170 
m magasságban találjuk a legtömegesebb virágzást . Itt tehát ez a sáv tekinthető kedvező 
helyzetű lejtő zónának. A déli oldalon ez a zóna 200 m fölé terjed. (Az adatokból úgy lát
szik, hogy az egy tőre eső fürtszám is a kedvező helyzetű lejtőzónában a legnagyobb.)

Az előbbi módszer alapján megvizsgáltuk a 170 m magasságú sávban, hogy az egyes 
lejtőle virágzási %-a között van-e szignifikáns eltérés. Az eredmény a következő :

déli-nyugati lejtő =  2,57,
^  — nyugati-keleti lejtő =  4,66,

déli-keleti lejtő =  2,97.

A számadatokból látható, hogy az említett sávban a keleti és a nyugati lejtő virágzási 
%-a között van szignifikáns különbség, míg a keleti és déli lejtő közötti különbség erősen 
megközelíti a szignifikáns nívót. Levonható tehát az a következtetés, hogy a keleti lejtő 
virágzási %-a mind a déli, mind pedig a nyugati lejtőhöz, de jóként a nyugati lejtőhöz 
képest szignifikánsan kisebb. Ezzel szemben a déli és a nyugati lejtő közötti különbség 
nem mondható számottevőnek, a különbség a véletlen eredménye.

Az alacsonyabb szintek virágzása között jelentős eltérés nincs. A 140 m-es szinten a 
déli és nyugati lejtő virágzási %-a egyforma, de mindkettőnél szignifikánsan kisebb a 
virágzási % a keleti lejtőn.

A Tokaji Kopaszon és a Királyhegyen folytatott felvételezés időkülönbsége mind
össze 1 hét. Á rendelkezésünkre álló adatokból következtethetünk arra, hogy a virágzás 
melyik helyen volt előrehaladottabb állapotban. A Tokaji Kopaszon 165 m magasság
ban'79%-os, a Királyhegy déli oldalán 170 m magasságban 60%-os virágzási értéket 
találtunk. Minthogy ez utóbbi helyen később történt a felvételezés és ennek dacára a 
virágzási % kb. azonos tengerszint feletti magasságban 19%-kal kisebb volt, arra kell 
következtetnünk, hogy a Királyhegyen a virágzás elmaradt a Tokaji Kopaszhoz képest. 
Ennek oka a Királyhegy kisebb lejtőszögében keresendő.
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3. Az agrotechnika hatása a virágzásra. A Tokaji Kopaszon a 115 m magassági 
szinten a karós mellett korion művelésű állomány is volt. így lehetőség nyílt a két állo
mány összehasonlítására. A felvételezés napján, 1955. jún. 17-én, 3 mikroklíma állomást 
létesítettünk a két különböző agrotechnikájú (kordon, karós) szőlőállományban és egyet 
a szabad területen. így a két állomány mikroklímáját is jellemezhetjük a fenológiai adatok 
mellett. A két művelés virágzó és nem virágzó fürtjeinek adatait a VI. táblázat adja.

VI. táblázat : 
1955. VI. 17.

Virágzó és nem virágzó fürtök (karós művelés)
1 T. sz. f. m. 115 m

Tőkék száma
Átlag1 - 3 4 5 6 7 8 9 10

V n V n v n V n v n V n V n v n v n v n

18 3 9 í 4 — 19 2 8 2 22 2 2 0 3 14 8 11 2 25 2 85

21 - n - 2 0  - 15 - 18 — 24 - 27 -
(kordon művelés 

25 — 20 — 19 100

Összes
fürtök
száma

206

v =  virágzó fürtök száma, n =  nem virágzó fürtök száma.

Az összehasonlításból azt látjuk, hogy a karós művelésben 10 tők,e összfürtjeinek 
85%-a virágos, a fennmaradó 15% még nem virágzik. A korion művelés tömegesebb 
virágzását a kedvező mikroklímával magyarázzuk.

A két művelés mikroklímáját az 5 cm-es talaj hőmérsékleti adatokkal és 10 cm-en 
észlelt sugárzási viszonyokkal jellemezzük (lásd 5. ábrát). Az 5 cm-es mélységben a 
talajhőmérsékletnél a kétféle agrotechnikai eljárás hatása jól látható az egész besugárzási 
típus alatt. A különbségek a déli órákban meghaladják a 2,0 fokot. A magas napállás 
miatt a nap sugarai akadálytalanul juthattak az alacsony művelésű, kelet—nyugati 
irányú kordon sor közé, szemben a magasabb karós műveléssel.

5. ábra

Talajnedvesség

cm
2 -

20-

40-

60-

77 18 %

Sugárzás
10 cm-en

Az agrotechnika által kialakított kedvező mikroklíma mellett szól. a sugárzás- 
többlet is. A magasabb virágzási % a kordon művelésben ennek tudható be. A szabad- 
terület sugárzását 100-nak véve, a kordon művelés a szabadterületének 88 %-a, a karós 
66%-a.

Talajnedvesség tekintetében a kordon, 20 cm-en viszont a karós, 40 cm-en ismét a 
kordon a szárazabb, a különbség azonban nem éri e l az L%-ot sem. Legnedvesebb a 
szabadterület 20 cm mélységben, de 40 cm-től kb. ugyanolyannak mondható, mint az 
állományok alatt. A talajnedvesség alakulását az 5. ábra bal felső sarkában láthatjuk.
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A korion művelésű és a karós művelésű állomány virágzási %-át az előbbiekben 
alkalmazott módszer szerint összehasonlítva azt találjuk, hogy A 5,0, vagyis
a két állomány virágzási %-a nagymértékben különbözik egymástól.

A fentemlített tények arra mutatnak, hogy a kordon műveléssel növelni tudjuk a 
fénytöbbletet, illetve biztosítani tudjuk a fény jobb kihasználását. Azáltal, hogy a 
karós művelésnél a szőlővesszők a karóhoz vannak kötve, a belső fürtök árnyékban 
vannak, ami késlelteti a virágzást, valamint éréskor a belső fürtök cukortartalmát 
csökkenti. A nagyobb sugár-élvezet megmutatkozott az aszú termelésben is. A kordon
ban 1 tőkére 7,02 dkg, a karósban 0,26 dkg aszúszem jutott. A kordonban a vesszők be- 
éredése, valamint a szőlőbogyók töppedése is hamarabb megkezdődött, mint a karós 
állományban. A vegetáció is hamarabb befejeződött a kordonban. A kordon előbb be
érlelte fürtjeit, éppen ezért ott a szüretelést előbb meg lehetett kezdeni.

A fenti adatok látszólag azt bizonyítják, mintha a kedvező mikroklíma itt egyszerű 
agrotechnika-változtatással elérhető lenne. A kérdés azonban itt nem olyan egyszerű. 
A kordonnak nagyobb a lomb felülete s ezáltal a párologtató felülete is. A karósnál az 
összekötés miatt a belső leveleknek kisebb a párolgása, ennek következtében a kordon
nak nagyobb a talajnedvesség-szükséglete. Ha ez fedezhető, akkor a kordonművelés 
hátrányos a termés kialakítására, mert a levelek nedvesség hiányában hamar megsárgul
nak s lehullanak.

A kordonművelésnek azonban kétségtelenül sok előnye van, nagy a sugárélvezete, 
több aszút termel, gépesítet művelésre alkalmasabb, kevesebb a fa szükséglete, ked
vezőbb a mikroklímája stb. Ezért érthető tehát annak a hangoztatása: hogy azokon a 
helyeken, ahol lehet, a karós művelésről térjünk át kordonművelésre. Ezek a kérdés 
gyakorlati oldalai.

4. Összefoglalás. A fenológiai felvételezés, akár virágzásról, akár más fázisról is van 
szó, különböző problémákat vet föl. A szőlő esetén például láttuk az eddigiekben, hogy más 
eredményre jutunk, ha az összfürtökre, vagy a virágzó tőkék alapján állapítjuk meg, 
hogy egy állomány, vagy annak egy része milyen mértékben virágzik. Felvételezésünk 
akkor vezet helyes eredményre, ha a virágzás %-át tőkénként annak összes és virágzó 
fürtjei alapján állapítjuk meg. Nehézségek merülhetnek fel ezzel kapcsolatban még akkor 
is, ha egy állományt sík vidéken vizsgálunk, de természetesen fokozódnak a nehézségek 
akkor, ha a vizsgált állomány lejtőn helyezkedik el. Itt a lejtő hajlásszögén kívül talaj 
és művelésbeh különbségek éppúgy mutatkozhatnak, mint olyanok, amelyek a telepített 
szőlő korával, fejlettségi fokával, betegségekkel és a lejtő irányával és a művelési móddal 
(kordon és karós művelés) függnek össze. A szőlőállomány ezenkívül visszatükrözheti 
az előző évek száraz vagy nedves időjárásának, esetleg egy erősebb fagynak az utó
következményeit. Ezek ismét a szőlőtő korától és fajtájától függően különbözőképpen 
érvényesülnek.

Az általunk ismertetett eljárás még nem teljesen kidolgozott és végleges felvételezési 
módszer, de az eddigiekből következik, hogy egy lejtős területen a felvételezést sávon
ként kell végrehajtanunk, és az így nyert eredmények statisztikai matematikai mérle
gelése lehetővé teszi azt, hogy az állományban, vagy annak talajában jelentkező különb
ségekre pusztán a fenológiai felvételezés útján rámutassunk. A további vizsgálatok 
feladata lesz, hogy a fenológiai fejlődésben jelentkező egyenetlenségek okát kimutassák. 
Az ilyen módon végrehajtott fenológiai felvételezés tehát igen hatásos előlépcsője és 
irányítója lehet a mikroklímatológiai kutatásoknak. Ott kell keresnünk a mikroklíma- 
tológiai különbségeket, ahol a fenológiai fejődésben különbségek jelentkeznek.
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A M eteoro lóg ia i V ilágszervezet E u róp a-értekezlete  D u brovn ik ban
(1 9 5 6 . m árcius 1 2 — 14)

A Meteorológiai Világszervezet műkö
dése kapcsán a földkerekség kontinensei 
és óceánjai, mint ismeretes, hat körzetre 
vannak beosztva. Mindegyik számára kü
lön szerv, ún. területi bizottság (association 
regionale) gondoskodik az ottani országok 
meteorológiai szolgálatai közötti együtt
működés irányításáról. Az európai országok 
közti együttműködést a VI. számú területi 
bizottság látja el, ugyanis az egyes területi 
bizottságok megszámozása az illető konti
nensek és óceáni területek nevének betű
rendje szerint történt meg.

Az európai területi bizottság 1952-ben 
alakult meg és első ülését Zürichben tar
totta. A bizottság második ülésszakát 
1956. március 12-re hívták össze a jugo
szláv tengerpartra, Dubrovnikha. A nagy- 
fontosságú ülésszak főbb eseményeiről az 
alábbiakban számolunk be.

Az elmúlt négy esztendő alatt a mete
orológia minden ága újabb nagy fejlő
désen ment át. Új felfedezések, új kutató- 
módszerek, az eddiginél sokkal merészebb 
kutatási célok nagy számban merültek 
fel. A meteorológiai kutatásban felhasznált 
technikai segédeszközök is rohamosan 
fejlődtek, egyúttal pedig lényegesen ki
bővültek azok az igények is, amelyeket az 
egyes országok gazdasági élete a mete
orológiai szolgálatokkal szemben támaszt. 
Következésképpen az európai területi bi
zottság ülésszakának igen terjedelmes tár
gyalási anyagot kellett megvitatnia. Ennek 
tudatában az ülésszak tartamát már eleve 
minimálisan két hétben állapították meg. 
A tárgyalások helyes irányítása lehetővé 
tette, hogy a bizottság az összes kitűzött 
tárgysorozati pontokat eredményesen le 
tudta tárgyalni és megfelelő határozatokat 
tudott reájuk nézve hozni anélkül, hogy a 
kéthetes munkaidő meghosszabbítására 
lett volna szükség. Ezt azonban csak úgy 
sikerült elérni, hogy a második hét folya
mán az egésznapos ülések kiegészítése
képpen még néhány éjszakai ülést is 
beiktattak.

A területi bizottság ülésén 30 európai 
ország képviseltette magát kisebb vagy 
nagyobb létszámú delegációkkal. Ezen
kívül két európai állam (a Német Demokra
tikus Köztársaság és Albánia), amelyek
nek a világszervezetbe való felvétele 
még mindig nem nyert elintézést, az érte

kezletre nem küldhetett ugyan szavazati 
joggal felruházott delegációkat, azonban 
a Német Demokratikus Köztársaság részé
ről három kiváló meteorológus személyi 
meghívás alapján, tanácskozási joggal 
mégis részt vehetett az ülésszak munká
lataiban.

Megjelent továbbá az értekezleten az 
Egyesült Nemzetek képviselője, továbbá 
néhány más nemzetközi testület kikül
döttje (Nemzetközi Polgári Légiforgalmi 
Szervezet, Nemzetközi Geodéziai és Geo
fizikai Unió). Végül megfigyelőként részt 
vettek három Európán lenül eső állam 
delegátusai, akiknek a Meteorológiai Világ- 
szervezet szabályai felszólalási jogot biz
tosítanak szavazási jogosultság nélkül.

Az ünnepi megnyitáson résztvett D. A. 
Davies, a Világszervezet főtitkára, vala
mint a jugoszláv kormány képviseletében 
Mate Jaksic meghatalmazott miniszter, 
aki francianyelvű beszéddel üdvözölte az 
értekezletet. Az ülésszak plenáris üléseit 
J. Lugeon, a területi bizottság elnöke 
vezette, de a részletesebb vitát kívánó 
pontok előzetes tárgyalása különleges bi
zottságokban történt. Ilyen volt mindenek
előtt a szűkkörű jelölő bizottság, amelynek 
az új elnökség megválasztását kellett elő
készíteni. Magyarországot az a kitüntetés 
érte, hogy a mindössze 5 tagból álló jelölő 
bizottságban a magyar delegáció vezetője, 
Dési Frigyes professzor is helyet foslalt. 
Működött továbbá két nagy taglétszámú 
szakbizottság, amelyekben minden ország 
delegációja legalább egy-egv taggal kép
viseltette magát ; az egyik a hírközlési 
kérdéseket tárgyalta M. C. V. Ockenden 
brit delegátus elnökletével, a másik a tárgy
sorozat többi kiemelkedő kérdéseit vitatta 
meg M. J. Bessemoulin francia delegátus 
vezetésével. A tárgyalások előhaladásában 
kiemelkedő szerepet töltött be a szovjet 
delegáció, amely M. V. I. Korzun fődele
gátus vezetésével minden fontosabb kér
dés megoldását igen nagy mértékben 
segítette elő tárgyilagos, előzékeny maga
tartásával és mindannak a segítségnek a 
készséges megadásával, amit a világ leg
nagyobb meteorológiai hálózatának tapasz
talatai és hatalmas erőforrásai lehetővé 
tesznek.

Az ülésszak szelleméről és sokfelé ágazó 
munkájáról tömör tájékoztatást nyújt
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Dési Frigyes professzornak Dubrovnikban 
adott rádiónyilatkozata, amely az ENSZ 
jelenlevő képviselőjének felkérésére a Ma
gyar Rádió számára készült. Dési profesz- 
szor a magnetofonszalagra vett nyilat
kozatban következőket mondotta :

,, A Meteorológiai Világszervezet Európai 
Bizottsága március 12-én kezdte második 
ülésszakát Dubrovnikban. Őszinte örömmel 
jöttünk — a Magyar Népköztársaság kép
viseletében — e csodálatosan szépfekvésű és 
történeti emlékekben gazdag városba.

Érkezésünk első pillanatától kezdve baráti 
és szívélyes légkör vesz körül bennünket, 
s e baráti és szívélyes légkör kialakítása 
elsősorban a vendéglátó jugoszláv meteoroló
gus kollégáink érdeme. A mintaszerű szer
vezés és rendezés is jó munkájukat dicséri.

A kongresszuson 33 állam küldöttei 
jelentek meg, s rajtuk kívül még egyéb nem
zetközi tudományos intézmények és az ENSZ 
képviselői. Körülbelül 00 személyről van 
szó, s ha ehhez hozzászámítjuk még a ren
dezőknek 25 — 30 főből álló csoportját : — 
120 főre becsülhetjük a kongresszus részt
vevőinek számát.

Az első plenáris ülésen több bizottság 
alakult meg, s ez alkalommal az a meg
tiszteltetés ért, hogy az öt főből álló jelölő 
bizottság egyik tagjává választottak. Ez a 
bizottság készíti elő az Európai Bizottság 
új elnökének és alelnökének megválasztását, 
olyan formában, hogy plenáris ülés elé 
terjeszti az elnök- és alelnök- jelöltek listáját.

A munka javarészét a technikai és a hír
adásügyi bizottság végzi. Az eszmecserék 
tartalmasak, s ha akadtak is vélemény- 
különbségek : — a megértés és békés együtt
működés szellemében — eddig még minden 
egyes esetben megtaláltuk a helyes megoldás 
útját. Különösen a magaslégköri mérések 
időpontja és pontossága, e mérések felső 
határa, a különböző fajtájú meteorológiai 
állomások hálózatának sűrűsége körül folyt 
élétik vita. Természetesen nemcsak e néhány 
technikai jellegű kérdés keltett sokoldalú 
érdeklődést, hanem azok a híradásügyi 
problémák is, amelyek Európa távgépíró
hálózata pontos működésének feltételeit ele
mezték. Ezzel kapcsolatban tudnunk kell 
azt, hogy szerte a világon, éjjel és nappal 
távgépíróik továbbítják az időjárásjelentése
ket, s e hatalmas méretű távgépíró-hálózat
nak perces pontossággal kell működnie. Erre 
azért van szükség, mert a meteorológia 
fejlődésével az időjárásjelentéseknek nem
csak tartalma és formája változik, hanem 
mennyisége is.

Talán az sem lesz érdektelen, ha az idő
járásról is mondok egy-két szót. Otthon 
bizonyára sokan azt hiszik, hogy itt, az 
Adriai-tenger partján, az olaj- és narancs
fákkal övezett Dubrovnikban már napsuga
ras, pompás tavasz van. Az higykedők 
megnyugtatására csak azt említem meg,

hogy március 11-én olyan hózápor volt 
Dubrovnikban, amilyenre 100 esztendő során 
nem volt példa : itt ugyanis 100 év óta nem 
esett hó márciusban. Egyelőre 11-e áta sem 
fordult tavasziasra az időjárás, de mi 
makacs optimizmussal várjuk a kedvező 
fordulatot. Addig is örömmel veszünk részt 
a kongresszus munkájában, mert nem két
séges, hogy az Európai Bizottság határo
zatai valamennyi ország meteorológiai szer
vezetének és az időjárás tudományának 
javát és további fejlődését szolgálják.”

Még néhány érdekes részletet kell meg
említenünk. Az ülésszak tárgysorozata 
összesen 49 napirendi pontból és alpont
ból állott, amelyek 10 főcsoportba egye
sítve kerültek megvitatásra : 1. Az ülés
szak munkabeosztása. 2. Beterjesztett jelen
tések (az elnök részletes jelentése az elmúlt 
négy esztendő munkájáról, valamint az 
1956 januárjában Párizsban megtartott 
előkészítő munkabizottsági ülések eredmé
nyeiről és javaslatairól szóló igen terje
delmes beszámoló, amely a meteorológiai 
hírszolgálat fejlesztési kérdéseivel foglal
kozott). 3. Észlelőhálózati ügyek. 4. Sür
gönykulcsok. 5. Távközlési ügyek. 6. Vegyes 
javaslatok (éghajlati atlaszok, nemzetközi 
geofizikai év ügyei, segélynyújtás a fejlő
désben elmaradt országok meteorológiai 
szolgálatainak, a száraz éghajlatú országok 
problémái, gépkocsiközlekedésnek nyúj
tandó meteorológiai eligazítás, barométer- 
összehasonlítások, régebbi értekezletek ha
tározatainak módosítása , hőmérsékleti prog
nózisok idegen országok területére). 7. 
Munkaterv a következő ülésszakig terjedő 
időre. 8. Tisztújítás. 9. Munkabizottságok 
szervezése. 10. A harmadik ülésszak elő
készítése.

A tárgysorozati pontok vitája során a 
Világszervezet szabályainak megfelelően 
összesen 83 emlékirat (a világszervezet 
hivatalos elnevezése szerint dokumentum) 
került kiosztásra egyidejűén francia és 
angol példányokban. Ezek között nemegv 
10—20 oldalnyi vagy ennél is nagyobb 
terjedelmű. A Bizottság mintegy ötven 
határozatot illetőleg ajánlást fogadott el : 
a határozatok az összes államokra kötelező 
érvényű döntések, az ajánlások ellenben 
olvan kérdésekre vonatkozó állásfoglalá
sok, amelyekben csak a Világszervezet 
magasabb szervei hozhatnak határozatot, 
nevezetesen az Igazgatóválasztmány, vagy 
az egész földkerekségre hatáskörrel bíró 
nagy szakbizottságok, elsősorban a Szinop- 
tikai Bizottság és az Aerológiai Bizottság 
hatáskörébe esnek.

A meghozott határozatok közül jelentő
ségük miatt a következőket említjük itt 
meg. A területi bizottság egyhangú hatá
rozattal felhívja az összes országok mete
orológiai szolgálatait, hogy a radioaktív 
méréseket (a levegő és a csapadékok
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adioaktivitására vonatkozó méréseket) 
az eddiginél is kiterjedtebben végezzék. 
A tárgyalások folyamán kitűnt, hogy 
ilyen mérések ma már csaknem minden 
országban folynak, vagy előkészületben 
vannak. A területi bizottság egy másik 
határozata kijelölte Európa számára a 
szinoptikai és aerológiai észlelőállomások 
alaphálózatát, vagyis azt a minimális 
számú észlelőállomást, amelyről minden 
országnak gondoskodnia kell az eredmé
nyes együttműködés érdekében. A mai 
meteorológia egyik legfontosabb kutató
eszközének, a rádiószondának kifogástalan 
használhatósága érdekében a bizottság 
szabályozta a magasabb levegőrétegekben 
végzett hőmérsékleti mérések sugárzási 
hibái miatt szükséges ún. sugárzási korrek
ció alkalmazását. A talajállapot sürgöny- 
zésére nézve a területi bizottság úgy hatá
rozott, hogy elfogadja és általános érvényű
vé teszi ennek az igen fontos adatnak a 
közlésére azt a számkulcsot (2-es jelző
számmal ellátott számcsoport), amely a 
Szovjetunióban és a népi demokratikus 
országokban (többek közt nálunk is) 
használatban van és igen jól bevált. Egy 
másik fontos határozót arra vonatkozik, 
hogy Európában jelenleg két nemzetközi 
meteorológiai teleprinter-hálózat működik, 
egy Kelet-, egy pedig Nyugat-Európában. 
A területi bizottság a szovjet delegáció 
kezdeményezésére kimondotta, hogy a 
két hálózatot sürgősen össze kell kap
csolni egymással, ami az európai kontinens 
meteorológiai hírszolgálatában új korszak 
hajnalát jelenti. További fontos határozat 
a kisebb országok meteorológiai rádióadásait 
bizonyos csoportokba foglalja össze annak 
érdekében, hogy a kevesebb rádiótávirász- 
szal rendelkező országok is hiánytalanul 
felvehessék a prognózisszolgálathoz szük
séges egész adatanyagot. így például 
Magyarország, Jugoszlávia és Albánia a 
határozat értelmében együttesen alkot 
majd egy ilyen együttműködési csoportot, 
amelynek rádióadásait időbelileg is pon
tosan össze kell hangolni. Új szabályozás 
történt a havonként leadásra kerülő ég
hajlati táviratok közreadására nézve is. 
Ha az éghajlati távirat leadására kijelölt

napok munkaszüneti napra esnek, akkor 
leadásukat a legközelebbi munkanapra kell 
halasztani, mert a kisebb rádióvételi 
személyzetű országok munkaszüneti napo
kon nem mindig képesek az összes adatokat 
felvenni. Az egész éghajlati táviratanyagot 
ugyanabban az adási időpontban egymás
után kétszer kell leadni, éspedig a HH —60 
és HH-f-20 szélső időhatárokon belül kell 
a kétszeri leadásnak megtörténnie (HH 
az adási órát jelenti, a számok perceket 
jelentenek). A területi bizottság e hatá
rozatok meghozatala után titkos szava
zással megválasztotta a bizottság új elnök
ségét. Az újonnan megválasztott elnök 
Alf Nyberg, a kiváló svéd meteorológus, a 
svéd meteorológiai szolgálat vezetője, az új 
alelnök pedig M. Perovic, a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság központi mete
orológiai szolgálatának vezetője.

Az ülésszak további, számunkra nagy- 
jelentőségű és igen örvendetes határozata 
kimondja, hogy a bizottság elfogadja a, 
magyar delegáció javaslatát, amely a har
madik ülésszak színhelyéül Magyarországot 
(Budapestet) jelöli ki.r Időpontul 1958 
szeptember hónapját tűzték ki. Tekintve a 
letárgyalandó anyag nagy terjedelmét, az 
új ülésszakot három hétre tervezik. A 
jugoszláv delegáció felajánlotta, hogy ren
dezési tapasztalatait az összes errevonat- 
kozó adatokkal együtt a magyar mete
orológiai szolgálat rendelkezésére bocsátja. 
Ezt a segítséget annál inkább köszönettel 
fogadjuk, mert az értekezlet rendezését 
jugoszláv részről igen alaposan és jól 
oldották meg és a több nyelven folyó tár
gyalások zavartalan menetéhez szükséges 
bonyolult irodai apparátus az ülésszak 
egész tartama alatt — niég a nagy munka- 
torlódással járó éjszakai ülésezések idején 
is — mintaszerűen működött.

Hogy a bizottság harmadik ülésszaká
nak színhelyéül Magyarországot válasz
totta, abban jóleső jelét látjuk annak az 
egyre növekvő megbecsülésnek, amelyet 
a néhány év óta gyors ütemben fejlődő 
magyar meteorológiai munkásság az euró
pai szakkörökben kivívott magának.

Aujeszky László

A virtu á lis h ő m érsék le trő l
Ismeretes, hogy a Tv virtuális hőmérsék

letet (abszolút fokokban) kifejező for
mulák közül leghasználatosabbak az aláb
biak :

TTv = ------- ---------, (1)
1-0 ,377 e/p

vagy
T. =  T(1 +0,604«), (2)

ahol T a hőmérsékletet (abszolút fokokban),

s a specifikus nedvességet jelenti a p 
nyomású telítetlen nedvességű levegőben, 
amelyben a vízgőz nyomása e.

(1) és (2) között — ennek nyomát a 
szakirodalomban ilyen formában nem ta
láljuk — igen egyszerű módon találhat juk 
meg az összefüggést. Ha o-val jelöljük a 
nedves levegő sűrűségét :

6 — Qi 4~ d ; (3)
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Qi a száraz levegő és d a vízgőz sűrűsége. 
A gázegyenlet felhasználásával (3) még 
így is írható :

p _ P* , £ (4)
~  R iT  +  Rw T ’

ahol pi a száraz levegő parciális nyomását 
jelöli. Tekintettel a száraz levegő Rt és a 
vízgőz Rw gázállandója közötti

Rw =  1,604 Rh vagy Rt =  0,623 Rw (5) 
összefüggésre, valamint Dalton törvénye 
értelmében a

V =  Pi +  e (6)
kifejezésre :

6 =  E iT  +  0,623 R  rp »
honnan

Q =  z f r  (1 -0 ,377e/p),

és amint ismeretes, (7)-ben éppen a 
T

Tv =  1 - 0,377e/p
hányadost nevezzük virtuális hőmérsék
letnek.

Vezessük be az 1/(1 — 0,377 e/p) hánya
dosba az s specifikus nedvességet. Nyil
vánvaló, hogy

,1 V
1 -  0,377e/p ~  p-0 ,377e ’

ha a számlálót és nevezőt p- vei szorozzuk.
(6) felhasználásával :

V  _  P i  +  £ 
p —0,377e ~ p i 0,623e’

A gázegyenlet és (5) alkalmazásával :
Pi + e Qi Ri T +  d 1,604 Rt T

Pi +  0,623 e =  qTRi T  +  dR t T  '
Osszunk a számlálóban és nevezőben 
QiRiT-ve 1 :

QiRiT +  d 1,604 PhT_ 1 +  1,604 d/Oj 
QiRiT -j- d R:T 1 ■ d/Qi

A d/Qi hányados az m keverési viszonyt 
adja, tehát

1 1 +  1,604 m
1—0.377 e/p ~~ 1 - f m

Ismeretes, hogy az s specifikus nedvesség 
és az m keverési viszony között az

s

összefüggés áll fenn, s ha ezt helyettesít
jük :

1
1-0 ,377 e/p

1 +  0,604 s,

honnan — (l )-rc visszatérve — :
Tv = T (1 +  0,604 s).

Dési Frigyes

Az 1 9 5 6 -o s  feb ru ár h ő m érsék le te  az éghajlati va lószínűségek
tü k réb en

Az elmúlt rendkívül hideg február után 
jogosan felmerül a kérdés : Milyen mérték
ben tekinthető a februári havi középhő
mérséklet rendkívülinek? A budapesti 
homogénné tett, és 1780-ig visszanyúló 
hőmérsékleti havi közepek alapján meg
állapíthatjuk, hogy az idei —7,2°-os havi 
közép az 1929-es —7,6°-os rekord után a 
második helyen áll, tehát eddigi észlelé
seink alapján 2/177 =  0,011 annak a való
színűsége, hogy olyan hideg, vagy még 
hidegebb február előforduljon, mint az 
idei. Mint érdekességet megemlítjük, hogy 
ha az idén nem lett volna szökőév és a 
február 28 napos lett volna, a 28 napra 
számított havi közép éppen —7,6° lett 
volna, vagyis megegyező az 1929-es re
kord értékkel. Az idei február 29-e tehát 
0,4°-ot „rontott” a havi középen enyhesége 
miatt.

Az idei februári középhőmérséklet rend
kívüliségét azonban nem is annyira a 
havi közép alacsony értékével mérhetjük

le (bár az is közel esik az előfordult extrém 
értékhez), hanem a januárról februárra 
való hőmérséklet-változás nagyságával. Ja
nuárról februárra éghajlati viszonyaink 
mellett közel 2 fokot emelkedik a havi 
közép, azonban tapasztalatból tudjuk, 
hogy egyes években (az 1780—1956 közötti 
177 évből 47-szer, vagyis az esetek 26,5 
%-ban) a február hidegebb, mint a január. 
Különösen enyhe telekre jellemző, hogy a 
decemberi és januári enyheség után feb
ruárban rendszerint föllép még egy-két 
hetes hidegebb időszak. Az eddig elő
fordult két legnagyobb hőcsökkenés a 
januári középről a februárira 4,9°, ill. 4,6° 
volt 1845-ben, ill. 1917-ben; mindkét 
esetben mérsékelten enyhe január után. 
Az idei tél enyhe decembere és január első 
fele után is várható volt, hogy februárra 
hőcsökkenés fog bekövetkezni, azonban 
ennek legvalószínűbb értékéül az eddig 
előfordult esetek középértékét véve, 2,0 
fokos csökkenésre számíthattunk. Ezzel
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szemben idén a januári l,5°-os közepet 
követő —7,2°-os februári közép 8,7°-os 
csökkenést jelentett, tehát olyat, mely 
messze fölülmúlta az eddigi rekordot. Az 
alábbi kis táblázatban összeállítottuk az 
elmúlt 177 esztendőből a januári és feb
ruári középhőmérsékletek különbségének 
gyakorisági eloszlását. (Pozitív érték esetén 
a február melegebb volt és viszont).

Különbség Esetek
száma

— 9,0—8 ,1 ° ........................... 1
— 8 ,0 - 7 ,1 ° ...........................
— 7,0—6 ,1 ° ...........................
— 6,0—5 ,1 ° ...........................
— 5,0—4 ,1 ° ........................... 3
— 4,0—3 ,1 ° ...........................  7
— 3,0—2 ,1 ° ........................... 11
— 2,0—1,1°........................... 14
— 1,0—0 ,1 ° ........................... 11

0 ,0 - 0 ,9 ° ........................... 15
1.0— 1 ,9 ° .......................  23
2.0— 2 ,9 ° .......................  26
3.0— 3 ,9 ° ...........................  20
4.0— 4 ,9 ° .......................  19
5.0— 5 ,9 ° .......................  10
6.0— 6 ,9 ° .......................  7
7,0 — 7,9° '...........................  5
8.0— 8 ,9 ° .......................  3

_ 9,0—9 ,9 ° ........................... 2
Á tla g .....................................  1,9
Szórás ...................................  3,1

Az idei hőcsökkenés példátlan volta 
szembetűnő. A középérték és a szórás 
alapján kiszámíthatjuk annak (normál 
eloszlás szerinti) elméleti valószínűségét, 
hogy a januárról februárra való közép
hőmérséklet- változások sokaságában ilyen 
vagy ennél nagyobb mérvű csökkenés 
jelentkezzék. Eredményként nyerjük : 
0,0004 annak a valószínűsége, hogy 8,7°-ot 
elérő vagy azt meghaladó csökkenés lépjen 
fel januárról februárra a havi középhő
mérsékletek között. Ez tehát azt jelenti, 
hogy éghajlati jellegünk fennállása esetén 
minden 2500 évben egyszer fordulhatna 
elő az, hogy a február a januárnál közép
értékben legalább 8,7°-al hidegebb legyen!

Az idei télen tehát nagyon ritkán fel
lépő éghajlati jelenséget éltünk át. A 
januárról februárra bekövetkező hőmér
sékleti törés olyan nagymérvű volt, 
amilyenre a legóvatosabb valószínűségi 
becsíés mellett sem számíthattunk. A 
jelenség egyben rámutat arra, hogy még az 
egészen hosszú éghajlati sorozatokból le
vezetett valószínűségi következtetések sem 
eléggé szilárdak. Jó példa erre a közel
múltból 1955 augusztusának csapadéka : 
bősége (Budapesten) úgyszintén messze 
túlszárnyalta az addigi adatok alapján 
lehetségesnek vélt maximális értéket.

Péczely György

A datok a D una 1 9 5 6 . m árciusi árvizének  m ete o r o ló g ia i
hátteréhez

Vízügyi feljegyzéseink szerint ez év 
márciusában 200 év óta nem tapasztalt 
magas vízállás lepte meg a Dunaföldvár— 
Mohács közötti Duna-szakaszt, s ennek 
során ott súlyos árvízkatasztrófa követ
kezett be. Napilapjaink és vízügyi szak- 
folyóirataink sokat foglalkoztak e márciusi 
jeges árvízzel és biztosan sokat foglalkoz
nak még ezután is. Az árvízkatasztrófának 
több oka volt. Közülük a fontosabbak — 
mintegy időrendi sorrendben —, a követ
kezők :

1. Nagyarányú olvadás a Duna felső és 
középső szakaszának vízgyűjtő területén.

2. Jégdugók képződése egyes meder- 
szakaszokon.

3. Gátszakadások.
Az első teljes egészében, a második, 

legalábbis részben, meteorológiai jelensé
gek következménye, érdemes tehát velük 
folyóiratunk hasábjain is foglalkoznunk.

Áz árvíz közvetlen kiváltó okának a 
február hó 28-ával meginduló és március 
hó 7-ig tartó enyhe időszakot kell tekin
tenünk. Ez előtt az enyhe periódus előtt 
hosszantartó, kemény hideg szakasz volt.

Kialakulásáról és első heteiről már be
számoltunk ( Időjárás, 60. évf., 56. old., 
19.56.). E hideg szakasz folyamán az 
Alpokban és a Kárpátokban meglehetősen 
nagymennyiségű hó gyülemlett fel. Szi- 
noptikailag ezt az időszakot a keleti 
áramlás jellemezte, amely a hazánktól 
északra elhelyezkedő magasnyomású gerinc 
következménye volt. A hideg időszak utolsó 
5 napjáról átlagos nyomáseloszlási térké
pet szerkesztettünk, az átlagos időjárási 
helyzet bemutatására. Az 7. ábrán látható 
térkép az alapot szolgáltató 5 térkép mind
egyikével nagyfokú hasonlóságot mutat, 
minthogy a nagyvonalú helyzet ezekben a 
napokban nem változott. A térképen jól 
kidomborodik a Duna egész vízgyűjtő 
területén uralkodó keleties légáramlás.

Lényeges és gyökeres változás az idő
járási helyzetben február 28-án állott be. 
Ekkorra ugyanis a hazánktól északkeletre 
elhelyezkedő anticiklon feloszlott, és szá
razföldünk északi felében helyreállt a 
zónális áramlás. Ennek a nyomai a magas
sági térképeken tulajdonképpen már feb
ruár hó 23-án látszanak, amikoris a Spitz-

116



bergák felől erős hideg betörés érte el a 
Szovjetunió európai területének északi 
vidékeit. A hideg betörés a talajon ugyan 
advektíve megnövelte a nyomást, de meg
szüntette az ott fennálló dinamikus anti
ciklont.

A február 28-án a talajon is megindult 
zónális cirkuláció — kisebb, lényegtelen 
változásoktól eltekintve — március 7-ig 
maradt fenn. Ennek az időszaknak átlagos 
nyomáseloszlási térképét a 2. ábrán mutat
juk be. A két helyzet közötti lényeges 
különbség az ukrán anticiklon teljes fel
oszlása és a szárdiniai ciklon kitöltődése. 
Az átlagos .térkép a kilenc alapértékkel 
szintén jól egybevág (különben aszinoptikus 
időszak jellemzésére nem lenne felhasznál
ható). A nagyarányú enyhülés közvetlen 
okát tehát a megindult zónális áramlásban 
kell keresnünk, amely szünet nélkül enyhe 
tengeri léghullámokat szállított a száraz
föld belsejébe.

Az enyhe időszakban a hőmérséklet 
alakulását a budapesti adatok alapján a
3. ábra< szemlélteti, s rajta a következő sor- 
számozású értékeket tüntettük fe l:

1. A 24 órai maximum hőmérséklet.
2. Napi középhőmérséklet.
3. 24 órai minimum hőmérséklet.
4. 75 éves napi átlaghőmérséklet.
5. 1871 óta az egyes napokon észlelt 

abszolút maximum.
6. 1871 óta az egyes napokon észlelt 

abszolút minimum.
Amint az ábrából is kitűnik, február 

28-án indult meg a fölmelegedés. Február 
29. és március 7. között a középhőmérsék
let és a minimum is minden egyes napon 
pozitív érték. Az enyhe szakasz tehát 
tulajdonképpen S napig tartott. Az enyhe
ség nem volt rendkívüli, hiszen a napi 
középhőmérséklet legnagyobb eltérése csak 
-f-2,l° (4-én), a maximális hőmérséklet 
mindössze 9,8° (2-án), ennél pedig már 
közel 7°-kal is mértek magasabb nappali 
hőmérsékletet ezen a napon (1927. III. 2. : 
16,6°). E budapesti hőmérsékletalakulás az 
egész országra jellemző.
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3. ábra
A Duna vízgyűjtő területén nem volt 

egyforma mértékű az enyhülés, és nem 
tartott egyenlő hosszú ideig sem. Február
28- án a Budapesttől nyugatra eső Duna- 
szakaszon a hajnali legalacsonyabb hő
mérséklet még —10, —16°, ugyanakkor a 
keleti szakaszon —5, —10°. Ámde a követ
kező napon Bécstől nyugatra már meg
szűnt a fagy, még éjszaka sem süllyedt a 
hőmérséklet 0° alá. Ez az állapot ott 
március 5-ig fennmaradt. A keleti szaka
szon 3-án volt az első, és 6-án az utolsó 
fagymentes éjszaka. Itt tehát három 
nappal később állott be az enyhülés, és 
egy nappal rövidebb ideig tartott. Leg
tovább a magyar szakaszon maradt fenn 
az olvadás : Hazánkban ugyanis február
29- én kezdődött, és csak március 8-án 
hajnalban szűnt meg. Hőmérsékleti maxi

117



mumok az országunkon kívüli területekről 
— sajnos — nem állanak rendelkezésünkre. 
A 12 GMT térképről csupán az állapítható 
meg, hogy a vízgyűjtő területen általában 
5—10 fok volt a legmagasabb érték.

A talajközeli légtér adatain kívül érde
mes megvizsgálnunk a magaslégköri ada
tokat is, hiszen ezekből következtethetünk 
arra, hogy milyen magas szintekig állott 
be az olvadás, bár ismeretes, hogy azonos 
magasságban a hegyi állomások és a rádió- 
szondás mérések általában eltérő hőmér
sékletéről tanúskodnak. Az eltérés fel
tétlenül a hegyi állomásoknál a talaj zavaró 
befolyásának tulajdonítható. Ennélfogva 
a szabadlégköri mérésekből kivett 0°-os 
szint nem egyezik meg a valóban bekövet
kező olvadás felső határával, hanem annál 

- néhány száz méterrel magasabb. Sajnos, a

i::: :
-15 -10 -5  0

4. ábra

rádiószondás mérések is hiányosak a 
Duna vízgyűjtő területén. Részletesebb 
adatok — egy-két nap kivételével — a 
következő állomásokról állottak rendel
kezésünkre : 1. Budapest, 2. Prága, 3.
Drezda, 4. Wiesbaden, 5. Bukarest. A fel
sorolt helyeken végzett rádiószondás méré
sek szerint az olvadás a talajon és a ma
gasabb szinteken egyszerre következett 
be, csupán \\riesbaden és Bukarest lég
terében volt egy nappal előbb olvadás
pont fölötti értékekig terjedő inverzió. 
A 0°-os szint a legnagyobb magasságát 
általában március 3-án érte el, bár az 
elsejei értékek sem sokkal maradtak le. 
Az olvadáspont fölötti hőmérséklet a 
szabadlégkörben Budapesten március 3-án 
1330, Drezdában 700, Wiesbadenben 1700, 
Bukarestben 1800, Prágában március 1-én 
1500 m-ig terjedt. A szabadlégkör hő
mérsékletének bemutatására elkészítettük 
a Prága, Budapest és Bukarest feletti idő
beli metszetet (4. ábra). A metszetek 
szerint az enyhülés aránylag vastag rétegre 
terjeszkedett ki, ennek következtében 
nagytömegű hó olvadhatott el a hegvek 
1500 méter alatti szintjein.'A gyors olvadást 
elősegítette még a szél is, amely főleg az 
ausztriai és németországi szakaszokon 
volt erős. Nem hallgathatjuk el azonban, 
hogy a szélnek az árvíz szempontjából 
kedvező hatása is volt : fokozta ugyanis 
a párolgást is, és ezzel csökkentette a pata
kok vízhozamát.

Az olvadással kapcsolatban még egy 
tényezőre reá kell mutatnunk. Ez a csapa
dék. A meleg eső nemcsak a maga mennyi
ségével járul hozzá a vízszint növekedésé
hez, hanem igen meggyorsítja a hó olva
dását a hótakaró mélyebb rétegeiben is, 
ahová sem a napsugárzás, sem az advek- 
tált meleg levegő nem jut el. Térképeink
ről megállapitható, hogy Ausztriában és a 
Duna bajor szakaszán március első 5 
napján közepes mértékű esőzés volt.

A közel egy hetes és kb. 1000—1500 
m-es szintekig felhatoló olvadás, amelyet 
még az élénk szél és esőzés is fokozott, 
nagy mennyiségű hólevet hozott le a 
Dunát környező hegyekről, és nagymér
tékben megemelte a Duna víz szintjét. 
Az árhullám azonban — valószínűleg — 
baj nélkül levonult volna, ha nem lépnek 
fel egyes mederszakaszokon jégtorlaszok. 
Jégdugók képződésére — sajnos — a 
meteorológiai viszonyok fölöttébb kedvezők 
voltak.

Mint említettük, az enyhüjés a nyugati 
szakaszon kezdődött, és csak három nappal 
később terjedt át folyónk romániai szaka
szára. A felülről meginduló árhullám 
tehát nem vonulhatott le simán, mert jég
páncél fedte a folyó további szakaszát, 
köztük a magyar területen lévőt is. Maga az 
enyhülés időszaka rövid volt ahhoz, hogy
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E zzel a  kérdéssel foglalkozik M . Teich a  
Z e itsch rif t fü r M eteorologie, 1955. jú liusi 
s z á m á n a k  202—209. o ldalán . T an u lm á
n y á n a k  címe : ,,D ie W itterungsentwicklung 
nach kalten Hochwintern” (Az id ő já rás  a la 
k u lá sa  h ideg  te lek  u tá n ) . E lsősorban  a z t a  
kérd és t v izsgálja , hogy  hideg te lek  u tá n  
m ilyen  m ak ro sz in o p tik a i helyzet u ra l
k o d ik  leg g y ak rab b an  a  tav asz  fo lyam án. 
A  v izsg á la to k h o z  a H ess—Brezow sky- 
féle m ak ro sz in o p tik a i he ly ze t-k a ta ló g u st 
h a szn á lta . Az o t t  ta lá lh a tó  fő típusok  
sz e r in t m egvizsgálta , hogy a h ideg  te lek  
u tá n  következő  tavaszi hón ap o k b an  az 
egyes fő típusok  m iko r és m ilyen gy ak o ri
ság g a l fo rd u ln ak  elő. A Baur á lta l össze
á ll í to tt ,  De B ilt — B erlin —W ien a d a ta i
ból k észü lt, e g y es íte tt közép-európai hő- 
m érsék le ti anom áliaso rozatbó l v á la sz to tta  
k i a  h ideg  te lek e t. H ideg  té ln ek  az o ly an t 
te k in te t te , am ik o r a  ja n u á r  és feb ruár 
h a v i  középhőm érsék lcteihő l kész íte tt á tla g 
é r té k  leg a láb b  1,2 C fokkal m a ra d t a 180 
évi tö rz sé rték  a la t t .  Az 1881 — 1954-ig 
te r je d ő  években  19 ilven te le t ta lá l t  : 
1881, 1886, 1887, 1888, ' 1889, 1891, 1893, 
1895, 1901, 1909, 1917, 1922, 1924, 1929, 
1940, 1941, 1942, 1947 és 1954. A m int 
lá th a tó , ezek nagyrésze n á lu n k  is h ideg té l 
vo lt.

A m ak ro sz in o p tik a i he lyze tek  fő típ u sa it 
Hess és Brezowsky a  N y u g a t- és É szak- 
E u ró p a  fö lö tt u ra lk o d ó  szé lirányok  szerin t, 
ille tve a  b á rik u s  kép  tek in te tb ev é te lév e l 
h a tá ro z tá k  m eg. E zek  közül Teich  a 
következő  öt fő típus gyakoriságát v izs
g á lta , a  fe n ti 19 év  ja n u á r—m áju s h ó n ap 
ja ib an  : N -helyzet, vagyis észak ias k o r
m án y zás ; (SE +  E + N E ) ,  vagyis keleties

k o rm ányzás : TM, Vb, azaz közép-európai 
c iklon V b-pályán  ; H K  — k o n tin en tá lis  
an tic ik lo n  és végül, W , azaz nyuga tias 
ko rm ányzás.

A  19 té lre  és tav asz ra  ta lá lt  fő típusok  
n ap o n k én ti gyakoriságának  görbéjét a  szer
ző ö sszehason lito tta  a  H ess—B rezow sky 
á lta l  70 évre (1881 — 1950) sz á m íto tt 
no rm álgyakorisággal. M ajd m atem atika i- 
s ta tisz tik a i m ódszerekkel h a tá ro z ta  meg, 
hogy a  19 évi á tlagok  görbéjében ta lá lh a tó  
k iem elkedések, ille tve  visszaesések, m ilyen 
m érték b en  jellem zők.

A  következő  összefüggéseket ta lá lta  : 
H ideg  te lek  u tá n  igen n ag y  valószínűséggel 
s z á m íth a tu n k  a  N -fő típus fellépésére fő
k é n t m árcius 28, illetőleg április 11. és 
23-a tá já n .

M egállap ítja  a  szerző a z t is, hogy a N- 
fő típus nagy-gyakoriságú  időpon tja i kb. 
12— 14 nap i időközökben jelen tkeznek , 
m árc ius végétől április végéig.

Az egyes fő típusok  csúcsainak  egym ásra- 
következéséhen az a lább i so rrend  m u ta t
kozik  :

W  N  W
I I I .  25 — 26 I I I .  27 — 29 IV . 5—6

N H K  N
IV . 10— 12 IV . 18—20 IV . 22—24
E red m én y e it összehasonlítja  Diniesnek 

a  k a rlsru h e -i, 1887— 1937-ig te rjed ő  soro
za t pen tád -hőm érsék le te ire  vonatkozó  v izs
g á la ta iva l. E zek  sze rin t h ideg  te lek  u tá n  
igen nagy  valószínűséggel h ideg a m árcius 
1. és 2. p en tád ja , v a la m in t áp rilis  3. 
p en tád ja . É rdekes v iszont, hogy m ájus 5. 
p e n tá d ja  hasonló  nagy  valószínűséggel 
meleg. A Teich-féle v izsgála tok  sze rin t
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A hideg telek  utáni tavasz időjárásáról

A dunaharaszti csapadékm érő állom ás 
k ö rü l 4 napon  á t  1 m  m agasan  á llt a  D una 
vize, a nagybaracska i csapadékm érő  á llo 
m ást 6 n apon  k eresz tü l fenyegette az á r 
v íz, m indam elle tt az észlelés e k é t helyen 
nem  szak ad t meg. A legnagyobb károsodás 
a  szek szá rd —p a lán k a p u sz ta i ég h a jla tk u 
ta tó  á llo m ásu n k a t érte . A gyors iram ban  
fe ltö rő  ta la jv íz  m ia tt az állom ás vezetője, 
K oppán y K ároly  gazd. ta n á r  m á r nem  tu d 
ta  m egközelíteni a  hőm érőházikó t, ennél
fogva a  k iü ríté sk o r ( I I I . 12.) m inden  m ű 
szer benn  m a ra d t a  házikóban . A  h ir 
te len  betö rő  jeges á r  sz in te  leb o ro tv á lta  a 
szélzászló oszlopát és k id ö n tö tte  a  h ő 
m érőházikó t. T önk rem en t a szélzászló, a  
m ax im um -m in im um  hőm érő és a  higro- 
m éter. V iszont épen m a ra d t a  házikóban  
a száraz-nedves hőm érőpár, v a lam in t a 
csapadékm érő üveghenger. I t t  te h á t az 
észlelések e lő re lá tható lag  m ég hosszabb 
ideig szünetelnek .

Ozorai Zoltán

a  jég az a lsóbb  m ederszakaszokon  m in 
d e n ü tt  felszakadozzék. A  k e le tk eze tt jég
dugók  ro b b a n tá sa  ped ig  a z é rt nem  hoz
h a t ta  m eg a  k ív á n t e red m én y t, m ert a 
v issza té rt h ideghu llám  m ia tt  a  m eg b o n to tt 
jég táb lák  h am aro san  ú jra  összefagytak . 
Az o lv ad ás t előidéző enyhe időszako t 
u g yan is  a D u n a  felső fo lyása m en tén  m ár 
6-án, h azán k b an  pedig  8-án ú jra  zord idő 
v á lto tta  fel. A zónális á ram lás m egszűnt, 
a  szé lirány  a  ta la j közelében észak ira , 
m a jd  északkele tire  fo rdu lt.

*

N em  fe la d a tu n k  a  beszám oló az árv íz  
o k o z ta  károk ró l. De i t t  e m lítjü k  m eg az 
egyes m eteoro lóg iai á llo m ása in k  m ű k ö 
désében  az á rv íz  okoz ta  zav a ro k a t. A 
pörbölyi csapadékm érő  á llom áson  m árcius 
11. és 21. k ö zö tt, a  keselyüsin  12. és 24. 
k ö zö tt sz ü n e te lt az észlelés. A karapancsai 
csapadékm érő  állom ás kezelője 13-án volt 
k én y te len  e lh ag y n i lakóhelyét, és m ég 
áp rilis  első n a p ja ib a n  sem  té rh e te t t  vissza.



ez utóbbi pentád ugyanis a HK-főtípus 
nagyobb gyakoriságával tűnik ki, ami be
sugárzási fölmelegedést tesz lehetővé. Az 
előbbi három pentád hőhiánya viszont 
hideg légtömegek advekciójára vezethető 
vissza (N-főtípus).

Befejezésül statisztikai vizsgálatokat 
közöl a tavaszi hónapok hőmérsékletének 
alakulásáról, hideg és nagyon hideg telek 
után. Ennél a vizsgálatnál az említett, 
egyesített közép-európai sorozat 1761 — 
1954 közötti anyagát tanulmányozta, de 
szigorúbb feltételek mellett. Hideg télnek 
tekinti ugyanis, amikor a január és február 
havi középhőmérsékleteiből készített átlag
érték legalább 2,1 C fokkal, és nagyon 
hideg télnek, amikor az átlagérték leg
alább 3,4 fokkal maradt a sokévi törzs- 

* érték alatt. A talált 36 hideg telet 22 eset
ben, tehát 61%-ban követte hideg március. 
A 16 nagyon hideg tél után pedig már 13 
esetben, vagyis 81%-ban volt hideg a március.

Április és május hőmérsékletére ilyenfajta 
összefüggés nem található.

A szerző megállapítja, hogy a nagyon 
hideg telek után csakis a március hónap
ban lehet nagy valószínűséggel hőmérsék
leti hiányia számítani, ami a hideg tél 
utókövetkezményeként jelentkezik. A gyak
ran hallható népies szabály tehát, amely 
szerint hideg tél után hideg március követ
kezik, csakis af nagyon hideg tél esetében 
talál igazolást.

Meg kell még jegyeznünk, hogy ezek a 
hőmérsékleti adatok Közép-Európa nyu
gati felének éghajlatára vonatkoznak. 
Minthogy ezen a vidéken a tél enyhébb, 
mint Magyarországon, a fenti eredmé
nyeket változatlanul nem alkalmazhatjuk 
a mi viszonyainkra. A hideg tél — hűvös 
március összefüggés azonban nálunk is 
elég gyakori, amit az 1956-os év márciusa 
is bizonyít.

Kadccsa Franciska

K ü lön ös szerkezetű  jégszem ek

Régi naplóim és feljegyzéseim között 
találtam meg a napokban az 1950. május 
24-én délután 4 órakor, az óbudai temető
ben észlelt jégzivatar leírását. Ebben az 
időpontban, gyors borulás közben, nyugat 
felől, a Csúcshegy irányából hirtelen hatal
mas porvihar kerekedett, és az égbolt 
igen gyorsan komorrá sötétedett. 16 óra 
10—12 perckor már hallható volt egy-egy 
erős dörgés, és a mindinkább fenyegető 
égbolton a felhők kavargása arra mutatott, 
hogy a zivatar északkelet felé vonul el. 
Amikor a porvihar nagy zúgással, sebesen

J é g s z e m e k  Budapesten 1950 V.24.

felvonult, a temetőben dolgozó munkások 
hirtelen abbahagyták munkájukat, futás 
közben nekem is oda szóltak : „Szalad
junk hamar fedél alá !”, annyira félelmetes 
volt a zivatar felvonulta. Pár perc múlva 
elértük az autóbuszállomás fedett váró 
csarnokát. A porvihar elmúltával már meg 
is eredt az eső, eleinte gyengén, ám mind
össze pár percig, mert 16 óra 29-kor már 
ritkán, de nagy szemekben kezdett hullani 
a jég. így tartott ez 5 precen át, 16 óra 
34-ig. A nagy jégesőket gyakran kísérő 
„jégzaj” most is elég erősen hallható 
volt. Ezenközben eső alig hullott, csak a 
vége felé vált hevesebbé a zápor. A fő
városi csatornázási művek csapadékmérő 
hálózatának a temetőkertészetnél levő 
óbudai csapadékmérő állomásán azonban 
aznap nem mérték meg a csapadékot.

A lehullott jégszemek cseresznye, majd 
dió, elvétve galamb-, sőt tyúktojás nagy
ságúak voltak. Igen sok, különféle alakú 
és nagyságú, valamint szerkezetű jégszem 
volt a kezemben. A jégszemek bámula
tosan sokféle alakja ez alkalommal is arra 
vallott, hogy a jégszemek képződése ugyan
azon jégzivatar folyamán sokféle okra 
vezethető vissza, illetve a jégszemek kép
ződése eltérő kisebb okok közreműködése 
következében igen sokféleképpen megy 
végbe.

Á legnagyobb jégszem mintegy 12—15 
dekás lehetett, tojásdad alakú, kereszt- 
metszetei 4—5 cm, magassága 3 cm. Míg 
alul az áttetsző és az átlátszó jégszem
rétegek (2—3 mm) váltakoztak, addig a 
jégszem felső felén kisebb-nagvobb, hat
lappal határolt és csúcsban végződő ki- 
dudorodások képződtek. Ilyen jégszemet
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mutat be oldalnézetben az 1. ábra. Meg 
kell jegyeznem még az 1. ábrához, hogy a 
jégszemen levő csúcsszerű képződmények 
tulajdonképpen 6 lappal körülhatárolt, 
hexagonális rendszerű jégoszlopocskák vol
tak ; ilyeneket észleltek Tifliszben is 
egyszer, 1869. június 9-én, képük meg
jelent a Meteorologische Zeitschrift 1869. 
évi, IV. kötetében (420. old.).

Más jégszemek hossza a 2 cm-t, magas
sága pedig csak a másfél cm-t érte el. 
Alakjuk ovális, vastagságuk mintegy 2 — 3 
mm volt (2. ábra). Az effajta jégszemecs- 
kéből már jóval több hullott. Az átlátszó 
és áttetsző rétegek szinte szabályosan 
váltakoztak, de az egyes rétegek vastag
sága néha erősen különbözött : hol vé
konyabb, hol vastagabb rétegek váltották 
egymást.

Végül igen sok, mintegy 2 cm átmérőjű, 
gömbalakú jégszem is hullott. Rajtuk a 
külső burok ugyan átlátszó volt, de a 
felületükön levő sok apró pontocska mégis 
eltakarta a belső részeket. Ezért közülük 
egy-két jégszemet borotvapengével ketté

vágtam, hogy így állapíthassam meg 
ezek szerkezetét is. A 3. ábra e leggyakrab
ban előfordult jégszemek egyikének ke
resztmetszetét adja : középen fehér, dara- 
szerű mag, abból sugarasan ágaztak ki a 
jégkéregben apró vonalkáknak megfelelő 
képződmények, kb. 3 — 4 mm hosszúság
ban. Ezt a sugaras gömböt átlátszó jég
réteg vette körül, majd ezt ismét áttetsző 
homályos jégburok. Ilyenformán mintegy 
-5—6 réteg vette körül a magot. Végül 
ismét olyan külső jégburok következett, 
mely hasonló volt a belsőhöz, de annál 
valamivel szélesebb.

A Meteorológiai Intézet 1950. márciusi 
Időjárási Havi jelentésének 37. oldalán 
erről a napról 17 óra 20 — 38 perc között 
záport találtam megörökítve, de csak 
nyomot adott a zivatarral együtt járó 
eső ; 16 óra 12 és 17 óra 40 között távoli
zivatart jegyzett fel a központi obszer
vatórium. Azt hiszem, ez az óbudai ész
lelés kiegészíti ennek a napnak igazi 
zivatartevékenységét.

Réthly Antal

Újabb ad atok  a N ap -tevék en ységgel összefüggő sztratoszférikus
fe lm eleg ed ések h ez

R. Scherhag egy 1952-ben megjelent 
dolgozatában [1] rámutatott arra, hogy 
egyes mágneses háborgások után a berlini 
nagy magasságot elérő (30—40,000 m) 
rádiószondák* erőteljes, 30—50 fokot is 
megközelítő hőmérsékletemelkedést jelez
tek. A felmelegedés, mely más állomások 
rádiószonda adataiban is fellépett (Timié, 
Koppenhága), a magasabb szintekben a 
legerősebb, lefelé csökkenést és fázis
késést mutat. A folyamatot, néhány sark
vidéki állomás 100 és 200 mb szintből 
származó adatai alapján mi is megvizs
gáltuk [2] és arra az eredményre jutottunk, 
hogy a felmelegedés, mely erős mágneses 
háborgások után jelentkezett, a sarki 
térségből gyűrűszerűén terjed tova. Idé
zett dolgozatunkban feltételeztük, hogy a 
felmelegedést a Napról származó anyagi 
részecskék okozzák. B. és G. Duell vizs
gálatai 1948-ban pedig azzal az ered
ménnyel zárultak, hogy a Napról szár
mazó anyagi és ultraviola természetű 
kitörések után a sarki térségben talaj- 
menti nyomásnövekedés észlelhető, mely 
néhány nap alatt Grönland körzetéből 
Skandinávia felé tevődik át [3]. Az össze
függés a sztratoszférikus fölmelegedés és a 
talajmenti nyomásnövekedések között 
valószínűnek látszik, azonban a teljes 
bizonyossághoz még további nagyszámú 
magaslégköri megfigyelés feldolgozása szük
séges. Legnagyobb nehézséget jelent az, 
hogy aránylag kevésszámú olyan megbíz
ható mérési eredménnyel rendelkezünk,

amelyek eleget tesznek a feldolgozások 
követelményének. (A felszállásoknak a 
20—30 mb-os szintig kellene felnyúlniok 
és folyamatosnak kell lenniök.) Igen érté
kes feldolgozást nyújt a problémához W. 
Attmannspacher dolgozata : „Chromo- 
sphärische Eruptionen und Temperaturen 
in Höhe der 15 mb,41mb und 96 mb Fläche” 
(Kromoszférikus kitörések és hőmérsék
letek a 15, 41 és 96 mb-os szintben), mely 
a Meteorologische Rundschau 1955, 1 — 2. 
számában jelent meg (12. o.).

A szerző az ún. ,,flare” jelenséggel 
kapcsolatos magaslégköri fölmelegedéseket 
vizsgálja ( flare-nek nevezik a Nap kro- 
moszférájának kitöréseit). Első lépésként 
megvizsgálja, hogy a berlini 9 h. GMT 
1951- és 1952-ből származó rádiószonda 
felszállásoknak a vizsgált szintekből szár
mazó hőmérsékleti adatai havi átlagban 
mutatnak-e összefüggést a flare számá
nak havi átlagaival. Az összefüggés ilyen 
értelemben nem áll fenn. Ezután rátér 
a napi megfigyelések feldolgozására, és
pedig oly módon, hogy a flare-eket a 
Napkorongon megfigyelt helyzetük szerint 
két csoportba sorolja. Az I. zónába sorolja 
azokat az eseteket, amikor a flare egy a 
Napkorong középpontjából 30 fok helio- 
grafikus szélességgel mint sugárral szer
kesztett korong területére esik, a II. 
zónába pedig azokat, amikor a korong 
sugara 15 fok heliografikus szélesség. Fel
tételezhető, hogy az utóbbi korongba eső 
flare-ek lesznek a hatásosabbak, mivel
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ezeknek a Földhöz viszonyított helyzete 
kedvezőbb. Továbbiakban a flare-eket 
még két csoportba sorolja, a jelenség 
intenzitása szerint. A gyengébb kitöréseket 
q ^  15-el, az erősebbeket pedig qg^60-al 
jelöli, a jelenség percben kifejezett idő
tartama szerint. Vizsgálati végeredményét 
az alábbi összeállításban közöljük :

A felmelegedés nagysága C fok
Szint : I. Zóna II.. Zóna q2g 15 

I. Zóna
q>60 
I. Zóna

15 mb.......... ___ 1,2 1,7 1,8 2,9
41 mb.......... . . . . 0,5 0,7 0,9 1,3
96 mb.......... ___ 0,6 0,9 0,7 1,5

A fölmelegedés a maximumát a 15 mb- 
ban a kitörést követő első, míg a 96 rob
ban már a kitörést követő második napon 
éri csak el. Az eredmények tehát azt mu
tatják, hogy a kitöréseket követő fölmelegedés 
annál erősebb, minél hosszabb ideig tartó 
és minél inkább a Napkorong középpontjá
hoz közeleső flare előzte meg. A bemutatott 
eredmények nyilván ultra viola sugárzás 
hatására bekövetkezett fölmelegedéseket 
jelentenek, miután a korpuszkuláris ere
detű fölmelegedés Berlin fölött már aligha

volna kimutatható, tekintve, hogy az a 
mágneses pólus tájékán hatásos. A föl
melegedések átlagértéke maximálisan csak 
3 fok, azonban egyes esetekben ennél 
nyilván nagyobb. További vizsgálatok 
szükségesek még ahhoz, hogy a jelenség 
időjárási hatásait, a hatás mechanizmusát 
megismerjük. Ehhez elsősorban a nagy 
magasságot (elérő rádiószonda felszállások 
gyarapítása szükséges, hogy a jelenség fel
lépését pontosan láthassuk. Ezután kerül
het csak sor a Naptevékenység által oko
zott sztratoszférikus fölmelegedések prog
nosztikai értékelésére.

IRODALOM: [1] Scherhag, R. : Die 
explosionsartigen Stratospherenerwärmun- 
gen des Spätwinters 1951/52. Berichte des 
DWD i. d. US Zone Nr. 38 .51.o . Bad 
Kissingen, 1952. — [2] Péczely Gy. : Az 
anticiklonok felépülésének kérdése, kap
csolatban a Nap-tevékenység változásával. 
Időjárás, 58. évf. 407. o. Budapest, 1954. — 
[3] Duell, G. és B. : The behaviour of 
barometric pressure during and after solar 
particle invasions and solar ultraviolet 
invasions. Smith. Mise. 'Coll. Nr. 8. Wa
shington, 1948. Péczely György

V. M. SZKLJAROV: Metyeorologija dija Gidrometnabludatyelej (Meteorológia 
a liidrometeorológiai észlelők számára). Leningrad 1955, Gidrometyeorologicseszkoje 
Izdatyelsztvo, 295 old.

A szép kiállítású, ízléses kötésű könyv a Szovjetunió óriási arányú hidrometeoroló- 
giai hálózatának észlelői számára készült, éspedig részben az észlelőképző iskolák 
használatára, részben a továbbképző tanfolyamok céljára.

A munka egy igen érdekesen megírt történeti fejezettel kezdődik. A 2. fejezet
ben, amely a légkör általános tulajdonságaival foglalkozik, kiemelendő a légkör szer
kezetére vonatkozó keresztmetszeti rajz újfajta megoldása. Mindenki, aki általános 
meteorológiai tankönyvet ír, szemben találja magát azzal a nehézséggel, hogy az egész 
légkör magassági felépítésének ábrázolásánál olyan kis léptéket kell használnia, ha a 
szokásos könvvtükör-méretben akarunk megmaradni, amelyben a troposzférára már túl 
kevés hely jut. Az ábra túlnyomó részét, ha mérethű leképezést használunk, az ionosz
féra (termoszféra) tölti ki. Szerző ezen a nehézségen szerencsés fogással úgy segít, hogy 
az ionoszférán belül megszakítási jelet használ és így nem kell az ionoszférát egész 
magasságában mérethűen feltüntetnie ; az ábra túl magasra nyúlása nélkül is rész 
letesen tudja bemutatni a két alsó légköri tartománynak, a troposzférának és sztratosz
férának a fontos rétegeződési részleteit. A munka további fejezeteinek tartalma : 3. a 
meteorológiai észlelések szervezete, 4. a légkör hőbevételei és hő veszteségei, 5. talaj- 
hőmérséklet, 6. léghőmérséklet, 7. légnedvesség, 8. a vízgőz kondenzálódása, 9. felhők, 
10. légköri csapadékok, 11. hótakaró (jó műszertani képekkel), 12. légnyomás, 13. szél, 
14. a légkör fénytani és villamossági jelenségei, 15. a látótávolság, 16. az időjárás. (Ez 
az utolsó fejezet érinti az időjárás előrejelzésének kérdését és az időjárás helyi előjeleit 
igen jól használható csoportosításban adja : a szép idő tartós fennmaradásának előjelei ; 
a csúnya idő huzamos fennmaradásának előjelei ; a jóindulatú időváltozások és az 
időromlások előjelei.)

A könyv gazdag illusztrációs anyagából (több, mint száz ábra) kiemeljük a kitűnő 
műszer-képeket, a 264. oldalon látható ritka optikai jelenség (talajig leérő fényoszlop) 
képét, és a kilátási optika körébe tartozó érdekes képet a 275. oldalon, amely a háttér 
színének a tárgyak megláthatóságára való igen nagy hatását egy szép példán mutatja be.
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Az irodalmi függelék 
részből áll :

érdekes szempontok szerint van összeállítva, éspedig két

1. Nagy kézikönyvek; ebben a csoportban öt mű szerepel : M. Sz. Arakijevnek 
a moszkvai egyetem kiadásában 1951-ben megjelent Metyeorologija c. tankönyve ; 
Aliszov—-Drozdov—Rubinstein nagy éghajlattani munkája ; Gajvoronszkij—Aberkijev 
meteorológiai praktikuma (Gidrometizdat 1949) ; Kedrolivanszkij nagy műszertani 
munkája.

2. Kiegészítő munkák : ebben a rovatban 22 kisebb ismeretterjesztő és mono
grafikus könyvet ajánl az olvasó figyelmébe. Aujeszky László

N. J. KOCSIN, I. A. KIBEL és N. W. ROSE : Theoretische Hydromechanik (El
méleti hidromechanika). Oroszból fordította J. Sauer. I. kötet : XII +  508 (B-5) oldal, 
179 ábra. Akademie Verlag, Berlin, 1954. II. kötet : VIII -f- 569 (B-5) oldal, 156 ábra. 
Akademie Verlag, Berlin, 1955.

Évszázadunk első felében a folyadékmozgás elméletéről írt könyvek nem nagy 
népszerűségnek örvendtek, részben a nehéz stílus, részben az eredmények elvont jellege 
miatt. A jelen munka I. kötete igen pontos és tömör beszámoló az ideális folyadék elmé
letének a fejlődéséről. Igen jó eredményt ért el mind a problémák feltárásának az ért
hetőségét, mind az anyag összeállítását tekintve. A fejezetcímek ismerős talajt jelölnek : 
nem-forgó mozgás, hidrosztatika, örvények, a testek mozgása ideális folyadékban és 
a hullámok. Minden lényeges részt tartalmaz és sok olyan témát tárgyal, amelyek az 
előző alapvető munkákból hiányoznak. A meteorológusok otthon érzik magukat, mikor 
egy elég korai stádiumban a barotróp és baroklin kifejezésekkel találkoznak és külö
nösen érdekes az a fejezet, amely a forgó Föld nyugat—keleti zónális áramlásában levő 
hullámokkal foglalkozik, mivel ez a ma már gyakorlatban alkalmazott numerikus előre
jelzés alapját képezi.

A második kötet a gázdinamika (összenyomható áramlás), a viszkózus folyadékok 
és a turbulencia elméletével foglalkozik. Az első fejezet {Kibei), amely a folyadék- 
dinamikának a ballisztikát, a gázturbina- és rakéta-szerkesztést érintő szempontjait 
tárgyalja, igen jó és világos beszámoló az összenyomható áramlás fő jellegzetességeiről. 
A viszkózus áramlást tárgyaló fejezet legnagyobbrészt Kocsin munkája. A Navier— 
Stokes egyenletek, az örvényességi egyenlet, a szimiláritás-kapcsolatok és a hővezetés 
tárgyalása után bevezeti a határréteg-elméletet, és azt igen részletesen ismerteti. Örömmel 
fogadjuk a turbulenciával foglalkozó fejezetnek {Kibei) azt a részét, amely a Reynold- 
szabálv matematikai tárgyalását adja a középképzésre vonatkozólag.

Nem kétséges, hogy a jelen pillanatban nincs még egy könyv, amely ilyen kitűnően 
foglalná össze idevágó ismereteinket és különösen figyelemreméltó a tárgykör kiválasz
tásának és megvitatásának a módja. Bátran ajánljuk mindenkinek e kiváló munka 
tanulmányozása' , aki jártasságra óhajt szert tenni a matematikai fizika e nehéz ágában.

Békeffy József né

AUBERT DE LA RUE, E. : Man and the winds. (Az ember és a szél.) Franciából 
fordította M. E. Thompson. 206 (A-5) oldal, 19 fénykép. Hutchinson and Co. Ltd. Lon
don, 1955.

A történelem lapjain keresztül számtalan példát találunk arra vonatkozólag, hogy 
hogyan befolyásolta a szél az emberi tevékenységet és a művelődés fejlődését. Ezért 
valóban meglepő, hogy aránylag kevés munka jelent meg a szél és az emberi lét kapcso
latáról. A jelen munka inkább érzelmi, mint tudományos alapon áll, azonban minden 
jelentős szempontot érint.

Az általános és a regionális szélrendszernek ismertetése után a szelet mint éghajlati 
tényezőt tárgyalja, majd fiziológiai hatásaival foglalkozik. A következő fejezetek le
írják a szél szerepét az emberi tevékenység legkülönbözőbb területein : az építkezésben, 
mezőgazdaságban, technikában, hajózásban, repülésben stb. A szél előnyeinek és hátrá- 
nvainak az ismertetése után szélmithológiával és legendával foglalkozó fejezet zárja be 
a munkát. Néhány kisebb tudományos pontatlanságtól eltekintve a könyv igen érdekes, 
különösen a második része, amelyben a szerző igen élénken festi le az emberek küzdelmét 
a szél ellen. Igen tetszetős fényképfelvételeket találunk benne, hasonlóképpen hasznos 
bibliográfiát nagyrészt francia forrásból. Békeffy Józsefné

Anleitung für die Beobachter an den Welterbeobachtunffsstellen des meteorologischen 
und hydrologischen Dienstes der DDK. (Útmutatás a NDK meteorológiai és hidrológiai 
szolgálatának észlelői részére.) -276 (A-5) oldal, 56 szöveg közötti ábra, 7 mintatáblázat. 
Akademie-Verlag, Berlin, 1953.

A Német Dem. Köztársaság éghajlatkutató állomáshálózata részére készült út
mutatás űj, bővített kiadása 1953-ban jelent meg a háború óta első ízben. 1945 után
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szükségmcgoldásként a régebben megjelent útmutatások különböző kiadásait használták 
az állomásokon.

A jelen kiadás igen tartalmas. 8 fejezetben tárgyalja az észlelésekkel és adatfel
dolgozásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Beosztása a magyar útmutatáshoz hasonló. 
A kézikönyv elején ismertetik az általános tudnivalókat : az észlelések célját, az állo
mások beosztását, helyes felállítását, továbbá az észlelők kötelességeit. Ügyes példán, 
ábrák segítségével tárgyalják a meteorológiai állomás közelebbi és távolabbi -környeze
téről terepvázlat elkészítését. Igen célravezető megoldásnak látszik az, hogy a vala
mennyi észlelő részére kötelező előírásokat a lap szélén vastag fekete vonallal jelölték.

Az általános rész után következik az egyes éghajlati elemek tárgyalása. Minden 
esetben először röviden megemlítik a meteorológiában használt műszereket, majd rész
letesen ismertetik az NDK hálózatában alkalmazottakat. A műszerek között szerepel 
a Michelson—Marten-féle sugárzásmérő, hósűrűségmérő, elektromos szélmérő is. Minden
féle műszernél kitérnek a kisebb hibák házi kijavítására, pl. aspirator szakadt rugójá
nak kicserélésére. Valamennyi észlelő részére kötelező az állomás hőmérőinek havonta 
háromszori összehasonlítása, továbbá az aspirator fordulatszámának havonta egyszeri 
ellenőrzése. Fontos intézkedés ez az adatok homogenitásának biztosítására.

A látással foglalkozó részben új, hogy előírják a sötétben, fénypontok alapján ész
lelt látásnak nappali látásra való átszámítását táblázat segítségével. Ám a gyakorlat
ban kevésbé tarthatjuk megvalósíthatónak oly részletes táblázat alkalmazását, amely
ben külön értékek találhatók 40, GO, 100 és 200 Wattos villanyégők esetére. Kissé zavaró, 
hogv külön-külön fejezet tárgyalja az adatoknak az észlelőkönyvbe való bevezetését és a 
havi jelentés kitöltését. Ezt célszerűbb lett volna egybefoglalni. Az útmutatásnak egy- 
negved része foglalkozik az íróműszerek kezelésével és szalagjainak leolvasásával. Igen 
részletesen kitér a csapadékírók szalagjainak feldolgozására : külön tárgyalja a 
meteorológiai célokra és a vízgazdálkodási célokra történő feldolgozást. Á szalag
leolvasás egységes elveinek írásba foglalását e kézikönyv keretében nagyon hasznosnak 
tartjuk.

Az útmutatás végén bőséges, magasabb igénveket is kielégítő irodalomjegyzék, 
3 átszámító táblázat, valamint a havi jelentés kitöltésére minták találhatók. Az ábrák 
világosak, jól érthetők. A könyv nagyon hasznos segédeszköz nemcsak az észlelők, hanem 
minden meteorológiai állomást szervezni szándékozó intézmény részére is.

Békéssy A ndvásné
C. E. P. BROOKS és N. CARRUTHERS : Handbook of statistical methods in

meteorology (A meteorológia statisztikai módszereinek kézikönyve). VIII +  412 (B-5) 
oldal, 75 ábra, 128 táblázat. H. M. S. O. London, 1953.

A meteorológusok általában nem rokonszenveznek a meteorológiai kutatások statisz
tikai közelítésével, attól tartva, hogy a probléma fizikai szempontjai elvesznek a számok 
tömegében. Tekintve azonban, hogy még a legtökéletesebb elméletek sem nélkülözhetik 
a megfigyelt tények megvilágításában történő ellenőrzést, igen lényeges, hogy a mete
orológusok jártasak legyenek a statisztikai módszereknek legalább az alapvető kér
déseiben. Ez a könyv is tanúsítja, hogy szerzői felismerték olyan módszerek szükséges
ségét, amelyek a megfigyelési adatok hatalmas mennyiségének — ami a meteorológiában 
gyorsabban növekszik, mint a fizikai tudományok bármely más ágában — elemzésére 
szolgálnak.

A könyv tulajdonképpen három részből áll. Az első rész azokat az analizáló és ábrá
zoló módszereket ismerteti, amelyek legjobban felfedik az egyes meteorológiai elemek 
sajátságos jellegét. Az elméleti eloszlás fő típusaival kapcsolatban tárgyalja az elemek 
gyakorisági eloszlását, majd a valószínűség fogalmának a bevezetése után néhány jelen
tős szignifikánssági próbát ismertet. A II. rész két vagy több változó kombinációját 
tárgyalja. Az esély-táblázatok és a diagramszerű ábrázolás leírása után több fejezet 
foglalkozik a vektormennyiségekkel, s ennek kapcsán a szélmegfigyelések igen időszerű 
és hasznos analizáló módszereivel. Ezt követik a korreláció-számítások, görbeközelítési 
eljárások, és, megfelelőbb hely hiányában, egy fejezet a gyakorlati fontosságú statisztikai 
eljárásokról, mint pl. a simítás, súlyozás, interpoláció stb. A harmadik részben teljes 
fejezetet szentelnek az időjárás állandósági jellegének a tanulmányozására, sajnos nem a 
legjobb eredménnyel, ugyanis számításaikban komoly eltérések mutatkoznak Baur és 
Bartels állandósági tényezőihez képest. A hátralevő fejezetek a szakaszosságot tárgyal
ják, ismertetve a harmonikus- és periodogram-analízis módszereket.

A könyv igen értékes részét alkotják a bemutatott példák és az egyes fejezetek 
végén közölt megoldandó feladatok. A függelék számos hasznos formulát és táblázatot 
tartalmaz. Nem kétséges, hogy ez a könyv kiváló kiegészítése a meglevő ilyen irányú 
meteorológiai irodalomnak és az eljövendő évek során igen hasznos standard hivatkozási 
könyv lesz. Békeffy József ne
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SCHNEIDER-CARIUS, KARL : Wetterkunde — Wetterforschung (Időjárástan, 
időjáráskutatás). XVI -f- 423 (B-5) oldal, 9 ábra. Orbis Academicus. Verlag K. Alber, 
Ereiburg-München, 1955.

Sok dicsérni és kevés kritizálni valót találunk ebben az igen érdekes könyvben, 
amely az időjárási tudomány neves német historikusának, Karl Schneider-Cariusnak a 
műve és Sir Napier Shaw híres Manual of Meteorology c. munkája első kötetének német 
hasonmása. A szerző csaknem teljesen új megközelítésben ismert-éti a meteorológia törté
netét : először gondosan összeválogatja különböző munkák jelentősebb fejezeteit, majd 
az erdeti szerzőket idézve ismerteti elgondolásaikat. Különös érdeme e munkának, hogy 
ezáltal igen hű képet ad közismert vezető meteorológusok gondolatvilágáról.

A könyv öt fejezete közül az első a tudományos alapon történő megközelítés előtti 
időkből ismerteti az időjárás-megfigyeléseket. A következő fejezet már áttér az idő
járási tudomány megalapítására. A harmadik fejezet e tudomány továbbfejlődését 
ismerteti, amiben nagy része volt a szinoptikus térképeken való ábrázolásnak és a klíma- 
térképeknek. Ezt a fejlődést vezeti tovább a következő fejezet egészen a XX. század 
elejéig és a korai dinamikus meteorológiai kutatásokig. Végül az utolsó fejezet a modern 
meteorológiát és az időjárási energiára vonatkozó kutatásokat ismerteti.

Különösen értékes része a munkának a függelék : elsősorban az idézett forrás
munkák teljes és pontos jegyzéke, majd igen bőséges és átfogó bibliográfia, végül a 
nevezetesebb kutatók életrajzi adatai után a szokásos név- és tárgymutató.

Békeffy József né

J. LUGEON ÉS F. STEINHÄUSER AZ 
„IDŐJÁRÁS” SZERKESZTŐ BIZOTT
SÁGÁBAN. Legutóbbi számunkban kö
zöltük, hogy a magyar meteorológia egyre 
szélesedő nemzetközi kapcsolatai lehetővé 
tették baráti államok vezető meteorológu
sainak bekapcsolását folyóiratunk szer
kesztő bizottságába. Most örömmel közöl
hetjük olvasóinkkal szerkesztő bizottsá
gunk újabb bővülését: ez év áprilisától 
dr. ing. Jean Lugeon-t, a zürichi Eidge- 
nössiche Polytechnische Hochschule pro
fesszorát, a Svájci Központi Meteorológiai 
Intézet igazgatóját és dr. Ferdinand Stein
häuser bécsi egyet, tanárt, az osztrák 
, jZentralanstralt für Meteorologie und 
Geodynamik“ igazgatóját üdvözölhetjük 
az Időjárás szerkesztő bizottságának tagjai 
között. Lugeon professzor a magaslégkörre 
és a légköri elcktronmsságra vonatkozó 
mélyreható vizsgálódása mellett nemzet
közi téren is elismert szervező munkát 
fejt ki, jelenleg az OMM Végrehajtó Bi
zottságának tagja. Kapcsolatai a magyar 
meteorológiával is régi keletűek : a Magyar 
Meteorológiai Társaság már 1936-ban le
velező tagjainak sorába választotta. Stein
häuser neve, sőt személye is jólismert a 
magyar meteorológusok előtt éppcnúgy, 
mint a meteorológia nemzetközi köreiben. 
Tudományos tekintélyét többek között az 
,, Archiv für Meteorologie, Geophysik und 
Bioklimatologie“ című, nemzetközi érdek
lődéssel kisért folyóiratban megjelent kli
matológiai és szinoptikai tárgyú tanul
mányaival alapozta meg. ( K .J .)

PROF. WILLI KÖNIG EMLÉKEZETE.
A Német Demokratikus Köztársaság mete
orológiai életét érzékeny veszteség érte 
1955. október 22-én Willi König professzor 
elhúnytával, aki évtizedek során át értékes 
munkát végzett az általános meteorológia 
és szinoptika terén. Első jelentősebb dol
gozata 1919-ben az akkori Das Wetter 
folyóirat hasábjain látott napvilágot. Ab
ban az időben még világszerte az izobár- 
meteorológia uralkodott. König érdeme, 
hogy már ekkor tisztán látta a csakis 
izobárokkal dolgozó módszer elégtelensé
gét és a folyóiratkötet 136. oldalán ezt az 
álláspontot világosan kifejtette. Kereste 
az utat az időjárás leírásának fizikailag 
helvesébb módszere felé, amelyet néhány 
esztendő múlva a bergeni iskola valóban 
meg is talált. Sokezer olvasója volt 1927- 
ben közzétett ,,Grundzüge der Meteorolo
gie'" című, mindössze 54 oldal terjedelmű 
brosúrájának, amely a Teubner-féle Mathe
matisch-Physikalische Bibliothek 70. füzete
ként jelent meg és egy egész nemzedéknek 
szolgált első, vázlatos bevezetésül a mete
orológia alapfogalmaiba. Ez a munkája 
1953-ban átdolgozott és kibővített alak
ban újból megjelent. A weimari köztársa
ság idején König a porosz meteorológiai 
intézet időjelző szolgálatának vezetője 
volt és ott végzett értékes munkájáért 
aránylag fiatalon egyetemi tanári címmel 
tüntették ki. Évek során ái szerkesztette a 
,,Zeitschrift für angewandte Meteorolo
gie”-re változtatott néven a nagymúltú 
Das Wetter folyóiratot. A Német De
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mokratikus Köztársaság létrejötte után 
tanszéket kapott a berlini Humboldt- 
egyetemen. Élete utolsó éveiben két ter
jedelmes bibliográfiai munkája jelent meg 
a DDR meteorológiai szolgálat kiadásában, 
amelyek felsorolják az időjárási események
kel kapcsolatos irodalmi forrásokat : „Ver- 
zeichniss der in der Fachliteratur behandel
ten Wetterereignisse Deutschlands im Zeit
raum 1901 —1940” (1950), továbbá „Ver
zeichniss zusammenf as sender Arbeiten über 
Wetter und Witterung in Deutschland” 
(1950). Amikor a nagvnevű R. Süring 
1951 elején meghalt, König vette át a 
Zeitschrift für Meteorologie nevű folyóirat 
szerkesztését, majd később, betegeske
dése idején is, a lap szerkesztőbizottságá- 
uak tagjaként működött. (A . L .)

AZ 1956. ÉVI KOSSUTH-DÍJASOK sorá
ban örömmel találko ztunk három olyan 
kitüntetettnek a nevével is, akik tudo
mányos tevékenységük terén szoros kap
csolatban • állanak a magyar meteoroló
giával.

Népköztársaságunk Minisztertanácsa a 
Kossuth-díj II. fokozatával tüntette ki 
Jordan Károlyt, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagját, a valószínűség
számítás, a matematikai statisztika és 
ezek alkalmazásában elért tudományos 
eredményeiért. Jordan Károly a Magyar 
Meteorológiai Társaságnak megalapítása 
óta aktív tagja, hajlott kora ellenére ma is 
gyakori vendége a Társaság üléseinek. 
Valószínűségszámítási és matematikai-sta
tisztikai analízis-módszerét az egyes ég
hajlati elemek hosszú sorozatainak vizs
gálatánál igen eredményesen alkalmazza a 
meteorológiai kutatás.

Ugyancsak a Kossuth-díj II. fokozatá
val tűntette ki Minisztertanácsunk Mé
szöly Gyulát, a Duna—Tisza közi Mező- 
gazdasági Kísérleti Intézet igazgatóját 
egyes paradicsomfajták kitenyésztéséért, 
valamint a nvári ültetésű burgonya agro
technikájának kidolgzásáért. Mészöly Gyu
la kutatómunkájában mindig élesen fel
ismerte a haladó növénynemesítés és az 
agrometeorológiai kutatás eredményeinek 
szoros összefüggéseit. Ennek felderítése 
érdekében adott otthont az immár egv 
évtizede kitűnően működő kecskeméti 
meteorológiai állomásunknak, mely éppen 
az ő megértése és az általa irányított 
munkatársak fáradhatatlan buzgósága foly
tán fejlődhetett mintaszerű állomássá, 
valóságos kis meteorológiai obszervató
riummá.

Egerszegi Sándor, a Magyar Tud. Aka
démia Agrokémiai Kutató Intézetének 
tud. munkatársa, a gyenge termőképességű 
homoktalajok megjavítási módszerének 
kidolgozásáért a Kossuth-díj III. fokozatát

kapta. Egerszegi Sándort nem kell külön 
bemutatnunk olvasóinknak : Az agro
meteorológia eredményeire támaszkodó ta
lajjavító kutatásai, az aszályok idején 
gyenge termőképességű laza homoktalajok 
hő- és vízgazdálkodására vonatkozó meg
állapításai folyóiratunkban megjelent ta
nulmányaiból is ismeretesek. Kitüntetése 
az Orsz. ^leteorológiai Intézet dolgozóinak 
körében annál is inkább örömet keltett, 
mert Intézetünk igazgatósága — fel
ismervén e kutatások jelentőségét — éve
ken át támogatta e kutatásait. A Mete
orológiai Társaság választmányi tagja
ként, sőt éveken át a Társaság Agro
meteorológiai Szakosztályának titkáraként 
a hazai agrometeorológiai kutatás fejlesz
téséért küzdők sorában az elsők között 
találhatjuk.

Éppen ezért veszik osztatlanul örömmel 
tudomásul a magyar meteorológia s rokon- 
Tudományainak művelői három tudósunk 
Kossuth-díjjal történt kitüntetését. (K. J .)

AGROMETEOROLÓGIAI TÁRGYÉ RE
FERÁTUM KECSKEMÉTEN. F. év már
cius 5-én, a Duna—Tisza közi Mezőgazda- 
sági Kísérleti Intézet Igazgatóságának 
meghívására, az Intézet központjában; 
Kecskeméten, Kulin István osztályvezető 
,,Az agrometeorológia jelentősége és alkal
mazása a mezőgazdasági kutatásban” 
címen, mintegy 30 főnyi tudományos 
munkatárs előtt előadást tartott. Előadá
sában az agrárklimatológia jelentőségéről 
és a hazai agrárklimatológiai kutatások 
mezőgazdasági fontosságáról adott rész
letes tájékoztatást, különös tekintettel a 
tervgazdálkodásra és a növénynemesí
tésre. Ezen kívül áttekintő képet adott a 
mikroklímakutatás jelentőségéről.

Szilágyi Tibor h. osztályvezető, felkért 
hozzászólóként ismertette a félévszázados 
megfigyelések alapján Kecskemétről el
készített koraőszi és későtavaszi fagyok 
gyakoriságát, továbbá a különböző növé
nyek honosításakor végzendő éghajlati 
összehasonlítások módszerét.

Az előadásokat szokatlan élénkségű 
vita követte, amely során számos kutató 
kapott választ időszerű és régi meteoroló
giai vonatkozású kérdésére.

Az előadások és az azokat követő igen 
sokirányú, élénk viták elősegítették a 
mezőgazdasági és kertészeti kutatók helyes 
meteorológiai szemléletének kialakulását, 
a makro- és mikroklimatológiai kutatások 
mezőgazdasági jelentőségéről és azok alkal
mazásáról, továbbá nagyban elmélyítet
ték a mezőgazdasági és kertészeti kutatók, 
valamint a meteorológus kutatók közötti 
kapcsolatot, s barátságos és termékeny 
együttműködés megindulását és kiszélesí
tését. (Sz. T .)
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f e l s z í n i  v i z e i n k  j é g  v is z o n y a i
n a k  METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI
RÓL Lászlóffy Woldemár, a műszaki tu
dományok doktora tartott előadást a 
M. M. T. 1956. február 2-i előadó ülésén. 
A rendkívüli hideg ellenére is szép szám
mal összegyűlt hallgatóság előtt bevezető
ben vázolta az előadó az álló- és folyóvizek 
befagyásának főbb fizikai törvényszerű
ségeit, máj 1 ismertette a meteorológiai 
tényezők és a jég viszonyokat jellemző érté
kek közötti összefüggéseket tárgyaló vizs
gálatokat. A pompásan felépített, nagy 
érdeklődéssel kísért előadás után élénk 
vita alakult ki. Ennek során Kéri Meny
hért, Hajósy Ferenc és Láng Sándor a folyó
vizek befagyásának meteorológiai és föld
rajzi vonatkozásaihoz, Zách Alfréd az 
előadó által felhasznált meteorológiai ada
tokhoz fűzött néhány megjegyzést ; Kal
lós Imre a jég-előrejelzések problémájának 
fontosságát emelte ki, Aujcszky László 
és Dési Frigyes pedig a folyóvizek jég
képződési folyamatai és a felhőfizikai 
folyamatok közötti hasonlóságra muta
tott rá. (P. Gy.)

A RIZS PIRIKULÁRIÁS (GOMBÁS 
BRUZONE) BETEGSÉGE. Podhiad&zky Já
nos, a Növényvédelmi Kutató Intézet 
munkatársa, a fenti címmel tartott elő
adást a Meteorológiai Társaság Agro
meteorológiai Szakosztályának 1956. feb
ruár 23-i ülésén. Ismertette a bruzone 
megbetegedés kiváltó tényezőit : ezek 
lészint a talajon át, részint pedig az idő
járás változásain keresztül hatnak a 
rizsre. A talaj szerepe az eddigi vizsgálatok 
alapján már eléggé tisztázottnak tekint
hető, míg ezzel szemben az időjárás hatásai 
kevéssé ismeretesek. Az előadó vizsgálatai
ból kitűnt, hogv a betegség azokban az 
esztendőkben jelentkezik nagyobb mérték
ben, amikor viszonylag hűvösebb, nap- 
fénvben szegény, nedves időjárás ural
kodik.

Az értékes előadást követő megbeszélés 
során Szilágyi Tibor rámutatott arra, 
hogy az eddigi kedvezőbb rizstermési 
eredmények az utóbbi 10—12 év szokat
lanul kedvező időjárásának voltak köszön
hetők. Soóki Tóth József a betegségnek a 
talaj nitrogéntartalmával való összefüggé
sére mutatott rá, Kéri Menyhért a rizs- 
honosításnál fellépő degeneráoiós jelen
séggel kapcsolatban vetett fel kérdést, 
Kulin István pedig szemléletes éghajlati 
grafikonok segítségével bemutatta, hogy 
a hűvös nyarak csoportosan jelentkeznek, 
kiegyenlítve a meleg nyarakat. Miután 
eddig több meleg nyárban volt részünk, 
az elkövetkezőkben valószínűleg Jiűvösebb 
nyarak sorozatos fellépésével kell számol
nunk, amit a rizstermesztőknek feltétlen 
figyelembe kell majd venniök. (P. Gy.)

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSA
SÁG MÁSODIK ORVOSMETEOROLÓGIAI 
TANFOLYAMA. Az Időjárás előző számá
ban hírt adtunk második orvosmeteoroló
giai tanfolyamunk megindulásáról. Azóta 
a tanfolyam előadásainak jelentékeny 
része már elhangzott és így röviden be
számolhatunk eddigi tapasztalatainkról.

Az első tanfolyamhoz képest lényeges 
fejlődés állapítható meg. Mindenek előtt 
jobb az anyag összeállítása. Az első tan
folyam előadói inkább szűkebbkörű egyéni 
vizsgálataik eredménveit ismertették és 
ezért az egyes előadások nem állottak 
egymással szorosabb kapcsolatban. Abban 
az időben természetesen még aránylag 
kevés orvos foglalkozott orvosmeteoroló
giai kérdésekkel, ami az említett hiányos
ságot megmagyarázza. A mostani tan
folyam tématervét úgv állították össze, 
hogv lehetőleg a kérdés minden területe 
szóba kerüljön, tehát a hallgatók átfogó 
képet nyerjenek az orvosmeteorológia 
jelenlegi állásáról. Ez a vezető szempont 
azonban nem szorította háttérbe az új 
eredménvek ismertetését. Előadóink a 
kettős feladatot úgy oldották meg, hogv a 
maguk problémakörében először áttekin
tették az irodalom adatait, majd bővebben 
foglalkoztak saját kutatásaik tapasztala
taival.

Színesebbé váltak az előadások azért 
is, mert több új előadó lépett a tan
folyam hallgatói elé, közöttük nem egy 
olyan, aki az első tanfolyam után kezdett 
intenzíven foglalkozni orvosmeteorológiai 
kérdésekkel és azóta jelentékeny eredmé
nyeket ért el a maga szakterületén.

Bővült a tanfolyam hallgatósága is, nem 
annyira számban, mint inkább össze
tételben. Igen sok olyan gyógyintézet és 
egyetemi tanszék küldötte el képviselőjét 
jelenlegi tanfolyamunkra, melynek munka
társai közül az első tanfolyamon senki nem 
vett részt.

Az előadások élénkségét fokozta, hogy 
az esetenként elhangzó két-két előadás 
után a hallgatók kérdéseket tehettek fel 
és megvitathatták a hallottakat. Több 
alkalommal hosszantartó és termékeny 
eszmecsere alakult ki.

Úgy látszik, hogy a második orvos
meteorológiai tanfolyam a kutatómunka 
újabb fellendüléséhez vezet majd, mert 
már eddig is sok értékes gondolat vetődött 
fel a megbeszélések során és konkrét ter
vekről is hallhattunk a különböző orvosi 
szakok képviselőitől.

A tanfolyam befejezése után rövidesen 
megjelenő jegvzet nagy érdeklődésre tart
hat számot és biztosítani fogja, hogy a 
tanfolyamon felvetődött' kérdésekben a 
hallgatók jobban elmélyedhessenek.

{Kérdő István)
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MAGYARORSZÁG MAKROSZINOPTI 
KUS HELYZETTIPUSAIRÓL, s e típusok
nak a klimatológiai és távprognosztikai 
kutatásokban lehetséges felhasználásáról 
tartott előadást Péczely György a Magyar 
Meteorológiai Társaság 1956. március 1-i 
ülésén, részletesen elemezve az egyes 
típusok gyakoriságát, és a reájuk jellemző 
hőmérsékleti viszonyokat. Az előadást 
követő vita során Czelnai Rudolf, Ozorai 
Zoltán, Kéri Menyhért és Berkes Zoltán 
fejtették ki véleményüket az elhangzottak
ról és megállapították, hogy a bemutatott 
kutatási terület igen alkalmas a klimatoló
gia és a szinoptika együttműködésének 
szorosabbá tételére. (K . J.)

„A  BIO KLIMATOLÓGIA ALAPFOGAL
MAI.”  A Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi osztályának 1956. már
cius 5-én az Orsz. Meteorológiai Intézet 
előadótermében megtartott vitaindító elő
adásán a témát Kérdő István ismertette, 
a vitát Páter János vezette le. A vitaelő
adás a különböző tudományágak szak
embereinek részvételével nagy érdeklődés 
közepette zajlott le (az előadáshoz 21-en 
szóltak hozzá).

Az előadó vázolta a bioklimatológia 
alapvető problémáit. A pavlovi szemlélet 
tükrében ismertette az élő szervezet és a 
környezet egvmásrahatását. A környezeti 
hatások közül természetesen az időjárási 
hatásokat. Vázolta az alapvető fiziológiai 
funkciókat s azoknak reagálását az idő
járási tényezők változásai során. Ismertette 
a jelenleg használatos és a jövőben hasz
nálandó elnevezéseket. Ez a nomen
klatúra-tervezet és annak megvitatása 
lényeges azért, hogy a különböző szakmák 
kutatói meteorológiai vonatkozású vizsgá
lataik során egységes osztályozással és el
nevezéssel hozzák közös nevezőre problé
máikat. De fontos a nomenklatúra tisztá
zása külföldi közlések miatt is. Majd 
ismertette az előadó azokat a kutatási 
feladatokat, amelyeket a tárgykörben a 
meteorológusnak, biológusnak és or
vosnak végeznie kell. Végül a bioklima
tológiai kutatások hazai vonatkozású fel
adataira tért rá. Ismertette ezeknek a 
kutatásoknak jelenlegi állását és az ilyen 
irányú kutatások koordinálását.

Az előadást követő vitában a különböző 
tudományágak képviselői a nomenklatúra 
kérdésében kifejtették nézeteiket. A vita 
eredménye az volt, hogy orvosmeteoroló
giai vonalon továbbra is használják a szer
ző által javasolt eddigi nomenklatúrát. 
Agrármeteorológiai, limnológiai és egyéb 
vonalon pedig a nomenklatúra kérdését 
és helyes megoldását az ilyen irányban

végzett vizsgálatok eredményei alapján 
fogják megállapítani. A vitaülés meg
állapodott abban, hogy felkéri Aujeszky 
Lászlót és Kérdő Istvánt arra, hogy a 
Bioklimatológiai és Sugárzási Albizottság 
legközelebbi ülésén foglalkozzanak az or
vosi szinoptika megszervezésének gondola
tával és annak minél előbbi megvalósítá
sával. (P^ter János).

X  SZÁSZ GÁBOR KANDIDÁTUSI ÉR TE
KEZÉSÉNEK NYILVÁNOS VITÁJA. A
Magyar Tudományos Akadémia IV. (Ag
rártudományok) Osztályán 1956. ápiilis 
6-án délután folyt le Szász Gábor aspiráns, 
egyet, tanársegéd, a debreceni Egyetemi 
Meteorológiai Intézet munkatársa kandi
dátusi értekezésének nyilvános vitája az 
Orsz. Meteorológiai Intézet előadótermé
ben. ,, A rozs termelésének összefüggése az 
időjárással és az éghajlattal” c. értekezés 
opponense Bacsó Nándor egyet, tanár, a 
földrajztudományok kandidátusa és Kulin 
István, a mezőgazdasági tudományok kan
didátusa volt. Az opponensi vélemények, 
a disszertáció értékes voltának elismerése 
mellett, egyfelől módszertani kifogásokat 
emeltek a korrelációszámításnak a rozs 
terméseredményeit és az egyes hónapok 
időjárását elkülönítve összefüggésbe hozó 
alkalmazása, valamint a korrelációszámí
tás során kapott eredmények túlértékelése 
miatt, másfelől a mikroklimatikus eredmé
nyeknek a gyakorlatban való felhasználá
sára ajánlottak haladottabb módszereket.

Az opponensi vélemények elhangzása 
után az értekezés egves tézisei fölött 
megindult vitában többek között Mándy 
György botanikai szempontból vette éles 
kritika alá az értekezést, Somorjai Ferenc 
és Bauer Ferenc pedig az értekezés mező- 
gazdasági vonatkozású részeivel kapcsolat
ban mutatott rá bizonyos hibákra. A késő 
esti órákba nyúló vita lezártával a Dési 
Frigyes egyet tanár, elnök, Wagner Richárd 
egyet, tanár, Somorjai Ferenc és Aujeszky 
László kandidátusokból álló bíráló bizott
ság az értekezés agrometeorológiai részét 
megvédettnek nyilvánította. Megállapí
totta egyben a bizottság, hogy az értekezés 
nagyon sok területre terjeszkedett ki, 
mezőgazdasági és botanikai része több 
hibás megállapítást is tartalmaz ; az érte
kezés megjelentetése esetén e részek el- 
hagyandók, mert nem is tartoznak szoro
san az értekezés feladatához. Minthogy 
pedig Szász Gábor aspiráns az agromete
orológiai vonatkozású téziseket a vitában 
megvédte, részére a bírálóbizottság a 
Tudományos Minősítő Bizottságnál a me
zőgazdasági tudományok kandidátusi foko
zatának megadását javasolta. (K. J.)

Kiadásért és szerkesztésért felelős: az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója 
A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS LAPJA

Megjelent 1000 példányban 2-561788 Athenaeum (F .v .  Soproni Béla)
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K. Vogl (B erl in )*:

K u r z fr is t ig e  h y d r o lo g is c h e  V o r h e r sa g e n  und  ih r e
G e n a u ig k e it

7. Einleitung. Unter hydrologischen Vorhersagen versteht man allgemein die 
Vorhersage von zu erwartenden Wasserständen oder Abflussmengen in Wasserläufen. 
An zukünftigen Wasserständen sind die Schiffahrt und der Hochwasserschutz, an Ab
flussmengen die Wasserkraftanlagen und die übrigen Wassernutzer interessiert . Je länger 
eine Vorliersagefrist ist, desto wertvoller ist sie, da in jedem Falle die auf Grund der 
Vorhersage zu treffenden Vorbereitungen für das zu erwartende hydrologische Ereignis, 
sei es Hoch- oder Niederwasser, vollständiger und sorgfältiger getroffen werden können. 
Sogenannte langfristige Vorhersagen sind aber viel zu unsicher, wenn sie einen nur 
vorübergehend eintretenden Wasser- oder Abflussstand wie den Scheitelstand eines Hoch
wassers bestimmen sollen. Sie sagen daher allgemein mittlere Wasserstände oder Abfluss
mengen für bestimmte Zeitabschnitte, wie z. B. einen Monat oder ein halbes Jahr voraus. 
An ihnen sind alle Wassernutzer mit den zu ihnen gehörigen Speicheranlagen interessiert .

Kurzfristige Vorhersagen sind immer dann erforderlich, wenn stark wechselnde 
Wasserstände eintreten, die fast ausschliesslich meteorologische Ereignisse zur Ursache 
haben. Sie werden von der Beobachtung eines Ereignisses abgeleitet, dessen Einfluss 
auf den Wasserstand in einem Wasserlauf profil in kurzer Zeit festzustellen ist. Je kürzer 
diese Zeit (T ) ist, desto genauer wird die Vorhersage. Sie wird damit aber auch wert
loser, da für die auf Grund der Vorhersage zu treffenden Massnahmen immer eine gewisse 
Zeit erforderlich ist. Wenn für kürzere Strecken angenommen werden kann, dass der 
mittlere Fehler {AH) mit der Vorhersagestrecke annähernd linear wächst und für den 
betrachteten Bereich die Fliessgeschwindigkeit des Hochwassers konstant ist, gelten 
folgende Gleichungen :

A H =  k\ • l und T =  Äy l 
Der Quotient beider Gleichungen ergibt nach Umformung

A H =  k • T
Mittlerer Vorhersage fehler und Frist stehen also in einem unmittelbaren Zusammen
hang, so dass sich entweder aus einem zulässigen Fehler eine Mindestfrist tür die Vor
hersage oder aus einer erforderlichen Mindestfrist ein unbedingt zu erwartender Vorher
sagefehler ergibt. Das Bestreben der Hydrologen geht dahin, die Fehler bei gleichen 
Vorhersagefristen und nicht durch deren Verkürzung zu verbessern.

2. Vorhersage nach Wasserständen am Hauptfluss. Die einfachste Vorhersage besteht 
in der Vorhersage eines Wasserstandes an einem unterhalb liegenden Pegel auf Grund 
eines am oberhalb liegenden Pegel beobachteten Wasserstands desselben Flusslaufs. 
Selbst unter der besonders günstigen Voraussetzung, dass der Ablauf eines Hochwassers 
vom oberen bis zum unteren Pegel durch keine nennenswerten Zuflüsse oder durch eine 
zu vernachlässigende Austauschbewegung mit dem benachbarten Grundwasser gestört 
wird, ist die Vorhersage mit Fehlem behaftet. Die Fehler wären nur dann zu vermeiden, 
wenn die Bewegung des Wassers in der Vorhersagestrecke einfachen und im Augenblick 
der Vorhersage klar übersehbaren hydraulischen Gesetzen folgen würde und vor allem 
die in diesen Formeln immer massgebend auftretende sogenannte „Rauhigkeit” bekannt 
wäre. Die sonstigen physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Temperatur und Zähigkeit

* Verfasser dieses Aufsatzes ist Dr.-Ing. Kurt Vogl, Mitarbeiter des Hauptamtes 
für Hydrologie der Deutschen Demokratischen Republik.
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spielen nach bisherigen Erfahrungen kaum eine Rolle. Ja sogar das augenblickliche 
Wasserspiegelgefälle im Profil ist nicht von der ausschlaggebenden Bedeutung, wie 
es die praktischen Abflussformeln der Hydraulik angeben. Abflussmessungen bei ver
schiedenen Wasserspiegelhöhen im selben Profil weisen oft Streuungen auch in dem 
Bereich auf, wo meist fjei Beharrungswasserständen gemessen wird. Bei Durchgang einer 
Hochwasserwelle hingegen ergeben mehrere Abflussmessungen während des steigenden 
und fallenden Wasserspiegels gewöhnlich die bekannte Abflusschleife, die normalerweise 
für denselben Wasserstand beim Steigen und Fallen zwei verschiedene Abflussmengen 
angibt. Diese Schleifen weisen in ihrer Mehrzahl die kompliziertesten Formen auf, so dass 
eine genau gleiche Wiederholung ausgeschlossen erscheint.

Aus diesen Gründen sind die Vorhersage verfahren fast ausnahmslos empirischer 
Natur. Die zwischen beiden Pegeln aufgestellte Wasserstandsbeziehung ist entweder 
eine Gerade oder eine erfahrungsgemäss gefundene Kurve. Die einzelrren Punkte dieser 
Geraden oder Kurve stellen Mittelwerte bisheriger Beobachtungen dar. Die linearen 
Beziehungen tragen dem Umstand der in Einzelfällen sogar erheblichen Streuung Rech
nung. Die Gruppierung der Fehler um den Mittelwert entspricht ganz allgemein der 
Gauss’schen Normal Verteilung. Abweichungen kommen fast nur im negativen Bereich 
vor, d. h. wo die Vorhersage hinter dem tatsächlich eingetretenen Wasserstand zurück
bleibt. Dort ergeben sich sowohl ein durchschnittlich grösserer Fehler als auch oft beson
ders hohe, von der Normal Verteilung abweichende Extremwerte. Manchmal sind diese 
auf Eisversetzungen zurückzuführen.

Bei der kurzfristigen Vorhersage unterscheidet man termingebundene, also gewöhn
lich 1-, 2- und mehrtägige Vorhersagen ohne Rücksicht auf die Scheitelwasserstände und 
Scheitel Vorhersagen. Man kann nichr klar feststellen, für welche der beiden Vorhersagen 
der mittlere Fehler für kurze Entfernungen grösser ist. Mit zunehmender Vorhersagefrist 
ward natürlich die Scheitel Vorhersage genauer. Zur Vorhersage der Scheitelhöhe gehört 
noch die Vorhersage der Eintrittszeit. Diese lässt sich noch weniger genau bestimmen. 
Die Laufzeit der Welleuscheitel schwankt nicht selten zwischen einem und mehreren 
Tagen.

Um die Unvermeidlichkeit von Vorhersage fehlem zu demonstrieren, wurde eine 
Sonderuntersuchung an 3 verschiedenen Pegelpaaren im Gebiet der DDR durchgeführt. 
Die Entfernung der beiden Pegel eines Paares ist verhältnismässig kurz. Dazwischen ist 
kein nennenswerter Zubringer, der den Wasserstand am unterhalb liegenden Pegel 
beeinflussen könnte, so dass die Voraussetzungen für eine grösstmögliche Genauigkeit 
gegeben sind. Die verschiedenen Verhältnisse tier 3 Vorhersagestrecken sind aus nach
stehender Übersicht zu erkennen :
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Der mittlere Fehler bei linearer Korrelation der Scheitelstände ergibt für 100 Werte
gruppen im Hochwasserbereich :
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Pegel Jahres
reihe

Wasserstandsbereich 
am Vorhersagepegel

Mittlerer Fehler Mittlerer grösster Fehler

in cm (m3/s)
des Wasser

stands
bereichs in%

in cm (m3/s)
des Wasser

stands
bereichs in%

Strehla. . . 
Torgau ..

1937/41 339 — 824 (cm) 
A =  485 (cm) ±10,0 (cm) 2,06 ±  30,55(cm) 6,31

Düben . . 
Dessau. . .

1936/40 154 — 454 (cm) 
A —300 (cm)

±17,1 (cm) 5,70 ±59,9(c,m) 20,0

Berthels- 
dorf . . . .

Nossen. . .
1938/42 9,38— 137,00(m3/s) 

A =  127,62 (m3/s)
±9,66(m3/s) 7,55 ±50,8(m3/s) 40,3

Gleichzeitig wurde an diesen Beispielen eine eingehende Untersuchung durchge- 
f'ührt, oh der Ausgleich mit Hilfe einer Kurve bessere Ergebnisse bringt als eine Gerade. 
Es stelte sich heraus, dass die Fehler eines linearen Ausgleichs nicht durch irgendeinen 
andern kontinuierlichen Ausgleich reduziert werden können. Aus der umseitigen Zu
sammenstellung kann entnommen werden, dass auch unter den günstigsten Umständen, 
wie bei den benachbarten Pegeln Strehla und Torgau am Mittellauf der Elbe, die Fehler 
immer noch erheblich sein können. Wenn auch aus dem Vergleich der Untersuchungs- 
ergebnisse der 3 Pegelpaare keine mathematisch fomuilierbaren Zusammenhänge zwi
schen dem Vorhersagefehler und den hydrologischen Merkmalen der Vorhersagestrecke 
abgeleitet werden können, so ist doch klar zu erkennen, was auch mit den weiter unten 
aufgeführten Durchschnittswerten ganzer Flussgebiete in grossen Zügen übereinstimmt, 
dass die Fehler mit dem Wachstumsgrad des Einzugsgebiets mit zunehmendem Gefälle 
und abnehmender Abflussmenge anwachsen.

3. Vorhersage nach Wasserständen an Haupt- und Nebenflüssen und nach Nieder
schlägen. Wenn zwischen den beiden oben genannten Pegeln grössere Zubringer ein
münden, werden diese in der Vorhersage auf dieselbe Weise wie der Wasserstand am 
oberhalb liegenden Pegel des Hauptflusses berücksichtigt. Durch diese Einbeziehung 
weiterer Beobachtungselemente, die auf dem Wasserstand am Vorhersagepegel einen 
massgebenden Einfluss haben, werden die Vorhexsagefehler nicht beseitigt, sondern 
nur verbessert. Mit zunehmender Berücksichtigung von Einflussfaktoren klingt jedoch 
die Verbesserung des Fehlers rasch ab, so dass meistens der 4. oder 5. Faktor kaum 
mehr von Bedeutung ist.

Da die kurzfristige Hochwasservorhersage auch im Hügelland und Gebirge für 
kleinere Flüsse und für dass Quellgebiet grösserer Flüsse eine wichtige Rolle spielt, wird 
die Vorhersage von Wasserständen aus Niederschlägen in flüssiger und fester Form 
angewandt oder mindestens angestrebt. Dies gilt besonders dann, wenn oberhalb des 
Vorhersagepegels kein verlässlich beobachteter Pegel mehr besteht oder ein solcher so 
nahe liegt, dass die Laufzeit nur wenige Stunden beträgt und eine Vorhersage trotz 
schnellster Nachrichtenübermittlung zwecklos wird. Ebenso sind die Niederschläge dann 
zu berücksichtigen, wenn das Zwischeneinzugsgebiet, das ist das Einzugsgebiet zwischen 
Melde- und Vorhersagepegel zu beiden Seiten der Vorhersagestrecke grösser ist und der 
Abfluss der Niederschläge aus demselben den Wasserstand am Vorhersagepegel wesent
lich beeinflusst.

Der Zusammenhang zwischen Niederschlag und Scheitelwasserstand ist wesentlich 
lockerer als der Zusammenhang zwischen den Scheitelwasserständen zweier hinterein
ander liegender Pegel. Während nämlich die Konzentration des Ablaufs in einem Fluss
bett einer verhältnismässig einfachen Gesetzmässigkeit unterhegt, ist der Ablauf vom 
Auftreffen des flüssigen Niederschlags oder vom Ort des Schmelzvorgangs bis zu einem 
grösseren Gerinne derart komplizieid und vor allem mit Durchsickeinngen bis zum 
Ginndwasser verbunden, dass dieser Vorgang allein schon genügend Ursachen für den 
lockeren Zusammenhang von Niederschlag und Wasserstand enthält. Soweit deshalb 
solche Beziehungen aufgestellt wurden, hat man sie fast ausschliesslich in einfacher Weise 
Lnear gestaltet. Die in solchen Fällen meist berechneten Korrelationskonffizienten weisen 
die verschiedensten Werte auf. Wenn manchmal übei'raschend hohe Werte gefunden 
werden, so ist das nicht nur reiner Zufall, sondern auch damit zu begründen, dass die 
„Straffheit” der Beziehungen noch nicht eine entsprechend geringe mittlere Streuung
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bedeutet. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass einerseits ein Wasserstand 
unmittelbar in eine Beziehung zu einem anderen Wasserstand eingeführt wird, während 
man anderseits bei Niederschlägen nicht die unmittelbaren Beobachtungen, sondern 
die daraus abgeleiteten vermutlichen mittleren Niederschlagswerte des in Betracht 
gezogenen Einzugsgebiets in die Rechnung einführt. In den österreichischen Alpen ist 
man deshalb z. B. in Einzelfällen dazu übergegangen, für verschiedene vorherrschende 
Windrichtungen während der hochwassererzeugenden Niederschläge verschiedene Reprä
sentativstationen zur Berechnung der mittleren Niederschlagswerte heranzuziehen. Noch 
schwieriger gestaltet sich die Lösung dieser Frage, wenp Schmelz Vorgänge allein oder in 
Verbindung mit warmen Niederschlägen zu einem Wasserstand in eine Beziehung zu 
bringen sind. Die zu einer einigermassen genauen Ermittlung der Schmelzwassermenge 
erforderlichen meteorologischen Faktoren, wie z. B. mittlere Stärke der Schneedecke 
und ihr Wassergehalt sind auch bei verhältnismässig intensiver Beobachtung nicht 
genau gegeben. Hinzu kommt noch, dass solche Werte, selbst wenn sie schon beobachtet 
werden, im Augenblick der Vorhersage vollständig kaum zur Verfügung stehen können.

Aus allen oben angeführten Gründen sind daher die meteorologischen Faktoren 
für eine exakte kurzfristige Wasserstandsvorhersage nicht vor der erwünschten Bedeutung. 
Wenn im Oberlauf eines Flusses die Vorhersage von Wasserständen nach Wasserständen 
oberhalb liegender Pegel wegen des raschen Ablaufs der Ilochwasserwelle fast unmöglich 
wird, kann die Vorhersagefrist durch Verwendung der gefallenen Niederschlagssumme 
verlängert werden. Mit dem Vorteil der Fristverlängerung wird aber eine grössere Un
genauigkeit in Kauf genommen, so dass der Gesamtwert der Vorhersage kaum erhöht 
wird.

Besouders unangenehm macht es sich dann bemerkbar, wenn aus der Vorhersage 
Massnahmen abgeleitet werden sollen, die längere Zeit in Anspruch nehmen, wie z. B. 
die vorzeitige Entlastung einer Talsperre.

Niederschläge grösserer Intensität, die oft im Sommer Hochwasser verursachen, 
sind nur in Gebirge und Hügelland von merkbaren Einfluss auf Hochwasserstände. Im 
Flachland und insbesondere atif leichten Böden müssen Starkregen schon sehr seltene 
Extremwerte erreichen, wenn Zusammenhänge zwischen Niederschlag und Wasser
stand deutlich erkennbar sind.

Eine Untersuchung an den Pegeln 1. Orinung im Gebiet der Deutschen Demokra
tischen Republik hat unter weitestgehender Berücksichtigung von Wasserständen an 
Haupt- und Nebenflüssen sowie von Niederschlägen zu nachstehenden Mittelwerten 
geführt :

Flussgebiet mittlerer Fehler
grösster Fehler

+ -

1. Spree — H a v e l........ ±  13,2 +  60,3 -  65,7
2. Mulde ..................... ±  24,8 +  86,9 — 162,5
3. Elbe ....................... ±  24,4- +  103,4 — 194,7
4. Saale ....................... ±  21,8 +  98,8 — 149,2
5. Werra ..................... ±  17,6 +  62,6 — 158,2

Die mittleren Fehler streuen mit Ausnahme des Spree-Havelgebiets nur wenig. 
Diese Abweichung des absoluten Wertes ist darauf zurückzuführen, dass der Schwankungs
bereich der Hochwasserstände, wie der Wasserstände überhaupt, in diesem Gebiet wesent
lich kleiner ist, als in den anderen Gebieten.

Um den Einfluss des Wasserstandsbereichs auf die absolute Grösse des mittleren 
Fehlers auszuschalten, sind die Fehler nach Berücksichtigung der ersten zwei Einfluss
faktoren in % Bereichs der untersuchten Höchstwasserstände berechnet worden :

Flussgebiet
mittlerer Fehler in % 

des Wasser-tands- 
bereichs

1. Spree—H a v e l........ 59,00
2. Mulde ..................... 58,35
3. Elbe ......................... 39,50
4. Saale ....................... 54,60
5. Werra ..................... 50,20

Das günstigste Ergebnis weist jetzt die Elbe auf. In grösserem Abstande folgen 
dann die übrigen Flussgebiete. Daraus folgt, dass grosse Ströme mit verhältnismässig 
glatten Flussschläuchen und geringer unberücksichtigter Einzugsgebietsvergrösserung
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günstige Vorhersage Verhältnisse haben. Je mehr man ins Gebirge mit engen, steilen 
Fluss- und Bachbetten kommt, wo ausserdem das Einzugsgebiet rasch anwächst, desto 
unsicherer wird die Vorhersage, wie die oben angeführte genaue Untersuchung an den 
drei Pegelpaaren bereits ergeben hat. Aber auch viele künstliche Abflussbehinderungen 
wie Wehre und Schleusen, sowie Aufspaltung des Flussschlauchs in zahlreiche Arme, wie 
z. B. im Spree-Havelgebiet, beeinflussen die Vorhersage ungünstig.

4. 1V eitere massgebende Einfluss faktorén. Die oben angeführten Fehler entstehen, 
wenn nur Wasserstände oder Abflussmengen und Niederschlagssummen für die Er
mittlung des zu erwartenden Wasserstands benutzt werden. Versuche, eine weitere Ver
feinerung der Vorhersage durch Berücksichtigung anderer Hochwassermerkmale, wie 
z. B. Wellenform oder Eisverhältnisse zu erreichen, sind grösstenteils erfolglos .Wenn 
solche Merkmale, die eine Vorhersage verbessern könnten, zwar existierten, aber un
berücksichtigt geblieben wären, müssten die Vorhersagefehler für dasselbe Hochwasser 
an den verschiedenen Pegeln eine vorwiegend positive oder negative Tendenz aufweisen. 
Verschiedene Stichproben, die an der Elbe und in Muldegebiet vorgenommen wurden, 
haben das nicht erwiesen. Es liegen z. B. drei Pegel A, B und C an einem Flusslauf 
hintereinander, und es wird von A nach B auf Grund langjähriger Erfahrung eine Vor
hersage gegeben, wobei ein positiver Fehler gemacht wird. Wenn man nun von B nach C 
nach demselben Verfahren eine Vorhersage gibt und dabei eine Korrektur im Sinne des 
oben gemachten Fehlers anbringt, bedeutet dies nicht immer eine Verbesserung, sondern 
kann im grossen Durchschnitt sogar eine Verschlechterung der Vorhersage mit sich 
bringen.

Umfangreiche Untersuchungen sowie auch Versuche mit künstlich abgelassenen 
Wellen haben vielmehr ergeben, dass es sich beim Ablauf einer Welle von Flussabschnitt 
zu Flussabschnitt um ständig wechselnde Strömungs- und im Zusammenhang damit um 
Geschiebe- und Sinkstofftransportvorgänge handelt, so dass die Genauigkeit einer kurz
fristigen Vorhersage immer beschränkt bleiben wird. Nichtsdestoweniger ist und bleibt 
es Aufgabe der Hydrologie, die Forschung nach Verfeinerungsmöglichkeiten der kurz
fristigen Wasserstands Vorhersage auf der Grundlage der erarbeiteten Erkenntnisse 
weiterzutreiben. Die meteorologischen Faktoren werden für die hvdrologischen Vorher
sagen eine überragende Bedeutung gewinnen, wenn es gelingt, katastrophale Nieder
schlagsmengen wenigstens 24 oder 48 Stunden vorauszusagen.
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G. P é cze ly* :

S o m e c o n tr ib u t io n s  to  th e  d e sc r ip t io n  o f  th e  th erm a l 
c o n d it io n s  o f  m a c r o sy n o p tic  s itu a tio n s  in  H u n g a ry

I.
The climatic parameters, used in classical climatology (such as mean values, sums, 

and frequencies) are computed from all the data observed during a given period of time 
and are yielding a general characterization of the climatic conditions at a given locality. 
It is quite obvious that such a description is inherently deficient, as, for instance, one 
and the same mean value could be produced by two entirely different sequences of data. 
Standard deviations and histograms are more helpful, they are, however, equally unsuit
able for an unbiased analysis of finer details. Mean values, sums and frequency distri
butions of any climatic element are produced by the occurrence of a great number of 
concrete weather situations, that is, of a genetically heterogeneous accumulation of events, 
and this is interfering with the soundness of their physical meaning. By these considera
tions we are led to the opinion that the application of the methods of classical climatology- 
has a thorough justification only in such cases when they are employed to the character) 
zation of a genetically homogeneous material. Therefore, it is desirable to undertake a 
previous grouping of the data in such a way that each group should contain only genetically 
homogeneous cases. Such a trend of thougths is characteristic for a number of recent 
papers in climatology, in which the meteorological elements are studied by using a se
lected material derived from well-defined synoptical situations and, as a consequence, 
fulfilling in a more satisfactory way the requirement of genetical homogeneity.

This being established, w-e are confronted with the problem of finding the most 
suitable classification of synoptic situations for the purposes of such investigations. 
Obvious requirements are that the types of situations to be chosen should be characteristic 
fot the weather conditions in the given region, and, further, that they number should 
be not a too great one, for this would interfere with the reliability of the results. (Namely, 
as the available series of observations are comprehending generally not too many- years, 
in case we were adopting an excessive number of types of weather situations, the number 
of cases corresponding to some types would be very low and this would involve the «re
liability of the computed results).

At present, the longest and most detailed macrosy-noptical catalogue available is 
that of Hess and Brezowsky [1], but, unfortunately, its application to weather conditions 
in this country is in many cases impossible, for it was prepared mainly- in view of the 
conditions on the western parts of Central Europe. As a consequence, it was inevitable 
for us to compile, for Hungary, a new macrosynoptical catalogue, in view of using it for 
climatological purposes. The first steps of this work had been described in a previous 
article [2] ; in the meantime, we prepared a catalogue reaching as far back as the y7ear 
1892. In this way, accounting for the lack of synoptic material from the war years 1942— 
1945, the completing of which is not yet possible in this country-, we are now- in possession 
of a material of 60 years (1892—1941, 1946—1955), that is, of a sufficiently w-ide and 
abundant basis for undertaking further computations. In the meantime,, the number of 
types of macrosynoptic situations has been increased to 15 by- the introduction of 3 new 
types of situation. In Fig. 1. ( p. 73), characteristic surface charts of the 15 situations 
are shown and monthly frequencies of their occurrence are given. A more detailed descrip
tion of the typical situations and the catalogue itself w-ill be published in another paper. 
Essential features and notations of the types adopted are as follows : *

* Author of this paper is G. Péczely scientist at the Section of Long-range Weather 
Forecasting, Central Meteorological Institute (Budapest).
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] Cm

2 Ch

3 Cm*

4 Ch*

5 CmM

6 ChM

7 C

8 Aw

9 AB

10 An

11 AF

12 Ae

13 As

14 A

15 Ny

Cyclonic, before the passage of a cold front, zonal circulation. 
Wind direction : W.
Cyclonic, after the passage of a cold front, zonal circulation.
Wind direction : W.
Cyclonic, before the passage of a cold front, meridional circulation. 
Wind direction : S, SW.
Cyclonic, after the passage of a cold front, meridional circulation. 
Wind direction : N, NW.
Praecyclonal circulation pattern of a Mediterranian (Vb) cyclone. 
Wind direction : S, SE.
Postcyclonal circulation pattern of a Mediterranian (Vh) cyclone. 
Wind direction : N, NE.
Cyclonic center situated in the Carpathian Basin.
Wind direction : indefinite.
Antieyclonic ridge protruding from the W.
Wind direction : NW.
Anticyclone over the British Isles or over the North Sea.
Wind direction : N, NW.
Anticyclone situated to the N of the Carpathian Basin.
Wind direction : NE, E.
Fennoscandinavian anticyclone.
Wind direction : NE.
Anticyclone situated to the E of the Carpathian Basin.
Wind direction : S, SE.
Anticyclone situated to the S of the Carpathian Basin.
Wind direction : SW, W.
Antieyclonic center or divergence over the Carpathian Basin.
Wind direction : indefinite.
Saddle (hyperbolic point) over the Carpathian Basin.
Wind direction : indefinite.

Monthly and annual frequencies for each of the types of situation are shown, ex
pressed in per cents of the number of days in the month or the year, respectively, in 
Table I.

Table I.
Frequency of macrosynoptical situations, per cents

Type i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Year

Cm 5 , 5 5 ,3 4 , 8 3 ,7 4 , 2 4 , 3 2 ,9 3 ,6 3 ,3 3 ,2 3 ,7 5 ,5 4 , 2
Ch 2 ,6 3 ,5 3 ,5 3 ,0 3 ,2 3 ,7 2 ,9 2 ,6 2 ,7 1,9 2 ,0 3 ,2 2 ,9
Cm* 8 ,7 9 ,9 1 1 ,6 1 1 ,7 8 ,7 6 ,3 4 , 2 5 ,5 6 ,3 7 ,4 10 ,7 9 , 0 8 ,3
Ch* 3 ,2 5 , 0 5 ,8 6 ,3 5 ,5 7 ,7 7 ,1 5 ,5 3 ,4 2 ,9 2 ,7 3 ,6 4 ,9
CmM 9 , 4 8 ,2 7 ,8 9 ,3 6 ,1 2 , 3 1 ,4 1 ,3 4 , 3 6 ,5 7 ,3 9 ,3 6 ,1
ChM 2 , 3 2 ,8 2 ,6 3 ,7 2 ,9 1,7 0 ,6 0 , 6 1,7 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,1
C 1 ,0 1,1 2 , 0 2 ,7 2 ,6 1 ,8 1,7 0 , 6 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,3
Aw 1 0 ,0 8 ,8 8 ,1 8 ,3 8 , 4 1 7 ,3 2 5 ,5 2 0 ,0 11 ,7 8 ,7 9 ,0 8 , 4 12,1
AB 4 , 5 7 ,5 6 ,1 6 ,3 5 ,5 1 0 ,7 8 ,1 7 ,7 7 ,3 4 ,8 4 ,3 2 ,9 6 ,3
An 9 , 0 1 0 ,0 9 ,7 8 ,3 1 3 ,2 8 , 3 5 ,5 9 ,7 9 ,0 1 0 ,8 9 , 3 9 ,7 9 ,4
AF 4 , 5 3 ,2 3 ,2 3 ,7 7 ,8 6 ,3 6 ,8 5 ,2 3 ,3 3 ,2 3 ,3 2 ,3 4 , 4
Ae 1 3 ,2 13 ,1 1 4 ,5 1 2 ,0 1 0 ,6 4 , 3 2 ,9 6 ,8 1 3 ,0 2 1 ,3 2 2 ,7 16 ,8 1 2 ,6
As 6 ,1 5 ,3 6 , 4 5 ,7 5 ,2 6 ,7 6 ,2 5 ,5 5 ,0 6 ,5 4 , 0 6 ,1 5 ,7
A 1 6 ,2 1 1 ,4 9 , 4 7 ,0 7 ,8 1 2 ,3 18 ,8 1 8 ,8 2 3 , 0 1 5 ,5 1 4 ,0 15 ,8 14,1
Ny 3 ,8 4 , 9 4 , 5 8 ,3 8 ,3 6 ,3 6 ,4 6 ,6 5 ,3 4 , 0 3 ,7 4 ,1 5 ,6

By these introductory remarks we are now inabled to discuss the fundamental 
subject of this paper : using the data of daily mean temperatures at Budapest, we are 
investigating the temperature conditions in each type of macrosynoptic situations, 
in order of obtaining a definite picture of their climatological aspects. Of course, this 
paper is regarded as a first step in the study of this rather intricated problem. It was 
prompted by the urgency of obtaining, in the interest of current operational work in 
long-range forecasting, data concerning the probabilities for the occurrence of a given 
value of temperature in the presence of a given type of macrosynoptic situation.

In the course of investigating the behaviour of various meteorological elements 
according to the peculiar types of maerosvnoptic situations, emerged the question about 
the way in which different elements are linked to each other during a given type of situa
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tion, that is, which type of weather is experienced in the presence of a certain typo of 
macrosynoptic situation. This question can only be answered by investigation of complex 
sets of data containing different, simultaneously observed meteorological elements, a 
task which cannot be undertaken in this paper. It is quite obvious, that a characterization 
of climate by such a method is affording a much greater volume of work to be done as 
compared to normal climatological routine and this circumstance constitutes, at the 
moment, a serious handicap for the development of this branch of meteorological research.

n.
At first, it must he observed that the types C and Ny were omitted from the investi

gation of temperature conditions, as the first one occurs very seldom, and the second 
one is rather of a heterogeneous character, representing a transition period between the 
circulation patterns of two cyclones or two anticyclones. This peculiarity of the Ny 
situation is, however, a drawback only in the investigation of temperature conditions ; 
on the other hand, in the study of, say, precipitation phenomena, this situation must 
be carefully studied, for, as it is familiar to many meteorologists, this situation is often 
favourable to the occurence of prolonged and rather abundant precipitations.

As a first step, we are taking into account the reliability of the mean values computed 
from series of observations having different lengths. Assuming a normal distribution, 
the probability can be computed for the rightness of the assumption that the arithmetic 
mean value is differing not more than by ±  n . s from the real value of the quantity 
under observation (n being a given number and

as = ----
biv

the standard deviation of the mean value). For reaching a probabilty as high as 0,9 5 
we have to take n = l,9 6  and the widths of the internal -f- n.s are given, for this parti
cular case, in Table II.

Table II.
Values of n . s

a =  2,0 3,0 4,0 5,0

N =  10 1,2 1,9 2,5 3,1
30 0,7 1,1 1,4 1,8
50 0,6 0,8 1,1 1,4
75 0,5 0,7 0,9 1,1

100 0,4 0,6 0,8 1,0
150 0,3 0,5 0,6 0,8
200 0,3 0,4 0,6 0,7
250 0,2 0,4 0,5 0,6
300 0,2 0,3 0,5 0,6
400 0,2 0,3 0,4 0,5
500 0,2 0,3 0,4 0,4

1000 0,1 0,2 0,2 0,3
From Table II, it is quite obvious, that, for obtaining mean values of such a perfect 

reliabilty, it would be necessary to have so great a number of observed cases, that is not 
available for any of the types of macrosynoptical situations. (For the most abundant type, 
that of Aw in July, we are still possessing only 474 cases). In general, we have to content 
ourselves with data of an accuracy of ±1° centigrade; some results, that are more 
reliable, are printed in the tables in italics.

At first, we are considering the annual amplitude of temperature variations for each 
type of macrosynoptical situation (Table III). Highest values of the annual amplitude, 
depassing 27° centrigrade, are found for the situations A, AF, and Ae, while the types 
Cm, Ch, Ch*, and Aw, as they are mainly connected to air masses of a maritime origin, 
are yielding values that are not depassing 20° centigrade. The low amplitude values 
found for the situations CmM and ChM are rather surprising. This result is probably a 
consequence of the overcast and rainy conditions prevailing in these situations. As 
compared with the overall annual average amplitude, the amplitudes in situations An, 
AF, Ae, and A are depassing the overall values, while Cm, Ch, Cm*, CmM, ChM, Aw, 
A B and As have annual amplitudes lower than the overall values. It is of interest that
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Departure of average temperatures of the macrosynoptical situations from the over-all
average monthly temperatures

T a b le  I I I .

AmpliI I I 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII tude
Cm 3,2 2,9 0,8 0,7 0,1 — 0,4 0,1 — 0,2 0,4 0,0 2,3 2,2 19,6Ch 3,7 2,9 1,1 — 1,1 — 2,0 - 1 ,4  -— 2,5 — 2,1 —1,5 0,1 1,4 2,8 16,5Cm* 2,6 2,3 2,0 1,4 1,0 0,8 1,9 2,2 1,2 2,0 2,8 2,2 22,0Ch* 2,4 1 ,2 -2 ,1 — 2,4 —  2,7 - 2 ,4  --3 ,3 — 3,1 -2 ,1 — 1,6 0,2 0,8 17,0CmM 1,2 0,6 0,6 0,1 —0,6 — 1,8 --1 ,8 —  1,1 - 1 ,4 0,0 1,4 1,4 19,7ChM - 0 ,3 — 0,8 - 0 ,9 — 4,1 - 3 ,9 - 2 ,8  --3 ,9 —3,2 — 3,2 —3,1 —0,6 0,8 19,1Aw 2,6 2,2 -0 ,1 -0 ,6 - 1 ,4 - 1 ,0  --1,3 —  1,1 — 0,6 -0 ,6 0,0 1,5 18,8
AB 1,1 - 0 ,9 —0,8 - 2 ,8 — 2,1 - 1 ,7  --1,9 — 2,4 — 2,3 — 1,0 — 1,5 -1 ,4 20,3
An — 1,9 -3 ,1 — 1,9 0,2 1,0 0,9 1,7 0,7 — 0,4 —0,8 — 1,7 — 2,1 26,3
AF -4 ,5 — 4,5 - 2,3 - 2 ,4 — 1,1 0,1 0,1 0,0 — 1,5 — 2,4 -2 ,8 —5,0 27,3
Ae - 1 ,2 — 0,3 0,2 1,6 1,6 2,6 3,1 3,0 1,6 0,8 0,4 -1 ,2 27,0
As 3,5 2,7 3,3 2,9 2,0 2,3 2,3 1,5 1,9 3,0 2,7 2,8 21,5
A - 3 ,3 — 2,8 — 0,8 0,3 1,2 1,9 2,2 1,4 0,8 -0 ,3 — 2,1 — 3,2 28,2
Aver. — 0,8 1,1 6,0 11,4 16,6 19,9 21,9 21,0 16,8 11,0 5,3 1,1 22,7

Table IV.
Values of a

Type I II in IV V VI VII VIII IX X XI XII Average
Cm 4,3 3,1 3,5 3,4 3,3 3,4 2,2 3,0 3,2 2,9 3,9 3,8 3,3
Ch 3,5 2,7 3,5 2,7 3,1 2,5 2,6 2,7 2,6 4,1 2,8 3,2 3,0
Cm* 3,7 3,7 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 2,9 3,2 3,4 3,9 3,5 3,3
Ch* 3,5 2,9 2,9 3,2 2,9 2,8 2,5 2,6 2,8 2,5 3,5 3,2 3,1
CmM 3,7 3,3 4,0 3,8 3,6 3,7 3,7 3,4 3,6 4,0 3,5 3,6 3,6
ChM 4,3 3,2 3,6 3,1 3,3 2,8 1,6 2,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1
Aw 3,6 3,6 4,1 3,4 3,7 2,7 2,6 2,6 2,9 3,5 3,3 3,4 3,3
AB 3,6 3,4 3,7 3,9 3,4 2,9 2,6 2,6 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3
An 3,9 4,5 4,1 3,9 3,2 3,1 2,7 2,7 3,6 3,8 4,2 4,1 3,7
AF 4,3 4,0 3,3 3,6 3,7 2,9 2,4 2,9 3,1 3,3 3,7 4,3 3,5
Ae 4,1 4,2 4,0 3,5 3,5 2,9 1,9 2,7 3,1 3,9 4,2 4,0 3,5
As 2;7 3,9 3,5 3,2 3,4 2,3 2,4 2,6 2,9 3,7 4,0 3,9 3,2
A 4,3 5,0 4,6 4,1 3,9 2,7 2,5 2,6 3,8 3,8 4,0 4,2 3,8

for Cm* a relatively higher amplitude was found than for the other situations of the 
second group. Presumably, this result could be due to the circumstance that this situation, 
in the summer months, occurs mostly as a termination of an anticvclonic situation, and, 
being linked to the advection of very hot air masses from the SW before the onset of 
precipitation processes, its temperature in the summer cases is very elevated. On the 
other hand, in winter, this kind of situation becomes relatively too cold, for, during 
the cold season, the advection of warm air masses is confined to upper levels, the lower 
strata being still occupied by a thin layer of cold air masses. Studying the departures of 
temperature in each month (Table III), it is possible to obtain a certain insight into 
the problem of how far advectional and radiational influences are responsible for the 
temperature conditions found during a given type of situation. Sutiation Cm* and As 
are, during the whole year, warmer than the average value of all situations taken together. 
These are situations in which advection from the S and from the SW occuis to the Car
pathian Basin. Prevailingly warm are the situations Cm and Ae, they are possessing, 
however, some months with a deficient temperature ; the former in the summer, the 
latter in the winter. This corresponds fully to the advectional conditions in the different 
seasons. In the case of situation Ae, there is probably an orographic component at work. 
As in this situation we are placed at the boundary of an anticyclone, air that is adverted 
from the SE has, on its arrival on the inside of the basin, the opportunity of undisturbed 
irradiation which leads, in the winter, to the production of very low temperatures. The 
situations Ch*, ChM, Aw, AB, and AF  are prevailingly cold ones. In the situations 
Ch*, Aw and AB, there are some slight excess temperatures in the winter, and, in the 
case of AF, in the summer. This could be probably attributed to advection. Situation 
A is one of characteristic radiation conditions ; from October to April, when heat losses 
are prevailing, temperatures of situation A are lower, and, on the other hand, in the 
remaining six months they are higher than the overall average temperature. It is of 
interest that this seasonal effect is not entirely a symmetrical one, as the difference in 
January is of — 3,3°, centrigade, while in July, it is only of +2,2° centigrade. An expli-
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cation could be sought in the fact that, in winter, the presence of a snow cover is strongly 
increasing the heat losses by radiation. The seasonal behaviour of situation Ch is anti- 
symmetrical to that of A, illustrating the opposite thermal characters of continental 
and maritime air masses : cold winters and hot summers on the one hand, mild winters 
and cool summers on the other.

It is rather puzzling that, during the winter, the temperature on days with a Ch 
situation are warmer than the days of the Cm type, that is, the passage of a cold front 
is linked, on the ground level at least, to an increase of temperature. This phenomenon 
is familiar to operating synopticians. Its explanation. consists in the fact that by the 
strongly turbulent postfrontal flow of a cold front, the remains of the shallow layer of 
cold air that hitherto were adhering to the earth surface are rapidly removed. As a 
consequence, one is assisting to the paradoxical phenomenon of rising temperatures in 
the lower strata caused by the passage of a cold front, a decrease of temperature occurring 
only in the upper layers.

In order of corroborating this opinion, we compared the vertical temperature distri
bution in the Cm and Ch situations for December and January of the 5 years 1951 — 55. 
The mean values, as deduced from the radiosonde observations made at 03 GMT, are 
shown in Table V. The cold character of situation Ch manifests itself only upwards from 
the 3000 meter level.

Table V.
Vertical temperature distribution on the days of situations Cm and Ch 

(December and January)
Height Cm Ch A

Talaj . —  0,1 4,2 4,3
1000 m — 0 , 2 1,1 1,3
3000 m — 9,9 — 10,9 — 1,0
6000 m — 30,3 — 32,0 - 1 ,7

From Table IV ., containing the values of departures, it is seen that situations connected 
with maritime air masses have minor departures as compared to the types with prevailing 
continental air masses. This is an expression of the fact that advected air masses are 
conserving in a certain measure their original properties. There is an exception in the 
case of situation CmM, which is characterised by more substancial departures. This 
could by partly caused by the circumstance that the situation in question is linked to a 
rapid warming after excessive cold in the winter and there exists, in the initial period 
of such a situation, a rather persistent layer of cold air on the ground, while, towards the 
end of the period, warmer air masses are gradually occupying also the lower levels. 
As a consequence the thermal characters of the subsequent days are, in such a situation, 
very different from each other. Similar peculiarities are shown, in winter, by the de
parture values of the situations Cm and Cm*.

Frequency distribution of the temperature, values for each type of situation will 
be treated in another paper. However, we are giving here, as an example, frequencies 
of temperatures for the situations A and Aw in January and July (Fig. 2. p. 78.). The 
former is characteristic for the continental, and the latter for the maritime types of 
situations. A peculiar feature of situation A consists in the great variability of the January 
temperatures with 4 separate frequency peaks, while in July the mode appears as a 
sharply outstanding value. The January behaviour could probably be attributed to snow- 
cover influences, as the temperature conditions of the slowly moving air masses of an 
anticyclone are, in the winter, greatly affected by the presence or the absence of a snow 
cover. The January frequency distribution for the situation Aw is characterised by a 
definite right-hand asymmetry, that is, the median value is displaced to the right, to
wards the larger values, as compared to the average. In July, some indications of a slight 
left-hand asymmetry can be detected ; though the median itself is not displaced to the 
left, the mode has a value lower than that of the average. (The situation Aw has been 
selected, for this discussion, in preference to the situation Ch*, because for Aw a more 
abundant material was available.)

Concluding the discussion on the mean temperatures of the macrosynoptic situations, 
we are now turning tho the seasonal variations. For this purpose, we are utilizing the con
cept of relative temperature introduced by W. Koppen. Relative monthly temperatures 
are defined as the monthly mean temperature expressed in per cents of the annual 
amplitude, the mean temperature of the coldest month being taken equal to 0 and that 
of the warmest month equal to 100. By this concept, the differences in the seasonal 
temperature variation of continental and maritime climates are clearly expressed. In 
a continental climate, spring months are relatively warm and autumn ones are relatively
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cold, as a consequence oi the differences in the heat balance of continental and maritime 
regions. We are considering, lor the sake of comparison, two typical cases of seasonal 
temperature variation. The first one has been derived by Koppen and described by him 
as an example of coastal conditions [3], the other, of strongly continental character, 
has been computed írom the data of Taskent in Central Asia, as well as those of Cita 
and Jakutsk in Sibiria. It is a well-established fact that relative temperatures for Hun
gary are showing a higher degree ol continentality than those of the surrounding countries, 
as a consequence of orographical conditions. Thus, it was necessary to chose, for com
parison, the above-named continental stations. Table VI. contains the series of tempo -

Table VI.
Relative temperatures

Type i I [ in IV V VI VII VIII IX X XI XII Po Pk
0  ___ 0 4 16 38 64 86 100 97 78 53 26 9 _ _
K ___ 0 13 32 57 77 94 100 93 76 54 26 9 _ —
Cm . . . 0 8 22 49 73 87 100 94 76 44 26 5 0,13 0,31
Ch . . . 0 7 26 45 71 89 100 97 76 50 23 6 0,20 0,37
Cm* . . 0 7 28 50 72 86 100 97 74 51 29 7 0,05 0,71
Ch* . . 0 4 13 44 72 93 100 96 77 46 23 2 0,43 0,001
CmM . 0 7 32 57 79 90 100 99 76 54 32 11 0,01 0,82
ChM . 0 6 33 44 73 96 100 99 77 47 30 16 0,001 0,16
Aw . . 0 8 22 48 71 91 100 96 76 46 19 4 0,04 0,16
AB  . . 3 2 27 44 73 91 100 93 73 51 20 0 0,16 0,02
An . . . 0 3 26 55 78 90 100 93 73 49 24 7 0,03 0,38
AF  .. 0 7 33 53 76 93 100 97 76 51 29 5 0,001 0,78
Ae . . . 0 10 30 56 75 91 100 97 76 51 28 7 0,001 0,99
As . . . 0 5 31 54 74 90 100 93 74 53 25 6 0,005 0,69
A ___ 0 9 33 56 78 92 100 94 77 53 26 7 0,000 0,99
Average 0 8 30 50 77 91 100 96 78 52 27 8 0,08 0,93
rature data necessary for the two comparisons, as well, as the annual variations oi the 
relative temperatures for each macrosynoptic situation. In the case of every situation, 
we applied the %2-test for investigating the probability of the respective series of data 
being identical with a maritime (O) or continental (K ) series. The probability that the 
relative temperature series obtained from the overall average values should be identical 
to the K  series has been found to be 0,93 while that of its identity with the 0  series has 
been determined to be only of 0,08.

This result should be regarded as a verification of the great influence, in the sense 
of increased continentality, of orographical factors in the Carpathian Basin. As to the 
individual peculiarities of the different macrosynoptic situations, it is seen that the 
probabilities of an identity with a maritime series are highest for the situations Ch, Ch*, 
and AB ; however, even in these cases, the probability is much lower than the value 
of 0,95 regarded as a minimal requirement for reality. This could be interpreted in favour 
of the opinion that orographic influences in the Carpathian Basin are by far too strong 
for not interfering with the original properties of maritime air masses advected to this 
country. Similarity to the K  series is strongest for situations A and Ae ; for all the re
maining situations, the simmilarity is smaller than that characterized by the probability 
of identity of 0,93 found for the series of overall average values. Thus, the conclusion could 
by drawn that only quiet anticvclonic situations are able to produce a degree of continen
tality which is higher than that attributable to orographical conditions in the basin. 
Situation A is the one with the least air movement, and Ae is occupying the second place 
in this respect [4].

However, this method is not entirely adequate for fully demonstrating the maritime 
or continental character in the seasonal temperature variation of each situation, as it is 
based on the data of all the months of the year, -whereas the great contrasts in maritime 
and continental climates are experienced during the periods of the year in which the 
steepest rise and fall of temperature are occuraing. Therefore, we are introducing an index 
by which an easier illustration of the maritime or continental character of a given tempe
rature series could be afforded. The index is defined by

M  =  (T ju — T xi) +  (T iy T x)
the letters with suffixes designing relative temperatures of the months March, November- 
April, and October, respectively. The quantity M  has a negative value for maritime 
climates and a positive one in continental climates (Table VII).
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Values of the index M
Cm Ch Cm Ch CmM ChM Aw AB An AF Ae As A Average 

1 — 2 —2 —12 3 0 5 0 8 7 7 7  10 1
Finaly, these investigations are throwing some light on a certain problem of air 

mass transformation. One of the difficulties in the research on the incessant transfor
mations that air masses are constantly undergoing, lies in the circumstance that air- 
masses, in the course of their movements, are subjected to ever changing influences as 
they are passing from one region of the earth’s surface to another. An easier opportunity 
of making such observations is secured in the cases in which an air mass comes to a still - 
stand over a given region. Such favourable conditions are found in anticyclonie situations. 
In accordance with this state of things, we selected from our material, for the months 
of January and July, the cases in which anticyclonie situations were present for at least 
5 subsequent days. Computing average values of the daily mean temperatures on the 
first, second, third, etc. days of the anticyclonie situations, we found the following two 
sequences of data :

January July
first 2d 3d 4th 5th first 2d 3d 4th 5th

day of anticyclonie situation day of anticyclonie situation
— 2,2 —3,6 —3,5 —3,8 —4,6 22,3 23,8 24,7 25,3 25,8

As it is shown by these figures, the relation between the temperature and the num
ber of days during which an anticyclonie situation was present is a logarithmic one, that 
is, temperature changes are becoming, during the process of ageing of an anticyclone 
constantly smaller and smaller. Of course, in the case of a very long-lived anticyclone, 
a strict fulfilment of this rule could be assured only if the radiation balance would re
main unchanged and some other conditions of the air mass (such as humidity content 
and transparency) could remain unaltered. For short-lived anticyclones these modifying 
conditions could be neglected. Then, we have the following relations :

T)an =  2,2 — 3,4 log t
Tfv.lv ~  22,3 4,9 log t

(common logarithms, t being the number of days during which the anticyclone has yet 
persisted). This logarithmic rule is more strictly valable in July than in January ; the 
discrepancies in January are, presumably, again the results of the disturbing influence 
of a snow cover. The numerical coefficients in these formulas are probably depending 
on the humidity and pollution conditions of the air masses, this being a suggestion 
needing further verification.

III.
Many problems, connected to the subject-matter of this paper, were treated here 

rather in a cursory manner, as our aim was this time only to give a general picture of 
the work we have begun. We are especially convinced of the great importance of in
vestigating, in a complex manner, for a given macrosynoptic situation, the simultaneous 
behaviour of several meteorological elements, whereas in the present paper, we have 
dealt only with the sole aspect of temperature conditions. A further important step 
will consist in the investigation of the origin and development process of the various 
macrosynoptic situations as a problem of the general circulation, leading to some appli
cations in the practice of long-range weather forecasting. Finaly, we are trying to derive 
from the marcosynoptical conditions over the Northern Hemisphere, the peculiarities 
of the synoptic situation over this country, and, in this way, to forecast the weather at 
a number of selected observing stations.

REFERENCES
[1] Hess,P. u. H. Brezowsky : Katalog der Grosswetterlagen Europas. Berichte des 

F). W. D. in der Us. Zone, Nr. 33. Bad Kissingen, 1952.
[2] Péczely, G. : Typisierung der makrosynoptischen Lagen für Ungarn. Időjárás, 

Vol. 59., p. 212. Budapest, 1955.
[3] Bürger, K. : Klimatologische Studie über die Temperaturverhältnisse der Gross

wetterlagen Mitteleuropas. Berichte des D. W. D., Nr. 6. Bad Kissingen, 1953.
[4] Czelnai, B. : Beiträge zu den Windverhältnissen des Balaton-Sees bei föhnartigen 

Wetterlagen. Beszámolók az 1955-ben végzett tudományos kutatásokról. 
Orsz. Meteorológiai Intézet Hiv. Kiadv. XX. k., p. 137. Budapest, 1955.

Table VII.

XII



Z. B erkes*:

D er  Z u sa m m e n h a n g  d e r  W ir k u n g sz e n tr e n  im  R ah m en  d e r  
a llg e m e in e n  Z ir k u la tio n  d e r  A tm o sp h ä re

In der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre handelt es sich im Grunde genommen 
von Austauschströmungen von kalten und warmen Luftmassen. Wo diese Luftmassen 
des öfteren Vorkommen, dort entstehen klimatologische Wirkungszentren in der Ver
teilung des Luftdruckes. Solche sind : die allgemein bekannten Zyklonenzentren bei 
Island und den Aleutischen Inseln oder die Antizyklonen bei den Azoren und auf dem 
Stillen Ozean. LIierher gehören die vorwiegend thermischen, polaren und nordsibirischen 
kalten Antizyklonen, weiter auch die Depression über Iran und der Wüste Sahara. Bei 
den Austauschst'römungen der Luftmassen treten auch Änderungen des Luftdruckes auf. 
Diese sind in erster Linie thermischen Ursprungs, rühren also von Dichteänderungen 
her, es spielen aber bei ihnen auch vergenziale Wirkungen (Konvergenz, Divergenz) 
eine Rolle.

Wenn wir also diese Prozesse in kürzeren Zeitabschnitten untersuchen, dann müssen 
wir bei der Deutung der Änderungen des Bodendruckes thermische, advektive und dyna
mische Faktoren in Rücksicht nehmen. Wenn aber die Frage auf der Grundlage der 
klimatologischen Durchschnittswerte geprüft wird, dann können wir die Anomalien des 
Luftdruckes in erster Linie als Luftmengenänderungen auffassen, denn die vergenzialen 
oder die Bes’chleunigungsfaktoren werden in den langzeitlichen Durchschnittswerten 
grösstenteils ausgeglichen. Soviel ist aber sicher, dass in den Zyklonenzentren Konver
genzwirkungen, in den Antizyklonenzentren Divergenzwirkungen das Übergewicht 
beibehalten.

Es verdient besonderes Interesse das Benehmen der klimatologischen Wirkungs
zentren aus diesem Gesichtspunkte zu studieren. Wir möchten z. B. wissen, in welchem 
Zusammenhänge sich die Wirkungszentren miteinander befinden. Wir können die Frage 
aufwerfen, dass die Verstärkung oder Abschwächung der azorischen Antizyklone auf 
Kosten welches Wirkungszentrums erfolgt ? Dieselbe Frage kann im Zusammenhänge 
mit anderen Wirkungszentren ebenfalls gestellt werden.

Wir können auf solche Fragen unter Anwendung von zweierlei Methoden Antwort 
geben. Wir können z. B. die Änderungen des Luftdruckes untersuchen, nach Möglich
keit mit Bezug auf natürliche, synoptische Zeiträume. Ebensogut können wir aber das 
Benehmen der monatlichen Isallobaren des Luftdruckes prüfen. Der andere Weg ist die 
Methode der Korrelationen, laut deren wir den Druck eines Wirkungszentrums z. B. 
mit dem Luftdrucke der Beobachtungsstellen einer ganzen Halbkugel in Korrelation 
bringen und Linien der Isokorrelation konstruieren. Mit der letzteren Methode machte 
Exner tiefgehende Untersuchungen in erster Linie mit Bezug auf das „isländische” 
Wirkungszentrum [1].

Exner führte Korrelationsrechnungen auf Grund von 30 jährigen (1887 — 1916) 
Luftdruckanomalicn durch und stellte fest, dass das isländische Zyklonenzentrum im 
Winter und im Sommer gleichweise mit dem Luftdrücke im subtropischem Raume des 
Atlantischen Ozeans in engster Beziehung steht. Wenn der Luftdruck bei den Azo
rischen Inseln zunimmt, dann fällt es bei Island mit einer Korrelation von 40—50% und 
umgekehrt. Im Winter zeigt sich stärkere Korrelation auch mit dem Luftdruck über 
Japan mit einer Korrelation nahe 30%. Mit anderen Gebieten der Erde ist der Zusammen
hang schwächer und natürlich am schwächsten mit dem Luftdruck auf der südlichen 
Halbkugel.

* Verfasser dieser Abhandlung ist Dr. Z. Berkes, Vorstand der Abteilung für lang
fristige Vorhersage an der Zentralanstalt für Meteorologie (Budapest).
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Exner hat das isländische Gebiet in erster Linie deswegen zum Gegenstand seiner 
Untersuchungen gewählt, weil die grösste durchschnittliche Anomalie des Luftdruckes 
der ganzen Erdoberfläche hier zu finden ist. Er bemerkt aber, dass solche Untersuchun
gen auch mit Bezug auf andere Wirkungszentren durchgeführt werden sollten. Infolge 
seines Todes war es leider für ihn nicht möglich die Untersuchungen fortzusetzen und 
abzuschliessen.

Im Anschluss an die erwähnte Äusserung Exners führten wir ähnliche Untersuchun
gen durch Berechnung von Vorzeichenkorrelationen aus und zwar auf Grund des origi
nalen Materiales von Exner. Die Vorzeichenkorrelation rechneten wir nach der Formel 
(p — ni) : n, wo p bedeutet die Zahl der Produkte mit positivem-Vorzeichen, m die Zahl 
der Produkte mit negativem Vorzeichen und n die Zahl der Fälle d. h. 30 [2], (Bemer
kung : Wo nur im Materiale Exners die Anomalie 0,0 mm vorkommt, wurde dieser Fall 
immer jenem Produkte zugerechnet, das die kleinere Zahl aufzeigte. Wenn mehrere 
solchen Anomalien in einer Serie vorgekommen sind, wurde die eine Hälfte von ihnen 
den günstigen, die andere Hälfte den ungünstigen Fällen zugerechnet. Wir mussten aus 
dem Grunde in solcher Weise Vorgehen, weil die Anomalien nicht auf Hunderstelmilli- 
meter berechnet sind. Ein solcher Fall ist aber ziemlich selten gefunden worden.)

Die Rechnungen habe ich in erster Linie mit Bezug auf das wichtigste Wirkungs 
Zentrum, auf die azorische Antizyklone durchgeführt. In den verflossenen 32 Jahren seit 
dem Tode Exners ist nämlich klar geworden, dass nicht die Zyklonen, sondern die ther
mischen und dynamischen Antizyklonen diejenigen Gebilde sind, die als richtungsgebende 
Faktoren der allgemeinen Luftzirkulation angesehen iverden können. Die Zyklonen be
fördern die Wärme nach Norden, beziehungsweise die Kälte nach Süden zwischen den 
eben anwesenden Antizyklonen. Auch die Stärke und Dauer der zonalen und meridiona- 
len Zirkulation ist eine Funktion der Stelle und Lebensdauer der thermischen und dyna
mischen Antizyklonen. Eben darum haben wir im zweiten Schritte die Korrelation der 
sibirischen, kalten Antizyklone untersucht und zwar für den Moirat Januar. Dieser 
Arbeit haben wir auch andere angereihet, nämlich die Untersuchung der Angaben von 
Milano, die die Häufigkeit und Entwicklungsstadium der Genua-Zyklonen vertreten, 
weiter die Prüfung des Luftdruckes von Bushir für den (Monat Juli, der die iranische 
Depression repräsentiert. Die Wirkungszentren des Stillen Ozeans sind vorläufig nicht 
zu der Studierung herangezogen worden, weil ihre Korrelation mit dem atlantisch- 
europäischem Raume im allgemeinen gering ist. Wegen Vollständigkeit legen wir aber 
die Vorzeichenkorrelation für die Monate Januar und Juli mit dem Luftdruck von 
Stikkvsholm (Island) dar. Wenn wir die Angaben Exners (seine Tafel III) mit den Anga
ben unserer Karten 1. und 2. ( Seite 84.) vergleichen, dann sehen wir, dass die Korre
lationsfaktoren im allgemeinen kleiner sind, als die Werte bei Exner, die auf Grund der 
quadratischen Abweichungen berechnet wurden. Im Falle der Vorzeichenkorrelation 
können wir aber auch mit kleineren Faktoren zufrieden sein [3]. Die Vergleichung unserer 
Karten mit den Abbildungen 5. und 6. von Exner bezeugt, dass die Vorzeichenkorre- 
lationen getrost zur grosszügigen Orientierung benützt werden können ungeachtet dessen, 
dass seine Karten sich auf das winterliche und sommerliche Halbjahr beziehen.

Die Darstellung der Linien der Isokorrelation auf einer zirkumpolarcn Karte ist 
übersichtlicher, als die originelle Darstellung Exners. Auf unseren Karten 1. und 2. ist 
z. B. besser ersichtlich, dass es im Falle der Korrelation des Luftdruckes von Island 
um zonale — ringförmige — Verteilung handelt. Das Gebiet mit positiver Korrelation 
rund um den Pol wird von dem Ringe der negativen Korrelation umfasst. Die Linie 
der Korrelation Null läuft im Januar annähernd zwischen den Breitengraden 50—55, 
beziehungsweise unter dem Breitenkreise 20.

Im Juli ist die Verteilung ähnlicherweise gürtelartig, aber nicht so gleichmässig 
wie im Januar. Hier zeigt sich dagegen der zweite Ring mit positiver Korrelation schärfer, 
hauptsächlich auf den Wüstengebieten.

Insofern wir die Ringe mit positiver und negativer Korrelation vom Gesichtspunkte 
der Versetzung von Luftmengen als ausgleichende Gebiete auffassen, kann es behauptet 
werden, dass die Zunahme des Luftdruckes im polaren Raume auf Kosten des Druckes 
in der gemässigten Zone vor sich geht und umgekehrt. Diese Aussage wäre streng genom
men nur auf die Angaben von Stikkvsholm gültig, es ist aber klar, dass der grössere Teil 
der Stationen, die mit ihm starke Korrelation aufweisen, sich ebenfalls in negativer 
Korrelation mit den Stationen des negativen Ringes befinden werden. (Es leuchtet aus 
mathematischem Gesichtspunkte ein, dass die Linien der Isokorrelation rund um das 
Wirkungszentrum ringweise Symmetrie zeigen müssten, das für sich genommen noch 
keinen Grund zu Folgerungen auf Druckumlagerungen geben würde.)

Im Interesse der strengeren Begründung unserer obigen Behauptung wird eine 
Isokorrelationskarte gezeigt ( Abb. 3., Seite 84.), die aus den vereinigten Angaben von
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3 Stationen gewonnen wurde, die alle jenseits des Polarkreises liegen : Jakobsliaven -f- 
Stikkysholm -(- Gjesvaer. Die Karte gibt ähnliches Bild, wie die Abbildung 1. Es ist 
sehr interessant, dass der stärkste Zusammenhang im Ringe der negativen Korrelation 
im norditalienischen Raume, also ungefähr auf Gebieten der Genua-zyklonen gefunden 
wird. Die Korrelation ist aber stark auch mit dem mittel- und südeuropäischem Raume 
(über 40%). Gleicherweise ist die Korrelation über 40% in der Umgebung von Wladi
wostok.

Unsere obige Aussage wird weiter durch die folgenden zwei Abbildungen unter
stützt ( Abbildung 4. und J., Seite 85.)- Auf diesen sehen wir die Kurven der Isokorrelation 
des Druckes von Punta del Gada für die Monate Januar und Juli. Man kann feststellen, 
dass der Luftdruck des polaren Raumes sich auch hier in negativer Korrelation zu dem 
der gemässigten Zone befindet. Von der mathematischen ringartigen Konstruktion sind 
aber hier auch schärfere Abweichungen zu finden, hauptsächlich im Juli. Zu dieser Zeit 
zeigt nämlich der azorische Luftdruck starke Korrelation auch mit dem nordnorvegischen 
und mit dem südkanadischen Luftdrucke. Der kontinentale ausgleichende Raum ist in 
der Umgebung des Kaspischen Meeres wahrnehmbar. Im Januar meldet sich diser 
Raum über Arabien und Nordindien.

Im Interesse der vollständigeren Anschauung auf der Abbildung 6. und 7. (Seite 85.) 
werden die durchschnittlichen Isokorrelationskarten für den Monat März und für das 
ganze Jahr bezüglich Punta del Gada dargelegt. Auch diese bezeugen die obigen Be
hauptungen. Es ist recht interessant, dass auch der mittlere Teil des Mittelmeeres sich 
als ausgleichendes Gebiet neben dem polaren Raume im Jahresdurchschnitt meldet. 
Dieser Umstand kann mit dem Benehmen der Herbstmonate erklärt werden.

In der Abbildung 8. (Seite 8b.) sind die Linien der Isokorrelationen von der im 
Innern des Kontinentes liegenden sibirischen Station Barnaul für den Monat Januar 
dargestellt. Diese Station — beim Mangel einer näheren — vertritt die mongolische 
thermische Antizyklone als Wirkungszentrum. Das ausgleichende Gebiet meldet sich 
jetzt auf der östlichen Hälfte von Nordamerika, im Raume des Mittelmeeres, bezie
hungsweise über Iran. Die stärkste Korrelation ist zwischen Alger—Palermo zu finden. 
Das bedeutet, dass die Aktivität der Genua-zyklone in weitem Masse auch von dem 
Entwickelungsstadium der kontinentalen, kalten Antizyklone abhängt. Bemerkenswert 
ist das nordamerikanische Gebiet mit negativer Korrelation. Das Erscheinen letzteres 
steht in Übereinstimmung mit der Erfahrung, dass die sibirische Antizyklone kalte 
Luftmassen meistens über Alaska nach Nordamerika sendet, die nachher die Aktivität 
der Zyklohen über Florida verstärken.

Die Korrelation von Barnaul im Juli wurde nicht untersucht, denn im Sommer 
nimmt die Depression des iranischen Raumes die Rolle des kontinentalen Wirkungs
zentrums über. Eben darum auf der Karte 9. (Seite 86.) werden die Kurven der Isokorre
lationen dargelegt. Es zeigt sich starke Korrelation mit dem Drucke im nördlichen Sibi
rien und im polaren Raum. Die ausgleichenden Gebiete befinden sich natürlich auf den 
Ozeanen, welcher Umstand auf monsunale Wirkungen hinweist.

Zum Zweck der Feststellung der Korrelation des mittelmeerisehen Zyklonenzentrums, 
das vom Gesichtspunkte der Witterung in Ungarn von ausschlaggebender Wichtigkeit 
ist, haben wir auf der Karte 10. ( Seite 86.) die Kurven der Isokorrelationen des Druckes 
von Milano für Januar konstruiert. Als auszugleichende Gebiete melden sich jetzt : das 
nördliche Eismeer und die westsibirischen Räume. Diese Karte weist auf sich stark 
geltend machende ultrapolare Wirkungen bezüglich der Mittelmeerzyklonen. Interessant 
ist noch die starke positive Korrelation mit dem Luftdrucke des japanischen Raumes.

Es soll noch erwähnt werden, dass Berechnungen der Vorzeichenkorrelation auch 
auf Grund der Angaben [4] des Jahrzehntes 1929— 1938 zur Kontrolle ausgeführt worden 
sind. Die Isokorrelationskarten der Wirkungszentren : des azorischen im Januar und 
Juli, des sibirischen im Januar und des iranischen im Juli sind nahe ähnlich denen, die 
oben dargelegt wurden, es sind aber manche gürtelartige Verschiebungen — entsprechend 
den Klimaschwankungen — wahrnehmbar.

Die Ergebnisse zusammenfassend kann es festgestellt werden, dass gut erkennbare 
Korellationen zwischen den einzelnen Wirkungszentren bestehen. Diese können wir 
als Versetzungen von Luft mengen im klimatologischem Sinne deuten. Die Korrelationen 
bestehen auch in kürzeren Zeiträumen, dann müssen wir aber auf die von Temperatur
änderungen und dynamischen Wirkungen herrührenden Druckänderungen Rücksicht 
nehmen. Die obigen Ergebnisse geben bessere Anschauung auch von den schon bekannten 
Zusammenhängen. Ein solcher ist in erster Linie das gegenteilige Benehmen des Luft 
druckes über Island und den Azoren, das verallgemeinert werden kann als Druckaus
gleich zwischen dem polaren Raum und der gemässigten Zone. Solche sind auch die 
monsunalen Zusammenhänge, die hauptsächlich auf der Julikarte gut sichtbar sind.
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Neueres Resultat bedeutet die Entdeckung des Zusammenhanges zwischen dem Luft
drücke über dem Mittelmeer und den ultrapolaren Wirkungen. Die Korrelation des 
azorischen Luftdruckes mit dem Luftdrucke im Norden Norvegiens gehört ahnlicherwoLse 
zu den neuestens untersuchten Erscheinungen [5]. Hierher gehört endlich die enge Korre
lation des sibirischen Luftdruckes mit dem Drucke auf der östlichen Seite des Felsen
gebirges (Rocky Mountains), respektive mit dem Drucke des Raumes über Florida. 
Unsere Karten der Isokorrelationen bieten daher ausführlichere Einblicke in die Ver
setzungen der Luftmengen, die im Rahmen der allgemeinen Zirkulation vor sich gehen.
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Dési Frigyes :

A meteorológiai ismeretek hiányának káros hatása 
mezőgazdasági termelésünkben

Összefoglalás. A mezőgazdasági termelékenység növelése érdekében az agro
meteorológiai és mikroklimatológiai kutatások számára az eddiginél lényegesen 
nagyobb teret kell biztosítanunk. Mezőgazdasági terveinknek reálisabb meg
alapozása, a növényhonosítás és -nemesítés megfelelő üteme, mezőgazdasági üze
meinknek eredményesebb munkája helyes meteorológiai szemléletmódot kíván. 
Az agronómusok meteorológiai képzettségének elmélyítése, a szakmeteorológusok 
képzésének fejlesztése fontos feltétele annak, hogy — második ötéves tervünk 
végrehajtása során — mezőgazdasági termelésünk tovább fejlődjék.

★
Вредное влияние отсутствия метеороло гических знаний на наше сель

скохозяйственное производство. В целях повышения производительности 
сельского хозяйства мы должны обеспечить существенное расширение об
ласти агрометеорологических и микрометеорологических исследований. 
Более реальное обоснование наших сельскохозяйственных планов и соот
ветственные темпы акклиматизации и селекции растений потребуют пра
вильных метеорологических взглядов. Углубление метеорологического 
образования агрономов и развитие образования епециалистов-метеорологов 
являются важными условиями дальнейшего развития нашего сельско
хозяйственного производства в процессе исполнения второй пятилетки.

★
Undesirable Consequences in Crop Production of Insufficient Education in Mete

orology. In order of increasing the efficiency of agricultural production, it is neces
sary to place a much greater emphasis on research activities and education in 
agrometeorology as well as in microclimatology. It is unavoidable to assure, for 
agronomists, a much deeper understanding of the meteorological aspects of agri
culture, particularly for rendering them capable of solving problems of realistic 
agricultural planning, in determining the rate of plant acclimatation and plant 
selection activities, and to assure an efficient functioning of actual farming units. 
Therefore, a better meteorological education for agronomists, as well as the perfec- 
tioning of the upbringing of future meteorogists in the field of agrometeorology 
are important requirements of the development — in the course of the the second 
five-year plan — of the agricultural production in this country.

★

Bevezetés

S ú ly o s  k á r  s z á r m a z ik  a b b ó l, h o g y  a  m e z ő g a z d a sá g i tu d o m á n y o s  k u t a tá 
so k b a n , t e r v e z é s e k b e n  és  a  te r m e lé sb e n  á lta lá b a n  a lá r e n d e lt  s z e r e p e t  t u la j 
d o n íta n a k  az  é g h a j la tn a k , v a la m in t  az  a g r o m e te o r o ló g iá n a k , a m e te o r o ló g ia
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azon ágának, amely az időjárási elemek és a mezőgazdasági termelés össze
függéseivel foglalkozik.

Ennek közvetlen okát abban látjuk, hogy felszabadulásunk előtt jóformán 
semmiféle, s azóta is csak igen szűkre szabott keretek között folyik a 
meteorológia oktatása. Mezőgazdasági kutatóink, a termelést irányító szak
embereink és a gyakorlatban dolgozó agronómusaink meteorológiai ismeretei 
éppen ezért hiányosak, de nem rendelkezünk kellő számú meteorológus-, 
agrometeorológus-szakemberrel sem. Emiatt a mezőgazdaságot érintő alap
vető kérdésekben egyoldalú, téves nézetek uralkodnak, mezőgazdasági terme
lésünk tudományos alapja ingatag, s a megfelelő éghajlattani szemléletmód 
hiánya miatt mezőgazdasági termelésünk a jövőben is helytelen irányba 
tévedhet.

Az alábbi fejezetekben konkrétan rámutatunk azokra a területekre, 
amelyeken leginkább láthatók a meteorológiában való tájékozatlanság káros 
következményei.

1. A természet átalakításáról
Mezőgazdasági termelésünk fejlesztése összefügg természeti adottságaink 

megváltoztatásával. Egyik ilyen természeti adottságunk az éghajlat, s ma 
még gyakorlatilag nem rendelkezünk olyan energiaforrásokkal, amelyekkel 
a nagy térségek éghajlatát, a makroklímát jelentősebb mértékben átalakít
hatjuk. Ennek következtében arra kell törekednünk, hogy hozzája alkalmaz
kodjunk. A kisebb, az ún. mikroklímatikus térségek éghajlatát viszont — 
a növény és talaj mindenkori igényeinek megfelelően — már meg tudjuk 
változtatni. (Mikroklímatikus térségen a növényi életszférát értjük, azt a 
talajközeli légréteget, amelyben a növényzet él.) Mindebből az következik, 
hogy aki a makroklímatikus viszonyok lebecsülésére, vagy gyökeres meg
változtatására építi mezőgazdasági terveit — rossz úton jár, és eltorzítja 
a természet átalakíthatóságának egyébként helyes elvét. Ez a felfogás éppúgy 
bénítólag hat a mezőgazdasági termelés fejlődésére, mint a természet válto
zatlanságának hamis hite.

Nem kétséges az sem, hogy a növénynemesítéssel, a növények belső 
tulajdonságainak megváltoztatásával ma már jelentős mértékben áttörhetők 
a makroklíma szabta korlátok, ha azonban nem vesszük figyelembe hazánk 
szélsőséges éghajlatát, azt a tapasztalatunkat, hogy éveken át tartó egy
irányú éghajlati kilengéseket ugyancsak éveken át tartó és ellenkező végletbe 
átcsapó kilengések váltanak fel, kellemetlen meglepetésben lehet részünk, 
így például a múltban gyakran megesett, hogy a nemesítendő növényre 
kedvező időjárási körülmények között folytatott, de csak néhány éven át 
tartó kísérletezések után az illető növény nagyüzemi termelését kezdték 
meg, és ebből az elhamarkodott elhatározásból származó károk akkor váltak 
nyilvánvalókká, amikor hazánk éghajlatában a növényre kedvezőtlen, ellen
tétes irányú szélsőségek vették át uralmukat.

Termelésünk fokozása hathatós eszközének, az agrotechnikának alkal
mazásakor természetátalakító munkát végzünk, olyan értelepiben is, hogy 
a növényi életszféra meteorológiai viszonyait szabályozzuk. Ehelyütt azt kell 
megállapítanunk, hogy az agrotechnikai eljárások sablonos alkalmazása 
pénzt és időt fecsérlő tapogatódzás után sem szolgáltathat maradéktalan 
eredményeket. Csakis éghajlati viszonyaink, adott időjárási helyzetek számba
vételével, mikroklímatikus vizsgálatokkal karöltve dolgozhatunk ki valóban 
tudományos megalapozottságú agrotechnikai eljárásokat. Helytelenítenünk
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kell ezért azt a részben meteorológiai tájékozatlanságból, részben szakmai 
elfogultságból származó egyoldalú és téves felfogást, amely természeti adott
ságaink közül a meteorológiai tényezőket lebecsüli, vagy elhanyagolja és 
kizárólag a talajtól, annak javításától, jobb megművelésétől és termőerejének 
fokozásától várja mezőgazdasági termelésünk növelése problémájának meg
oldását. Természetesen e felsorolt terméstfokozó eljárások tökéletesítése 
nélkül el sem képzelhető a mezőgazdasági termelékenység növelése, de mind
ezek mellett és velük szoros összefüggésben az éghajlati és időjárási elemeket 
is figyelembe kell vennünk, ha el akarjuk kerülni az egyoldalúság káros és 
költséges hibáját, ha nem húnyunk szemet azon tény felett, hogy ma még 
az időjárás és éghajlat fontos tényezője mezőgazdasági termelésünknek.

Az agrotechnika fejlesztésével és talajjavítással a termelés kétségkívül 
fokozható, de az is bizonyos, hogy ezeknek hatása — nagy erőfeszítések 
árán — évről évre csak fokozatosan jelentkezik. Növekszik tehát termésünk 
mennyisége és javul minősége, de mindenkor számolnunk kell azzal is, hogy 
a termés mennyiségi és minőségi ingadozásának legnagyobb mértékben 
változó hatótényezője az időjárás. Jelenlegi tudományos és technikai szin
tünket tekintve az a helyzet, hogy az agrotechnika és meteorológia együttes 
fejlődése révén képesek vagyunk az időjárás és éghajlat előnyös hatásainak 
kihasználására és káros hatásainak elkerülésére, képesek vagyunk arra, 
hogy természeti adottságaink megváltoztatásával mezőgazdasági termelé
sünknek az időjárástól és éghajlattól való függését egyre szűkebb korlátok 
közé szorítsuk, de semmiképp sem tartunk még ott, hogy a „nem az idő 
a gazda” frázissal elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakembereinket 
az időjárás és éghajlat jelentőségének káros tagadására vegyük rá.

2. Mezőgazdasági terveinkről

Az éghajlati hatások lebecsülésének káros következményeit példázzák 
első 5 éves tervünknek a gyapottermesztés ütemére vonatkozó túlzó elő
írásai, amelyek éghajlati adottságainkkal egyáltalán nem állottak összhang
ban. A termesztés gyors és nagyarányú kiszélesítésére vonatkozó elgondo
lások abból a tényből eredtek, hogy a kísérletezés éveken át csoportosan 
jelentkező és a gyapotra rendkívül kezdvező időjárási viszonyok között folyt, 
és — éghajlati viszonyaink ismeretének hiányában — nem számoltak éghajla
tunknak a másik végletbe történő átfordulásával, amely meteorológiai szem
pontból várható volt. Elegendő volt egyetlen, a gyapot termesztésére nem 
kedvező, az átlagostól negatív irányban csak kevéssel eltérő hőmérsékletű 
esztendő (1952), hogy a gyapottermesztésben súlyos hiány keletkezzék. 
(Időjárási szempontból az 1952-höz hasonló esztendők előfordulása eléggé 
gyakori.) A gyapottermesztés példája azt mutatja, hogy ha éghajlati viszo
nyainkkal nem számolunk : a honosítás és nemesítés ütemét károsan eről
tetjük, terveinket túlméretezzük.

Egyébként bőigényes, de népgazdasági szempontból kisebb jelentőségű 
növényekkel (citrom) kapcsolatban táplált irreális reményeink hasonlóan 
téves felfogásra támaszkodtak.

Ismeretes az a tény, hogy a másik nagyban termelt hőigényes növé
nyünk, a rizs termesztésében az elmúlt esztendőben következett be súlyos 
terméskiesés. Véleményünk szerint — és ezt vallják a rizstermesztő szak
emberek is — ebben legdöntőbb szerepe a nyári tenyészidőt jellemző igen 
hűvös időjárásnak volt. Az elmúlt esztendő hűvös nyara főként azért keltett
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nagy meglepetést, mert az egész nyári félév hűvös időjárása több mint 10 év 
óta csoportosan jelentkező meleg nyári félévek után következett be. Sok évti
zedre terjedő éghajlati feljegyzéseink szerint a tavalyi nyári félév hűvössége 
valóban eléggé rendkívülinek mondható, de éghajlati tapasztalataink alapján 
állíthatjuk, hogy a tavalyihoz hasonló, sőt még az annál hűvösebb nyarakkal, 
s azok csoportos jelentkezésével a jövőben is számolnunk kell. E meteorológiai 
tények és indokok arra intenek, hogy a rizstermelés kiszélesítésével kapcso
latos túlzó elgondolásokat vegyük revízió alá, annál is inkább, mert szélesedő 
külkereskedelmünk vonalán mezőgazdasági exportunk biztosítására esetleg 
más és gazdaságosabb megoldást is tudunk találni.

Második 5 éves tervünk mezőgazdasági irányelvei között szerepel a táj
termelés megvalósításának kérdése. Mezőgazdasági termelésünk növelésének 
ez az útja a legtökéletesebb összhangban van a meteorológia álláspontjával. 
Ha azonban export-képes, jó minőségű mezőgazdasági termékek előállítására 
is gondolunk : az agrometeorológiai vizsgálatokra különös figyelmet kell 
fordítanunk. Fel kell kutatnunk egy tájon belül a kisebb terület-egységek 
éghajlati viszonyait (mezoklímák), hogy azokon a legcélszerűbb művelési 
ágakat és növényfajtákat honosíthassuk meg. Ugyancsak agrometeorológiai 
kutatások alapján kell felmérnünk tájainkon a hátrányos éghajlati adottságú 
(aszályos, erősen nedves, fagyveszélyes stb.) területeket, hogy azután dönt- 
hessünk afelől : milyen művelési ágakat és növényfajtákat alkalmazzunk 
ott. Ily módon az is eldönthető, hogy a különböző agrotechnikai eljárások 
(talajművelés, növénytermesztés és trágyázás) kisebb tájegységeken milyen 
hatást váltanak ki, és csak így válik lehetővé a természeti adottságoknak, 
s a mindenkori időjárási helyzetnek legjobban megfelelő módszerek kidolgo
zása és alkalmazása.

Ha az ország nagyobb tájegységein újjászervezett tájintézetekben 
továbbra sem folyik majd agrometeorológiai kutatás, a mezőgazdasági ter
melés növelése érdekében kifejtendő munkájuk a jövőben sem lesz kielégítő. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy mezőgazdasági kutatóink nem képesek 
az éghajlattan eredményeit a termelésben hasznosítani, és természetesen 
arra sem képesek, hogy a tájkutatás érdekében meteorológiai vizsgálatokat 
végezzenek. Ilyen fokú meteorológiai képzettség azonban mezőgazdasági 
szakembereinktől meg sem kívánható, mint ahogy — némi túlzással - 
az sem várható tőlük, hogy geológiai ismeretek nélkül tájaink ásványi 
kincseinek feltárásával foglalkozzanak.

Hasonló a helyzet a kertészeti, szőlészeti és a gyümölcstermesztéssel 
foglalkozó kutatóknál, akik különösen a minőségi követelmények kielégítése 
érdekében végeznek — gyenge meteorológiai felkészültséggel — tájkuta
tásokat. Az ilyen célú vizsgálatok még fokozottabb mértékben igénylik az 
alapos agrometeorológiai ismereteket, mert kisebb területeken a nagy válto- 
zatosságú mező- és mikroklímatikus adottságok elemzése bonyolult feladat, 
és nagyobb a kutató felelőssége is, mert a szőlő- és gyümölcstermesztés év
tizedekre szóló telepítésekkel jár együtt.

Számottevő javulás csak akkor következhet be, ha elmélyítjük agro- 
nómusaink meteorológiai oktatását, ha minőségi szempontból tovább fejleszt
jük egyetemeinken a meteorológusok képzését, ha mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy mezőgazdasági szakembereink és agrometeorológu- 
saink között az együttműködés szálait még szorosabbra fonjuk. Az utóbbira 
jó példa a Martonvásárott működő Mezőgazdasági Kutató Intézet és az Orszá
gos Meteorológiai Intézetnek ugyancsak ott épített Agrometeorológiai Obszer-
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vatóriuma kutatóinak példamutató együttműködése, s az a számos gyakorla
tias eredmény, amely az elmúlt esztendő közös munkája révén született 
meg.

Az agronómusok és meteorológusok együttműködése természetesen 
nemcsak a tájkutatás területére szorítkozik, hanem kiterjed minden mező- 
gazdasági és biológiai probléma makro- és mikroklímatikus vonatkozásainak 
tisztázására.

Helyeseljük a másod vetések felkarolását, s meteorológiai szempontból 
csak azt jegyezzük meg, bogy az Országos Meteorológiai Intézetnek több 
évtizedet felölelő észlelési anyaga — az ország különböző területeire vonat
kozóan — hasznos útbaigazítást ad, s ezt mezőgazdasági szakembereinknek 
okvetlenül fel kell használniok, ha helyesen akarják megítélni a kettős ter
mesztés sikerét és kockázatát.

Már említettük, hogy az évi terméseredmény ingadozását főként szélső
séges éghajlatunk hatásának tulajdoníthatjuk, ehhez még azt tesszük hozzá, 
hogy művelési áganként és növényfajonként e hatás mérve nagyon eltérő 
lehet. Éppen ezért mezőgazdasági termelésünk fejlődését reálisabban mér
hetjük le, ha több, mondjuk 5 esztendő átlagait vesszük alapul, s nem egyetlen 
év terméseredményét.

3. A növényhonosításról és -nemesítésről

A valóban korszerű és nemzetközi mezőgazdasági szakirodalmat ma 
már annyira átszövik a makro- és mikroklímatikus vonatkozások, hogy 
azoknak puszta megértése is komoly meteorológiai képzettséget tételez fel, 
arról nem is szólva, hogy az eredmények alkalmazása és továbbfejlesztése 
még fokozottabb követelményeket támaszt e téren. Lényegében tehát itt is 
ugyanazt állapíthatjuk meg, mint a tájkutatással kapcsolatban : megfelelőbb 
feltételeket kell teremtenünk ahhoz, hogy mind a hazai, mind pedig a nemzet
közi éghajlattani és agrometeorológiai kutatások eredményeit terméke
nyebben hasznosíthassuk mezőgazdasági termelésünk fokozása érdekében.

Akadnak olyan mezőgazdasági szakemberek is, akik dicséretre méltó 
igyekezettel egymaguk végeznek agrometeorológiai vizsgálatokat, de — 
kellő meteorológiai képzettségük nem lévén — kevés sikerrel. Rendszerint 
félrevezető következtetéseket vonnak le végső eredményként, és sok jószán
dékú igyekezet, munka, idő és pénz megy veszendőbe. Előfordult olyan 
eset is, hogy az ilyen ingatag makro- és mikroklímatológiai vizsgálatokra 
építő agronómiái kutatások eredményeinek publikálását meteorológus-szak
embereink több esetben kénytelen-kelletlen megakadályozták, és ennek 
következtében megválaszolatlanul maradtak olyan kérdések is, amelyek 
mezőgazdasági szempontból egyébként gyakorlatiasak és fontosak voltak.

Honosítóink és nemesítőink — éghajlattani tájékozatlanságuk miatt — 
a honosítandó fajták kiválasztásakor azért követnek el gyakran hibát, mert 
a honosítandó növény hazájának és tájainak éghajlati viszonyai összehason
lítására nem fordítanak kellő gondot, vagy azt szakszerűtlenül végzik el. 
Ennek az a következménye, hogy — az alapvető éghajlati elemek ismerete 
hiányában — a tudományosan átgondolt honosító vagy nemesítő kísérletek 
helyébe a próbálkozások lépnek, a „majd csak kijön valami” vigasztaló 
elve. Ilyesfajta jelenségekre a közelmúltban is volt példa.

E pillanatban az amerikai származású heterózis kukoricával országos 
méretű kísérletek folynak. Agrometeorológiai szempontból ezek a kísérletek
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főként azért bírálhatók, mert az említett kukorica-fajta az USA Iowa álla
mából származik, olyan vidékről, amelynek éghajlata jelentős mértékben 
eltér hazánk éghajlatától. Agrometeorológiai szempontból még kisarányú 
kísérletek esetében is helyesebb, ha különböző éghajlatú tájakról származó, 
többféle vetőmaggal végzünk egyidejű kísérleteket. Országos méretű kísér
letek e követelmény fokozottabb mérvű teljesítését kívánják meg.

Hazánk tájain — egy éven belül — az időjárás nagy változatosságot 
mutat. A fajtaösszehasonlító kísérletek eredményeinek helyes elbírálása tehát 
megkívánja az egyes állomások időjárásának ismeretét, annak a növények 
fejlődésével és a terméseredménnyel való egybevetését. Csak ezen feltétel 
mellett lehet valóban tárgyilagos az ország különböző tájain és a különböző 
időjárási körülmények között végzett fajtaösszehasonlító kísérletek ered
ményeinek elbírálása. Ha erre nem gondolunk, sem az egyező, sem az eltérő 
eredményekre vonatkozóan nem adhatunk tudományos magyarázatot. Ezek 
a kívánalmak minden egyéb (talajművelési, trágyázási, növénytermesztési, 
stb.) kísérlettel kapcsolatban fennállanak.

Mezőgazdasági szakembereink meteorológiai tájékozatlanságának tud
ható be az a hiányosság, hogy fajtaösszehasonlító állomásaink nem rendel
keznek mezőgazdasági célú meteorológiai állomásokkal. Az Országos Meteoro
lógiai Intézet éghajlatkutató állomáshálózata csak részben pótolhatja 
e fennálló hiányosságot. Több fajtaösszehasonlító állomáson'például semmi
féle meteorológiai megfigyelés nem folyik.

Növényhonosítóinkat és -nemesítőinket is gyakran tévedésbe ejti éghajla
tunknak az a sajátossága, hogy a mezőgazdasági termelésre kedvező és kedve
zőtlen évjáratok : a meleg és hideg, a csapadékos és száraz évek általában 
csoportosan jelentkeznek, tehát az éveken át tartó egyirányú kilengéseket 
nyomban éveken át tartó ellenkező irányú kilengések követik. A kísérletező 
— nem tudván elbírálni a 3 vagy 4 éven át tapasztalt kedvező időjárás való
színűségét — a 3 vagy 4 év időjárási tapasztalatait azonosítja az illető vidék 
éghajlatával és jóhiszeműen, de helytelenül általánosítja kísérleti ered
ményeit. Ebben az esetben és a valóságban az történt, hogy a több éven át 
tartó kísérlet éppen egy éveken át tartó kedvező időjárási szakaszban folyt, 
azonban ez az időjárási szakasz még egyáltalán nem azonosítható az illető 
vidék tényleges éghajlatával. Előfordult ennek az esetnek a fordítottja is : 
a kísérletező 3 vagy 4 éven át kedvezőtlen időszakban végezte vizsgálatait, 
s mert nem tudta az időjárás rendkívüliségét helyesen elbírálni, a kedvezőtlen 
eredmények hatására abbahagyta munkáját, pedig eredményeinek általá
nosítása — helyes éghajlattani szemléletmódot feltételezve — most helyén
való lett volna.

A vetőmag célszerű elosztása sem nélkülözheti hazánk nagyobb és kisebb 
tájegységei éghajlatának tüzetes ismeretét, s a termelőkörzetek körülhatá
rolásában is döntők a meteorológiai szenpontok.

4. A mezőgazdasági üzemvezetésről

Csak hosszú évek tapasztalata alapján ismerheti meg az agronómus 
működési területének éghajlatát olyan mértékben, hogy tapasztalatait a 
termelésben is hasznosítsa. A tapasztalatgyűjtés ideje azonban lerövidithető, 
és az éghajlati ismeretek biztosabb alapokra helyezhetők, ha a mezőgazdasági 
üzemek agronómusai maguk is végeznek időjárási megfigyeléseket. Sajnos,
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hazánkban a mezőgazdasági üzemek legnagyobb része még a csapadék
méréssel sem törődik, s kivétel az olyan állami gazdaság, amelyben közepes 
igényeket alig kielégítő észlelések folynak.

Agronómusaink — a kevés óraszám miatt — csak az adatgyűjtésre 
vonatkozó minimális tudnivalókat kapják meg az egyetemen, azonban az 
adatok gyakorlati alkalmazását szolgáló agrometeorológiai oktatás bevezeté
séről ma még szó sincs. Az önálló észlelések hiányát némiképp pótolják a Me
teorológiai Intézet hivatalos hálózatának az illető helyre, vagy annak kör
nyékére vonatkozó évtizedes megfigyelései. Ezeknek felhasználása különösen 
akkor fontos, amikor az agronómus helyét változtatja. A megszokott helytől 
elütő éghajlatú vidéken az agronómusok rendszerint teljesen tájékozatlanul 
állanak, és ha esetleg néhány rendkívüli időjárási év tapasztalataira építik 
a gazdaság terveit : a termelésben súlyos zökkenőt idéznek elő.

Sok tévedés elkerülhető, ha munkájukban hasznosítják az Országos 
Meteorológiai Intézet éghajlati táblázatait, amelyek — az egész ország terü
letére kiterjedően — sok évtizedes éghajlati megfigyeléseink eredményeit 
foglalják össze. E táblázatokból gyorsan és gyakorlatiasan tájékozódhatunk 
az ország különböző vidékeinek éghajlatáról. Lemérhetjük bármely időszak 
időjárásának rendkívüliségét, megállapíthatjuk a termelés szempontjából 
előnyös és hátrányos időjárási események (szárazság, sok csapadék, fagyok, 
stb.) bekövetkezésének gyakoriságát és valószínűségét.

Ehelyütt is nyomatékosan és ismételten hangsúlyozzuk azt a tényt, 
hogy az Országos Meteorológiai Intézetnek évtizedekre visszanyúló, nagy 
részében már feldolgozott s publikált megfigyelési anyaga, és az abból leszűrt 
eredményei szinte felbecsülhetetlen értéket képviselnek a mezőgazdasági 
termelés számára. Ez az óriási adatkincs azonban — gyenge meteorológiai 
képzettségük miatt — kiaknázatlanul hever agronómusaink előtt.

5. Az agrometeorológiai állomásokról

A nemzetközi gyakorlat azt mutat ja, hogy szükség van olyan meteoro
lógiai állomásokra is, amelyek mezőgazdasági célok érdekében végeznek 
meteorológiai megfigyeléseket, s ezeket nevezzük agrometeorológiai állomá
soknak. (Ezek nem tartoznak az illető ország meteorológiai intézetének 
állomáshálózatába.) Hazánkban több mezőgazdasági intézmény és üzem 
végez ma már meteorológiai megfigyeléseket, főként a gépállomások főigaz
gatósága és a növényvédelmi szolgálat tart fenn viszonylag széles hálózatot.

E megfigyelő állomások zömén — a szakszerű vezetés hiánya miatt — még 
a műszerfeláilítás és az adatgyűjtés sem felel meg a legelemibb kívánalmak
nak. Ilyen körülmények között a megfigyelési adatok eredményes gyakorlati 
alkalmzására még csak gondolni sem lehet. Ez a megállapításunk különösen 
a  gépállomások kislaboratóriumaihoz tartozó meteorológiai hálózatra vonat
kozik, amelynek felállítása a múltban költséges beruházást jelentett, és ma 
a szakszerűtlen vezetés következtében a legcsekélyebb hasznot sem nyújtja.

A növényvédelmi szolgálat és előrejelzés, amely a gombabetegségek és 
állati kártevők leküzdésére irányul, az időjárási hatások összefüggéseinek 
vizsgálatát sem végezheti jól a meteorológus-szakember hiánya miatt. (Egy- 
■egy szinte egyedül álló és kivételes képességű kutató csak kivételt jelenthet.)

A megoldás kézenfekvő : a felsorolt területeken a jövőben csak akkor 
végezhetünk eredményes munkát, ha biztosítjuk a szakszerű vezetést, ha 
a központi irányításban szerepet kap a szakmeteorológus.
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6. A fagyvédelemröl

Az állandóan jelentkező késő-tavaszi fagyok káros hatása közismert 
hazánkban, az a legkülönbözőbb művelési ágakat sújtja, főleg a konyha- 
kertészetet, gyümölcsösöket és szőlőket. Az is közismert tény, hogy védekező 
eljárásokkal a fagyból eredő kár csökkenthető, vagy el is kerülhető.

Szükségünk van tehát jól szervezett fagyvédelmi szolgálatra, s ez csak 
akkor működhet eredményesen, ha vidékenként is biztosítjuk az egységes irá
nyítás feltételeit. E fagy védelmi szolgálatnak szervezetileg csak a jövőben 
megvalósítható agrometeorológiai tájékoztató szolgálat hálózatához kellene 
kapcsolódnia. Megszervezése azonban csak a meteorológiai és agrometeoroló
giai szakismeretek széleskörű terjedésének és elmélyülésének arányában 
valósítható meg.

7. Az agrometeorológiai tájékoztató- és prognózis-szolgálatról

Az egész ország területére kiterjedő agrometeorológiai állomáshálózat 
megfigyeléseire és jelentéseire támaszkodva építhető fel az agrometeorológiai 
tájékoztató- és prognózis-szolgálat. E tájékoztató-szolgálat fontos pillére 
a mezőgazdasági termelés irányításának, és hatalmas segítséget nyújt a 
tudományos kutatás és gyakorlat igényeinek kielégítése számára is ; az agro
meteorológiai .tájékoztatások hasznos kiegészítői a mezőgazdasági célokat 
szolgáló prognózisok, amelyek — többek között — részletes fagyelőrejelzé
seket és termésbecsléseket is tartalmaznak. (A Szovjetunió agrometeorológiai 
tájékoztató- és prognózis-szolgálata mintegy 30 esztendős múltra tekint vissza.)

Az Országos Meteorológiai Intézet az agrometeorológiai tájékoztató- 
és prognózis-szolgálat bázisát nyújtó agrometeorológiái hálózatnak szerve
zését már évekkel ezelőtt megkezdte, de még így is csak munkája legelején 
tart. (Ilyen hálózat szervezését egyébként a Meteorológiai Világszervezet 
nemzetközi határozatai is előírják.) Valóban jelentős eredményeket azonban 
e téren is csak akkor érhetünk el, ha a meteorológiai és agrometeorológiai 
képzettség színvonalát emeljük, ha agronómusaink felfogása az agrometeoro
lógiáról gyökeresen megváltozik. Az agrometeorológiai tájékoztató- és prog
nózis-szolgálat is csak akkor válik valóban időszerűvé, ha az érdeklődés- 
hiányt intenzív érdeklődés váltja fel.

Meggyőződésünk, hogy a mezőgazdaságot érintő alapvető kérdésekkel 
kapcsolatban akkor uralkodnak majd helyes nézetek, akkor válik mezőgazda- 
sági termelésünk tudományos alapja teljessé, ha a vázolt meteorológiai szem
léletmódnak helyet biztosítunk : e pillanatban ez is döntő feltétele annak 
hogy mezőgazdasági termelésünk a jövőben helytelen irányba ne tévedjen
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MARCZELL GYÖRGY 1871-1943





Béli Béla :

Marczell György aerológiai munkássága

Összefoglalás. Az Országos M eteorológiai In té z e t a  pestszen tlő rinc i A erológiai 
O bszerv a tó riu m o t M arczell G yörgyrő l nevezte  el. M arczell G yörgv az első m ag y ar 
aerológus vo lt. 1913-ban m egszervezte a  m ag y ar aerológiai szo lgá la to t és ez t a  
m u n k á t 1943-ban bek ö v e tk eze tt ha lá lá ig  vezette . A m eteorológia és a  geofizika 
te rü le té n  é rtékes k u ta tó m u n k á t végzett. E z a  do lgozat az O bszervatórium  névadó  
ünnepsége a lka lm ábó l aerológiai m u n k ásság á t ism erte ti.

★

А эр о ло ги ч еска я  работ а Г . М а р ц е л л а .  Г осударствен н ы й  м етеорол оги 
чески й  и н сти ту т  н а зв а л  А эр о л о ги ч еск у ю  обсерватори ю  в г. П еш тсент- 
л е р и н ц  им енем  Г. М ар ц ел л а . Г . М а р ц е л л  бы л первы м  вен герск и м  аэр о л о 
гом. В 1913 г. он о р га н и зо в а л  вен гер ск у ю  аэрол оги ческ ую  с л у ж б у  и п р о 
д о л ж а л  р аб о тать  заведую щ и м  этой сл у ж б о й  до своего см ерти  в 1943 г. 
Он п р о в о д и л  ц енн ую  р аб о ту  в области  м етеорологии  и геоф и зи ки . В данной 
статье  и з л а г а е т с я  его а э р о л о ги ч е с к а я  раб ота  но случаю  п р а зд н и к а  в честь 
н аи м ен о в ан и я .

★

Aerologische T ä tigkeit von Georg Marczell. D is  A erologische O bservato rium  
in  P estszen tlő rin c  des M eteorologischen Z e n tra lin s titu te s  w urde  nach  G eorg M arczell 
b en an n t. M arczell w ar d e r e rs te  A erologe in  U ngarn . D urch  ihn  w urde  d e r ungarische  
A erologische D ienst im J a h re  1913 ins L eben gerufen, u n d  e r w ar in  diesem  A rb e its
kreise  bis zu seinem  im  J a h re  1943 erfo lg tem  Tode tä tig . A uf dem  G ebiete d e r 
M eteorologie u n d  d e r G eophysik  v e rd an k en  w ir ihm  w ertvolle F o rschungsarbeiten . 
Im  vorliegenden  A ufsatze w ird , zu r G elegenheit der B enennungsfeierlichkeit des 
O bservato rium s, seine aerologische T ä tig k e it gesch ildert.

*

A tu dom ány t gyakran hasonlítják  pom pás épülethez, amelynek tégláit 
szorgalmas k u ta tók  illesztik egymáshoz. V annak ezek között olyanok, akik 
lázas alkotó m unkával egész falakat húznak fel, de nem kevésbé megbecsü- 
lendők azok, akik néhány gondosan elhelyezett téglával biztos alapot készí
tenek  a további építés szám ára. Ilyen szilárd alapot te rem te tt a m agyar 
aerológiai k u ta tá s  szám ára Marczell György. M unkája nyom án tovább  fejlő
d ö tt és épült hazánkban  a meteorológiának ez az aránylag fiata l tudom ány
ága. Most, am ikor több m int 40 éves m últ u tán  az aerológiai mérések meg
felelő o tth o n t kap tak  a pestszentlőrinci O bszervatórium ban, tek in tsünk  
vissza a kezdet nehéz évtizedeire, amelyek m agukban foglalják az első m agyar 
aerológusnak, Marczell Györgynek m unkásságát.

Az a kor, am elyben a tudom ány  m unkásainak sorába lépett, a term é
szettudom ányok terü le tén  a polihisztorok kora volt. A századforduló tá ján  
bontakozott ki és indult fejlődésnek Magyarországon a term észettudom ányok 
számos ága, így a csillagászat, a geofizika és a meteorológia is. Ezek a tu d o 
m ányok az elindulás időszakában nem differenciálódtak olyan m értékbenr 
m int nap jainkban . Az 1871-ben a lap íto tt Meteorológiai In tézet m unka
körébe ta r to z o tt a földmágnesség ku ta tása , később pedig igazgatójának : 
Konkoly Thege Miklósnak személyén keresztül gyakorlatilag a csillagászat 
és a földrengéstani k u ta tás  is. Az alapvető m unka mind a négy területen  
term észetszerűleg az észlelés és az adatgyű jtés volt. A világszerte fejlődő- 
m űszeripar új és új m űszertípusokat term elt s egym ásután jö ttek  létre a méré
sek, megfigyelések középpontjai, az obszervatórium ok.
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A fiatal, alig 23 éves Marczell György, amikor 1894-ben a Meteorológiai 
Intézet kötelékébe lépett, választhatott a csillagászat, a meteorológia, a föld- 
mágnesség és a szeizmológia között. Időszerű volt Konkoly saját csillag- 
vizsgálója mellett a meteorológiai obszervatórium megépítése és felszerelése 
is. A századforduló elején nagy lendülettel megindult a magaslégkörkutatás 
és létrejöttek ennek bázisai, a hegyi obszervatóriumok. Ebben a munkában 
a magyar meteorológiai kutatás is részt akart venni a tátrai obszervatórium 
megépítésével.

Mindezek a feladatok előtérbe helyezték a műszerbeszerzések, műszer
konstrukciók, majd pedig a mérések technikai kérdéseit. Marczell György
nek ez volt az igazi munkaterülete. Konkoly jó emberismeretét igazolja, hogy 
Marczell György-nek ezt a képességét korán felismerte és a fiatal, alig négy
éves gyakorlattal rendelkező obszervátort külföldi tanulmányútra küldi az 
ógyallai obszervatórium tervezéséhez szükséges tapasztalatok megszerzésére.

Németország obszervatóriumait, a berlini, potsdami, lipcsei és a ham
burgi intézeteket járta végig ebből a célból [1]. 1900-ban az ő tervei alapján 
elkészült az ógyallai Meteorológiai és Földmágnességi Obszervatórium, 
amely hosszú időn át magyar vezetés alatt — majd Csehszlovákia területén — 
a meteorológiai kutatás egyik központjává lett. A fiatal, 29 éves Marczell 
Györgyök az obszervatórium létrehozásáért a koronás aranvérdemkereszttel 
tüntették ki. Jóllehet ez a később kapott Ferencz József-rend lovagkereszt
jével együtt többet időzött íróasztalának mélyén, mint kabátjának hajtó
káján, ezek a kitüntetések értékesek, mert a fáradhatatlan kutatónak és 
tudósnak szóltak és korának megbecsülését fejezték ki.

Marczell György lett az új obszervatórium vezetője. Ennek kiterjedt 
munkakörénél fogva a meteorológiai, földmágnességi és földrengéstani mű
szerek kitűnő szakemberévé vált, de otthon érezte magát a csillagászati 
távcsövek között is. Az ógyallai obszervatórium ezeknek a műszereknek 
valóságos otthonává vált. I tt a műszerek nem kiállított tárgyak, hanem 
segítőtársai voltak a kutatóknak. A beteg műszerek hamarosan meggyó
gyultak, kiöregedett műszert pedig Marczell György nem ismert. A hajszálak, 
drótok, üveglapok és rézcsövek egy-kettőre műszeralkatrészekké, kiértékelő 
berendezésekké váltak a kezében. A mérés és a kiértékelés technikai kérdései 
mellett alapos tanulmányokat folytatott a mérések szükséges és lehetséges 
hibáira és a mérési adatok pontosságára vonatkozólag.

Általános érdeklődése a geofizika különböző kérdései iránt mindvégig 
élénk maradt, de munkássága mindinkább a magaslégkörkutatás felé tolódott. 
Erre az első indítékot a Magyar Földrajzi Társaság adta 1908-ban azzal, 
hogy hegyi obszervatórium építését javasolta a Magas Tátrában. Marczell 
György a hely kijelöléséhez és a tervek elkészítéséhez nagy gonddal látott 
hozzá. A helyszínen tanulmányozta a Sonnblick-en, a Zugspitze-n, a Säntis-en 
és az Obir-on épült hegyi obszervatóriumokat. Jóllehet ezen tapasztalatok 
alapján készült terve az első világháború miatt nem valósult meg (a lomnici 
Obszervatóriumot a két világháború között Csehszlovákia építette), az 
erről szóló tanulmánya értékes munka és számos olyan kérdést érint, amely 
az obszervatóriumok szempontjából ma is időszerű [2]. Ilyenek pl. azok a 
követelmények, amelyeket az épület anyagával szemben kell támasztanunk 
az erős légköri lecsapódások miatt, a villámelhárítás, a vízellátás, az anyag- 
szállítás kérdései. A hegyi obszervatóriumok magányában nem az elhagya- 
tottságot, hanem az elmélyülő munka kedvező feltételét látta. Ezt és a konst
rukciós munka értékelését mutatják ezek a mondatok a sonnblick-i obszer
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vatórium leírásából : ,,A műhely az észlelőnek télen szórakozást nyújt az egy
hangú életben. A másik eszköz, amely néha kellemetlen változatosságot teremt 
a téli magányban, a telefon.” Ezt a magányt, a termékeny csendet félti a 
városi ember egyedüllét utáni vágyával, amikor így ír a Sonnblick turistái
ról : ,,A látogatók nagy hányada mulasztásnak tartaná, ha az obszervatórium 
vezetőjénél nem tennék tiszteletüket. A búcsújárás addig tart, amíg az észlelő 
meg nem vadul a sok turistától és bezárkózik a szobájába.11

A magaslégkörkutatás nem állt meg a hegyi obszervatóriumok épí
tésénél. A Nemzetközi Meteorológiai Komité Párásban 1896-ban életrehívta 
a Tudományos Léghajózás Komisszióját, amely a későbbi nemzetközi aeroló- 
giai bizottságok első formája volt. A Komisszió első feladatául a szórványosan 
megindult tudományos léggömbfelszállások egységes megszervezését tűzte ki. 
1907-ben Berlinben kimondták az egyidejű felszállások szükségességét előre 
meghatározott nemzetközi napokon. A megvalósításhoz mindenekelőtt pénzre 
lett volna szükség, amivel a nemzetközi szervezet nem rendelkezett. A légi- 
forgalom, amely ezeknek a méréseknek anyagi alapját később megterem
tette, ekkor még csak a hajnalát érte. így érthető, hogy az aerológiai mérések 
csak lassan terjedtek és az anyagi alap megteremtéséhez nemzetközi biztatásra 
volt szükség. 1909-ben Monacóban a Komisszió megállapítja, hogy ,,Szabály- 
szerű aerológiai észlelések kötött léggömbbel és sárkányokkal a magyar alföldön 
nagyon értékesek lennének mind tudományos, mind gyakorlati szempontból. 
Ezért a Komisszió azt a kívánságát fejezi ki, hogy egy állandó jellegű obszer
vatórium épüljön ezen a területen (Kecskemét közelében)” [3]. A Kecskeméten 
létesítendő obszervatórium tervét Massány Ernő 1908-ban kidolgozta, de 
a megvalósulásra nem került sor [4]. A lassan működő magyar államappa
rátus 1912-ben a Komissziótól még egy bíztatást kapott a Bécsben tartott 
ülésen : ,,A Komisszió már előbb kifejezte azt a kívánságát, hogy Magyar- 
országon aerológiai obszervatórium épüljön. A Komisszió bécsi ülése megismétli 
ezt a kívánságát és kéri, hogy ennek kivitelét lehetőleg gyorsítsák meg” [3].

A bécsi ülés felhívásának eredményeképpen Róna Zsigmond a Meteoro
lógiai Intézet igazgatója még 1912 szeptemberében kiküldte Marczell 
Györgyöt Münchenbe, hogy ott Schmauss mellett a bajor Meteorológiai Inté
zetben az aerológiai módszereket elsajátítsa. A kitűnő tanítványnak nem kel
lett ehhez sok idő. 1913. január 1-én felszállt Budapesten a Meteorológiai 
Intézet első pilotléggömbje, január 3-án pedig az első ballonszonda s ezzel 
megkezdődtek a korszerű sztratoszféra-kutatások.

Az eredményekről szóló 1913. és 1914. évi aerológiai évkönyvekben 
közölt dolgozatai jelentős helyet foglalnak el az aerológiai kutatás nemzet
közi irodalmában [5], Az elérhető mérési pontosság exakt kritikáját olvas
hatjuk ezekben a munkákban a mérési hibák, az alkalmazott korrekciók 
pontos matematikai figyelembevételével. Eszerint a troposzférában az elér
hető pontosság a magasság meghatározásában a dekameter. Hasonló ered
ményre jutnak a mai vizsgálatok a rádiószonda-mérésekkel kapcsolatban. 
Az a mondat, amelyet Marczell az 1913. évi aerológiai évkönyvben leírt, 
ma is fennáll és számos elsietett következtetés forrására már előre rámutat : 
,,Az óhajtott pontosságot, amely a szinoptikus térképek szerkesztéséhez, napi 
menetek levezetéséhez és más szubtilis kérdésben megkívántatik, a leggondosabb 
kezelés mellett sem értük el.”

Jól látta a későbbi évek legfontosabb aerológiai problémáit. Ugyanezen 
évkönyvekben módszert közöl a függőleges áramlási sebesség meghatározá
sára, pilótmérésekből következtet a hegygerinc orografikus hatására. Meg
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kísérelte a magassági szél tanulmányozását egyes jellegzetes időjárási helyze
tekben. Kellő észlelési anyag hiányában ennek a kérdésnek további vizsgá
lata az utódokra maradt s ez egyik fontos kutatási témánk ma is.

Az 1913-ban felbocsátott ballon-szondák adataiból helyesen követ
keztet a légkör rétegzettségére. ,,Aerológiai munkák 1913-ban” című cikké
ben [6] ezt olvassuk ; ,,A temperaturagradienst tekintve négy főréteget külön
böztethetünk meg, melyek egymástól az évi középben élesen voltak elválasztva :

1. ábra. Az Aerológiai Obszervatórium léggömbtöltő csarnoka. — Balloon filling hall 
of the Aerological Observatory. (Magyar Foto, Vadas E. felv.)

az első 4 km-ben a gradiens kicsi, évi középben 0,41{>fl00 m, 4 km-től 10 km-ig 
a gradiens nagy, évi középben 0,70°/100 m, 10 km-en felül a gradiens fokoza
tosan fogy s a temperatúra-minimumig (cca 12 km-ben) átlag 0,30°fl00 m, 
12 km-től 15 km-ig gyenge inverzió —-0,10^/100 m gradienssel, ezentúl kisebb 
ingadozásoktól eltekintve majdnem izoterm . . .” Ezt a rétegződést a későbbi 
mérések is igazolták úgy, hogy Schneider-Carius az alsó 4 km-es rétegnek 
külön nevet (alapréteg) adott [7]. Hasonlóképpen elkülöníthetők ezek a réte
gek az újabb vizsgálatok szerint a nyomás- és hőmérsékletmezőben bekövet
kező változások alapján is.
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Az első világháború megszakította Magyarországon az aerológiai kutató 
munkát s ez 1925-ben indult meg újból a Hille Alfréd által Szegeden végzett 
repülőgépfelszállásokkal. A nemzetközi napok ballonszonda-felszállásaihoz 
Magyarország 1927-ben csatlakozott. A felszállásokat egészen 1933-ig Marczell 
György vezette s ő végezte a mérések kiértékelését is Tóth Gézának, majd 
Béli Bélának, az Aerológiai Osztály tagjainak közreműködésével. Aerológiai 
munkássága ebben az időben a mérések pontosságának fokozására és a

2. ábra. Az Aerológiai Obszervatórium központi épülete. — Central building of the 
Aerologieal Observatory. (Magyar Foto, Vadas E. felv.)

kiértékelés gyakorlati kérdéseire irányult. Számos nomogrammot, praktikus 
kiértékelő eszközt szerkesztett, amelyek megkönnyítették a sok számolási 
munkát. Nemzetközileg ismertek grafikus táblái a hipszometrikus formula 
kiértékelésére [8], amelyekkel az aerológiai számításokat gyorsan lehetett 
végrehajtani és alkalmasak az eredmények ellenőrzésére is. A másik, éveken 
át használt számoló berendezése lehetővé tette a fémbarométerek hőmérsék
leti korrekciójának gyors kiszámítását. Sajnos, ennek publikációja elmaradt 
számos más, a gyakorlatban jól bevált módszerrel és megoldással együtt. 
A probléma elsősorban a megoldásig érdekelte, előadásra és cikkírásra nehezen
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szánta rá magát. Emiatt több értékes munkája az aerológiai kinematika és 
dinamika köréből nem került az irodalom nagy nyilvánossága elé. ,,Tehetetlen
ségi pályák a geodion” címmel 1935-ben és 1936-ban érdekes előadás kát 
tartott a Magyar Meteorológiai Társaságban és a Magyar Földrajzi Társaság 
ülésén. A magárahagyott légtömegnek a földfelszínen való vándorlása volt 
ennek a munkának a tárgya a föld nehézségi erőterében. Ez a kérdés éveken 
át foglalkoztatta, de a megoldás, amely a légtömegek mozgásegyenleteiben 
a potenciális energia szerepét tisztázta,■'írásban sajnos nem maradt fenn. 
Ugyancsak a dinamikus aerológia területére tartozik az a munkája, 
amely zárt légtömegek konvektiv emelkedő mozgásával foglalkozik. Ez 
a dolgozat, amely most kézirat formájában került elő, a zivatarok kialakulá
sával kapcsolatban szervesen beleilleszkedik a Meteorológiai Intézet mai 
kutatási programjába.

A magyar mezőgazdasági kutatásoknak fontos kérdése volt az alföldi 
erdőtelepítéseknek az éghajlatra gyakorolt hatása. A tudományos vita első
sorban az erdő esapadékmódosító hatása körül zajlott, de a vízháztartás 
tényezői között fontos szerepe van a szélnek is.

Marczell Györgynek „Az erdő hatása a szélre” című munkája [9] első
sorban az erdő mikroklímájának megismeréséhez nyújt értékes adatokat, 
de a sorok közül itt is előtűnik az aerológus szemlélete. A délibáb megjele
nését a Hortobágyon nemcsak a talaj erős felmelegedésével, tehát termikus 
okokkal indokolja, hanem az áramlás turbulens vagy lamináris jellegét, 
a levegő dinamikus labilitását is felhasználja a jelenség magyarázatára.

Marczell György elsősorban aerológus volt, mégpedig annak a kornak az 
aerológusa, amelyben a mérési módszerek, műszerhibák, ezek korrekciói 
alapvető gyakorlati kérdések voltak. Ugyanezek a problémák jelentkeztek 
a meteorológia fiatalabb ágában, az agrometeorológiai méréseknél. Itt is, 
éppenúgy, mint az aerológiában nagyon nehéz a legfontosabb elemnek, 
a hőmérsékletnek exakt meghatározása. Az alsó légrétegben éppen úgy, mint 
a magasban, a napsugárzás a hőmérsékletmérés veszedelme. Ezen a területen 
az aerológia mögött gazdag múlt és sok tapasztalat van. Ezeket értékesí
tette Marczell György az ,, Agrometeorológiai és aerológiai hőmérsékletekről” 
című munkájában [10]- I tt  a meteorológia két nagyon különböző területe : 
a planetáris határréteg és a szabadlégkör fizikája érdekes szintézisben talál
kozik. Az aerológus számára izgató kérdés a szuperlabilis hőmérsékleti gradi
ens jelenléte az alsó határrétegben. Ami itt mindennapos jelenség, az a szabad
légkörben sohasem fordul elő. Magyar kutatók hőmérsékletmérései növény
állományban, gabonatáblában alkalmat adtak arra, hogy az alsó lin-es rétegben 
számításokat végezzen a levegő függőleges gyorsulására, a sebességeloszlásra 
és a levegő ,,bugyborékoló” mozgására és az ezzel kapcsolatos optikai jelen
ségekre. Ma is tanulságos olvasmány mikroklíinatológusaink részére az aeroló
gus gondos kritikája a tökéletlen sugárzásvédelemmel nyert „agrometeorológiai 
hőmérsékletek”-rö\. Engesztelésül aerológiai példán mutatja be az elégtelen 
szellőzés hatását, amely tökéletes sugárzásvédelem mellett is okozhat 40°-os 
hibát a magas légkörben. Marczell fizikai alapokon nyugvó precíz objektivi
tását jellemzi az a tárgyalási mód, ahogyan a pontos léghőmérséklet mérés 
elvi lehetőségeit analizálja ebben a munkájában. A mérőtestek hőfelvétele 
több fizikai folyamat eredménye, amelyek az anyagokra, a mérőtest alakjára 
vonatkozó faktorokkal foglalhatók matematikai formulába. Ezek a faktorok 
még két mérőtestnél sem lehetnek azonosak, tehát ha valamennyi tényező 
érvényesül, két hőmérő nem hangolható össze. A hőmérő szellőzésével és
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sugárzásvédelmével jelentékenyen mentesítjük a hőmérsékletmérést a zavaró 
hatásoktól és megközelíthetjük a levegő tényleges hőmérsékletét.

Marczell György aerológiai munkásságát szerencsére csak rövid időre 
szakította meg 1933-ban történt igazgatói kinevezése. Nem egészen egy 
évig volt a Meteorológiai Intézet igazgatója, de íróasztalán ezalatt is csavar- 
húzók, szerszámok, rajzeszközök és műszeralkatrészek voltak, amelyek közé 
aktákat elhelyezni lehetetlen volt. Igazgatói kinevezése, éppenúgy, mint 
egyéb kitüntetései értékes tudományos munkájának elismerését jelentik. 
Nyugdíjazása után utódjának, Réthly Antalnak felkérésére változatlan szorga
lommal dolgozott az aerológia területén, fiatalos lelkesedéssel oktatta utódait 
egészen 1943-ban bekövetkezett haláláig.

Életrajzírói [11, 12] részletesen ismertették a geofizika és a geográfia 
területére is átnyúló sokrétű munkásságát. Ennek a megemlékezésnek az volt 
a célja, hogy Marczell Györgyöt, mint aerológust mutassam he.

Aerológiai munkái közül azokat emeltem ki, amelyekből megismerhetjük 
praktikus problematikáját, tudományos gondolkodásmódját és precíz mate
matikai kutató módszereit. Azok a kérdések, amelyek foglalkoztatták, idő
szerűek voltak, sőt több közülük ma is alapvető problémája a hazai méteoro- 
lógiai kutatásnak.

Amikor 1952-ben felépült az Aerológiai Obszervatórium első épülete 
és felszállt innen az első rádiószonda-léggömb, Marczell György emléke még 
elevenen élt bennünk és munkáit olvasva úgy érezzük, mellettünk áll ma is 
oktatóként, példaképként.

Éppen ezért mindannyian, akik Marczell György munkásságát és az 
Aerológiai Obszervatórium feladatkörét ismerjük, örömmel fogadtuk a Mete
orológiai Társaságnak azt a javaslatát, hogy a Meteorológiai Intézet az 
Aerológiai Obszervatóriumot Marczell Györgyről nevezze el.

Ez az elnevezés azt jelenti, hogy tudományszeretetét, puritán önzetlen
ségét, szívós kitartását a nehézségek leküzdésében, objektív tudomány
kritikáját példaképül állítjuk kutatóink elé és minden munkánkban arra 
törekszünk, hogy az Obszervatórium méltó legyen az első magyar aerológus 
nevére.
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G. B artels (Kühlungsborn)* :

A kozmikus sugárzás szoláris napi járásának 
fázisváltozásai

Összefoglalás. A kozmikus sugárzás szoláris napi járásában az 1954. évi nap
foltminimum idején a maximális fázisnak 02 óra helyi időre való előretolódása 
figyelhető meg. Az 1953/55. években különösen a csekély földmágneses aktivitású 
napok mutatnak még erősebb fáziseltolódás^. Ennek az eltérésnek a magyarázatára 
Alfvén elgondolásait alkalmazzuk és a szoláris napi járásban két összetevőt téte
lezünk fel.

Фазовые изменения солярного суточного хода космического излучения. 
В 1954 г. в периоде минимума солнечных пятен наблюдалось выдвигание 
максимального фаза на 02 часа по местному времени. В годах 1953/55 
еще более сильные фазовые выдвигания оказываются в днях с малым 
геомагнетизмом. Д ля объяснения этого отклонения используется теория 
Алфвена и предполагаются две составляющие в солярном суточном ходе.

★
Phase Shift in the Solar Diurnal Variation of Cosmic Radiation. In the course 

of the sunspot minimum of the year 1954, an advancement, to 02h local time, of 
the occurrence of the phase maximum in the solar diurnal variation of cosmic 
radiation has been observed. During the years 1953—1955, particularly on days 
with slight geomagnetical activity, an even greater degree of phase shift appeared. 
An explanation ot this phenomenon is suggested, departing from the ideas of Alfvén 
and using the hypothesis that the solar diurnal variations are governed by 
two different factors.

★

Bevezetés
A kozmikus sugárzás erősségében a légköri hatások mellett a szoláris 

napi járást, amelyet a következőkben 8-sei jelölünk, lehet a legkönnyebben 
felismerni, éppen ezért már sok kutató elemezte. Az elmúlt években általában 
ennek a napi járásnak 1—2%0 nagyságú amplitúdóit figyelték meg, maximális 
fázisa pedig helyi időben 12 és 15 óra közé esett. Ezek az eredmények nem 
egyeznek meg a Kiihlungsborni Meteorológiai Obszervatóriumban 1954-ben 
megállapított napi járásokkal. Mivel az S  okának kielégítő magyarázata még 
hiányzik, leközöljük a naptevékenytég utolsó minimuma alkalmával végzett 
méréseket, amint azokat megkaptuk egy nagy nyílásszögű (85°-os, földrajzi 
koordináták szerint : <p =  54— 12° N, À =  11 — 77° E) számlálócső-koinci
dencia berendezéssel, és elemezzük az eredményeink eltéréseit az idegen 
mérések figyelembevételével.

A napi járás értelmezésére elsősorban a következő lehetőségek kínál
koznak :

1. Létezik egy közvetlen szoláris komponens, s ennek nagysága megfelel 
az S amplitúdójának.

2. A szoláris összetevő zavartalan naptevékenység esetén lényegesen 
kisebb, mint az 1. alatti ; a Föld és a kozmikus sugárzás forrásai között 
fennálló és a földmágnesség következtében lehetővé váló áramrendszereket 
vagy egy elektromos teret a napsugárzás periodikusan megváltoztatja. Ezek 
a mezők hatást gyakorolnak a töltött részecskékre, és ily módon hoznak létre 
egy napi járást.

3. A Föld légkörét a napsugárzás nappal fölmelegíti. A hőmérséklet 
és a nyomás az egyes szinteken ezáltal alá van vetve a szoláris nap periódusá-

* Cikkünk szerzője d r .  G ü n t e r  B a r t e l s ,  a kühlungsbomi (Német Dem. Köztársaság, 
Rostock-kerület) Meteorológiai Obszervatórium munkatársa.
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nak megfelelő különböző ingadozásoknak. A kozmikus sugárzás intenzitásának 
abszorpciós és hőmérsékleti ingadozásán túl megfigyelhető a tengerszinten 
egy napi járás.

Az első pontban megnevezett okot támogatja az, hogy a kozmikus sugár
zás teljes intenzitásának kb. 0,1 %-a a Napból származik [1] ; ámbár ezek 
a számítások nagyon kicsiny értéket adtak. Közvetlen szoláris besugárzás 
esetén azonban a korpuszkuláris áramnak a földi mágneses tér miatt oly 
módon kell eltérülnie, hogy az S maximális fázisának helyi időben 09 órakor 
vagy kissé későbben kell bekövetkeznie [2]. Ezt az időpontot azonban eddig 
még nem észlelték.

De míg azokat az elektromos tereket, amelyeket a második pontban 
említettünk, eddig még közvetlenül nem tárták fel, és csak egyes elméletek
ben [4] vették alkalmazásba anélkül, hogy egyedül a napi járást meg tudnák 
magyarázni, valamivel jobban ismerjük a mágnesesen ható köráramokat 
és ezek változásait. A következő fejezetekben emiatt ezek hatásait közelebb
ről meg kell vizsgálnunk.

Bármily egyszerűnek tűnjék is a meteorológiai hatástényezők (3. pont) 
kiküszöbölése S méréseiből, és így annak eldöntése, hogy a légkörnek mekkora 
része van az S létrejöttében, épp oly gyakran követnek el korrekciós hibákat 
ezen a területen a mérési eredményeken. Ezek a hibák a napi járás elemzését 
és értelmezését megnehezítik. A mérésekben periodikus intenzitásváltozásokat 
idézhetnek elő, vagy simíthatnak el a következő okok alapján: a) a napi 
járás harmonikus analíziséhez leggyakrabban a légnyomásra korrigált inten
zitás-értékeket használjuk föl ; ezeket az egyidejűleg mért légnyomás-adatok
ból számítjuk ki, és azzal a feltevéssel használjuk, hogy a mezonkeletkezési 
réteg magasságváltozásai nemcsak statisztikus középértékben, hanem törvény- 
szerű párhuzamosságot mutatnak a talajnyomás-értékekkel. Ezért a légnyomás 
napi középértékeiből nyert regressziós együtthatókat alkalmazzák az inten
zitás óraközepeire anélkül, hogy külön-külön megbizonyosodnának ennek az 
eljárásnak a megengedhetőségéről. b) Minthogy nem minden kozmikus- 
sugárzási értékhez áll rendelkezésre — a távolsági, valamint az abszorpciós 
effektus használatánál — a mezonkeletkezési magasságra mérési adat, az 
utóbbit rádiószonda felszállásokból kell lineárisan interpolálni, amelyeket 
viszont — különösen nappal — nagyon gondosan meg kell vizsgálni a sugár
zási hiba miatt, c) Elkülönítve meg kell becsülni a ti— ̂ -szétesés [3] hipo
tetikusan pozitív hőmérsékleti effektusának befolyását, amely az alsó sztra
toszférában végbemenő hőmérsékleti változások napi járására vonatkozó 
jelenlegi csekély ismereteink miatt csak ki nem elégítő módon sikerülhet. 
Ezért szükségesnek látszik, hogy erre a szempontra is figyelemmel legyünk 
még akkor is, ha azonos készülékkel (kemény komponens) és különböző beesési 
szögek esetén nyert mérési adatokból arra következtetnénk, hogy a mete
orológiai hatásoktól független szoláris járás fennáll.

1. §. A napi járás fázisának időbeli változásai
Míg az S abszolút amplitúdójának analízisét a kozmikus sugárzás inten

zitásának megmérésére felhasznált, egymástól eltérő készülékek megnehe
zítik, és csak akkor szolgáltatnak megegyező eredményeket, ha tekintettel 
vagyunk az azonos nyílásszögre és az azonos energiaküszöbre, az S fázisa 
lényegesen függetlenebb a készüléktől. Ha végig vizsgáljuk az S-re vonatkozó 
méréseket az 1939-től 1950-ig terjedő időben, úgy amint azokat ionizációs 
kamrával [5], vagy akár számlálócső berendezéssel végrehajtották [6], a
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maximum helyi idő szerint 12 és 15 óra közé esik ; a mérési eredmények fellépő 
szórását statisztikus ingadozással lehet magyarázni. A Kühlungsborni Obszer
vatórium számlálócsöves méréseiből számítottuk ki a napi járás első harmo
nikusának maximumát helyi időben az 1. ábrán bemutatott időközökre, 
emellett 1953 óta felrajzoltuk mind a korrigálatlan, mind a légnyomásra 
korrigált kozmikus sugárzási értékeket, és ezek egymástól rendszeres eltérést 
nem mutatnak. Ezen az ábrán feltűnik 1954 III. negyede folyamán a szokat
lanul korai fázisérték. Ezért külön-külön megvizsgáltuk ennek az évnek a

hónapjait júniustól októ
berig, és a következő 
maximális fázisokat álla
pítottuk meg :
1954. 0700 óra 

0116 óra 
0207 óra 
0155 óra 
0549 óra

1. ábra. — Abb. 1. A napi járás maximális fázisa Küh- 
lungsbornban ------- korrekció nélküli és — ----- légnyo
másra korrigált értékek esetén. — Maximale Phase des
Tagesganges für ------- unkorrigierte Intensitätswerte und

—----- barometerkorrigierte Werte in Kühlungsborn

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

(helyi időben),
ha ehhez a légnyomásra 
korrigált mérési eredmé
nyeket használjuk fel. A 
fázisváltozás minimuma 
tehát azonos mértékben 
jelentkezik az egész ne
gyedévben, és jó megegye
zést mutat a Ha felekaron 
végzett ionizációskamra- 
mérésekkel [7].

Ezeknek a kutatások
nak folyamán minden

egyes évben augusztus hónapban különleges nehézségek léptek fel. Amíg 
DuperiernéX [3] az S amplitúdója augusztusban korrigált és korrigálatlan 
értékeknél különösen magas, a mi méréseink a napi járás előretolódását 
mutatják még az erősebb naptevékenység éveiben is, amelyből egy járulé
kos évi járásra lehet következtetni [8]. Ezért az 1954 augusztusban megál
lapított fázisérték úgyis valamivel korábbra eshet.

Minthogy azonban az egész évnegyed az erős előretolódást mutatja, 
igazolva van a fázis előretolódás az 1954. évre, amelyet már H. Elliot és T . 
Thamby ah pillái is ismertetett [9]. Míg az általuk felhasznált mérésekben 
1944. évben egy minimum csak igen gyengén jelentkezett, a Hafelekár- 
állomáson (1932) és Manchesterben (1950/52) végzett mérések alapján az S 
fázisából egy 22 éves hullám létezése adódik a tárgyalt időtartamon belül. 
A méréseinkben a fázis 1955-ben ismét a délelőtti órákra tolódik, anélkül, 
hogy a régi déli értékeket elérné. Ezért a legnagyobb fázis-eltolódások a leg
gyengébb naptevékenység idejére esnek ; ámbár egy időbeli eltolódás e két 
mennyiség között, és hasonlóképpen ezek és a földmágneses aktivitás között 
megállapítható. Míg F. Müller [10] a leggyengébb naptevékenység idő
pontját 1954. március 26-ában rögzítette, évi kettős hullám figyelembe
vételével a földmágneses aktivitás esetén ezt csak májusban vagy júniusban 
találhatjuk meg. A kozmikus sugárzás fázis járásának minimumát pedig 
először júliusban vagy augusztusban kereshetjük.
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2. §. Földmágneses befolyások a napi járás fázisára
Ha az S maximális fázisában fellépő anomáliának a naptevékenységgel 

való összefüggését gyaníthatjuk, kérdéses, hogy ez az összefüggés milyen 
módon jött létre, és miképpen az a további jelenség, amely a naptevékeny
séggel szintén szoros korrelációt mutat, és kapcsolható a kozmikus sugárzás 
fázisváltozásaival. Ezeknek a kérdéseknek a felderítésére 8 értékét meg
vizsgáltuk a földmágnesség szerint nyugodt és zavart napokra szétbontva, 
1953—1955 éveknek azokban a negyedeiben, amelyekben Kühlungsbornban 
végzett intenzitás mérések rendelkezésre állottak. A felosztást elvégeztük 
a világszerte meghatározott 5 nyugodt és 5 zavart napra, hozzájuk véve 
havonta 1—2 hasonló karakterű értéket. Mindkét csoport (S q és SD) a már 
lerögzített fázisvált ozást mutatja, és az /. táblázat ban újból összeállítottuk. 
Mégis a földmágnesség szempontjából nyugodt napokon a fázis valamivel

I .  T á b l á z a t .  A napi járás fázisának maximuma helyi időben a földmágnesség szem
pontjából nyugodt és zavart napokon. Az utolsó sorban <  10, illetve o/c >  34 (a

Wingst Obszervatórium földmágnességi értékei)

Év Hónapok Sq Sd

1953 I, II, III, IV. 11.04 11.07

1954 • I, II, III. 08.42 10.41
V, VI. 05.34 09.11
VII, VIII, IX. 00.34 01.57
X, XI, XII. 13.02 18.18

1955 I, II, III. 15.58 12.06
IV, V, VI. 11.01 13.42
VII, VIII, IX. 10.47 07.48
X, XI, XII. 07.01 10.33

1953/55 20—20 nap 09.18 10.41

korábbra esik (a minimumban 00.34 órakor helyi időben), mint ahogy eddig 
megadtuk. Az előretolódás ebben az időszakban közepesen 1 óra 18 percet 
ért el ; ellenőrzésül, hogy ez az időbeli távolság mily mértékben tekinthető 
reálisnak, a különbséget a statisztikai /-próbának vetettük alá. A megnevezett 
értékek számára ezt először 97,5%-ban rögzítettük le, és emiatt további 
vizsgálat szükséges. SQ szig rúbb kiválogatásával (a* <  10) és erősebb föld
mágneses viharok esetén a* >  34) a teljes 1953/55 időszakból ugyanazt 
a fáziskülönbséget állapítottuk meg, úgyhogy ezt statisztikusan igazoltnak 
kell tekinteni, és átlagosan 79 perc az értéke. Az egyidejű amplitúdó- 
változásokról a 3. §-ban teszünk említést.

Ismeretes, hogy erős földmágneses viharokkal kapcsolatosan a kozmikus 
sugárzás intenzitás csökkenését lehetett megfigyelni. Ezek szintén az S 
fázisának előretolódásával vannak kapcsolatban (és S amplitúdójának meg
növekedésével), habár a fő fázisváltozások csak 2—3 nappal az intenzitás
effektus után lépnek fel [8], [11]. Y. Sekido és munkatársai azonban az 
idézett vizsgálataikban megállapították, hogy nem áll fenn lényeges korre
láció a földmágneses horizontális térerősség és S fázisváltozásai között, tehát 
fellépnek fázisváltozások akkor is, ha föld mágneses térerősség változást 
nem észlelnek, ámbár a korreláció az intenzitás csökkenés és a szoláris napi 
járás változásai között viszonylagosan szoros (egészen az r =  0,64 korrelációs 
együtthatóig a [12]-ben). Sittkus [13] is hasonló eredményhez jut az abnor
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mális napi járásnál. Ámbár #-hen egy észrevehető 27 napos ismétlődési 
hajlam mutatkozik, és ezzel egy szoláris befolyás lehetséges, ennek ellenére 
nem lehetett megfigyelni ennek a napi járásnak a függőségét a földmágneses 
jelzőszámoktól (Kp-tői). Másrészt meg lehetett figyelni a kozmikus sugárzás 
intenzitásváltozását ionizáeióskamrával [14], amely egy 22 éves hullámot 
tartalmaz, és ennek minimuma szintén 1954-ben várható.

Hiányzó naptevékenység esetén a fáziselőretolódás általunk talált ered
ménye szintén érthető, ha felvesszük, hogy az intenzitáscsökkenést általában 
egy fáziselőretolódás kíséri. Ugyanilyen módon várhatók erős földmágneses 
zavarok alkalmával az intenzitáscsökkenés miatt az S fázisának csökkenései 
is. Az SD-n és ő^-n végzett megfigyeléseink napfolt-minimum alkalmával 
nem illenek össze ezzel a feltevéssel, mivel a maximumok fázis eltolódását 
a föklmágnesség szempontjából zavart napokon egy későbbi időpontra adták. 
A további áttekintés végett a következő fejezetben az S amplitúdó változásait 
vizsgáljuk közelebbről.

3. §. A kozmikus sugárzás napi járásának amplitúdóváltozásai
Amíg mind a légnyomásra korrigált, mind a korrigálatlan intenzitás- 

értékek az 1953/55 években ugyanakkora, ±0,10%-os amplitúdójú napi 
járást adtak, a föklmágnesség szempontjából nyugodt és zavart napok elvá
lasztott analízise amplitúdóváltozást mutat. Amint már' ismeretes, föld
mágneses zavarok esetén SD amplitúdói nagyobbak [12], méréseink szerint 
Sq -hoz viszonyítva közepesen 14%-kal. Ennek ellenére ez az eredmény 
számunkra nem látszik egyértelműnek. Az 1953/55 évekből — mint a 2. 
§-ban — speciálisan kiválasztott 20 különösen nyugodt és erősen zavart 
nap csak egy igen csekély amplitúdónövekedést mutat. Itt talán tekintetbe 
kell venni, hogy ennél az analízisnél az S amplitúdójának nem a legmagasabb 
értékét határoztuk meg, hanem egy olyan sinus-hullám amplitúdóját, amely
nek négyzetes eltérése a mérési adatoktól minimumot adott. Ha a napi járás 
nem követ egy sinus-függvényt, mivel pl. egy lassú emelkedést egy lényegesen 
gyorsabb süllyedés követ, akkor a harmonikus analízisnél az amplitúdóban 
és a fázisban eltérések léphetnek fel. Ezt az esetet sok hónap folyamán megfi
gyeltük a méréseinkben, és ezzel beigazolódtak Khmert és Siltkus [15] ered
ményei. A megállapított amplitúdó- és fázisértékek emiatt csak egy tám
pontot adnak a kozmikus sugárzás szoláris napi járásában ható tényezők 
átlagos viselkedésére.

4. §. Az eredmények taglalása

Méréseink értelmezésénél a légköri hőmérsékletváltozások okozta fázis
változások befolyását azért zárhatjuk ki egészen, mert mind a korrigálatlan, 
mind a légnyomásra korrigált mérési adatok ugyanazt a figyelemreméltó 
járást mutatják a naptevékenységgel kapcsolatban. Ezért az értelmezés 
számára tehát csak az intenzitás szoláris befolyásra bekövetkező „moduláció
jának’’ lehetősége és maga a kozmikus sugárzás anisotropiája marad, mint 
a szoláris napi járás keletkezési oka.

Az előző fejezetekben megfigyeltük, hogy :
1. az S fáziseltolódása nem függ össze lineárisan a naptevékenységgel, 

hanem csak a legkisebb naptevékenység alkalmával rövid ideig fennálló 
anomáliából áll az $-nek egy szélsőségesen korai maximumával, amely eddig 
csak 22 év előtt volt megfigyelhető.
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2. Földmágnesség szempontjából zavart napokon az eddig megfigyelt 
fáziselőretolócíással ellentétben az S maximumának késése lépett fel az 1953/55 
években még akkor is, ha csak az a.k >  34-es zavarokat vesszük figyelembe. 
Az amplitúdók azonban normálisan viselkednek.

3. Nem a földi mágneses tér idézi elő a fázisváltozásokat, hanem a fázis- 
változások vannak intenzitásváltozásokhoz kapcsolva, minthogy az utóbbiak 
földmágneses zavarok nélkül is fellépnek.

Ezek a pontok azt mutatják, hogy az itt észlelt fázisváltozásokra vonat
kozó fő befolyást nem a földi mágneses tér, hanem a zavaró jellegének meg
felelően a még vitatott szoláris mágneses tér idézi elő.

A fázis helyi időben 02 órára való előretolódásának magyarázatában, 
amely időpont a kiterjedt légzáporok esetén [16], tehát a nukleonkomponens 
mérésénél 2,7 4  0,6 órában megadott napi járás-maximummal megegyezik, 
Aljvén [17] javaslatához szeretnénk csatlakozni. Eszerint a napi járás két 
komponensből tevődik össze ; először is létezik egy maximum helyi időben 
12 órakor, míg a második maximum időben változhat. A 12 órai maximumok 
nagysága változó, és jelentékennyé válhat, és ezáltal a további járást elfed
heti. Mivel ez a — tehát abnormális — napi járás (Sitikus szerint) csak egy 
27 napos ismétlődési hajlamot mutat, de különben a földmágnesség nem 
befolyásolja, ezt a részt megfelelő időbeli késéssel az ózonréteg befolyásol
hatja, amelynek intenzitása a szoláris hullámsugárzástól függ [14].

Az $-nek második komponensét, a fázisnak az időben változó részét, 
ezzel szemben valószínűleg a kozmikus sugárzás anisotropiája hozza létre. 
A legerősebb naptevékenység alkalmával a kozmikus sugárzásnak a nap- 
forgásban való teljes részvétele miatt 18 órakor lehet egy maximális fázist 
várni. Amint a naptevékenység csökken, ez eltolódik. Emellett az egyidejűleg 
hiányzó mágneses zavarok esetén csaknem éjfélig tolódik el. Ezekhez az inga
dozásokhoz hozzáadódik a fázisváltozások évi járása, amelyet a 12 órai 
komponens amplitúdó ingadozásai idéznek elő ; ugyanezekre az okokra 
vezethetjük vissza a fázis minimum időbeli eltolódását a naptevékenység 
ellenére. A kozmikus sugárzás anisotropiájának fellépte lehetővé teszi azt 
a feltevést, hogy ennek az anisotropiának magasabb harmonikusa is létezik, 
amely a 12 órai komponens mellett a szoláris napi járásban egy aszimmetriát 
okoz.

Dr. E. A. Lauter docens úrnak köszönetét mondok az eredményeinket 
előbbre vivő megbeszélésekért.
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B odolai István  —  B odola in é  Jakus Emm a :

Megjegyzések az abszolút topográfiák számszerű
előr ej elzéséhez

Összefoglalás. A do lgozat az ab szo lú t to p o g rá fiák  szám szerű  előrejelzésének 
g y ak o rla ti kérdéseivel foglalkozik  V. D. Uszpenszkij  e lm élete a lap ján . A v izsg á la t 
eredm ényei sze rin t az ab szo lú t geopotenciál lokális m egváltozásában  az örvényesség 
já tssza  a  d ö n tő  szerepet. Uszpenszkij  m ódszere a  leg jobb  e red m én y t a  700 m b-os 
felü let előrejelzésénél szo lg á lta tta .

★

Замечания к количественному п рогн озу  абсолютных топографий.  
Т р у д  н а  основе теори и  В. Д .  Успенского  зан и м ается  вопросам и  к о л и ч ествен 
ного  п р о гн о за  абсол ю тн ы х  топ ограф и й . П о р е зу л ь та та м  и ссл ед о в ан и я  в 
л о к а л ь н о м  и зм ен ен и и  абсолю тного  гео п о тен ц и ал я  и гр ает  реш аю щ ую  р о л ь  
ту р б у л ен тн о сть . М етод Успенского  д а л  н аи л у ч ш и е  р е зу л ь таты  в п рогн озе  
п оверхн ости  700 мб.

★

Some Remarks on the Forecasting of Absolute Contour Lines.  T he p ap e r is co n 
cerned  w ith  p rac tic a l p rob lem s in  th e  n u m erica l fo recasting  o f co n to u r lines. I t  is 
po in ted  o u t, th a t ,  in  th e  local v a ria tio n s  o f ab so lu te  g eo p o ten tia l values, v o rtic ity  
is p lay ing  th e  m o s t im p o rta n t role. I t  is found , th a t  th e  m e th o d  o f Uspenskij  is 
y ielding th e  best resu lts  in  th e  case o f fo recasting  th e  700-m b su rface  co n to u r 
lines.

★

Az alapvető meteorológiai elemek számszerű előrejelzésének egyik fontos 
területe a magassági áramlási mező — vagy ami ezzel első közelítésben egy
értelmű, az abszolút topográfiák — előrejelzése. Az előrejelzés gyakorlati 
lehetőségeinek tanulmányozása céljából V. D. Uszpenszkij elméleti eredmé
nyeit használtuk fel [1].

Uszpenszkij  a  ho rizon tá lis  ö rvénylés egyen le tének  m ego ldásával az ab szo lú t geo- 
po tenciá l lokális v á lto zásá ra  az  a lább i, v iszonylag  egyszerű  m u n k a fo rm u lá t n y e rte  :

dH
cl

1,7 • 1 0 -2 Я , AH +  0,2 ( 1 )

aho l RT az ab szo lú t geopo tenc iá l é rték e  geopotenciális m éterek b en , A =  Uirx'1 -j- с21дУ2 
Laplace-féle o p erá to r,

И  / \ц \  = BAH _  çA H  UH
’ J êx сУ дх ду

a  kérdéses függvények  Jacobi-féle  fü g g v én y d ete rm in án sa , и é s v a  troposzféra  alsó 
fele közepes szé lv ek to rán ak  összetevői. A fe n ti form ula á llandó i 1000 km -es távolság- 
egységre, 24 órai időegységre, k m /ó ra  szélsebesség-egységekre v o n a tk o zn ak .

Az (1) egyen le t jo b bo lda lán  álló  kifejezés a k ezd e ti id ő p o n tn ak  m egfelelő abszo lú t 
topográfiákbó l és szé lada tokbó l sz á m íth a tó  k i. A fo rm ula  sze rin t dHffit é r té k é t k é t 
tényező  h a tá ro zza  m eg : az eg y ik e t H  lokális v á lto zá sán ak  „ö rv én y lési” , a m ás ik a t 
„d ivergens” összetevő jének  n ev ezh e tjü k . A jobbo ldali kifejezés m áso d ik  ta g ja  a közepes 
szélsebesség ho rizon tá lis  d iv e rg en c iá já t je len ti. A form ula sz e r in t a  sebesség pozitív  
h o rizon tá lis  d ive rg en c iá ján ak  az abszo lú t geopo tenc iál növekedése felel m eg és v iszont. 
L ényegesen b o n y o lu ltab b  a jobbo ldali kifejezés első ta g já n a k  je len tése. E zzel k ap cso 
la tb a n  csak  a  L ap lace-operá to r d ifferenciá lgeom etria i je len tésére  u ta lu n k , m elyre  X . L. 
Toborovszkij  m u ta to t t  rá  [2].
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A AH =  2 -j- r kifejezés az izobárfelület közepes görbületét jellemzi. Haox- fry-

az y tengelyt az izohipsza érintőjének irányában, az x tengelyt az izoliipsza normálisá

nak irányában vesszük fel, akkor AH = 02H
dn-

i  dH
r fin ’ ahol l jr  az izohipsza görbü-

lete, fiH/fin az izobárfelület magasságának normális menti változása, más szóval az 
izobárfelület aszceniense, fi2H/c)n2 az izohipszák sűrűségének változása a normális 
irányában. A H mező Laplace-operátora tehát az izohipszák görbületétől, a közöttük 
levő távolságtól és sűrűségük változásától függ.

Ciklonokban a H mező Laplace-operátora pozitív lesz ( A H >  0), mert az izo
hipszák görbülete pozitív (1 /r >• 0) és a magas nyomás felé sűrűsödnek (d^H/fin2 >  0). 
Pozitív lesz A H értéke a nvomási teknőkben is, kivéve azokat a helyeket, amelyek 
a ciklontól távol vannak, ahol az izobárok ciklonális görbületűek ugyan (1 /r >• 0), 
de a magas nyomás irányában ritkulnak {c2H/(jn2 <  0). Az izohipszák Laplace-operátorá- 
nak értéke annál nagyobb, minél nagyobb az izohipszák görbülete és minél jobban 
sűrűsödnek a magas nyomás irányában.

Anticiklonok és gerincek területén fordított a helyzet : A H <  0, mert az izo
hipszák görbülete negatív (1/r <C 0) és az izohipszák általában az alacsony nyomás 
irányában sűrűsödnek (g2H/gw2 <  0).

Ha megszerkesztjük valamely izobárfelület Laplace-operátorainak térképét, akkor 
A H pozitív értékeinek ciklonok, negatív értékeinek anticiklonok felelnek meg. A nyo

mási teknők területén általában pozitív, a légnyomási gerincek körzetében rendszerint 
negatív A H értékeket találunk.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az (1) formulában szereplő {H , A //} 
Jaeobi függvénydetermináns az izobárfelület bonyolult konfigurációját fejezi 
ki. A mező e pillanatnyi differenciálgeometriai konfigurációja — úgy látszik — 
kifejezi a mező időbeli változását is, legalábbis a kapott eredmények erre 
mutatnak.

Az abszolút geopotenciál lokális változásainak kiszámításánál az idézett 
formulában szereplő differenciálhányadosokat a véges differenciák módszeré
vel határoztuk meg. Hogy az egyes differenciálhányadosok egyedi értékeinek 
meghatározásával járó hosszadalmas számításokat elkerüljük, a differenciák 
módszerét egyszerűsítettük. Az egyszerűsítés eredményeként a geopotenciál 
lokális változásának örvénylési összetevőjére az alábbi munkaformulát 
kaptuk :

=  1,7 • 10-2 |(H 1- H 3) [(# 5  +  H, +  H10) -  (H7 +  H8 +  H12)J 

+  (H2 — HA [ ( f f .  +  Hí +  Hu) ~  +  H8 +  H9)j  j ,

(2)

ahol Hx, //.,, . . .  az adott izobárfelület abszolút geopoteneiáljának értéke 
a megfelelő 1, 2, 3, . . .  pontokban (1. ábra). Ha a koordináta-rendszert 
úgv választjuk meg, hogv egyik tengelye párhuzamos legyen az izohipszakkal, 
vagyis ha H v = H3, vagy H2 = H4, akkor a kapcsos zárójelben szereplő 
összeg egyik tagja zérus lesz es a íormula lényegesen leegyszerűsödik. Az 
egyszerűsítési lehetőség ellenere az örvenylesi összete\o meghatarozasat az 
általános (2) formula felhasználásával végeztük. Ezt részben azért tettük, 
mert így mindig azonos helyzetű koordináta-tengelyeket \ ehettünk alapul, 
másrészt erősebben deformált izohipsza mezőben a kooidináta-tengeK ek 
speciális megválasztása sokszor nehézséget okoz, emiatt a számítás esetleg 
rosszabb eredményeket is szolgáltát. Számításainkban, az egyes pontok
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egymástól való távolságát 500 km-nek vettük, bár meg kell jegyezni, hogy 
a legcélszerűbb távolság problémája még tisztázatlan. A közepes áramlási 
divergenciát a 850, 700 és 500 mb-os izobárfelületek szélvektor komponen

seinek közepelése révén nyertük.
10

1. ábra. — Puc. 1.: Segédeszköz az abszo
lút geopotenciál lokális változásának ki
számításához a (2) formula alapján — 
CxeMa k ebiuucjmeHUK) jionajinozo m - 
MeHéHUH aőcosuomnozo zeonomenuuajia 

na ocHoee cßopMyjibi (2).

Az Uszpenszkij által levezetett 
formula felhasználásával az 1953. jú
lius 17-től 22-ig és 1954. augusztus 
14-től 19-ig terjedő időszakokban a 
700%s részben az 500 mb-os izobár
felületek geopotenciális magasságának 
lokális változásait számítottuk ki 
Európa területének 40 pontjára.

Az 1953. július 17-től 22-ig ter
jedő időszakban a 700 mb-os abszo
lút geopotenciál lokális változásait ha
tároztuk meg. Az örvényességi és a 
divergens összetevő viszonylagos sze
repének tisztázása céljából először 
mindkét faktor értékét számításba vet
tük, majd később csupán az örvényes
ségi tényező kiszámítására korlátozód
tunk. Az örvényességi 'és divergens té
nyező együttes figyelembevétele a való
ságos és számított változások eltéréseire 
az alábbi eredményeket szolgáltatta :

A vizsgált pontok száma :
A hiba <  ± —10 gpm :
A hiba ±10—20 gpm között 
A hiba ±20—30 gpm között 
A hiba ±30—40 gpm között 
A hiba ±40 gpm fölött :

202 (100%)
137 pontban (67,8%)
33 > > (16,3%)
15 > > (7,4%)
7 5 > (3,6%)

10 (4,9%)
Ha a rádiószondák megengedett mérési hibáinak határául ±40 gpm-t 

fogadunk el (a valóságban ennek kétszerese is előfordulhat), akkor előre
jelzésünk beválása 95%-os.

Ha számításainkban csak az örvényességi tényező értékét vesszük 
figyelembe és eltekintünk a közepes áramlási divergencia meghatározásától 
— ami lényeges munka- és időmegtakarítást jelent —, akkor ugyanerre az 
időszakra az alábbi eredményeket kapjuk :

202 (100 %)
124 pontban (61,7%)
44 „ (21,9%)
14 „ (7,0%)
9 „ (4,5%)

10 „ (5,0%)

A vizsgált pontok száma :
A hiba < ± 1 0  gpm :
A hiba ±10—20 gpm között 
A hiba ±20—30 gpm között 
A hiba ±30—40 gpm között 
A hiba ±40 gpm fölött :

Ha a két eredményt összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy az előrejelzés 
ebben az esetben is 95%-ban mondható sikeresnek.

A fentiek alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy az örvényességi 
tényező döntő szerepet játszik az abszolút geopotenciál lokális megváltozásai
nál. A divergens tényező az eredményeket általában javította, de a változás
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túlnyomó részét az érvényességi tényező adta. A divergens tényező ott bizo
nyult fontosnak, ahol az érvényességi faktor kicsiny vagy zérus. Ilyen esetek
ben általában a divergens tényező előjele határozta meg a változás előjelét. 
Hasonló eredményre jutott A. N.
Mercalov is [3], aki a nyomási közép
pontokra határozta meg a szóbanforgó 
izobárfelület lokális változásait. E két 
egybehangzó eredmény alapján további 
vizsgálatainkban az áramlási diver
gencia meghatározásátóleltekintettünk.

Annak bizonyítékául, hogy Usz- 
penszkij formulája mennyire hűen ké
pes követni a közepes szintű izobár- 
felületek lokális változásait, mind ab
szolút értékben, mind területileg, 
közöljük a 700 mb-os izallohipszák 
tényleges és számítás útján nyert tér
képeit 1953. július 18-ról 19-re (2. és
3. ábra).

Az örvényességi tényező kiszámí
tására korlátozódva az 1954. augusztus
14-től 19-ig terjedő időszakra is meghatároztuk a 700 mb-os abszolút geopoten- 
ciál lokális változásainak értékeit. Az előrejelzés különböző szintekre vonat
kozó sikerességének tanulmányozása céljából ebben az időszakban az 500 
mb-os izobárfelület előrejelzését is megkíséreltük.

A 700 mb-os abszolút geopotenciál számított és valóságos értékei közötti 
különbségekről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást :

2. ábra. — Puc. 2.: A 700 mb-os izallo
hipszák eloszlása 1953. július 18—19 kö
zött — Pacnpedeaemie usaji.weunc 700 
m ő  noeepxHocmu 18—19 u i o j i h  1953. a.

A vizsgált pontok száma : 177 (100 %)
A hiba<±10 gpm : 38 pontban (21,5%)
A hiba ±10—20 gpm között : 26 5 J (14,7%)
A hiba ±20—30 gpm között : 28 > 5 (15,8%)
A hiba ±30—40 gpm között : 23 5 5 (13,0%)
A hiba ±40—60 gpm között : 35 > J (19,8%)
A hiba ±60 gpm fölött : 27 > 5 (15,2%)

nyert izallohipszák eloszlása 1953. július 
18—19 között — Pacnpedenetme 1 1 3 - 
a.a.iozunc nojiyneHHbiM mjme.u suhuc- 

jieHua 18 — 19 uio.m 1953. a.

Előrejelzésünk beválása ±40 gpm 
alapulvételével ebben az esetben csak 
65%-os. Ha a számítást ±60 gpm-ig 
tekintjük sikeresnek, akkor is csak 
85%-os értéket kapunk az előző idő
szak 95%-os értékével szemben, bár 
a 85%-os beválás is kielégítőnek mond
ható, ha az Európában használatos 
sokféle rádiószonda erősen szórt mé
rési eredményeire gondolunk.

Megjegyezzük, hogy a számított 
értékek eltérései a valóságos értékektől 
előjel tekintetében sem pozitív, sem 
negatív irányban nem mutatnak kife
jezett tendenciát.

A közölt táblázatok az eltérések 
részletezése ellenére sem nyújthatnak
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4. ábra. — Puc. 4.: Valóságos (a) és előrejelzett (b) 700 mb-os abszolút topográfia 1954. 
augusztus 15-én reggel — OaKmimecKaa (a) u npedcKasaHuan (6) aácojuomnan 

monosparfiuH 700 mő noeepxHoemu ympoM 15-zo aezycma 1954. z.

teljes elképzelést a módszer megbízhatóságáról, különösen az utóbbi időjárási 
szakaszban. Az eltérések százalékokban kifejezett értékei nem adnak választ 
arra a szinoptikust elsősorban érdeklő kérdésre, hogy mennyire adja meg 
a módszer a mező átalakulásának jellegét. Kézenfekvő ugyanis, hogy sok 
esetben a prognózis sikertelenségének oka az áramlási mező hirtelen és nem 
várt irányú megváltozása. Ezért az áramlási tér karakterének változása 
mind terület, mind irány szempontjából kitüntetett jelentőségű. Emellett 
az áramlás erősségének pontossága másodrendű tényezőnek minősíthető, 
legalábbis a kutatás kezdeti szakaszában.

A felsorolt okok miatt közöljük a 700 mb-os abszolút topográfiák szá
mított és valóságban bekövetkezett térképeit 1954. augusztus 15-től 19-ig 
( 4 — 8. ábra). Mint az ábrákból látható, a számítás általában kielégítően adta 
meg a mező lényegesebb deformációit. A deformáció területi eloszlása is meg
felelőnek tekinthető, annak ellenére, hogy az erre az időszakra vonatkozó 
előrejelzések kevésbé sikeresek, mint az előző periódusban.

A szóban forgó 1954. évi időszak 500 mb-os abszolút topográfiájának 
előrejelzéséről az alábbi adatok tájékoztatnak :

A vizsgált pontok száma : 184 (100%)
A hiba-< ±  10 gpm : 25 pontban (15.1%)
A hiba d=10—20 gpm között : 20 9 9 (U.0%)
A hiba d=20—30 gpm között : 15 9 9 (8.4%)
A hiba d: 30—40 gpm között : 21 9 9 (H.6%)
A hiba d:40—60 gpm között : 33 9 9 (U.9%)
A hiba di6Ú—80 gpm között : 17 9 9 (9,1%)
A hiba d:80 gpm fölött : 53 9 9 (26,9%)

Ha az előrejelzést ±60 gpm értékig tekintjük sikeresnek, akkor a táblázat 
szerint az 500 mb-os felület kiszámításának beválása 64%-os. A 700 mb-os 
felület kiszámítására nyert 85%-kal szemben tehát lényegesen rosszabb ered
ményt kaptunk. Ha a 700 mb-os felület 85%-os beválási valószínűségét 
reprezentáló közölt térképekkel szembeállítjuk a 64%-os valószínűséget, 
kétségessé válik az 500 mb-os felület deformációjának kielégítő előrejelzése.
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ó. ábra. — Puc. 5.: Valóságos (a) és előrejelzett (b) 700 mb-os abszolút topográfia 1954. 
augusztus 16-án reggel — OanmunecKaH (a) u npedcKa3amia.H (ő) aócojuomnaH 

monozpacfmn 700 m6 noeepxHocmu ympoM 16-zo aezycma 1954. z.

Erről tanúskodnak a számítás alapján szerkesztett térképek is. A térképek 
közlésétől hely hiányában eltekintettünk.

Önként felmerül a kérdés : mi az oka a 700 és 500 mb-os izobárfeliiletek 
közötti 20%-os eltérésnek ? A szélmező elhanyagolása, mint erre rámutattunk, 
nem okozhat ilyen nagyfokú eltérést. Uszpenszláj formulája — mint a hasonló 
formulák nagy része — természetesen bizonyos egyszerűsítéseket tartalmaz, 
az egyszerűsítés pedig rendszerint a pontosság rovására történik. Tapasztala
taink szerint nem a formula természetéből fakad a különbség, mert a formula 
rendkívül érzékeny a nyomási mező minden kicsiny, szinoptikus szempontból 
elhanyagolható változására. Ehhez elég csak azt megemlítenünk, hogy bizo
nyos esetekben 10 gpm-t kitevő hiba 30—40 gpm-es számítási hibát okozhat. 
Ez viszont azt a követelményt állítja a formula alkalmazása elé, hogy a topog
ráfiák analízisének 10—20 gpm-t meg nem haladó pontosságúnak kell lennie 
ahhoz, hogy előrejelzésünk — konvenciónk szerint — 80—85%-ban sikeres 
lehessen. Minthogy a rádiószondák mérési pontossága jóval meghaladhatja 
a ±40 gpm-t, így nyilvánvaló, hogy az előrejelzés beválásának alapvető 
feltétele a helyes analízis. Tapasztalataink azt mutatják, amennyire helyes

6. ábra. — Puc. 6.: Valóságos (a) és előrejelzett (b) 700 mb-os abszolút topográfia 1954. 
augusztus 17-én reggel — OanmuneKaH (a) u npedcKa3aHHa.n (6) aöcoJiwmHan 

mono zpaffiun 700 mő noeepxHocmu ympoM 17-zo aezycma 1954. z.
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7. ábra. — Рис. 7.: V alóságos (a) és e lő re je lze tt (b) 700 m b-os abszo lú t to p o g ráfia  1954. 
aug u sz tu s  18-án reggel — Фактическая ( а )  и предсказан н ая  ( б )  абсолю тная  

т оп о гр а ф и я  700 м б поверхности ут р о м  18-го  ав.густа 19-54. г.

a kiindulási időpont topográfiájának analízise, annyira mondható sikeresnek 
a számítás beválása.

A topográfiák analízise annál pontosabb, egyúttal annál könnyebb is, 
minél kifejezettebb a nyomási mező karaktere. Kisimult, elmosódott nyomási 
mező analízise a ritka és különböző rádiószondákkal végzett mérések miatt 
nehezebb és pontatlanabb is. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, 
hogy minél határozottabb jellegű a bárikus tér, annál sikeresebb előrejelzé
seket készíthetünk. Közismert tény, hogy minél magasabban fekvő izobár- 
feliiletet tekintünk, annál határozottabb, kifejezettebb a topográfiák karak
tere, tehát az előrejelzés pontossága a magasabban fekvő izobárfelületek 
esetében nagyobb. Ez a következtetés, mint a fenti eredmények mutatják, 
nem helytálló, mert a 700 mb-os izobárfeliilet előrejelzése sikeresebbnek 
bizonyult az 500 mb-os felület előrejelzésénél. Ali ennek az oka ? A magyarázat 
egyik része fizikai, a másik technikai természetű.

A különböző szintek előrejelzései között mutatkozó különbség ellent
mondásos jellegének magyarázatát elsősorban az alkalmazott formula fizikai

8. ábra. — Puc. 8.: V alóságos (a) és e lő re je lze tt (b) 700 m b-os abszo lú t topog ráfia  1954. 
au g u sz tu s  19-én reggel — OanmunecKaH (a )  u npedcKa3UHHa.H (6 )  aőcoAJomuciH 

monozpa<fiuH 700 mő noeepxHocmu ympo.vi 19-zo eezycma 1954. z.
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természetében kell keresnünk. Uszpenszkij formulája olyan fizikai meg
gondolásokon alapszik, melyek a troposzféra középső szintjére, a vezető 
áramlás szintjének környezetére érvényesek, tehát alkalmazása nem terjeszt
hető ki minden további nélkül a troposzféra bármely szintjére, nem is szólva 
a sztratoszféráról. A vezető áramlás szintje azonban általában az 500 és 700 
mb-os szintek között helyezkedik el, ezért a vizsgálatok során nyert különb
ségek főoka jelen esetben nem fizikai, hanem technikai természetű és a számí
táshoz szükséges geopotenciál értékek meghatározásának pontatlanságaiból 
származnak. Ila ebből a szempontból összehasonlítjuk a 850, 700 és 500 
mb-cs izobárfelületek geopotenciál értékeinek meghatározási lehetőségeit a
(2) formula által meghatározott pontokban, a következő megjegyzéseket 
tehetjük.

A 850 mb-os szint topográfiáját az esetek legnagyobb részében kisimult 
vagy kevésbé jellegzetes izohipsza-mező jellemzi, így a kérdéses pontokban 
a geopotenciálok értékeinek a kívánt pontosságot elérő meghatározása nehéz
kes, aminek logikus következménye a rosszabb számszerű eredmény. Az 
500 mb-os szint csaknem mindig kifejezett jellegű izohipsza mezejében viszont 
a sűrű izohipszák miatt már kis távolságnak is nagy magasságváltozás felel 
meg, ami azt a követelményt állít ja elénk, hogy ugyanolyan számítási pontos
ság eléréséhez a magasabb szintek topográfiájának pontosabbnak kell lennie, 
mint az alacsonyabb szintekének. E követelmény elérése elé részben a mérés- 
technika, részben az analízis technikája emel gátat. A két egymásnak ellent
mondó követelmény a 700 mb-os szintben „egyenlítődik” ki, így Uszpenszkij 
módszere valószínűleg a 700 mb-os abszolút topográfia előrejelzésére használ
ható fel legeredményesebben. Erre mutatnak az általunk közölt adatok is.

A kifejtett észrevételek miatt Uszpenszld j módszerével nem kíséreltük 
meg a 850 mb-os izobárfelületek előrejelzését. Ezzel szemben a kívánt pontos
ság teljesülése esetén a módszer szinte tökéletes eredményeket ad, amit 
a 2. és 3. ábra is igazol : a nyomási mező szűk területre kiterjedő változásait 
is érzékenyen tükrözi.

Néhány szót még arról a különbségről, ami a két időjárási periódus 
700 mb-os topográfiájának előrejelzési beválása között fennáll. Ha dMO 
gpm-ig tekintjük sikeresnek az előrejelzést, úgy az első és második periódus 
95 és 65%-os beválásainak különbsége 30%. É jelentékeny különbség abból 
adódik, hogy az első periódusban a 700 mb-os abszolút topográfiák jóval kife
jezettebb jellegűek voltak, mint a második periódusban, ennek megfelelően 
a változásuk karaktere is markánsabbnak bizonyult. Minthogy a gyakorlati 
munkában mindkét eset előfordul, ezért a formula szigorúan tárgyilagos 
értékelése céljából a kevésbé sikerült előrejelzések eredményeit közöltük 
térképek formájában.

Mint a (2) formula szerkezetéből világosan kitűnik, a gyakorlati alkal
mazásnál a H y, H2, H3, //., értékek meghatározása a legfontosabb, mert 
ezeknek az értékeknek a pontossága döntően befolyásolja az eredményt.

A felsorolt észrevételeken kívül a formula teljes értékeléséhez még több 
kérdés vár tisztázásra. Többek között meg kell vizsgálni, hogy az előrejelzések 
pontosságát mennyire befolyásolják orografikus okok. Lehetséges, hogy a 
formula pontossága a mező konfigurációjától (görbület, deformáció jellege 
stb.) is függ. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázásához azonban a közöltnél 
jóval nagyobb anyag analízise szükséges. A formula alkalmazhatóságának 
fokát végső soron az operatív munka gyakorlata fogja eldönteni.
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Megjegyezzük, hogy Uszpenszkij formulájának alkalmazására vonatkozó 
észrevételeink nagy része olyan problémákat érint, amelyek más meteoroló
giai elemek kiszámítása és egyéb számítási módszerek gyakorlati alkalmazásá
nál is felmerülnek, tehát a számszerű előrejelzés általános metodikai problé
mái. Az észrevételek alapján külön feladatot jelenthet olyan számszerű 
előrejelzési módszerek kidolgozása, amelyek a mérések jelenlegi pontos
sága mellett a lehető legjobb eredményt biztosítják.

Befejezésül megemlítjük, hogy az előrejelzés elkészítésének időtartama 
a kész alaptérképből Európa területének 40 pontjára—két gyakorlott személy 
munkáját alapul véve — 2 óra. Ez azt jelenti, hogy Uszpenszkij módszere 
a szinoptikus szolgálatban alkalmazható.
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A 96 oldalas füzet megismertet a meteorológia és a mezőgazdaság között 
fennálló igen szoros kapcsolattal, mely a rohamosan fejlődő tudományágat, 
az agrometeorológiát hozta létre. Végigvezeti az olvasót az agrometeorológia 
birodalmán, bemutatva az aránylag fiatal tudománynak eddigi eredményeit 
s ezek hasznosíthatóságát a mezőgazdasági termelésben.

A füzet megrendelhető az Országos Meteorológiai Intézetnél 6.— Ft egyidejű 
beküldésével. A befizetés a »100 .080 -70  sz. Or s z .  M e t e o r o l ó g i a i  
I n t é z e t  bevételi számlábra bianco bef. lappal bármely postahivatalnál 
eszközölhető.
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K ozm a Ferenc :

A harmatpont és a helyi fagy előrejelzések

Összefoglalás. A koraőszi és későtavaszi fagyok elleni eredményes védekezés
hez pontos és megbízható fagyelőrejelzés szükséges. A napi prognózis fagyjelzése 
egymagában nem kielégítő, mert a talajfelszínen mutatkozó nagy hőmérséklet- 
különbségek miatt csak általános tájékoztatót nyújthat. A nálunk általánosan 
elterjedt harmatpont-módszer, több hibája miatt, pontos fagy-előrejelzésre nem 
használható. A Berljand-té\e, elméletileg is megalapozott módszer nálunk is alkal
mazható : a Martonvásári Agrometeorológiai Obszervatóriumban a helyi fagy
előrejelzések jó beválást mutatnak.

★
Точка росы и местные прогнозы заморозков. Для успешной борьбы 

против ранневесенных и позднеосенных заморозков нужны точные и надеж
ные прогнозы заморозков. Предсказание заморозка в суточном прогнозе 
не хватает, так как из-за больших температурных различий, оказываю
щихся на поверхности почвы этот прогноз может дать лишь общее пред
ставление. Метода точки росы, распространенного у нас не можем приме
нить для точного предсказания заморозков из-за его недостатков. Теорети
чески обоснованный метод Берлянда тоже может быть применен у нас : 
в агрометеорологической обсерватории в г. Мартонвашар местные прогнозы 
заморозков показывают хорошую оправдиваемость.

★
Taupunkt und lokale Frostvorhersagen. Zur Durchführung der Schutzmass

nahmen gegen Früh- und Spätfröste ist das Vorhandensein einer zu verlässlichen 
Frostvorhersage erforderlich. Die allgemeine Tagesvorhersage ist insoweit unzu
reichend, dass in ihr auf die grossen lokalen Temperaturunterschiede in der boden- 
nahen Luhtschicht nicht völlig Rücksicht genommen werden und nur eine 
mehr grosszügige Orientierung geboten werden kann. Die hierzulande ziemlich 
verbreitete Taupunktmethode ist, aus mehreren Gründen, gänzlich unzuver
lässig. Die auch theoretisch begründete Methode von Berljand kann auch in diesem 
Lande verwendet werden : hiemit wurden im Agrarmeteorologischen Obser
vatorium zu Martonvásár gute Eintreffresultate erzielt.

★

A mezőgazdasági növényeinket fenyegető elemi károk közül a fagykár 
sok év átlagában ugyan nem túl jelentős, mégis egyes években komoly pusz
títást végezhet és elég nagy terméskiesést is okoz. A kora őszi és késő tavaszi 
erős fagyok egyes területek növényállományát részben vagy teljesen elpusz
títhatják. Emlékezzünk vissza az 1952. és 1953. évi késő tavaszi fagyokra, 
melvek nagy kártételt jelentettek nemcsak a gyümölcsösökben és kerté
szetekben, hanem a mezőgazdasági növényekben is. Szerencsére az ilyen 
erősségű kora őszi és késő tavaszi fagy hazánkban nem gyakori, ennek elle
nére majd minden évben helyi vagy országos viszonylatban számíthatunk rá.

A fagyok ellen védekezni lehet és kell is. Ma már sokféle, eredményesen 
felhasználható módszer áll rendelkezésünkre, hogy a fagy kártételeit meg
akadályozzuk. A fagy elleni védekezés elsősorban a mezőgazda gondja, a 
meteorológia feladata^ pedig az, hogy az eredményes védekezéshez megfelelő 
időben a pontos előrejelzést biztosítsa.

A fagyveszélyről többnyire a napi időelőrejelzésekből szerzünk tudo
mást. Helyi fagyelőrejelzéseket csak kevés helyen készítenek és ezeket is 
főként az ún. harmatpont-módszerrel, vagy az ennek alapján készült jagyjelzó 
görbék segítségével végzik.

A tavasszal és ősszel fellépő talajmenti fagyok — mint ismeretes — 
kevés kivétellel erős éjszakai kisugárzás következményei, tehát erősen korlá-
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tozott kitérjedésűek, és nagymértékben a helyi viszonyoktól (domborzati és 
talajtani fagyzugok, növénnyel való borítottság stb.) függenek. Éppen ezért 
a napi időjárás-előrejelzés e célra korántsem kielégítő, mert csak általános 
tájékoztatót tud nyújtani. Néha előfordul az is, hogy az előrejelzésből nem 
értesülünk fagy veszélyről, és ennek ellenére egyes helyeken erős kisugárzási 
fagyok lépnek fel. Az ilyen esetek nyilvánvaló oka, hogy aránylag kis területen 
belül is nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki, és egymás mellett 
váltakozhatnak fagyos és fagymentes területek. Ennek igazolására közöljük 
a marton vásári Mezőgazdasági Kutató Intézet területén, 1955. év tavaszán 
és őszén végzett mikroklímatikus terepfelmérésekből 10—10 tavaszi, illetve 
őszi napon 10 mérési hely adatait.

I. táblázat. Radiációs minimum értékek a martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet 
területén, 1955. május 17 — 26, és október 12—21-én

Május

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 8- 9. 10. { K ü l ö n b 
ségsz. minimum hőmérő

17 — 1,5 -0 ,2 — 1,2 - 4 ,0 1,4 — 3,0 — 1,8 — 1,4 0,3 - 1 ,4 4,3
18 1,3 0,5 0,3 4,5 2,4 2,5 5,9 2,8 0,5 2,0 5,6
19 — 1,0 -0 ,2 0,5 3,2 0,3 0,4 0,3 0,5 1,0 1,7 4,2
20 0,6 0,8 — 1,7 — 2,3 -1 ,8 — 3,0 — 0,4 - 3 ,0 1,2 — 2,0 4,2
21 2.5 2,4 3,2 6,2 5,4 5,1 5,2 1,4 3,8 1,8 4,8
22 1,2 2,0 0,6 1,5 0,2 0,4 0,5 — 0,7 2,1 -0 ,8 2,9
23 — 1,2 - 1 ,5 — 1,0 2,6 - 0 ,8 0,8 1.0 1,0 — 2,8 0,9 5,4
24 — 2,8 - 2 ,0 — 2,3 — 5,0 — 3,5 - 3 ,0 — 3,8 — 4,0 — 1,4 — 2,8 3,6
25 2,3 3,5 2,9 2,0 1,0 2,4 2,6 1,7 3,5 3,0 2,5
26 7,6 7,0 5,6 4,7 1,7 4,1 6,2 4,0 8,1 4,5 6,4

Október
12 7,5 7,3 8,8 8,4 5,2 8,3 8,0 8,1 8,6 8,6 3,6
13 3,0 2,5 4,5 3,8 0,7 3,8 3,4 3,5 4,0 4,4 3,8
14 3,6 3,2 5,3 4,4 0,7 3,8 3,7 3,8 4,6 4,6 4,6
15 2,1 1,7 3,0 2,3 — 0,7 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 3,7
16 3,0 3,0 4,5 4,0 0,0 3,4 3,2 3,6 4,1 4,6 4,6
17 6,0 5,8 6,6 6,3 4,2 5,9 5,8 — 6,2 6,1 2,4
18 6,0 5,4 6,6 6,3 3,6 5,6 6,0 6,2 6,5 6,1 3,0
19 7,0 7,2 7,5 7,2 6,5 7,3 7,2 7,4 7,2 7,3 1,0
20 — 2,5 -2 ,8 — 1.3 — 2,0 - 4 ,6 — 1,0 — 2.3 — 2,4 — 1,7 —1,5 3,6
21 3,1 2,8 3,2 2,8 0,4 3,0 3,0 3,3 3,2 3,1 3,2

Aránylag kis területen belül sem ritkaság tehát a 4—5 fokos különbség. 
Főleg tavasszal, májusban szembetűnő a területi nagy különbség, amikor is 
egy esetben a 6 fokot is meghaladta.

A kis területen fellépő nagy eltérések miatt indokolt nemcsak az előre
jelzésekre támaszkodnunk, hanem ahol szükséges, helyi fagyelőrejelzéseket is 
végeznünk. Nagyon sok helyen, főleg kertészetekben, ezt akként oldják meg, 
hogy egész éjszaka a hőmérőt figyelik, és ha a hőmérséklet a 0 fok körüli 
értéket eléri, megteszik a szükséges óvintézkedéseket. Ez meglehetősen 
fáradságos eljárás, és igen sok munkaerőt köt le az állandó készenlét miatt.

Egyes helyeken, ahol ,,fagyjelző műszerek” (higrométer, poliméter; száraz-nedves 
hőmérőpár) állnak rendelkezésre, használják a nálunk elterjedt harmat pont-módszert 
vagy a fagg jelző görbéket. Ezek a meteorológiai és mezőgazdasági irodalomban sűrűn 
szereplő fagyelőrejelző eljárások, kivétel nélkül azon a feltevésen alapulnak, hogy az 
éjszakai harmat- vagy dérképződés következtében felszabaduló rejtett hő a további 
lehűlést megakadályozza. Eszerint tehát, ha az esti (21 órás) észlelésnél megállapított 
harmatpont 0°, vagy 0° felett van, az éjszaka folyamán fagy nem lehetséges. E módszer
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azonban a gyakorlatban nem vált be. Ezután született meg az ún. javított harmatpont 
módszer. Ez utóbbi nem 0 foknál, hanem -f-2 fok harmatpontnál állapítja meg a fagy
veszély határát, vagyis feltételezi, hogy, ha az este mért harmatpont - f - 2  fok, vagy 
-j-2 fok felett van, az éjszaka folyamán a hőmérséklet nem süllyed 0 fok alá.

Ezek a feltevések sem helytállók. Az valóban fennáll, hogy ha a levegő hőmérséklete 
eléri az este mért harmatpontot — és ez derült égbolt, szélcsend és párás levegő esetén, 
a talajközeiben naplemente után pár óra múlva rendszerint bekövetkezik —w, a kicsa
pódás megindul. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy ezzel a hősüllyedés megáll. 
ígaz az is, hogy a levegő hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint az illető pillanatnyi 
hőmérséklethez tartozó harmatpont, de ez nem azt jelenti, hogy nem süllyedhet ala
csonyabbra, mint az előző este mért harmatpont. A harmatpont-módszer ui. feltételezi, 
hogy a levegő harmatpontja az éjszaka folyamán állandó marad, holott — amint majd 
arra a későbbiekben rámutatunk — a hőmérséklettel együtt állandóan változik. A javí
tott harmatpont módszer az előzővel szemben már azt tételezi fel, hogy változik ugyan 
a harmatpont, de ez a változás 2 foknál többet nem tehet ki, vagyis az éjszaka folyamán 
legfeljebb 2 fokot süllyedhet.

A harmatpontot a Magnus-féle formulával fejezhetjük ki. A formula értelmében 
a telítési gőznyomás csak a vízgőz hőmérsékletének a függvénye. (A víz- és jégfelszín, 
valamint a sík- és görbültfelszín miatti telítési gőznyomás eltérések figyelembe vételé
nek itt nincs értelme.)

7,45 t
E  =  4,58 . 10 2^5 -f- t mm fjg

Helyettesítsük be a képletbe a r-t (harmatpont), a neki megfelelő telítési pára- 
nyomás legyen e, és jelöljük a 0 fokon mért telítési nyomást E0-lal (E0 =  4,58 mm). 
Ekkor logaritmikus formában

e 7,45 t 
log E0 =  235 +  r

és innen

31,55 log
T = -------------------^T

1 — 0,1342 log -gr

A képlet szerint összefüggést találhatunk a harmatpont és az ehhez tartozó telítési 
páranyomás között. Meg kell ezután vizsgálnunk, hogy milyen kapcsolat van a hőmér
séklet és a harmatpont között : Egy zárt térben T hőmérsékletű és d sűrűségű vízgőzre 
igaz, hogy

e =  RvTd,
ahol e a vízgőz páranyomása, Bv a vízgőzre vonatkozó gázállandó, T  a hőmérséklet 
absz. fokokban. Ebben az esetben d állandó, tehát a hőmérséklet változásával meg
változik a páranyomás, és a harmatpont definíciójából kiindulva, miszerint a harmat- 
pont értékénél a tényleges páranyomás a telítettséget jelenti, változik a harmatpont is. 
Zárt térben, ahol d állandó, ez az összefüggés csak egyértelmű lehet, mivel a hőmérséklet 
csökkenéséhez a páranyomás és így a harmatpontnak is a csökkenése járul. Bonyolultabb 
az összefüggés a szabad légkörben, ahol nemcsak a T hőmérséklet, hanem a d gőzsűrűség 
is változhat. Ilyen esetben az e páranyomás a Td szorzat függvénye lesz.

Derült, szélcsendes — jellegzetesen anticiklonális — időjárás esetén a vízgőz horizon
tális advekciójától eltekinthetünk. Ilyen esetben a vízgőz sűrűsége akkor változhat, 
ha a talajfelszín felett kialakuló inverziós rétegben, egy a talajfelszín felé irányuló verti
kális gőznyomási gradiens kiegyenlítésére a talajfelszín felé vízgőz áramlik, vagy erősen 
nedves talaj párologtatása folytán az inverziós réteg alatt a vízgőz felhalmozódik. A víz
gőz kicsapódása akkor indul meg, ha a légnedvesség értéke a 100%-ot eléri, vagyis, 
ha a t hőmérséklethez tartozó tényleges és telítési páranyomás hányadosának értéke : 
e / E  =  l:

Fentiek figyelembevételével vizsgáljuk meg a harmatpont éjszakai 
alakulását Marton vásáron. Az 1., 2. és 3. ábra a harmatpont éjszakai mene
tének jellegzetes típusait mutatja be. Az 1. ábra szerint a harmatpont (r)
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a hőmérséklettel (t) együtt napnyugtától napkeltéig csökken, de oly módon, 
hogy a harmatpont mindig alacsonyabb marad, tehát kicsapódás sem jön 
létre. Csupán a hőmérséklettől függő E csökkenése mellett ez csak úgy követ
kezhet be, ha az e értéke is állandóan csökken. Utóbbi úgy lehetséges — mint 
azt a számítások is igazolták —, hogy az e = RvTd-bői a T csökkenése mellett 
a d csak oly mértékben emelkedik, hogy a Td szorzat egyre kisebb lesz. 
Ennek eredményeként az egész éjszaka tartama alatt az e/R <  1.

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikQr a hőmérséklet eléri a harmat- 
pontját, vagyis a tényleges páranyomás megegyezik a telítési gőznyomással. 
A 2. ábrán a hőmérséklet szintén csökken napkeltéig, tehát E  értéke is szükség
képp egyre kisebb lesz. A harmatpontnál azt tapasztaljuk, hogy napnyugta 
után rövid ideig állandó, majd hirtelen emelkedni kezd, ami a csökkenő 
hőmérséklet mellett csak úgy lehetséges, hogy a gőzsűrűség megnövekedik, 
mégpedig olyan mértékben, hogy a Td szorzat és ezzel együtt e is emelkedik. 
Ilyenformán a hőmérséklet és a harmatpontja közeledik egymáshoz. Meg 
kell itt jegyeznünk, hogy a harmatpontnak az ilyen, napszállta után történő,

C
16-
14-

12-

10-
8

©  195& V. 28-29.

I9h 21 23 1 3 5 T

emelkedése elég gyakori. Oka valószínűleg az, hogy a nedves talajról elpá
rolgott vízgőz a napnyugta után gyorsan kialakuló inverzics réteg alatt 
felhalmazódik és ez megnöveli az e értékét. Ezt igazolják a Martonvásárott 
végzett mérések is : napnyugta után már rövid időre kialakulhat olyan inver
zió, ami a hőmérőházban levő műszerek magasságát eléri. A harmatpont 
további menete már hasonlít a 3. ábrához, mely a talajfelszínen, derült éjsza
kákon igen gyakori. A hőmérséklet rohamos csökkenésével a páranyomás 
csak kis mértékben csökken, úgy, hogy az e/E =  1 érték, egy-két órával 
napnyugta után — sokszor már előbb is — bekövetkezik. Abban az esetben, 
ha a kicsapódás megindul, a hőmérséklet és harmatpont azonos értékkel 
tovább csökken, majd a napkelte utáni hőmérséklet- és páranyomás-emel- 
kedés közben a két görbe szétválik.

A harmatpont tehát közel sem állandó érték, és ezért nem mondhatjuk 
ki azt, hogy az esti észleléskor mért harmatpont alá nem süllyedhet az éjszakai 
hőmérséklet, vagy, hogy a harmatpont csökkenése az éjszaka folyamán 
legfeljebb 2 fokot tehet ki. Számtalan mérés alkalmával bebizonyosodott, 
hogy a harmatpont 5—6 fokot is változhat, és hiába észleltünk este 0° vagy 
-|-20 feletti harmatpontot, az éjszaka folyamán fagypont alá süllyed a hő
mérséklet.

Felvetődik a kérdés, vajon hogy alakul az éjszakai hőmérséklet, ha 
megindul a harmat-, illetve dérképződés, vagyis azután, ha a levegő hőmér-
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4. ábra. —  Puc. 4.

séklete eléri a harmatpontját ? Az valóban igaz, hogy az ilyenkor felszabaduló, 
meglehetősen tetemes hőmennyiség gátolja ugyan a kisugárzás okozta gyors 
hőmérsékletcsökkenést, de azt az esetek többségében teljesen megakadá
lyozni nem tudja. Előfordulhat, hogy változó felhőzet vagy felhős égbolt 
esetén, amikor a kisugárzás amúgy is gyenge, ha amellett a levegő magas 
páratartalma miatt a kondenzáció is erős, a hőmérséklet csökkenése meg
szűnik. Ebből azonban nem szabad törvényszerűségként felállítanunk, hogy 
a kicsapódás minden esetben megakadályozza a további lehűlést. Ennek

a feltevésnek a tarthatatlanságát 
igazolják a Martonvásárott vég
zett mérések eredményei is (4. 
ábra).

Amint a 4. ábrán látszik, a 
harmatíró által regisztrált kicsa
pódás megindultával is* tovább 
csökken a hőmérséklet a talajfel
színen, habár nem olyan mérték
ben, mint a harmatképződés 
előtti és utáni egy-két órában. 
21 óra körül, amikor a kicsapódás 
megkezdődik, a hőmérséklet és 
harmatpont menetében törés kö
vetkezik be, de a fokozódó har

matképződés ellenére — az erős kisugárzás miatt — a hőmérséklet és 
harmatpont csökkenése tovább folytatódik. A több napon át tartó mérések 
is csak azt igazolták, hogy derült égbolt és szélcsend esetén a már nap
szállta előtt meginduló hőmérsékletcsökkenés naplemente után még foko
zódik, majd a kicsapódás kezdetével a lehűlés ugyan mérséklődik, de az 
egy-két esetben előforduló hőmérsékletemelkedés után tovább csökken. 
Ugyanebben az időszakban a lég- 
nedvesség a talajközelben 90 és 
100% között változik.

Szél esetén más a kép, mert a 
szabályos éjszakai hőmérséklet- és 
légnedvesség-járást a levegő áram
lása megzavarja. A harmatpont 
módszer a szelet, mint a talaj- 
menti fagy kialakulásának gátló 
tényezőjét teljesen figyelmen kívül 
hagyja, és ez ugyancsak komoly 
hibájául róható fel. Arra vonatko
zóan, hogy a szél mennyire befolyá
solja a hőmérséklet és légnedvesség 
éjszakai alakulását, némi tájékoz
tatót nyújt az 5. ábra. Mindhárom 
elem (hőmérséklet, légnedvesség, 
szél) értékei a talaj feletti 10—15 
cm vastag rétegre vonatkoznak. A 
szél regisztrálását harmatíró műszer 
végezte (Tudvalevő, hogy a har
matíró a legkisebb légáramlásra is 
igen érzékeny.)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

5'. ábra. Puc.
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A naplemente körüli órákban (15, 16 és 17 óra) a gyenge légáramlás 
miatt a hőmérséklet csökkenése és a nedvesség emelkedése mérsékelt. 17 
órakor teljes szélcsend állt be, és emiatt rövid 1 óra alatt (17—18 óra) 3 
fokot süllyedt a hőmérséklet, míg a nedvesség közel 25%-ot emelkedett. 
A 18 órakor fellépő turbulens szél a talaj felett erősen lehűlt és nedves levegőt 
összekeverte a fölötte fekvő melegebb és szárazabb levegővel, emiatt a talaj- 
felszínen hirtelen hőmérsékletemelkedés és nedvességcsökkenés következett 
be. Ez még csak fokozódott a 20 óra körül-felerősödő szél miatt. A hőmérsék
letnek és nedvességnek ez a zavart menete a szélcsend beálltával megszűnt, 
és a továbbiakban mindkét elemnek a jellegzetes kisugárzási típusát láthatjuk.

Ugyancsak fontos szerepe van az éjszakai hőmérsékletjárás kialakításá
ban a felhőzetnek is. Ez utóbbi gátolja a talaj kisugárzását, és nemcsak 
a további lehűlést akadályozza meg, hanem jelentős hőmérsékletemelkedést 
okozhat (6 . ábra). A közölt adatok óránként végzett mérések eredményei. 
Az ábrán az -5, 10, lő, 60 és 160 cm magasságban mért hőmérsékletek éjszakai

6. ábra. — Puc. 6.

menete szerepel. A felhőzet az egész éjszaka folyamán igen változó volt, és 
az óránként történő észlelés lehetővé tette, hogy a felhőzet változását össze
vessük a hőmérséklet-változással. Naplemente után rövidesen erős inverzió 
alakult ki, és 20 órára az 5 és 160 cm-es szint között a hőmérséklet-különbség 
elérte a 4 fokot. Különösen erős a gradiens az alsó 15 cm-es szintben, ahol 
a magassággal cm-enként 0,3 fokot emelkedett a hőmérséklet. 21 órára az 
alsó 15 cm-es szintben mutatkozott emelkedés, ami a kicsapódás megindulása 
miatt következett be. Ezután 22 óráig tovább csökkent a hőmérséklet, majd 
hirtelen emelkedett , és fokozatosan csökkent a gradiens is, ami a felhősödés 
következménye. 22 órától hajnali 2 óráig több mint 3 fokot emelkedett a 
hőmérséklet. 2 óra után az ég teljesen kiderült s a gradiens hirtelen növeke
désével együtt 1 óra leforgása alatt 4 fokot csökkent a hőmérséklet, majd 
röviddel 3 óra után beállt az éjszakai minimum. Ezután újra beborult az ég. 
s a hőmérséklet hirtelen emelkedni kezdett. Reggel 7 órára az inverzió teljesen 
feloszlott, és a 6 óra után lehullott csapadék miatt a hőmérséklet csökkent. 
A talajmenti éjszakai hőmérséklet kialakításában tehát lényeges szerep jut 
a felhőzetnek is. Többnyire a felhőzet szabja meg a talajmenti inverzió ki
alakulását is.
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Derült időben rendszerint igen erős inverzió jön létre, míg borult időben 
alig számba vehető, és rendszerint csak közvetlen a talajfelszín felett alakul 
ki gyenge hőmérsékleti gradiens. Szép példája ennek az 1956. április 20— 
21-i és a 28—29-i mérésünk Marton vásáron (7. ábra).

A harmatpontmódszer tehát, azonfelül, hogy többé-kevésbé helytelen 
föltevéseken alapul, figyelmen kívül hagyja az éjszakai fagyok kialakulását 
befolyásoló oly fontos tényezőket, mint a felhőzet, szél, talajállapot és talaj- 
hőmérséklet.

Felmerül a kérdés ezek után, hogy mennyire pontos a harmatpont
módszer, és a vele történő hőmérsékletelőrejelzés kielégítő-e ?

Erre vonatkozóan közöljük a Martonvásárott végzett mérések és statisz
tikai feldolgozások eredményeit (8. ábra). Martonvásárott 1955 április, 
május, október és november hónapokban összesen 28 esetben állott be a talaj- 
felszínen kisugárzási fagy. A 28 eset közül mindössze egyszer maradt az éj-

7. ábra. — Puc. 7.

szakai hőmérsékleti minimum az este megállapított harmatpont felett, és ugyan
csak egyszer volt ugyanakkora értékű. Az esetek több mint 90%-ában tehát 
a hőmérséklet az éjszaka folyamán az esti harmatpont alá süllyedt. Ha azon
ban az előrejelzést a javított harmatpont-módszer szerint végeztük volna el, 
a siker még így is csak 36%-os lenne. Ez tehát azt jelenti, hogy az esetek 
64%-ában az éjszaka folyamán 2 foknál többet csökkent a harmatpont, 
és ezzel együtt természetesen a hőmérséklet is.

A harmatpont változását az éjszaka tartamára tehát előre megállapítani 
csak igen tág határok között lehet, s ennek megfelelően a harmatpontból 
a hőmérséklet éjszakai alakulását is csak megközelítőleg lehet kiszámítani. 
Az este mért harmatpont és az éjszakai hőmérsékleti minimum közötti kap
csolat igen gvenge, s ennek következtében a kettő közötti különbség eseten
ként más és más.

Végül, de nem utolsó sorban felróhatjuk a harmatpontmódszer hibájául, 
hogy a hőmérőházban, 2 m magasságban mért harmatpont alapján akarja 
megállapítani a talajfelszínen várható legalacsonyabb hőmérsékletet. Ilyen
formán a 2 m-es szint harmatpontja és a talajfelszín hőmérséklete között
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keres kapcsolatot, amely ugyan föltétlenül megvan, de az ebből eredő hibák 
oly nagyok, hogy az előrejelzett hőmérsékleti érték valótlan lesz.

Fentiekkel igyekeztünk rámutatni a napi prognózisok, illetve a harmat- 
pont-módszer fagyelőrejelzésének fogyatékosságaira. Szükség van tehát pontos 
és megbízható helyi fagyelőrejelzésekre, amelyek készítésénél azonban a 
napi időelőrejelzések nem hagyhatók figyelmen kívül. Külön-külön azonban 
egyik módszer sem kielégítő, és nem oldja meg a fagyelőrejelzés problémáját.

A Martonvásári Agrometeorológiai Obszervatóriumban, az elmúlt év 
őszén kísérletek történtek az éjszakai fagyok pontos előrejelzésére. Tartóz
kodtunk attól, hogy az előrejelzéshez bármilyen tapasztalati szabályt felállít
sunk, vagy más, a szakkönyvekben található empirikus képletet felhasznál
junk. Ilyenekkel sűrűn találkozhatunk, de ezek egyes területek, országok 
vagy országrészek éghajlatának s időjárásának figyelembevételével készültek, 
tehát nagymértékben helyhez kötöttek. Pontosságuk erősen korlátozott, 
mivel túlnyomórészt statisztikai módszerekre épülnek fel.

8. ábra. — Puc. 8.

A Martonvásárott végzett előrejelzésekhez Berljand szovjet meteorológus 
elméleti módszerét használtuk fel.

A módszer alapja, hogy megoldja a levegőben végbemenő turbulens hőcserére 
és a talaj hővezetésére vonatkozó egyenletrendszert. A matematikai levezetést mellőzve, 
közöljük a hőmérőbáz szintjében és a talajfelszínen várható legalacsonyabb hőmérséklet 
kiszámításához szükséges formulákat :

T  =  T0- ( A  +  P) ; P =  Cí (0 O — 0 ,) -f C2 (0 , -  0 2) +  C3 ( 0 2 -  0 3)
0  =  0 O_ ( £  +  S); S =  0 , ( 0 , , -  0 ,) +  £ > ,(© !-  0 2) +  D 3 ( 0 2 -  0 3)

ahol T a 2 m-es szintre, 0  pedig a talajfelszínre előrejelzett hőmérsékleti értékek, T0 
és 0 O — a kezdeti időpontnak (napnyugta körül) megfelelő hőmérsékletei, 0 ,, 0 2, 0 3 — 
a talaj hőmérséklete 5, 10 és 15 cm mélységekben. A és B a hőmérsékletcsökkenés és 
a talajfelszín hőháztartása közötti összefüggést adja meg. Ez kb. egyenlő a talaj effektiv 
kisugárzásának és az éjszaka hosszától, a szélsebességtől, valamint a talajnedvességtől 
függő együtthatónak a szorzatával. P  és S az éjszakai lehűlés és a hőmérséklet kezdeti 
függőleges eloszlása közötti összefüggést adja meg.

Derült ég esetén A =  A0 és B — B0, felhőzet esetén :
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B  =  B0 . [ 1 — (Ca na +  Ck ri/c 4* Cm nm) w]



ahol na, nk és nm — az alacsony-, középmagas- és magasszintű felhőzet mennyisége 
tizedekben és n — na +  nk +  nm. A C együtthatók értékei : Ca =  0,80, Ck =  0,65, 
Cm =  0,25.

A0, fí0 értékeit, valamint a P  és S kiszámitásához szükséges együtthatókat nomo- 
grammból, illetve táblázatból kapjuk meg. Evvel a módszerrel kiszámíthatjuk az egyes 
gazdasági növényekre kritikus hőmérséklet (Tkr) felléptének az időpontját is :

A T0- T kr- P
0 1 — (Pa na +  Ck nk +  Cm nm) n

A0 kiszámítása után az előbb említett táblázatból kereshetjük ki a kritikus hőmér
séklet időpontját.

A Berljand-módszerrel végzett hőmérsékleti előrejelzések eredményeit az alábbiak
ban közöljük.

I I . táblázat. Számított és tényleges hőmérséklet, valamint a kettő közötti eltérés, P°-ban. 
(Martonvásár, 1955. november 1 — 20.)

Napok XI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Számított hőm. 2,5 5,2 5,3 6,0 8,4 7,2 8,2 7,1 3,6 5,1
Tényleges hőm. 2,0 5,0 5,4 7,6 8,4 8,5 8,2 5,1 4,0 6,3
Eltérés +0,5 +  0,2 — 0,1 — 1,6 0,0 — 1,3 0,0 +  2,0 — 0,4 — 1,2

Napok XI. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Számított hőm. 4,6 7,1 8,2 2,7 0,5 -6 ,6 1,3 1,7 0,4 0,8
Tényleges hőm. 7,4 7,2 7,0 3,2 — 0,5 — 4,0 0,1 0,5 0,1 0,5
Eltérés — 2,8 — 0,1 +  L2 - 0 ,5 +  1,0 -2 ,6 +  1,2 +  1,2 +  0,3 +0,3

Figyelembe véve, hogy az észlelési adatok a célnak nem teljes mértékben feleltek 
meg (részletes felhőészlelés nem volt), jó eredményeket kaptunk. Az esetek 50%-ában 
a számított és tényleges hőmérsékleti érték között a különbség 0,5 C° alatt maradt, 
35%-ban az eltérés 1,0 és 2,0 C° között volt és mindössze 3 esetben haladta meg a 2,0 
C°-ot, de a 3,0 C°-ot már egyszer sem érte el.

A számítót! hőmérsékletek természetesen csak arra a helyre érvényesek, 
melynek adatai alapján az előrejelzések készültek. Tekintettel az aránylag 
kis területen belül mutatkozó nagy hőmérsékleti minimum-különbségekre, 
melyre az előzőkben már utaltunk, további vizsgálat tárgyát képezné, hogy 
mily módon lehetne nagyobb területre is érvényes fagyprognózist biztosítani.

*

A fent ismertetett módszernek a további vizsgálata, valamint más, 
nálunk jól használható, fizikailag is megalapozott módszerek felhasználása 
folyamatban van. Reméljük, hogy a napi idő járás jelentésekre támaszkodva, 
a helyi fagyelőrejelzések pontossága már kielégítő lesz, és a mezőgazdaság 
számára oly fontos kérdést sikeresen megoldhatjuk.

IRODALOM:

[1] Aujeszku L.: Védekezés az időjárási károk ellen. Budapest, 1930.
[2] EepjiHHd, M. II. — KpacuKoe, II. H. ; B o p b ő a  c 3aMopo3KaMH n n x  

npencKa3aHne. (Harc a hajnali fagy ellen és a lágy előrejelzése.) Leningrád, 
1953. Gidrometizdat.

[3] Golcov — Makszimov—Jarosevszkij : Praktische Agrarmeteorologie. Berlin, 1955. 
Deutscher Bauernverlag.
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A dám  Tam ás  —  B atta  E rzsébet :

Az időjárás hatása a tejtermelésre

Összefoglalás. A dolgozat a taksonyi állami gazdaságban 1955. március 9-től 
április 16-ig terjedő időszakra vonatkozóan 10 magyar tarka telién tej- és tejzsír- 
termelésének a külső- és az istállóklímával való kapcsolatát tárgyalja. A szerzők a tej
termelés és az egyes időjárási elemek, valamint az időjárási frontok és levegő
fajták között megállapított összefüggéseket ismertetik.

*

Влияние погоды на производство молока. Труд излагает связь про
дукции молока и молочного жира 10 венгерских пестрых коров с внешным 
климатом и климатом скотного двора. Авторы излагают зависимости между 
производством молока и отдельными элементами погоды, далее зависимости 
установленные между погодными фронтами и видами воздуха.

★
Wettereinflüsse in der Milcherzeugung. In der Arbeit werden Beobachtungen 

an 10 bunthaarigen ungarischen Kühe mitgeteilt, die in der Zeit vom 9. März bis 
16. April 1955 am staathchen Gute Taksony ausgeführt wurden, namentlich in 
Bezug auf den Zusammenhang der Milch- und Fettproduktion mit Weiden- und 
Stallfütterung. Es werden Zusammenhänge mit einzelnen Wetterelementen sowie 
mit Fronten und Luftmassen untersucht.

*

A külső környezeti tényezők közül az időjárásnak jelentős befolyása van 
az élő szervezetekre. A zoometeorológiai kutatások egyik fontos feladata, 
hogy megállapítsa, milyen összefüggés áll fenn az állat szervezetében végbe
menő élettani folyamatok és az időjárás között. A vizsgálatokban az időjáráson 
kívül figyelembe kell venni annak az istállónak, ólnak a klímáját is, amelyben 
az állatok tartózkodnak. Csak a hatótényezők ismeretében tudjuk majd 
kihasználni az időjárás előnyös hatásait, vagy védekezhetünk annak káros 
befolyása ellen.

Horn szerint [1] feltehető, hogy az állatok izgalmi állapota, kimerültsége, 
emésztési zavarok, a munkakedv hiánya, valamint több betegségre való 
fokozott hajlama, sok esetben az időjárástól függ. A tejzsírtartalom napi 
alakulásában sokszor ugrásszerű változások vannak, amelyek, újabb véle
mények szerint, idő járás-változásokkal is magyarázhatók. Gratz [2] szerint 
az időjárás megfelelő takarmányozás mellett csak akkor jelent hátrányt 
a tejtermelésre, ha az az állatok közérzetére károsan hat. Az időjárás hirtelen 
változására, nagy hőségben, hidegben csökken a tejtermelés. Más megálla
pítások szerint a tej 3,5—4,0%-os zsírtartalma hirtelen idő járás változáskor 
(hidegbetörés, eső) 2,3—2,4%-ra csökken. Leginkább a tartósan nedves, 
hideg, esős idő hátrányos a tejtermelésre, mind mennyiségi, mind pedig 
minőségi vonatkozásban. Hosszabb ideig tartó szárazság után néhány napi 
eső a tejtermelésre előnyös hatású ugyan, de nagyobb esőzés a tej mennyi
ségére és minőségére egyaránt káros. Különösen értékesek a háziállatoknál 
mutatkozó főnhatásra vonatkozó megfigyelések. A szarvasmarhák főn idején 
nem szívesen isznak, nyugtalanok ; a főnhatás kimutatható a tehenek tej
termelésén és a tejzsírtartalmán is. Blanca [3] megállapította, hogy a svájci 
barna marha jó fizikai hőszabályozásának jelentős szerepe van az időjárási 
változások hatásának kompenzálásában. Klose [4] 1954. évi vizsgálataiban 
a nyitott istállóban tartott tehenek eltérően reagáltak a hirtelen időjárás- 
változásokra ; a nagy tejelésű tehenek termelése sokkal erősebben csökkent, 
mint a közepes és alacsony termelésűeké.
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Mindezek a megállapítások amellett szólnak, hogy az időjárás és a tejtermelés között 
kapcsolat áll fenn. Nem kétséges, hogy ennek a kapcsolatnak az alapja a szervezetben 
végbemenő élettani és biokémiai folyamatoknak az időjárási jelenségekkel fennálló 
összefüggése. E kérdéskomplexumnak sokkal több a tisztázatlan, mint a tisztázott 
része, de minden újabb és újabb megfigyelés és megállapítás közelebb hoz bennünket 
ennek a ma még bonyolult problémának felderítéséhez.

Jelen kutatásunknak az a célja, hogy az időjárási jelenségeknek és a tehenek tej
termelésének kapcsolatát az egyes jelenségek és az összes jelenségek komplex hatásának 
figyelembevételével vizsgálja, azzal a távolabbi célkitűzéssel, hogy majd több ered
ményes kísérlet után az ismeretek birtokában megfelelő beavatkozás egyúttal a termelé
kenység növelését is biztosíthassa. Kétségtelen, hogy általános érvényű megállapítások
hoz hosszabb időtartamú, legalább egy, vagy náhányéves megfigyelés szükséges. A hat
hetes időszakra terjedő vizsgálatunk csak előkísérlete egy hosszabb lélegzetű kutatás
nak, mintegy körültekintés azon módszereket illetően, amelyek leginkább célravezetők 
a kérdéses összefüggések felderítésében.

Kísérletünkhöz, melyet a taksonyi állami gazdaság lakihegyi üzemegységében 
1955. március 9-től április 16-ig végeztünk, 10 magyar tarka tehenet válogattunk ki; 
közöttük egyaránt voltak a laktáció első és második felében levő alacsony, közepes és 
nagy termelésű egyedek.

A vizsgálatokat háromrészes, régi típusú tehénistálló középső részében végeztük. 
A kelet-nyugati fekvésű istállórészben 60 fejőstehén állott. Az állatok az egész vizsgálati 
időszakban és azt megelőzően is az istállóban voltak. Naponta háromszor etettek és 
ugyancsak háromszor fejtek (6, 12 és 18 órakor).

A kísérleti egyedeket az egész időszakban termelésük szerint takarmányozták, 
a takarmányok minősége és mennyisége nem változott, a gondozás is azonos volt.

Az istállóklíma elemeinek mérésére a kísérleti egyedek istállórészében, a padozattól 
160 cm-nyire, ritka dróthálós oldalú, alján a hősugárzás hatásának kiküszöbölésére 
lyukacsos falemezzel ellátott kocka alakú (50x50x50  cm-es) rekeszben elhelyezett 
Six-féle maximum-minimum hőmérőt, pszichrográfot, 2 db Piche-féle párolgásmérőt 
használtunk. Az istállórész két helyén naponta háromszor Fuess-rendszerű kézikanalas, 
szélmérővel a levegő áramlási sebességét igyekeztünk megállapítani. Tekintettel arra, 
hogy e műszer csak a 0,45 m/mp-nél erősebb légáramlások mérésére képes, egyetlen 
alkalommal sem sikerült vele az istállórészben a légáramlás sebességét meghatároz
nunk, jeléül annak, hogy az ottani értékek mindig 0,45 m/mp-nél alacsonyabbak voltak.

A Six-hőmárőről nemcsak a maximális és minimális hőmérsékletet olvastuk le ; 
ugyanezzel a műszerrel egyúttal az istállórész hőmérsékletét naponta 7, 14 és 21 órakor 
is mértük. A Six-hőmérőt és a pszichrográfot hetenként Assmann-pszichrométerel 
hasonlítottuk össze. A Piche-féle párolgásmérőket 7 és 21 órakor tized mm pontossággal 
olvastuk le. Az istállón kívüli külső időjárás adatait az Országos Meteorológiai Intézet 
bocsátotta rendelkezésünkre.

A fenológiai adatfelvétel során a tehenek tejtermelését 0,1 liter pontossággal egyen
ként, reggel, délben és este mértük. Ezenkívül III. 27-től IV. 16-ig az egyes tehenek 
tejének napi átlagos zsírszázalékát a Gerber-féle acidobutyrometriás eljárással is meg
határozták. A tej minták zsírtartalmának meghatározását a Fővárosi Vegyészeti Intézet 
kutatói végezték. A termelt tejmennyiség és a tejzsír-százalék adataiból kiszámítottuk 
a kilogrammokban kifejezett tejzsír mennyiségét

Az időjárás a vizsgálati időszak folyamán általában az átlagosnál hűvösebb volt. 
A hőmérséklet maximumát (22,4°) március 25-én, minimumát  ̂ 2,8 ) március 19-én
érte el. A légnyomás (a tenger szintje felett 130 m-en) a márciusi időszakban átlag- 
körüli, az áprilisi időszakban 3—3,5 mm-rel átlag fölötti volt. A csapadék márciusban 
14 mm-rel átlag alatt, áprilisban átlag körüli volt. A frontok száma az egész időszakban 
igen nagy, az erős frontok száma azonban aránylag csekély volt. A vizsgálati szakasz 
időtartamának túlnyomó részét hideg szárazföldi és sarkvidéki levegőfajták uralma 
töltötte ki, háttérbe szorítva a tengeri mérsékelt levegőfajtákat. Egyébként az egész, 
időszakot a levegőfajták gyors ütemű változása jellemezte.

Vizsgálatunk során a következő kérdésekre kívántunk választ kapni :
1. Milyen kapcsolat van a külső időjárás és az istállóklíma, valamint 

az istállóklíma és a tejtermelés között \
2. Milyen a hatása a hőmérséklet, a légnedvesség, az elpárolgás, a csapa

dék, a légnyomás és a szélnek, ill. a frontátvonulásoknak a tej- es tejzsír- 
termelésre ?
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3. Van-e a különböző levegőfajtáknak, a váltakozások ütemének befo
lyása a termelt tej mennyiségére és zsírtartalmára ?

A kérdéseket a 10 kísérleti tehén átlagos termelése és külön az egyes 
egyedek termelése szempontjából is vizsgáltuk. Külön is tanulmányoztuk 
az egyes időjárási elemek és a tejtermelés között mutatkozó kapcsolatot, 
majd a meteorológiai tényezők összhatását is igyekeztünk megállapítani.

A külső levegőnek és az istálló levegőjének hőmérséklet járását a hat
hetes időszakról napi középértékek, illetve napi abszolút szélső értékek alapján 
vizsgálva megállapítható, hogy az istálló klímája szorosan függ a külső lég
állapottól : a külső hőmérsékletjárásban mutatkozó hullámok kisebb ampli
túdóval ugyan, de azonos időpontban jelentkeznek az istálló hőmérsékleti

görbéjében. Az istálló légterében 
észlelt közepes hőmérsékleti in
gadozás a külső hőmérséklet kö
zepes ingadozásának csak 1 /3 
része. Amíg ugyanis a külső hő
mérséklet napi középértékeinek 
ingása 15° volt, addig az istálló 
hőmérsékletének ugyanazon idő
szak alatti közepes ingása mind
össze 5°. A külső levegő 25,3 
fokos abszolút hőingásával szem
ben az istállóban mindössze 12°-os 
abszolút hőingást találtunk.

Az istállói légnedvesség sem 
vonhatja ki magát a külső lég- 
nedvesség hatása alól. A buda
pesti légnedvesség napi maxi
muma ugyanis nagyjából egybe
esik az istállóban mért elpárolgás 
minimumával és viszont. Ha
sonlóképpen a pszichrográf szol
gáltatta relatív nedvesség óra
értékei a szellőztetések okozta 
ugrásszerű változásoktól elte
kintve a külső légnedvességnek 

megfelelő napi szakaszosságot mutatnak. Természetesen az istállóbeli nedves
ség abszolút ingása a külsőéhez képest nagymértékben (30%-kal) csökken. 
Míg a külső nedvesség a hathetes időszakban kb. 70%-os abszolút ingást 
mutatott, addig az istálló légterében csak 40% volt az abszolút ingás. Az 
istálló légnedvességének napi átlagértéke 70—80%, az átlagos napi ingás 
10—15% volt.

Az időjárási elemek és a tejtermelés kapcsolatában a 10 kísérleti tehén 
átlagos adatait vizsgálva az összefüggések különbözők. A külső hőmérséklet- 
járást a tejtermelés határozottan, de kisebb amplitúdóval követte (1. ábra). 
Ezalól csupán két esetben volt kivétel, amikor feltehetően a nagyobb lég
nyomás-nyugtalanság okozott a tejtermelésben erőteljes ingadozást. A vizsgá
lati időszak második felében a tejzsírszázalék és a külső hőmérséklet alaku
lása között ellentétes irányú kapcsolatot találtunk. A külső hőmérséklet 
csökkenésekor az esetek nagyobb részében (65%) emelkedett a tejzsírszázalék. 
A naponta termelt tejzsír (kg) viszont a külső hőmérséklet emelkedésekor 
az esetek 60%-ában több, a hőmérséklet süllyedésekor pedig kevesebb volt.

1. ábra. A  kü lső  levegő és az is tá lló  hőm érsék 
le te  k ö zö tti kapcso la t, v a la m in t összefüggés a 
h ő m érsék le t és a te jte rm e lés  m ennyisége k ö zö tt



A külső légnedvességnek és a tejtermelésnek nagyjából fordított a 
kapcsolata (2. ábra). A tejtermelés mennyiségi változása azonban a külső 
nedvesség változását 24 órával később követi. A külső légnedvesség és a 
tej zsírszázalék, valamint a tejzsír (kg) között nem találtunk határozott 
kapcsolatot.

Az istállóban mért elpárolgás és a tej mennyisége között is összefüggés 
mutatható ki (2. ábra): a tejtermelés emelkedése 24 óra múlva követte 
az elpárolgás növekedését és megfordítva. A zsírszázalék és az elpárolgás 
között már szorosabb, pozitív kapcsolat állott fenn. Az elpárolgás növekedé
sekor a zsírszázalék is növekedett, csökkenésekor esett (3. ábra). Az elpárol
gás és a tejzsírtermelés között nem volt határozott összefüggés.

2. ábra. Összefüggés a relatív nedvesség, az elpárolgás és a tejtermelés mennyisége között
(10 kísérleti telién átlagos adatai)

A csapadék és a tejtermelés változásánál határozott negatív az össze
függés. A hathetes kísérleti periódus idején 2 mm-nél nagyobb napi csapadék 
minden esetben a tejtermelés csökkenésével járt (4. ábra). A napi átlagos tejzsír- 
százalék és a csapadék mennyisége között nem találtunk összefüggést, ellen
ben azokon a napokon, amikor 2 mm-nél több csapadék hullott (5 esetben), 
a tejzsírmennyiség csökkent. Ezt szemlélteti az I . táblázat.

I. táblázat

Hó, n a p
Csapadék

mm

A termelt tejzsír csökkenése 
az előző napi mennyiséghez 

képest

kg O//o

III. 20.............................. 2,2 0,19 2,18
IV. 0.............................. 5,5 0,23 3,60
IV. 11.............................. 8,8 0,18 2,70
IV. 12.............................. 17,7 0,19 2,90
IV. 16.............................. 14,1 0,20 3,10
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A légnyomás és az átlagos tejtermelés közötti kapcsolatot nehéz volt 
megtalálnunk. A légnyomás napi középértékek szerinti változása és a tej
termelés között semmiféle összefüggés nem mutatkozott. Hasonlóképpen 
a légnyomás 24, illetve 48 órás tendenciáival való összehasonlítás sem adott 
a kérdésre feleletet. A légnyomás abszolút napi ingadozásának változása 
mutatott egyedül összefüggést. Ez nagyjából tükörképe az átlagos tejtermelés 
mennyiségi változásának (4. ábra). A vizsgálati időszakban, amint már arra 
rámutattunk, kétízben előfordult nagy légnyomás-nyugtalanság a tejterme-

3. ábra. 10 kísérleti telién napi átlagos tejzsírszázaléka és az istállóban mért elpárolgás
közti összefüggés

lésben feltűnően nagy ingadozást okozott. Érdekes, hogy ez a két eset éppen 
a vizsgálati időszak bőmérsékleti fő- és másodmaximumának időpontjával 
esett egybe, amikor előbbiek szerint a tejtermelés legnagyobb mértékű emel
kedését várhattuk volna. A tejzsírszázalék és a légnyomás tendenciája között 
már figyelemre méltó összefüggést találtunk : a légnyomás emelkedésekor

I I . táblázat. A légtömegek tartózkodási idejének hatása a tejtermelésre, 22 óráig vagy annál 
hosszabb ideig időző légtömegek esetén

Az időző légtömeg A légtöm eg érkezésé- Emelkedés az előző 
nap azonos időpont
jában kapott fejési 

eredm ényekhez 
képest (%)

Az időző levegőfajta érkezése tartóz
kodása

tői a tejterm elés 
em elkedéséig e ltelt

hó nap óra órák száma

Szárazföldi hideg cC
1 955. 

III. 10. 38 21 3,3
Szárazföldi mérs. cM III. 12 46 25 3,8
Szárazföldi hideg cC III. 15. 48 31 2,2
Sarkvidéki hideg aC III. 17. 32 21 0,6
Szárazföldi hideg cC III. 18. 31 13 0,2
Szárazföldi hideg cC III. 20. 45 26 12,2
Tengeri mérsékelt mM III. 22. 48 14 1,0
Szubtrópusi tM III. 24. 75 68 7 5
Sarkvidéki hideg aC III. 28. 85 30 1,8
Sarkvidéki hideg aC IV. 1. 29 12 0,3
Tengeri mérsékelt mM IV. 2. 93 18 ■ 3,0
Szárazföldi mérs. cM IV. 6. 33 32 2,4
Tengeri mérsékelt mM IV 8. 35 6 9,9
Sarkvidéki hideg aC IV. 9. 22 13 4,2
Tengeri mérsékelt mM IV. 10. 22 (csökkenés) —
Tengeri mérsékelt mM IV. 12. 67 16 6,9
Sarkvidéki hideg aC IV. 14. 30 14 0,6
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a napi átlagos tejzsírzsázalék csökkent és megfordítva. Előbbi megállapítás 
a tej zsírtermelésre is vonatkozik.

A tejtermelés változása és a viharos erejű szélbetörések között nem 
látszott határozott kapcsolat (4. ábra). A márc. 27-től ápr. 16-ig terjedő 
időszakban a napi átlagos tej zsírszázalék 3,75% volt. Az említett időszak 
során 9 viharos szélbetörés fordult elő. Ezeken a napokon viszont a tejzsír- 
százalék nem érte el az átlagot. A termelt tejzsír mennyisége pedig a nagy
erejű szélbetöréses napokon 10 eset közül hétszer maradt az átlagos érték 
alatt.

4. ábra. Összefüggés a légnyomás napi ingadozása, a csapadék és a tejtermelés mennyi
sége között (10 kísérleti telién átlagos adatai). B =  betörési front, F =  felsiklási front, 
V— veszteglő front, 0, 1, 2 =  fokozati megkülönböztetés (gyenge, közepes, erős frontok). 

•  =  esőnyom, =  hónyom (0,1 mm-nél kevesebb csapadék)

Az időjárási frontok és a tejtermelés közötti kapcsolat keresésnél hang
súlyoznunk kell, hogy a hathetes vizsgálati időszak túlrövid a frontok és 
a tejtermelés közötti kapcsolat felderítéséhez. Ehhez véleményünk szerint 
legalább 1 évre kiterjedő, mélyreható frontológiai vizsgálatok lennének 
szükségesek. Az eddigi megfigyelések alapján azonban már határozottan 
megállapítható, hogy minden frontmentes napot követő, de már nem frontmentes 
napon öt alkalommal (III. 14., 17., 27. és IV. 4., 8.) az átlagos tejtermelés 
emelkedett (4. ábra). Említésre méltó, hogy a legnagyobb átlagos tej zsírszázalék 
(3,94%) szintén frontmentes napra esett (IV. 7.). Az átlagos tej zsírtermelés 
a nagyobb erejű betörési frontok napjain a vizsgálati időszak átlagértéke 
alatt maradt.

Huzamosabban időző légtömegben a tejtermelés a következő légtömeg
cserét megelőző fejésig az esetek nagyobb részében (76%-ban) emelkedett 
(II. táblázat). Kivételek a következő esetekben fordultak elő : l.A  márc. 24-én 
érkező tM  légtömeg huzamosan (75 óráig) tartózkodott, a tejtermelés emel
kedése azonban csak 68 óra múlva következett be. Ennek oka véleményünk 
szerint a márc. 25-én záporesővel és szélviharral járó nagy légnyomás-nyugta
lanság. 2. Az ápr. 8-i mM légtömeg érkezését követő 6 óra után emelkedett 
a tejtermelés az előző nap azonos időpontjában fejt tej mennyiségéhez képest. 
A légtömeg további 29 óráig tartó időzése folyamán az átlagos tejtermelés 
csökkent a 10 kísérleti tehén közül 8 egyednél. Ebben feltehetően nagymér
tékben közrejátszott a IV. 8-i és 9-i frontgyakoriság, amely 8-án 17 órakor
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szívrohamokkal megindult betörési fronttal, majd 9-én hajnalban 2,5 mm 
praefrontális esőt adott felsiklási fronttal, majd azt egy óra múlva követő 
2,9 mm záporesőt adó betörési fronttal volt kapcsolatos. 3. Az ápr. 10-én 
18 órakor érkezett mM légtömeg, bár 22 órán át tartózkodott, időzése alatt 
két fejéskor a tejtermelés az előző nap azonos fejési időpontjában kapott 
mennyiségéhez képest csökkent. Apr. 10-én és 11-én nagy légnyomás-nyugta
lanság volt szélélénküléssel, csapadékot adó felsiklási és betörési frontokkal.
4. Az ápr. 12-én érkezett mM  légtömeg, bár 67 óráig időzött és a tejtermelés 
emelkedése már 16 óra múlva jelentkezett, a 13-ára eső esti fejéstől a 14-i 
esti fejésig a termelt tej mennyisége az előző nap azonos időpontjában fejt 
tej mennyiségéhez képest csekély mértékben csökkent. Ez a körülmény 
a 13.-ról 14-re bekövetkezett nagyfokú (8 mm) légnyomáscsökkenéssel hozható 
összefüggésbe.

A tejtermelés szempontjából a légtömegcsere és az érkező és elvonuló 
levegőfajták egymásra következő sorrendje sem közömbös. Figyelemre 
méltó a vizsgálati időszak alatt, hogy a cM és cC légtömegek cseréje a tej
termelés csökkenését, az ellenkező irányú légtömegcsere (cC—cM) pedig
emelkedését idézte elő ; tM—mM  csere csökkenéssel, az mM—tM emelkedés
sel járt. Ha viszont mM  légtömeget cM levegőfajta követte, a tejtermelés 
csökkent, cM— mM légtömegcsere esetén pedig emelkedett.

Az egyedi megfigyelések során a tejtermelés és a külső hőmérséklet napi alakulását 
vizsgálva megállapítottuk, hogy a naponta átlagosan 20 liternél nagyobb tejelésű egyedek 
termelése és a külső hőmérséklet között szorosabb pozitív kapcsolat állott fenn, mint 
az alacsonyabb termelésű teheneknél. A tej zsírszázalék vizsgálatakor a márc. 27-től 
ápr. 16-ig terjedő időszakban a tej zsírszázalék és a külső hőmérséklet között sem a külön
böző termelésű, sem pedig a laktáció különböző szakaiban levő egyedekre nézve törvény- 
szerű kapcsolatot nem sikerült megállapítani. A termelt tejzsír mennyiségére (kg) 
vonatkozóan ugyancsak előbbivel azonos következtetésre jutottunk. Összehasonlítva 
a külső légnedvesség és a tejtermelés alakulását, közöttük nagyjából fordított kapcsolat 
mutatkozott. Nem lehetett azonban törvényszerű kapcsolatot kimutatnunk az egyes 
tehenek tejének zsírszázaléka, tej zsírtermelése és a külső levegő nedvessége között. 
A tejtermelés és az istállóbeli elpárolgás között az észlelési adatok számbavételekor, 
az összes egyedek átlagos termeléséhez hasonlóan csak laza kapcsolatot találtunk. 
A tejzsírszázalék és az elpárolgás között nem tudtuk azt a lineáris kapcsolatot kimutatni, 
melyet a 10 kísérleti tehén átlagos adataiban kaptunk. Akárcsak az összes kísérleti 
egyedek esetében, az egyes tehenek tej zsírtermelése és az elpárolgás között sem volt 
összefüggés.

A tejtermelés és a 2 mm-nél nagyobb csapadékú napok közötti kapcsolatot vizs
gálva minden egyednél megállapítást nyert, hogy a tejtermelés a csapadékos napokon 
az előző naphoz képest kisebb volt. A tejzsírszázalék és a naponta termelt tejzsír alaku
lását a csapadékos napokon kielemezve a 10 kísérleti állat átlagos termelésekor kapott 
következtetésre jutottunk. Hangsúlyozandó azonban, hogy a 2 mm-nél nagyobb csapa
dékú napokon abszolút értékben kifejezve a nagyobb termelésű, naponta átlagosan 
20 litert vagy annál több tejet adó egyedeknél a tejzsír mennyisége erősebben csökkent, 
mint az alacsonyabb termelésűeknél. A légnyomás abszolút napi ingadozása, valamint 
a tejtermelés, tejzsírszázalék és a tej zsírmennyiség alakulása közötti kapcsolatok nem 
jutottak olyan határozottan kifejezésre, a nagy termelésű egyedek esetében azonban 
az átlagos adatoknál is mutatkozó ellentétes irányú kapcsolat határozottabban jelent
kezett. A tejtermelés, a tejzsírszázalék, a termelt tejzsír és a szélbetöréses napok között 
nem volt határozott összefüggés, bár az esetek nagyobb részében a szélbetöréses napokon 
a termelt tej mennyisége csökkent.

A tejtermelés a frontmentes napokat követő, de már nem frontmentes napokon minden 
esetben emelkedett. 2-es erősségű betörési front a hathetes vizsgálati időszakban márc. 
27-én és 28-án fordult elő. Erre a 2 napra esett 3 kísérleti tehén (99, 214, 242 jelzésűek) 
ivarzása, amikor tejtermelésük is erősen csökkent. A légtömegek cseréjének napjain 
az esetek 50%-ában csökkent, 50%-ában emelkedett az egyes tehenek tejtermelése. 
A csökkenés mértéke azonban abszolút értékben nagyobb volt, mint az emelkedésé. 
Azokon a napokon viszont, amikor kétszer volt légtömegcsere, az esetek 80%-ában 
csökkent az egyedek tejtermelése az előző napi termeléshez képest. Megvizsgáltuk
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azt is, hogy a tej zsírszázalék és a tejzsír mennyisége a légtömegcserék napjain hogyan 
alakul. Érdekes megállapításra jutottunk : azokon a napokon, amikor kétszer volt lég
tömegcsere, a tejzsír százalék és tejzsír az előző napihoz képest minden esetben csökkent.

*

Eredményeinkből megállapítható, hogy az aránylag rövid, hathetes 
vizsgálati időszak meglepően sok, határozott kapcsolat felderítéséhez veze
tett. A külső időjárás és az istállóklíma között szoros összefüggést lehetett 
kimutatni : a külső hőmérsékletben bekövetkezett erőteljesebb változások 
az istálló léghőmérsékletében is kifejezésre jutottak. Ez a tendencia kisebb 
mértékben a légnedvességre is vonatkozott, amelyet az istállóban számos 
körülmény (a helyiség légterének térfogata, benépesítettsége, a takarmányo
zás és szellőztetés módja, az almozás gyakorisága stb.) jelentősen befolyások

Az időjárás és a tejtermelés közötti kapcsolat vizsgálatakor nem lehet 
az időjárási elemek közül egyet kiragadva az észlelt hatásért azt felelőssé 
tenni, tekintettel kell lennünk arra is, hogy azok együttesen hatnak. Termé
szetesen vannak esetek, amikor az egyik, vannak, amikor a másik faktor 
erősebb hatású. így, bár előbbi megfigyelésünk szerint a külső hőmérséklet 
emelkedése a tejtermelés emelkedő tendenciájával járt együtt, mégis a vizsgálati 
időszakban kétízben előfordult erőteljes hőmérséklet-emelkedés ellenére mind
két esetben a nagyfokú légnyomás-nyugtalanság hatása érvényesült : a tej
termelés erősen csökkent.

Az időjárási elemek közül a csapadék mutatta a legszorosabb kapcsolatot 
a tejtermelés mennyiségével és minőségével. I tt tulajdonképpen nem egymagá
nak a csapadéknak, hanem a nagyobb csapadékot hozó erőteljesebb betörési 
és felsiklási frontoknak a tejtermelésre, mint élettani-biokémiai folyamatra 
kifejtett hatása érvényesült. A hőmérséklettel kétségkívül fennálló pozitív 
kapcsolat már nem annyira határozott, azaz más, erősebb ható tényezők — 
mint amire már az előbbiekben rámutattunk — a fennálló párhuzamos kapi 
csolatot időszakonként megzavarhatják. A tejtermelés és a hőmérséklet 
közötti pozitív összefüggés magyarázatát abban látjuk, hogy a vizsgálati 
időszakban (márc.—ápr.) a hőmérséklet emelkedése a gyakori szellőztetés 
következtében a relatív nedvesség csökkenését és ezzel együtt a komfort-zóna 
létrejöttét eredményezte, ami az állatok életfolyamataira, közérzetére, követ
kezésképp termelésére is előnyösen hatott.

Negatív és lazább a kapcsolat a tejtermelés és a külső légnedvesség, 
illetve a légnyomás abszolút napi ingása között ; de ugyancsak lazább az 
összefüggés a tejtermelés és az istállóban mért elpárolgást illetően ; a tejzsír- 
százalék és az elpárolgás között azonban igen szoros pozitív kapcsolat áll fenn. 
A tej és tejzsír mennyisége és a szélviharok között egyelőre nem sikerült 
összefüggést kimutatnunk, a tej zsírszázalék azonban valamennyi viharos 
napon a vizsgálati időszak átlagértéke alatt maradt. E tekintetben a hosszabb 
időszakon át végzendő vizsgálatoktól várhatók eredmények.

Az időjárási elemek egyenkénti hatásának megfigyelése és kapcsolatai
nak vizsgálata is értékes megállapításokhoz juttatott. Nagyon jelentős volt 
azonban a termelésnek a frontátvonulásokkal és légtömegfajtákkal való 
kapcsolatbahozatala. Az időjárási frontok mentén a légkör valamennyi fizikai, 
kémiai, elektromos stb. tulajdonsága egyidejűén és hirtelen megváltozik. 
A kutatók frontátvonulással kapcsolatos elméleteit e helyen részletesen 
ismertetni nem célunk. Lényegük az, hogy a frontátvonulásoknál az atmosz
férában ionegyensúly-zavar lép fel. De Rudder szerint a levegőben a negatív 
töltésű ionok szaporodnak meg és ezek belélegezve a szövetekbe jutnak, 
ahol azok reakcióját savanyú irányban tolják el. Ez viszont a vegetatív ideg
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rendszer állapotát változtatja meg. Csijevszkij szerint negatív ionizáció 
hatására ellenkező irányú eltolódás jön létre a vérnek a sav-bázis egyen
súlyában. A kutatók egyöntetű véleménye szerint a fronthatásnak és élet- 
tanilag aktív tényezőjének, a légtömegcserének támadáspontja a vegetatív 
idegrendszer. „Ez, a szervezet vegetatív funkcióiban a hormonális rendszerrel 
és elektrolitokkal a legfontosabb szerepet játssza, a vegetatív rendszert alkotva. 
A három összetevő bármelyikének változása, feltétlenül hatással van a másik 
kettőre” [6].

Tekintettel arra, hogy a tejtermelés a szervezet neuro-hormonális szabá
lyozása alatt áll, érthető, hogy az időjárási frontok és a légtömegcserék hatás
sal vannak rá. Ezt igazolják vizsgálati eredményeink is : a vizsgálati időszak 
összes frontmentes napjait követő napokon a tejtermelés emelkedett. Ennek 
mértéke nem volt egyforma, ami érthető is, hiszen a frontmentes napokat 
megelőző napokon más és más volt az időjárási helyzet s azonkívül az ingerek 
hatásakor a reagáló tehenek szervezetének állapota is bizonyára más és más 
lehetett. A 22 óránál tovább időző légtömegek esetében a tejtermelés a követ
kező légtömegcserét megelőző fejésig emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a 
tehenek szervezetében a légtömegcserével járó, a termelésre csökkentőleg 
ható élettani-biokémiai folyamatok nemcsak egyensúlyba jutnak, hanem 
még pozitív irányba is eltolódnak, ami a tejtermelés emelkedését okozza. 
A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a tejtermelés szempontjából a távozó 
és érkező légtömegfajták egymásra következő sorrendje sem közömbös.

Értekezésünkben hosszabb időre tervezett kutatás első lépéseinek eredmé
nyeiről számoltunk be. Hangsúlyozzuk, hogy a közölt megállapítások nem 
tekinthetők általános érvényűeknek és a talált összefüggések csak 1955. év 
márciusi és áprilisi időjárására és a feltüntetett vizsgálati helyre vonatkoznak. 
Az itt talált összefüggések ugyanezen esztendő más évszakában, vagy egy 
másik esztendő egészen más időjárása mellett ugyanabban az évszakban 
másképp, esetleg ezzel éppen ellentétesen alakulhatnak.

Az eddigiek alapján úgy látjuk, hogy, noha az időjárás bizonyos alakulása 
a tej- és tejzsírtermelésre kétségtelenül csökkentő hatással van, mégis az egész
séges szervezetek rövid idő alatt kompenzálják ezt a hatást. Figyelemre 
méltó, hogy kutatásunk során a nagy termelésű egyedek az időjárás változá
saira az ismertetett kapcsolatok tekintetében az alacsony termelésű egyedek- 
nél erőteljesebben reagáltak. A tejtermelés és az időjárás közötti törvény- 
szerű kapcsolatok megállapításához, majd a továbbiakban a tejtermelés 
időjárás okozta csökkenésének mesterséges beavatkozással történő elhárítá
sához további mélyreható és hosszantartó kutatás, valamint az adatok 
matematikai-statisztikai vizsgálata szükséges.

( A Mezőgazdasági Múzeum és az Agrártudományi Egyetem Agromete
orológiai Tanszékének közleménye.)
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A zivatarhajlam  szin op tik u s vizsgálata

A felhőképződés és a csapadék kiala
kulásának kérdése a meteorológia fejlő
dése során mindig a kutatás előterében 
állt. Ez nemcsak a csapadék nagy gazda
sági jelentőségével függ össze, hanem 
azzal is, hogy ezek a folyamatok számos 
légköri tényezővel vannak kapcsolatban 
s így a csapadék-vizsgálatok területén 
a meteorológia majd minden ága talál
kozik.

Az említett tényezők között nagyon 
fontos szerepet tölt be a levegő függőleges 
stabilitása és a felhőelemek halmazállapota. 
Mindkettő a Legutóbbi évek rádiószondás 
és felliőfizikai vizsgálatai révén a kutatás 
előterébe került.

A magassági légállapotmérések lehetővé 
tették a levegő egyensúlyi állapotának 
számszerű kifejezését. A legegyszerűbb, 
ma már klasszikusnak mondható fogalom 
erre a célra a helyzetéből kimozdított 
légrészecske labilitási energiája, volta
képpen az a változó értékű gyorsulás, 
amellyel a légrészecske a vele nem azonos 
sűrűségű környezetben mozog. A H. Faust 
által bevezetett ,,párolgási labilitás” figye
lembe veszi a környezeti nedvességet s ezen 
keresztül a telített állapotban emelkedő 
részecske párolgását is. J. Bjerknes és
S. Petterssen vizsgálatai nyomán kialakult 
a labilitási számítások ún. rétegmódszere, 
amely az emelkedő levegőt beleilleszti 
a valóságban meglevő cirkulációba és 
figyelembe veszi ennek lefelé irányuló ágát 
is.

Az így kiszámított s a levegő stabili
tására jellemző számérték helyi jelentő
ségű, de elegendő adat birtokában a ziva
tarhajlam területi ábrázolására is alkal
mas. Mindössze indokolt elhanyagolással 
el kell határolnunk azt a jégréteget, 
amelyre a labilitási jellemzőt kiszámít
juk s ezt a számítást a gyakorlat számára 
alkalmassá kell tennünk.

Ezzel a kérdéssel foglalkozik A. Similä : 
Über Gewitterbildung und Gewittervorher
sage besonders in Skandinavien című 67 
oldalas könyve, amely 1955-ben a finn 
Meteorológiai Intézet közleményeinek soro
zatában jelent meg. A zivatar kifejlődése

szempontjából hatásos légréteget a szerző 
felhőfizikai kutatások alapján határozza 
meg.

Az utóbbi évek felhőfizikai vizsgálatai 
kimutatták, hogy a zivatarfelhők elektro
mos töltése szorosan összefügg a felhő
elemek halmazállapotváltozásaival. Ezen 
vizsgálatok szerint a felhők túlhűlt csepp- 
jeinek kifagyásakor a szilárd halmazálla
potba átmenő cseppek jelentékeny negatív 
töltést kapnak, ugyanakkor a levegő 
pozitív töltést nyer. Éppen ezért L töltés
képződés első feltétele a túlhűlt cseppek 
és jégrészecskék egyidejű jelenléte, amelyre 
a legkedvezőbb hőmérsékleti köz —5° és 
—12° között van. A töltések szétválása 
a jégrészecskék esése folytán megy végbe. 
Ezért a zivatar kialakulására kedvező 
a felhőben létrejövő felszálló légáramlás. 
Ezáltal a felhő felső részében pozitív, 
alatta pedig negatív töltés halmozódik fel. 
A felhő alsó részén, 0° fölötti hőmérsék
leten a jégrészecskék megolvadása követ
keztében gyakran pozitív töltés mutatható 
ki. A zivatarfelhők a záport adó felhőktől 
éppen a kedvezőbb töltésképződési fel
tételekben különböznek. Ezek között a 
nyári záporfelhőkben azért nem keletkezik 
elektromos kisülés, mert a felhő relatíve 
meleg és vertikális kifejlődését inverzió 
akadályozza. Ha kedvező hőmérsékleti 
feltételek mellett ki is fagynak a túlhűlt 
cseppek, a felhő korlátozott magassága 
miatt nincs elegendő tér a töltések szét
válására. A téli hózáporfelhők ezzel szem
ben relatíve hidegek s a. kedvező hőmérsék
leti tartomány felső határa, a —12° 
aránylag alacsonyan fekszik. Emiatt a 
töltésképződés a felhő legalsó, vékony 
rétegére korlátozódik. A zivatarfelhők 
legkisebb vertikális kiterjedése 2500—3000 
m lehet s -szükséges feltételnek látszik, 
hogy alsó határán pozitív legyen a hőmér
séklet. Rossi vizsgálatai szerint a felhő 
magasabb szintjeiben a —15° az a határ- 
hőmérséklet, amely a záporokat a zivata
roktól elválasztja. A záporfelhőkben a leg
alacsonyabb hőmérséklet —8° és —15° 
közé, a zivatarfelhőkben pedig —15° és 
— 30° közé esik, de találtak negatív

4 I d ő j á r á s  3 177



töltést —40° hőmérsékletű felhőszintben is. 
A zivatarképződésnek ezen elektromos 
feltételei felhasználhatók a zivatarhely
zetek aerológiai feldolgozásánál is. Azokat 
a labilitási feltételeket kell megállapítani, 
amelyek mellett a konvektiv felhőzet 
felső határa meghaladja a kritikus — 15°-ot. 
Ezért Similä az 500 mb.-szintben mutat
kozó labilitási viszonyokat vizsgálja és 
erre olyan jellemzőt választ, amely a rádió- 
szonda-mérésekből könnyen és gyorsan 
meghatározható. így  mód nyílik a labili
tási viszonyok szinoptikus ábrázolására, 
aránylag kis létszámú prognózisszolgálat 
keretében is. Ez a jellemző szám az a 
hőmérsékletkülönbség, amely az átlagos 
kondenzációs szintből (850 mb) adjaba- 
tikusan emelkedő levegő hőmérséklete és 
a tényleges hőmérséklet között az 500 
mb-os szinten mutatkoznék, ennek maxi
mális értékével, mint egységgel mérve.

A Bjerknes és Petterssen által beve
zetett rétegmódszer elméletéből követ
kezik, hogy ez a jellemző szám megadja 
a várható konvektiv felhőzet maximális 
mennyiségét.

Similä vizsgálataiban figyelembeveszi a 
levegő relatív nedvességét is. Skandiná
viára elvégzett statisztikai vizsgálatok 
alapján kijelölhető a vertikálisban köze
peit relatív nedvességnek az a határ
értéke, amelynél kisebb nedvesség esetén 
nem fordultak elő zivatarok. Miután a 
zivatarképződésre jellemző hőmérsékleti 
és nedvességi mértékszámok nem össze
mérhetők, ezeknek bizonyos határok közé 
eső értékkombinációiból a zivatarok való
színűségére több fokozatot állít fel (nem 
lesz zivatar; kicsiny, mérsékelt és nagy 
zivatarvalószínűség).

Ezeket a fokozatokat a térképen 
görbe vonalakkal határolja el. Figyelembe 
veszi két rétegben a termikus szelet is 
és ezekből az egyensúlyi állapot stabili
zálódására vagy labilizálódására követ
keztet. Természetesen a zivatarprognózis 
kiadásánál tekintetbe kell venni ezen 
tendencia-területeknek advektív vándor
lását, a felhőképződés helyi feltételeit, 
orografikus viszonyokat stb. A zivatar- 
valószínűségek területi ábrázolására több 
példát mutat be. Similä módszerét a svéd 
Meteorológiai és Hidrológiai Intézet 1948- 
ban bevezette és sikerrel alkalmazza a 
szinoptikus szolgálatban.

A fenti vizsgálatokat Similä Skandi
návia körzetére, különösen észak-európai 
viszonyokra végezte el, éppen azért az 
eredmények számszerűleg nem vihetők át 
minden további nélkül más területekre. 
Mindenesetre kutatási módszere általános 
érvényű és sikeresen alkalmazható ala
csonyabb szélességeken is. A feltételek 
leegyszerűsítésével a mindennapi szolgá
latban jól felhasználható eszközt ad a 
szinoptikus kezébe. Az elhanyagolásokkal 
elkövetett hiba nem nagy a rádiószondák 
hibái és az időjárási elemek változékony
sága mellett. Similä módszerének az az 
előnye az ismert labilitási számításokkal 
szemben, hogy a zivatarvalószínűség terü
leti ábrázolásával erről a fontos csapadék- 
tényezőről szinoptikus szemléletet nyújt, 
figyelembe veszi a zivatarképződés elektro
mos feltételeit és a levegő nedvességi 
állapotát. Similä munkája a gyakorlati 
szinoptikusnak jól felhasználható segéd
eszköze lehet a zivatarprognózisok készí
tésénél.

Béli Béla

A —1 0  C° alatti napi k özép h őm érsék letek  szekuláris m en etérő l
A téli évszak keménységének jellem

zésére a hőmérsékleti közép mellett álta
lában a fagyos, téli és zord napok számát, 
valamint a negatív napi középhőmérsék
letek összegét szokás megadni. Feltehető 
a kérdés, hogv mennyire reprezentálják 
a felsorolt jellemző értékek a kemény 
téli hideg mértékét, tartósságát ? A fagyos, 
ill. zord nap bekövetkezése a fogalom 
meghatározása szerint csupán egv pilla
natnyi hőmérsékleti értéktől is függhet, 
tehát ezek nem mondanak semmit sem 
a hideg bizonyos mértékének tartósságáról. 
A téli nap már jellemzőbb kategória, 
mivel kifejezi azt, hogy a hőmérséklet 
24 órán keresztül állandóan a fagypont 
alatt volt, viszont az erősebb hideg tartós
ságára nézve ez sem ad felvilágosítást. 
A fagypont alatti napi közepek összegének 
előnye az előző kategóriákkal szemben, 
különösen pedig a téli hőmérsékleti közép

pel szemben az, hogy nem veszi figye
lembe a tél enyhébb szakaszait, és értéke 
csakis a fagypont alatti napi közepek 
számától, illetve azok hőmérsékleti értéké
től függ. Hátránya viszont, hogy az 
összefüggés határozatlan jellegű, vagyis 
pl. azonos értéket kapunk egy rövidebb, 
de keményebb, vagy hosszabb, de mérsé
kelten fagyos időszak esetén is. A teljesen 
precíz megoldás az lenne, ha a hideg 
mértékét a különböző fagypont alatti 
hőmérsékletek óragyakoriságával adnánk 
meg. Ez sajnos nem minden esetben 
végezhető el, és a feldolgozás terjedel- 
messége mellett még az a hátrány is 
fennáll, hogy le kellene mondanunk a 
régebbi évtizedek adatairól, midőn még 
nem működött hőmérsékletíró műszer. 
Úgy véljük, hogy a kemény téli hideg 
gyakoriságának és tartósságának a gya
korlat szempontjából történő jellemzésére
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célszerű, ha megállapítjuk a —10 C° 1901/02 — — _ _
alatti középhőmérsékletű napok számát. 02/03 7 3 — 10
Éghajlati viszonyaink mellett ezek a 03/04 — — — —
napok a kemény tartós hideg előfordulását 04/05 — 2 — 2
jellemzik. Az ún. zord napok ui., amikor 05/06 — — — —
a hőmérsékleti minimum a —10 C° alá 06/07 — 3 — 3
süllyed, nem mindig hű jellemzői az erő 07/08 — — — —
sebb hideg tartósságának, mert téÍvégi 08/09 — — — —
sugárzási időjárási helyzetekben gyakran 09/10 — — — —
előfordul, hogy éjszaka a hőmérséklet 10/11 — — — —
—10 C° alá süllyed, míg a déli órákban 11/12 — 6 — 6
az erősödő besugárzás hatására a 0 C°-ot 12/13 — 1 — 1
is meghaladja. 13/14 — — — —

Alábbi táblázatunkban összeállítottuk 14/15 — — — —
a budapesti homogén hőmérsékleti meg- 15/16 — — — —
figyelések alapján a —10 C° alatti napi 16/17 — — 4 4
közepek számát az 1861 — 62. téltől kezdve 17/18 — — . — —
1955 — 56-ig. Megjegyezzük, hogy a vizs- 18/19 — — — —
gált időszak alatt csak a három téli 19/20 — — — —
hónapban fordult elő —10 C° alatti napi 20/21 — — — —
közép. 21/22 — — — —
— 10 C° alatti napi középhömérsékletek 22/23

23/24 1
— —

1szama Budapesten: 24/25
Tél XII. I. II. Összeg 25/26 3 — ■ — 3

1861/62 — — — — 26/27 — — — —
62/63 2 2 27/28 4 — — 4
63/64 — 12 — 12 28/29 — 2 8 10
64/65 — — — — 29/30 — — — —
65/66 — — — — 30/31 — — — —
66/67 — — — — 31/32 — — — —
6 7/68 — — — — 32/33 — — — —
68/69 — 5 — 5 33/34 — — — —
69/70 — 2 5 7 34/35 — — 3 3
70/71 3 1 4 35/36 — — — —
71/72 4 4 36/37 — — — —
72/73 — . 37/38 — 5 — 5
73/74 — 1 . 1 38/39 3 — — 3
74/75 — 1 — 1 39/40 1 8 6 15
75/76 3 3 — 6 40/41 2 — — 2
76/77 1 1 41/42 — 10 — 10
77/78 1 1 — 2 42/43 — 1 — 1
78/79 — 1 — 1 43/44 — — — —
79/80 15 1 1 17 44/45 — 1 — 1
80/81 — 5 - 5 45/46 — — — —
81/82 — — — — 46/47 — 8 1 9
82/83 — — — — . 47/48 — — — —
83/84 — — — — 48/49 — — — —
84/85 — — _  — 49/50 — 1 1 2
85/86 1 1 50/51 — — — —
86/87 — — — — 51/52 — — — —
87/88 — 3 1 4 52/53 — — — —
88/89 — — — 53/54 — 4 1 5
89/90 — — — — ' 54/55 — — — —
90/91 4 7 -  11 55/56 — 1 10 11
91/92 — 2 - 2 Átlag 0,6 1,1 0,4 2,1
92/93 5 15 2 22
93/94 _ _ — — A táblázattal kapcsolatban három do-
94/95 _ 3 3 logra szeretnénk rámutatni.
95/96 2 5 -  7 1. Az átlagértékek szerint. februárban
96/97 kevesebb — 10 C0 alatti középhőmérsék-
97/98 _ _ _ — letű nap fordul elő, mint decemberben,
98/99 _ _ _ — szemben az ún. zord napokkal, melyek
99/00 2 — — 2 Budapesten februárban kétszer olyan gya-

1900/01 — 8 - 8 koriak, mint decemberben. A jelenseg
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oka nyilván az, amit már előzőkben emlí
tettünk, hogy a növekvő besugárzás 
hatására februárban nagyobb a nappali 
fölmelegedés, tehát a hőmérséklet erős 
éjszakai lehűlések után is viszonylag maga
sabbra emelkedhet, mint decemberben.

2. Vizsgáljuk meg a —10 C° alatti 
középhőmérsékletű napok előfordulásának 
szekuláris menetét. Táblázatunkat meg
szemlélve, rögtön kitűnik, hogy a múlt 
század második felében nagyobb számmal 
fordultak elő, mint a jelen évszázad első 
négy évtizedében, míg az 1930-as évek 
végétől számuk ismét növekedett. Osszuk 
föl a vizsgált időszakot két részre : táblá
zatunk szerint 1861 /62-től 1895/96-ig, majd 
1937/38-tól 1955/56-ig láthatólag nagyobb 
gyakorisággal léptek föl ilyen hideg napok, 
míg a közbülső, 1896/97—1936/37 szakasz
ban ritkábban. Szignifikancia próba alkal
mazásával eldönthetjük, hogy a különbség 
jelentékeny-e, vagv véletlen ingadozások
nak tekinthető. Célszerű, ha a kérdés 
eldöntéséhez a y} próbát alkalmazzuk, 
mégpedig az ún. 2 x 2  táblák sémája 
szerint. A számítási eljárás itt a követ
kező : Két sorozat összehasonlítása esetén 
az adatokat két (kvalitatív) osztályba 
soroljuk az alábbi táblázat szerint.

Osztály
Sorozat I. II. Összeg

1 A B A + B
2 C E> C +  D

Összeg A+C B +  D N
itt A, B, C és D jelentik az egyes osztá
lyokba bejegyzett esetek számát, N pedig 
az összes esetek számát. Ezek alapján

________N  {AD—BC)-_______
Z’ = (A + G )(B + D ){A + B )(C + D )

a szabadsági fokok száma pedig 1.
Az összehasonlítást a következő két-két 

sorozattal végezzük el : a) 1861/62 — 
1895/96 +  1937/38—1955/56 összehason
lítva 1896/97—1936/37-tel, b) 1861/62 —
1895/96 összehasonlítva 1896/97—1955/ 
56-tal, c) 1861/62—1895/96 összehason
lítva 1937/38—1955/56-tal. Az összehason
lítást nem csak a —10 C° alatti napi 
közepek számával, hanem a téli közép
hőmérséklet anomáliájával is elvégezzük. 
Az első esetben az I. osztályba azt jegyez
zük be, hogy hány télen volt 0—4 alka
lommal — 10 C° alatti napi közép, a II. 
osztályba pedig azoknak a teleknek a 
számát, mikor 5 vagy ennél több ilyen 
nap fordult elő. A második esetben az 
I. osztályba a pozitív, a II. osztályba 
pedig a negatív anomáliával rendelkező 
telek száma kerül. A következő táblázat
ban feltüntettük, hogy a fenti sorrendben 
összehasonlított időszakok milyen való
színűséggel tekinthetők azonosnak a —10

C° alatti napi közepeket, ill. a telek ano
máliáit illetően. A különbséget szigni
fikánsnak akkor tekinthetjük, ha az azo
nosság valószínűsége 0,05 vagy ennél 
kisebb.

Az azonosság valószínűségei
Sorozatpár — 10° alatti hőmésékleti

napi közepek anomáliák előjele
a) 0,03 0,04
b) 0,28 0,02
c) 0,42 0,12

Eredményeink szerint szignifikáns kü
lönbség mutatkozik az ,,a.” sorozatpámál 
úgy a —10 C° alatti napi közepek számá
ban, mint a hőmérsékleti anomáliák ala
kulásában, továbbá a ,,b.” sorozatpárnál 
az anomáliák alakulásában. Érdekes jelen
ség, ha a szétválasztást a ,,b.” sorozatpár 
szerint végezzük el, az anomáliák alakulá
sának szignifikáns különbsége nagyobb 
lesz, mint ,,a.” -nál, ugyanakkor pedig a 
—10 C° alatti napi közepek száma nem 
különbözik szignifikánsan. Ugyancsak en
nek a jelenségnek a nyomai észlelhetők 
a „c.” sorozatpárnál is, ahol ugyan a 
különbségek egyike sem szignifikáns, a 
hőmérsékleti anomáliák alakulásánál mégis 
jóval közelebb van a szignifikancia határ
hoz. Végeredményben megállapíthatjuk, 
hogy a téli hideg keménységét vissza
tükröző —10 C° alatti napi közepű napok 
számában szignifikáns különbség mutat
kozott a múlt század végétől kezdve az 
1930-as évek végéig az előző és következő 
időszakhoz képest, ami ezeknek a napok
nak a mondott időszakban bekövet
kezett csökkenésében jut kifejezésre. A 
30-as évek végétől kezdve ismét bekövet
kezett e kemény hideg napok számának 
bizonyos növekedése, ez azonban nem állt 
párhuzamban a téli középhőmérséklet 
jelentékenyebb csökkenésével, amint ezt 
a ,,b.” és ,,c.” sorozatpárokkal elvégzett 
szignifikancia próbák igazolják.

3. A —10 C° alatti napi középhőmérsék
letek számát rangsorba állítva, az 1892/93, 
1879/80, 1939/40 és 1863/64 telek után 
az elmúlt 1955/56-os tél az 1890/91-es 
téllel megegyezve az 5-ik, ill. 6-ik helyen 
van. Annál érdekesebb ez, mert maga 
mögött hagvja az emlékezetes hideg 
1928/29 és 1941/42-es teleket, sőt a februári 
10 nap rekord érték. Ugyanakkor a három 
téli hónapból számított közép —0,7 C°, 
s ez olyan érték, hogy 175 év alatt az 
esetek 37%-ában volt a téli középhőmér
séklet alacsonvabb, tehát csak mérsé
kelten hideg. Hozzátéve éhhez még azt, 
hogy az elmúlt tél két első hónapja az 
átlaghoz viszonyítva lényegesen envhébb 
volt, sőt egyes napokon a maximum 
rekordértéket ért el, reálisan mérlegel
hetjük az idei tél rendkívüliségét.

Péczely György
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A n ed vesség  advektív  változásának m eghatározásáról

A nedvesség advekcióján a nedvességnek 
vízszintes légáramlás révén bekövetkező, 
időegységre eső változását értjük. Az 
advektív nedvességváltozásnak — ugyan
úgy mint a termikus advekciónak — nagy 
szerepe van az időjárási folyamatokban, 
így elsősorban a nagy csapadékok létre
jötténél, a felhőzet kialakulásánál és fenn
maradásánál, hosszantartó zivataroknál 
stb. A felsorolt folyamatoknál fontos 
megvizsgálni, hogy a vertikális mozgások 
által szállított nedvesség-mennyiség mel
lett milyen arányban vesz részt az időjárás 
alakulásában a vízszintes légáramlás által 
szállított nedvesség. Az advektív nedves
ségváltozásnak meghatározása első pilla
natra egyszerűnek látszik. Ehhez alkal
masan választott szélmező, és egy cél
szerűen választott nedvességmező előállí
tása szükséges. A szélmezőt minden további 
nélkül megadják az abszolút nyomás- 
topográfiák izohipszái, melyek jó közelí
tésben a gradiens szelet adják meg. Az 
izohipszák iránya megadja a vízszintes 
légáramlás irányát, a köztük levő távolság 
pedig a légmozgás sebességét. A nedvesség 
jellemzésére legcélszerűbb a specifikus 
nedvesség, amely eléggé konzervatív érték, 
mivel csak párolgás és kondenzáció hatá
sára változik meg. Ha különböző helyekre 
meghatározzuk a specifikus nedvességet, 
és az egyenlő specifikus nedvességű ponto
kat (1 gr/kg-ként) összekötjük, akkor 
megkapjuk a nedvességi mezőt, melyet 
ebben az esetben a specifikus nedvesség 
fog képviselni.

Itt mindjárt felmerül az a kérdés, 
hogy a nedvesség advektív változását 
milyen rétegvastagságban, illetve milyen 
magasságig célszerű tanulmányozni. Mivel 
a nedvesség a magassággal általában elég 
gyorsan csökken, azonkívül a felhő- és 
csapadékképződés nagy része is az alsó 
5 km-es rétegben játszódik le, ezért az 
5—6 km körüli magasság az a szint, 
ameddig érdemes a nedvességnek advek- 
eióból eredő változásával foglalkozni. Eb
ben a magasságban helyezkedik el meg
közelítően az 500 mb-os izobárfelület.

Az említett két mező megszerkesztése 
a rádiószonda mérések adatai alapján 
történik. Mivel naponta két időpontban 
— reggel és délután — végeznek rádió- 
szondás méréseket, ezért két alkalommal 
állnak rendelkezésünkre nyomástopográ- 
fiai térképek, és az ezekhez tartozó speci
fikus nedvesség-értékek. Ha a kiválasztott 
nyomástopográfián megszerkesztjük az 
egyenlő fajlagos nedvességű görbéket, 
akkor ezek az izohipszák irányában fognak 
áthelyeződni a nekik megfelelő sebességgel. 
Ily módon valamely hely felett meghatá

rozott irányból adott sebességgel külön
böző nedvesség-értékek fognak áthaladni. 
Ha feltesszük, hogy rövid időköz, pl. 3 óra 
alatt az áramlás nem változik, az advektív 
nedvesség változás értékét számszerűleg is 
meghatározhatjuk. Az adott hely felett 
meghatározzuk az időköz elején és végén 
áthaladt két szélső izogrammot, és ezek 
különbségét képezzük.

Mint említettem, a nedvesség advekció- 
ból eredő változásának meghatározása 
első látszatra egyszerűnek tűnik. Jobban 
szemügyre véve ezt a kérdést azonban 
több nehézség bukkan fel.

Az első nehézség mindjárt magából a 
nedvességmérési módszerből ered. Jelen
leg a hajszállal való nedvességmérés a 
legelterjedtebb. Ezt alkalmazzák a rádió
szondákon is. A hajszálnak a mérés 
közben tanúsított ellenőrizhetetlen válto
zékonysága azonban erősen csökkenti 
a kapott nedvesség értékek pontosságát.

A következő nehézség abból adódik, 
hogy a rádiószonda-állomások sűrűsége 

- főleg Magyarország környezetében — 
meglehetősen kicsi, ez a körülmény meg
nehezíti az egyenlő specifikus nedvességű 
görbék megbízható szerkesztését. Hozzá
járni a pontatlansághoz az is, hogy a napi 
két rádiószonda-mérés kevés a troposz- 
férikus folyamatok tanulmányozása szem
pontjából. A nedvességet illetően ezen két 
utóbbi nehézséget bizonyos mértékben 
csökkenti az a tapasztalati tény, hogy 
ha elegendő számú felszállásból meghatá
rozzuk a specifikus nedvesség függőleges 
menti változását, akkor azt kapjuk, hogy 
valamilyen h magasságban a specifikus 
nedvesség (qn) a talajon mért specifikus 
nedvességgel (q0) a következőképpen fejez
hető ki :

q>i —  ch qo
Mivel a specifikus nedvesség a magas

sággal csökken, a ch szorzó egynél kisebb 
szám, és a magassággal változik. cÄ-nak 
a magassággal való változását koordináta- 
rendszerben ábrázolják, melynek vízszintes 
tengelyén a magasság, függőleges tengelyén 
ch értékei vannak feltüntetve. Ezt a görbét 
először Süring [1] szerkesztette meg Ber
linre, és Béli Béla [2] Budapestre. Ilyen
formán tehát adva van a lehetőség, hogy 
bizonyos közelítéssel bármely helyre meg
határozhassuk a magasabb rétegek speci
fikus nedvességét a talajmenti értékből.

Ennek alapján különböző helyeken adott 
magasságokra meghatároztam a specifikus 
nedvességet a talajmenti értékből, s az 
így kapott értékeket összehasonlítottam 
az ugyanazon helyen végzett rádiószondás 
mérésekből kapott specifikus nedvességi
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értékekkel. Azt találtam, hogy a kétféle 
módon kapott értékek között átlagban 
±0,6 — 0,7 gr/kg volt az eltérés, azonban 
nem ritkán meghaladta az ± 1  — 2 gr/kg 
értéket is. Sokkal pontosabb eredményt 
érünk el, ha a reggeli és délutáni ch görbét 
külön-külön határozzuk meg. A specifikus 
nedvességnek felfelé való extrapolációjánál 
a nehézséget az inverziók okozzák. Az 
inverziókban ugyanis megnő a fajlagos 
nedvesség. Különösen a téli időszakban 
lesz ez a körülmény jelentős, amikor a 
talajon hideg légpárna fekszik, amelyben 
a fajlagos nedvesség alacsony értéket 
vesz fel, míg a légpárna felett nagyobb 
lesz, mint a talajon. Ha ilyen esetekben 
a talajmenti adatokból határozzuk meg 
a magasabb légrétegek specifikus nedves- 

* ségét, egészen hamis eredményekre jutunk 
[3]. A mondottakból az következik, hogy

tesen, ha az egyes hónapokra külön-külön 
reggelre és du.-ra szerkesztjük meg a c* 
görbéket. A tanulmány tárgyától függően 
az egyes légtömegekre vonatkozó ch görbe 
is megszerkeszthető, amint azt Béli Béla 
tette a sarkvidéki és trópusi légtömegre.

Láthatjuk tehát, hogy megközelítő mód
szerek vannak arra, hogy a rádiószonda- 
mérésektől függetlenül csupán a talajmenti 
szinoptikus térképek segítségével meg
szerkeszthessük a magassági nedvességi 
mezőt. Ha a nedvesség 24 órai advektív 
változásának számszerű meghatározásánál 
úgy akarunk eljárni mint azt a 3 órás 
időközre vonatkozólag említettem, akkos 
fel kell tételeznünk, hogy az áramlás 
24 óra alatt ugyanaz maradjon. Altalánor 
tapasztalat azonban, hogy a szélmező 
ezalatt az idő alatt megváltozik. A szél
mező változatlansága azt jelenti, hogy

1. ábra. A specifikus nedvesség változása a magassággal Budapest fölött januárban
és júliusban (1951 — 1955)

a téli és reggeli időszak az, amikor a leg
nagyobb hibákat követhetjük el az átlagos 
ch görbével való számoláskor.

Ha azonban az összes rendelkezésre álló 
és folyamatosan végzett rádiószondás mé
résekből kiválasztjuk a reggeli felszállá
sokat, akkor évszakra való tekintet nélkül 
az inverziós hatás nagy nyomatékkai fog 
jelentkezni a ch görbén. Ilyenformán a 
talajmenti adatokból végzett számítás 
megbízhatóbb értéket fog adni. Az 1. ábra 
a specifikus nedvességnek a magassággal 
való %-os csökkenését mutatja Budapest 
felett januárra és júliusra az 1951 — 55. 
időszakban végzett rádiószonda-mérések 
alapján. Noha az adatokban a délutáni 
mérések eredményei is benne vannak, 
ennek ellenére jól látható a januári ch 
görbén az inverzió hatása. Az ilyenformán 
szétválasztott görbéken a kisugárzási inver
ziók mellett a frontális inverziók hatása 
is benne lesz. Még célszerűbb természe-

a szélvektorok sem irányukat, sem alak
jukat nem változtatják a kérdéses időszak 
alatt, azaz divergenciájuk időbeli meg

változása zérus :
d .

—  div V =  0 
dt

Jelenleg azokat az időjárási helyzeteket 
gyűjtöm össze, amelyekre teljesül a fenti 
feltétel. Az így összegyűjtött időjárási 
helyzetek meg fogják mutatni, hogy milyen 
mértékben alkalmas a 24 órás időköz 
a nedvesség advektív változásának meg
határozására.

IRODALOM. [1] Süring: Leitfaden der 
Meteorologie. 1927. — [2] Béli Béla : A 
levegő vízgőztartalmának meghatározása. 
Beszámolók. 1951. — [3] Bucsy József: 
A függőleges metszetek szerkesztésének 
módszere és felhasználásuk a cirkuláció 
számításánál. Beszámolók. 1952.

Dvorcsák István
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Jelen tős u ltrap o láris  fo lyam atok
A távidőjelzés alapvető kérdése a zónális 

és a meridionális légkörzés váltakozási 
ritmusának meghatározása. Az általános 
cirkulációban túlnyomó a zónális típusú 
áramlás, azonban nagyon lényeges a 
meridionális cirkuláció beállásának, illetve 
tartamának megállapítása is. Ez a kérdés 
kapcsolatban van a Multanovszkij-féle 
sarki- és ultrasarki tengelyekkel, illetőleg 
a ,.blocking” folyamattal. Az ultrasarki, 
illetve blocking folyamatokat mindig a 
sarkvidékről kiáramló hidegkitörések veze
tik be, amelyeknek Pagava szerint 3 — 5 
havi (néha 4—4 havi) ritmusa van. Az 
alapperiódus valószínűleg egy 8 havi 
szakasz, amely 3 — 5, vagy 5 — 3, illetőleg 
4—4 havi alperiódusra bomlik.

Kérdés, hogy minden ultrapoláris folya
mat olyan ún. alappontszerű kitörésnek 
minősíthető-e, amely követi a Pagava-féle 
ritmusosságot ?

Ezzel a kérdéssel foglalkozik dr. J. Jilek 
cikke a Meteorologické Zprávy 1954. évi
4. számában. Megállapítja, hogy a kérdés 
eldöntéséhez magaslégköri topográfiák is 
szükségesek, mert alappontszem kitörést 
nemcsak magasnyomású délkörmenti ge
rinc jellemezhet, hanem magas anticiklon
nak dél-délnyugati irányban való áthelye
ződése is. (A gerinc esetén lényeges, hogy 
a hozzátartozó talajközeli anticiklonális 
mag erősödjék, vagy legalábbis ne gyen
güljön.)

Jilek véleménye szerint az alappont- 
szerű ultrapoláris folyamat a blocking 
sajátos formája, mert legfeljebb 2— 3 napig 
tart, tehát csak elemi szinoptikus folya-

1. ábra. AT 500 mb (20 eset). Gyűjtő- 
térkép, 1949—51

mat, nem pedig természetes időszak. 
A blocking ugyanis legalább 14 nap 
tartamú.

A kérdést Jilek kinematikus gyűjtő- 
térképek segélyével az 1949 — 51 időszak 
történelmi térképsorozatán vizsgálta, az 
500 mb-os abszolút topográfiák alapján. 
A 3 év alatt 20 jelentős ultrapoláris 
folyamatot talált, ami évenként kb. 6 — 8 
esetnek felelt meg. (Ez kb. 1,5—2 havi 
ritmust ad, ami közel áll a Németh Tivadar 
féle 40 napi szakaszossághoz, illetve a 
közismert 60 napos periódushoz. A ritmus

2. ábra. AT 500 mb, 1949. dec. 18

tartama átlagban 54,8 nap, ami véletlenül 
(?) kétszerese a napforgási szakasznak.)

A 20 esetet gyűjtőtérképen ábrázolva 
megkapjuk az alappontszerű ultrapoláris 
folyamat esetében uralkodó magaslégköri 
átlaghélyzetet (1. ábra), amely nagy
mértékben hasonlít a jellegzetes példaként 
közölt 1949. dec. 18-i helyzethez (2. ábra). 
Amint látható, a magasnyomású gerinc 
általában a két szubtrópusi anticiklont 
(azori és havai-i) köti össze Észak-Európán 
és a Behring-szoroson át. A választó- 
vonaltól balra, Amerika felett, illetőleg 
jobbra, Kelet-Szibéria felett az 500 mb-os 
szintben ciklonális rendszerek találhatók. 
A kép tehát élesen különbözik a zónális 
cirkuláció esetén fennálló egyszeres és a 
Sark közelében elhelyezkedő ciklon áram
lási képétől. — Természetesen az egyes 
esetekben nem mindig ilyen a gerinc 
fekvése, mert ettől a helyzettől jobbra 
és balra 10—30 fokos eltérés lehetséges, 
mint pl. a 2. ábrán is.

A továbbiakban Jilek kitér Mildner 
azon megjegyzésére, hogy alappontszerű
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folyamat esetén a légnyomás menetében 
szimmetria lép fel. E tétel megerősítését 
Jilek nem látja biztosítottnak. Véle
ménye szerint, minthogy az alappont- 
szerű folyamatok eléggé ritkák, kizárólag 
ezekre hosszabb tartamú előrejelző mód
szer nem alapozható, de igen fontos tájé
koztató szerepüket ő is megerősíti. Jilek 
szerint az általános légkörzés folyamatait 
kell elsősorban tisztáznunk, amelynek az 
ultrapoláris kitörések csak egy részét 
alkotják. Véleményünk szerint azonban 
igen lényeges ezeknek a figyelembevétele 
is, mert hosszú időre megszabhatják a 
folyamatok jellegét, annak ellenére, hogy 
csak 2—-3 napig tartanak. Pl. az idei 
télen már hosszú idő óta gyülekezett a 
hideg levegő Észak-Európában, de a 
tartós zónális áramlás miatt Közép-Euró- 
pát nem tudta elönteni. A január 27-i 
sarki-kitörés eredményeként azonban 
ultrapoláris folyamat létesült, amelynek 
északkeleti áramlása volt a februári hideg

hullám bevezetője. Igen érdekes, hogy 
ennek a sarki kitörésnek az időpontja 
egybeesett a jan. 25-i kromoszférikus nap
kitörést követő korpuszkuláris beáramlás
sal, illetve mágneses háborgással. A mág
neses háborgások és a sarki térség lég
nyomásviszonyai közötti kapcsolatokra 
vonatkozó vizsgálataink ilyenfajta nyo- 
másáttevődési folyamatok lehetőségét alá
támasztják. Úgy látszik tehát, hogy az 
ulírapoláris effektusok szorosabb kap
csolatban állanak a Nap felszínén leját
szódó kitörésekkel, illetve a hozzánk 
érkező anyagi természetű sugárzások ma
gaslégköri hatásával, amelyeknek kimuta
tására legalkalmasabb a mágneses hábor
gások szemmel követése. A vizsgálatok 
ilyen irányban tovább folyta tandók, mert 
mint említettük, a leglényegesebb kérdés 
mindenfajta előrejelzésnél a zónális cirku
láció meridionálisra fordulásának meg
határozása.

Berkes Zoltán

A harm at m éréséről
A meteorológiai szakirodalomban az 

elmúlt évtizedek folyamán egyes szerzők 
számtalan esetben rámutattak a harmat 
fontosságára, behatóan tanulmányozták 
a harmat keletkezésének folyamatát, ennek 
ellenére a harmat mérése csak igen lassan 
fejlődött. Sok harmatmérési eljárás isme
retes már napjainkban, ám közülük a 
legtöbb csak egyes mérések elvégzésére 
alkalmas, de nem alkalmas a meteoroló
giai szolgálatban, ahol ,,reprezentatív” 
mérésekre és egymással összehasonlítható 
adatokra van szükségünk.

Egy legújabban megjelent figyelemre 
méltó tanulmány, Wolfgang Gelbke , ,Un
tersuchungen zur Methodik der Taumessung 
an Hand dreijähriger Taumessreihen in 
Greifswald” (Harmatmérési módszerek vizs
gálata a greifswaldi háromévi harmat- 
mérési sorozat alapján) című dolgozata, 
amely a Német Demokratikus Köztársa
ság Meteorológiai és Hidrológiai Szolgála
tának 38. számú kiadványa (Berlin, 1955), 
behatóan foglalkozik a harmatmérés kér
désével.

Gelbke megállapításai szerint a harmat 
mérésénél a legfőbb nehézséget az okozza, 
hogy az agrometeorológust és a botanikust 
a növényzetre lerakodott harmat meny- 
nyisége érdekli, a fizikai beállítottságú 
meteorológus pedig a szilárd testek felü
letén kondenzált harmatot olyan körül
mények között akarja mérni, ahol csak 
a meteorológiai okok döntők a harmat

keletkezésében (léghőmérséklet, páranyo
más, effektiv kisugárzás, szellőzés, víz
szintes kicserélődés), ellenben a mikro
klíma, növényállomány, talaj és a mérési 
anyag különbségei háttérbe szorulnak.

A meteorológiai szolgálatban harmat- 
méréseket csak akkor lehet végezni, ha 
egységes mérőműszereket alkalmazunk és 
ezeket egységes elvek figyelembevételével 
állítjuk fel, hogy — hasonlóan más me
teorológiai elemek méréséhez — a nem 
kívánatos hatásokat kikapcsoljuk.

Gelbke részletesen tárgyalja a harmat- 
mérő műszerrel kapcsolatos fizikai és fel- 
állítási követelményeket. Felállítási ma
gasságnak a radiációs minimum hőmérő 
magasságát ajánlja (talaj felszíne felett 
5 cm), mert ebben a magasságban leg
erősebb az éjjeli lehűlés és többnyire 
legbővebb a harmatképződés, jóllehet az 
agrometeorológusok és növényökológusok 
inkább az 50 és 100 cm magasságot 
fogadják el.

A harmatmérő műszerrel szemben tá
masztott fizikai és felállítási követelmé
nyek teljesítése igen nagy nehézséget 
okoz. Ezt bizonyítja, hogy az eddig ismert 
műszerek szerkesztésénél egy vagy több 
szempontból kompromisszumos megoldás
sal kellett megelégednünk.

Számos harmatmérési eljárás közös hi
bája, hogy a harmatfelfogó lap effektiv 
kisugárzása, az aránylag nagy műszer
doboz zavaró hatásának következtében,
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csökken (a, mikroklímát nem kívánatos 
módon befolyásolja), éppen ezért maxi
mális harmatmennyiséget nem mérhetünk. 
Ezt a megállapítást a szerző műszeres 
összehasonlító mérésekkel is igazolja. 
Ugyanekkor kísérleti méréssorozattal meg
állapítja azt is, hogy a mérések közben 
ventillációs különbségek lépnek fel, emiatt 
a keletkezett harmat mennyisége a szél
irány változásával eltérő lesz.

Összehasonlítható méréséket csak pon
tosan meghatározható anyagból készült, 
meghatározott formájú felfogó lapokkal 
végezhetünk. Az ilyen felfogó lappal mért 
harmat mennyisége nem egyenlő a nö
vényzetre lerakodott harmat mennyiségé
vel. Egyes szerzők ezért átszámítási érték- 
számokat ajánlanak, amelvek azonban 
nem állandók, nem határozhatók meg és 
ezért a növényzeten keletkezett harmat 
mennyiségének csak durva megítélését 
teszik lehetővé.

Gelbke vizsgálta a Leiek által alap- 
műszernek ajánlott harmatfelfogólap hő- 
eloszlási, hővezetési és egyéb tulajdon
ságait.

Művében rámutat a nem azonos fel
állításé és a felfogó lapok anyagának 
különbözőségéből eredő eltérésekre. A kü
lönböző anyagokból készült harmatfelfogó
lapokkal végzett mérések adatait egy 
szabad felállítású harmatfelfogólappal mért 
harmatmennyiségek százalékában kifejez
ve, az alábbi eredményekre jutott :

Üveglappal 92,5%, Alu-fóliával 85,7%, 
ezüstözött lappal 60,5%, saját készítésű 
lószőrszitával 34,4%, Hiltner-féle lószőr- 
szitával 47,3%.

A hároméves mérési időszakban (1951 
— 53) Kessler—Fuess-féle harmatíró mű
szerrel is végeztek méréseket.

Gelbke tanulmányában külön szakaszt 
szentel a Kessler—Fuess műszer kritikai 
megjegyzéseinek. Tanulmánya éppen azért 
érdemel különös figyelmet részünkről, mert 
az eddigi magyarországi harmatregisztrá
lások, a régebbiek (30-as évek végén 
Tiszaörsön, 40-es évek elején Ógvallán) 
csakúgy, mint a mostaniak (1953 óta 
Őrszentmiklóson, 1954 óta az Agrometeo
rológiai Obszervatóriumban Martonvásá- 
ron). ilyen műszerrel folynak.

Kritikai megjegyzéseiben a szerző meg
állapítja, hogy technikai működés szem
pontjából a Kessler—Fuess harmatregiszt- 
ráló a hároméves mérési időszak alatt jól 
működött. Az egész időszak tartama alatt, 
ezzel a műszerrel párhuzamos méréseket

végeztek, mert ez a műszer a harmat 
keletkezésének és elpárolgásának időbeli 
folyamatáról is tájékoztatást nyújt. A 
mérések azt mutatták, hogy a Kessler— 
Fuess műszerrel regisztrált harmatmeny- 
nyiségek alatta maradnak a regisztráló 
berendezés nélküli Leiek-féle harmatlappal 
mért harmathozamokrál. A különbségek 
okát vizsgálva Gelbke megállapította, hogy 
a műszerdoboz oldalán, középmagasság
ban elhelyezett felfogó lap horizontja az 
oldallap közelsége miatt 7%-kai csökken, 
ezért kisebb lesz az éjjeli kisugárzás. 
Ennek következtében a harmatregisztráló 
a szabadon felállított harmatlapnál átla
gosan 15%-kai kisebb értékeket mutat. 
A felfogó lap előbb említett elhelyezésé
nek további káros következménye egy
részt az, hogy a széliránytól függően vál
tozik a regisztrált harmat mennyisége és 
nem állandó a nulla-pont helyzete, más
részt a műszerdoboz oldalán fellépő ked
vezőtlen aerodinamikai viszonyokat még 
erősíti a felfogó lap alakja.

Az 1951 — 53 április közepétől novem
ber végéig Kessler—Fuess-féle harmat- 
regisztrálóval és Leick-féle harmatlappal 
párhuzamosan végzett mérések közben 
feljegyezték a szélerősséget, a felhőzet 
mennyiségét és az időjárási helyzetet is. 
Művében Gelbke a napi harmatmennyisé
geket táblázatokon tünteti fel, sőt kiszá
mítja az egyes hónapok átlagos harmat- 
mennyiségét is. A harmatösszegek havi 
közepei jellemző időszakos járást mutat
nak.

Az átlagos harmatmennyiség legnagyobb 
szeptemberben, ellenben az időegységen 
belül keletkezett harmat mennyiségének 
júliusban van a maximuma. Megvizsgálta 
Gelbke a harmatkicsapódás hatását a 0,1 
mm-nél nagyobb csapadékos napok szá
mára, majd a csapadék hatását az utána 
keletkező harmat mennyiségére. Tanul
mányozta a keletkezett harmat mennyi
ségének összefüggését az időjárási helyze
tek egyes típusaival, továbbá a talajszél, 
ventilláció és a felhőzet befolyását a har
mat kicsapódására.

Gelbke dolgozata értékes, mert egy 
eléggé elhanyagolt meteorológiai elem, a 
harmat mérésének módszereit vizsgálta 
igen. behatóan ; példát mutatott a har
matmérési adatok feldolgozására és ki
értékelésére, és az érdeklődő szakember 
számára a harmatmérés kérdésével fog
lalkozó igen bőséges irodalmi tájékoztatást 
nyújtott.

Szakály József

185



G yakorisági e losz lások  fö lbon tásának  alkalm azása a m eteoro lóg iáb an
Az észlelési sorozatok legegyszerűbben 

előállítható jellemző számértéke az arit
metikai közép, mely egyszerűsége miatt 
mindazokban a tudományágakban alap
vető jelentőségű, ahol terjedelmes szám- 
halmazok fölött kell gyors áttekintést 
nyerni. így a khmatológiai észlelések szám- 
tengerében is az első nagyvonalú tájéko
zódás és az alapvető összefüggések föl
tárása a kiszámított középértékek segít
ségével volt lehetséges.

Csakhamar jelentkeztek azonban az 
aritmetikai közép fogyatékosságai, amint 
azt Róna Zsigmondi írta egy 1897-ben 
megjelent tanulmányában : „A közép- 
érték, vagy amint mondani szokás, a 
számtani közép, egyes-egyedül annak a 
föltételnek tartozik eleget tenni, hogy 
bizonyos számú érték ugyanannyiadik 
része legyen, és mit sem törődik az egyes 
értékek természetével, nevezetesen azzal, 
hogy mily módon csoportosulnak a közép
érték körül” . Éppen ezért már a múlt 
század 90-es éveiben bevezették az észle
lési sorozatok gyakorisági eloszlásának 
vizsgálatát, hogy ezáltal az illető sorozat 
természetéről pontosabb ismereteket sze
rezzenek. A gyakorisági eloszlások vizs
gálatából az is kiderült, hogy azok leg
többször eltérnek az elméleti, ún. Gauss- 
féle normál eloszlástól. Ismeretes, hogy 
az aritmetikai közép csak olyan soroza
tokra nézve reprezentáns, amelyek eleget 
tesznek a normál eloszlásnak. Ebben az 
esetben a középérték kijelöli a soro
zat leggyakoribb értékét (modus), sőt 
kiegészítve a szórással és az eloszláshoz 
tartozó esetek számával, a sorozatot mara
déktalanul reprezentálja. Nyilvánvaló te
hát az aritmetikai közép elégtelensége 
olyan esetekben, midőn a sorozat nem 
tekinthető bizonyos valószínűséggel azo
nosnak a normál eloszlással. A további 
vizsgálatok azzal az eredménnyel zárul
tak, bogy egyes meteorológiai elemek 
(csapadék, látástávolság) gyakorisági gör
béi sok esetben átalakíthatok normál el
oszlású Gauss-görbékké, ha a koordináta 
rendszer abszcissza tengelyén logaritmi
kus beosztást alkalmazunk. Más elemeknél 
azonban ennek a lehetősége nincs meg, így 
pl. a légnyomásnál, hőmérsékletnél, víz
gőztartalomnál. Ezen elemek gyakorisági 
eloszlását a legtöbb esetben ún. keverék 
eloszlásnak tekinthetjük, amelyek több 
normál eloszlású összetevő szuperponáló- 
dásából erednek. Ilyen módon, ha sikerül 
egy keverék eloszlást normál eloszlású 
részsokaságokra bontani, a mélyebb össze
függésekre több fény deríthető, mivel az 
összetevők fizikailag is sokkal könnyeb
ben értelmezhetők, mint a teljes sorozat 
nem reprezentatív középértéke.

A fölbontás számítások segítségéve] 
történő megoldására Essenwanger, O. több 
eljárást közöl [1], és vázolja az eljárás 
perspektíváit a meteorológiában [2], Úgy 
véljük, hogy a keverék eloszlások föl
bontása komoly segítséget jelent a dina
mikus klimatológiában, amit az idézett 
tanulmányokból kiragadott néhány példa 
is bizonyít : a Karlsruhe-i vízgőztartalom 
télre vonatkozó gyakorisági görbéjéből 
kielemzett normál eloszlású összetevőket 
sikerült azonosítani a különböző légtestek 
alkalmával jelenlevő vízgőzt art alom-elosz
lásokkal. Ugyancsak érdekes eredménnyel 
zárult egy másik vizsgálat, amelyben a 
magassági teknők és gerincek mozgási 
sebességének gyakorisági eloszlását ana
lizálták, az 55° N. szélesség mentén. A 
vizsgálat szerint pl. az áthelyeződési sebes
ség legnagyobb gyakoriságú összetevőjé
nek a középértéke 4,4 fok/nap, W-E irány
ban, s az összetevő az összes esetek 32%-a. 
Ezzel szemben a két szélsőség : 11,0
fok/nap E-W irányban és 18,2 fok/nap 
W-E irányban, az összes esetek 6, ill. 
14%-át adják. Sorolhatnánk még több 
érdekes eredményt, amelyek meggyő
zően igazolják a keverék eloszlások föl
bontásának szükségességét és hasznát 
a meteorológia területén. Igen érdekesek 
pl. azok a vizsgálatok, amelyek a csapa
déktartamok gyakorisági eloszlását ana
lizálják. Hasznos lenne hasonló vizsgá
latok elvégzése nálunk is és az eredmények 
összevetése a csapadékhullás szinoptikus 
körülményeivel. Ugyancsak érdekes lenne 
több európai állomás pentád hőmérsék
leteinek gyakorisági eloszlását fölbontani ; 
véleményünk szerint a nyert eredmények 
hozzájárulhatnak a nyári monzun éghaj
lati képének teljesebbé tételéhez. Ki lehetne 
mutatni ui. számszerűen azokat az össze
tevőket, amelyeknek átlagértéke az illető 
júniusi pentád átlaghőmérsékleténél ala
csonyabb, és így az óceáni légtömegek 
beáramlásával kapcsolatosak.

A gyakorisági eloszlások analízise hasz
nos segítséget jelent a dinamikus klimatoló
giában, mert sok esetben hozzásegít a 
mélyebb összefüggések föltárásához, más
részt a segítségével nyert középértékek 
teljesen ,,korrektek”, mivel normál el
oszlású sokaságokra vonatkoznak.

IRODALOM. [1] Essenwanger, O. : Neue 
Methode der Zerlegung von Häufigkeits 
Verteilungen in Gausssche Normalkurven 
und ihre Anwendung in der Meteorologie. 
Berichte d. DWD. Nr 10. Bad Kissingen. 
1954. — [2] Essenwanger, O. : Zur Häufig
keitsanalyse meteorologischer Beobachtun
gen. Zeitschr.für Met. 9. p. 257. Berlin 1955.

Péczely György
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STEFANOVITS PÁL: Magyarország talajai. 252 (B/5) oldal, 76 ábra és 1 melléklet. 
Akadémiai Kiadó, Budap3st 1956.

A hazai talajtani szakirodalom igen értékes munkával gazdagodott, amikor az 
Akadémiai Kiadó megjelentette Stefanovits Pál munkáját. A talajtannal közvetlenül 
vagy közvetve foglalkozó szakemberek már régen hiányoltak egy olyan átfogó kézi
könyvet, amely foglalkozik a talajtannak, mint tudománynak hazai fejlődésével, meg
ismerteti olvasóját a leghaladottabb felfogású talajképződési elmélettel, tárgyalja 
hazánk főbb talajtípusait és talajviszonyait. Nehéz feladatra vállalkozott a szerző, 
amikor célját maga elé tűzte. Vállalkozása sikeres volt.

A könyv első része — ,,A magyar talajtan története” — megismerteti az olvasót 
a hazai talajtani tudomány úttörőivel, munkásságuk tárgyilagos bírálatával. ,,A talaj- 
képződési tényezők” fejezetben igen helyesen, összefüggéseiben tárgyalja a geológiai, 
éghajlati, domborzati és biológiai tényezők hatását. A következő rész hazánk főbb 
talajtípusaival és talajviszonyaival foglalkozik. A kiváló szakkönyv értékét emeli, 
hogy szerző az erózióról szóló fejezet megírására az egyik leghivatottabb kutatót, 
Matyasovszky Jenöt kérte föl. Az erózió formái, a talaj tulajdonságok erózióra 
gyakorolt hatása, az erózió hazai megoszlása és a védekezési eljárásokat tárgyaló fejezet 
— sajnos igen röviden — jó összefoglaló képet ad erről a súlyos, népgazdasági szem
pontból szinte beláthatatlan károkat okozó talajpusztulásról.

A minden elismerést megérdemlő tudományos szakkönyv megjelenési formája 
méltó a tárgyhoz és a tartalomhoz. Az ízléses, szép kiállítású könyv, az Akadémiai 
Nyomda dolgozóinak válik dicséretére. Kár, hogy a XVI. táblát betöltő 30 színes, eredeti 
fényképfelvétel nyomdatechnikai hibáktól nem mentes.

A mű nyelvezete jó, könnyen érthető. Kissé zavarja az olvasót az általános kérdő
névmás használata, a vonatkozónévmás helyett.

Ezek a kis szépséghibák azonban nem csökkentik a könyv igen nagy értékét, mert 
nemcsak a talajtani kutatók, hanem a társtudományok művelői is igen értékes és régóta 
nélkülözött jó szakkönyvhöz, talajismertetéshez és talaj térképhez jutottak.

Szilágyi Tibor

ZERINVÁRYSZILÁRD : A Föld fizikája. „Művelt Nép” Tudományos és Ismeret - 
terjesztő Kiadó. Budapest, 1956. 464 (A/5) oldal, 216 ábrával. (Ára 31,50 Ft.)

A magyar szakirodalom hosszú idő óta nélkülözte olyan összefoglaló mű meg
jelenését, amely a Föld fizikáját, a geofizikát, népszerűsítő tudományos szinten ismer
tetné az érdeklődő nagyközönséggel. E hiány pótlására teljes mértékben megfelel 
Zerinváry legújabb könyve, amely a tőle megszokott élvezetes, világos, de mindenkor 
a legújabb tudománvos elméletekre és eredményekre is építő előadásban tárja elénk 
Földünk fizikáját. Külön kiemelendő, hogy műve mentes az egyoldalú elefántcsont - 
torony-szemlélettől, mert a Föli természeti jelenségeit mindenkor kozmikus viszony
lataiban tárgyalja, tehát lehetőség szerint összehasonlítja bolygó test véreink hasonló 
jelenségeivel, szerkezeti viszonyaival (pl. a Mars meteorológiája).

A műnek igen nagy részét érdeklődéssel olvashatja a meteorológus is, hiszen a légkör 
jelenségei a Föld fizikája keretében, a gázburok és részben a vízburok, valamint a felszín 
jelenségeiből tevődnek össze. Ezenfelül azonban a könyvnek egy nagyobb fejezete, 
az V., éppen a „Légkör fizikája” címet viseli, amely olyan fontos kérdéseket tárgyal, 
mint pl. „Miért van a Földnek légköre? (jobb lett volna ugyan : Mi okból van . . .), 
vagy „Néhány szó a vízpára és a széndioxid szerepéről” , illetve „A Föld gázcsóvája” 
stb. (A 131. oldalon sajtóhiba folytán a légkör CO, tartalma 10-szeres értékkel szerepel.)

A VI. fejezet a légköri elektromosság, a IX. pedig a földmágnesség tudnivalóit ismer
teti, de kapcsolódik a meteorológiához a IV. fejezet is, ahol a Föld mozgásairól szólva,
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szerző érinti a Coriolis-erő légköri szerepét. Természetesen a vízburok, vagy a Föld 
saját hőmérsékletének ismertetése is bő alkalmat ad időjárási összefüggések felemlíté- 
sáre, de még a földrengések tárgyalásakor is megemlíti azok meteorológiai kapcsolatát.

A könvv első 3 fejezete egyébként a Földdel, mint égitesttel foglalkozik, az utolsó 
4 pedig a Föld belsejének szerkezetével, a geológiai változásokkal (hegy- és kontinens
keletkezés), valamint a Föld kialakulásával ismertet meg bennünket. A művet tehát 
haszonnal forgathatja a meteorológus is, ha saját tudományát, illetve a légkör jelen
ségeit a tágabb geofizika keretében óhajtja szemlélni.

Berkes Zoltán

B. P. ALISZOV : Die Klimate der Erde (A Föld éghajlata.) 277 (B/5) oldal, 99 ábra, 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1954.

A klíma-osztályozások kérdése már régóta foglalkoztatja a klimatológusokat és 
geográfusokat. A Földnek klímakörzetek szerinti felosztásánál azonban igen eltérők 
az egyes kutatók szemléletei. Egyesek ún. statisztikai módszerekkel, meghatározott 
határ- és küszöbértékek alapján végzik el az osztályozást, mások genetikus klasszi- 

» fikáoiót vesznek alapul, és ismét mások a párolgás és a csapadék összehasonlítására 
építik a felosztást. Aliszov osztályozásának az a célja, hogy a rendelkezésre álló anyag 
alapján a bizonyos éghajlat kialakulására döntő folyamatokat áttekinthető, törvény- 
szerű rendszerbe foglalja.

Az általános légkörzésből és az ezzel szoros kapcsolatban levő időhelyzetekből 
kiindulva megkísérli az egyes klímaterületeken a középértékek létrejöttének az okát 
kifejteni. Fő ismertetőjelként a ,.légtömegek” komplex fogalmát vezeti be, s ezáltal 
a könyv különösen értékessé válik dinamikus klimatológiai szempontból. Tekintet
tel a helyenként még ma is elég gyér areológiai adatszolgáltatásra, Aliszov légtömeg
határait kissé hipotétikusoknak tekinthetjük. A megfigyelések számának szaporodásával 
azonban a relatív gyakorisági értékek segítségével ezek a határterületek pontosabban 
meghatározhatók.

Aliszov könyvének nagy érdeme, hogy a klimatológia és a szinoptikus meteorológia 
kapcsolatának újabb impulzust adott. A légkör fizikai törvényszerűségéből kiinduló 
klímaosztályozás közelebb viszi a megoldáshoz azt a problémát, hogy olyan fogalmat 
találjunk, amely valamely helynek, vidéknek vagy földrésznek a klímáját elemeinek 
egységes összefoglalásával ábrázolja.

Sajnos e munka nem foglalja magában a Szovjetunió éghajlatát. Ez területileg 
igen nagy hiányt képvisel a Föld éghajlati osztályozásánál. Ezen azonban könnyen 
lehetett volna segíteni a Rubinstein szerkesztésében megjelent Klimatológia III. részéből 
a megfelelő fejezetnek a beiktatásával. Ez a munka ugyanis Aliszov, Berling és Michel 
feldolgozásában több fejezetben ismerteti a Szovjetunió éghajlatát.

Békefjy József né

GELLERT, JOHANNES F. : Die Niederschlagsschwankungen im Hochland yon
Südwest-afrika. (Csapadékingadozás a Délnyugat-afrikai Felföldön). Abhandl. des Met. 
und Hydr. Dienstes der DDR, Nr. 32 (Band IV). 42 (A/4) oldal +  16 táblázat és 
18 térkép. Akademie-Verlag, Berlin, 1955.

J . F. Gellert e klimatográfiai tanulmánya egy olyan, időben és térben szeszélyes 
csapadékeloszlású és csapadékszegény ország viszonyait tárgyalja, mint Délnyugat- 
Afrika, ahol a sokévi csapadékátlag még az esőben leggazdagabb északi részen is csak 
600 mm körül van, a déli részen pedig 100 mm-nél is kisebbre csökken, s ahol a 
csapadékingadozás rendkívül fontos kérdés, mert az ország egész jövedelme majdnem 
kizárólagosan a mezőgazdaság jövedelmétől függ. A tanulmányt következetes fizikai- 
földrajzi szemléletmód kíséri végig : a .vizsgálat céljából a szerző az egész országot 
11 körzetre osztotta föl, a felosztásnál" pedig az állomássűrűség mellett a fizikai
földrajzi jelleget vette figyelembe. A 11 körzet 70 állomásának 10 évi (1928/29— 
1937/38) anyaga alapján vonta le következtetéseit. Az egyes éveket típusokba sorolva 
5 típust állapított meg : nagyon száraz, száraz, normális, nedves és nagyon nedves 
évet. 10 évből csak kettőben mutatkozott normálisnak a csapadék. Az évtized anyagát 
havonként is feldolgozva megvizsgálta, hogy az egyes évtipusokban hogyan oszlik el 
a csapadék az egyes hónapokra. Ezt az eljárást prognosztikai szempontból jelentős
nek tartja.

Foglalkozik a szerző a csapadékingadozás periodicitásával is. A fák évgyűrűinek 
vastagságából következtet vissza a Délnyugat-afrikai Felföld csapadékára az elmúlt
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években, és az évgyűrűk elhelyezkedésében összefüggéseket mutat ki : a vastagság
növekedési görbe matematikai vizsgálata során kitűnt, hogy az közelitőleg kettős 
szinuszhullámgörbe, 1960-ig megszerkeszthető, vagyis prognosztikai célra felhasznál
ható. A szerző 1936-tól vizsgálva a hullámgörbét megállapítja, hogy az aszályos 
1940/41-et és az 1947/48-as és 1948/49-es éveket, valamint az erősen csapadékos 
1949/50-et helyesen prognosztizálták a görbe alapján.

Nézetünk szerint helyes lett volna, ha a tanulmány az egyes tipizált évekről 
hőmérsékleti, légnedvességi és szél-adatokat is közölt volna. A szerző ugyanis a tanul
mány elején említi, hogy főleg a mezőgazdaság tervkészítéséhez szükséges ilyen irányú 
feldolgozás, — viszont az említett elemek ismerete nélkül nem dönthető el megnyug
tatóan, hogy valamely területen a csapadékot növénytermesztési vagy egyéb szem
pontból hogyan értékeljük. Ennek ellenére az érdekes, ötletes mű hasonló célú feldol
gozásokra például szolgálhat.

Lörincz Anna

Die Meteorologische Tagung in Frankfurt a. M. vom 17. bis 19. Oktober 1955. (A Né
met Meteorológiai Társaság Frankfurt am Main-i kongresszusa, 1955. okt. 17—19.) 147 
(A/4) oldal, 132 ábra, Berichte des Deutschen Wetterdienstes, No. 22. Bad Kissingen, 
1956.

A Német Meteorológiai Társaság frankfurti kongresszusán neves meteorológusok 
ismertették átfogóan az egyes témakörök problémáit. Az ismertetéshez csatlakozott 
még egv-két kiegészítő előadás, majd a jelenlevő szakemberek széleskörű vita keretében 
tárgyalták meg az egyes kérdéseket.

Az üdvözlő beszédek után H. Koschmieder (Darmstadt) megemlékező szavai hang
zottak el a Lindenbergi Obszervatórium nagynevű alapítójáról, Richard Assmannró\.

Az első szakülést a kicserélődési problémáknak szentelték. H. Lettan (Cambridge/ 
Mass.) tartotta a főbeszámolót, K. Brocks (Hamburg) és H. Hoinkes (Innsbruck) pedig 
a vitaelőadásokat a légköri hőmérséklet-rétegződésről, és a hőmérsékleti gradiens és 
a hőmérsékleti zavarok kapcsolatáról. A második szakülés a sugárzási- és hő-háztartással 
foglalkozott, főelőadó : F. Lauscher (Wien). W. Pohl (München) és A. Fleischer (Hamburg) 
az ultravörös sugárzás-mérésekről és a sugárzási háztartás hosszú- és rövidhullámú 
komponenseiről tartották a vitaelőadásokat. A harmadik témakör a magaslégkör mete
orológiája volt. Itt három főelőadó működött közre : H. K. Paetzold, E. A. Lauter és 
M. Siebert. A szélmérésekről, az ionoszféra meteorológiájáról és a légköri nomenklatú
ráról szóló vitaelőadásokban H. Berg, K. Rawer és H. Flohn vettek részt.

R. Scherhag (Berlin) és K. Hinkelmann (Frankfurt) tartottak áttekintő beszámolót 
a ciklonkeletkezést érintő kérdésekről ; ezt kiegészítették H. Reuter (Wien) és M. Öadez 
(Belgrad) előadásai a magasabb rétegek szerepéről a talajmenti nyomásváltozásban, 
és az orografikus ciklon és anticiklon keletkezéséről. Ezekkel az előadásokkal párhuza
mosan Mühleisen és Verzár (Basel) beszámoltak tapasztalataikról a kondenzációs mag- 
számlálókkal kapcsolatban és Skeib ismertette a légköri zörejek betájolásának a mód
szerét.

Az utolsó témakör az általános cirkuláció volt. A főelőadásban J . K. Bannon 
(Harrow) beszámolt az angol Meteorological Office-nak az egész világra kiterjedő vizs
gálatairól a szabadlégkör klimatológiájának a tárgyköréből. J. v. Mieghem (Bruxelles), 
F. De fant (Innsbruck), H. Flohn (Frankfurt) és R. Holzapfel (Bad Kissingen) tartották 
a vitaelőadásokat a meridionális cirkulációról, a futóáramlásokról, az indiai 
nyári monszunokról és a hegyeknek az általános légkörzésre gyakorolt hatásáról.

Mind a főelőadások, mind a vitaelőadások igen kiválóan megvilágították az egyes 
témakörök problémáit és jelentékenyen hozzájárultak a kutatómunkák további irány
vonalának a meghatározásához.

Békeffy József né
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Súlyos veszteség érte a hazai mező
gazdasági tudományt Keybig Lajos két
szeres Kossuth-díjas akadémikus 1956. 
június 21-én bekövetkezett halálával.

A fáradhatatlan, nagy tudású kutató 
nevéhez számos talajtani, agrotechnikai, 
trágyázási stb. kérdés megoldása fűződik. 
Vizsgálataiban nagy súlyt helyezett az 
agrometeorológiára és ezen belül a talaj- 
klíma kutatásra. Életcélja a hazai rossz
minőségű talajok megjavítása, az okszerű 
agrotechnika széleskörű bevezetése volt. 
Élete végéig fáradságot nem ismerő ki
tartással és szorgalommal végezte mun
káját mezőgazdaságunk korszerűsítése te
rén.

A Magyar Meteorológiai Társaság volt 
tagját gyászolja az elhúnyt nagynevű 
tudósban. ( Sz. T.)

★

F. BAUR AZ „IDŐJÁRÁS“ SZER
KESZTŐBIZOTTSÁGÁBAN. Annak a 
mindjobban növekvő megbecsülésnek, ame
lyet az utóbbi években erőteljesen fejlődő 
magyar meteorológia s ezt a fejlődést 
tükröző folyóiratunk az európai szakkö
rökben kivívott magának, örvendetes jele
ként könyvelhetjük el azt, hogy szer
kesztő bizottságunkba a nemzetközi együtt
működés jegyében több neves külföldi 
vezető meteorológust sikerült megnyer
nünk. Számuk most örvendetesen ismét 
gyarapodott : Folyóiratunk jelen számá
ban dr. Franz Banr Majna-Frankfurt-i 
egvetemi tanár nevét is ott találja olva
sónk szerkesztő bizottságunk tagjai sorá
ban. F. Baur professzor Európában éppen 
úgv, mint Európán kívül is, nemcsak 
ismert és elismert tekintélyű művelője a 
hosszú tartamú időelőrejelzés tudományá
nak, hanem joggal nevezhető e jelentős 
kutatási ág egyik megalapozójának, aki 
számos új fogalommal gazdagította a táv- 
prognosztika terminológiáját. A magyar 
meteorológiával fennálló kapcsolatai 1927-

re nyúlnak vissza, amikor a Magyar 
Meteorológiai Társaság által kitűzött Tol- 
nav-pályadíjat nyerte el egyik tanulmá
nyával. 1936-ban a Társaság már levelező 
tagjává is választotta F. Baur profesz- 
szort, elismeréséül annak a nagy jelentő
ségű távprognosztikai tudományos kutató
munkának, amelyet a vezetésével szerve
zett Bad Homburg-i ,,Forschungsinstitut 
für langfristige Witlerungsvorhersage" élén 
kifejtett. Örömmel üdvözöljük az ősz 
Baur professzort szerkesztő bizottságunk 
tagjai között. Működése elé nagy várako
zással tekint a magyar meteorológusok 
tábora. ( K. J .)

★

H. T. HESSELBERG A „PRIX DE 
L’OMI« ELSŐ KITÜNTETETTJE. A
Meteorológiai Világszervezet Végrehajtó 
Bizottsága díjat létesített a meteorológia 
területén végzett kiváló munka jutalma
zására. A jutalom a ,,Nemzetközi meteo
rológiai szervezet díja” (Prix de 1’Organi
sation météorologique internationale) ne
vet viseli és három részből áll : arany
éremből, pénzjutalomból és oklevélből. 
Az érem 14 karátos aranyból készül, át
mérője 57 mm ; egyik oldalán az OMM 
hivatalos jelvényét viseli, a másik oldalon 
a megfelelő felírást latin nyelven. A pénz
jutalom összegét 1200 dollárban állapí
tották meg. Az oklevél a jutalom megoko- 
lását tartalmazza.

Az első ízben 1955-ben odaítélt díjat 
dr. H. Theodor Hesselberg kapta. Hessel
berg 40 éven át, egészen 1955. október 
31-ig, a norvég meteorológiai szolgálat 
igazgatója volt. Meteorológus pályafutá
sának csaknem öt évtizede során fárad
hatatlanul és önzetlenül dolgozott a nem
zetközi meteorológiai tudomány legmaga
sabb színvonalának elérésééi't. Igen nagy 
részt vállalt a Nemzetközi Meteorológiai 
Szervezet munkájában, vezető szerepet 
töltött be a legtöbb igazgatói konferen
cián : Koppenhágában (1929), Varsóban 
(1935), Londonban (1946), Washington
ban (1947), Párizsban (1951). Több évig 
a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet el-
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nőké volt, s e minőségében, de azóta 
sem, soha nem tért ki a nemzetközi 
meteorológiai együttműködést előmozdító, 
sokszor különös körültekintést igénylő 
feladatok teljesítése elől. T. Hesselberg 
kitüntetésének híre osztatlan örömet kel
tett a magyar meteorológusok körében, 
annál is inkább, mert a Magyar Meteo
rológiai Társaság Hesselberget — a dina
mikus meteorológia terén kifejtett tudo
mányos munkásságának elismeréséül — 
már 1936-ban tiszteletbeli tagjainak sorába 
választotta.

Az idei és a következő évek díjainak 
odaítélésére a Végrehajtó Bizottság jelölő 
bizottságot alakított. A jelölő bizottság 
tagjai : S. Basu (India), A. Nyberg (Svéd
ország), G. Sutton (Egyesült Királyság) 
és A. Thomson (Kanada). A jelölő bizott
ság az 1956. évi díj odaítélése végett öt 
névből álló listát terjeszt a Végrehajtó 
Bizottság szeptemberi ülése elé, s hogy 
az öt javasolt kiváló meteorológus közül 
ki kapja a kitüntetést, azt végső fokon 
a Végrehajtó Bizottság dönti el. ( B. J.-né)

★

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTSÁGI 
HÓNAP keretében 1956. március 29-én 
ülést tartott a Magyar Meteorológiai Tár
saság is. Az ülésen Bacsó Nándor egyet, 
tanár tartott előadást a Szovjetunió ég
hajlatáról. A főbb meteorológiai elemek 
területi eloszlásának ismertetésével fel
vázolta a Szovjetunió éghajlatának jel
legzetes sajátosságait, s az így felvázolt 
képet útleírásokból származó részletekkel 
tette még elevenebbé. Az előadás után 
Hille Alfréd mondotta el néhány személves 
élményét a belső-ázsiai és szibériai éghajlat 
sajátosságáról, s tette ezzel még eleve
nebbé, élménvszerűbbé az elhangzott elő
adást. (P. Gy.)

★

AZ IONOSZFÉRA ALSÓ RÉTEGEI
RŐL tartott előadást Flórián Endre, a M. 
M. T. 1956. május 3-i előadó ülésén. 
Az érdekes előadás összefoglalta az ionosz
féra alsó rétegeiről szerzett eddigi ismere
t-cinket, és a jól összeválogatott bőséges 
szemléltető anyag bemutatásával mind
végig lebilincselte az ettől a tárgykörtől 
távolabb állók érdeklődését is. Az előadás 
főként az ionoszféra-kutatás rádiótechnikai 
alkalmazását domborította ki, rámutatott 
azonban a meteorológiai kutatásokban 
való felhasználásra.

Az előadást követő megbeszélés során 
Koch József arról számolt be, hogy hazai 
ionoszféra-kutatásunk eredményeit mi 
módon használják fel a távközlés külön
böző területein. (P. Gy.)

DR. A. MÁDÉ MAGYARORSZÁGON.
A Magyar Népköztársaság Meteorológiai 
Szolgálata vezetőjének meghívására 1956. 
június 5-én Budapestre érkezett dr. Alfred 
Müde, a hallei Agrometeorológiai és Bio- 
klimatológiai Kutató Intézet igazgatója.

A. Mádé neve az agrometeorológiai 
kutatás terén elért eredményei révén 
szűkebb hazájában, a Német Demokra
tikus Köztársaságban éppen úgy, mint 
annak határain kívül is jól ismert, és a 
nemzetközi agrometeorológiai szakiroda- 
lomban számon tartott név. A magyar 
meteorológia művelői előtt személye sem 
ismeretlen : a Magyar Tudományos Aka
démia által 1952 novemberében Buda
pesten rendezett meteorológiai és hidroló
giai kongresszuson ő képviselte a Német 
Demokratikus Köztársaság meteorológu
sait. Mostani itt-tartózkodása tehát a 
magyar meteorológia nemzetközi kapcso
latainak elmélyítésén túl a legszorosabb 
baráti együttműködés jegyében folyha
tott le.

A. Mádé igazgatót elsősorban a magyar 
agrometeorológiai kutatás kérdései érde
kelték; ezért igen behatóan tanulmányozta 
a martonvásári Agrometeorológiai Obszer
vatórium munkáját. Megszemlélve az itteni 
kutatásokat, ismételt eszmecserét folyta
tott az obszervatóriumban folyó kutatá
sok vezetőjével, Kulin Istvánnal és az 
obszervatórium kutatóival. E megbeszé
lések az elvi problémák megvitatásán 
kívül a magyar agrometeorológus-kutatók 
számára sok hasznos tanulsággal jártak 
agrometeorológiánk és mikroklimatológi- 
ánk mérési módszereinek és műszer
konstrukciós kérdéseinek előbbrevitele te
rén. Végiglátogatta Mäde igazgató az 
Orsz. Meteorológiai Intézet kutatóosztá
lyait is, ahol bőséges alkalom nyílt az 
egyes kutatási ágaknál mutatkozó közös 
problémák megtárgyalására.

Június 15-én a magyar meteorológiai 
szolgálat kutatógárdája előtt nagyszabású 
előadásban ismertette Mäde az agro
meteorológia helyzetét a Német Demok
ratikus Köztársaságban, az ott folyó 
agrometeorológiai és mikroklímakutatások 
adatfeldolgozási és alkalmazási módszereit, 
végül ezek eredményeiről nyújtott átfogó 
áttekintést. A többórás, vetített képekkel 
és térképekkel gazdagon illusztrált, kitűnő 
előadással kapcsolatban a magyar kutatók 
által fölvetett kérdésekre június 21-én 
külön előadásban válaszolt.

Mäde igazgató június 25-én hagyta el 
Magyarországot. Háromhetes itt-tartózko- 
dása a termékeny tudományos megbeszé
léseknek és a bensőséges, baráti együtt
működésnek kellemes emlékét jelenti a 
magyar meteorológusok számára. ( K. J .)
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MIKROKÁRT YÁKON A NEMZET
KÖZI GEOFIZIKAI ÉV ADATAI. Nap
jainkban az egyre bonyolultabb gépi be
rendezések igen sok téren helyettesítik az 
elmúlt századok embereit, akiknek csak 
toll és papír, számolóléc és diagramm 
állott rendelkezésükre a tudományos ku
tatások adathalmazának kiszámítására és 
osztályozására. Az idők folyamán az em
beri erő helyébe a nyomdagép lépett, 
majd az egyre speciálisabbá váló számoló
gépek. Ezek mind nagyban hozzájárultak 
a szerzett ismeretek megőrzéséhez és el
terjesztéséhez. Újabb lépést jelentettek a 
tudományos adatok tárolásában a 
mikrofilmek és lyukkártyák, használatuk 
azonban csak akkor előnyös, ha a hatal
mas mennyiségű statisztikai adathalmaz 
átnézésére, analízisére és összeolvasására 
megfelelő berendezés áll rendelkezésre. A 
mikrofilmnél is olcsóbb és gyakorlatibb 
módja a tudományos tájékoztatásnak a 
mikrokártya.

A mikrokártya egy 12,5x 7,5 cm méretű 
lap, amely átlagosan 40—60 mikrofotogra- 
fikus reprodukciót tartalmaz. Ennélfogva 
fölöttébb alkalmas nagy mennyiségű adat
halmaznak kis helyen tárolására. Fel
ismerve ennek hatalmas előnyeit, a Me
teorológiai Világszervezet titkársága elha
tározta, hogy a'Nemzetközi Geofizikai Év 
meteorológiai megfigvelési adatait össze
gyűjti, és mikrokártyákon reprodukálva 
juttatja el az igénylőkhöz. Egy mikro
kártya kb. 2000 teljes megfigyelést tartal
maz.

Valamennyi világrész összes szinop
tikus meteorológiai állomásának egyetlen 
talajmenti megfigyelési terminusáról az 
adatok 3 mikrokártván közölhetők, ami 
a Nemzetközi Geofizikai Év teljes tarta
mára számítva kb. 7000 kártyát jelent.. 
Ugyanennyi kártyára lenne szükség a 
tengeri szinoptikus megfigyelések, továbbá 
a rádiós szélmérések és rádiószonda- 
adatok, végül a magassági szél-adatok 
számára. Egy mikrokártya ára a rende
lések számától függően 12—21 cent, tehát 
a kb. 30 000 mikrokártvát tartalmazó 
teljes adatkészlet ára 3600—6300 USA- 
dollárt tenne ki.

A Nemzetközi Geofizikai Év csak 1957. 
július 1-én kezdődik, a Meteorológiai 
Világszervezet titkársága azonban már 
most megkezdte a meteorológiai adat
gyűjtő központok felállításának megszer
vezését. Elgondolások szerint az egyes 
központok által begyűjtendő anyag Genf- 
ben futna össze, s ott a Meteorológiai 
Világszervezet gondoskodik a megfigyelé
sek anyagának mikrokártyákon történő 
gyors és korszerű publikálásáról.

( B. J.-né)

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁR
SASÁG 1956. ÉVI KÖZGYŰLÉSE.
A Magyar Meteorológiai Társaság 1956. 
május 24-én tartotta XXX. közgyűlését 
az Orsz. Meteorológiai Intézet pestszent
lőrinci Obszervatóriumának dísztermében. 
A közgyűlést délután 3 órakor nyitotta 
meg Dési Frigyes elnök, üdvözölve a meg
jelent tagokat és vendégeket.

Az elnök megnyitójában vázolta társa
ságunk életének az elmúlt közgyűlés óta 

'bekövetkezett főbb eseményeit. Megnyitó 
beszédében foglalkozott az elért eredmé
nyekkel, és rámutatott a tapasztalható 
hiányokra. (Az elnöki megnyitót folyó
iratunk legközelebbi, 1956. 4. számában 
közöljük.)

Az elnöki megnyitó után Béli Béla, 
az obszervatórium vezetője emlékbeszédet 
mondott Marczell Györgyről, a hazai 
aerológiai kutatás úttörőjéről. Jelen köz
gyűlés egyben névadó ünnepség is volt, 
miután a tavalyi közgyűlésen hozott 
javaslattétel szerint az obszervatóriumot 
Marczell Györgyről nevezték el.

Az emlékbeszéd elhangzása után az 
elnök bejelenti, hogy a május 17-re 
hirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, 
tehát az alapszabály értelmében jelen 
közgyűlés a megjelent tagok számától 
függetlenül is határozatképes. Jelen ülés 
jegyzőkönyvének vezetésére felkéri Péczely 
György jegvzőt, a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Berkes Zoltán és Ozorai Zoltán 
választmányi tagokat. Majd felkéri a 
társaság főtitkárát, Kéri Menyhértet, hogy 
a tavalyi közgvűlés óta eltelt időszak 
működéséről szóló jelentését mondja el.

Kéri Menyhért főtitkári jelentésének 
bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a tár
saság elmúlt évi munkájának értékeléséhez 
a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. 
kongresszusán a tudományról és a tudo
mányos munkáról tett megállapítások 
szolgálhatnak zsinórmértékül. A statisz
tikai adatok, a társaság krónikája nem 
mutatnak rossz képet — mondotta beve
zető szavai után Kéri főtitkár. Megálla
pítható, hogy a múlt évi közgyűlés által 
jóváhagyott programot nemcsak egészé
ben, hanem részleteiben is megvalósí
tottuk.

Az elmúlt közgyűlés óta társaságunk 
újonan alakult szerve, a Tudományos 
Tanács kétszer ülésezett, ami az eredeti 
tervek és elgondolások valóra válását je
lenti. A Tudományos Tanácsnak ugyanis 
az a célja, hogy két közgyűlés között 
megszabja a társaság tudományos munká
jának általános irányvonalát. Megállapít
hatjuk, hogy a Tudományos Tanács ezt 
a feladatát maradéktalanul betöltötte, 
amiért a Tudományos Tanács minden 
tagját köszönet illeti meg. Az elmúlt év

192



tapasztalatait mérlegelve szükségesnek mu
tatkozott, hogy a Tudományos Tanács 
tagjainak számát eggyel emeljük, lehetőleg 
a biológia határtudományát művelő kiváló 
társasági tag személyével.

Választmányi ülést négyet tartottunk, 
melyeknek résztvevői az egész választ
mánynak átlagosan kétharmadát tették. 
Az előadóülések száma 13 volt, ami 
örvendetes számszerű fejlődést jelent az 
elmúlt évekhez viszonyítva. Meg kell 
azonban állapítanunk azt, hogy ugyan
akkor az előadóülések látogatottsága bizo
nyos mértékben visszaesett . Ennek részben 
az is oka lehet, hogy más, rokontudomá
nyokat művelő tudományos egyesületek 
is fokozták előadói tevékenységüket, ami 
az előadások gyakori időbeli párhuzamos
ságát tekintve, az érdeklődők létszámának 
megoszlását vonta maga után. Meg kell 
azt is említenünk, hogy az előadásainkat 
követő viták aktivitása is csökkent. Mind
ezekből azt a tanulságot kell leszűrnünk 
társaságunk jövő évi működésére vonat
kozóan, hogy jelenlegi maximalista munka- 
módszerünkön határozottan változtatnunk 
kell, és szervezettebbé kell tegyük az 
együttműködést a rokon tudományos egye
sületekkel. Mindezek ellenére megállapít
hatjuk, hogy előadóüléseink témaköre 
lényegesen színesebbé vált azáltal, hogy 
az elmúlt év folyamán két ülésen is alkal
munk volt külföldi szakmai tapasztalatok
ról, élményekről beszámolót hallanunk. 
Az előadások közül külön ki kell emelnünk 
Pintér László, Bodolai István és Bodolai 
Istvánná múlt év végén jutalmazott elő
adásait, továbbá Lászlóffy Woldemár ez év 
február 2-án tartott előadását. Ugyancsak 
nagy sikere volt az idei Magyar—Szovjet 
Barátsági hónap keretében tartott »elő
adásunknak, melyben Bacsó Nándor a 
Szovjetunió éghajlatát ismertette. Örven
detes tény, hogy több olyan nagyobb 
társasági megmozdulásról számolhatunk 
be, melyek aktivitásunk tanúbizonyságai 
voltak más tudományos egyesületek, ku
tatóintézetek és népgazdaságunk legkülön
bözőbb ágai felé. A tavaly júniusban 
Szegeden megtartott vándorgyűlés nagy 
sikere, a gyümölcsöző szakmai vitákat 
keltő előadások arra engednek következ
tetni, hogy a társasági életnek ez az 
új oldala rendszeresen visszatérő, ered
ményeket produkáló munkaterület lesz. 
Éppen ezért idén is rendezünk vándor- 
gyűlést, melyet Sopronban szándékozunk 
megtartani augusztus 24—25-én. Ez év 
február—március—április hónapjaiban or
vosmeteorológiai szakosztályunk megren
dezte a II. orvosmeteorológiai tanfolya
mot. A tanfolyam iránt nagy érdeklődés 
mutatkozott, amit bizonyít az, hogy a 
hallgatók száma meghaladta a százat. 
A tanfolyam az elsőhöz hasonlóan két

5  I d ő j á r á s

részre tagozódott. Az első részben a mete
orológiai alapismereteket sajátították el 
a hallgatók, Béli Béla, Takács Lajos, 
Aujeszky László, Flórián Endre, Berkes 
Zoltán, Bacsó Nándor és Wagner Richard 
előadók tolmácsolásában; a második rész
ben Kérdő István, Páter János, Takácsy 
László, Takáts István, Horváth László 
Gábor, Predmerszky Tibor és Mórik József 
az orvostudomány legkülönbözőbb terü
leteiről válogatták össze azokat a problé
mákat, amelyek a beteg szervezetre gya
korolt időjárási és éghajlati hatásokat 
tárgyalják. A tanfolyam anyagának helyes 
összeválogatásáért és a szervezési munkák 
jó elvégzéséért Schulhof Ödön szakosztályi 
elnöknek és Kérdő István szakosztályi 
titkárnak kell köszönetét mondanunk. 
A tanfolyam sikerére jellemző az a nagy
fokú érdeklődés, amit a tanfolyam anyagát 
tartalmazó jegyzet iránt tanúsítanak a 
résztvevőkön kívül is. Meg kell említenünk 
a Meteorológiai Intézet Martonvásári Ob
szervatóriumában márciusban megtartott 
matematikai statisztikai tanfolyamot, ahol 
Gzelnai Rudolf ismertette az obszerva
tórium kutatói és az MTA. Martonvásári 
Kutató Intézetének tudományos munka
társai előtt azokat a főbb statisztikai 
matematikai módszereket, melyeket min
dennapi kutatómunkájuk során értékesít
hetnek. Külön dicséret illeti az előadót 
azért a lelkes munkáért, melyet a tan
folyamon elhangzottak jegyzetben történő 
megjelenése érdekében kifejtett.

A társ- és rokontudományi egyesületek
kel való együttműködés az elmúlt évben 
sem hiányzott, sőt örvendetesen tovább 
bővült. Az Eötvös Lóránd fizikai társu
lattal közös előadóülést tartottunk, és 
előadóink közül jó néhányan voltak más 
tudományos egyesületek tisztikarának tag
jai. Társaságunk tagjai is bőven kivették 
részüket más egvesületek munkájából, 
így a Hidrológiai Társaságban, a Földrajzi 
Társaságban, az Energiagazdálkodási Tu
dományos Egyesületben társaságunk szá
mos tagja működött közre előadóként, 
felkért hozzászólóként vagy bizottsági 
tagként.

A főtitkári jelentés befejező részében 
röviden vázolta a társaság előtt álló 
legfontosabb feladatokat. Az eddigi tapasz
talatok azt mutatják, hogy még fokozot
tabban kell a mezőgazdaság meteorológiai 
problémáival foglalkoznunk. A termés
hozamok emelése, új növények meghono
sítása mind olyan problémák, amelvek 
során a meteorológusok nem hallgathat
nak, már csak azért sem, mert az első 
ötéves terv tapasztalatain okulva hiva
tásunkat már abban az esetben is betölt - 
hetjük, ha egy nvilvánvalóan helytelen 
intézkedés megelőzésére felemeljük tilta
kozó szavunkat. „Úgy vélem, ha Társa
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ságunk erőfeszítéseit a második ötéves 
tervben kitűzött célok szolgálatába állítja, 
akkor alapszabályszerűen fog működni. 
Ehhez kérem a tagság támogatását az új 
tisztikar számára, amennyiben beszámo
lóm alapján a most lelépő tisztikarnak 
a felmentést megadja’1 fejezte be jelen
tését Kéri Menyhért főtitkár.

Ezután Görgényi Lajos pénztárosi jelen
tését mondotta el. Az 1955. évi költség- 
vetésünk előirányzata 9600 Ft volt, ezzel 
szemben bevételeink összesen 12 313 Ft-ot 
tettek ki. 1956 első öt hónapjában bevé
telünk összesen 4003 Ft volt. Az 1956-os 
költségvetés végleges keretszámait az 
MTESZ-tői ezideigmég nem kaptuk meg, 
azok megállapítása most van folyamatban. 
Tagdíj bevételeink ha nem is mutatnak 
emelkedést, de csökkenés sem tapasztal
ható. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
olyan társasági tagokat is tartunk nyilván, 
akik több éves tagdíjhátralékban vannak.

A számvizsgáló bizottság jelentését 
Mózes István terjesztette a közgyűlés elé. 
Társaságunk pénzügyi helyzete egyensúly
ban van, illetve bevételeink meghaladják 
a kiadásokat. Kívánatos lenne, hogy az 
1956. évi költségvetésben, mely még nincs 
véglegesen megállapítva, a MTESZ fokozná 
a Társaság anyagi támogatását, hogy 
tudományunknak a népgazdaság minden 
ágával való kapcsolatát bővíthessük és 
még élénkebbé tehessük. Miután a szám- 
vizsgáló bizottság a társaság pénzkeze
lését rendben találta, ezért kéri a köz
gyűléstől a bizottság részére a felmentés 
megadását.

A főtitkári, pénztárosi és számvizsgáló 
bizottsági jelentések tudomásulvétele után 
a tagság a lelépő tisztikarnak a felmentést 
megadta.

Ezután Zách Alfréd, mint a jelölő 
bizottság elnöke, javaslatot tesz aj XXX. 
közgyűlés által megválasztandó tisztikar 
és a választmány tagjainak személyére. 
A közgyűlés a szavazatszedő bizottság 
vezetőjéül Flórián Endrét, tagokul 
Ambrózy Pált és Borbély Editet küldi ki.

A szavazás tartamára az elnök az ülést 
felfüggeszti.

Szünet után az elnök bejelenti Láng 
Sándor és Salamin Pál kimentését, majd 
megnyitja az elhangzott beszámolók fölött 
a vitát.

Bacsó Nándor felszólalásában hiányolta, 
hogy a főtitkári jelentés nem szólt szak
lapunkról, az ,,Időjárás” -TÓI. Továbbiak
ban javasolta, hogy hívjunk létre egy 
olyan szakosztályt, mely az ipari mete
orológia kérdéseivel foglalkozzék. Végül 
Marczell Györgyre, mint az emberre, és 
a fiatal meteorológusok egykori pártfogó
jára emlékezett vissza néhány keresetlen 
szóval.

Kulin István rámutatott arra, hogy a 
mezőgazdasági szakemberek részére meny
nyire fontos a kellő meteorológiai tájé
kozottság, s hogy ennek a megteremtésé
ben milyen nagy szerepe van társasá
gunknak.

Aujeszky László azt javasolta, hogy 
a jövőben a társaság előadásai ne zömmel 
az alkalmazott meteorológia tárgyköréből 
legyenek, hanem azok a meteorológia alap
kérdéseit érintsék.

Kérdő István az orvosmeteorológiai 
szakosztály további fejlődésének útjait 
vázolta. Legfontosabb program a jövő 
számára az orvosmeteorológiai prognosz
tika megszervezése és a gyógyhelyek 
klimatológiai vizsgálatának elmélyítése.

Páter János helyeselte a Bacsó Nándor 
által fölvetett ipari meteorológiai szak
osztály tervét. Célszerűnek tartaná, ha 
az „Időjárás” negyedévenként egy-egy 
pótfüzetet adna ki az alkalmazott mete
orológiai kutatások publikálása céljából.

Kéri főtitkár válasza után Bacsó Nándor 
a Steiner Lajos emlékérem bizottság 
javaslatának előterjesztésével az emlék
érem odaítélésére tesz javaslatot. A köz
gyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadva, 
1956-ben a Steiner Lajos emlékéremmel 
a következőket tünteti ki :

A M a g y a r  S z a b v á n y ü g y i  H iva ta l  külfö ld i  s z a b v á n y t á r a
Felhívjuk az  é rd e k lő d ő k  figye lm ét ,  hogy a  M agyar  S zabványügy i  Hivata l,  m in t a  N em ze t

közi S z a b v án y o s í tá s i  S ze rveze t  (ISO) tag ja ,  37  á l lam  szabványügy i  sze rveze téve l  á ll ös szekö t
te té sben  és s z a b v á n y tá r á b a n  34  á l lam  s z a b v á n y a i  t a l á lh a t ó k  meg, s ezek  szám a  m egközel í t i  a 
s zá z ez re t .  A szab v án y o k  DK-rendszer (Tizedes O sz tá ly o z á s )  szerin t .a  k a r to té k k a ta l ó g u s b a n  gyorsan  
és könnyen m e g ta lá lh a tó k .  Ezenkívül o r s z á g o n k é n t  s zám sorrend i  k a ta ló g u s  is á ll rende lkezés re .

A s zabványok  a M agyar  Szab v án y ü g y i  H iv a ta l tó l  kö lc sönképpen  m eg k a p h a to k ,  ha csak 
egy  p é ld á n y  van meg — kö l tség tér í té s  m e lle t t  — le fo tó z ta th a tó k .  A M ag y a r  S zabványügy i  Hivatal 
s za b v á n y tá ra  a z  é rd e k lő d ő  műszaki  szakem bereknek ,  tu d o m án y o s  k u ta tó k n ak  nagy  s eg í t sége t  
je lent tu d o m án y o s  és szak i rányú  munkájukhoz.

A s za b v á n y tá r  h é tk ö z n ap  — s z o m b a t  k ivéte lével d. e. 9-13 ó rá ig ,  s z o m b a to n  9-11 ó rá ig  
á ll az  é rd e k lő d ő k  ren d e lkezésére .

F e lv i lágos í tá s t  a d  : Lázár G yörgyné ,  M ag y a r  Szab v án y ü g y i  Hivata l ( te le fo n :  189-800,  
174-es m. á.) Budapest IX. Ollői  út 25.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL
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Az érem ezüst fokozatával jutalmazza 
Kulin Istvánt, az Országos Meteorológiai 
Intézet agrometeorológiai osztályának ve
zetőjét, akinek a hazai agrometeorológiai 
kutatás megszervezésében nagy érdemei 
vannak, s a társaság agrometeorológiai 
szakosztályának vezetésével jelentős mér
tékben hozzájárult az agrometeorológiai 
ismeretek népszerűsítéséhez.

Ugyancsak az érem ezüst fokozatával 
jutalmazza Páter János MÁV főorvost, 
aki évtizedek óta igen buzgó és eredményes 
munkásságot fejt ki az orvosmeteorológia 
és a bioklímatológia terén, mind a szer
vezés, mind pedig az önálló kutatás 
vonalán. Különösen jelentősek a munka
helyek mikrokhmatikus viszonyaira vonat
kozó kutatásai, amelyek a dolgozók egész
ségvédelme terén elsőrendű fontosságúak.

A legalább 20 éven át jól észlelő klima
tológiai állomások vezetőinek, ill. vezető
ségének sorában az érem bronz fokoza
tával jutalmazza :

Az Eszakmagyarországi Áramszolgáltató 
Vállalat Telepét Gyöngyösön, észlel 1932 
óta. Az Állami Tüdőbeteg Ggóggintézetet 
Mátraházán, észlel 1937 óta. Magyarlaki 
Gézát Siklóson, észlel 1937 óta.

Az alábbi legalább 30 éven át jól 
észlelő csapadékmérő állomások vezetőit: 
Riedelmayer János ny. igazgató-tanítót 
Hajdúszoboszlón, észlel 1922 óta. Kők 
Gyula tanítót Péren, észlel 1922 óta, 
Varga Ferenc földművest Szakálvon, ész
lel 1921 óta. Szili Sándor kertészt Türjén, 
észlel 1922 óta, Tőrös Sándor igazgató- 
tanítót Vésztőn, észlel 1926 óta.

A tárgysorozat következő pontja az 
1956. évi pályázatok kihirdetése volt. 
A pályatételeket kitűző bizottság javas
latát Kakas József terjesztette elő. Pálya
munkák nyújthatók be a meteorológia 
különböző területeiről, elsősorban a mező- 
gazdaság és az egészségügy érdekeit elő
mozdító meteorológiai kutatások terüle
téről, valamint a magyar meteorológiai 
kutatás történetének tárgyköréből. A leg
jobb pályamű díja 2000 Ft, emellett a 
további két legjobb pályaművet 1000 — 
1000 Ft-al díjazza a Társaság.

A szavazatszedő bizottság időközben 
elkészült jelentését Flórián Endre ismer
teti. A közgyűlés titkos szavazásának 
eredményeként a megválasztott tisztikar 
ill. választmány tagjai a következők :

Elnök : Dési Frigyes egyet, tanár, az 
Országos Meteorológiai Intézet igazgatója, 
a Tudományos Tanács tagjai : Bacsó 
Nándor, Berényi Dénes, Fekete Zoltán, 
Wagner Richárd egyetemi tanárok és 
Páter János MÁV főorvos. Ügyvezető 
alelnök Aujeszky László, főtitkár Kéri 
Menyhért, titkár Szilágyi Tibor, pénztáros

Görgényi Lajos, jegyző Péczely György, 
számvizsg. biz. elnök Mózes István, fe
gyelmi biz. elnök Zách Alfréd.

Az új választmány tagjai : Bajai Jenő 
(Martonvásár), Bartha György, Balta Er
zsébet, Bánsági Gizella, Berkes Zoltán, Béli 
Béla, Bodolai István, Bodócs István Győr), 
Botvay Károly (Sopron), Csala István 
(Cegléd), Csaplak Andor, Egerszegi Sán
dor, Flórián Endre, Hajósy Ferenc, Héder 
István, Hille Alfréd, Kakas József, Kérdő 
István, Kiss István (Szeged), Körösi György, 
Láng Sándor, Manninger G. Adolf (Gö
döllő), Oroszlány István (Szarvas), Ozorai 
Zoltán, Papp László, Predmerszlcy Tibor, 
Salamin Pál, Takács István, Takács Lajos, 
Tóth Ferenc, Veress László, Vladár Endre 
(Keszthely).

Az eredmény kihirdetése után Dési 
Frigyes az új tisztikar nevében köszönetét 
mond a bizalomért a közgyűlésnek, majd 
ismerteti a társaság működésének további 
terveit.

Fő irányelvként — mondotta többek 
között —, az lebegjen a társaság előtt, 
hogy inkább kevesebbet, de jót vegyen 
a programjába. Nagy súlyt kell helyez
nünk az agrometeorológiára, ezért cél
szerű lesz, ha az elkövetkező társasági 
évben agrometeorológiai tanfolyamot indí
tunk meg. Ugyancsak foglalkoznunk kell 
az agrometeorológiai távprognózisok kér
désével is. Hasznos lenne egy olyan nép
szerű könyvecske megírása, amely meg
magyarázná az érdeklődőknek azt, hogy 
az időjárásjelentésekben használt kifeje
zéseket mi módon kell értelmezniük, és 
amely bemutatná a prognózisok gyakor
lati felhasználásának különböző lehető
ségeit. Kívánatos lenne, hogy valamelyik 
előadóülésünkön ismertetésre kerüljenek 
a numerikus prognosztika eddigi ered
ményei. Az elkövetkező évben lehetősé
günk lesz arra is, hogy egyik külföldi leve
lező tagunkat meghívhassuk előadás meg
tartására. Miután küszöbön állazl957-es 
nemzetközi geofizikai év, egyik meg
tartandó előadásunk az ezzel kapcsolatban 
felmerülő problémákkal foglalkozhatna. 
Az elnök végül ismertette azokat a terve
ket, melyek az 1957-ben megrendezendő 
vándorgyűlésre vonatkoznak. A vándor- 
gyűlés színhelyének Siófokot javasolja, 
ahol azt a Meteorológiai Intézet újonnan 
fölépült obszervatóriumában lehetne meg
rendezni. Alkalom kínálkozna itt a hidro- 
lógusokkal való tevékeny együttműkö
désre is, közös, a Balatonnal kapcsolatos 
hidrometeorológiai kérdések megvitatá
sával.

Az elhangzott elnöki programhoz újabb 
javaslatok nem érkezvén, az elnök záró- 
szavai után a XXX. Közgyűlés befeje
ződött. (Péczely György)
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A METEOROLÓGIAI VILÁGSZER
VEZET III. EURŐPA-ÉRTEKEZLETE.
Mint előző számunkban hirül adtuk, a 
Meteorológiai Világszervezetnek az európai 
országok meteorológiai szolgálatai közötti 
együttműködését irányító VT. számú terü
leti bizottsága (association régionale) a 
legutóbbi, Dubrovnikban tartott üléssza
kon elhatározta, hogy legközelebbi, har
madik ülésszakát Budapesten tartja. Az 
eddigi elgondolások szerint 1958 szeptem
berében kerül sor erre a három hétre 
tervezett ülésszakra. A 100—120 főt szám
láló területi bizottság értekezlete mind a 
letárgyalandó anyag nagy terjedelme, 
mind pedig a többnyelvű, egyidejűleg 
angolul, franciául és oroszul folyó tár
gyalások miatt igen alapos előkészítést 
igényel.

A Meteorológiai Világszervezet végre
hajtó bizottságának ez év április 17-én 
Genfben kezdődött ülésén már megbeszé
lések folytak a VT. bizottság új elnöké
vel, A. Nyberg-gel, a svéd meteorológiai 
szolgálat -vezetőjével, a III. Európa-érte- 
kezletről. A Budapesten megrendezendő 
ülésszak előkészítésének megindításaként 
a Világszervezet főtitkára, D. A. Davies, 
már értesítette is a magyar meteorológiai 
szolgálat vezetőjét, Dési Frigyes egyet, 
tanárt arról, hogy a végrehajtó bizottság 
milyen összetételű helyi titkárságot tart 
szükségesnek a budapesti ülésszakon. Az 
ülésszak zavartalan lebonyolítását ugyanis 
a kb. 30 főnyi, ún. helyi titkárságnak a 
legmagasabb teljesítményű angol—francia 
— orosz tolmácsi, fordítói, gépírói, jegyző
könyvvezetői, dokumentálói szolgálat 
gyors és kifogástalan ellátásával kell biz
tosítania.

A Világszervezet főtitkárának levelével 
majdnem egy időben érkezett meg M. 
Perovic-nak, a Jugoszláv Szövetségi Nép- 
köztársaság központi hidrometeorológiai 
szolgálata igazgatójának a levele is, mely 
előzékeny tanújelét adva a legszorosabb 
együttműködésnek, részletes tájékoztatót 
ad a márciusban lezajlott dubrovniki 
ülésszak költségvetéséről, hogy annak ta
pasztalatait 1958-ban, a III. ülésszak le
bonyolításánál a magyar rendezés fel
használhassa. ( K. J .)

ÚJBÓL MEGJELENIK A BEITRÄGE 
ZUR PHYSIK DER FR EIEN  ATMOS
PH Ä R E. Ezt a folyóiratot 1904-ben indí
totta meg két, korának nagynevű mete
orológusa : Assmann és Hergesell. A felsőbb 
légrétegek kutatásának nemzetközi vonat
kozásban is kiváló tudományos orgánuma 
volt 40 éven keresztül. Munkatársai között 
kiváló szakembereket találunk a geofizika 
több területéről. Ezek között olvashatjuk 
az angol Shaw, az orosz Rikacsev, a német 
Borson, az osztrák Hann, az amerikai Abbe, 
a német Koppén, Süring stb. nevét. 
A folyóirat a második világháború végén 
megszűnt. Azt a hiányt, ami megszűné
sével a meteorológiának geofizikai vonat
kozású területén fennállt, most Kosch- 
mieder és Georgii professzorok kezdeménye
zésére megszüntetik s a folyóiratot újból 
kiadják. A szerkesztő bizottság tagjai : 
Flohn, Georgii, Haurwitz, Koschmieder és 
van Mieghem professzorok. Tudományos 
tekintélyük biztosítéka annak, hogy a 
folyóirat a 40 éves hagyományokhoz 
méltó tartalommal jelenik majd meg. 
Programjában találjuk a dinamikus és 
szinoptikus meteorológiát, a felsőbb lég
rétegek meteorológiáját, a sugárzás- és 
hőháztartási vizsgálatokat, a turbulencia 
és konvekció tanulmányozását, felhőfizi
kát, légköri elektromosságot, rádiómete
orológiát, műszertant stb. A folyóirat 
újból való megjelenését az Időjárás hasáb
jain is örömmel üdvözöljük. ( B. B.)

*

Á VI. BALATONI ANKÉT. A Magyar 
Hidrológiai Társaság a Balaton tudomá
nyos kutatásának kérdéseivel foglalkozó, 
hagyományossá váló ankétját ebben az 
évben Balatonfüreden tartotta, május 
26-27-én. Az ankét résztvevői még május 
25-én megtekintették az Orsz. Meteoroló
giai Intézet Balaton-kutató és viharjelző 
állomásának új siófoki obszervatóriumát. 
A füredi SZOT-székház kultúrtermében 
a magyar tudományos társaságok és inté
zetek közel 200 főnyi képviselője előtt 
Szabó János város- és községgazdálkodási 
miniszterhelyettes fejtette ki a Balaton 
egységes fejlesztésének a második ötéves 
tervvel kapcsolatos irányelveit, majd Papp

Felhívás a Meteorológiai Társaság Tagjaihoz !
A Társaság fejlődése érdekében  kérjük Tagjainkat, hogy havi tagdíjaikat pontosan egyenlí t sék  ki- 

A postautalványon tö r t é n ő  bef izetéseke t a Társaság címére (Budapest,  II., Kitaibel Pál utca' 1.), a csekk
fizetéseket pedig a Társaság tagdíjbefizetési számlájára (Magyar Meteorológiai Társaság tagdíj befizetési
számla, Budapest,  61,764) kér jük.

A havi tagdíj összege rendes tagoknak 2 . — forint,  ifjúsági tagoknak 1.— forint.
Egyben felkér jük Tagjainkat a rra  is, hogy az IDŐJÁRÁS és a társasági meghívók zavartalan szét

küldése érdekében esetleges címváltozásukat Társaságunkkal idejekorán közöljék.
T I T K Á R S Á G
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Ferenc egyet, tanár a Balatonra vonatkozó 
eddigi tudományos kutatásokat, Fazekas 
Károly hidrológus pedig a további kuta
tások terveit ismertette. Az ankét hét 
szakbizottságra oszolva határozati javas
latot dolgozott ki. A határozati javaslat 
a Balaton komplex fejlesztési kérdéseinek 
megoldására külön kormányzati szerv (pl. 
Balatoni Tanács vagy Balatoni Kormány- 
bizottság) létrehozásának és e szerv irá
nyításával felhasználandó évi 100 milliós 
népgazdasági célhitel beállításának szük
ségét hangoztatva részletesen feltárja a 
Balatonnal kapcsolatos tudományos kuta
tásoknak a II. ötéves tervben, ill. az el
következő 15 évben megoldandó kérdéseit. 
A nagyszabású tudományos kutató-prog
ramnak tekinthető határozati javaslatot, 
mely a Balaton sokrétű, többek között 
időjárástani és éghajlattani kérdései terén 
is korszerű állásfoglalást jelent, az ankét 
befejező, együttes ülésén vitatta meg és 
fogadta el, s a VI. Balatoni Ankét hatá
rozataként kerül az illetékes kormányzati 
szervek elé. ( K. J.)

★

AGROMETEOROLÓGIAI ANKÉT BU
DAPESTEN ÉS MARTONVÁSÁROTT.
A Magyar Meteorológiai Társaság agro
meteorológiai szakosztálya folyó év május 
30-án Budapesten és 31-én Martonvásárott 
agrometeorológiai ankétot rendezett. A 
kétnapos értekezés több szempontból volt 
már időszerű. Egyrészt, számos mező- 
gazdasági és kertészeti kutató foglal
kozik saját munkaterületén belül agro
meteorológiai vizsgálattal, másrészt pedig 
az Országos Meteorológiai Intézet agro
meteorológiai osztálya, 1951-től kezdve 
új utakon halad, egyre erősödik, s mind 
több és több eredményt vár működésétől 
egész mezőgazdaságunk. Az új eredmé
nyek elérését célozza az 1955 nyarán 
felállított Agrometeorológiai Obszervató
rium is. Szükségessé vált tehát, hogy 
a különböző területeken agrometeoroló
giával foglalkozó kutatók megismerjék 
egymás munkáját, kicseréljék tapasztala
taikat kutatásaikkal kapcsolatban.

An ankétot május 30-án de. 10 órakor 
nyitotta meg Dési Frigyes, a Magyar 
Meteorológiai Társaság elnöke. Megnyitó
jában — amelyet teljes terjedelmében 
közöl folyóiratunk e száma — rámutatott 
azokra a hátrányokra, károkra, amelyek 
a mezőgazdasági tudományos kutatómun
kára és egész mezőgazdasági termelé
sünkre hárulnak a meteorológiai és agro
meteorológiai szakismeretek hiánya követ
keztében. A meteorológiai tájékozatlanság 
okait elsősorban a szakoktatás hiányos
ságában látja. Számos példán keresztül 
fejtegette a természetátalakítással kap

csolatos helytelen nézetek következmé
nyeit, amelyek szintén a meteorológiai 
tájékozatlanság számlájára Írandók. Vá
zolta a természetátalakítás lehetőségeit 
és módjait a tudomány és a technika mai 
állása mellett. Élesen rámutatott az elmúlt 
ötéves tervben elkövetett hibákra, ame
lyek megfelelő agrometeorológiai szemlé
lettel elkerülhetők lettek volna. Második 
ötéves tervünkkel kapcsolatban agromete
orológiai szempontból kiemeli azokat a 
kérdéseket, amelyek komoly meggondolást 
érdemelnek és kiemeli azokat a terv
feladatokat, amelyek sikeres megoldásához 
a meteorológia komoly alátámasztást ad
hat. Az ankét résztvevői nagy érdeklődés
sel hallgatták az elnöki megnyitót, annál 
is inkább, mert a most induló második 
ötéves terv a mezőgazdasági termelés 
27%-os fokozását irányozza elő s ennek 
sikere nem kismértékben a helyes mete
orológiai és agrometeorológiai szemlélet 
széleskörű elterjedésén nyugszik.

Az elnöki megnyitó után, Kulin István, 
a Magyar Meteorológiai Társaság agro
meteorológiai szakosztályának elnöke tar
tott előadást ,,A makro- és mikroklíma
kutatás jelentősége és alkalmazása a mező- 
gazdaságban” címen. Előadásában átfogó 
képet nyújtott a meteorológiai és agro
meteorológiai kutatás mezőgazdasági jelen
tőségéről. Mindenekelőtt kidomborította, 
hogy a tervszerű termelésre áttért mező- 
gazdaság számára milyen felbecsülhetetlen 
értékek rejlenek az Országos Meteorológiai 
Intézet hosszú évtizedekre visszanyúló 
megfigyelési anyagában, amelynek nagy 
része különleges mezőgazdasági céloknak 
megfelelően elrendezve készen áll a mező- 
gazdaság számára. Mindenki által érthető 
és jól kezelhető számrajzokon bemutatta 
a mezőgazdasági termelés számára legfon
tosabb időjárási elemek többévtizedes 
sorát, amelyek segítségével bármilyen idő
szerű időjárási esemény mérlegelhető.

A továbbiakban vázolta a mikroklíma
kutatás feladatait és céljait. Rámutatott 
azokra a módokra és lehetőségekre, ame
lyekkel a mikroklímatikus térségben, va
gyis a növényi életszférában a meteoro
lógiai viszonyok a növény mindenkori 
igényeinek megfelelően megváltoztathatók, 
szabályozhatók.

Előadásában részletesen taglalta az an
két legfőbb célját és feladatát, neveze
tesen az agrometeorológiai és mikro- 
klimatológiai kutatás elvi és módszertani 
kérdéseinek tisztázását, a hazai viszonyok 
között legfontosabb kutatási irányok, fel
adatok, módok megjelölését, a hazai 
kutatás nehézségeit és hiányosságait, ezek 
okait, valamint a fejlődést elősegítő fel
tételek megoldását.

Az érdekes és a mindennapi életből 
vett példákkal átszőtt előadás meggyőzte
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a jelenlevőket arról, hogy ma már ered
ményes kutató- és termelőmunka nem 
képzelhető el a mezőgazdaságban az 
agrárklímatológiai és az agrometeorológia 
eddigi eredményeinek felhasználása nélkül, 
sőt mezőgazdaságunk korszerű fejlesztése 
parancsolóan írja elő e kutatások további 
folytatását és az eredmények gyakorlati 
f elhas zná l ás át.

Ezután Szilágyi Tibor, a Magyar Mete
orológiai Társaság titkára röviden ismer
tette az Országos Meteorológiai Intézet 
agrometeorológiai osztályának munkáját. 
Megemlítette, hogy az osztály újjászerve
zése 1951-ben történt meg. Ez időtől 
kezdve beszámolt a fenológiai és talaj
nedvességmérő hálózat megszervezéséről, 
ezek munkájáról, valamint ismertette a 
sokévtizedes megfigyelési anyag mező- 
gazdasági célokat szolgáló feldolgozások 
eredményeit. Az ismertetés után az ankét 
résztvevői megtekintették az agromete
orológiai osztályt és annak eddigi munká
ját-

Ebédszünet után kezdődtek a meg
beszélések. A felszólalók elismerőleg 
nyilatkoztak az agrometeorológiai osztály 
eddigi munkájáról és célkitűzéseiről, s 
számos új — mezőgazdasági tervünk 
maradéktalan teljesítése érdekében sürgős 
— kutatási területet jelöltek meg. Erősen 
hangsúlyozták azokat a nehézségeket, 
amelyek a meteorológiai és agromete
orológiai kutatásoknál a megfelelő szak
ismeretek hiánya miatt rájuk hárulnak. 
Egyöntetűen megállapították, hogy a me
zőgazdasági tudomány és gyakorlat az 
agrometeorológiai kutatásokat ma már 
semmiképpen sem nélkülözheti. Enélkül 
a tudományos kutatómunka megfeneklik, 
külföldhöz képest lemarad és egész mező- 
gazdasági termelésünk helytelen irányba 
tévedhet. Számos javaslat hangzott el 
arra vonatkozóan, hogy a Magyar Mete
orológiai Társaság illetékes minisztériumok
nál és főosztályoknál hasson oda, hogy 
biztosítsák a meteorológiai és agromete
orológiai kutatás feltételeit. Számos fel
szólaló kifejtette, hogy az agrometeoro
lógiai kutatásokat nagyon megnehezíti, 
sőt lehetetlenné teszi a műszerek hiánya, 
vagy tökéletlen volta. Éppen ezért Szilágyi 
Tibor titkár határozati javaslattal állt az 
ankét elé, amelyben a hazai műszer- 
gyártás szakszerű ellenőriztetését kéri. 
Az ankét egyhangúlag elfogadta a javas
latot.

Másnap, 31-én, az ankét résztvevői 
Marton'vásárra utaztak, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Mezőgazdasági Kutató 
Intézetének területén levő Agrometeoro
lógiai Obszervatóriumba. Itt Kulin István 
szakosztályi elnök ismertette az obszer
vatórium feladatait, céljait, valamint az 
eddig elért eredményeket. Rámutatott

arra, hogy az obszervatóriumban nyílott 
az első komoly lehetőség agrometeorológiai 
kísérletekre, valamint mezőgazdasági kuta
tókkal szoros együttműködésre. Az obszer
vatórium tervei máris szorosan egybe
kapcsolódtak a kutatóintézet terveivel 
s az együttműködés során máris számos 
új — a hazai agrometeorológiai és mező- 
gazdasági tudományos kutatás számára 
értékes — eredmény született. Ilyenek 
pl. a mikroklímatikus terepfelmérések, 
különböző talajmunkák agrometeorológiai 
vizsgálata, a hótakaró védőhatásának 
tanulmányozása, kora őszi és késő tavaszi 
fagyok előrejelzése stb.

Kulin István szakosztályi elnök beveze
tője után az obszervatórium kutatói a nagy 
érdeklődést tanúsító résztvevőknek rész
letesen ismertették kutatási terveiket és 
eredményeiket, bemutattak néhány új, 
részben elektromos műszert.

Délután a látottak megbeszélésére ke
rült sor. Az előző napihoz hasonlóan, az 
ankét résztvevői elismerőleg nyilatkoztak 
az obszervatórium munkájáról. A 30-án 
kialakult álláspontokat részben megerő
sítették, részben kiegészítették. Az obszer
vatórium munkája láttán számos kutató 
az előző napinál fokozottabb mértékben 
fejtette ki azt a kívánságát, hogy az 
ország különböző tájintézeteiben hasonló 
obszervatóriumokat kellene létesíteni, de 
még ezek felállítása előtt is kívánatos 
lenne a már említett mezőgazdasági táj- 
intézetekben hivatásos szakmeteorológus 
állandó foglalkoztatása.

Ezzel fejeződött be az ankét, amely 
az első agrometeorológiai ankét volt ha
zánkban, kb. 40—50 résztvevővel. ( Sz. T .)

★

AZ IDEI JEGES ÁRVÍZ METEORO
LÓGIAI VONATKOZÁSAI. Zách Alfréd 
a fenti címmel tartott előadást a M. M. T. 
1956. június 7-i előadó ülésén. Előadásában 
vázolta az idei árvízkatasztrófát előidéző 
időjárási helyzetet, részletesen elemezve 
az egyes meteorológiai tényezők szerepét.

Az előadást követő élénk vita során 
Aujeszky László az eső hóolvasztó hatá
sának kérdéséhez fűzött néhány megjegy
zést, Kovács Lóránd az árvíz-előrejelzések 
meteorológiai vonatkozásait fejtegette, 
Kallós Imre és Bacsó Nándor a csapadék - 
lefolyás problémáját domborították ki, 
Kulin István pedig a hótakaró fölötti 
albédó mérések jelentőségét- hangoztatta.

A nagy érdeklődéssel kísért előadás és 
megbeszélés után a résztvevők előtt le
vetítették az árvíz pusztításairól készült 
híradó filmet, amely igen szemléletes 
kiegészítése volt az elhangzottaknak. 
(P. Gy.)
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A SZÉL NUMERIKUS E L Ő R E JE L 
ZÉSÉRŐL tartott előadást Kozma Béla 
a Magyar Tudományos Akadémia IV. 
Osztályának 1956. június 21-i felolvasó 
ülésén. Elméletileg figyelembe véve a talaj
közeli áramlásra ható súrlódást, meg
határozó kifejezést tudott levezetni egy 
megindult légáramlás levegőhozamát meg
adó szél útjára és a szeles időszak alatt 
fellépő maximális szélnyomásra. Ezek az 
összefüggések a szél megindulása időpont
jában uralkodó, tengerszintre vonatkoz
tatott nyomáseloszlás függvényeként adják 
meg a szeles periódus alatti szélutat és 
legnagyobb szélnyomást. A maximális 
szélnyomás empirikus görbéjét is ábrá
zolta egy nagynyomású centrum problé
mája esetére, közvetlen szélárnyékban 
nem fekvő helyre vonatkoztatva. A ki
számított szélnyomás-görbe ballisztikus 
görbéhez hasonló. Leszálló ágának 0 pontja 
20 mb nyomáskülönbségnél van. Az ész
lelt szálút csak abban az esetben volt 
meghatározható, amikor egyezett annak 
a körnek a sugarával, amely a hatékony 
nyomáscentrumokat burkolta. A maximális 
szélnyomás is csak ilyen esetben volt egy 
nyomáscentrum problémájaként tárgyal
ható. így  sikerült egy- és kétmagvú anti
ciklon, egymagvú ciklon szélútját és 
maximális szélnyomását, és viharciklonok 
maximális szélnyomását tárgyalni (a fel
sorolt helyzetek tartalmazzák a legnagyobb 
szelek eseteit). Törvényszerű összefüggés
nek látszik az, hogy az észlelési hely 
szempontjából csak az a nyomáscentrum 
hatékony, amelynek az észlelési helyhez 
mért nyomáskülönbsége 20 mb-nál kisebb, 
illetve 20 mb egész számú többszörösétől 
eltérő érték. A számított és tényleges 
értékek közötti egyezés a mérési hiba 
határain belül igen jónak mondható. A 
nagy figyelemmel kísért előadáshoz Hille 
Alfréd és Béli Béla fűztek kérdéseket s 
ugyanakkor rámutattak a gyakorlati al
kalmazás további lehetőségeire is a nu
merikus előrejelzés előbbrevitele, a légi
közlekedés további biztosítása, a prognó
zisok érvényességi idejének kiterjesztése 
stb. terén. ( K . AT.)

★

' A TUD. AKADÉMIA METEOROLŐ- 
GIAI FŐBIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJA.
A Magyar Tudományos Akadémia IV. 
(agrártudományok) Osztálya keretében 
fennálló Meteorológiai Főbizottság 1956. 
első félévi ténykedése az előre kidolgozott 
programnak megfelelően folyt le. A Fő
bizottság általában havonként egy ülést 
tartott, s azokon elsősorban a főbizottság

hatáskörébe tartozó tudományterületek 
elvi és módszertani kérdéseit vitatták 
meg. Ennek keretében számolt be pl. a 
február 3-i ülésen Páter János az elnök
letével működő bioklimatológiai és sugár
zási albizottság munkájáról, vagy ismer
tette pl. a március 2 -i ülésen Aujeszky 
László az agrometeorológiai prognózisok 
elvi kérdéseit ; ugyanekkor Kulin István, 
a Főbizottság titkára e kérdés szovjet
unióbeli és hazai állásának gyakorlati ol
dalait világította meg.

Az egyes tudományterületek elvi és 
módszertani kérdéseinek megvitatása mel
lett nem hanyagolta el a Főbizottság az 
egyetemi tanszékeken, az intézetekben és 
az obszervatóriumokban folyó kutató
munkák állandó figyelemmel kísérését 
sem. E kutatómunkák bírálatával foglal
kozott pl. a május 3-i ülés, mely az 
Orsz. Meteorológiai Intézet martonvásári 
obszervatóriumában folyó kutatásokat a 
helyszínen tekintette meg ; ugyanez az 
ülés tárgyalta meg Fekete Zoltán, Páter 
János, Balamin Pál és Wagner Richárd 
főbizottsági tagoknak az Orsz. Meteoroló
giai Intézet 1955. évi kutatómunkájáról 
előterjesztett bírálatát is.

Gondoskodott végül a Főbizottság az 
elmúlt félévben arról is, hogy az új kuta
tási eredmények — előzetes megvitatás 
után — nyilvános akadémiai vitaüléseken 
és felolvasó üléseken kerüljenek szélesebb- 
körű ismertetésre. A nyilvános üléseken 
elhangzott előadásokról folyóiratunk e ro
vatában rendszeresen be is számoltunk 
olvasóinknak. ( K. J.)

*

MET E OR OLÓGU S VÁND ORGYÜLÉ S 
GYŐRÖTT. A Magyar Meteorológiai Tár
saság II. meteorológus vándorgyűlését az 
Országos Erdészeti Egyesülettel karöltve, 
1956. augusztus 24—25-én rendezi meg. 
A vándorgyűlés színhelye ezúttal Győr 
lesz. A győri városi tanács dísztermében 
tartandó gyűlés célja az erdészeti meteo
rológiai újabb eredményeinek bemutatása. 
Éppen ezért a programon is az erdőtele
pítés, a lejtők és kopárosok mikroklímá
jának, az erdősávok és a mezőgazdasági 
termelés, valamint az erdészet vízhaszno
sításának a meteorológiával is kapcsolatos 
kérdéseit tárgyaló előadások szerepelnek 
majd. A kétnapos vándorgyűlést a ba
konyi erdőségekbe tervezett tanulmányi 
kirándulás fejezi be. A vándorgyűlés elő
készületei már folynak, a részvételi je
lentkezésre a Meteorológiai Társaság a 
külön meghívókat július hó folyamán 
küldi szét. (K . J.)
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4.
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IDŐJÁRÁS
U O T O J I A  * W E T T E R  * T E M P S  * W E A T H E R

B. Béli:*

G y ö rg y  M a r c z e ll’s A c h ie v e m e n ts  in  th e  F ie ld  o f  A e r o lo g y

It is customary to compare science to a splen lid building, the bricks of which are 
placed by the hands of diligent investigators. There are scientific workers who are 
erecting, by their creative and passionated activity, whole walls of the edifice ; an 
equal estimation, however, is due to those who, by placing some important bricks with 
exceptional care, are preparing a safe foundation for further building activities. In the 
case of aerological reserach in this country, György Marczell was the builder of such a 
solid foundation. His work was inducive to the development of this relatively new 
branch of meteorology in Hungary. In the present days, when observational meteoro
logy, possessing a past of more than forty years, has received a new home in the Obser
vatory of Budapest—Lőrinc, we are intending to cast some glances on the difficult 
times of the beginning, during which Gy. Marczell was working.

The era, during which Marczell entered the scientific career, was that of polvhistors 
in science. At the beginning of the century, activities in many branches of the natural 
sciences, particularly astronomy, geophysics, and meteorology were standing, in this 
country, before a vigorous development. During this period, these fields were not as 
distinctly differentiated as nowadays. Following the foundation of the Meteorological 
Institute in 1871, this institution was charged with the duties of geomagnetical obser
vations as well ; and, in a later period, by the person of its director M. Konkoly-Thege, 
it became also an abode for astronomical and seismological activities. The principal 
task consisted, for all the four fields of research, in the accumulation of observational 
data. The production of appropriate instruments was developing, all over the world, 
very rapidly, yielding a great number of new types of observational apparatus and, 
supported by this development, specialized centers of observation work, that is, obser
vatories, were founded in many countries.

When Gy. Marczell, aged only 23, was employed, in 1894, by the Meteorological 
Institute, he had the choice of specializing himself’ in astronomy, meteorology, terrestrial 
magnetism, or seismology. Time was ripe for the erection, in the vicinity of director 
Konkoly’s pri vate astronomical observatory, of a special observatory for meteorological 
purposes, and the planning of instrumentation became an immediate necessity. At the 
beginning of this century, the advent of aerological research stimulated the building 
of mountain observatories as basis stations for aerological work. The plan arouse of a 
Hungarian meteorological observatory in the Tatra.

In connection with all these new tasks, instrumentation research and other problems 
of measuring techniques were attracting considerable interest. This constituted an ideal 
field of activity for Gy. Marczell. It was a feature of the keen knowledge of men, charac
teristic for director Konkoly, that the later was soon recognizing this talent in the very 
young Gy. Marczell and sent abroad his voung observer, one who spent yet four years 
in all at practical meteorological work, for studying some foreign observatories, with 
the aim to acquire a sufficient experience for planning the new observatory to be built 
at Ógyalla.

* Author of this paper is Dr. B. Béli, Chief of the „Marczell György” Aerological 
Observatory, Budapest—Lőrinc.
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Marczell visited, in due order, the German observatories at Berlin, Potsdam, Leipzig 
and Hamburg [1]. It was following his plans that, in the year 1900, the building of the 
Meteorological and Geomagnetical Observatory in Ógyalla was erected, an institution, 
which was working, for many years, in the frames of the Hungarian Meteorological ser
vice and became, later, one of the centers of meteorological activities in Czechoslovakia. 
At the age of 29, he was decorated, in recognition of his effort in connection with the 
creation of the observatory, with the golden crown order of merit. Although this medal, 
together with the knight’s cross of the order of Franz Joseph, which Marczell obtained 
in later years of his life, spent very much more time in the drawer of his desk than pinned 
on his chest, these honours had a value in that they were the marks of esteem ad
dressed to an indefatigable research worker and were expressions of consideration that 
was granted to him by his contemporaries. /

Marczell became chief to the new observatory. Owing to the unrestricted field of 
activities assigned to the observatory, he became soon an expert in meteorological, 
geomagnetical and seismological instrumentation as well, and acquired a wide know
ledge even in the field of astronomical telescopes. The observatory of Ógyalla became, 
as intended, a place where instruments were not merely exhibited objects, but they 
were constantly used as valuable tools of the research workers. Faulty instruments 
were in shortest time repaired and the idea of an old instrument becoming entirely useless 
was an unknown one for Gy. Marczell. In his hands, simple objects as hair strings, wires, 
glass plates and copper pipes were soon transformed into accessories of apparatus and 
into measuring devices. Beside the technical problems of measuring and exploiting 
measurements, he was conducting industrious research into the inevitable and the 
accidental errors and into the accuracy of the data obtained.

Conserving his general and vivid interest in a great number of geophysical problems, 
he concentrated his activities more and more on aerological research. A first impulse 
in this direction was given in 1908 by the Hungarian Geographical Society, when this 
corporation was proposing the foundation of the mountain observatory in the Tatra 
mountains. The choice of an appropriate site and the planning of the observatory was 
undertaken by Gy. Marczell with great thoroughness. At first, he made some trips for 
visiting a number of mountain stations, particularly those of the Sonnblick, Zugspitze, 
Säntis, and Obir. Although the realization of his plans, based on the results of this study, 
has been frustrated by the advent of the first World War (the present observatory at 
the Lomnic peak has actually been built by Czechoslovakians during the period between 
the two World Wars) his work done on this subject remains a valuable contribution 
including the treatment of some questions which are even today of interest in the field 
of observational activities [2]. For instance, his results concerning the choice of build
ing materials with respect to their resistance to strong atmospherical precipitations ; 
his treatment of lightning protection, water supply, and transport of materials, are 
still rather instructive. In the solitude of mountain observatories, he experienced no 
feeling of loneliness, but appreciated in it the ideal conditions for an undisturbed scien
tific activity. This attitude, together with his esteem for the craftmanship of instrument 
construction are reflected by this sentence drawn from the description he has given 
of the Sonnblick observatory : “The mechanical shop is affording, to the observer, 
some distraction in the uniformity of his life in the winter season. However there is 
another feature that, sometimes, is causing, a rather disagreeable distraction in the win
terly solitude : it is the telephone. “He has a jealousy of this loneliness, of this productive 
silence, a feeling emanating from the wante of solitude common to the inhabitants 
of great cities, and expressed by the words regarding the tourists on the Sonnblick : 
“The great majority of visitors is inclined to consider it as a neglection from their part 
if they are not presenting their homage to the scientific chief of the observatory. This 
ordeal is going on as long as the observer is finally bewildered into enclosing himself 
in his rooms.”

The erection of mountain observatories was representing only a first step in the 
development of aerology. As soon as in 1896, the International Meteorological Committee 
had called into being the Commission of Scientific Aeronautics, a primary form of the 
aerological commissions of later times. The first task of the newly formed Commission 
consisted in the co-ordination of the sporadic aerological ascents in different countries. 
In 1907, the Berlin conference decided that aerological ascents should be made simul
taneously in all countries on predetermined international days. However, the implemen
tation of such a resolution demanded, before all, a certain pecuniary support, and the 
international organization of those days was not prepared to offer it. Air transport, 
that was assuring in later days the necessary material basis, was yet to come. Thus, 
it is quite understandable, that the spread of aerological activity was, at first, a slow

II



one and the securing oi fonds for this purpose was needing international support. In 
1909, at the conference held at Monaco, “the Commission is pointing out that regular 
aerological observations, made in the Hungarian lowlands, by the use of fixed balloons 
and kites, should be of highest scientific and practical interest and is expressing its 
desire that a permanent observatory shordd be erected, in the shortest time, in this 
region (in the vicinity of the town Kecskemét)” [3], The plans of an aerological obser
vatory, to be created at Kecskemét, had been prepared, as early as in the year of 1908, 
by E. Massány ; however, this plan has been later abandoned [4]. The slowly-moving 
apparatus of the Hungarian civil service received, in 1912,another international encourage
ment from the Vienna session of the Commission : “The desire of the foundation 
of an aerological observatory in Hungary was expressed earlier by this Commission. 
The Vienna session of the Commission is repeating this wish and demands for an accele
ration in its realization” [4],

As a result of the Vienna resolution, as soon as in September 1912, Gy. Marczell 
was sent, by the director of the Hungarian Meteorological Institute, Zs. Róna, to Munich, 
with the aim of studying, under the guidance of Prof. Schmauss, the aerological measuring 
methods of the Bawarian meteorological institute. The co-genial pupil was not wasting 
his time: on the first of January, 1913, the first pilot-balloon of the Meteorological 
Institute ascended at Budapest, and, on January 3d, the first sounding balloon ascent 
was executed. By this, the first step was done in the investigation of the stratosphere.

Marczell’s papers, including the results of the first ascensions, and published in the 
Aerological Yearbooks for the years 1913 and 1914, had received a noteworthy place 
in the history of aerological literature [5], They comprehend an exact survey of the 
observational errors by a solid mathematical treatment of the corrections apported. 
He finds that, in the troposphere, the altitudes can be determined with an error of the 
order of one decameter. A similar result was recently obtained in the case of radio
soundings. We may turning some attention on a sentence of his paper in the 1913 Year
book, which was destined to prevent the drawing of some premature conclusions and, 
in a certain sense, is still to be taken to heart : “The desired degree of exactitude per
mitting the solution of such subtle questions as the construction of synoptic upper air 
charts and the deduction of daily variation curves, has been not yet reached, in spite 
of the greatest care in the executing of observations.”

He was possessing a remarkably clear insight into the aerological problems of later 
years. In the same issue of the yearbooks, he is developing a method for the determina
tion of vertical velocities ; from pilot-balloon ascents, he is drawing conclusions upon 
orographical influences on the wind. He made attempts to study upper winds in speci
alized weather situations. The observational material, however, that was at his dis
posal, was insufficient and the solution of this question had been awaiting a new 
generation of meteorologists ; it is still a problem which forms the subject of one of the 
most important research activities of the present days.

Using data from the 1913 sounding balloon ascents, he is pointing out clearly 
the main features in the stratification of the atmosphere. We are quoting from his paper 
“Aerological Work in 1913” [6] the following conclusions : “Based on the values of the 
temperature gradient, we are finding four main strata, among which a clear difference 
in annual mean values is observed : firstly, a stratum of 4 km thickness, characterized 
by relatively small values of the gradient (annual average : 0,41 C/100 m) ; from 4 to 
10 km, a much greater gradient (annual average : 0,70 C/100 m) ; above 10 km, a gradual 
decrease of the gradient up to the level of the temperature minimum at about 12 km 
(average: 0,30 C/100 m) ; finally, from 12 to 15 km, a slight temperature inversion 
(average: —0,10 C/100 m), and, above this, and neglecting some minor fluctuations, 
almost an isothermy” . This type of stratification has been, broadly speaking, verified 
by later investigation, and, particularly, the existence of a special stratum, at the bottom 
of the troposphere, of 4 km thickness, led Schneider-Carius to give it the name of 
Grundschicht [7], Recently, it was found, that the same stratification could be deduced 
from the day-by-day variations experienced in the pressure field and temperature field 
as well.

Aerological work in Hungary was wholly interrupted by the first World War. 
Ascents were first re-introduced in 1925 by A. Hille, who executed, at Szeged, a number 
of aerological ascensions in aircraft. Hungarian participation in the international-day 
ascents was resumed only as late as 1927. All ascents in the period between 1927 and 
1933 were made under Gy. Marczell. The analysis of the diagrams obtained was under
taken by himself, aided by G. Tóth and, later, by B. Bell, the two staff members of the 
Aerological Section. During this period of his activity in aerology, he aimed mainly at 
increasing exactitude and at the perfectioning of the practical method of diagram analy
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sis. He constructed a number of nomographic aids and different devices for simplifying 
the numerical computations. His graphical aids for the use of the hypsometric formula 
[8] had been internationally known, because they presented the advantages of quickly 
obtainable results and a possibility of controlling them in an easy way. Another pf 
his devices, equally utilized during many years, was destined to find, in a few seconds, 
the temperature correction values for aneroids. It is unfortunate that a description 
of this device, together with some other, practically valuable inventions of Marczell, 
had not been made public. His interest for a problem lasted generally as long only until 
he found out a solution ; when this was reached, he decided himself rather reluctantly 
to make an oral communication or to publish a paper about it. As a consequence, several 
valuable results he obtained in the field of aerological cinematics and dynamics were 
frustrated from benefiting the publicity of scientific literature. Under the title “Inertial 
Trajectories on the Geoid” he held, in 1936 and 1937, a series of fascinating lectures 
before the Hungarian Meteorological Society and at meetings of the Hungarian Geogra
phical Society. The subject of this series was the wandering of an air-mass under the 
unique influence of the gravity field. He spent several years on this problem and found 
a solution in which the importance of the potential energy terms of the equations of 
motion had been demonstrated ; unfortunately, no written document was conserved 
of these studies.

Another of his studies in dynamical aerology was dealing with the convectional 
rise of closed bodies of air. In this case, we are in the possession of a manuscript that 
has been found recently and the results of which will be closely embodied into the 
actual research work done by the Meteorological Institute, one of the branches of which 
being concerned with the evolution of thunderstorms.

In Hungarian agricultural research, it was still an important question, how far 
forestation of the great plains could have an influence on climate. The scientific discus
sions were centered, in the first line, upon the alleged influence of woodland on rain 
formation ; another important factor, however, in the water balance is represented 
by the wind conditions.

The paper of Gy. Marczell “The influence of a Forest on the Wind” [9] is, before 
all, a valuable source of data concerning the microclimate of forests ; however, the dis
cussion is intermingled with remarks showing clearly the aspects of the problem which 
are presenting themselves to the eye of an aerologist. In the discussion of the fata mor
gana occurring at the plains of the Hortobágy, he is utilizing not only the fact of vigo
rous warming of the earth’s surface, that is, a thermal factor, but he is exploiting also 
the turbulent or laminar character of the air flow, that is, the degree of dynamical 
lability, in oder of obtaining a sufficient explanation.

Gy. Marczell was before all an aerologist, and particularly an aerologist of the 
period during which problems of observation methods, instrument errors, and their 
correction were the most urgent practical questions. Indeed, similar problems were 
presenting themselves in a younger branch of meteorology, namely, in the field of 
agrometeorological instrumentation. The utmost difficulties are aroused here, likewise 
as in aerlogy, by the exact measurement of the most important meteorological element, 
temperature. Solar radiation is, in the lowest layers of the air as well as in great alti
tudes, a constant source of difficulties in temperature measurement. Aerology has, 
however, accumulated, during its long development period, a great wealth of valuable 
experiences upon this problem. They have been freely exploited by Gy. Marczell’s paper 
entitled “Temperatures in Agrometeorology and Aerology” [10], There we are confronted 
with an interesting synthesis from results in two very different branches of meteorology : 
physics of the boundary laver at the bottom of the atmosphere, and that of the free 
atmosphere. The presence of the hvperlabile stratification near the ground is, of course, 
a puzzling phenomenon to the aerologist. The conditions, presenting themselves here 
on every day, are never observed in the free atmosphere. The results of investigations 
bv Hungarian research workers measuring temperatures inside of wheat and other 
crops, afforded an occasion to computing the vertical accelerations in air streams inclu
ding velocitv profiles and the “bubbling”movements in the lowest one-meter layer 
of the atmosphere, with some further applications to connected phenomena. This careful 
criticism by an aerologist of “agrometeorological temperatures” obtained without 
taking the necessarv precautions against radiation errors could be, even in our time, 
an instructive reading for microclimatologists. As an atonement, he is illustrating, by 
an aerological example, the consequences of insufficient ventilation, capable of causing, 
even in the case of a perfect protection against radiation influences, errors of 40 degrees 
in the measurement of upper air temperatures. The way in which he analyses, in this 
paper, the principal possibilities of an exact measurement of temperature is characteristic
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for the precise physical objectivity of Marczell. Heat uptake by the measuring parts 
of the instruments is the result of several physical processes, each of which can he expres
sed by formulas involving constants that depend on the materials used and on the 
form of the heat-receiving body. It is impossible to have, for two different instruments, 
absolutely identical values of all these constants ; consequently, if all the factors were 
equally important, two thermometers could not yield identical results. However, by 
ventilation and by protection against radiation influences, it is possible to remove the 
more serious discrepancies and to approximate the value of real air temperature.

In 1933, Marczell’s aerological activities were interrupted, fortunately but for 
a short period of time, by his appointement to the post of director of the Meteorological 
Institute. His directorship lasted not a whole year, and, even during this very period, 
his desk was laden with screwdrivers, plotting devices, different parts of apparatus, 
leaving no room for official documents. His nomination to be director was another 
form, like the many honours he received before, of the esteem which he lias merited 
by his valuable scientific activity. Reaching the age limit, he retreated as a director, 
and, following a request of his successor, A. Réthly, he was resuming, with undiminished 
energy, his work in aerology, remaining a youthfully passionated teacher for a new 
generation of meteorologists until his death that occurred in 1943. By his necrologists 
[ 11, 12] a complete picture had been drawn of his multiple activities involving also 
some questions of geophysics and geography. In this paper, we intended to emphasize 
his achievements as an aerologist.

Among his aerological papers, we dealt with those that were most appropriate 
to draw a light on the essentially practical character of his problematics, on the way 
of his scientific thinking, and on the correctness of his mathematical procedures in the 
search of aerological facts. The problems, for which he had a marked interest, were 
up-to-date ones and many of them are even at present basic questions of meteorological 
research in this country.

When, in 1952, the first building of the new Aerological Observatory was completed 
and the first radio-sounding balloon was launched from it, we were still vividly remem
bering his personality and we had the feeling, that Gy. Marczell is again standing 
among us in his quality of a teacher and a paragon of the research worker.

Everyone, therefore, who is aware of the activities ol Gy. Marczell as well as of the 
tasks conferred on this Aerological Observatory, must be hearthily approving of the 
motion made by the Hungarian Meteorological Society to the effect that the Aerological 
Observatory of the Meteorological Institute should be named after Gy. Marczell. In 
this way, we are erecting, before the eyes of our research workers, the high example of a 
man of profound love for his science, of puritanic unselfishness, of obstinate perseve
ration in the surmounting of research difficulties, and of objective and loyal criticism. 
In all our activities, we are endeavouring to render the Observatory worthy to the name 
of the first Hungarian aerologist.
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G. Bartels (Kühlungsborn) :*

P h a se n ä n d e r u n g e n  d es  s o in ie n tä g lic h e n  G a n g es d e r  
k o sm ise h e n  S tr a h lu n g

Einleitung
Xeben den atmosphärischen Einflüssen auf die Intensität der kosmischen Strahlung 

ist der sonnentägliche Gang — im folgenden S genannt — am leichtesten zu erkennen 
und daher von vielen Beobachtern analysiert worden. Es wurden im allgemeinen in den 
vergangenen Jahren Amplituden dieses Tagesganges von 1 . . . 2° /00 beobachtet, deren 
maximale Phase zwischen 12 und 15 Uhr Ortszeit gelegen hat. Für das Jahr 1954 stimmen 
diese Ergebnisse nicht mit den am Meteorologischen Observatorium Kühlungsborn 
ermittelten Tagesgängen überein. Da eine befriedigende Erklärung der Ursache des 
S noch aussteht, werden Messungen während des letzten Minimums in der Sonnen- 
akti vität mitgeteilt, wie sie mit einer Zählrohrkoinzidenzapparatur mit grossem Öffnungs
winkel (85°-geographische Koordinaten tp =  54, 12° X, X — 11, 11° E) ermittelt wurden 
und die Abweichungen dieser Ergebnisse unter Berücksichtigung fremder Messungen 
diskutiert.

Zur Deutung des Tagesganges bieten sich zunächst folgende Möglichkeiten an :
1. Es exixtiert eine direkte solare Komponente, deren Grösse der Amplitude 

von S entspricht.
2. Die solare Komponente ist bei ungestörter Sonne wesentlich geringer als unter

1.; das erdmagnetisch erschlossene Stromsystem zwischen der Erde und den Quellen 
der kosmischen Strahlung oder ein elektrisches Feld werden durch die Sonnenstrahlung 
periodisch verändert. Die Felder wirken auf die geladené Partikeln ein und erzeugen 
auf diesem Wege einen solaren Gang.

3. Die Erdatmosphäre wird durch die Sonnenstrahlung tags erwärmt. Temperatur 
und Druck unterliegen in den einzelnen Höhen somit verschiedenen Schwankungen 
mit der Periode eines Sonnentages. Über den Absorptions- oder die Temperatureffekte 
der Intensität der kosmischen Strahlung können in Meereshöhe Tagesgänge beobachtet 
werden.

Die im ersten Punkt genannte Ursache findet zunächst ihre Stütze darin, dass 
etwa 0,1% der Gesamtintensität der kosmischen Strahlung von der Sonne herrührt [1]; 
wenn auch diese Rechnung einen noch zu geringen Wert ergeben hat. Aber bei direkter 
solarer Einstrahlung müsste infolge des Erdmagnetfeldes der Korpuskularstrom derart 
abgelenkt werden, dass die maximale Phase von S um 09 Uhr Ortszeit oder ein wenig 
später liegen müsste [2], Diese Zeit ist aber bisher nicht beobachtet worden.

Während elektrische Felder, wie sie in Punkt 2 genannt worden sind, bisher nicht 
direkt erschlossen wurden und nur in einigen Theorien [4] Verwendung fanden, ohne 
dass sie den solaren Gang allein erklären können, sind das magnetisch wirksame Ring
stromfeld und seine Änderungen etwas genauer bekannt. In den folgenden Abschnitten 
werden wir daher ihren Einfluss näher untersuchen müssen.

* Anschrift des Verfassers : Dr. G. Bartels, Meteorologisches Observatorium Küh
lungsborn, Bezirk Rostock, DDR.
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So einfach es scheinen mag, die meteorologischen Einflussgrössen (Punkt 3) aus 
den Messungen des S zu eliminieren und damit zu entscheiden, welchen Anteil die 
Atmosphäre am Zustandekommen des S hat, so oft werden gerade auf diesem Gebiet 
Korrektionsfehler an den Messwerten gemacht, die die Analyse und Deutung des Tages
ganges erschweren können. Es können den Messungen periodische Intensitätsänderungen 
aufgezwungen oder in ihnen verwischt werden. Das kann aus folgenden Gründen er
folgen : a) Zu seiner harmonischen Analyse verwendet man meist barometerkorrigierte 
Intensitätswerte ; sie werden aus den gleichzeitig gemessenen Luftdruckwerten errechnet 
und in der Annahme verwendet , dass die Höhenänderungen der Mesonenursprungsschieht 
nicht nur im statistischen Mittel sondern gesetzmässig parallel zu den Bodendruckwerten 
verlaufen. Es werden daher die aus den Tagesmitteln gewonnenen RegressLonskoeffizi- 
enten des Luftdrucks auf die Stundenmittelwerte der Intensität angewendet, ohne im 
einzelnen die Zulässigkeit dieser Massnahme zu prüfen, b) Da nicht für jeden Höhen
strahlungswert — bei Verwendung des Abstandseffektes sowie des Absorptionseffektes 
— ein Messwert der Mesononursprungshöhe vorhegt, müssen sie aus den besonders 
tags sehr kritisch auf Strahlungsfehler zu untersuchenden Werten der Radiosondenauf
stiege linear interpoliert werden, c) Auch der Einfluss des hypothetischen positiven 
Temperatureffekts des n — p — Zerfalls [3] muss gesondert abgeschätzt werden, was 
bei unserer jetzigen geringen Kenntnis des Tagesgangs im Temperaturverlauf in der 
unteren Stratosphäre nur mangelhaft gelingen kann. So scheint es notwendig, auch 
diesem Punkte Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sich auch aus Messungen mit 
identischen Apparaturen (harte Komponente) und verschiedenen Einfallswinkeln 
schliessen lässt, dass ein solarer Gang auch unabhängig von meteorologischen Ein
flussgrössen besteht.

§ 7 Zeitliche Änderungen in der Phase des Tagesganges

Während eine Analyse der absoluten Amplituden des S durch die unterschied
lichen Apparaturen zur Intensitätsmessung der kosmischen Strahlung erschwert wird 
und nur unter Berücksichtigung gleicher Offnungswinkel und Energieschwellen über
einstimmende Ergebnisse liefert, ist die Phase des S wesentlich unabhängiger von der 
Apparatur. Verfolgt man die Messungen des S in der Zeit von 1939 bis 1950, wie sie 
sowohl mit Ionisationskammern [5] als auch mit Zählrohrapparaturen durchgeführt 
worden sind [6J, so lag das Maximum zwischen 12 und 15 Uhr Ortszeit ; die aufgetretene 
Streuung der Messwerte kann dabei zunächst mit statistischen Schwankungen erklärt 
werden. Aus den Zählrohrmessungen des Observatoriums Kühlungsborn ist für die in 
Abb. 1 (Seite 7 77.) dargestellten Zeiträume das Maximum der ersten Harmonischen 

des Tagesgangs in Ortszeit berechnet worden, dabei sind ab 1953 sowohl unkorrigierte 
als auch barometerkorrigierte Höhenstrahlungswerte eingezeichnet, die keine syste
matischen Abweichungen voneinander aufweisen. In dieser Abbildung fällt der unge
wöhnlich frühe Phasenwert während des III. Quartals 1954 auf. Es wurden daher die 
Monate Juni. . . Oktober dieses Jahres einzeln untersucht und folgende maximale Phasen 
ermittelt :

6 ..................... ................  0700 Uhr
7..................... ................  0116 Uhr
8 ..................... ................  0207 Uhr
9 .................... ................  0155 Uhr

10 .................... ................  0549 Uhr Ortszeit, wenn dazu

barometerkorrigierte Messwerte benutzt werden. Das Minimum im Phasenverlauf 
umfasst also das gesamte Vierteljahr gleichmässig und stimmt mit den Ionisations
kammermessungen auf dem Hafelekar [7] gut überein.

Während dieser Untersuchungen hat der Monat August jeden Jahres besondere 
Schwierigkeiten gemacht. Während bereits bei Duperier [3] die Amplitude des S im 
August bei korrigierten und unkorrigierten Werten besonders hoch ist, zeigen unsere 
Messungen auch in den Jahren stärkerer Aktivität ein Vorrücken der Phase des Tages
ganges, die auf einen zusätzlichen Jahresgang schliessen lassen [8], Somit kann ohnehin 
der im August 1954 ermittelte Phasenwert durch einen Jahresgang etwas früher liegen.

Da aber das gesamte Quartal diese starke Vorverlegung zeigt, ist die bereits von
H. Elliot und T . Tharnbgahpillai [9] berichtete Phasenvorrückung auch für das Jahr 
1954 bestätigt. Während in den von ihnen verwendeten Messungen ein Minimum im 
Jahre 1944 nur schwach angedeutet ist, ergibt sich aus den Phasen des S der Hafele- 
karstation (1932) und von Manchester (1950/52) die Existenz einer 22-jährigen Welle 
in den betrachteten Zeitraum. Tn unseren Messungen steigt die Phase 1955 wieder zu

VII



den Vormittagsstunden an, ohne den alten Mittagswert zu erreichen. Die grössten Phasen
verschiebungen hegen somit zu Zeiten geringster Sonnenaktivität ; wenn auch eine 
zeitliche Verschiebung zwischen diesen beiden Grössen und ebenfalls mit der erdmagne
tischen Aktivität festzustellen ist. Während R. Müller [10] die Zeit der geringsten 
Sonnenaktivität auf den 26. März 1954 legt, ist diejenige der erdmagnetischen Aktivität 
unter Berücksichtigung einer jährlichen Doppelwelle erst im Mai oder Juni zu ermitteln. 
Das Minimum des Phasenganges der kosmischen Strahlung ist aber erst im Juli oder 
August zu suchen.

§2 Erdmagnetische Einflüsse auf die Phase des Tagesganges

Wenn somit ein Zusammenhang dieser Anomalie in der maximalen Phase des S 
mit der Sonnenaktivität vermutet werden darf, fragt es sich, in welcher Weise dieser 
Zusammenhang zustande gekommen ist und wie eine weitere Erscheinung, die eben
falls mit der Sonnenaktiviiät. eine enge Korrelation aufweist, auch mit den Phasen
änderungen der kosmischen Strahlung verknüpft sein wird. Zur Klärung dieser Fragen 
wurde S für diejenigen Quartale der Jahre 1953 bis 1955, für die Intensitätsmessungen 
in Kühlungsborn Vorgelegen haben, für erdmagnetisch ruhige und gestörte Tage getrennt 
untersucht. Ihre Einteilung erfolgte dabei nach den weltweit bestimmten 5 ruhigen 
und 5 gestörten Tagen jeden Monats unter Hinzunahme von monatlich 1 — 2 Werten 
gleichen Charakters. Beide Kollektive (Sq und S d) zeigen dabei den bereits festgestellten 
Phasenverlauf und sind in Tab. 1 nochmals zusammengestellt. Die Phase an erdmagne
tisch ruhigen Tagen liegt damit noch früher (im Minimum um 00,34 Uhr Ortszeit) als 
bisher angegeben. Die Vorverlegung beträgt in diesem Zeitraum im Mittel 1 Stunde 
und 18 Minuten ; zur Kontrolle, in wie weit dieser zeitliche Abstand als reell angesehen 
werden kann, wurde nach dem statistischen i-Test der Unterschied untersucht. Für die 
genannten Werte ist dieser erst zu 97,5% gesichert und bedarf daher noch einer weiteren 
Nachprüfung. Durch strengere Auswahl von Sq (&ic <  10) und bei grösseren erdmagne
tischen Stürmen (a* >  34) aus dem gesamten Zeitraum 1953/55 wird derselbe Phasen
unterschied ermittelt, so dass dieser statistisch als gesichert anzuschen ist und im Gesamt- 
mittel 79 Minuten beträgt. Über die gleichzeitigen Amplitudenänderungen wird in §3 
berichtet.

Tabelle 7. Maximum der Phase des Tagesganges in Ortszeit an erdmagnetisch ruhigen 
und gestörten Tagen. In der letzten Zeile für ak <  10 bzw. ak >  34. (Erdmagne

tische Werte des Observatoriums Wingst.)

Jahr Monate Sq Sd

1953 I, II, III, IV. 11,04 11,07

1954 I, II, III. - 08,42 10,41
V, VI. 05,34 09,11
VIT, VIII, IX. 00,34 01,57
X, XI, XII. 13,02 18,18

1955 I, II, III, 15,58 12,06
IV, V, VI. 11,01 13,42
VII, VIII, IX. 10,47 07,48
X, XI, XII. 07,01 10,33

1953/55 je 20 Tage 09,18 10,41

Es ist bekannt, dass im Zusammenhang mit grossen erdmagnetischen Stürmen 
Intensitätsabnahmen der kosmischen Strahlung beobachtet werden. Diese sind eben
falls mit einer Vorverlegung der Phase von S (und einer Vergrösserung seiner Amplitude) 
verknüpft, wenn auch die Hauptphasenänderungen erst 2 — 3 Tage nach dem Intensitäts
effekt auftreten [8], [11]. In jenen Untersuchungen stellten Y. Sekido und Mitarbeiter 
aber auch fest, dass keine wesentliche Korrelation zwischen der erdmagnetischen Horizon
talfeldstärke und den Phasenänderungen von S besteht, also auch Phasenänderungen 
auftreten, wenn keine erdmagnetischen Feldstärkeänderungen beobachtet werden, 
während die Korrelation zwischen der Intensitätsabnahme und den Änderungen im 
sonnentäglichen Gang relativ eng ist (bis zu Korrelationskoeffizienten r =  0,64 in [12].
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Sittkus [13] für den abnormalen Tagesgang. 
Obwohl sich in S eine deutliche 27-tätige Wiederholungstendenz zeigt und damit ein 
solarer Einfluss möglich ist, wird trotzdem keine Abhängigkeit dieses Tagesganges 
von den erdmagnetischen Kennziffern (Kp) beobachtet. Andererseits ist mit Ionisa
tionskammern [14] eine Intensitätsänderung der kosmischen Strahlung beobachtet 
worden, die eine 22-jährige Welle enthält und deren Minimum ebenfalls 1954 zu erwar
ten ist.

Das von uns gefundene Ergebnis der Phasenvorrückung bei fehlender Sonnen
aktivität wird also verständlich, wenn man annimmt, dass eine Intensitätsabnahme 
im Durchschnitt von einer Phasenvorverlegung begleitet is. In gleicher Weise sind also 
bei grösseren erdmagnetischen Störungen infolge der Intensitätsverringerung ebenfalls 
Abnahmen in der Phase von S zu erwarten. Unsere Beobachtungen im Sonnenflecken- 
minimum an Sd und Sq sind aber nicht mit dieser Annahme verträglich, da sie an erd- 
magnetisch gestörten Tagen eine PhasenVerschiebung des Maximums zu einer späteren 
Zeit ergeben haben. Zur weiteren Übersicht werden im folgenden Abschnitt die Ampli
tudenänderungen von S näher untersucht.

§3 Amplitudenänderungen des Tagesganges der kosmischen Strahlung

Während sowohl die barometerkorrigierten als auch die unkorrigierten Intensitäts
werte für 1953/55 einen Tagesgang mit derselben Amplitude von ±0,10% ergeben haben, 
zeigt die getrennte Analyse der erdmagnetisch ruhigen und gestörten Tage eine Ampli
tudenänderung. Wie bereits bekannt, werden bei erdmagnetischen Störungen die Ampli
tuden von S d  grösser [12], in unseren Messungen sind es im Mittel 14% gegenüber S q 
Trotzdem scheint uns das Ergebnis nicht eindeutig zu sein. Ergibt docli die spezielle 
Auswahl der je 20 besonders ruhigen und stark gestörten Tage der Jahre 1953/55 wie 
in §2 nur eine sehr geringe Amplitudenzunahme. Hierbei ist vielleicht zu berücksichtigen, 
dass bei dieser Analyse nicht der Höchstwert der Amplitude von S bestimmt wird, 
sondern diejenige Amplitude eines Sinuswelle deren quadratische Abweichung der 
Messwerte ein Minimum ergeben. Folgt der Tagesgang nicht einer Sinusfunktion, weil 
z. B. dem langsamen Anstieg ein wesentlich schnellerer Abfall folgt, so können bei der 
harmonischen Analyse Diskrepanzen in der Amplitude und Phase auftreten. Dieser 
Fall wird in vielen Monaten in unseren Messungen beobachtet und bestätigt daher die 
Ergebnisse von Ehmert und Sittkus [15]. Damit geben die ermittelten Amplituden - 
und Phasenwerte nur einen Anhaltspunkt für das mittlere Verhalten der wirksamen 
Faktoren im solaren Tagesgang der kosmischen Strahlung.

Vielleicht gelingt es, dagegen einmal aus der Untersuchung markanter Einzelfälle 
der Intensitätsänderungcn, die vielfach zur gleichen Zeit auf der Erde einsetzen, einen 
weltzeitlichen Gang von dem ortszeitlichen Gang zu isolieren, um S leichter bestimmen 
zu können.

§4 Diskussion der Ergebnisse

Zur Deutung unserer Messungen können wir den Einfluss der Phasenänderungen 
durch atmosphärische Temperaturvariationen wohl dadurch ausschliessen, dass sowohl 
die unkorrigierten als auch die barometerkorrigierten Messwerte denselben bemerkens
werten Gang mit der Sonnenaktivität zeigen. Somit bleiben also nur zur Deutung die 
Möglichkeit der „Modulation” der Intensität durch solare Einflüsse und die Aniso
tropie der kosmischen Strahlung selbst als Entstehungsursachen des sonnentäglichen 
Ganges.

In den vorhergehenden Abschnitten wurde beobachtet :
1. Die Phasenverschiebung von S ist nicht linear mit der Sonnenaktivität ver

knüpft, sondern es besteht nur bei geringster Sonnentätigkeit kurzzeitig eine Anomalie 
mit einem extrem frühen Maximum von S, das bisher nur vor 22 Jahren bestimmt 
worden ist.

2. An erdmagnetisch gestörten Tagen tritt im Gegensatz zu den bisher beobach
teten Phasen Vorrückungen eine Verspätung des Maximums von S in den Jahren 1953/55 
auf, auch wenn nur Störungen mit a* <  34 berücksichtigt werden. Die Amplituden 
dagegen verhalten sich normal.

3. Nicht das Erdmagnetfeld ruft Phasenänderungen hervor, sondern die Phasen
änderungen sind an Intensitätsänderungen geknüpft, da letztere auch ohne erdmagne
tische Störungen auftreten.
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Diese Punkte zeigen, dass nicht das Erdmagnetfeld sondern wahrscheinlich das 
noch umstrittene solare Magnetfeld entsprechend seinem Störungscharakter den Haupt
einfluss auf die hier beobachteten Phasenänderungen hervorruft.

In der Deutung der Vorrückung der Phase auf 02 Uhr Ortszeit, die auch mit der 
Angabe des Tagesgangmaximums um 2,7 d: 0,6 Uhr bei ausgedehnten Luftschauern 
[16] also bei Messung der Nukleonenkomponente, übereinstimmt, möchten wir uns den 
Vorstellungen von Alf vén anschliessen [17]. Danach ward ein Tagesgang aus zwei Kom
ponenten bestehen können ; erstens wird ein Maximum um 12 Uhr Ortszeit existieren 
während das zweite Maximum zeitlich variieren kann. Die Grösse des 12h-Maximums ist 
veränderlich und kann beträchtlich werden und dadurch den weiteren Gang überdecken. 
Da dieser — dann abnormale — Tagesgang (nach Sittkus) nur eine 27-tätige Wieder
holungstendenz zeigt, aber sonst nicht geomagnetisch beeinflusst ward, kann dieser 
Anteil durch die Ozonschicht, deren Intensität von der solaren Wellenstrahlung ab
hängt [14], in entsprechender zeitlicher Verzögerung beeinflusst werden.

Die zweite Komponente in S — der zeitlich veränderliche Anteil in der Phase — wird 
dagegen wahxscheinlich durch die Anisotropie der kosmischen Strahlung hervorgerufen. 
Bei höchster solarer Aktivität ist infolge der vollständigen Rotationsmitnahme der 
kosmischen Strahlung mit der Sonnenrotation eine maximale Phase um 18 Uhr zu 
erwarten. Sie wird vorverlegt, sobald die solare Aktivität nachlässt. Dabei erreicht 
sie mit gleichzeitig fehlenden magnetischen Störungen fast Mitternacht. Diesen Schwan
kungen überlagert sich ein Jahresgang der Phasenänderungen, der durch die Amplituden- 
änderungen der 12 Uhr-Komponente hervorgerufen wird ; auf dieselbe Ursache ist auch 
die zeitliche Verschiebung des Phasenminimums gegenüber der solaren Aktivität zurück
zuführen. Das Auftreten einer Anisotropie der kosmischen Strahlung ermöglicht auch 
die Annahme, dass eine höhere Harmonische dieser Anisotropie existiert, die neben 
der 12 Uhr-Komponente eine Unsymetrie im sonnentäglichen Gang hervorruft.

Herrn Doz. Dr. E. A. Lauter danke ich für die fördernde Diskussion der Ergebnisse.

Anschrift des Verfassers
Dr. G. Bartels, Meteorologisches Observatorium Kühlungsborn, Bezirk Rostock, 

DDR.
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И. Подолам — Э. Якуш-Бодолаинэ :

Замечания на количественное предсказание абсолютных топографии

Одной из важных площадей количественного предсказания основных 
метеорологических элементов является высотное поле ветров, или однозначное 
с этим предсказание абсолютных топографий. В целях изучения практических 
возможностей предсказания были использованы нами теоретические резуль
таты В .  Д . Успенского  [1]. '

Решением уравнения горизонтального взвихривания Успенский  получил 
на локальное изменение абсолютного геопотенциала нижеследующую сравни
тельно простую рабочую формулу

где Н  — значение абсолютного геопотенциала в геопотенциальных метрах, 
А  =  ё 2 1 д х 2 +  о 2l e l j ' 1 —  оператор Лапласа,

функционный детерминант Якоби данных функций, и м и  —  слагающие среднего 
вектора ветра в нижней половине тропосферы. Постоянные вышеуказанной 
формулы относятся к единице расстояния на 1000 км, к единице времени на 
24 ч., к единице скорости ветра в км/ч.

Выражение на правой стороне уравнения (1) можно вычислять из абсо
лютных топографий и данных ветра, соответствующихся начальной точке 
времени. Значение с Щ Ь 1  определяется по формуле двумя факторами : один из 
них может быть назван слагающим «завихренности» локального изменения Н ,  

а другой — слагающим «дивергенции». Второй член правостороннего выра
жения означает горизонтальную дивергенцию средней скорости ветра. Поло
жительной горизонтальной дивергенции скорости соответствует по формуле 
рост абсолютного гепотенциала и обратно. Гораздо сложнее значение первого 
члена правостороннего выражения. В связи с этим ссылаемся на дифференци
ально-геометрическое толкование оператора Лапласа, на которое указал Н . Л .  

Т а б о р о в с к и й  [2].
Средняя кривизна изобарической поверхности характеризуется выра-

* Авторы статьи И .  Б о д о л а и ,  кандидат физических наук и Э .  Я к у ш -  

Б о д о л а и н э ,  научные сотрудники Центральной Аэрологической Обсерватории 
(Будапешт-Лэринц).

жением А Н  =
д2н  г-н
дхг ^  8У1 '
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Е с л и  п о л о ж и м  ось у  в н а п р а в л е н и и  к ас а т е л ь н о й  и зо ги п с ы ,  а ось х  в н а п р а в 
л е н и и  н о р м ал и  и зо ги и сы ,  то гда

А Н  = б 1!!
дп-

1 p H

г  ёп ’

где 1 /г к р и в и з н а  и зо ги п с ы ,  £ Я /ёп и зм ен ен и е  по н о р м ал и  высоты и зо б ар ч и еск о й  
п о вер х н о сти ,  ины м и  с л о в а м и :  асцендент  и зо б ар и ч еск о й  п о вер х н о сти ,  
и зм ен ен и е  густоты  и зо ги п с  в н а п р а в л е н и и  н о р м а л и .  С ледовательн о  оп ер ато р  
Л а п л а с а  п о л я  Н  з ав и си т  от к р и в и з н ы  и зо ги п с ,  от р а с с т о я н и я  м е ж д у  ним и  и 
от и зм е н е н и я  и х  густоты .

В ц и к л о н а х  оп ер ато р  Л а п л а с а  п о л я '  Н  будет  п о л о ж и т е л ь н ы м  ( Э Я > 0 ) ,  
п отому что к р и в и з н а  и зо ги п с  т о ж е  п о л о ж и т е л ь н а  ( 1 / г > 0 ) ,  и и зо ги п с ы  г у щ а -  
ю тся  в н а п р а в л е н и и  к  вы сокому д ав л ен и ю  (д2Я /£ п 2> 0 ) .  З н ач ен и е  ЛИ  будет 
п о л о ж и т е л ь н ы м  т о ж е  в л о ж б и н а х  д а в л е н и я ,  з а  и скл ю чен и ем  мест, н а х о д я 
щ и х с я  дал ек о  от ц и к л о н а ,  где и зо б ар ы , х о т я  и и мею т ц и к л о н и ч еск у ю  к р и в и з н у  
( 1 / г > 0 )  все ж е  ст а н о в я т с я  р е ж е  в н а п р а в л е н и и  к  в ы соком у  дав л ен и ю  (ё2Н /  
Jën-<.0). Зн ач ен и е  о п ер ат о р а  Л а п л а с а  и зо ги п с  тем больш е, чем си льн ее  
к р и в и з н а  и  чем более он и  с г у щ а ю т с я  в н а п р а в л е н и и  к  вы соком у  дав л ен и ю .

Н а  п л о щ а д я х  а н т и ц и к л о н о в  и гребней  и м еется  обратное  п о л о ж е н и е  : 
А Н < . 0 ,  потом у  что к р и в и з н а  и зо ги п с  о т р и ц а т е л ь н а  (1 / г < 0 ) ,  и и з о ги п с ы  с г у 
щ аю тся  в общем к  более н и з к о м у  дав л ен и ю  (ё2Н/ ёп 2<С0).

Е сл и  со ст ав л я ет ся  к а р т а  о п ер ат о р о в  Л а п л а с а  д ан н о й  и зо б ар и ч еск о й  п о в е р х 
ности, то гда  п о л о ж и т е л ь н ы м  зн ач ен и ям  соответствую т ц и к л о н ы ,  о т р и ц а т е л ь 
ным зн ач ен и ям  а н т и ц и к л о н ы . Н а  п л о щ а д я х  л о ж б и н  д а в л е н и я  н ах о д и м  о б ы к н о 
венно п о л о ж и т е л ь н о е  зн ачен и е  АН,  а  в р а й о н а х  гребн ей  д а в л е н и я  обычно 
отр и ц ат ел ь н о е  зн ачен и е .

Н а  основе в ы ш е у к а з а н н ы х  соверш енн о  ясно ,  что и м е ю щ и й с я  в п ервой  
ф о р м у л е  {Л , ЭЯ{ детерм ин ан т  ф у н к ц и и  Я к о б и  выраилает с л о ж н у ю  к о н ф и г у 
р а ц и ю  и зо б ар и ч еск о й  п о вер х н о сти .  Этой м о м ентал ьн о й  д и ф ф ер ен ц и ал ь н о -  
геом етр ич еско й  к о н ф и гу р а ц и е й  п о л я  —  к а ж е т с я  —  в ы р а ж а е т с я  и врем енное  
и зм ен ени е  п оля ,  по к р а й н е й  мере п а  осн о ван и и  п о л у ч е н н ы х  р е зу л ь т а т о в  это 
я в л я е т с я  вероятн ы м .

П ри  в ы ч и сл ен и и  л о к а л ь н ы х  и зм ен ен и й  абсолю тного  гео гю тенц и ала  п р о и з 
водные частны е, в кл ю чен н ы е  в в ы ш е у к а за н н о й  ф орм уле ,  бы ли  оп р едел ен ы  
н а м и  методом к о н е ч н ы х  диф ференций . Ч т о б ы  и зб егат ь  п р о д о л ж и т е л ь н ы х  и с 
ч и сл ен и й ,  с в я з а н н ы х  с о п ределен ием  и н д и в и д у а л ь н ы х  п р о и зв о д н ы х  частн ы х, 
метод диф ф еренций  был у п р о щ ен  н ам и . Р езу л ь т ат о м  у п р о щ е н и я  п о л у ч ен а  н а  
с л а г а ю щ и й  за в и х р ен н о ст и  л о к а л ь н о г о  и зм е н е н и я  г е о п о т ен ц и ал а  с л е д у ю щ а я  
р а б о ч а я  ф о р м у л а  :

^  =  1,7 • 1 0 - 2 { ( Я - Я  3) [ ( Я 5 +  Я 6 +  Я 10) -  ( Я 7 +  II8 + Я 12)] +  (2)

+  (Но -  Я 4) [ ( Я 6 +  Н,  +  Н и ) -  ( Я 5 +  Я 8 +  Я ,) ]  J ,
где Н х, Но —  зн ачен и е  абсолю тного  г е о п о т ен ц и ал а  д ан н о й  и зо б ар и ч еск о й  п о в е р х 
ности  в соо тветству ю щ их  1, 2, 3 . . . то ч к а х  (Рис.  1., стр.  152).  Е сл и  возьмем 
т а к у ю  систему к о о р д и н ат ,  у  к о торой  о д н а  и з  осей л е ж и т  п а р а л л е л ь н о  и зо ги п сам ,  
т. е. Н х — Н 3 и ли  Но =  Я„, то гда  один член  суммы, н ах о д я щ е й с я  в ф и г у р а л ь н ы х  
с к о б к а х ,  будет н улем , и ф о р м у л а  зн ач и т ел ь н о  у п р о щ а е т с я .  Н ес м о т р я  на  в о з 
м о ж н о ст ь  у п р о щ е н и я ,  мы о п р едел и ли  сл а г а ю щ и й  вих р ен н о сти  прим енен ием  
общ ей  (2) ф ормулы . Мы п о сту п ал и  т ак и м  образом  частью  потому, что т а к и м  
п утем  мы могли  в зя т ь  о снованием  всегда оси к о о р д и н ат  то ж д ест вен н о го  п о л о 
ж е н и я ,  частью  потому, что в си льн о  деф о р м и р о ванн о м  поле  и зо ги п с  сп ец и ал ьн о е  
в ы б и р а н и е  осей к о о р д и н ат  зач астую  п р и ч и н я ет  трудности ,  в п оследствии  к о т о 
р ы х  вы числен ие ,  м о ж ет  быть, дает менее у до в л ет во р и т ел ь н ы е  р езу л ь т ат ы .  В 
с в о и х  р а сч етах  р ассто я н и ем  о тд ел ь н ы х  п у н к т о в  от д р у г и х  мы в з я л и  500 км. 
Н а д о  отметить, что п р о бл ем а  самого целесо о бр азн о го  р а с с т о я н и я  еще не в ы я с 
н ена .  С р ед н яя  д и в е р г е н ц и я  т о к а  б ы л а  п о л у ч ен а  осреднением  к ом п онен тов  в е к 
т о р о в  ветров  и зо б а р и ч е с к и х  п оверхн остей  850, 700 и 500 мб.

И с п о л ь зо в а н и е м  ф орм улы , п р овед енн ой  Успенским  в ы ч и сл ен ы  нам и  л о 
к а л ь н ы е  и зм ен ен и я  г ео п о т ен ц и ал ь н ы х  высот и зо б а р и ч е с к и х  п оверхн остей  700
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и частью 500 мб на промежутки времени 12—22 июля 1953 года и 14— 19 августа 
1954 года на 40 пунктов площади Европы.

В промежутке времени 17—22 июля 1953 года были установлены локаль
ные изменения абсолютного геопотенциала. В целях выяснения относительной 
роли слагающего завихренности и дивергенции в начале мы принимали в рас
чет значения обеих факторов, позже ограничивались только вычислением 
фактора завихренности. Принимая во внимание факторы завихренности и дивер
генции вместе, были получены следующие результаты отклонений фактических 
и вычисленных изменений :

Число испытанных пунктов : 
Ошибка ±  Ю гпм :
Ошибка между ±  10—20 гпм : 
Ошибка между ±  20—30 гпм : 
Ошибка между ±  30— 40 гпм : 
Ошибка больше, чем 40 гпм :

202 (100 %) 
в 137 пунктах (67,8%) 
в 33 пунктах (16,3%) 
в 15 пунктах ( 7,4%) 
в 7 пунктах ( 3,6%) 
в 10 пунктах ( 4.9%)

Если принимать границей допускаемых ошибок измерений радиозондов 
zb 40 гпм (в действительности бывает и двойное значение), тогда оправдание 
нашего предсказания достигает 95%.

Если при своих исчислениях принимаем во внимание только фактор за
вихренности и совсем не занимаемся определением средней дивергенции воз
душных течений -— что означает существенную экономию работы и времени 
— тогда мы получим на тот же самый период нижеследующие результаты :

Число испытанных пунктов : 
Ошибка zb 10 гпм :
Ошибка между zb 10—20 гпм : 
Ошибка между zb 20— 30 гпм : 
Ошибка между zb 30—40 гпм : 
Ошибка больше, чем 40 гпм :

202 (100 %) 
в 124 пунктах (61,7%) 
в 44 пунктах (21,9%) 
в 14 пунктах ( 7,0%) 
в 9 пунктах ( 4,5%) 
в 10 пунктах ( 5,0%)

Сравнивая оба результата, видим, что и в этом случае предсказание можем 
считать успешным в 95%.

На основе выше изложенных можем установить, что фактор завихренности 
играет решительную роль при локальных изменениях абсолютного геопотен
циала. Фактор дивергенции вообще улучшил результаты, но преобладающая 
часть изменения дана фактором завихренности. Влияние фактора дивергенции 
только там стало очень важным, где фактор завихренности был довольно ма
ленький или нуль. В таких случаях вообще знак фактора дивергенции опре
делил и знак изменения. Подобный результат получил и А. Н. Мерцалов [3], 
определивший локальные изменения данной изобарической поверхности на 
центры давления. На основе этих двух согласных результатов при своих даль
нейших исследованиях мы не обращали внимание на определение дивергенции 
течений воздуха.

Доказательством того, как точно может следить формула Успенского за 
локальными изменениями изобарических поверхностей средней высоты и в 
абсолютных значениях и но площади, представляем фактические карты изал- 
логипс и карты, полученные путем исчисления 700 мб поверхности от 18— 19 
июля 1953 г. (Рис. 2. и 3., стр. 153).

Ограничиваясь вычислением фактора завихренности мы определили зна
чения локальных изменений абсолютного геопотенциала 700 мб поверхности 
и на 14— 19 августа 1954 г. Для изучения удачности прогнозов, касающихся 
разных высот в этот период мы попытались тоже предсказанием изобарической 
поверхности 500 мб.

О разницах между высчиленньши и фактическими значениями абсолютного 
геопотенциала 700 мб' поверхности дает информацию следующая таблица :

Число испытанных пунктов : 
Ошибка zb 10 гпм :
Ошибка между ±  Ю—20 гпм : 
Ошибка между zb 20—30 гпм : 
Ошибка между zb 30—40 гпм : 
Ошибка между zb 40— 60 гпм : 
Ошибка больше, чем 60 гпм :

177 (100 %)
в 38 пунктах (21,5 %)
в 26 пунктах (14,7 %)
в 28 пунктах (15,8 %)
в 23 пунктах (13,0 %)
в 35 пунктах (19,8 %)
в 27 пунктах (15,2 %)
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Оправдание нашего прогноза, если возьмем основой ±  40 гим, теперь не 
больше, чем 56%. Даже и в том случае, что считаем свое вычисление удачным 
до ±  60 гпм, получим только 85% — результат, в противоположность к 95% 
оправдаемости прежнего периода, но и удачность на 85% можем считать удов
летворительной, если принимаем во внимание, что употребляемые в Европе 
радиозонды разной конструкции дают измерительные результаты сильно сы
панного характера.

Надо отметить, что отклонения вычисленных значений от фактических 
не показывают выраженной тенденции в отношении знака ни в положительном, 
ни в отрицательном направлении.

Несмотря на подробное описание отклонений представленные таблицы не 
могут давать полную картину о надежности метода, главным образом в послед
ний период времени. Значения отклонений, выраженные в процентах не дают 
ответа на вопрос, интересующий синоптика в первую очередь, в какой мере 
выражает этот метод преобразование поля, так как очевидно, что в большин
стве случаев неудача прогноза обусловливается внезапным и неожиданным 
по направлению изменением ноля ветров. По этому изменение характера поля 
ветров и по площади и по направлению имеет превышающуюся важность. 
При этом точность силы течении может квалифицироваться второстепенным 
фактором, по крайней мере в первой стадии исследования.

Вследствие перечисленных причин представляем вычисленные и в действи
тельности осуществленные карты абсолютной топографии 700 мб поверхности 
15—19 августа 1954 г. (Рис. 4—8., стр. 154— 156.) Как видно из изображений, 
вычисление в общем удовлетворительно показало более важные деформации 
поля. Площадное распределение деформаций также может считаться удовлетво
рительным, несмотря на то, что прогнозы, касающиеся этого периода, меньше 
удачные, чем предсказания прежнего периода.

О предсказании абсолютной топографии 500 мб поверхности обсуждаемого 
периода 1954 г. информируют нижеследующие данные :

Число испытанных п у н к т о в  : 184
Ошибка ±  10 гпм : в 25
Ошибка между ±  10-—20 гпм : в 20
Ошибка между ±  20-—30 гпм : в 15
Ошибка между ±  30-—40 гпм : в 21
Ошибка между +  40-—60 гпм : в 33
Ошибка между ±  60- 80 гпм : в 17
Ошибка больше, чем 80 гпм : в 53

(ЮО % )  
пунктах (15,1%) 
пунктах (11,0%) 
пунктах ( 8,4%) 
пунктах (11,6%) 
пунктах (17,9%) 
пунктах ( 9,1%) 
пунктах (26,9%)

Если считать предсказание удачным до значения ±  60 гпм, то — по таб
лице — оправдание вычисления 500 мб поверхности достигает 64%. Следова
тельно, эти результаты гораздо хуже, чем результаты вычисления 700 мб по
верхности, где проценты оправдания достигли 85%. Если с представленными 
картами 700 мб поверхности, репрезентирующими 85%-ную вероятность оправ
дания, сопоставляем вероятность на 64%, удовлетворительное предсказание 
деформации 500 мб поверхности становится сомнительным. Об этом свидетель
ствуют и карты, составленные на основе вычисления. Ввиду того, что не хватает 
места, эти карты не представляются.

Тут невольно возникает donpoc : в чем причина различия на 20% между 
значениями поверхностей 700 и 500 мб? Пренебрежение поля ветров — как 
выше указано — не может причинять такую большую разницу. Формула 
Успенского, как и большинство подобных формул, содерживает конечно извест
ных упрощений, а упрощение в большинстве случаев делается на счет точности. 
По нашим опытам разница не происходит от натуры формулы, потому что эта 
формула чрезвычайно чувствительна на малейшие — с точки зрения синоптики 
пренебрегаемые — изменения ноля давления. Достаточно вспомнить, что в из
вестных случаях ошибка на 10 гпм может причинять ошибку вычисления на 
30—40 гпм. А вследствие этого для применения формулы ставится требование, 
чтобы анализы топографии были точности не больше, чем 10—20 гпм для того, 
чтобы наше предсказание — по нашей конвенции — имело удачность на 80—85%•

Поскольку точность измерений радиозондовых аппаратов значительно 
превышает ±  40 гпм, ясно, что основным условием оправдания прогноза явля
ется правильный анализ. Наши опыты показывают, что в какой мере анализ 
топографии начального пункта времени правильный, в таком мере оправдание 
вычисления может считаться удачным.
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Анализ топографии тем точнее и одновременно и тем легче, чем более выра
женный характер у поля давления. Анализ сглаженного, размытого поля дав
ления гораздо труднее и неточнее из-за измерений, произведенных редко и с 
разными радиозондовыми аппаратами. С предидущего можно было бы делать 
такой вывод, что чем решительнее характер поля давления, тем более удачные 
прогнозы можем готовить. Общеизвестный факт, что чем более высокую изоба
рическую поверхность мы возьмем, тем решительнее и выраженнее характер 
топографии, следовательно точность прогноза больше, если изобарическая по
верхность лежит выше. Но такой вывод — по выше указанным результатам 
— неправильных!, потому что предсказание 700 мб изобарической поверхности 
оказалось более удачным, чем прогноз 500 мб поверхности. В чем причина 
этого явления? Одна часть объяснения физическая, а другая техническая.

Объяснение противоречивого характера разницы, показывающейся между 
прогнозами на разные высоты, следует искать в первую очередь в физической 
натуре примененной формулы. Формула Успенского основывается на физических 
соображениях, действенных в среднем слое тропосферы, в окрестности поверх
ности ведущего потока, следовательно прххменение формулы нельзя расширить 
на любую высотную поверхность тропосферы, не говоря уже о стратосфере. 
Но поверхность ведущего потока помещается в общем между поверхностями 
500 и 700 мб, и по этому главная причина разниц, полученных в течение испы
таний, в этом случае не физического, а технического характера, и происходит 
из неточностей определения значений геопотенциала, необходимых для вы
числения. Если с этой точки зрения сравниваем возможность определения 
значений геопотенциала изобарических поверхностей (2) в точках, установлен
ных формулой, можем делать следующие замечания :

Топография поверхности 850 мб в большинстве случаев характеризуется 
оглаженным или меньше выраженным полем изогипс, по этому в данных точках 
значених! геопотенциалов определение, достигающее желаемой точности, до
вольно трудно, логическим последствием которого является неточный коли
чественных! резул 1̂ тат. В поле изогипс 500 мб поверхности, имеющей почти 
всегда резко выраженный характер, вследствие густоты изогипс уже малень
кому расстоянию соответствует большое изменение высоты. Это требует от нас, 
чтобы для достижения тождественной числительной точности топография 
высоких поверхностей была точнее, чем топография поверхностей на низких 
уровнях. Но удовлетворению этого требования препятствует частью техника 
измерения, частью техника анализа. Противоречивые друг другу требования 
«выравниваются» на уровне 700 мб, хх тах̂  метод Успенского можно использо
вать самым большим успехом вероятно для предсказания абсолютной топогра
фии 700 мб поверхностхх. На это указывают и представленные нами данные.

Из-за изложенных замечаний мы не попробовалхх готовххть предсказание 
изобарической поверхности 850 мб методом Успенского. С другой стороны при 
наличии требуемой точности этот метод дает почти совершенные результаты, 
что подтверждается рисунками 2. и 3. (стр. 153.) : изменения поля давления, 
распространяюхциеся только на узкие площади, отражаются чувствительно.

Следует сказать еще несколыш слов о разнице, существующей между оправ
даниями предсказания топографии 700 мб поверхности в двух периодов погоды. 
Если считаем предсказание удачным до ±  40 гпм, то разница оправдания между 
первым (95%) и вторым (65%) периодами составляет 30%. Эта зххачительная 
разница дается из того, что в первом периоде абсолютная топография 700 мб 
поверхности была гораздо решительнее выраженного характера, чем в втором 
периоде и согласно этому характер ее изменений тоже оказался более резким. 
Ввиду того, что в практической работе оба случая возникаются, в целях строго 
объективной оценки формулы мы представили результаты менее удачных пред
сказаний в форме карт.

Как из структуры формулы- (2) совершенно ясно, при практическом при
менении определение значений Ht , Н2, Н3, Нх самое важное, потому что точность 
этих значений решительно влияет на результаты.

Кроме изложенных замечаний для полной оценки формулы больше вопро
сов ожидают объяснения. Между прочим следует исследоватХ), в какой степени 
влияют орографические причины на точность предсказаний. Возможно, что 
точность формулы зависит также от конфигурации поля (кривизна, характер 
деформации и т. д.). Но для выяснения этих вопросов необходим анализ гораздо 
большего материала, чем представленххый материал. О степенхх применимости 
формулы в конечном счете решит практика оперативной работы.
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Добавляем, что большая часть наших замечаний, относящихся к при
менению формулы Успенского затрогивает проблемы, возникающие и при 
вычислении других метеорологических элементов и при практической при
менении других числительных методов, и таким образом являются общими 
методическими проблемами количественного предсказания. На основе заме
чаний представляется дальнейшая особенная задача, вырабатывать количест
венные методы предсказания, способные при нынешней точности измерений 
обезпечивагь достижение по возможности самого лучшего результата.

Наконец, отмечаем, что продолжительность изготовления прогноза из 
готовой основной карты на 40 пунктов площади Европы — предположив работу 
двух опытных работников — не больше, чем 2 часа. Это значит, что метод Успен
ского применим и в синоптической службе.

ЛИТЕРАТУРА

[1] В. Д. Успенский : Локальные изменения геопотенциальных высот изо
барических поверхностей. Метеорология и гидрология № 5. 1954.

[2] Н. Л. Таборовский : Гидродинамическая теория бароклинной атмосферы 
и основные вопросы синоптической метеорологии. Гидрометеоиздат, Ленин
град, 1947.

[3] А. Н. Мерцалов : Об определении вихревой части изменений давления по 
картам абсолютной барической топографии. Метеорология и гидрология 
Ш 6. 1955.

X V I



Ф. К озм а:

Точка росы и местное предсказание заморозкой

Хоти и среди стихийных повреждениях, угрожающих сельскохозяйствен
ным растениям вред от заморозков в среднем значении многих лет не особенно 
значителен, тем не менее заморозки в отдельных годах могут совершать серьез
ные разрушения и причинять довольно большую потерю урожая. Раноосеннце 
и поздновесенние сильные морозы могут разрушить частью или полно все расте
ния отдельных площадей. Вспомним на поздновесенние заморозки 1952-ого и 
1953-его годов, причинявшие большой ущерб не только в плодоводствах и садо- 
водствах, а также в сельскохозяйственных растениях. К счастью раноосенние 
и поздновесенние заморозки такой силы в нашей родине бывают редко, но 
несмотря на это почти в каждом году можем расчитывать на них на отдельных 
местах или даже по всей стране. Против заморозков мы можем и мы должны 
защищаться. В нашем распоряжении находятся уже много методов, могу
щих быть применяемы с хорошим успехом, чтобы препятствовать поврежде
ния от мороза. Защита против заморозков является в первую очередь заботой 
сельскохозяйственных работников, а задачей метеорологии можем считать то, 
что она должна обеспечивать в соответственное время точное предсказание 
для успешной защиты.

Об опасности заморозков мы узнаем большей частью из дневных предсказа
ний погоды. Местные предсказания заморозков готовляются только на немно
гих местах. Эти предсказания составляются главным образом по так называе
мому «методу точки росы» или с помощью составленных на основании послед
него «морозо-указывающих кривых».

Весенние и осенние приземные заморозки — как известно являются за 
малыми исключениями результатами сильного ночного излучения, следовательно 
размеры их сравнительно ограничены и зависят в большой мере от местных усло
вий (рельефные и почвенные уголки мороза, покрытие растениями и т. д.). 
Дневное предсказание погоды для такой цели нельзя считать удовлетворитель
ным, потому что оно может давать только общую информацию. Иногда бывают 
случаи, что из предсказаний не осведомляемся об опасности заморозков, но 
несмотря на это на отдельных местах возникают сильные радиационные морозы. 
Очевидной причиной таких случаев является обстоятельство, что на сравни
тельно маленькой территории могут образоваться большие разницы темпера
туры, причем морозные и неморозные места могут чередоваться друг возле друга. 
Доказательством этого утверждения представляем данные 10 измерительных 
мест, полученные на территории Сельскохозяйственного Исследовательского 
Института в Мартонвашапе в рамке микроклиматологических съемок, сделан
ных весной и осенью 1955 г. на 10 весенних и 10 осенних днях.

* Автор статья Ф. Козма научный сотрудник Агрометеорологической 
Обсерватории в г. Мартонвашар.
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I. Таблица
Минимальная приземная температура на площади Сельскохозяйственного 
Исследовательского Института в Мартонвашаре 17— 26 мая и 12— 21 октября

1955 года

май
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Раз

ница

номер минимального термометра

17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26

1.5
1.3 

- 1 ,0
0,6
2.5 
1,2

—1,2
— 2,8

2.3
7.6

- 0,2 
0,5 

—0,2 
0,8
2.4 
2,0

—1,5
—2,0

3.5 
7,0

1,2 
0,3 
0,5 

—1,7 
3,2 
0,6 

— 1,0 
—2,3 

2,9 
5,6

—4,0
4.5
3.2 

—2,3
6.2
1.5
2.6 

—5,0
2,0
4,7

1.4
2.4 
0,3 
1,8
5.4 
0,2

—0,8
3.5 
1,0 
1,7

ч—3,0
2,5
0,4

—3,0
5.1 
0,4 
0,8

—3,0
2,4
4.1

—1,8
5,9
0,3

—0,4
5.2 
0,5 
1,0

— 3,8
2,6
6.2

1.4
2,8
0,5

—3,0
1.4 

—0,7
1,0

—4,0
1,7
4,0

0,3
0,5
1,0
1,2
3,8
2,1

—2,8
—1,4

3,5
8,1

1.4
2,0
1.7 

—2,0
1.8 

—0,8
0,9

— 2,8
3,0
4.5

4.3
5.6
4.2
4.2
4.8
2.9
5.4
3.6
2.5 
6,4

Октябрь
12 7,5 7,3 8,8 8,4 5,2 8,3 8,0 8,1 8,6 8,6 3,6
13 3,0 2,5 4,5 3,8 0,7 3,8 3,4 3,5 4,0 4,4 3,8
14 3,6 3,2 5,3 4,4 0,7 3,8 3,7 3,8 4,6 4,6 4,6
15 2,1 1,7 3,0 2,3 —0,7 2,5 2 1 2,2 2,3 2,3 3,7
16 3,0 3,0 4,5 4,0 0,0 3,4 3,2 3,6 4,1 4,6 4,6
17 6,0 5,8 6,6 6,3 4,2 5,9 5,8 — I 6,2 6,1 2,4
18 6,0 5,4 6,6 6,3 3,6 5,6 6,0 6,2 6,5 6,1 3,0
19 7,0 7,2 7,5 7,2 6,5 7,3 7,2 7,4 7,2 7,3 1,0
20 -2,5 —2,8 -1 ,3 -2,0 —4,6 —1,0 -2,3 —2,4 —1,7 —1,5 3,6
21 3,1 2,8 3,2 2,8 0,1 3,0 3,0 3,3 3,2 3,1 3,2

Как видно из таблицы, даже и в пределах сравнительно небольшого района 
не является редкостью разница в 4—5 градусов. Главным образом весной, в 
месяце мае бросается в глаза большая площадная разница достигнувшая в 
одном случае даже 6 градусов.

Из-за разниц, возникающихся в маленьких пространствах, очень целе
сообразно опираться не только на предсказания, но и — где нужно — гото
вить и местные прогнозы заморозков. На многих местах —- главным образом 
в садоводствах —- это делается таким путем, что люди всю ночь наблюдают за 
термометром, и если температура достигает значения около 0 градуса, прини
мают нужные предохранительные меры. Это является довольно затруднительным 
способом, и связывающим много рабочих сил из-за постоянной готовности.

На отдельных местах, где «морозо-указывающие аппараты» (гигрометр, 
полиметр, психрометр) стоят к распоряжению, применяются распространенный 
у нас метод точки росы или морозоуказывающие кривые. Эти методы предсказа
ния морозов, часто встречаемые в метеорологической и сельскохозяйственной 
литературе, основываются без исключения на предположении, что скрытая 
теплота, освободившаяся в носледтсвии ночного образования росы или инея, 
прекращает дальнейшее похолодание. Поэтому, если точка росы, определенная 
в ночный срок (21 час) имеет значение 0°, или выше 0°, в течение ночи нет воз
можности мороза. Но этот метод в практике не оправдался. Позднее был раз
работан так называемый «улучшенный метод точки росы». Этот метод устанав
ливает границу опасности мороза не у 0 градуса, а у точки росы + 2 ° , пред
полагая, что если вечером измеренная точка росы равна + 2 °  или выше, чем 
- |-2 0, температура в течение ночи не понижается ниже нуля.

Эти предположения тоже не правильны. Действительно верно, что если 
температура воздуха достигает вечером точки росы — и это при ясном небе, 
при штиле, и при дымке в близости земли через несколько часов после захода 
солнца обыкновенно наступает — , начинается кондензация. Но это ещё далеко 
не означает, что понижение температуры прекращается. Верно тоже, что тем
пература воздуха не может быть ниже, чем точка росы, соответствующая дан
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ной моментальной температуре, но нельзя делать такой вывод, что температура 
не может понизиться ниже, чем точка росы, измеренная в прежний вечер, ибо 
метод точки росы предполагает, что точка росы воздуха в течение ночи остается 
неизменной, между тем она — как это в дальнейшем будет показано — постоян
но изменяется вместе с температурой.

Улучшенный метод точки росы в отличии от прежнего уже предполагает, 
что точка росы хотя и изменяется, но это изменение не может превышать больше, 
чем слеД°вательн0 в течение ночи только в крайнем случае может падать 2°.

Точка росы может быть выражена формулой Магнуса. По этой формуле 
упругость насыщающего пара зависит только от температуры водяного пара. 
(Здесь не стоит учитывать отклонения упругости насыщенного пара из-за по
верхности воды и льда, а также из-за ровной или кривой поверхностей.)

7,4ő t
Е  =  4,58-10 23° m m H g

Подставим в формулу т (точку росы), соответствующая упругость водя
ного пара будет е и отмечаем упругость насыщающего пара Е0 (Е0 =  4,58 мм). 
Тогда в логарифмической форме

е 7,45 т
1о§- Е0 =  235 +  т ’ и отсюда 

31,55 log. i
т 4 -----------------

1 — 0,1342 'log.

По формуле мы можем найти отношение между точкой росы и при
надлежащей к ней унругостю насыщенного водяного пара. После этого при
ходится испытывать, какая связь существует между температурой и точкой 
росы. В замкнутом пространстве у водяного пара Т температуры и d плотности 
действительно уравнение

в =  RTTd,

где е — упругость водяного пара, R, -газовой постоянный, касающийся водя
ного napa, Т температура в абсолютных градусах. В этом случае d постоян
ный, следовательно, с изменением температуры изменяется и упругость водя
ного пара, и исходя из дефиниции точки росы — согласно которой у значения 
точки росы фактическая упругость пара означает насыщение — изменяется и 
точка росы. В замкнутом пространстве, в котором d постоянный, эта связь может 
быть только однозначной, потому что к понижению температуры присоединя
ются понижение упругости водяного пара, а также и понижение точки росы. 
Связь сложенее в свободном воздухе, в котором не только температура Т , но 
и плотность d может изменяться. В таких случаях упругость водяных паров 
будет функцией произведении Td.

При ясной, тихой антициклонального характера погоде горизонтальную 
адвекцию водяного пара не паю учитывать. В таких случаях плотность водя
ного пара может изменяться, если в образовывавшемся над поверхностью 
земли инверсионном слое для выравнения направленного вниз градиента уп
ругости водяной пар течет к поверхности земли, или же в последствии испарения 
сильно влажной почвы под инверсионным слоем накапливаются пары. Конден
сация водяного пара начинается тогда, когда значение влажности воздуха 
достигает 100%, т. е. если значение частной фактической упругости и упругости 
насыщающего пара принадлежащей к температуре Т равно 1, или же е/Е =  7.

Принимая во внимание вышеуказанное, будем испытывать ночный ход точки 
росы в Мартонвашаре. Рисунки 1, 2 и 3, (стр. 162.) представляют характерные 
типы ночного хода точки росы. По 1-му рисунку точка росы (т) вместе с темпе
ратурой (t) от захода до восхода солнца понижается, но в такой форме, что точка 
росы остается всегда ниже, и поэтому конденсация не начинается. При пони
жении Е, которая зависит только от температуры, подобное развитие может 
произойти исключительно в том случае, если значение е тоже постоянно уби
вается. Последнее возможно, — как и исчисления доказывают — если в выра-
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женин е =  RvTd при уменьшении Т температуры d повышается только в такой 
мере, что произведение Td все станет меньшим. Результатом этого в течение 
всей ночи е/Е<.1.

Посмотрим теперь случай, когда температура достигает точки росы, значит 
фактическая упругость пара равна упругости насыщенных паров. На рисунке 
2. температура до восхода солнца тоже уменьшается, поэтому значение È  не
избежно будет меньше и меньше. О точке росы мы узнаем, что она на короткое 
время после захода солнца остается постоянной, потом внезапно начинает 
подниматься, что при уменьшающей температуре возможно только тогда, 
когда плотность пара повышается, к тому же в такой мере, что произведение 
Td и вместе с ним е тоже увеличивается. Таким образом температура и точка 
росы приближаются друг к другой. Надо здесь отметить, что такое повышение 
точки росы после захода солнца довольнй частое явление. Причиной явления 
по всей вероятности является, что испаренный с сырой земли водяной пар на
капливается под инверсионном слоем, образовавшемся скоро после захода 
солнца, и этим повышается значение е. Это подтверждается измерениями, про
изведенными в Мартонвашаре : через короткое время после заката уже может 
образоваться инверсия, доходящая до высоты аппаратов, находящихся в будке. 
Дальнейший ход точки росы уже похож ходу на рисунке 3., который на поверх
ности почвы, во время ясных ночей, наблюдается очень часто. При быстрым 
понижении температуры упругость пара уменьшается уже только в меньшей 
мере, так что отношение е/Е =  1 через 1—2 часа после захода солнца уже раз
вивается. В том случае, если 'конденсация начинается и температура и точка 
росы тем же самым значением дальше убываются, потом в течение повышения 
температуры и упругости пара после восхода солнца обе кривых расходятся

Следовательно, точка росы никак не является постоянным значением, 
и поэтому мы не можем утверждать, что ночная температура не может пони
жаться ниже точки росы, измеренной при вечерном наблюдении, или что умень
шение точки росы в течение ночи может доходить только до 2 градусов. Бес
численными измерениями уже было показано, что точка росы может изменяться 
на 5—6 градусов, и хотя мы наблюдали вечером точку росы на 0° или + 2 ° ,  в 
течение ночи температура все же падала ниже точки замерзания.

Возникает вопрос, как формируется ночная температура, если образование 
росы или инея начинается, т. е. после того, как температура воздуха дости
гает своей точки росы. Верно, что хотя и освободшше при таких случаях, срав
нительно значительное количество тепла препятствует резкому падению темпе
ратуры, причинявшему излучением, но — в большинстве случаев — совершенно 
прекратить её не может. Бывает, что при переменяющей облачности или в 
случае облачного неба, когда излучение уже от самого себя слабое, падения 
температуры прекращается, если из-за высокого содержания паров в воздухе 
конденсация тоже сильна. Но на основе этого нельзя считать закономерностью, 
что конденсация в каждом случае прекращает дальнейшее похолодание. Не
обоснованность предположения подобного рода доказывается и результатами 
измерений, произведенных в Мартонвашаре (Рис. 4., стр. 163.)

Как видно на 4. рисунке после начала конденсации, регистрированного 
росописцем, температура на поверхности земли понижается дальше хотя и 
не в такой мере, как 1— 2 часа до или после образования росы. Около 21 ч„ 
когда конденсация начинается, в ходе температуры и точки росы наступает 
перелом, но несмотря на усиленное образование росы, из-за сильного излуче
ния — падение температуры и точки росы продолжается. Измерения, произ
веденные в течение нескольких дней подтверждали тоже, что при ясном небе 
и тихой погоде начинающее до захода солнца падение температуры после за
ката еще усиливается, потом, с начала конденсации, похолодание хотя и умер
яется, но после повышения температуры, происходящего только в нескольких 
случаях, дальше понижается. В том-же промежутке времени влажность воз
духа в близости земли колебляется между 90 и 100%.

При ветре картина иная, потому что поток воздуха мешает регулярному 
ночному ходу температуры и влажности воздуха. Метод точки рошд оставляет 
полностью вне внимания ветер, как фактор, препятствующий развитию мороза 
на поверхности почвы, и это может считаться серьезной ошибкой метода. О 
том, в какой мере ветер влияет на образование ночной температуры и влаж
ности воздуха, некоторую информацию дает 5. рисунок (стр. 163.). Значения 
всех трех элементов (температуры, влажности, ветра) относятся к слою до 
высоты 10— 15 см над поверхностью земли. Регистрация ветра была произ
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ведена аппаратом росописцем. (Как известно, росопиеец очень чувствителен к 
малейшему движению воздуха.)

В часы около заката солнца (15, 16, 17 ч) падение температуры и рост влаж
ности из-за слабого течения воздуха умерены. В 17 ч. наступал полный штил 
и вследствие этого в течении часа (17— 18 ч) температура понизилась на 3 гра
дуса, а влажность повысилась на 25%. Турбулентный ветер, развившийся в 18 ч. 
смешивал влажный и над почвой охлажденный воздух с находящимся над ним 
более теплым и сухим воздухом, поэтому на поверхности земли наступало вне
запное повышение температуры и уменьшение влажности. Такое изменение 
еще усиливалось из-за ветра, усиливавшегося около 24 ч. Такой вмешанный 
ход температуры и влажности прекратился наступлением штиля, и дальше уже 
виден характерный радиационный тин обеих элементов.

Облачность также играет существенную роль в формировании хода ночной 
температуры. Она препятствует излучению почвы и не только прекращает 
дальнейшее охлаждение, но может привести даже значительное повышение 
температуры. (Рис. 6., стр. 164.) Сообщенные данные показывают результаты 
ежечасных измерений. На рисунке представляется ночный ход температур, 
измеренных на высотах 5, 10,15, 60 и 160 см. Облачность была очень переменна 
в течение всей ночи и ежечасные наблюдения сделали возможным сопоставлять 
изменение облачности с изменением температуры. После захода солнца скоро 
образовалась сильная инверсия и к 20 ч. разница температур между поверхно
стями 5 и 160 см достигла 4 градуса. Градиент особенно силен на нижнем 15 см 
уровне, где температура с каждым сантиметром высоты поднималась на 0,3 
градуса. В 21 ч. показался рост температуры в нижнем 15 см уровне, происхо
дивший вследствие начала конденсации. После этого температура понизилась 
дальше до 22 ч., потом внезапно повысилась и градиент тоже постепенно умень
шился, что является последствием роста облачности. Ог 22 ч. до 2 ч. утра темпе
ратура повысилась больше, чем 3 градуса. После 2 ч. небо совсем просветлело, 
и вместе с быстрым ростом градиента в течение часа температура упала на 4 
градуса, потом несколько позже 3 ч. наступал ночный минимум. Позднее небо 
опять покрывалось облаками и температура снова начинала повышаться. 
К 7 ч. утра инверсия полностью размывалась и температура понизилась из-за 
осадков выкавшихся после 6 ч. Таким образом в образовании приземной ночной 
температуры облачность тоже играет существенную роль. Большей частью облач
ность обусловливает и развитие приземной инверсии. При ясной погоде разви
вается обыкновенно очень сильная инверсия, а при пасмурном небе она незна
чительна, и в большинстве случаев только непосредственно над поверхности- 
земли образуется слабый температурный градиент. Наглядным примером слу
жат для этого наши измерения в Мартонвашаре в 20—21 и 28- 29 апреля 1956 
г. (Рис. 7., стр. 165.)

Из вышеуказанных видно, что метод точки росы, основываясь на более 
или менее неправильных предположениях, к тому же не принимает во внима
ние таких важных, на образование ночных морозов повлияющих факторов, как 
облачность, ветер, состояние и температура почвы.

После этого возникает вопрос, в какой степени является этот метод точным, 
и предсказание температуры поэтому методу можно-ли считать удовлетвори
тельным?

В связи этого вопроса приводим результаты измерений и статистических 
обработок, сделанных в Мартонвашаре (Рис. 8., стр. 166.). В этой местности в 
месяцах апрель, май, октябрь и ноябрь 1955 года суммарно в 28 случаях оора- 
зовался радиационный мороз на поверхности почвы. Из 28 случаев только один 
раз остался минимум ночной температуры над точкой росы, определенной вече
ром, и тоже один раз имел тождественное значение. В больше чем 90% слу
чаев температура понижалась в течение ночи ниже вечерней точки росы. А если 
бы предсказание было делано но улучшенным методом точки росы, оправдание 
и по такому способу не было бы больше, чем 36%. Это значит, что в 64 % слу
чаев точка росы вместе с ней конечно и температура понижалась больше, чем 2 
градуса в течение ночи.

Но предыдущим изменение точки росы на течение ночи может определяться 
вперед только между широкими границами и согласно этому, ночное форми
рование температуры на основе точки росы может быть вычислено только 
приблизительно. Связь между точкой росы, измеренной вечером и ночным ми
нимумом температуры очень слаба и в последствии этого разница между ними 
по случаям всегда другая.
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Наконец, но не в последнюю очередь, можем считать ошибкой метода 
точки росы, что он хочет определять ожидаемую на поверхности почвы темпе
ратуру на основе точки росы, измеренной в будке на высоте 2 м. Таким обра
зом он ищёт связь между точкой росы поверхности на высоте 2 м и температу
рой поверхности почвы. Эта связь безусловно существует, но ошибки, про- 
исходящиеся из основы метода так большие, что предсказанное значение тем
пературы будет неверным.

На основании вышеизложенных мы постарались указывать на недостатки 
ежедневных прогнозов или предсказания заморозков по методу точки росы. 
Из всего этого ясно, что мы нуждаемся в точных и надежных местных прог
нозах заморозков, у составления которых нельзя оставлять без внимания и 
ежедневные прогнозы погоды. Но ни одцн отдельно взятый метод, не может 
быть удовлетворительным, и не решает проблем прогноза заморозков.

В Агрометеорологической Обсерватории в Мартонвашаре в течение осени 
прошлого года мы производили эксперименты для точного предсказания ночных 
морозов. Воздержались от установления любого эмпирического правила к прог
нозам, а также от использования других, находящихся в справочниках и 
научных трудах эмпирических формул. Таких правил и формул много, но они 
выработаны с учетом погоды и климат отдельных пространств, стран пли частей 
стран, поэтому большинство их имеет местный характер. Точность их очень 
ограничена, потому что они большей частью составляются на основе статисти
ческих методов.

У предсказаний, произведенных в Мартонвашаре был использован теоре
тический метод советского метеоролога Берлянда.

Основой его метода является решение систем уравнений, относящихся 
к теплопроводности почвы и трубулентному обмену тепла, совершающемуся 
в воздухе. Опуская математическое выведение, приводим формулы, необходимые 
для вычисления низшей температуры, ожидаемой на высоте термометрической 
будки и на поверхности земли :

Т =  Т0— (А +  Р) Р = С, (0 О -  0 ,) +  Со ( в ,  -  0 2) +  С3 ( в 2 -  в ,)
в  =  0 О -  (В +  S) S =  Р>, (0„ -  в ,)  4- П2 ( в ,  -  0 2) +  I), ( в , - 0  )

где Т — предсказанное значение температуры на высоту 2 м, 0  — предсказан
ное значение температуры на поверхность почвы, Т0 и 0 О — значения темпера
туры, соответствующие начальному времени (около захода солнца), в 1, 0 2, 0 3 
— температура почвы в глубинах 5, 10 и 15 см. А и В дают связь между убы

ванием температуры и балансом тепла поверхности почвы. Это приблизительно 
равно произведению эффективного излучения почвы и коэффициента, завися- 
щегося от длины ночи, от скорости ветра и от влажности почвы. Р и S дают 
связь между ночным охлаждением и начальным вертикальным распределением 
температуры.

При ясном небе А =  А0 и В = В0, при облачности :

А =  Аэ [1   (Сл Па 4~ Ск Як 4- Ст П,п) Л],
В =  Pj \1   (Сл Па 4- Ск Пк 4- Cm Пш) л],

где па, лк, лт — количество в десятых облачности нижнего, среднего и верхнего 
уровней и л =  ла 4- лк 4- лш. Значения коэффициентов С :

Са =  0,80, Ск =  0,65, Ст =  0,25
Значения А0, Р0, а также необходимые для вычисления Р и S коэффициенты 

можно получить из номограмм или из таблиц.
Этим методом можем вычислять срок наступления критической для отдель

ных хозяйственных растений температуры : Ткг.

А =  Тр — Т кг — Р _______
° 1 — (Са Л» +  Ск Лк 4- Cm Ли) Л

После определения значения А0 можем разыскать срок критической тем
пературы из вышеупомянутой таблицы.

Результаты предсказаний температуры, произведенных методом Берлянда 
представляем в нижеследующих :
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II .  Т а б л и ц а

Нечисленная и фактическая т ем перат уры и разницы м еж ду ними в С". 
(М ар то н в аш ар  1— 20 н о я б р я  1955 г.)

Д н и X I  1 •2 3 4 5 6 7 8 9 10

И счи сл .  темп. 2,5 5,2 5,3 6,0 8,4 7,2 8,2 7,1 3,6 5,1
Ф акт .  темп. 2,0 5,0 5,4 7,6 8,4 8,5 8,2 5,1 4,0 6,3
Р а з н и ц а + 0 , 5 + 0 , 2  - - 0 , 1  - - 1 , 6 0,0 -- 1 , 3 0,0 + 2 , 0 — 0,4 — 1,2

Д н и X I  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
И счи сл .  темп. 4,6 7,1 8,2 2,7 0,5 -—6,6 1,3 1,7 0,4 0,8
Ф акт .  темп. 7,4 7,2 7,0 3,2 - 0 , 5  -- 4 , 0 0,1 0,5 од 0,5
Р а з н и ц а — 2,8 — 0,1 + 1 , 2  - - 0 , 5  + 1 , 0  - - 2 , 6  -f l , 2 +  1*2 + 0 , 3 + 0 , 3

П р и н и м а я  во вни м ан и е ,  что наблю даемы е данны е не соответствовали  п о л 
ностью  н аш и м  ц ел я м  (по др о б ны х  набл ю д ени й  о блаков  не было), мы п о лу ч и ли  
х о р о ш и е  р езу л ь т а т ы .  В 5 0 %  сл у чаев  р а з н и ц а  м еж д у  вы числен ны м и  и ф а к т и 
чески м и  зн ач е н и я м и  т ем п ер ату р ы  оставалась  меньше 0,5 С°, в 3 %  о тклонен ие  
было м е ж д у  1,0 и 2,0 С 1, то л ь к о  в 3 с л у ч а я х  п р евы ш ал о  2,0 С°, но н и к о г д а  не 
до х о д и л о  до 3 С ”.

В ы ч и сл ен н ы е  т ем п ер ат у р ы  д ей ствительн ы  конечно то л ь к о  н а  места, по 
дан н ы м  к о т о р ы х  п р е д с к а з а н и я  готовились .  У ч и т ы в а я  р а зн и ц ы  м и н и м ал ьн о й  
тем п ер ату р ы , о к а зы в а ю щ и е с я  в п р ед ел ах  ср ав н и т ел ь н о  м ал ен ь ко й  площ ади  
—  н а  что мы у ж е  у к а з а л и  в п р еды ду щ ем  —  предметом д а л ь н е й ш и х  и ссл едо ва
н и й  д о л ж е н  быть вопрос, к а к и м  путем было бы в о зм о ж н о  обеспечивать  п р о гн о зы  
м ороза ,  дей ств и тел ьн ы е  н а  б о л ь ш и е  р ай оны .

Д а л ь н е й ш и е  и с п ы т а н и я  в ы ш е и зл о ж е н н о го  метода и и спо л ьзо вани е  д р у 
гих ,  у  н ас  х о р о ш о  п р и м ен и м ы х ,  ф и зи ч ески  обо сн о ванн ы х  методов сейчас в 
ходе. Н ад еем ся ,  что о п и р а я с ь  н а  еж едн евн ы е  п р о гн о зы  погоды, точность местных 
п р е д с к а за н и й  зам о р о зк о в  будет у д о в л е т в о р и т е л ь н а  и этот д л я  сельского  х о з я й 
ства  очень в а ж н ы й  вопрос будет у сп еш н о  решен.
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Dési Frigyes :

A magyar meteorológiai Kutatás időszerű feladatai"

Összefoglalás : A XX. kongresszus sok tanulságot nyújt a meteorológusok 
számára is. Különösen a személyi kultusz okozhat súlyos károkat a tudományos 
kutatás különböző területein. Hangsúlyozni kell — ugyancsak a XX. kongresszus 
szellemében — a kollektív és jól szervezett kutató munka fontosságát : ha tovább 
mélyítjük kapcsolatainkat a más szakmai területeken dolgozó szakembereink, felé, 
ha biztosítjuk a meteorológia speciális területein folyó kutatásaink összhangját 
— munkánk eredményes lesz. A jövőben a Nemzetközi Geofizikai Évvel kapcsolatos 
feladataink elvégzése és az AR VI. harmadik ülésszakának sikeres megrendezése 
a legfőbb feladatunk.

★

Современные задачи венгерских метеорологических исследований. 
XX. Конгресс дает много возможности делать полезные выводы и для 
метеорологов. Особенно культ личности может причинять тяжелые ущербы
на разных областях научных исследований. Надо подчеркивать---- и это
в духе ХХ-го Конгресса — важность коллективной и хорошо органи
зованной исследовательской работы : если мы дальше углубляем свои 
отношения к специалистам, работающим в других специальных отраслях, 
если мы обезпечиваем созвучие исследований, текущихся на специальных 
территориях метеорологии, наша работа будет успешной. В будущем глав
ной целью является хорошее исполнение задач, связанных с Международным 
Геофизическим Годом и успешное устроение 3-го периода заседаний AP VI 
Всемирной Метеорологической Организации.

★
Problems of Meteorological Research in Hungary. The XX.-th Party Congress 

could be, for meteorologists as well, a source of useful principles. The cult of indi
viduals, of course, may have very disgraceful consequences in the various domains 
of scientific research. The importance of collective, well-organized research work 
should be, — equally in the spirit of the XX.-th Congress — strongly emphasized : 
by improving our connections with research workers dealing with other branches 
of science, by assuring the harmony between work conducted in the special branche 
of meteorology, we are striving to the fulfilment of conditions of success. Our main 
tasks consist in work connected with the International Geophysical Year and in 
the preparations for receiving the 3<i conference of Regional Association AT in this 
country.

★

A XX. kongresszus után, második ötéves tervünk formálása idején úgy 
véljük, hogy olyan történelmi korszakban munkálkodhatunk a tudomány 
további fejlesztésén, amilyenre eddig még nem volt példa. Sokan méltatták 
— változatos formában és tartalmában — a XX. kongresszus jelentőségét, 
s e számos interpretáció megegyezik abban, hogy nyomatékosan hangsúlyozza

* Elnöki megnyitó a Magyar Meteorológiai Társaság közgyűlésén, 1956. V. 
24.-én.
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a személyi kultuszból eredő dogmatizmus káros hatásait, s ha valahol, akkor 
a tudományos munka területén okozott ez — nem utolsó sorban — torz 
jelenségeket.

Bizonyára valamennyien olvastak már olyan tudománytörténeti műveket, 
tanulmányokat, amelyek szatirikus formában pellengérezik ki a feudalist a 
középkor skolasztikus gondolkodásmódját. Ilyenkor Aristoteles nyomasztó, 
minden újat elfojtó tekintélyét szokták emlegetni, és azt is tudjuk : erről a 
bölcs Sztagirita nyilvánvalóan nem tehet, hiszen önmagából nem faraghatott 
bálványt. Akik ezt megtették, a feudalista társadalmi rendszer ingadozó 
alapjainak reakciós védelmezői voltak, főnemesek, papok és mindazok, akik 
uralmuk igazolására még Aristól élést is idézték.

E történelmi példából és napjaink vitáiból, amelyek a személyi kultusz 
körül kavarognak, az az egyszerű tanulság meríthető, hogy ne a puszta 
tekintélyben gyökereztessük az igazságot, hanem az objektív realitás sokoldalú 
és mélyreható elemzésére építő tudományunk logikájában. Ez a felfogás 
egyúttal a legmélyebben emberi is, mert igényli a haladást előrelendítő vita
szellemben, az ellentétes vélemények termékeny összetűzésében az igazságot, 
a társadalmi és természeti törvények ismeretét. S vajon nem erre törekedtek-e 
az emberiség legnagyobb gondolkodói, vajon emberi magatartásuknak nem 
ez volt-e legfőbb és legszebb vonása? Ha az igazságot nem tiszteljük, ha a 
természet és társadalom területén törvénysértést követünk el, magatartá
sunk emberietlenné válik, és még akkor is nem könnyen helyrehozható káro
kat okozunk, ha addig — szándékunkat tekintve — helyes úton jártunk. 
Ma, amikor a XX. kongresszus lenini szellemében mindezt bátran és nyíltan 
elmondhatjuk, nem kétlem, hogy — éppen ezért — második ötéves tervünk 
reális megalapozásának egyik legdöntőbb feltétele hatalmunkban van.

Együttműködés a határtudományok területén
Az elmúlt évek során megtanultuk azt is, hogy szervezett és kollektív 

együttműködés nélkül sohasem válhat eredményessé tudományos kutató 
munkánk. Ez a probléma sokrétű, s főként két irányt kell szem előtt tarta
nunk, ha valóban korszerű és helyes úton akarunk járni : mindenekelőtt 
tovább kell mélyítenünk kapcsolatainkat a határproblémákat felvető más 
szakemberek felé, de gondosan kell ügyelnünk arra is, hogy tudományunk 
speciális területein folyó kutatásaink szervesen kapcsolódjanak egymáshoz.

Mindez — tartalmában és formájában egyaránt — lényeges előfeltétele 
a termékeny és tárgyilagos kritikai légkör kialakításának. Ilyen körülmények 
között azt fogjuk tapasztalni, hogy komoly érdeklődéssel hallgatjuk majd más 
kutatók előadásait, mert eredményeik a magunk problémáinak megoldásához 
is valóban segítséget nyújtanak, érezni és érteni fogjuk, hogy tevékeny részesei 
vagyunk országos érdekű népgazdasági és tudományos problémák megoldá
sának. Bírálatunk csak így válhat mentessé minden szócséplő formalizmustól, 
szektásjellegű dicsérgetésektől és nagyhangú leclorongolásoktól. A tudomá
nyos gondolkodás fonalán csak ezen az úton építhetünk ki konkrét és reálisan 
megalapozott emberi kapcsolatokat, csak így tanulhatjuk meg — a bírálat 
ellentmondásos légkörében — az emberek tárgyilagos értékelését és szeret étét.

Mezőgazdaság és meteorológia
A vázolt elvek jegyében vessünk egy pillantást tudományunk főbb 

területeire. így például jelentős eredményként könyvelhetjük el azt a szoros 
és szívélyes együttműködést, amely a Marton vásári Obszervatórium agro- 
meteorológusai és a Mezőgazdasági Kutató Intézet mezőgazdasági szakemberei
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között az elmúlt esztendő során kialakult. A műszerkonstrukció biztató 
kezdete, a fagyelőrejelző módszerek kidolgozására irányuló kísérletek, a külön
böző agrotechnikai eljárásokkal megművelt talaj hő- és vízháztartásának 
kérdései, az amerikai heterózis kukoricafajtával kapcsolatos vizsgálatok — 
egyéb problémaköröket meg sem említve — arra mutatnak, hogy egészséges 
témák születtek, olyanok, amelyek mezőgazdasági és agrometeorológiai szem
pontból egyaránt hasznosak. Akik Martonvásárott jártak, meggyőződhettek 
róla, hogy ott valóban mezőgazdaságunk közvetlen érdekeit szolgáló kutató 
munka folyik.

Mindezeknek ellenére egy pillanatra se higgyük azt, hogy együttműködé
sünk minden irányban a legharmonikusabb. Kirívó esetként említjük meg a 
magyar klíma-atlasznak már egy esztendő óta húzódó kiadását. E halogatás
nak legfőbb oka a Magyar Tudományos Akadémia Kiadójának vitatható 
álláspontjában rejlik. Véleménye szerint csak akkor rentábilis a klíma-atlasz 
kiadása, ha a viszonylagosan nagy költségek tüstént megtérülnek a klíma
atlaszok azonnali eladásából származó bevételből. Ezzel a pusztán „üzleties” 
gondolkodásmóddal azért nem értünk egyet, mert a klíma-atlasz nyújtotta 
alapvető éghajlati, időjárási, hidrológiai és fenológiai adatok nélkül csak frázis 
marad a tájtermelés megvalósítására vonatkozó mindenféle eszmecsere, és a 
múltban elkerülhető lett volna sok százmilliós kár, ha mezőgazdasági terveink 
készítésekor mezőgazdasági szakembereink meteorológiai szeShpontból legalább 
annyit vettek volna figyelembe, mint amennyit egy klíma-atlasz tartalmaz.

Természetesen jól tudjuk, hogy az ilyesfajta jelenségek gyökerei a múlt
ból erednek, s közvetlen okai ott a meteorológiai oktatás hiányában lelhetők 
meg. E helytelen nézetek eloszlatása érdekében már eddig is hasznos munkát 
végzett a Magyar Meteorológiai Társaság, de a jövőben még fokozottabb 
mértékben kellene erejét e feladatra összpontosítania. Ehhez, azt hiszem, 
valamennyi meteorológiai tanszékünk és az Országos Meteorológiai Intézet 
szívvel-lélekkel nyújt segítséget, sőt az is bizonyos, hogy az Országos Meteoro
lógiai Intézet — végső esetben : házi nyomdájának igénybevételével — elő
állítja majd hazánk első klíma-atlaszát.

Ugyancsak nem a jó együttműködésre, a meteorológia hasznának meg
becsülésére utalnak azok a jelenségek, amelyeket a mezőgazdasági kutató 
intézetekben és állami gazdaságokban elhelyezett fiatal szakembereinkkel 
kapcsolatban tapasztalhatunk. Tisztelet a kivételnek, de általában félvállról 
fogadják őket, agrometeorológusainkat végzettségüknek nem megfelelő munka
körökben helyezik el, sőt még az elbocsátás is előfordul. A már idézett marton- 
vásári példa nemcsak az együttműködés lehetséges és szükséges voltát bizo
nyítja, de a legnyomatékosabb formában azt is, hogy a mezőgazdasági terme
léssel összefüggő problémák — a meteorológus közreműködése nélkül — 
helyesen és maradéktalanul nem oldhatók meg. Helyes lenne, ha ezt az egyszerű 
igazságot elsősorban azok az ún. mezőgazdasági szakemberek szívlelnék meg, 
akik az agrometeorológust bérelszámolásra használják.

Orvosmeteorológia i célkitűzéseink
Ha mármost ismét együttműködésünk pozitív oldalaira tekintünk, öröm

mel számolhatunk be azokról az igen jó kapcsolatokról, amelyek orvosaink 
és meteorológusaink között állanak fenn. A közelmúltban fejeződött be nagy
sikerű orvosmeteorológiai tanfolyamunk ; nemzetközi vonatkozásban is jelentő
sek azok a tanulmányok, amelyek — orvosmeteorológusaink tollából — Idő
járásunk hasábjain jelentek meg ; biztatók és a megvalósulás konkrét álla
potában vannak azok a kezdeményezések, amelyek sugárzásmérő konstruála-
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sara és a sugárzási viszonyok egészségügyi vonatkozásainak kutatására 
irányulnak ; termékeny vitát hallhattunk — ugyancsak a közelmúltban — 
az orvosmeteorológia, a bioklimatológia alapvető fogalmairól ; az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen — speciális kollégiumként — már évek óta 
tanítják az orvosmeteorológiát.

A felsoroltak kétségkívül eredmények, azonban e kérdésnek is megtalál
hatjuk az árnyoldalát. Amikor az Egészségügyi Minisztériumban szÓA'á tettük 
az orvosmeteorológiai kutatások hasznát és fontosságát, elvileg helyeslésre 
találtunk, de gyakorlatilag nem akadt státus-hely meteorológus részére. 
Az ellentéteket szembeállító bírálatba jelen esetben és helyzetben is csak 
akkor lehet építő jellegű, ha szintézise megoldást nyújt: azt hiszem, lesz arra 
mód, s ehhez lelkes és jó munkát végző orvosmeteorológusaink segítségét 
kérjük, hogy Tihanyon kívül, ahol már a múltban is végeztünk közösérdekű 
méréseket, a Kékestetőn és a Siófoki Obszervatóriumban is folytathassunk 
bioklimatológiai szempontból fontos kutatásokat.

Kapcsolataink más tudományszakokkal
A más szakmai területekkel fennálló kapcsolataink elemzéséből eddig 

csak ízelítőt adtunk, s ha az alábbiakban rövidebben érintjük az erdészekkel, 
hidrológusokkal, geográfusokkal és matematikusokkal való közös munkánk 
területeit, ez a körülmény nem jelentheti azt a végkövetkeztetést, hogy 
velük összefüggésben e kérdés másodrendű fontosságú. Ha ez valóban így 
lenne, nem rendeznők legközelebbi vándorgyűlésünket — az erdészeti szak
embereinkkel szoros együttműködésben — éppen Sopronban ; a hidrológusaink- 
kal végzett közös munkánknak már évtizedeket felölelő hagyománya van, 
s napjaink legégetőbb közös problémája a hidrológiai prognózis módszerének 
minél tökéletesebb megalapozásában jelölhető meg ; geográfusainknak külö
nösen hazánk tájmonográfiáinak megírása terén nyújtunk konkrét segítséget ; 
a Matematikai Kutató Intézettel azért vagyunk érintkezésben, mert a mennyi
ségi időelőrejelzés módszere számos olyan matematikai problémát vet fel, 
amely a matematika alkalmazásában járatos szakemberek közreműködését 
igényli. Mint már említettük, ezúttal nem vállalkozunk e kapcsolataink rész
letezésére, de hangsúlyozzuk, hogy ezeket sem tartjuk kevésbé fontosaknak, 
és éppen ezért további elmélyítésükre törekszünk.

A szinoptikus és klimatológiai kutatások koordinálása
Fejlődtünk azon az úton is, amely tudományunk speciális területein 

folyó kutatásaink szerves egymásba kapcsolását tűzte ki céljául. E kérdésnek 
különösen azt az oldalát helyezzük előtérbe, amely elsősorban a szinoptika 
és klimatológia szoros összefüggését világítja meg. Joggal beszélhetünk ma 
már szinoptikus klimatológiáról, olyan problémák felvetéséről, amelyeknek 
helyes megoldása a szinoptikai és klimatológiai szinopszist kívánja meg. 
E helyütt elsősorban azokra a feldolgozásokra utalunk, amelyek hazánk 
makroszinoptikai típus-helyzeteit tárták fel. Kitűnően példázzák e tanulmá
nyok a klimatológia és távprognosztika szoros kapcsolatát. Hazánk nagy
csapadékot adó időjárási helyzeteinek klimatológiai vonatkozásai (50 mm-nél 
nagyobb csapadékok, hőmérsékleti viszonyok stb.) ugyancsak azt mutatják, 
hogy az ilyen irányú kutatások szoros kapcsolatba hozhatók a makroszinop
tikai típus-helyzetekkel. Örömmel üdvözölhetjük azokat a vállalkozásokat 
is, amelyek a cirkuláció folyamatának alaposabb elemzése érdekében szüksé
gesnek tartják a — geofizikai értelemben és méretben vett — klimatológiai 
kutatások eredményeinek összehangolását a szinoptikai szemléletmódból
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eredő következtetésekkel, és ma már a szinoptikus klimatológia mellett nyu
godtan beszélhetünk aero- és agroklimatológiáról is.

Az imént vázolt kutatások eredményességének van azonban egy döntő 
technikai feltétele. Ha ugyanis most az e téren megállapítható hiányosságokat 
sorolnám fel, az ellenérvek zöme egy pont köré csoportosulna : a felszólalók 
túlnyomó része a még csak gyéren folyó gépi adatfeldolgozásra hivatkozna, 
mint hiányosságaink legfőbb okára. Ennek az ellenvéleménynek kétségkívül 
van reális alapja, éspedig azért, mert a komplex módszerek alkalmazása 
valóban óriási számadat-halmazok feldolgozását kívánja meg. A már említett 
mennyiségi időelőrejelzés a gyakorlatban, operatív munkában is csak akkor 
valósítható meg, ha elektronikus számológépek állanak rendelkezésünkre.

N  emzetközi tennivalóink
A XX. kongresszus szellemében nemzetközi kapcsolataink kiszélesítésére 

is kell gondolnunk. Különösen az elmúlt esztendőben értünk el e téren jelentő
sebb eredményeket. A genfi Meteorológiai Világkongresszus, a moszkvai 
konferencia és Dubrovnikban az Európai Területi Bizottság második ülés
szakának határozatai jelölik ki azokat a főbb irányokat, amelyeket nemzetközi 
kapcsolataink további elmélyítése érdekében szem előtt kell tartanunk. 
I tt nemcsak arról van szó, hogy a Magyar Népköztársaság delegációját minden 
alkalommal nemzetközi viszonylatban is hatásos formában elismerés érte, 
amelynek egyik következménye volt az az elhatározás, hogy az Európai 
Területi Bizottság 1958 szeptemberében Budapesten tartja harmadik ülés
szakát, hanem azt is meg kell állapítanunk, hogy szakmai folyóiratunk, az 
Időjárás szerkesztőbizottságában, annak széleskörűen nemzetközi kollektívá
jában a legkonkrétabb formában is megvalósult a nemzetközi és szakmai 
együttműködés.

Tudományunk nemzetközi életében fontos szerepet tölt be a küszöbönálló 
Nemzetközi Geofizikai Év, amely 1957. július 1-ével kezdődik. A tervbe 
vett kutatások nagyobbik része meteorológiai vonatkozású, és annak sikeres 
lebonyolítása érdekében mi, magyar meteorológusok minden erőnket latba- 
vetjük. Nem kétlem, hogy munkánk eredményes lesz, mert valamennyien 
tudatában vagyunk annak, hogy nemzetközi kapcsolataink további elmélyí
tésének legfőbb záloga a Nemzetközi Geofizikai Évben végzendő jó munkánk, 
valamint az Európai Területi Bizottság harmadik ülésszakának sikeres meg
rendezése.

Ezeknek a gondolatoknak jegyében nyitom meg a Magyar Meteorológiai 
Társaság XXX. közgyűlését.
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E. Ulanova (Moszkva)* :

Az őszi gabonafélék fenológiai fázisainak 
kiszámítása az őszi időszakban

Összefoglalás : A hőmérséklet, csapadék és talajnedvességi adatok alapján 
megállapított jellemszámok segítségével kiszámítható az őszi gabonafélék őszi 
fejlődési fázisainak bekövetkezése. A\ várható agrometeorológiai viszonyok figye
lembevételével tehát megalapozhatók a különböző agrotechnikai rendszabályok 
s megállapíthatók a legkedvezőbb vetési időpontok.

★

Определение наступления фенологических фаз у озимых культур 
в осенний период. 1То показателям, установленным на основе материала 
наблюдений над температурой, осадками и запасами влаги в почве можно 
определить наступление фаз развития озимых хлебов в осенний период. 
Таким образом, учитывая ожидаемые агрометеорологические условия можно 
давать обоснование различным агротехническим мероприятиям и опре
делять наилучшие сроки сева.

★
Berechnung der phänolo gischen Phasen der Winter getreidearten in der herbst

lichen Jahreszeit. Mit Hilfe der auf Grund der Temperatur-, Niederschlags- und 
Bodenfeuchte-Angaben bestimmten Charakterzahlen ist die Berechnung des Ein
trittes der herbstlichen Entwicklungsphasen der Wintergetreidearten möglich. Mit 
Beachtung der zu erwartenden agrometeorologischen Verhältnisse kann man also 
die verschiedenen agrometeorologischen Massnahmen ergründen und die günstigsten 
Zeitpunkte für das Aussäen vorausbestimmen.

★

Az egyes növények vegetációja során uralkodó időjárás mennyiségi 
értékelése az agrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés szerves részét 
alkotja.

Tanulmányunkban ismertetjük az ősziek vetés-kelés és kelés-bokrosodás 
időszakának tartamát leginkább alakító feltételek mennyiségi értékelési mód
szerének alapjait.

T . D. LiszenJco akadémikus rámutatott arra, hogy a folyamatok lezajlásá
hoz minden fázisban bizonyos hőösszeg szükséges, ha a léghőmérsékletet attól 
a küszöbtől számítjuk, amelyen túl az adott folyamat megkezdődik.

LiszenJco kutatásai során formulát dolgozott ki a fázisközti periódusok 
tartamának meghatározására a hőmérséklettel összefüggésben, kellő talaj
nedvességet feltételezve :

A

ahol n a fázisközti periódus tartama, А  а В határtól kezdődő fázis lezajlásához 
szükséges hőösszeg, l a periódus középhőmérséklete, В  pedig az a hőmérsék
leti küszöb, amelyen a fázisfolyamatok, esetünkben a növekedés folyamatai, 
megkezdődnek.

A. A. Sigolev T . D. LiszenJco kísérleti adatait felhasználva állandó A és В  
értéket határozott meg. Az őszi időszakban a fejlődés kezdeti stádiumára

* A tanulmány szerzője E. Ulanova, a földrajzi tudományok kandidátusa, a Szovjet
unió Hidrometeorológiai Szolgálatának munkatársa (Moszkva).
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B ----- 5° értéket kapott. B = 5° értéket állandónak véve az (1) formula alapján 
meghatározta az A állandót az ősziek vetés-kelés és kelés-bokrosodás idősza
kára.

Meghatározása szerint — kellő talajnedvesség mellett — 5°-nál magasabb 
hőmérsékleten az őszi rozs keléséhez 52°, az őszi búza keléséhez pedig 66° 
effektiv hőösszeg szükséges. így az őszi rozs vetés-kelés fázisközti periódusá
n a k  ta r ta m a  n 52

t — 5’ az őszi búza hasonló periódusának tartama pedig

n  =
66

T—  5
Az 52 és 06° összeget nevezzük a fejlődés hatékonyságát meghatározó 

effektiv összegnek, ami nem más, mint az 5°-nál magasabb hőmérsékletek 
összege. Sigolev az ősziek kelés-bokrosodás időszakára 67° effektiv hőösszeget 
kapott eredményül. Innen a rozs és a búza kelés-bokrosodás fázisközti periódu
sának tartama v 67

t —  5 '
A fázisok kezdetét gyakorlatilag a következőképpen számítjuk ki. Ahhoz 

például, hogy meghatározzuk a bokrosodás fázisának beálltát, a kelés utáni 
naptól kezdve összeadjuk az 5°-kal kisebbített napi középhőmérsékleteket. 
Az a nap, amikor 67° összegyűlik, lesz a bokrosodási fázis beálltának napja. 
Sigolev adatait kísérleti megfigyelésekkel ellenőriztük és azok kellő talaj
nedvesség esetén magas beválási százalékot mutattak.

Sigolev azt is megállapította, hogy kellő nedvesség esetén a vetéstől a 
bokrosodás harmadik hajtásának megjelenéséig 200°, a hatodik hajtás meg
jelenéséig pedig 300° effektiv hőösszeg szükséges.

Az ősziek fejlődésének és növekedésének kezdeti szakaszán azonban a 
hőmérsékleten kívül igen nagy jelentőségű a talajnedvesség is. Jól tudjuk 
a gyakorlatból, hogy ha a mag száraz talajba kerül, a vetés-kelés periódus 
tartama sokkal hosszabb ; rendkívüli szárazság esetén néha egyáltalán nem 
kel ki a vetés.

A bokrosodási fázis beáll!a szintén nem kis mértékben a talajnedvesség
től függ. Amikor tehát meghatározzuk az ősziek őszi fázisainak kezdetéi, 
ha nem elég nedves a talaj, nem korlátozódhatunk csupán a hőmérsékleti 
tényezőre.

Az őszi rozs őszi fenofázisaival kapcsolatos, 12 éven át 12 állomáson 
gyűjtött megfigyelési adatok, továbbá a hőmérsékletre, csapadékra és talaj- 
nedvességre vonatkozó adatok birtokában megpróbáltunk olyan mennyiségi 
jellemzőket találni, amelyek alapján a talajnedvességgel összefüggésben meg
állapítható a vetés-kelés és kelés-bokrosodás időszak tartama.

A m int m ár m o n d o ttu k , e periódusok hosszúságára nag y  a hőm érsék le t 
h a tá sa . E z t a  h a tá s t  ki k e lle tt küszöbö lnünk  ahhoz, hogy m eghatá rozhassuk  
a  ta la jn ed v esség  h a tá s á t.  A hőm érsék le ti e ffek tu s t úgy  k ü szö b ö lh e ttü k  ki, 
hogy  an n a k  o p tim u m át v e ttü k .

A ny u g at-sz ib é ria i ag rom eteoro lóg iai állom ások  a szokásos ag ro tech n ik a  
a lk a lm azásáv a l u g arb a  v e te t t  O m ka és Y ja tk a  őszi ro z sfa jtáv a l végeztek  
k ísé rle tek e t. E redm ényeik  a la p já n  összefüggést á ll í to ttu n k  fel a vetés-kelés 
időszak  ta r ta m a , va lam in t a középhőm érsék let k ö zö tt, s m eg á llap íto ttu k  az t 
az op tim á lis  h ő m érsék le te t, am elynél a vetés-kelés periódus a  legrövidebb 
(1. ábra).

Az 1. ábra szerint kellő talajnedvesség esetén (a 0—20 cm talajrétegben 
több mint 30 mm) a vetés-kelés időszak tartama a hőmérséklettől függően
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1. á b r a  — P u c .  1. : Összefüggés az őszi rozs vetés-kelés idő
szakának tartama és az időszak középhőmérséklete között; 
n  az időszak tartama, í az időszak középhőmérséklete. — 
3 a e u c u M o c m b  n p o d o jio tc u m e jib n o c m u  n e p u o d a  n o c e e -e c x o d u  
03UM0Ü p o ic u  o m  c p e d n e ü  m eM nepam ypu 3 a n e p u o d . n  
n p o d o .u ic u m e jib H o c m b  n e p u o d a , t c p e d n n a  meM nepam ypa 3a 

n e p u o d .

• •

eltérő lehet. Az eltérés 12 nap vagy ennél több. A legrövidebb a vetés-kelés 
időszak — 4 nap —, ha a középhőmérséklet 14°-nál több. Ez az érték tehát 
olyan optimális hőfoknak tekinthető, amelyen megfelelő talajnedvesség 
esetén, a vetések a leggyorsabban kikelnek. Az optimális hőmérséklet felső 
határát, nem állapítottuk meg, mert ősszel a hőmérséklet nem emelkedett 
20° fölé. Ennek a következtetésnek alapján megállapítottuk az összefüggést

az őszi rozs vetés-kelés idő- 
n szakának tartama és a talaj-

nedvesség között optimális hő
mérséklet esetén (2. ábra).

A 2. ábra tanúsága sze
rint a vetés-kelés időszak ak
kor a legrövidebb — 4 nap —, 
ha a hőmérséklet 14°-nál ma
gasabb és a 0—20 cm talaj
réteg nedvessége megfelelő 
(30 mm-nél nagyobb). Ugyan
ezen hőmérsékleten, de kisebb 
talajnedvesség mellett, a ve
tés-kelés periódusa négyről 
huszonnégy napra növekedhet. 
Ennek az összefüggésnek szám
szerű kifejezése :

74,2n =  -
4)70,74

A kelés-bokrosodás id ő szak ra  h a 
sonló összefüggéseket á l la p íto ttu n k  
m eg (3. és 4. ábra).

A 3. ábra grafikonján azt lát
juk, hogy kellő talajnedvesség esetén 
a kelés-bokrosodás tartama akkor 
a legrövidebb, ha a középhőmér
séklet 13°-nál nem alacsonyabb. 
Mert amíg 13° esetén a periódus 8 
napig tart, 7° mellett 26 napig is 
elhúzódik. A kelés-bokrosodás idő
szakában tehát a 13°-nál magasabb 
hőmérséklet az az optimum, amely 
mellett ez a periódus a legrövidebb.

Hasonlóan a vetés-kelés periódusához, a kelés-bokrosodás időszakára 
is megkaptuk — 13°-nál magasabb optimális hőmérséklet mellett — az idő
szak tartama és a szántott réteg nedvessége közötti összefüggést (4. ábra).

A 4. ábra bizonyítja, hogy ugyanazon hőmérséklet mellett a kelés-bokro
sodás időszak tartama a talajnedvességtől függően eltérő lehet. Megfelelő 
talajnedvesség és 13°-nál magasabb hőmérséklet esetén a legrövidebb az őszi 
rozs kelés-bokrosodás periódusának időtartama (8 nap). Ugyanilyen hőmér
sékletnél, de kisebb talajnedvességnél később következik be a bokrosodás 
fázisa és a kelés-bokrosodás periódus 25—28 napig is eltart. Ennek az össze
függésnek számszerű kifejezése :

24
20
16
12
8
4
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 k/

2 .  á b r a  —  P u c .  2. : Összefüggés az őszi rozs vetés
kelés időszakának tartama és a talajnedvesség között' 
(14°-nál magasabb hőmérséklet m ellett) ; n az idő
szak tartama, W  a 0 —20 cm talajréteg produktív 
nedvessége mm-ben. — 3 a e u c u M o c m b  n p o d o . i M  u -  
mejibHOcmu n e p u o d a  n o c e e - e c x o d b i  o3umoü p o i c u  o m  
y e j i a o i C H e H U R  n o n e b i  ( n p u  m c M n e p a m y p e  e b m i e  1 4 ° )  ;  
n  n p o d o j i o i c u m e j i b H o c m b  n e p u o d a ,  W  s a n a c b i  n p o d y n -  

m u e H o i l  ( i . i a z u  ( e  m m ) e c . i o e  n o ' t a b i  0— 20 c m .

n —
93.4
W
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így tehát két olyan összefüggést nyertünk, amelynek alapján optimális 
hőmérsékleten, de különböző talajnedvesség mellett meghatározhatjuk a veté
sek kikelésének gyorsaságát és a bokrosodás fázisának beálltát.

A vetés-kelés időszakra vonatkozóan a kérdés ilyen megoldása teljesen 
kielégítő, mert a 80 megfigyelt eset közül egyszer sem fordult elő, hogy ebben 
az időszakban kedvezőtlen lett volna a talajnedvesség és alacsony a hőmér
séklet, minthogy az őszieket fő
ként 15° körüli hőmérsékleten n
vetjük.

Az ősziek kelés-bokrosodásá- 
nak periódusa azonban már gyak
ran alacsony, tehát kedvezőtlen 
hőmérséklet és elégtelen talaj- 
nedvesség mellett folyik le. Ép
pen ezért, jóllehet az egyik té
nyezővel való összefüggés a másik 
tényező optimuma esetén mindig 
pontosabb a mindkét tényezővel 
fennálló összefüggésnél, ez az 
összefüggés kedvezőtlen hőmér
séklet és elégtelen talajnedvesség 
esetén nem használható fel.

Ezt tekintetbe véve a kelés- 
bokrosodás időszak tartamát egy
idejűleg két tényezővel — a hő
mérséklettel és talajnedvességgel 
— összefüggésben nemcsak e té
nyezők optimuma mellett határoz
tuk meg, hanem más, eltérő értékek 
esetére is (5. ábra).

Az 5. ábra szerint a kelés- 
bokrosodás periódusa akkor a leg
rövidebb (10 nap), ha a hőmérsék
let 13°-nál magasabb és a talaj- 
nedvesség kielégítő (0—20 cm ré
tegben 30 mm-nél több).

10—15 napra nyúlik a kelés-

3 2 -  

2 8 -  

2 4 -  

2 0  -  

16 - 
1 2  -  

8  - 
4  -

0 _____i______i i_____ i t________ i______________i_i _____________ i______________i______________i — :________ i _  f
5  6  7  8  9  10  11 12  13 14  15 16 17  18

3. ábra -  P u c .  3 . : Ö sszefüggés az őszi rozs kelés-bok-
rosodás időszakának tartam a és az időszak középhőm ér
sék lete  k ö zö tt ; n az időszak tartam a, í az időszak  
középhőm érséklete. — SaeucuMocmb npodoM icumeM- 
Hocmu nepuoda ecxodbi-Kymemie o3umoü poicu om cpedneü. 
meMnepamypbi 3a nepuod ; n  npodojioicumejibnocmb 

nepuoda, t cpedw m  meM nepam ypa 3a nepuod.

n

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
bokrosodás időszaka 11—13°-os hő
mérséklet és jó nedvességviszonyok 
mellett, vagy magasabb hőmérsék
let, de bizonyos nedvességhiány 
fennállásakor (a 0—20 cm talajréteg 
nedvessége 20—30 mm).

] 5—20 napra hosszabbodik a 
kelés-bokrosodás időszaka 9—11° 1 
magasabb hőmérséklet és a 0—20

4 .  ábra — Puc. i .  :  Ö sszefüggés az őszi rozs kelés- 
bokrosodás időszakának tartam a és a ta lajnedvesség  
k özött (13°-nál m agasabb hőm érséklet m elle tt) ; n az 
időszak tartam a, W  a ü —20 cm talajréteg produk
t ív  nedvessége m m -ben. — 3aeuciiM0cmb npodo.i- 
oicumeAbiiocniu nepuoda eexodbi-bi/uteime o j u m o ü  pxieu 
om ye.iaMCHemin nounbi (n pu me.smepamype ebiiue 
13V ; n npodo.ioKume.ibHocnib nepuoda, W  3anacbi 
npodijKmueHoií e.iaeu ( e  m m )  e e.ioe no'iebi 0 — 2 0  c m .

őmérséklet és jó talajnedvesség, vagy 
:m talajrétegben 15—20 mm nedvesség

esetén.
20—25 napig tart a kelés-bokrosodás periódusa 7—9° hőmérséklet és jó 

talajnedvesség, vagy magasabb hőmérséklet, de kedvezőtlen nedvesség
viszonyok mellett.

Ez az összefüggés a következőképpen válik be. A ténylegesen megfigyelt 
110 eset közül 34 esetben (31%) a tényleges adatok teljesen megegyeztek a
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számítottakkal. 35 esetben (32%) a számított adatok eltérése a ténylegesektől 
csupán egy nap, 24 esetben (22%) két nap, 8 esetben (7%) három nap, 6 eset
ben (5%) négy nap, 3 esetben (3%) öt nap. így a 110-ből 93 esetben (85%) 
a számított adatok eltérése a tényleges adatoktól nem haladta meg a két 
napot.

Az ősziek fejlődési fázisainak várható bekövetkezési időpontját a követ
kezőképpen számítjuk ki :

A hőmérséklet és csapadék hosszabb tartamú előrejelzése alapján kiszá
mítjuk a szántott réteg nedvességét tíz.n apón ként az őszi periódusban. A szá

mítást a Sz. A. Verigo-féle 
tíznapos talajnedvesség válto
zásokat (mm-ben) feltüntető 
grafikon alapján végezhetjük 
el (6. ábra).

A grafikon készítése a 
következő : az abszcissza ten
gelyre felvisszük a prognosz
tizálandó dekád kezdetén le
hetséges produktív nedvessé
geket, az ordináta tengelyre 
pedig az előrejelzett dekádban 
várható csapadékösszegeket. 
Az izovonalak a dekádban be
következő nedvességváltozá- 
soknak felelnek meg. A válto
zást a levegő hőmérsékletére 
vonatkozó korrekcióval tesszük 
pontosabbá.

Amikor a nedvességválto
zást számítjuk, meg kell keres
nünk a grafikonon a kezdeti 
nedvességnek megfelelő absz
cisszától húzott merőleges, és 
az előrejelzett dekádban vár
ható csapadékmennyiségnek 
megfelelő ordinátától húzott 
egyenes metszéspontját, majd 
meghatározzuk, hogy a ned
vességváltozás melyik izo- 

vonala metszi ezt a pontot A nedvességtartalom izovonalai 5 mm távol
ságra vannak a grafikonon, a közbenső értékeket 1 mm pontossággal, 
szabad szemmel interpoláljuk. Az így kapott értéket a grafikon mellett levő 
táblázat alapján a várható hőmérsékletre vonatkozó korrekcióval tesszük 
pontosabbá.

A grafikonról leolvasott értékek és a korrekciós táblázatból vett értékek 
számtani összege adja a tíz nap alatt várható nedvességváltozást.

Ha az így kapott nedvességváltozási érték pozitív, hozzáadjuk az előző 
tíz nap nedvességértékéhez, ha negatív, kivonjuk ebből.

A várható produktív talajnedvességgel kapcsolatos számításokat az őszi 
időszak minden dekádjára egymásután elvégezzük. Amikor hosszabb tartamú 
előrejelzést készítünk, az egyik dekád várható nedvességét tekintjük a követ
kező dekád kezdeti nedvességkészletének.

w

5 .  á b r a  — P u c .  5. : Ö sszefüggés az őszi rozs kelés-bokroso- 
dás időszakának tartam a és a  ta lajhőm érsék let, valam int 
ta la jn ed vesség  k ö z ö t t ; n  az időszak tartam a, t  a közép
hőm érséklet. ÍV a 0 —20 cm  ta la jréteg  produ ktív  nedvessége. 
3 a e u c u M o c m b  npodojiMCumejiVHOcmu nepuoda ecxodbi-nyuieHue 
03UM0Ü p j i c u  o m  m e M n e i > a m y p b i  u  y e j i a o i c H e m i f i  no'ieu ;  n 
npodojiotcumejibHocmb nepuoda , í cpedntm m c M n e p a m y p a , 
TV s a n a c bi npodynmueHoü e . i a z i i  e c . i o e  n o a e b i  0 — 2 0  c m .
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Ha kiszámítottuk valamely területre vonatkozólag a tíznaponkénti 
nedvességeket, különböző őszi talajnedvességgel jellemzett övezeteket kapunk. 
Ott, ahol a szántott réteg nedves (30 mm-nél több a nedvesség), a fejlődési 
fázisok beálltát kizárólag a fentemlített effektiv hőösszegek alapján is kiszá
míthatjuk. Ahol nem elég nedves a talaj, a fejlődési fázisok bekövetkeztének 
időpontja a 2., 4. és 5. grafikon szerint a számított várható nedvességértékek 
felhasználásával határozható meg.

A grafikonok szerkesztéséhez tényleges adatokat alkalmazzunk. Amikor 
az ősziek fejlődési fázi
sainak időtartamát a 
várható agrometeoroló
giai feltételek alapján 
számítjuk ki, nem ismer
jük sem a periódus idő
tartamát, sem a periódus 
alatti talajnedvességet.

A (6. ábra szerint 
■számított) tíznaponkénti 
várható nedvességérté
kek felhasználásával a 
vetés-kelés és kelés-bök- 
rosodás periódusának 
tartamát a fenti grafi
konok alapján fokozatos 
közelítéssel határozhat
juk meg. Esetünkben ez 
az eljárás a következő :
Vesszük a talajnedvesség 
havi középértékét és en
nek alapján kiszámítjuk 
a fázisközti periódus tar
tamát, majd kiszámítjuk 
e periódus közepes ned
vességét és e szerint is
mét megkeressük a pe
riódus időtartamát. Ezt 
a számítást addig foly
tatjuk, míg n állandó 
nem lesz (nm — nm_ i).

Az ismertetett eljárások segítségével, íigyelembe véve a várható agro
meteorológiai viszonyokat, kiszámíthatjuk az ősziek őszi fejlődési fázisainak 
bekövetkeztét, megalapozhatjuk a különböző agrotechnikai rendszabályokat 
és megállapíthatjuk mind a hőmérsékleti tényező, mind pedig a nedvesség- 
ellátás szempontjából legkedvezőbb vetési időpontokat.

(Ford. : Faragó Lászlóné.)

6 .  á b r a  — P i i c .  6 .  : A 0 — 20 és 0 — 100 cm  talajréteg nedvességé
nek változása  (m m -ben 10 nap a la tt) az őszi vegetáció  idején, 
ősziek a la tt a csernozjom  (feketeföld) ta lajok  övezetében. H őm ér
sék leti korrekció (m m -ben). — U3MeHemie 3 a n a c o e  nonéeHHOÜ ejiazn  
« 30He HcpH03eMHbix iio’ifí nőd 03iiMbiMu  (fi m m  s a  denady )  e CJIOe 
noue bi 0— 2 0  cm  u 0 — 1 0 0  cm  e nepuod ocenHeií c.ezemauuu. Ilo n p -  

aci;a na m eM ncpam ypy(e m m ) .

Tíz nap középhőm érsék lete  (fokban) 
ia la jré te g  (cm ) C peaim « 3a flenany TeiwnepaTypa

Cjioü no'iBU B03«yxa ( b rnaa .)
(B CM)

5 — 7 8 - 1 2 13 — 17

0 —20 + i 0 -1
0 - 1 0 0 0 0 0
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L. K linker ( K ü h l u n g s b o r n )  :

Meteorológiai befolyások a rövid periódusa 
elhalkulások kialakulására az ultrarövid hullámú 

távolsági forgalomban

Összefoglalás : Különleges időjárási helyzetekben történt terjedési megfigye
lések arra mutatnak, hogy a légköri szóródási folyamatok és a szabad inverziókon 
való részleges visszaverődések az ultrarövid hullámú távolsági terjedésnél a rövid 
periódusú elhalkulások két jellegzetes alakjához vezetnek.

★

Метеорологические влияния на образования федингов краткого пе
риода в сообщениях на большие расстояния с ультракороткими волнами. 
Наблюдения за распространением при особенных положениях погоды 
указывают, что процессы атмосферической дисперсии и частичное отра
жение на свободных инверсиях приводят у дальнего распространения 
ультракоротких волн к двум характерным формам федингов краткого 
периода.

*

Meteorological Influences on the Production of Fadings of Short Duration 
in WH F-Communication. By observations of wave propagation, made in special 
synoptic situations, the author has been lead to the assumption that two peculiar 
types of WHF-fadings are produced by atmospheric dispersion and by partial 
reflections on free inversion surfaces.

★

Az utolsó évek során véghezvitt kutatások az ultrarövid hullámtarto
mány (továbbiakban URH) minden frekvenciasávjában a nagy távolságban 
levő adóállomások esetében is viszonylag nagy vételerősséget mutattak ki. 
E jelenség magyarázatára lényegében az alsó atmoszféra felépítésének külön
leges meteorológiai elgondolásai alapján juthatunk. A kb. kétszeres horizont- 
távolságban levő rádióadóállomások esetében a közepes vételerősség túl
nyomóan a légköri visszaverődésekre vezethető vissza. Nagyobb távolságok
ban a térerősségcsökkenés a szóban forgó mérések szerint mégis jóval kisebb, 
mint amekkora a visszaverődési elmélet szerint várható lenne. A különbözet 
a megfigyelési eredmények és a visszaverődés tekintet bevételével számított 
értékek között több nagyságrendet tesz ki, amint azt az 1. ábra mutatja, 
mely a kiihlungsborni obszervatóriumnak méteres hullámhosszakon történt, 
több éve tartó térerősség-mérésein alapszik. Krasilnikov [1] és Booker és 
Gordon [2] ezt a térerősséget a légköri fényszóródás hasonló jelenségeire támasz
kodva az URH-nak az adó- és vevőállomás közötti egyenesben található 
légtömegben levő, troposzférikus, turbulens elemeken gondolt szóródási 
jelenségeire vezeti Tússzá. Más szerzők, mint Eckart [3] és Northover [4] a 
távoli adóállomások nagy vételerősségének magyarázata érdekében rámutat
nak az alacsonyan fekvő szabad (nem talajhoz kötött) inverziókon levő rész
leges visszaverődések jelenségeire (a törésmutató gradiensének' változása). 
Mivel az eddigi aerológiai mérési módszerek az alsó atmoszféra finom-szerke
zetét nem mutatják elegendő pontossággal, csak nehezen dönthetünk, vajon 
a két elmélet melyike felel meg legjobban a tényleges adottságoknak, illetőleg

* Cikkünk szerzője dr. Ludwig Klinker, a kühlungsbomi (Német Dem. Köztár
saság) Meteorológiai Obszervatórium munkatársa.
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lehetséges-e a kettőnek egy magyarázata. Bizonyos felvilágosításokat elvá
runk ebben a kérdésben a dielektromos együttható egy idő óta felszaporodó 
direkt méréseinek erőltetése következtében. Azt, hogy ezen az úton elvár
hatjuk-e a problémának maradéktalan magyarázatát, hagyjuk függőben. 
Kérdésesnek látszik annyiban, amennyiben az atmoszféra finom-szerkezetéről 
szerzett mai ismereteinkből azt gondolhatjuk, hogy a két terjedési mechaniz
must kielégítő aerológiai feltételek között elmosódó átmenetek lépnek fel. 
A szabad inverziók egyidejű fellépésénél az UR H-terjedésre gyakorolt mind
két befolyás csak nehezen választható el egymástól. Továbbmenve arra kell 
gondolnunk, hogy pl. még kimondott ciklonális időjárási helyzeteknél is, 
amint az pl. az alacsony nyomású zavarok hátoldalán levő, labilisán rétegezett 
hideg levegőben szokott lenni, az illető területeken a felhőtlen térségekben a 
felszálló zavarkomponensek (gomolyfelhőzet) gyenge leáramlást okoznak, 
mely térbelileg elhatárolt, finom, összefüggéstelen rétegekhez vezethet. Ezzel 
azonban azt várjuk, hogy +40-maguk a légkör finom-szer
kezetének teljes megismeré
sénél jelentkező nehézségek 
az URH terjedési jelenségei- +2O- 
nek értelmezésekor nem lesz
nek jelentéktelenül kisebbek.
Ebből kiindulva dicséretes
nek látszik egy kísérlet, 
mely ennek a kérdésnek 
megvilágítását jellegzetes, az 
URH távolsági vétel külö
nös formáihoz vezető rne- -20- 
teorológiai viszonyok köz
vetlen analízise által kí
vánja elérni.

A visszaverődési elmé
let szerint egy meghatáro
zott útvonalon (állandó 
frekvencián) vett térerősség
függ mindenekelőtt az inverzióban levő törésmutató változásától, vala
mint az inverziónak a talaj feletti magasságától. Az első csak elégtele
nül fogható meg az aerológiai módszerekkel. Megfelelő feltevéssel, aminő 
kb. az inverziós rétegben a törésmutató értékének exponenciális csök
kenése, gyakorlatilag az összes előforduló vételerősség-változást eléggé 
pontosan megmagyarázhatjuk. Egyenlő lehetőséggel beszélhetünk azon
ban a szóródási elméletről is, ha megfelelő feltételeket állítunk a turbulens 
cellák térbeli kiterjedésére, valamint az azokban fellépő ingadozások számára.

1. ábra — Abb. 1. : A közepes vételerősség távolság
tól való függése a 3 m-es hullámsávban a kühlungs- 
borni obszervatórium mérései szerint. — Entfernungs
abhängigkeit der mittleren Feldstärke im 3-m-Band 

nach Messungen des Observatoriums Kühlungsborn.

A megfigyelt térerősség-változások maguk tehát nem adnak félreérthetetlen 
magyarázafot a két elmélet gyakorlati jelentőségére. Egy korábbi munká
ban [5] arra hivatkoztunk, hogy az URH távolsági forgalomban fellépő 
rövid periódusú elhalkulás olyan időbeli változásoknak van alávetve, melyek 
az alsó atmoszféra felépítésétől függhetnek. Egy vagy több óra lefolyása 

tapasztalható, csak lassú térerősség-változásokkal tarkított, stabilalatt
terjedési alak mellett, mely általában légköri visszaverődésekre vezethető 
vissza és mely a kétszeres horizont-távolság átlépésénél csak ritkán lép lel 
a méteres hullámtartományban, a kb. 200 km hosszú útvonalakon két fading- 
főtípus, egy hosszú- és egv rövid periódusú elhalkulás domborodik ki. Mind
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a kettőt a 2. ábra mutalja (a regisztráló papír sebessége óránként 2 -ein). Rész
leteiben figyelve a következő ismertető jeleket láthatjuk :

1. Lassú elhalkulás: Leginkább a normálisnál nagyobb közepes vétel
erősségnél lépnek fel 5—20 db (decibel) erősségkülönbséggel és 10—30 perc 
közötti időtartamú periódussal jellemezhető elhalkulási jelenségek.

2. Gyors (szcintillációs) elhalkulás : Normális vagy ennél csekélyebb 
közepes térerősségnél az elhalkulás nagyságának mértéke 5—20 db-t tesz ki. 
A fading időtartama néhány perctől kezdve egészen egy másodpercig csökken
het, az utóbbi időtartam azonban a méteres hullámtartományban csak ritkán 
figyelhető meg. Lnnél a típusnál az elhalkulás időtartamát 3,6 m/órás sebes
ségű szalagról értékeltük ki.

Az időjárási helyzeteknek és a két elhalkulási forma fellépésének már 
egy durva összehasonlítása is arra mutat, hogy a lassú elhalkulás mindenekelől 1 
akkor képződik, ha gyenge légmozgásnál és magas légnyomás befolyása alatt

fennáll a szabad inverziók 
kifejlődésének, és ezáltal a 
részleges visszaverődések - 
nek a lehetősége. A gyors 
elhalkulási forma ezzel szem
ben ciklonális időjárási hely
zetekben labilis rétegződés
sel és erős keveredési je
lenségekkel együtt szokott 
előfordulni és ezáltal szóró
dási jelenségekre vezethető 
vissza. Ennél a terjedési 
mechanizmusnál feltételez
hetjük, hogy a különböző, 
szóró légtömegekről a ve
vőkészülékbe jutó hullámré
szek közepesen kb. egyenlő 
amplitudójúak, de külön
böző fázisban érkeznek. 

Ezek találkozása idézi elő a fadinget, melynek periódusa függ a terjedés vo
nalára merőleges irányú szélsebességtől, valamint a szóró légcellában levő 
turbulens túlsebességtől. A lassú elhalkulások keletkezéséről csak sejtéseket 
nyilváníthatunk. Egyrészt az a lehetőség áll fenn, hogy a lassú elhalkulás 
több, az inverzión visszaverődött hullám interferenciája révén keletkezik, 
olyan hullámok révén, melyek különböző utakon jutnak a vevőkészülékbe. 
Másrészt azonban meteorológiai befolyások visszatükröződését is láthatjuk 
benne, mint pl. az inverzió alsó határának hullámszerű formálódását, mely 
alak változó beesési szögek esetében az URH számára állandóan fluktuáló 
visszaverődési állandóhoz vezet, illetőleg az inverziós réteg törésmutató
jának periodikusan változó gradiense gyakorolja ugyanezt a hatást.

A terjedési mechanizmus és egy meghatározott elhalkulástípus biztosan 
elfogadott kapcsolata számára részletekben csak a következő megfigyelési 
eredményekről beszélünk :

b) Gyors (szctnHIláciás) elho/kulás— Scintillation -Fading
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ábra Abb. Az URH távvétel főtípusai. 
Die Haupttypen des UKW-Fernemp- fanges.

1. A lassú és a gyors elhalkulástípusok időjárási helyzettől függő gyakorisága.
Ha meghatározzuk a Berlin—Kühlungsborn (szárazföld felett 200 km 

hosszú) és Kopenhága—Kühlungsborn (tenger felett 180 km hosszú) közötti 
mérőútvonalak majdnem négy éves regisztrált anyagából a mindenkori nyolc

214



óra észlelési időtartam alatti uralkodó terjedési típusokat és megállapítjuk 
mind a két típus gyakoriságát a legfontosabb közép-európai makroszinoptikus 
helyzetekben [6], akkor a 3. ábra szerint jellegzetes összefüggéseket vehetünk 
észre. Míg a lassú elhalkulásforma minden magas nyomású helyzetben hosszabb 
időtartamokat mutat, a ciklonális időjárási helyzetbe történő átmenetnél az 
időtartam állandóan csökken, míg végül labilis helyzeteknél csak jelenték- 
lelenül csekély percenttel képviselteti magát. Az ábrán csak a lassú elhalkulá
sok gyakoriságát tüntettük fel. Az üresen maradt részletek mindenkor a 
szcintillációs elhalkulásokra történő átalakulási formák beszámítására írandók. 
Ez a típus uralkodik tehát félreérthetetlenül a ciklonális makroszinoptikus 
helyzetekben. Az összefüggések még világosabban ugranak ki, ha össze
hasonlítást végzünk a mérővonalon ható részletes időjárási helyzetek számára. 
Mivel e kutatás keretében a függőleges áthelyeződesi jelenségek különös 
jelentőségűek, két idő
járási helyzettípust 
választottunk ki (a 3. 
ábra jobb oldala), me
lyek a talajmenti lég
réteg stabilitásában 
teljesen ellentétesen 
viselkednek, mégpedig 
kifejezett leáramlási 
helyzeteket (S ), erős 
szabad inverzióval a 
méroút vonalában és 
hátoldali helyzeteket 
(R), melyek az alsó 
1 roposzférában labilis 
felépítésükkel és mint
egy 3000 m magassá
gig hőmérsékleti- és 
nedvesség-szerkezet- 

hiányukkal tűnnek ki.
Az elhalkulástípusok 
m indkét i d ő j á r á s i 
alakhoz történő mellérendelése majdnem egyértelmű, ez gyors elhalkulá
sokra vezet a hátoldali, ezzel szemben lassúakra a leáramlási helyzeteknél. 
Ezek a statisztikus eredmények megerősítik azt a feltevést, hogy a lassú 
elhalkulásokat a részleges visszaverődések és a gyorsakat a szóródási jelen
ségek hívják életre.

Hasonló végkövetkeztetésre vezet a típusoknak a makroszinoptikus 
helyzettől való függősége is, mivel a lassú elhalkulások gyakoriságának a 
csökkenése az anticiklonális helyzetből a ciklonális helyzet fele való átala
kulás folyamán párhuzamosán halad a szabad inverziók fellépésének meg
felelő visszafejlődésével. Ezek a megállapítások azért is aláhúzhatok, mert 
a típusok gyakoriságában a mérővonalak talajának a talajközeli légrétegre 
gyakorolt évszakos befolyása is visszatükröződik. A nyári hónapokban a 
hidegebb tengerfelület a szárazföld felől befolyó melegebb légtömegeket 
stabilizálja. A lassú elhalkulások százalékaránya ekkor általában nagyobb 
a tengeri vonalon, mint a szárazföld felett. Egyes kivételeket a Wa és a 
NW a helyzetekben találunk. Mindkét esetben azonban a tengeri útvonal 
nagyobb közelségben fekszik az átvonuló alacsonynyomású központhoz,

N yá r—S o m m er

rMiU ■n J1 -n
I  Szárazföldi át -  Lands!recke D Tenger/ úl-5ees!recke

Sq HM BMHFa HK k SK HF; SK K K TMNWZ

3. ábra — Abb. 3. : A lassú fading %-os fellépése a (Baur- 
féle) makroszinoptikus helyzet- típusoktól, az útvonaltól és 
az évszaktól történő függés szerint. — Prozentuales Auf
treten des langsamen Fadings in Abhängigkeit von der 

Wetterlage, der Messstrecke und der Jahreszeit.
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úgyhogy a tenger felett a szabály szerint inkább labilis rétegződésű, 
mint anticiklonálisan befolyásolt szárazföldi útra kell számítani. Jelentős 
hatást gyakorolnak a hideg szárazföldi légtömegek a téli hónapokban. 
A lassú elhalkulások egy része ekkor inkább a tenger felett csekélyebb, 
mint a szárazföld felett. A Wa, 8WZ és Ww helyzetek csökkentő viselkedését 
talán arra vezessük vissza, hogy itt a szárazföld felőli, déli zavaró kom
ponenseknél a talaj befolyása a nyári hónapokban fennálló körülményeknek 
felel meg.

Meglepő ebben az összefüggésben először is az az eredmény, hogy a leg
stabilabb makroszinoptikus helyzeteknél (Sa és HM) a lassú fadingek rész
aránya a tengeri út felett télen magasabb, mint nyáron. Tekintetbe kell 
vennünk azonban, hogy a szabad inverziók alsó határa egy kelet-európai 
maximum nyugati szélén, illetőleg a magasnyomású mag környezetében a 
téli hónapokban általában lényegesen kisebb magasságokban helyezkedik el,

4. ábra — A'nb. 4. : Az útvonal befolyása a fadmgperiódusra egységes makroszinoptikus 
helyzetben, aj szárazföldi, b) tengeri út felett. — Einfluss der Messstrecke auf die Fading

periode bei einheitlicher Grossivetterlage : a) Landstrecke, b) Seestrecke.

mint a nyári hónapokban. Egyidejűleg a fellépő hőmérsékletugrás ekkor 
lényegesen erősebb. A melegebi) vízfelület miatt bekövetkező labilizálódás 
alkalmával képződő függőleges, körülzáró folyamatok általában nem képesek 
ezeket az inverziókat legyengíteni vagy feloldani. Ezek a folyamatok mielőbb 
az inverzióban levő hőmérsékleti gradiens fokozására és egyidejűleg a ned
vesség növekedésére vezetnek az inverzió alsó határán, úgyhogy a törésmutató 
erősödő csökkenésénél megjavulnak a részleges visszaverődések fellépésének 
előfeltételei.

A fading! ípusok képződésére szolgáló okoknak e kutatásban kifejezésre 
jutó befolyását kívánatos végezetül még néhány példával bemutatni.

1956. február 1-én a lassú fadinget a szárazföld feletti útvonalon kb. 
tíz perces periódussal észleltük, közben ez a fading a tenger feletti útvonalon 
kb. 10—30 mp között jelentkezett. Mindkét regisztrálásból látunk egy rész
letet a 4. ábrán (a papír sebessége 3,60 m/óra). A megfigyelési napon mindkét 
mérési útvonal egy skandináv-maximum déli részén feküdt, melyet kelet 
felől szárazföldi eredetű hideg (talajhőmérséklet kb. —20° C) levegő széles 
áramban vezetett Közép-Európa felé. Az észak-német térségben terjeszkedő 
hideg levegőben a berlini felszállások szerint a talaj felett kb. 500 m magasan 
egy erős, éles, szabad inverzió képződött. A Keleti-tengeren át nyugat felé 
folyó hideg levegő számára a schleswigi rádiószonda-mérések adatait vehetjük 
reprezentatívoknak. A reggeli és délutáni felszállások a csak —10 fokos talaj- 
hőmérsékletnél 2500 m-ig egy teljesen labilis felépítésű légréteget mutatnak.
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A kopenhágai tengeri útvonal területén a kb. 0 tokos vízhőmérséklet mellett 
mutatkozó hőmérsékleti rétegződés a legalsó száz méterekben különösen 
instabil lett. Itt a szárazföldi hideg levegő nagy telítési hiányával együtt 
egyidejűleg a vízgőz szaporodása is fellépett, mely a vízközeli rétegek kon
vektiv átkeveredésénél hozzájárult a törésmutató heves fluktuációjához. 
A rendelkezésünkre álló, szemmel történt megfigyelések szerint ezekben a 
napokban a tenger felett kb. 500 m magasságban egy hézagos, gomolyos, 
stratoeumulus réteg képződött, miközben a szárazföld felett felhősödés 
egyáltalában nem volt. A berlini mérő-útvonalon tehát megvoltak a részleges 
visszaverődésekre alkalmas feltételek, úgyhogy a lassú fading itt bekövet
kezhetett. A tenger fölötti labilis rétegződés és konvektiv turbulencia ezzel 
szemben lehetővé tette a szóródási jelenségek fellépését, ennek megfelelően 
itt a szcintillációs fadinget észleltük.

Csak a talaj fölötti rétegekben előforduló erős szélsebességeknél (csekély 
dinamikus turbulencia) kell arra gondolnunk, hogy a méteres hullámhosszak
nál nagyarányú fading-előfordulást a vízközeli rétegekben erősen megnöve
kedő konvektiv át keveredésre hárítsuk. Ez azt jelenti azonban, hogy a szóró
dásból eredő vételerősség megjelenési alakjai mindenekelőtt a talajközeli 
rétegekben fennálló szóródási feltételektől függenek. Ez a megfigyelés egybe
hangzó Gordon [7] felfogásával, mely szerint a szóródási jelenségek számára 
elsősorban az adó- és vevőantenna iránynyalábja által átfutott légtömeg 
alsó része a döntő. Az elméletben, amint azt eredetileg Gordon és Booker [2] 
fejtette ki, azt láttuk, hogy a vevőkészüléknél a szóródási mezőt az atmoszféra 
terjedelme a legnagyobb magasságokig befolyásolja.

2. A lassú fading képződése az átlagon aluli közepes mezőknél.
A lassú fading általában a normálison felüli térerősségek alkalmával 

szokott jelentkezni. Alkalmi regisztrálásokban, amelyek éppen ehhez a típus
hoz tartoznak, a közepes térerősség jelentősen a normális érték alatt van. 
Igen ritkán előfordulnak azonban ilyen alacsony térerősség-értékek a szcintil
lációs fadingek fellépése alkalmával is. Ha mármost helyesek a fadingformák 
összefüggésére és a terjedési mechanizmusra kifejtett előfeltételek, akkor 
ezeket a jelenségeket csak egészen meghatározott meteorológiai jelenségek 
esetében várhatjuk :

a) A visszaverő szakadási rétegek csak gyengén fejlődhetnek ki, illetőleg 
nagyobb magasságokban kell feküdniük, úgyhogy minden esetben rendkívül 
kis visszaverődési együttható eredjen belőle.

b) Az ebből eredő csak gyenge visszaverődési térerősségnek azonban 
erősebbnek kell lennie, mint az ugyanakkor előforduló, a légköri szóródási 
jelenségek által előállított térerősségnek.

Előfeltételül vehetjük tehát a dielekt romos konstansnak a turbulens
cellákban folyó gyenge fluktuáló változásait. Mivel ezek a rendelkezésünkre 
állé) kutatások [8] szerint mindenekelőtt a gyors páranyomás-változásoktól 
függenek, a nedvesség rétegződése csak gyenge felépítést mutathat.

Az időjárási helyzet analízise és a kérdéses napokra szóló aerológiai 
mérési adatok (szárazföldi és tengeri útvonalra egyaránt 15 eset) a következő 
eredményeket mutatják :

a) A lassú elhalkulások e különleges formáját csak a téli hónapokban 
figyelhetjük meg.

b) Az 500 mb-os magassági térképen az összes esetek 90%-ában a magas 
nyomású területen egyrészt egy elzárt minimum vagy legalábbis egy kisebb

2  Időjárás 12 217



nyomású folyosó képződik. Hasonló szabály érvényes a 850 mb-os felületre, 
azzal a különbséggel, hogy itt minden esetben egy ciklonális izobár-elhajlás 
lép fel.

c) A magassági szél 2000 m-ig mindig gyengébb volt, mint 25 km/h.
d) Az aerológiai mérések mindkét felszállási időpontban a kopenhágai

és schleswigi (tengeri mérőút), valamint a berlini és greifswaldi (szárazföldi 
mérőút) adatokban 500 és 1500 m között gyengébb vagy nagyobb magassá
gokban erősebb inverziókat mutattak. A relatív nedvesség 3000 m magasságig 
90—100% volt, mindig nagyon magas, és nem mutatott szerkezetileg észre
vehető felépítést. v

Az időjárási helyzet és az aerológiai mérések arra mutatnak, hogy az 
összes esetekben relatív, gyenge, vertikális körülzáró folyamatok léptek fel, 
amint ezeket hasonlóan K. Wegener ([8] szerint) a minimum széleivel kapcso
latban magyarázza. Miközben a légtömegek az alaprétegben éppen úgyr 
mint a nagyobb magasságokban könnyű fölemelkedési folyamatnak vannak 
alávetve (nagy nedvesség), az alapréteg felső határán hasonló, gyenge süllye
dés keletkezik, mely a megfigyelt inverzió képződéséhez vezet. Hasonló fel
tételek esetében lesz nagyon kicsiny, nyilvánvalóan télen, a légkör csekély 
páratartalma mellett, a fellépő pára- és így a törésmutató fluktuációja is, és- 
ebből kifolyólag a szóródás-feltételek elgondolhatóan kedvezőtlenné válnak, 
úgyhogy a nem nagy, visszaverődésből eredő vételerősség még uralkodik és a 
lassú fading kialakulhat. Ezekkel a meggondolásokkal összhangban van az a 
körülmény, hogy ez a külön típus a nyári hónapokban nem figyelhető meg, 
noha ebben az évszakban hasonlóan kedvezőtlen visszaverődési feltételeket 
találunk. Az atmoszféra lényegesen nagyobb közepes páratartalmakor azon
ban a páranyomás-fluktuációk jelentékenyen nagyobbak, amiben a meg
erősödött konvektiv átkeveredés is kiveszi a részét. Ebben az évszakban ezért 
a szórt térerősség uralkodik, szemben az ilyen gyenge visszaverődési tér
erősségekkel.

Ha vannak előnyös meggondolások, melyek szerint a rövidperiódusú 
fadingnek két típusa a leírt terjedési jelenségekre vezethető vissza, azokat 
csak helyeselhetjük, kell akkor azonban olyan légköri feltételeknek is lenniük, 
melyeknél mind a két mechanizmus kb. egyenlő erősségű térerősség-részekre 
vezet, úgyhogy a két fadingforma között átmeneti jelenségek megfigyelését 
is lehetségesnek kell tartanunk. Tényleg láthatjuk ezeket a fenti regisztrálá
sokban és a további munkában közelebbi adatok után is kell még kutatnunk.

3. Fadingváltás frontátvonulásoknál.
Mint a [9]-ben már erre rámutattunk, a mérőutakon történő front- 

átvonulások, különösen a téli nyugati és északnyugati kormányzáséi helyze
teknél, majdnem mindig a térerősség növekedő változásaihoz vezetnek. 
Ezek a változási jelenségek a legmarkánsabbak melegfront vagy okkluzió 
átvonulása előtt. Amikor ezek a frontok a mérőút felé közelednek, a közepes 
térerősség meghatározott, 5—10 órányi időtartamra nagyon erősen felnövek
szik. Távoli vételi lehetőségek keletkeznek, aminők különben csak a stabil, 
nagyr nyomású helyzetben tapasztalhatók. Az aerológiai mérések szerint 
ez alatt az időtartam alatt a praefrontális süllyedési területeken, az össze
zsugorodó hideg levegőben (tehát a tulajdonképpeni felsikló inverziók alatt) 
gyakran valóban erős süllyedési inverziók képződnek, melyekben a hőmér
sékletugrás mellett a nedvesség éles csökkenését is észlelhetjük. Ameddig a 
mérőútvonal közepét ebben az időjárási helyzetben látjuk, a nagy vételerős
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5. ábra — Abb. 5. : A fadingtípus váltakozása időjárási front átvonulása esetén (a csa
padék kezdete kb. 15 óra 30 perc világidőben). — Wechsel des Fadingtyps bei Durchzug 

einer Wetterfront (Beginn des Niederschlags etwa 15.30 GMT).

ség mellett egyidejűleg a lassú fadingformát is tapasztalhatjuk (5. ábra). 
A front további közeledése esetén, erőssége szerint, a talajfront átvonulása 
előtt 150—-300 km távolságig hirtelen a gyors fadingtípusra történő változás 
következik. Ebben az időpontban az alacsony, leszálló inverzió már teljesen 
feloldódott és a beálló csapadék miatt a nedvesség sem mutat többé semmiféle 
szerkezetet. A praefrontális süllyedés területén az előfeltételek a lassú fading
típus kialakulására kedvezők, az inverziók feloldása után azonban megszűn
nek. Turbulens szóródás az egész idő alatt felléphet. A fadingtípusoknak 
az időben történő változása tehát úgy analizálható, hogy a front előtti süllye
dési területeken valamely szabad inverzió képződésénél a visszaverődési 
térerősség uralkodik, miközben a szóródás ennek az inverziónak a feloldása 
után a közepes térerősséget határozza meg. A nyári hónapokban kifejezetten 
leszállási inverzió alig képződik, illetőleg legfeljebb az URH terjedés számára 
már nem érdekes nagyobb magasságokban keletkezik. A frontátvonulás 
előtt tehát a közepes térerősségnek csak gyenge változását figyelhetjük meg. 
Amellett az egész idő folyamán egyedül a gyors fading tapasztalható. A tér
erősségváltozások ezután csak a különböző szóródási feltételek (a páranyomás 
fluktuációjának változása) miatt keletkezhetnek.

4. A fadingtípusoJ: váltása az URH vételerősségének napi menetében.
Mivel az URH térerősség napi menetét, ahogyan ez a szárazföld feletti 

útvonalakon különösen a nyári hónapokban fejlődik ki, más helyen [11] már 
részletesen kifejtettük, itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, amiben ezekkel 
az összefüggésekkel kapcsolatban érdekesek. Csendes, nyári magas 
nyomású helyzetekben, 
melyek elsősorban erős 
nappali térerősség-válto
zások kifejlődéséhez ve
zetnek, az éjszakai vé
telerősség jó visszaverő
dési feltételeknél (talaj- 
inverzió) gyakran nagyon 
nagy és stabil. A nappali 
órákban ezzel szemben 
erős napsugárzás és az 
alapréteg labilizálódása 
esetén majdnem kizárólag 
az alacsony közepes tér
erősség melletti szeintillá- 
ciós fadin get figyelhetjük

db

6. ábra — Abb. 6. : A fadingtípus váltása az URH ter
jedés napi menetében (Berlin—Kühlungsbom útvona
lon). — Wechsel des Fadingtyps im UKW-Tagesgang 

(Strecke Berlin).
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meg. Érdekes most az, hogy napfelkelte után az első órákban gyakran a lassú 
fading fejlődik ki, ami azután egyidejűleg egy rövid ideig tartó térerősség
növekedéssel párosul (6. ábra). Megerősödött visszaverődés által történő 
törerősség-növekedés, most, napkelte után, az első órákban, az éjszakai talaj
inverziók feloldása idején legalábbis valószínűtlen. A távoli terjedés e meg
növekedésének okául a [11] szerint az éjszakai talajinverziónak alacsony 
szabad inverzióvá történő átalakulását hoztuk fel, mely a 7. ábra szerint 
az egész nyár közepes napi menetének lefolyásában is visszatükröződik. Végül 
lehetséges mégis részleges visszaverődés és ezáltal a lassú fadingek képző
dése. Ez megy át először a szabad ihverziók maradék nélküli feloldása után 
szcintillációs fading-alakba.

Az őszi és a tavaszi hónapokban a napsugárzás gyengülésével éjszaka 
és nappal közölt a stabil terjedésből a lassú fadingbe gyakran csak egy váltás 
következik, amellett részben a térerősség nagysága egész nap magasabb, 
mint éjszaka. Ezekben a hónapokban legtöbbször nem elég az idesugárzott

napenergia ahhoz, hogy a ta 
lajinverzió nappal teljesen fel
oldódjék. Ebből csak egy átala
kulás következik egy alacsony, 
szabad inverzióba, így aztán a 
lassú fadinget a nappali órák
ban ismét a részleges visszave
rődésekkel magyarázhat j uk.

Este is következik átme
net a gyors fadingből a stabil 
éjszakai terjedésbe, legtöbbször 
a lassú fading formájában. 
Az eddigi megfontolások sze
rint ebben az időben ugyan
csak egy szabad inverziónak 
kell keletkeznie. Robitzsch 

szerint [12] igazolható egy ilyen vélemény, ő az éjszakai talajinverzió kelet
kezését egy már meglevő primer, szabad inverzió segítségével magyarázza. 
Ha a talajinverzió a földfelszínről a magasba női, tudhatjuk, hogy erős talaj
szél esetében, turbulens átkeveredé'si jelenségeknél lehetséges átmenetileg 
egy szabad inverzió keletkezése. Egyes esetekben azonban az összefüggések 
kevesek a direkt aerológiai mérésekkel történő bizonyításhoz, minthogy ez a 
jelenség a kutatás keretében éppen a fadingl ípusoknak a terjedési mechaniz
mussal kapcsolatban felállított elmélete bizonyítására szolgálhatna.

Lényegében a fenti négy fejezetben leírt megfigyelési eredmények mind 
arra a kvalitatív megállapításra vezetnek, hogy az URH terjedés két meteoro
lógiai szempontból feltételezett terjedési mechanizmus következménye, még
pedig a részleges visszaverődésnek és a szóródási jelenségeknek, melyek 
mindketten a rövid perióduséi elhalkulások egy külön formáját állítják elő. 
Tudnunk kell, hogy ez a felfogás további speciális kutatások által véghez- 
viendő igazolására szorul. Ennek ellenére mégis igazoltnak tekinthető az az 
állítás, hogy az URH távoli terjedésének vizsgálata, különböző időjárási 
helyzetekben, a talajközeli légrétegek nagy térségéi megfigyeléséhez korszerű, 
értékes eljárást ad a meteorológus kezébe.
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K allós Imre :

Psziehrométer nomogramm

Összefoglalás : A páranyomás (1) képletében szereplő pszichrometrikus 
konstans alapján a szerző olyan mozgó nomogrammot dolgozott ki, amely egyaránt 
alkalmas az aspirált és az August-féle pszichrométer adatok kiértékelésére, akár 
jeges nedves-hőmérő esetén is. A száraz és nedves hőmérsékleteket tized-fok pontos
sággal lehet a nomogrammon beállítani. A nomogrammal a páranyomás, a harmat- 
pont és a relatív nedvesség értékei határozhatók meg 0,1 mm Hg és C°, illetve 
0,5% pontossággal.

★
Психрометрическая номограмма. На основе психрометрического 

постоянного находящегося в формуле (1) упругости водяных паров автор 
выраоотал такую двигающуюся номограмму, которая одинаково подходит 
к определению данных аспирационного психрометра и данных прибора 
типа А угуст, даже в том случае, если мокрый термометр покрыт льдом. 
Температура сухого и мокрого термометров может быть вставлена на 
номограмме с точностью на десятую долю градуса. С номограммой можно 
определить величины упругости паров, точки росы, относительной влаж
ности с точностью на 0,1 мм рт. ст. и С°, или-же на 0,5%.

*

Ein Nomogramm für Psychrometer. Unter Benützüng der in der Dampx- 
druckformel (1) auftretenden Psychrometerkonstante wurde ein bewegliches 
Nomogramm ausgearbeitet, das für aspirierte und für August-Psychrometer gleich
wohl verwendet wer:!en kann, selbst im Falle der Vereisung des feuchten Thermo
meters. Trockene und feuchte Temperaturen können im Nomogramm mit einer 
Genauigkeit von Zehntelgraden eingestellt werden. Das Nomogramm soll zur 
Ermittlung des Dampfdruckes, des Taupunktes und der relativen Feuchtigkeit 
mit einer Genauigkeit von 0,1 mm Hg, C°, bzw. 0,5% gebraucht werden.

★
A víz — szilárd és gőz halmazállapotában egyaránt — az időjárási folya

matok legtevékenyebb résztvevője, és sokszor alakítója is, annak ellenére, 
hogy a vízgőz csak mintegy 3—4 százalékát teszi ki a troposzférában levő 
levegőnek, az itt levő gázok keverékének.

A víz ezen különleges szerepét fizikai tulajdonságainak köszönheti, 
éspedig annak, hogy a Földünk légkörében előforduló hőmérsékleten mind
három halmazállapotot felveheti, a hőmérséklet változása szerint halmaz- 
állapotát állandóan változtatja, és hogy e halmazállapot változások nagy 
hőenergiát kötnek le vagy szabadítanak fel. Ugyancsak jelentős tényező az
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időjárási folyamatokra, gyakorolt hatásainak változatossága szempontjából 
azért is, mert fajhője nagy, és megjelenési formáinak különbözősége szerint 
különbözőképpen viselkedik a sugárzással szemben.

A víz sokoldalú meteorológiai és hidrológiai szerepe, valamint a lég
köri vízgőz részarányának állandó változása szükségessé teszi a levegőben 
levő vízgőz mennyiségének pontos meghatározását, annál is inkább, mivel 
a levegő nedvességtartalma bizonyos értelemben jellemző a légtömegekre.

A levegőben levő vízgőz mennyiségének megítélésére több fogalmat 
vezettek be és határoztak meg, amilyenek pl. a páranyomás, a harmatpont 
és a relatív-nedvesség stb. Közvetlenül csak a relatív-nedvesség mérhető 
hygrométerrel. A hajszálas hygrométer alapján megállapított nedvesség 
értékek azonban nem tekinthetők pontosaknak, mivel a hygrométer nem 
megbízható műszer.

Sokkal megbízhatóbb a pszichrométerrel történő nedvességmérés, de a 
fizikai műszerektől megkívánt pontosságot csak a szellőztetett pszichrométer 
éri el azáltal, hogy az aspirátorral mindig biztosítani tudjuk a 3 m/s-os 
áramlási sebességet.

A pszichrométer adatokból megfelelő képletekkel [1] kiszámított pára
nyomás és a relatív-nedvesség értékeket a külön az aspirált és külön az August - 
félc pszichrométerekhez készített, jól ismert ,,pszichrométer-táblázatok” 
tartalmazzák.

A táblázatok helyett szokásos a grafikonos ábrázolás is, amely esetben 
az összetartozó értékeket rendszerint egy görbe-sereggel szemléltetik, és az 
adatfeldolgozók a grafikonból interpolálással állapítják meg a keresett érté
keket.

Ismeretes néhány ncmogramm is. Ilyen nomogramm pl. Bongards-é [2], 
amely a száraz-nedves hőmérőpár adataiból a százalékos nedvességet szolgál
tatja, és Schuster pszichrométer-nomogrammja, amely a páranyomás és a 
relatív-nedvesség értékeinek meghatározására ad lehetőséget. A nedvesség
elemek kiszámítására nálunk Takács Lajos [3] szerkesztett nedvességszámoló 
tárcsát.

Mivel a páranyomást tizedes pontossággal kívánatos megadni, a nomog- 
rammok pedig általában nem felelnek meg ennek a követelménynek, haszná
latuk nem terjedt el.

Az alábbiakban egy — a logarlécekhez hasonló elrendezésű — nomogra- 
fikus megoldást ismertetek a páranyomás, a harmatpont és a relatív nedves
ség meghatározására a pszichrométer adatok alapján.

A nomografikus meghatározásnak az alábbiakban közölt megoldását 
a páranyomás (e) képletének második tagja teszi lehetővé, azáltal, hogy a 
telítettségi páranyomásból — 755 mm Hg légnyomás esetén — a pszichro- 
méter-konstanssal szorzott száraz-nedves hőmérsékletek különbségét kell 
levonni.

e = E — A V (t — f)  (1)
75 o

ahol A a pszichrometrikus állandó, a légnyomás, t a száraz, t’ a nedves 
hőmérséklet és E' a telítettségi gőznyomás a nedves hőmérsékleten :

7,45< ’

E ’ =  4,58.10235 + í’ (mm Hg) (2)
A pszichrometrikus állandó értékeit a különböző sebességű szellőztetés 

eseteire Mollwo és Yamamoto határozták meg [1],
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A nálunk használatos pszichrométer táblázatok Mollwo kísérleti értékei 
alapján készültek. Ezért itt csak ezeket ismertetem :
Ventilláció : 0,0 0,2 0,3 0,4 0,6 0.8 ],0 1,5 3,0 5,0 m/s
„A” 0,768 645 610 589 561 543 530 512 501 500

Kétféle pszichrométer táblázatot állítottak össze. Egyet az aspiráeiós 
pszichrométerek részére és egyet a szívófonatos August-féle psziehrométerek- 
hez. Mindkét táblázatban külön foglalják össze a nedves hőmérő jeges álla
potára érvényes adatokat, mivel a pszichrometrikus állandó értéke mindhárom 
esetben különböző. Az aspiráeiós pszichrométernél, ahol a 3 m/s sebességű 
szellőztetést az aspirátorral biztosítjuk, ,,A” értéke 0,5, míg az August-féle 
pszichrométernél, ahol 0,3 m/s-os áramlási sebességet feltételezünk, A =  
— 0,61/fok, jeges nedves hőmérő esetén pedig A =  0,533, elhanyagolható 
eltéréssel az August- és az aspirált pszichrométerek között.

A nomogramm szerkesztése.
Az (1) képletből következik, hogy minden hőmérséklethez és így minden 

nedves hőmérséklethez is tartozik egy telítettségi gőznyomás, amelyből, ha 
levonjuk a psziehrométeres különbségnek és a pszichrométer-konstansnak 
szárzatát, kapjuk a tényleges gőznyomást.

A nomografikus megoldásnál is tehát a nedves hőmérséklethez tartozó 
telítési gőznyomásból kell kiindulnunk és abból a pszichrométer-konstansnak 
megfelelő arányos osztással nyert értékeket le
vonnunk

Legyen a száraz-hőmérő skálája (Sz) az e 
páranyomásétól D távolságra (1. ábra). Megálla
pítandó, hol helyezkedjék el a nedves hőmérsék
leti skála (N ), hogy kielégítse a 0,5, a 0,533, 
illetve a 0,61 pszichrométer-konstansok által meg
határozott osztás feltételét, ha mindhárom skála 
beosztása azonos léptékű, vagyis egy foknak egy 
Hg mm felel meg.

Mivel 1 fok pszichrométer különbségre 0,61,
0,533, illetve 0,5 Hg mm eltérés esik, tehát a dx, d2 távolságok aránya

dx : d2 =  10 : 6,1 és
dx +  d2 =  D amiből
dx — D — d2.

Behelyettesítve (5)-t (3)-ba :
(D — d2) : d2 =  10 : 6,1

Rendezve az egyenletet és megoldva í^-re :

d2 =  —— =  0,38 D 
16,1

Ugyanígy a nedves hőmérő jeges állapotára
d \  : d \  =  10 : 5,33 és 
d \  -f d’2 = D

d \  =  —  D =  0,348 D 
15,33

(3)
(4)
( 5)

Sz
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es

illetve aspiráeiós pszichrométer esetén

d \  : d \  =  10  : 5 

d \  + d \  =  D

d ’2
5 ,0  D 

1 5 ,0
D

Tehát August-féle psziehrométerfe alkalmazva a nomogrammot, a nedves 
hőmérő skálája a páranyomás skálától 0,38 D, aspirált pszichrométernél 
pedig 0,33 D  távolságra van.

A metszés azonban csak akkor adja a helyes gőznyomási értéket, ha azt 
a nedves hőmérséklethez tartozó telítés gőznyomásból vonjuk le. A levegőben 
levő vízgőz nyomása azonban exponenciális összefüggésben van a hőmérsék
lettel, vagyis ha a páranyomás skáláját egyenletesnek vesszük, akkor az a 
hőmérsékleti skála, amelyen a nedves hőmérsékletet állítjuk be, nem lehet 
egyenletes. De a hőmérsékleti skálának is egyenletesnek kell lennie, más
különben nem tudnánk az arányos osztást végrehajtani, illetve a pszichro
méter értékeket a hőmérsékleti skála alsó felében nem tudnánk kellő pontos
sággal kitűzni.

Megoldásként egy harmadik — logaritmikus — hőmérsékleti skálát alkal
mazunk, amelyen majd a nedves hőmérséklet értékét egyeztetjük a pára- 
nyomás lineáris skálájával. Ezzel az egyeztetéssel tulajdonképpen a nedves 
hőmérő által mutatott hőmérsékleti értékhez tartozó telítési gőznyomást 
állítjuk be. A száraz és nedves hőmérsékletek metszésével így mindjárt a 
tényleges gőznyomás értékét kapjuk meg.

A logaritmikus hőmérsékleti skálán leolvasva a gőznyomás skála metszé
séhez tartozó értéket, megállapíthatjuk a levegő harmatpontját is.

A relatív nedvesség meghatározására egy segéd-skála szolgál, amelynek 
kezdőpontja a páranyomás skála kezdőpontjával esik egybe, és a 100-as 
beosztása a páranyomás skála végpontjánál van. Ez a skála a kezdőpont 
körül elforgatható abból a célból, hogy a mutató segítségével a 100-as beosz
tást mindenkor a száraz hőmérsékletnek megfelelően állíthassuk be. így a 
mutatóval a relatív nedvességet kapjuk a segéd-skálán, a páranyomás, illetve 
a harmatpont beállítása után.

A  nomogramm műszaki leírása és használata.

Az ábrák a pszichrométer nomogrammot Fazekas Károly főmérnök 
szerkesztése szerinti kiviteli alakjában mutatják. Ez a megoldás egyrészt 
esökken+ette a nomogramm kiviteli költségét, másrészt fokozta a nomogramm 
használhatóságát azáltal, hogy a mutató három lehetséges helyzetének (aspi
rált, jeges, August) egyszeri beállításával kiküszöböli annak a tévedésnek 
a lehetőségét, hogy az adatok feldolgozása közben felcseréljük a skálákat.

A nomogramm kezelése ebben az alakban az alábbiak szerint történik :
2. ábra:

1. A nomogramm (1) középső tagján levő (2) csapot olyan helyzetbe 
hozzuk, hogy a rajta levő három felírás (ASP =  aspirált, AUG =  August, 
JÉG =  jeges) közül az legyen fent, amilyen feldolgozásra éppen szükség van ;
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2. az (1) tagon átfutó (6) nyíl alsó és felső végéhez beállítjuk a (9,5 C°) 
i ed vés hőmérsékletet mind az (3) alsó, lineáris, mind pedig a (4) felső,’ loga
ritmikus hőmérsékleti skálán ;

3. a (7) mutatóval metsszük a (3) skálát a száraz hőmérőn leolvasott 
(12,5 C°) értéknél és a közé] ̂ vonalon végigfutó szálnak, valamint a (5) pára- 
nyomás-skálának metszésénél leolvassuk a páranyomás értékét ( 7,0 mm ílg )  ;

3. ábra :

4. ha a (7) mutatót a (8) ütközőig forgatva a lécre merőleges helyzetbe 
hozzuk és a (4) hőmérsékleti skálán a (12,5 C°) száraz hőmérsékletet állít juk 
a (6) nyílhoz, valamint a (9) segéd-skála 100-as beosztásával metsszük a (7) 
mutatót, ebben a helyzetében a (10) csavarral rögzítjük majd
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4. ábra :

5. az (5) skálán kapott (7,0 mm Hg) páranyomás értéket állítjuk a (7) 
mutatóhoz, akkor a (9) skálán a (65,0%) relatív nedvességet, a (4) skálán 
pedig a harmatpont (6,0 C°J értékét olvashatjuk le.

A nomogramm tehát két táblázatnak (az aspirált és az August-psziehro- 
méter táblázatoknak) teljes anyagát szolgáltatja és ezenkívül a harmatpont 
értékeit is, a megkívánt pontossággal, fáradságos lapozgatás és keresgélés 
nélkül.„A táblázatokkal szemben még azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy 
felhasználható akkor is, ha nem a száraz-nedves hőmérsékletek az ismertek, 
hanem esetleg a száraz hőmérséklet és a relatív nedvesség, vagy a száraz 
hőmérséklet és a harmatpont, illetve esetleg éppen a száraz és a nedves hőmér
sékletek visszakeresése válik szükségessé.

A páranyomásra vonatkozó vizsgálatok kiterjesztésének és az adatok 
részletes, egyben átfogó feldolgozásának szükségessége mutatkozik a legújabb 
hidrometeorológiai kutatásoknál. Miután az ismertetett pszichrométer nomog
ramm ennyire megkönnyíti a légköri vízgőzre vonatkozó adatok feldolgozását, 
a kutatások kiterjesztésének gyors és pontos segédeszközévé válhat.

(Készült a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben; igazgató: 
Ihrig Dénes.)
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Kérdő István :

A hioklimatológia alapfogalmai*

Összefoglalás : A  szerző a b iok lim ato lóg ia  a lap fogalm ait az élőlény és a k ö r
n y eze t k ap cso la tán ak  leg fon tosabb  fényeibő l vezeti le. A  légkör szám os a lk o tó 
elem e dön tő  szerepet já tsz ik  az é le tfo ly am ato k  norm ális  leza jlásában . A k ö rn y e 
zetben , így  a  légkörben b e á llo tt vá lto záso k  a  szervezet a lka lm azkodó  képességét 
m ozgósítják , a  k iv á l to t t  reakc iók  azo n b an  m ag u k n ak  az élő lényeknek p illan a tn y i 
á lla p o tá tó l is függenek. A  v ázo lt összefüggésekből kö v e tk ezn ek  a b iok lim ato lóg ia  
időszerű  k u ta tá s i  kérdései.

★
Основные понят ия биоклиматологии.  А втор  вы водит основны е п о н я 

т и я  б и о к л и м ато л о ги и  и з  в а ж н е й ш и х  ф акторов  отн ош ени й  ж и в ы х  сущ еств 
к  и х  среде. М н огочи слен н ы е составны е части  атм осф еры  и граю т р еш и тел ь 
н ую  р о л ь  в н о р м ал ьн о м  п р о тек ан и и  п роцессов  ж и зн и . И зм ен ен и я , п р о и с 
х о д я щ и е  в среде, т. е. в атм осф ере, м об и ли зую т способность о р ган и зм а  к 
п ри сп особл ен и ю , но вы зван н ы е р еак ц и и  за в и с я т  то ж е  от м ом ентальн ого  
со ст о я н и я  ж и в о го  су щ еств а . С оврем енны е и ссл ед о вател ьск и е  вопросы  био- 
к л и м ато л о ги и  сл ед у ю тся  и з  у к а з а н н ы х  отнош ений .

★

Grundbegriffe des Bioklimas.  D ie G rundbegriffe  des B ioklim as w erden aus 
den  Z usam m enhängen  zw ischen L ebew esen u n d  U m gebungsfak to ren  abgele ite t. 
Z ahlre iche K o m p o n en ten  d e r A tm o sp h äre  spielen  eine en tscheidende R olle im  
A b lau f d e r L ebens Vorgänge. D u rch  V eränderungen  d e r U m gebung, d ah e r auch  
d u rch  solche in  d e r A tm osphäre , w ird  d ie A npassungsfäh igkeit des O rganism us 
g eän d ert ; doch  w erden  die ausgelösten  R eak tio n en  au ch  von dem  m o m en tan en  
Z u stan d  d e r L ebew esen beein flu sst. A us den  dargeleg ten  Z usam m enhängen  w erden 
die zeitgem ässen  F o rschungsaufgaben  d e r B ioklim atologie en tw ickelt.

*  't

Több tudományág területével érintkező határkérdések megoldása az 
alaptudományok fejlődésétől és eredményeitől függ. Ilyen határkérdés a lég
köri tényezők hatása az élő szervezetre. Alaptudományait a biológia és a lég- 
körtan képezi. Az utolsó évtizedekben, de különösen a legutóbbi években 
mindkét tudományág ismeretanyaga nagymértékben bővült és mind az élet- 
folyamatokról, mind pedig a légkör szerkezetéről, állapotváltozásairól való 
felfogásunk lényegesen megváltozott. Ugyancsak megváltoztak nézeteink az 
élőlények és környezetük közt fennálló kapcsolatról is. E miatt növekedett 
az érdeklődés a probléma iránt. A legtöbb kutató azonban eltérő gyakorlati 
igényektől indíttatva, különböző irodalmi adatok birtokában, többé-kevésbé 
elkülönülve, a maga útját járja, más és más nézőpontból szemléli a kérdéseket, 
kifejezésmódjuk sem egységes. A fejlődés jelenlegi szakaszában tehát elérke
zettnek látszik az idő arra, hogy a légköri tényezők és élőlények egymásra- 
hatásával foglalkozó tudomány alapfogalmait a biológia és légkörtan újabb 
eredményeinek figyelembevételével világosan körvonalazzuk és igyekezzünk 
egységes" terminológiát kialakítani. Csak így biztosíthatjuk a további előre
haladást.

F ejtege tése ink  k iin d u ló p o n tja  : az élőlény és környezete  közt fennálló  kapcso la t 
v izsg á la ta . M ielőtt azonban  a  k é rd és t részletesen tag la ln án k , meg kell határoznunk 
az élőlény és a környezet fogalmát.

/  * A M agyar T udom ányos A kadém ia A grá rtu d o m án y i O sz tá lyának  1956. m árcius 
5-i v itaü lésén  ta r to t t  előadás.
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Az élőlény, ha egyetlen sejtből is áll csupán, szervezett, összefüggő funkcionális 
egység, melynek többé-kevésbé éles térbeli határai vannak. Minden, ami e határokon 
kívül esik, környezetnek tekinthető. így a környezet tényezői lehetnek különféle anyagok, 
a bennük vagy közöttük végbemenő fizikai vagy kémiai folyamatokkal együtt, továbbá 
más élőlények és azoknak megnyilvánulásai. A legmagasabbrendü élőlény, az ember 
szempontjából Hellpach a környezet három fajtáját különbözteti meg : 1. a természeti, 
2. a társadalmi, 2. a kulturális környezetet. Természeti környezete minden élőlénynek van. 
Végeredményben társadalmi környezete lehet alacsonyabbrendű élőlénynek is, mint 
pl. a növénynek, állatnak is, ha több hasonló egyed él együtt. Kulturális környezete 
azonban csak az embernek van, mert annak létrejöttéhez a beszéd és fogalomalkotás 
szükséges. Fölvetett problémánk szempontjából elsősorban a természeti környezet 
érdekel bennünket, minthogy a légkör ennek a része.

A környezet tényezői közül az élőlény számára azoknak van jelentőségük, amelyek 
hatni tudnak rá, azaz ingert képezhetnek. A továbbiakban tehát meg kell vizsgálnunk,, 
hogy mitől függ a környezeti tényezők hatékonysága. Az életfolyamatok bonyolult vegyi 
reakciók. Normális lezajlásukhoz meghatározott fizikai és kémiai feltételek szükségesek, 
mint aminők bizonyos hőmérséklet, rendelkezésre álló megfelelő energiamennyiség, 
igen pontosan beállított hidrogénionkoncentráció stb. Mindezeket a környezeti viszo
nyok nagy mértékben befolyásolhatják, s ez azt eredményezheti, hogy a szervezetben 
egyes vegyi folyamatok megállhatnak vagy a rendestől eltérő módon zajlanak le. A szer
vezeten belül viszont egyetlen életfolyamat megváltozása az összes többi folyamatra 
kihat. Mármost az elmondottakból következik, hogy biológiai szempontból a környezet
nek azok a tényezői hatékonyak, melyek az életfolyamatok alapvető feltételeit közvetve vagy 
közvetlenül megváltoztatják.

Az életfolyamatok alapvető feltételeinek megváltozását követő reakciók intenzitása 
és minősége ismét több tényezőtől függ. Ezek között legfontosabb az élőlény alkalmaz
kodóképességének fejlettségi foka. Az egysejtű élőlény környezetével, pl. a tenger
vízzel, közvetlenül érintkezik. Tápanyagát is közvetlenül veszi fel és ugyanígy választja 
ki az anyagcserevégtermékeket. Az ilyen alacsonyrendű szervezet a környezetében 
bekövetkezett fizikai vagy kémiai állapotváltozásokra rendkívül érzékenyen reagál, 
könnyen elpusztul, fennmaradását sok esetben csak úgy tudja biztosítani, hogy élet
folyamatait a minimális szintre csökkenti. A magasabbrendű szervezetek esetében a 
környezethez való viszony lényegesen megváltozik. A többsejtűek szervekké, szerv
rendszerekké integrálódott sejtjei legnagyobb részben már nem érintkeznek közvetlenül 
a külső környezettel, valódi környezetük a szövetnedv, amelyben élnek. E sejtek és a 
külvilág közt a közvetlen anyagcsere többé már nem lehetséges. Éppen ezért a maga- 
sabbrendű szervezeteknek külön szerv-rendszert kell kiépíteniük, hogy a tápanyagot 
minden sejtjükhöz folyamatosan eljuttathassák és a sejtjeiben felhalmozódott anyag- 
cseretermékeket eltávolíthassák. Ezt a feladatot a vér- és nyirokkeringés látja el. így  
alakul ki az ún. belső környezet, melyet, ha nem is mindig könnyen, de megváltoztat
hatnak, módosíthatnak a külső környezet változásai. A többsejtű élőlény fennmaradása 
nyilvánvalóan attól függ, tudja-e a külső környezet változásait oly módon ellensúlyozni, 
hogy bármilyen is általános környezete, a' belső környezet állapota az elviselhetőség, 
illetve az életfolyamatok normális lezajlásához szükséges követelmények határai között 
maradjon. Minél komplexebb egy szervezet, annál nagyobb alkalmazkodási lehetőségei 
vannak, kiiLső környezetének annál nagyobb és sokrétűbb változásai közepette tudja 
felső környezetének állandóságát biztosítani. Az alacsonyabb és magasa bbrendű élő
lények között a különbséget a reakciók bonyolultságának és az alkalmazkodóképesség
nek a foka adja meg.

Az eddig megismert tények alapján nem kétséges, hogy a szervezetet és környezetét 
egységes egésznek kell tekintenünk. Amennyire csak lehetséges, a szervezet hozzáigazítja 
magát a környezethez. Az alkalmazkodóképesség azonban korlátozott és nem egyforma 
mértékben érzékeny a környezet különböző tényezőinek a megváltozására. A kör
nyezetnek az élet szempontjából legfontosabb tényezői : a hőmérséklet, a tápanyag, 
a víz és az élőlények jelentékeny része, köztük az ember esetében az oxigén jelenléte.

Az egysejtű lényre közvetlenül hatnak a környezet változásai, a magasabbrendű 
szervezetek sejtjei azonban, mint láttuk, nem érintkeznek közvetlenül a környezettel. 
Ezen felül a magasabbrendű élőlényekben az egyes sejtcsoportok az egész szervezet 
szempontjából az életműködéseknek csupán bizonyos részfolyamatait látják el. A maga
sabbrendű szervezetnek tehát egyrészt szüksége van olyan készülékekre, melyek a kör
nyezet változásait az egész szervezet tudomására hozzák, másrészt olyan berendezésre, 
amely a szervezet megfelelő reakcióit kiváltja, irányítja és a különböző feladatkört 
ellátó szervek tevékenységét összhangba hozza. Erre szolgálnak egyfelől az érzékszervek 
és receptorok, másfelől a neuro-endokrin rendszer.
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Az élő szervezet kapcsolatát tehát a környezettel a fejlettség egy bizonyos fokától 
kezdve az idegrendszer tartja fenn. Ez a kapcsolat a legtökéletesebb fokot az emberben 
érte el. Természetes is, mert hiszen az ember idegrendszere a legfejlettebb az összes 
élőlények között. Az emberi idegrendszert minden más élőlénytől megkülönbözteti 
■egyedülálló sajátsága : az öntudat, mely az agykéreg működéséhez kötött idegfolyamat. 
Az öntudatos idegtevékenységből következik az az élővilágban szinte kizárólag az emberre 
jellemző viszony, hogy az ember nemcsak alkalmazkodni képes környezetéhez, hanem 
meg is tudja azt változtatni. Az így megváltoztatott környezet azonban ismét visszahat 
az emberre.

A környezeti tényezőknek az emberre való hatását vizsgálva lényegében tehát az 
adaptációs-regulációs folyamatokat kell tanulmányoznunk. Az alkalmazkodás folyamatá
nak összehangolt, az egész.szervezetet érintő végrehajtására két lehetőség van. Amikor 
az életfolyamatok gyors átállítása szükséges, akkor az rendszerint az idegrendszeren keresz
tül történik. Ha viszont a szervezet funkcióinak hosszabb időre szóló, lassúbb, fokozatos 
áthangolása kívánatos, akkor a Immorális szabályozás kerül előtérbe. A két mechanizmus 
azonban szoros kapcsolatban áll egymással, az egyikben bekövetkezett működés beli 
változások a másikat is módosítják. A reakciók gyorsaságának és lassúságának meg
ítélése is viszonylagos. Adott esetben egyes hormonok kiáramlása is igen gyorsan mehet 
végbe. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az idegtevékenység mechaniz
musának végső szakasza maga is bizonyos vegyi anyagok közvetítésével történik s ezek
nek a vegyületeknek egy része, vagy hozzájuk nagyon hasonló anyagok a belsőelválasz- 
tású mirigyekben is képződhetnek. Az idegrendszeri és Immorális szabályozás az elektrolit 
rendszerrel kiegészítve látja ('1 az alkalmazkodás szempontjából oly fontos vegetatív 
funkciókat. Mai szemléletünk szerint a vegetatív funkciók a szervezetnek azt a tevékeny
ségét jelentik, mellyel az akarattól függetlenül összes szerveinek a működését szabá
lyozza az élet fenntartása és a szervezetet ért külső hatások kiegyensúlyozása érdekében. 
Ámbár a vegetatív folyamatok az akarattól függetlenül zajlanak le, nem függetlenek 
a tudatállapottól és az agykéreg legfelsőbb szabályozása alatt állanak. A vegetatív 
rendszer működési állapotával, zavaraival a környezeti tényezők változásait követő 
alkalmazkodási tevékenység vizsgálata során behatóan kell foglalkoznunk.

Amikor a környezetnek az emberre való hatását tanulmányozzuk, még egy tényezőt 
kell figyelembe vennünk. Megállapítható ugyanis, hogy a környezet változásaira az egyes 
■egyének gyakran eltérően reagálnak. A jelenség magyarázatát régebben szervezetük 
alkati különbözőségében keresték. Az alkat eredetileg mindazokat az adottságokat 
jelentette, melyeket az egyén az elődöktől, illetve a méhenbeiüli életből magával hozott. 
Az öröklött és veleszületett alkati adottságok azonban az élőlény további fejlődésének, 
alakulásának csak a kezdeti lehetőségeit, mondhatnánk nyersanyagát képezik. Az élet 
folyamán az egyes szervek, szerv-rendszerek, funkciók minőségileg és mennyiségileg 
eltérő igénybevételük miatt a többinél intenzívebben fejlődnek vagy elsatnyulnak, 
lezajlott betegségek következtében csökkent értékűvé válnak. így az idő előrehaladtával 
ugyanaz a szervezet a különböző igénybevételekre már másképpen fog reagálni, mint 
az élet korábbi szakaszán s további fejlődése is esetleg egészen más irányt vesz, mint 
amerre a születésekor magával hozott tulajdonságok birtokában elindult . Azt mondhat juk 
tehát, hogy az alkat bizonyos értelemben változik. Ezeket a változásokat az életmód és 
nagy részben a környezet hozzák létre.

A szervezet funkciói azonban más okból is változnak. Minden élőlénynek tevékeny
ségében, megnyilvánulásaiban felfedezhetünk bizonyos ritmust, periodicitást. Az élet
funkciók ütemessége és időszakossága részben belső adottság, részben a külső körülmé
nyek hatása alatt keletkezik. Mármost e bioritmus különböző szakaiban eltérő reakció
kat kapunk azonos minőségű és intenzitású ingerekre még ugyanannak a szervnek 
a részéről is. A szervezetnek meghatározott külső inger nyomán várható reakciójára 
tehát csak úgy következtethetünk, ha az inkább morfológiai szempontok szerint meg
határozott alkat helyett a tágakban értelmezett és dinamikusabb reakciótípust, sőt az 
életfolyamatok ritmikus voltát is figyelembe vevő pillanatnyi reakciókészséget igyekszünk 
megálla pítani.

Az egyes életfolyamatokat részleteikben tekintve megállapítható, hogy azok éppen 
olyan vegyi reakciók, mint aminők az élettelen természetben mennek végbe. Más a 
helyzet azonban, ha az élőlénynek, mint szervezett egésznek, a reakcióit nézzük. Vegyünk 
egy példát : az élettelen anyagok vegyi folyamatai a hőmérséklet emelkedésével meg
gyorsulnak, csökkenésével pedig lassúbbodnak. Hasonlóképpen a szervezetből kivett 
izomdarab oxigénfogyasztása magasabb hőmérsékleten nagyobb, alacsonyabb hőmér
sékleten kisebb, mindaddig, amíg a hőmérsékletet annyira nem emeljük, hogy a sejtek 
fehérjéi denaturáló Inak. Ep, melegvérű állatot vizsgálva azonban kiderül, hogy test
hőmérsékletét bizonyos határon belül a normális alá hűtve, anyagcseréje emelkedik,
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mert a szervezet pótolni igyekszik a hő veszteséget. Ha viszont az állat idegi hőszabályo
zását curaveval bénítjuk, abban az esetben a hűtéssel együtt az anyagcsere is csökken ! 
Ebből két következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy az élettelen anyagok fizikai és 
kémiai állapotváltozásainak törvényei nem alkalmazhatók mindig változatlan formában 
az élő anyagja, különösen magasabbrendű szervezetek esetében. A másik, hogy amikor 
olyan kóros jelenségeket hozunk kapcsolatba a légköri tényezők megváltozásával, melyek
nek létrejöttéhez egy alacsonyabb fejlettségi fokú élőlény közreműködése is szükséges 
(pl. fertőző betegségek kitörése), akkor figyelembe kell vennünk mindkét szervezetnek 
ugyanarra a környezeti ingerre adott eltérő reakcióit. így ismeretes, hogy az influenza 
igen gyakran hosszabb hidegperiódus után, hirtelen bekövetkező felmelegedés idején 
tör ki. Ennek nemcsak az az oka, hogy a szervezet immunbiológiai állapota változik 
meg a légköri tényezők hatására, hanem éppúgy az is, hogy a szervezetben már előbb 
jelenlevő, addig avirulens kórokozók egyszerre virulenssé váltak. Az alacsonyabbrendű 
szervezet a kedvező légköri viszonyok között előbb regenerálódott, mielőtt a magasabb
rendű gazdaszervezetnek a hideg időszakban csökkent ellenállóképessége regenerálódott 
volna.

Végül számításba kell vennünk, hogy az egészen magasrendű szervezetek, mint az 
ember esetében a természeti környezet változásai nemcsak fizikai-kémiai tényezőkként 
hatnak, hanem a kiváltott reakciókat a már korábban kialakult feltételes reflexek és a 
tapasztalt jelenségekkel asszociált emlékképek is módosít ják. Nyilvánvaló, hogy egy forró 
nyári napon hirtelen kitört zivatar nem csupán pl. a hőmérséklet gyors esése útján fog 
hatni arra az emberre, aki régebben halálos villámcsapásnak volt szemtanúja.

Ezek után vizsgáljuk meg a természeti környezet fontos részét képező légkörnek 
és állapotváltozásainak biológiai jelentőségét.

Első kérdésünk az, hogy mi a légkör szerepe az alapvető élei jelt ételek bizto
sításában. Kétségtelen, hogy az élet megjelenését a Földön a légkör kialakulása 
tette lehetővé. A légkör szolgáltatja ugyanis az élőlények nagy részének 
anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen oxigént, széndioxidot és vizet. A légkörön 
keresztül jut el hozzánk minden földi élet végső energiaforrása, a napsugárzás. 
Ugyanakkor, amikor a légkör közvetíti a Nap sugárzó energiáját, egyúttal 
kiszűri belőle a mai élőlényekre már káros sugárfajtákat. Az élőlények szer
vezetében döntő szerepet játszó víz-körforgalom a légkör mozgásainak közre
működésével történik. Nem tagadható a levegő elektromos állapotának élet
tani fontossága sem. Kézenfekvő, hogy ha a légkör az élet több alapfeltételét 
szolgáltatja, akkor a benne végbemenő állapotváltozások sem lehetnek az 
élő szervezetre közömbösek. Természetesen a felsoroltakon kívül a légkörben 
más fizikai és kémiai tényezők is vannak, melyek közül egyik vagy másik 
szintén hatékony lehet. A légköri tényezők hatásukat kifejthetik külön-külön 
vagy együttesen, de minden esetben a változás az, ami a szervezet folyamatait 
módosítja.

A légkör állapotváltozásai lehetnek igen rövid lejáratúak, ami a pillanat
nyi időjárásban jut kifejezésre. Ugyancsak felismerhetők a légkörben bizonyos 
ritmikus, időszakos változások is, melyek rövidebb-hosszabb időközönként 
ismétlődnek, mint a 24-órás, évszakos stb. légköri jelenségek. Végül, ha az 
időjárások egymásutánját hosszú időn át egy meghatározott helyre vonat
koztatva szemléljük, kialakul előttünk az éghajlat képe. Ezek az egyre komp
lexebb változási formák különálló hatótényező-típusokat jelentenek.

A következő kérdés, hogy hol van a szervezetben a légköri változások támadás- 
pontja. Nyilvánvalóan elsősorban ott, ahol a légkör az élőlénnyel érintkezik,, 
vagyis a, szervezet határfelületén. Más kérdés, mit tekinthetünk határfelületnek. 
A kiiltakaró, vagyis a bőr mindenképpen ide tartozik, de tágabb értelemben 
határfelületnek számíthatjuk a légutakat a tüdőhólyagocskák hámjával, 
továbbá a teljes gyomor-béltraktust is. Az utóbbi természetesen közvetlen 
légköri hatások szempontjából alig jön számításba. A szervezet határfelületén 
jut érvényre a hőmérsékleti tényezők, a kémiai alkotórészek és az ionizált 
levegőrészecskék befolyása. A különböző sugárzások ott fejtik Iá hatásukat,
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ahol elnyelődnek, tehát a határfelület alatt fekvő szöveteket is számításba 
kell vennünk, a szóban forgó sugárfajta áthatoló képessége szerint. Külön
leges helyet foglal el bizonyos sugárhatások esetében a szem, melyben a sugár
felfogó recehártya a központi idegrendszer előretolt részének tekinthető.

A légköri tényezők által kiváltott biológiai hatásoknak két formáját 
különböztethetjük meg. Azok az elváltozások, amelyeket a légkör ható
tényezői támadáspontjukon hoznak létre, elsődleges hatásoknak tekintendők. 
Ilyenek pl. a hideg levegővel érintkező bőrfelület lehűlése. A szervezetnek 
az így keletkezett elváltozások elhárítására, ellensúlyozására irányuló reakciói 
a másodlagos hatások, mint pl. a testfelület lehűlését követő anyagcsere
emelkedés. A kettőnek elkülönítése a kutatómunka szempontjából igen 
fontos.

A kiváltott reakciókat nagymértékben befolyásolja az a körülmény is, 
hogy milyen az élő szervezet és a légköri változások egymáshoz való viszonya 
térben és időben. Ebben a vonatkozásban többféle lehetőséggel számolhatunk. 
Nézzük először azt az esetet, amikor az élőlény ugyanazon a helyen tartózkodik. 
Ilyenkor a légkör állapotának gyors, dinamikus változásai, mint időjárási 
hatások érvényesülnek. Ezek a. változások a szervezettől is gyors alkalmaz
kodási reakciókat kívánnak, s ezért jobban igénybe is veszik. Ha viszont az 
ugyanazon a helyen tartózkodó szervezetre a légköri tényezők hosszúlejáratú 
állapota és változásai hatnak, abban az esetben a szervezet a klíma befolyása 
alatt áll, alkalmazkodási reakciói is lassúbbak, de sokszor annál mélyrehatóbbak. 
Más a helyzet olyankor, amikor az élőlény téroeli helyét lényegesen megváltoz
tatja. A légkör pillanatnyi állapota mindig a táj és légkör egymásrahatásábcl 
alakul ki. A helyváltoztatás alkalmával tehát az élőlény nemcsak az egyes 
— mennyiségileg és minőségileg megváltozott — légköri tényezőknek a meg
szokottól eltérő kombinációjába kerül, hanem az időjárás változásai is az eltérő 
földrajzi viszonyok hatása következtében új formában jelentkeznek. Ezen 
felül a megváltozott környezeti tényezők tartósan olyanok is maradnak, 
nincs rövid időn belül visszatérés az eredeti környezeti viszonyokhoz. A klíma- 
változásnak ez a fajtája a szervezetnek mind a gyors, mind pedig a lassúbb, de 
tartós reakciókat kiváltó alkalmazkodási mechanizmusát igénybe veszi. Az elmon
dottakból következik, hogy az időjárási hatások esetében a döntő tényező mindig 
a légkör állapotának gyors változása, a klímahatásokban viszont az élőlény föld
rajzi helye is fontos szerepet játszik.

A légkör tényezői elsősorban a szervezet energiaforgalmát érintik, vagy 
úgy, hogy a hőháztartás egyensúlyát bontják meg, vagy azáltal, hogy az 
energiaszolgáltató oxidativ folyamatokat befolyásolják a szervezet rendel
kezésére bocsátott oxigénmennyiség, illetve oxigén-részleges-nyomásváll ozása 
révén. A fokozott vagy csökkent oxigénellátás megváltoztatja a szervezet 
sav-bázis egyensúlyát, ami viszont változásokat hoz létre a szervezet kolloid
jainak diszperzitásában, a ferment-folyamatokban és az immunbiológiai álla
potban. Hasonló úton hat valószínűleg a pozitív vagy negatív elektromos 
töltésű részecskék viszonylagos túlsúlya is. A sugárzások az abszorbeáló sejtek 
fehérjéit változtatják meg, vagy különböző vegyületek keletkezését idézik 
elő, melyek aztán a szervezet más részeibe is eljuthatnak és távolhatást fej
tenek ki.

Az a feladatunk, hogy vázoljuk a légköri tényezők biológiai hatásának 
alapvető kérdéseit. Úgy gondolom, most arra is választ kellene adnunk, 
vajon ezek a problémák elsősorban melyik tudományághoz tartoznak. Mint
hogy vizsgálataink célja a légköri viszonyok változásával kapcsolatos élettani 
és kórtani jelenségek, közelebbről a szervezet adaptációs reakcióinak meg
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ismerése, indokoltnak látszik, hogy a kérdést a biológia tárgykörébe soroljuk. 
A meteorológia fejlődése, új eredményeinek felhasználása nélkül viszont 
nem juthatnánk előbbre. Nélkülözhetetlen tehát számunkra a meteorológusok 
támogatása. Mégis, a biológusoktól várjuk, hogy a meteorológus-kutatók felé 
a problémákat felvessék, a végső következtetéseket levonják és az eredmé
nyeket a biológia ismeretanyagának megfelelő helyére szervesen beépítsék.

Az alapfogalmak tisztázása után a következő lépés, hogy a légköri ténye
zők élettani hatásával foglalkozó tudománynak nevet adjunk és ágait tárgy
körök szerint rendszerbe foglaljuk. A feladat nem egészen könnyű, mert ebben 
a kérdésben eltérő nézetek állanak szemben egymással. Az első nehézséggel 
a gyűjtőnév megállapításakor találkozunk. A meteorológusok véleménye 
szerint a légkörtan legáltalánosabb elnevezése a meteorológia, s a fejlődés 
folyamán belőle nőtt ki speciális ágként a klimatológia és a szinoptika. Az egész 
kérdéskomplexumot felölelő elnevezésben tehát a „meteorológia” szónak 
kellene szerepelnie. A biológusok és orvos-kutatók viszont gyűjtőnévként 
a bioklimatológia kifejezést használják. Ezt az elnevezést az orvosi irodalom
ban már hosszabb idő óta és széles körben alkalmazzák. A szokás természete
sen még nem indokolná elfogadását, ha a kifejezés elvileg helytelen volna, 
bár a már egyszer használatos terminológiától való eltérés könnyen félre
értésekre vezethet. Azonban úgy véljük, hogy elvi szempontból is megvédhető 
a használata. A klíma fogalmában ugyanis benne van az időjárás is, hiszen 
az éghajlat az időjárási helyzetek egymásutánjából alakul. A gyorsan lezajló 
időjárásváltozások biológiai hatására vonatkozó ismereteket meteorobiológia 
néven foglalnánk össze. A légkörtan egyes képviselői ebben az esetben azt 
kifogásolják, hogy ez az elnevezés a meteorológia fogalmi körének szűkítését 
jelenti. Meg szeretnénk azonban jegyezni, hogy amikor „meteorológiai a d a to d 
ról vagy „meteorológiai jélentés”-ről hallunk, mindenki elsősorban időjárási 
tényezőkre és időjárási helyzetre gondol, nem pedig éghajlati adatokra. Az ég
hajlati viszonyoknak a változásaival kapcsolatos biológiai reakciókat a 
klimatobiológia tárgykörébe sorolnánk. Ezzel a kifejezéssel szemben tudomá
sunk szerint kifogás nem merült föl. A továbbiakban a kiváltott reakciók 
normális vagy kóros volta szerint a meteorobiológia ismeretanyagát felbonta
nék meteorofiziológiára és meteoropatológiára, a klimatobiológiáét pedig 
klimatofiziológiára és klímátopatológiára. Minthogy a bioklimatológia általá
ban minden élőlény légköri tényezőkkel kapcsolatos reakcióival foglalkozik, 
megkülönböztetnénk a növények, az állatok és az ember bioklimatológiájál. 
Ebben az áttekintésben elsősorban az ember bioklimatológiájának kérdéseit 
tartjuk szem előtt.

Helytelen volna, ha fejtegetéseink kizárólag az elméleti kérdésekre 
vonatkoznának és nem igyekeznénk egyúttal rámutatni ezeknek a kérdések
nek gyakorlati jelentőségére és a jövő kutatások legfontosabb feladataira.

Milyen gyakorlati célokhoz segítenek a bioklimatológia eredményei? A lég
köri viszonyok változása a szervezetből alkalmazkodási reakciókat vált ki. 
E reakciók vizsgálata tehát hozzásegít a szervezet adaptációs mechanizmusá
nak alaposabb megismeréséhez, ami napjainkban az orvostudománynak egyik 
központi kérdése. A szervezetből kiváltott reakciók legtöbbnyire annak a 
szervnek vag}T életfolyamatnak a területén jelentkeznek, ahol már előzetesen 
valamilyen kóros eltérés vagy teljesítménycsökkenés volt. A meteoropátiás 
jelenségek tanulmányozása tehát megkönnyítheti rejtett körfolyamatok fel
ismerését. A heteg szervezet teherbíróképessége az átlagosnál kisebb. Bio
klimatológiai ismereteink birtokában tehát a különböző betegségek tartama
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alatt, amikor a légkör állapotában beállott változások esetleg súlyosabb 
következményekre is vezethetnek, átsegíthetjük betegeinket ezeken a kritikus 
időpontokon. Abból a körülményből, hogy bizonyos betegségek milyen lég
köri viszonyok között lépnek fel, vagy súlyosbodnak, sok esetben bepillantást 
nyerhetünk a szóban forgó kórkép patomechanizmusába. A klímahatások 
tanulmányozása segítségével támpontokat kapunk az üdültetés és éghajlati 
gyógykezelés tökéleteseho megoldásához, éghajlati gyógyhelyeink megfelelőbb fel- 
használásához. Ezzel elősegítjük a jobb munkaerőregeneráeiót. Eredményeinket 
hatékonyan alkalmazhatjuk munkaegészségügyi és településegészségügyi fel
adatok végrehajtásában. Új megvilágításba helyezi a bioklimatológia a sport- 
élettan számos kérdését és a balesetelhárítás lehetőségeit.

Végül tekintsük át, hogy a fentiek alapján mik volnának a bioklimatológia 
időszerű kutatási feladatai. A kérdéseket több csoportba sorolhatjuk. Egy 
részüknek a megoldása a biológusokra, más részüké a meteorológusokra vár, 
több közülük mindkét kutatócsoportot közösen illeti. Az egyes feladatkörök 
a következők :

1 . Összefüggés vizsgálatok. Minden kutatómunka kiindulási alapja a 
bioklimatológia területén a légköri változások és biológiai reakciók össze
függésének bizonyítása. Már eddig is számos megbízható adat áll rendel
kezésünkre hazai és külföldi szerzőktől. Ahhoz azonban, hog;y az eredmények 
mielőbb a gyakorlati célokra is felhasználhatók lehessenek, s az észlelt jelen
ségek mechanizmusát jobban megismerjük, a következők szükségesek :

a) Halmozottan mutatkozó hasonló élettani, illetve kórtani reakciók 
idejének pontos feljegyzése, nagy statisztikai anyagon végzett megfigyelé
sek alapján.

b) Az észlelt biológiai reakciók korrelációjának vizsgálata az egyidejű 
légköri állapottal vagy állapotváltozásokkal 1 . egyes légköri tényezőkre,
2. tényező-komplexumokra, 3. periodikus légköri jelenségekre, 4. klíma- 
viszonyokra vonatkozóan.

c) Megfelelő statisztikai vizsgáló módszerek kidolgozása, a biológiai 
törvényszerűségek figyelembevételével.

2. Hatótényezők kutatása. Szoros kapcsolatban van az előbbi kérdéssel. 
Nem elégedhetünk meg azonban a légköri viszonyok jellemzésének eddig 
elért pontosságával. Kívánatosnak tartanánk az alábbi kérdések behatóbb 
tanulmányozását :

a) Az egyes légköri tényezők változásainak részletesebb elemzése.
b) Komplex hőtényezők vizsgálata.
c) A különböző sugárzások és változásaik tanulmányozása jobb mérő

módszerekkel.
d) A sugárzásokat módosító légköri tényezők vizsgálata.
e) A levegő oxidálóanyag (ózon) tartalmának vizsgálata.
f) A légkör elektromos viszonyainak vizsgálata.
g) A különböző levegőfajták fizikai és kémiai tulajdonságainak több 

tényezőre kiterjedő jellemzése.
h) Az időjárásváltozást kísérő fizikai és kémiai változások további 

■elemzése.
i )  A  periodikus légköri változások törvényszerűségeinek feltárása.
j) A klimatológiai adatgyűjtésben komplex módszerek bevezetése.
3. A támadáspont és hatásmechanizmus kérdései. E téren analitikus és 

szintetikus munkára van szükség. Főbb szempontjai a következők :
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a) Egyes biológiai fo ly am ato k  (anyagcsere, vérkeringés, kü lönböző  
e lek tro litek  koncen trác ió  változása i, ho rm o n sz in t s tb .) reakció i légköri té n y e 
zők v á lto zására .

b) L égköri tényezők  h a tá sa  k ó rfo ly am ato k b an .
c) A re ak c ió k a t m ódosító  tényezők  (reakció típ u so k , a  szervezet r itm ik u s  

válto zása i s tb .) v izsgála ta .
d) A szervezet á lta lán o s  reakció ja .

4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása. M inden k u ta tó m u n k á n k  végső 
célja, hogy  ered m én y eit az em ber ja v á ra  h asznosíthassuk . A b iok lim ato lóg ia  
a lkalm azási te rü le te it  m á r fe lsoro ltuk , e helyen  csupán  m ég n éh á n y  k o n k ré t 
fe la d a tra  szere tnénk  rá m u ta tn i.  E zek a következők  :

a) Az o rvosm eteoro lógiai p ro g n o sz tik a  a lap ja in a k  kidolgozása.
b) L égköri tényezők  kedvező tlen  h a tá sa in a k  gyógyszeres és egyéb 

e lh á rítá s i lehetőségei.
c) G yógyhelyek és m un k ah e ly ek  tökéle tesebb  bioklim ato lógiai jellem zése.

M egfontolandó, hogy  ebből a  h a ta lm as  kérdés-kom plexum ból m i az, am i 
a m ag y ar k u ta tó k a t  elsősorban  é rdekelheti. A b iok lim ato lóg ia  p ro b lem a tik á ja  
az egész v ilágon  ism ert és óriási iro d a lm a v an . K orszerű  fejlődésének m eg
in d u lása  a X IX . század végére, ille tve  a X X . század  elejére teh e tő . N ag y jáb ó l 
egybeesik  azzal az idővel, am ikor az egzak t te rm é sze ttu d o m án y o s  ism eretek  
k ia lak u ltak  és az egyén és tá rsad a lo m , az élő és é le tte len  v ilág  k ap c so la tán ak  
kérdései az érdeklődés elő terébe k e rü ltek . A kü lönböző  o rszágokban  azonban  
m ás és m ás szem pontbó l ra g a d tá k  m eg a p ro b lém át, az a d o t t  fö ld ra jz i, ég h a j
la ti  és tá rsa d a lm i v iszonyok szerin t. N em  véletlen , hogy  N ém eto rszágban  és 
F ran c iao rszág b an  a  századforduló  k ezd e té tő l e lsősorban az id ő já rásv á lto záso k  
k ó rta n i v o n a tk o zá sa it v izsg á lták , s a  legkiem elkedőbb k u ta tó k  (De Rudder, 
Mouriquand) gyerm ekgyógyászok  v o ltak . S ű rűn  la k o tt  te rü le tü k ö n , a  m ér
sékelt égöv vá lto zék o n y  id ő já rá si v iszonyai k ö zö tt, a  legkevésbé a lk a lm azk o d ó 
képes gyerm eki szervezet m u ta t ta  a legfe ltűnőbb  reak c ió k a t. A n ag y  ip a r 
v idékeken  fe lv e tő d tek  a  levegőegészségügyi p rob lém ák  és az ango lkór e lte r
jed tsége rá ir á n y í to tta  a  figyelm et a  su gártényezők  tan u lm án y o zá sá ra . A zokon 
a helyeken, ahol m agas hegységek em elkednek  (Svájc, A usz tria , N ém eto rszág ), 
a  m agashegység-k lím a é le tta n i h a tá sá v a l b eh a tó b b a n  fog lalkoztak . A m erik á
ban  ism ét sű rű n  la k o tt  városok  töm eges m eteorogén  reakció i v o ltak  a  legfel
tű n ő b b ek , speciális id ő já rási k ö rü lm ények  k ö zö tt. A S zo v je tu n ió b an  a  k u ta tá 
sok irá n y á t  tö b b  tényező  sza b ta  m eg. Pavlov és isk o lá ján ak  m unk ásság a  
rá v ilá g íto tt  a  k ö rn y eze t tényező inek  fon tos biológiai jelen tőségére és az ideg- 
rendszer vezető  szerepére. A S zov jetun ió  h a ta lm as  k iterjedése  a  le g v á lto za to 
sabb  ég h a jla ti te rü le te k e t fog lalja  m agában . T ársad a lm i v iszonyai k ö zp o n ti 
kérdéssé tesz ik  n ag y  töm egek  ü d ü lte té sé t, szan a tó riu m i gyógykezelését. 
M indez a z t  eredm ényezi, hogy o t t  a  k u ta tó k a t  elsősorban a k lim atob io lóg ia  
fo g la lk o z ta tja .

M agyarország  o lyan  te rü le te n  fekszik, aho l az id ő já rá s  re n d k ív ü l v á lto 
zékony. E  m ia tt  igen élénk m eteorogén  reak c ió k ra  s z á m íth a tu n k . F e lté tle n ü l 
érdem es te h á t  a  légköri tényezők  h a tá sá n a k  id ő já rá si v o n a tk o zása iv a l fog lal
kozni. A kérdés e lsősorban a  k lin ik u so k a t é rin ti, de közlekedésegészségügyi, 
balese tvédelm i szem pontbó l is fon tos. U gyancsak  in d o k o lt, hogy  az o rvos
m eteoro lógiai p ro g n o sz tik a  p ro b lém á it is felvessük. O rszágunk  fö ld ra jz i 
k ite rjed ése  a rán y lag  kicsi, felszíne nem  m u ta t  erősebb függőleges tag o zó d ást. 
H a zán k b a n  te h á t  nagy o b b  ég h a jla ti kü lönbségekre nem  sz á m íth a tu n k , 
k ivéve  o tt ,  ahol speciális d o m b o rza ti v iszonyok sa já tság o s hely i (m ező-),
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ille tv e  m ik rok lím a k ia lak u lá sá t tesz ik  lehetővé. B izonyos ég h a jla ttíp u so k  
(tengeri, m agashegység-klím a) n á lu n k  nem  ta lá lh a tó k . É p p en  ezért M agyar- 
o rszágon az alföldi, erdős-dom bosvidéki, ta v i  k lím án  és a középhegység 
k lím á já n  k ívü l in k á b b  e se ten k én t a  hely i és m ik rok lím a-v iszonyokat érdem es 
tan u lm án y o zn i. É rték e s  biológiai k lím a tén y ező n k  a  napsugárzás. V izsgá la tára  
n ag y o b b  figyelm et kellene fo rd ítan i. M indezzel je len tékenyen  h o zzá já ru l
h a tu n k  az ég h a jla ti gyógykezelés és ü d ü lte té s  eredm ényesebbé té te léhez  és 
fejlesztéséhez. N övekvő  ip a ru n k , s ezzel k ap cso la tb an  új telepü lése ink  szük 
ségessé teszik , hogy a b iok lim ato lóg ia  seg ítségét e té ren  is fe lhasználjuk . 
U gyanez v o n a tk o z ik  a  m u n k ah e ly k lím a-v izsg á la to k ra . Sporto ló ink  v ilág- 
v iszo n y la tb an  kim agasló  eredm ényei fig y e lm ü n k et a  m eteorológiai és k lím a
tén y ező k n ek  a sp o rtte lje s ítm é n y ek e t m ódosító  h a tá sá ra  irá n y ítjá k . É p p en  a  
m elbu rne-i olim piász e lő tt  fe lté tlen ü l tan u lm án y o zn i kellene, hogyan leh e tn e  
sp o rto ló in k a t m egóvni a  je len ték en y  k lím av álto zás  esetleges kedvezőtlen  
h a tá sá tó l.

A magyar kutatók a felsorolt problémák iránt már régebben érdeklődnek. 
Egyesek eddig is szép eredményeket értek el. Az utolsó tíz év azonban különö
sen nagy fejlődést hozott. Számos kérdés vizsgálata intézményes keretek közt 
folyik. Az Országos Közegészségügyi Intézet levegőegészségügyi osztálya 
módszeresen tanulmányozza az ipari települések bioklimatológiai viszonyait. 
Az Országos Munkaegészségügyi Intézetben a munkahelyklíma ártalmas 
tényezőit, a munkateljesítményre kifejtett hatását vizsgálja a helyes munka- 
helyklíma-normák megállapítása és a munkavédelem megjavítása érdekében. 
A MÁV Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomás a meteorológiai tényezőknek 
a közlekedési munkára és balesetekre kifejtett hatását kutatja. Az Igazság
ügyi Orvostani Intézetben a hirtelen halál meteorológiai kapcsolatával fog
lalkoznak. Több egyetemi klinikán a betegek tüneteinek megítélésében és a 
nagyobb beavatkozások időpontjának megválasztásában figyelembe veszik 
a meteorológiai helyzetet. A Magyar Meteorológiai Társaság 1951-ben meg
alakította az orvosmeteorológiai szakosztályt. 1952-ben az Országos Balneo
lógiái Kutató Intézet keretében külön orvosi klimatológiai osztály létesült, 
melynek feladata a meteorológiai és éghajlati tényezők biológiai hatásának 
vizsgálata abból a szempontból, hogy az összefüggések a klinikai és szanató
riumi gyógykezelés céljára felhasználhatók legyenek. Újabban bekapcsolód
tak a munkába a sportorvosok is. 1954/55 óta bioklimatológiai előadások 
folynak az Eötvös Loránd Tudományegyetem légkörtani tanszékén. Végül 
megalakult a Magyar Tudományos Akadémia IV. osztálya Meteorológiai 
Főbizottságán belül a Bioklimatológiai és Sugárzási Albizottság, melynek 
feladata e kérdések legfelsőbb elvi irányítása. Most már csak az szükséges, 
hogy a megkezdett munkát a különböző területek kutatói egységes elvi 
szempontok szerint szorosabb együttműködésben folytassák.

R övid  á tte k in té sü n k k e l a r ra  tö rek e d tü n k , hogy  a b iok lim ato lógia a la p 
v e tő  té n y e it fe lsoroljuk , a n y a g á t rendszerezzük  és felvessük a leg fon tosabb
n ak  látszó  kérdéseke t, kü lönös te k in te tte l  a hazai v iszonyokra.
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Kiss István :

A szinoptika fVlhasználása a biológiai kutatásokban

Összefoglalás : A  szerző rá m u ta t  a rra , hogy  a biológiai tu d o m án y o k  te rü le te in  
a  jelenségek m ag y arázásáb an  v ag y  előrejelzésében a  sz in o p tik a  n ag y  segítséget 
n y ú jth a t. A  m eteorobiológia e k u ta tá s i irá n y á n a k  elnevezésére a bioszinoptika  
k ife jezést javaso lja . Iro d a lm i a d a to k  a la p já n  p é ld ák a t m u ta t  be az aszály , az id ő 
érzékenység és a  m ad árv o n u lás  prognózisa  te rén  e lé rt eredm ényekrő l, m a jd  sa já t 
v izsgála tok  a la p já n  a  növény i m ik rpszervezetek  töm egprodukeió i ha lm o zó d ásán ak  
egy o lyan  ese té t m u ta tja  be, am elynél az idő já rási h e lyze t dön tő  h a tása  sz in o p tik u 
sán  k im u ta th a tó  volt.

★

Использование синопт ики в биоклим ат ологических исследованиях. 
А втор  у к а зы в а е т , что в о б л а с т я х  б и о к л и м а ти ч еск и х  н а у к  с и н о п ти к а  
м о ж ет  о к а за т ь  больш ую  пом ощ ь п р и  о б ъ я с н е н и я х  и п р е д с к а за н и я х  я в л е 
н ий . П р е д л а га е тс я  в ы р аж ен и е  «биосиноптика» д л я  н а зв а н и я  этого  и ссл е 
д о в ател ь ск о го  н а п р а в л е н и я  м етеороб и ол оги и . Н а  основе м етео р о л о ги ч еск и х  
д а н н ы х  даю тся  п ри м еры  р езу л ь т а т о в , д о сти гн у ты х  п ро гн о зам и  за с у х и , 
чу в ств и тел ьн о сти  к  п огоде, п ер ел ета  п ти ц , потом  н а  основе собствен н ы х 
и ссл ед о ван и й  п р е д с та в л я е тс я  так о й  сл у ч ай  н а к о п л е н и я  м ассовой  п р о д у к 
ц ий  м и к р о о гр ан и зм о в , п ри  котором  м ож н о  бы ло си н оп ти ч ески  д о к а за т ь  
реш и тел ьн о е  в л и я н и е  п о л о ж е н и я  погоды .

★

U tilisation de la Météorologie Synoptique dans les Recherches de Biologie. 
L ’a u te u r  a tt ir e  l ’a tte n tio n  a u  fa i t  que, en  ta c h a n t d 'ex p liq u e r e t de p révo ir des 
phénom ènes biologiques, on p eu t s ’a ssu re r des avan tag es im p o rtan ts  p a r  l’u tilisa tio n  
de la  m étéorologie sy n o p tiq u e . P o u r ce procédé, la  d én om ina tion  biosynoptique 
e s t proposée. E m se  se rv an t des données publiées dans la li t té ra tu re , on donne des 
exem ples de l ’u ti lisa tio n  des no tions synop tiques p o u r la p rév ision  du dessèchem en t 
des p lan tes, des phénom ènes de la m étéo ro p a th ie , e t de la m ig ra tion  des o iseaux  ; 
enfin , se b asan t su r  ses propres recherches, l ’a u te u r  p résen te  u n  cas de la  cum u la tion  
des m u ltip lica tio n s en m asse des organism es m icroscopiques végétaux , dans lequel 
u n e  in fluence  de la s itu a tio n  d u  tem ps a  é té  dém ontrée  p a r  une  m éthode sy n o p tiq u e .

★

Az életfolyamatoknak az időjárás-átalakulásával hekövetkező párhuzamos 
változása, illetve bizonyos élettani jelenségeknek egy-egy nagyobb területen 
az időjárási hatásokkal kapcsolatos megjelenése az irodalomból ismert jelen
ség. Az élőszervezetekkel foglalkozó kutatók több ízben támaszkodtak már 
a szinoptika segítségére, s a meteorológiának e téren is igen hasznos kapcsolata 
alakult ki a biológiával. A következőkben ezzel a lényegében már meglevő, 
de még kellően nem hangsúlyozott és még külön elnevezéssel sem rendelkező 
vizsgálódási iránnyal foglalkozom.

E kutatási irány megjelölésére a bioszinoptika elnevezés látszik célszerű
nek. E kifejezés használata indokolt, mert a biológiának ez az iránya kimon
dottan a szinoptikára, a légkörrel foglalkozó tudománynak arra az ágára támasz
kodik, amely egy-egy nagyobb terület légköri folyamatait egyidejűleg tekinti 
át, s ennek segítségével jelzi a közeli várható időjárást.

A bioszinoptikus vizsgálódások iránya a feladat, illetve elérendő cél 
természete szerint kettős, éspedig magyarázó és előrejelző. A magyarázó 
irányú bioszinoptika a valamely nagyobb területen kb. egyidőben végbemenő 
életjelenséget az időjárás bizonyos helyzeteivel veti egybe, s a probléma 
lényegéhez — legalábbis kezdeti fokon — az egybeesések felismerésével jut
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közelebb. Ez az irány bizonyos törvényszerűségek felismerésére vezet, vagyis 
inkább még elméleti jellegű. Az esetben azonban, ha az egybeesések valóban 
törvényszerűek s ha az illető élet jelenség a gyakorlati élet szempontjából 
is nagyobb jelentőségű, úgy az elméleti ismeret a gyakorlati síkra kerül, azaz 
a szinoptika segítségével felismert időjárási helyzetből a kutatás már előre 
jelzi az illető élet jelenség vagy folyamat várható bekövetkezését. A bioszinop
tikus vizsgálódási módszernek tehát az előrejelző iránya nem független irány
zat, hanem az előbbivel szorosan összefügg, illetve azon alapul, annak gyakor
lati irányban való felhasználása. A bioszinoptikus vizsgálódásokra a követ
kezőkben néhány példát röviden ismertetek.

A mezőgazdaságban az időjárási kártételek leküzdése szempontjából igen jelentős
nek tekinthetők azok a vizsgálatok, amelyeket Krastanov bolgár professzor és munka- 
tárna, Ganyev, az aszályok szinoptikus kutatásában végeztek. Az I d ő j á r á s  58. 
évfolyamában erről egy beszámolójuk is megjelent [7], Krastanov akadémikus és munka
társa megállapították, hogy a Balkán-félszigeten, különösen az azori és az arktikus 
anticiklon egyidejű aktivizálódása idéz elő tartós aszályt. E hatások évszakonként 
különböző erősséggel és összefüggésben jelentkeznek, s ennek alapján több szinoptikai 
aszály-típust különböztettek meg.

Az aszály növényélettani szempontból a mezőgazdasági növények vízegyensúlya 
felbillenéséből adódó fiziológiai károsodás. Makszimov két fő formáját különbözteti 
meg : a légköri aszályt és a talaj-aszályt. Bár nálunk az aszálynak csak ez utóbbi, kevésbé 
súlyos formája fordul elő, mégis olykor hatalmas károkat okoz. Számítások szerint 
egyetlen aszályos esztendő kártétele 2—3-szor akkora összeget tesz ki, mint a tiszalöki 
duzzasztómű és a hozzátartozó egész öntözőrendszer felépítésének teljes költsége.

A talaj-aszály különösen a szemtermésben okozhat súlyos károsodásokat. Az érés
ben levő búza szemtermése (,,magja”) pl. aszálykor összetöpped, szaknyelven szólva : 
, .megszorul”. Élettani oka kettős : egyrészt a levelekből a termésbe irányuló asszimilá- 
tum-vándorlás szűnik meg, másrészt pedig az enzimek magában a szemtermésben is 
hidrolitikusan működnek, s a szem fejlődése során a már felhalmozott tartaléktáp
anyagokat ismét hidrolizálják, s a szárba és a levelekbe viszik. Ez a mechanizmus a víz- 
veszteség szempontjából hasznos a növény életében, káros azonban a mezőgazdaságra 
nézve. Az egyedi élet ugyanis hamarosan befejeződik, s a vegetatív részekbe került 
hidrolizált tápanyagok már nem térhetnek többé vissza a termésbe.

Az aszály ellen az öntözés ma már kellő védelmet nyújt. Igen fontos, hogy a talaj 
ne száradjon ki az ún. lankadási pontig, éppen ezért a növény által felhasználható víz- 
mennyiségről szívóerő-meghatározásokkal tájékozódni kell. E vizsgálatok elvégzése, 
valamint az öntözés helyes keresztülvitele szempontjából azonban arra is szükség van, 
hogy a száraz időjárás jellegéről és tartamáról tájékozódjunk. Itt válhatik döntő szerepűvé 
az aszályok szinoptikus előrejelzése, az öntözés hatásfokának növelésében.

A bioszinoptikus módszer különösen jól felhasználható az ún. ,,idöérzékenység" kutatá
sában. A szirokkó és a főim élettani szerepe közismert. A főhn-járta területeken (pl. Alpok) 
a főlin-időszakot az emberi cselekvés megítélésénél is számításba veszik. E praefrontális 
jellegű élettani hatásokat kiváltó légáramlások legfontosabb hatótényezői feltárásánál 
az egy-egy nagyobb területen egyidejűleg és azonos szempontok szerint végzett vizsgá
latoknak'döntő szerepe lesz. E téren már eddig is figyelemre méltó kezdeményezések 
történtek. Aujeszky László, az Orvosi Hetilapban rendszeresen tett közzé ilyen szem
pontból jellemzett elemzéseket. Pl. e folyóirat 1939. évfolyama egyik számában [2] 
jelzi, hogy 1939. IV. 3-ra délies légáramlás válik uralkodóvá, amely tulajdonképpen 
egy felsikíó frontot megelőző szirokkó volt, s amely Budapesten a déli és délutáni órákban 
váltott ki élettani hatásokat. Az ezt követő mérsékelt fejlettségű feLsikló front 18 órakor 
vonultát Budapest felett. Evvel kapcsolatban már megemlékeztem arról, hogy ugyanabban 
az időpontban magam is észleltem egy rendkívül sajátságos élettani jelenséget [3], neve
zetesen : bizonyos növényi mikroorganizmusok mérhetetlen tömegben jelentek meg 
egy Orosháza környéki szikes-jellegű tó vízében. E szokatlan tömegjelenség a jelzett 
nap folyamán a kb. egy hektár kiterjedésű tó vizét sötétzöld színűre festette („víz
virágzás”)-

A bioszinoptikus módszer bevezetésétől az idöérzékenységre vonatkozó ismereteink további 
elmélyülését várjuk. Itt még igen sok a tisztázásra váró kérdés. Pl. maga a front, azaz a 
határfelület átvonulása-e az élettanilag döntő tényező, vagyis létezik-e szorosabb érte
lemben vett fronthatás, el lehet-e élesen választani egymástól a praefrontális és post-
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frontális hatásokat, jelentősek-e élettani szempontból a lesiklófelületek, azaz a szabad 
főhn, amint azt F l a c h  [1] feltételezi, miben áll a szabad főhn és a szirokkó közötti 
hatáskülönbség, összegeződhetnek-e valóban az egymást gyorsan követő frontok hatásai 
stb. E kérdésekre csak az esetben lehet majd kielégítőbb választ adni, ha az életjelensé
gek változásait a front vonulása mentén ,,nagy térben”, azaz szinoptikusán vizsgáljuk, 
illetve kísérjük figyelemmel. Ez elsősorban kutató-, illetve megfigyelőhálózat szervezésének 
kérdése. Az országosan megszervezett ily irányú kutatás már sokat tehetne, általánosabb 
érvényű törvényszerűségeket azonban csak a nemzetközileg megszervezett kutató- 
hálózat adatai alapján lehetne levonni. Az ilyen „nagy térben” végzendő vizsgálatoknál 
mindenesetre a front-, illetve légtömegviszonyok szinoptikus előrejelzése volna az irá
nyító tényező.

A bioszinoptikus vizsgálódás körébeAartozik a madárvonulás problémája is. Hogy a 
vándormadarak egyike-másika feltűnően „időérzékeny”, ahogyan mondani szokás : 
„időjós”, azt a néphagyomány már évszázadok óta hangoztatja. A régi földművelő 
népek hagyatékaként még itt-ott hallható az a mondás, hogy „A délre szálló vadlibák 
hideget, az északra szállók meleget hoznak”. Több ehhez hasonló regula él még, amelyek
nek kétségtelenül értékes természettudományos magvuk van, hiszen a régiek jószágot 
és termést féltő aggódása érlelte őket ismeretté. Talán ez indította a kutatókat is a madár- 
vonulás meteorológiai problémájának vizsgálatára. Hazánkban elsőként Hegyfoki Kabos 
foglalkozott e kérdéssel, s nagy megfigyelési anyag alapján a légnyomási viszonyok 
szerepét mutatta ki.

Az egész omithológia területén kiemelkedő értékűek azok a vizsgálatok, amelyeket 
Schenk (Vönöczky) [8] az erdei szalonka vonulása és az időjárási helyzetek közötti össze
függés szempontjából végzett. Kb. tíz éven át végzett sikeres előrejelzéseket az erdei 
szalonka vonulására vonatkozólag. Ennek az alapját az képezte, hogy a Meteorológiai 
Intézet állandó tájékoztatásokat adott részére az időjárási szinoptikus viszonyokról. 
Schenk a meteorológia támogatásával első lépésként azt a következtetést vonta le, hogy a 
szalonkák tömeges vonulása akkor indul meg Olaszország felől Magyarországra, amikor 
a brit szigetek felett mélyebb depresszió képződik. Ezt ő törvényszerűségnek tekintette, 
amely ,,. . .már annyira bevált, hogy 1930 tavaszán a napi időjárásjelentések alapján 
megfigyelőinek már a rádió útján izenhettük : Vigyázat ! A szalonkavonulás megindul !” 
A jelzett időjárási helyzet a korszerűbb meteorológiai értelmezés szerint azt jelenti, 
hogy az északnyugati ciklon idején Magyarországra meleg tengeri légtömegek áramlanak 
déli vagy délies irányból. Ez az északnak tartó meleg légáramlás a madarak vonulását 
és tájékozódását támogatja. Ez a feltevés megegyezik az erdei szalonkának Magyar- 
országon évek hosszú során át észlelt délnyugat—északkeleti vonulási irányával.

Bizonyos növényi mikro szervezet eh tömeg produkciói is egy-egy nagyobb 
területen és rendszerint egyidőben lépnek fel s így alkalmasak az említett bio- 
szinoptikus vizsgálatok végzésére. Az utóbbi huszonöt esztendő vizsgálatai 
során azt tapasztaltam, hogy az egymástól 8—10 km-re levő biotopokban a 
kb. egyidőben fellépő víz virágzások elég gyakoriak lehetnek. Pl. 1943. júl. 
20—22-én Orosháza, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Csorvás határában — kb. 
száz négyzetkilométernyi területen — nyolc tömegprodukciót találtam. Ezek 
közül négyről kétségtelenül megállapítható volt, hogy kezdetük jellegzetes 
praefrontális időjárási helyzetre esett [5]. 1952. március 27—30-ig hasonlóan 
praefrontális helyzetben, illetve „szirokkó” uralgása idején Szeged határában 
összesen 37 tömegprodukciót számláltam össze. Közülük 12-nek a kezdetét 
és egész lefolyását is figyelemmel tudtam kísérni [4, 6].

A növényi mikroszervezetek tömegprodukcióinak egy-egy nagyobb terü
leten és kb. egyidőben való fellépését első ízben 1950 novemberében észleltem. 
Az orosházi vasútállomástól keletre, az ún. „Kis-erdő” ma már legelőnek 
használt területén több olyan víztartó volt, amelyeknek vize gyakran feltűnő 
bioseston-színeződést mutatott. November 1-én e területen járva ezeket a 
vizeket még színteleneknek találtam. Szegeden november 3-án a délelőtti 
órákban az Anna-kút környékén három kisebb víztartó vize is színesedni 
kezdett. Bár egymástól el voltak szigetelve, mégis mindháromban az Euglena 
viridis hozta létre a bioseston-produkciót. A délutáni órákra mindhárom 
biotop vize sötét fűzöld színűre festődött a szokatlan mértékű szaporodás
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miatt. A víz virágzás kialakulásához mindössze 3—4 óra volt szükséges. 
November 4-én reggelre ugyanitt a nedves talajfelületeken, kb. 10—12 négy
zetméternyi kiterjedésben, ugyancsak az Euglena viridis (!) talaj virágzást is 
létrehozott (l. ábra). Ugyanekkor a Vér-tó és a Cserepes-sori tó nyugodtabb 
vízfelületein is — ugyancsak az E. viridis révén — vízvirágzások jelentek meg. 
Ezek kezdetét azonban nem ismerem.

November 4-én az orosházi ,,Kis-erdő” két terjedelmesebb biotopjában 
a késődélutáni órákban ugyancsak sötétzöld színű volt a víz. Az egyikben 
ugyancsak az Euglena viridis volt a tömegproducens, a másikban pedig egy 
közelebbről meg nem határozható Chlamydomonas faj. Ez utóbbi is képes 
,, gyors” tömegprodukciók létre
hozására. Az Euglena által fes
tőd ő biotop más kisebb víztartók
kal is összeköttetésben volt, s ezek 
vizét is hasonlóan zöld színűnek 
találtam. A két orosházi tömeg
produkció is november 3-án vagy 
2-án alakulhatott ki. A környékbe
liek szerint a nagyobb víz (Eugle- 
nás) november 2-án már színes 
volt, a kisebbik (Chlamydomonast 
tartalmazó) pedig 3-ra színesedett 
meg. c

A tömegprodukciók kialakulása 
az előbbiek szerint jellegzetes hal
mozódást mutatott. Az időjárás igen 
jelentős szerepére mutat az a körül
mény is, hogy a szegedi ún. Vér-tó 
vize november 5-re a felület leg
nagyobb részén zöldre színeződött.
Euglena-vízvirágzását még novem
ber végén is észlelni lehetett. Az 
Anna-kút környékén levő tömeg- 
produkciók viszont kb. egy hét le
forgása alatt eltűntek, illetve tönk
rementek.

A vízvirágzások halmozódása 
ez esetben is, mint vizsgálataim 
során általában, jellegzetes ciklo- 
nális-depressziós időjárási helyzetre, praefrontális időszakra esett. Ozorai 
Zoltán utólagos elemzése szerint november 1-én az a stacionárius front, 
amely hazánkon át feküdt, Szegeden és Orosházán is áthúzódott. 
A közepes erejű felsiklás Orosháza felett 11—16 óra között haladt át. 
November 2-án a stacionárius front még mindig megtalálható. Szegeden az 
előző napi felsiklás 4 órakor vonult keresztül. 9 órakor gyenge betörés, majd 
utána ismét két felsiklás is jelentkezett. Az egyik 11—19 óra között haladt 
keresztül mérsékelt fejlettségben, a másik pedig 23 órakor indult meg. Oros
házán e napon 11 órakor egy közepesen fejlett betörési, majd 13—19 óra 
közötti időben egy ugyancsak közepesen erős felsikló front vonult át. Ez az 
időszak a tömegprodukciók hirtelen kialkulásának kezdete. November 3-a 
az ábra szerint biológiai szempontból igen mozgalmas időszak: három tömeg- 
produkció vízfelszíni formában is jelentkezik. A légköri történések is a prae-
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frontális hatások jegyében zajlottak le. Szegeden 8 óra tájban balad keresztül 
egy felsikló front. 3-án délkeleti szél formájában fekete-tengeri légtömegek 
áramlanak be. Megkezdődik a szubtrópusi levegő felsiklása. Orosházán is 
praefrontális a helyzet, kevés ,,melegszektor” esővel. Hazánkból e napon 
kivonul a stacionárius front, s mérsékeltövi meleg levegő hatása alá kerül 
hazánk. Szinoptikus szempontból rendkívül jellemző, hogy Hollandia fölé 
egy viharciklon magja érkezett. November 4-re ez a viharciklon Közép-Európa 
déli felére, illetve Jugoszlávia északi vidékei fölé tevődött át és it t stacioná
riussá vált. Hazánkban a legtöbb helyen viharossá válik a praefrontális keleti 
vagy délkeleti szel. E nap a tömegprodukciók további terjeszkedésének ideje. 
Szegeden egy erős felsikló front Ozorai elemzése szerint 12 óra tájban halad
hatott át.

November 5-re főként a hideg levegő beáramlása tapasztalható, hazánk 
a ciklon hátoldalára került. Szegeden 11—-15 óra között még keresztülhalad 
egy gyenge felsiklás, de 16 órakor ezt egy betörési front követi, amely hidegebb 
szárazföldi levegőt hoz. November 6-tól kezdve az Alpok felett anticiklon 
kezd felépülni, s hazánk ettől kezdve napokon keresztül postfrontális időszakba 
jut.

Biológiai szempontból különösen kiemelendő, hogy a mikroszervezetek 
vitalitása november 3—4-én hatalmas mértékben emelkedett. Az időjárási történé
sek gondos elemzése azt mutatja, hogy ezt a folyamatot tartós felsiklási történések 
előzték meg, sőt követték is. Bioszinoptikus szempontból különösen jellegzetes a 
Hollandia feletti viharciklonnak gyors áttevődése kontinensünk keletibb térségébe. 
Az Orosháza és Szeged terében megfigyelt hat tömegprodukcióból ötnek erre 
az időpontra esett a kialakulása. Az uralkodó esős és hűvös időszak ellenére 
a mikroszervezetek életlehetőségei nem szűkültek be, hanem szaporodásuk 
és térfoglalásuk szinte robbanásszerűen fokozódott. Az esős és hűvös idő
szakkal való egybeesés teljes ellentétben áll a tömegprodukciók kialakulására 
vonatkozó azon nézetekkel, amelyek a mikroszervezetek hirtelen felszaporodását 
és felszíneeemellcedését a meleg napfényes, csendes időjárással, a tartós száraz
sággal, s ennek következtében a víz koncentráltabbá válásával, valamint a pH-érték 
emelkedésével próbálják magyarázni. Hogy az esős és hűvös időjárás alkalmá
val a vízvirágzások nem szorulnak háttérbe, sőt gyakran erőteljesen terjesz
kednek, 1934 nyarán Szabados is megfigyelte és leírta [9] a Cserepes-sori tó 
rendkívül nagymérvű, Euglena polymorpha által kialakított víz virágzásában.

E rövid áttekintésben említett néhány példa is azt mutatja, hogy a 
bioszinoptikus vizsgálódási irány a biológiai tudományok számos területén 
nemcsak lehetséges, hanem a légkör és az élőszervezetek közötti kapcsolat 
elmélyültebb megismerése szempontjából szükséges is. Az élőszervezetek igen 
sok életfeltételét ma már kísérletileg is többé-kevésbé elő tudjuk állítani. 
Kivéve az időjárást. Kétségtelen ugyan, hogy a régi földművelőknek az a tehe
tetlen belenyugvó mondása, hogy ,,Hiába, mégis csak az idő a gazda !” — 
az öntözés révén ma már sokat veszített érvényességéből, azonban az időjárás 
befolyásolásától vagy kísérleti körülmények közötti utánzásától még messzire 
vagyunk. A légkör komplexumában még sok ismeretlen tényező lehet. Ezek 
egzakt tanulmányozásához a szinoptika segítsége ma már aligha nélkülözhető.
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EZEK S 3 Z 2 S 2

Bellán Gyula  :

A sertések tin. tüdővizenyőjének meteorológiai
vonatkozásai

Összefoglalás : A  ta n u lm á n y  röv iden  ism erte ti a  betegség k lin ikai, kó rbonc
ta n i  k ép é t, a  betegség gyógykezelését és k ó ro k ta n á t, m a jd  k ö v e tk ez te té sek e t von 
le az  1953 au g u sz tu s tó l 1954 jan u á rig  ö sszeg y ű jtö tt a d a to k  a la p já n  a  betegség 
já rv á n y ta n i viselkedése és egyes m eteoro lóg iai a d a to k  k ö zö tti összefüggést ille tően . 
A  m eteoro lóg iai tényezők  közü l a  csapadéko t, a  felsikló és betörési fro n to k a t, a  
h ő m érsék le te t, a  légnyom ást, nagyobb  légtöm egek b eá ram lásá t v e tte  figyelem be.

*

М ет еорологические отнош ения водянки легких свиней. Д о к л а д  к о 
р о тк о  и зл а га е т  к л и н и ч еск и й  и ан ато м и ч еск и й  вид , ген ези с  и л еч ен и е  бо
л е зн и , потом  н а  основе д ан н ы х , со б р ан н ы х  от а в гу с та  1953-го г. до я н в а р я  
1954-го г. д ел ает  вы воды  н а с в я зь  м еж д у  эпи дем ически м  п оведением  болезни  
и н екоторы м и  м етеорол оги ч ески м и  дан н ы м и . И з  м етео р о л о ги ч еск и х  ф акто 
ров вн и м ан и е  о б рати л ось  н а  осад к и , н а  ф ронты  ск о л ь зе н и я  и в то р ж ен и я , 
н а  тем п ер ату р у  и д ав л ен и е , д ал ьш е н а  в то р ж е н и я  б о л ьш и х  м асс воздуха .

★

Meteorologische Beziehungen der sog. Lungenoedeme hei Schweinen. N ach  
e iner K u rzen  D arste llung  des k lin ischen  u n d  patholog isch-anatom ischen  K ra n k 
heitb ildes w erden a u f  G ru n d  von D aten , die in  d e r Z eitspanne von A ugust 1953 
bis J a n u a r  1954 gesam m elt w urden , Z usam m enhänge zw ischen das epidem iologische 
V erhalten  d e r K ra n k h e it u n d  den  einzelnen W ettere lem en ten  u n te rsu ch t. D abei 
w urden  N iederschläge, W arm - u n d  K a ltfro n te n , T em pera tu r, L u ftd ru ck , sowie 
die A dvek tionen  au sg eb re ite te r L u ftm assen  in  B e tra c h t gezogen.

★

A sertések ún. tüdővizenyőjének (vagy mint mások nevezik, fertőző, 
vagy hízlalási tüdővizenyőjének) oktana és hatásmechanizmusa nem tisztá
zott kérdés. Csaknem valamennyi szakember megegyezik azonban abban, 
hogy a kórkép allergiás alapon fejlődik ki.

A betegség kártétele nemcsak a legsúlyosabb, gyógyíthatatlan betegek 
kis súlyban való kényszervágásában, vagy éppen elhullásában, hanem az 
ún. gyógyult betegek jelentős részének meghízlalhatatlanságában nyilvánul. 
Hozzávetőleges számítás szerint az 1953. évi szentesi őszi járvány (közel 
ezer sertés megbetegedése után) 11 tonna zsírkiesést jelentett népgazdasá-
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púnknak. Ez figyelmeztet bennünket, hogy a betegség komoly, és minden 
kis momentumot figyelembe kell vennünk, mely a betegség kártételeit a leg
kisebbre szoríthatja.

A betegség jelentkezése és terjedése : A betegség általában a magánosok 
kis sertésállományát keresi fel. A szocialista szektor sertésállományaiban 
igen ritkán fordul elő. Hol ötletszerűen, elszórtan néhány helyen, vagy rob
banásszerűen több helyen, kisebb-nagyobb területre kiterjedve, de járvány- 
tanilag megmagyarázhatatlanul, egy-egy állomány összes egyedére, vagy 
csak egy-két tagjára szorítkozva jelentkezik. Esetenként járványtanilag 
követhető módon udvarról udvarra,■''utcáról utcára haladva terjed.

Megfigyeléseim szerint a megbetegedések egy-egy járvány idején vagy 
főleg hízókban (őszi járványok), vagy süldőkben, vagy vemhes, vagy szop
tatós kocákban, vagy éppen szopós malacokban jelentkezik. Egy-egy állo
mányon belül az összes csoportokra nem szokott kiterjedni a betegség.

Tünetek : Enyhe étvágyzavar hívja fel a figyelmet a betegségre, amelyet bőséges 
híg nyálcsorgás és orrfolyás, ásítozás és magas láz (41,5—42,2), gyakori és bőséges vizelet- 
ürítés kísér. Negyedik, ötödik nap erősebben romlik az étvágy, ekkorra már a hőmér
séklet is csökken. A bélsár a magas láz szakában rendes consistenciájú, de már igen 
jellegzetes (savanyításán erjedt) bűzös szagú, negyedik-ötödik nap viszont már szék
rekedés látható. Az állat sokat fekszik, perverz étvágyról tesz tanúságot, nyög, szaporán, 
majd nehezítve lélegzik. Később kutyamódra ül, tátott szájjal veszi a lélegzetet, ijedt 
tekintetet árul el, végül megfullad. Van eset, amikor súlyos asztmatikus köhögés az 
egyedüli tünet.

Kórbonctan : A betegség jellegzetes boncolási lelete, hogy a tüdő kötőszöveti sövényei 
megvastagodtak, kocsonyás sárgás anyaggal telítődöttek, a mehüregben pedig 2 — 5 liter
nyi sárgás, higanfolyó folyadék található, mely levegőn gyorsan megkocsonyásodik.

Gyógykezelés : Sem az antisepticumok, sem az antibioticumok, sem a szervi tüdő
vizenyőre irányuló gyógykezelések nem hozták meg azt a határozott eredményt, mint 
amit a lelkiismeretes kezeléstől megkívántunk volna. Határozott eredményt követ
kezetesen csak akkor kaptam, amikor a gyógykezelést neurogen eredetű működészavar 
kivédésére irányítottam. Intravénásán adott novocain-blokád alkalmazása, a ganglion 
stellatum környékének novocain-infiltrálása, redergán, legatin, serpasyl adagolása 
után jó eredményeket kaptam, bár nem egy esetben később súlyos anyagcsere-zavar 
maradt vissza. Belloid, majd atropin injekció, C-vitamin, thyreoidea és ezenkívül enyhe 
ingerterápia alkalmazása után azt tapasztaltam, hogy ez a gyógykezelés nemcsak a 
kezdeti tüdővizenyőt, hanem a későbbi anyagcsere-zavarokat is kivédi. Nagyon jó ered
mények jelentkeztek ACTH-val kezdett és Cortisonnal vagy Cortónnal folytatott, illetve 
tisztán Cortisonnal vagy Cortonnal végzett -gyógykezelések esetében. Valószínűleg ez 
utóbbi gyógykezelés hatásmechanizmusa alapján érik el jól bevált, gyulladást mérséklő 
hatásukat az antihystaminok (antistin, synopen, dehystin, ahistan) is.

A betegség megelőzése : Különböző homológ szérumok 18—20 napig, két-három
szoros csapadékos sertésorbánc vakcina, vagy sertéspestis kristályibolya vakcina 8 —10 
hétig, koca sertéseknél magas adag (50—100 mg) sytestrin 8—10 hétig alkalmasnak lát
szott eseteimben a betegség megelőzésére. (Mindez olyan beavatkozás, amely a szervezet 
neuroendocrin rendszerét egy bizonyos határozott irányban tartósan igénybe veszi, 
tehát amikor labilis vegetatív tónusból amphoton állapot nem tud kialakulni.)

Meteorológiai vonatkozói sok : Kerestem a betegségnek a meteorológiai 
viszonyokkal való összefüggését. Erre az indított, hogy néha a betegség 
járványtanilag megmagyarázhatatlan, vagy ha járványos tendenciát is mutat, 
sok az ötletszerűség és bizonyos, érzékszerveinkkel is érzékelhető időjárási 
tényező (eső előtti páradús idő, hirtelen éjszakai fagypont alatti lehűlés) 
a járvány robbanását, a beteglétszám emelkedését, más tényezők (eső utáni 
hűvös idő) a járvány enyhülését, a beteglétszám csökkenését eredményezik. 
Es még mennyi tényező hathat, amit érzékszerveinkkel nem tudunk követni !

Az 1953. évi őszi szentesi járvány beteglétszám szerinti lefolyását grafi
konba foglaltam (összesen 928 beteg). A grafikonra a betegek napi számának
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megfelelően berajzoltam az általam elérhető meteorológiai tényezőket : 
hőmérsékletet (maximum, minimum, közép), csapadékot (szentesi adatok), 
uralkodó légáramlatokat, frontokat és frontmentes szakokat (budapesti 
adatok). A kiskunfélegyházi meteorológiai állomás napi légnvomás-közép- 
érték adatait is beszereztem, azonban annak ingadozása és a betegek számá
nak halmozódása, vagy csökkenése között semmi törvényszerűséget nem 
tudtam fölfedezni, így ezeket az adatokat nem használtam fel.

A hőmérséklet és a beteglétszám alakulása között az alábbi összefüggés 
mutatkozik: augusztus hónapban a nappali lehűlések (4., 6., 23., 24. és 28-án) 
különösebb zavart nem okoznak, mert nem járnak együtt erős éjszakai 
lehűléssel. A hőmérsékleti minimum kb. azonos szinten, -j-10 C° körül van. 
Talán annyit lehet észlelni, hogy ezek a lehűlések egybeesnek a beteglétszám 
más tényezők hatására kialakult esésével. Szeptember hónapban, amikor a 
hőmérsékleti minimum +5 C° alá lesüllyedt, a betegek száma az átlagon 
felül emelkedik. (928 beteg 150 napra átszámítva napi 6,2 átlagnak felel meg.) 
Még egy ilyen éjszakai lehűlés van ebben a hónapban, 14-én, s a betegek száma, 
ha nem is az átlag fölé, de az előző naphoz viszonyítva emelkedik.

Október hónapban a minimum mindjárt az első napokban -f-5 C°, illetve 
0 C° alá süllyed, a betegek száma rohamosan nő, s 7-én és 10-én, amikor 
—5 C° körül van a minimum, a beteglétszám csúcsot ér el. Különösen a 9—10-i 
csúcs érdekes, ahol — úgy látszik — a kiugrás az alacsony hőmérséklet hatá
sára jön létre. Ugyanilyenek a november 17-i és 27—28—29-i nagy beteg- 
létszám halmozódások. Ez a három hullám 118 beteget foglal magába, így 
egy hullámra majdnem 40 beteg esik, ami az átlag beteglétszámnak több 
mint hatszorosa. Egyéb tényezők hatása mellett jelentkezik az október 22-i 
—5 C° alatti éjjeli lehűlés s az utána következő napok 0 C° alatti hőmérsékleti 
minimum a +10—15 C° nappali hőmérséklet mellett, ami az esetek halmo
zódását vonja maga után.

Ha jól megfigyeljük az október 14—21 közötti +5  C° körüli hőmérsékleti 
minimumokat, amelyek az előbbi és az utána következőkhöz viszonyítva emel
kedést jelentenek, s azt, hogy ezen időközben a beteglétszám két ízben is 
meredeken esett (közben betörési front vonult át), az előbb említett össze
függés fordítottja is értékelhető a beteglétszám alakulása és a hőmérséklet 
között. Tehát a hőmérsékletnek nem a nappali és éjjeli értékei közötti különb
sége, hanem a hőmérsékleti minimumok +5 C° és még jobban 0 0° alá való 
hirtelen lesüllyedése, a 0 C° feletti hőmérsékleti maximum mellett, az a 
momentum, amely a beteglétszám emelkedésével szorosan összefüggésbe 
hozható. November és december hónapban is követhető ezen összefüggés. 
December közepe után, amikor a maximum is tartósan 0 C° alá süllyed, a 
járvány is megszűnik.

A levegő páratartalmával kapcsolatban — mint azt már említettem — 
érzékszerveink alapján is megállapítható, hogy a praefrontális szakasz, a 
páradús, szennyezett levegő, sorozatosan a beteglétszám emelkedését, a post- 
frontális szakasza pedig a beteglétszám csökkenését segíti elő (\ III. 3, 23, 
27, 28, IX. 11, 20, 21, X. 4, 5, 14, 20, 30, XI. 3, 4, 5, 7).

Az időjárást a sok különnemű elem helyett sokkal célszerűbb összefog
lalóan levegőfajtákkal jellemezni. A légkör ugyanis nagy területek fölött 
nagyjából azonos fizikai tulajdonságokkal bír. A különböző természetű lég
tömegek éles határral válnak el egymástól s e határon túl az összes időjárási 
tényező egyszerre változik meg. Az idő járás-változás jelenségei a légköri 
választóterületeken, az ún. időjárási frontokon játszódnak le.

243



20. 25. 30.

Ha a frontoknak betegségünkre gyakorolt hatását nézzük, a grafikonon 
kitűnik, hogy valamennyi beteglétszám halmozódás (napi 6,2 beteg-átlagon 
felüli létszám) szoros összefüggésben van a frontokkal, nevezetesen a fron

tokat 12—36 órával megelőző 
ún. praefrontális szakasszal, 
amely a beteglétszám emel
kedésével jár együtt.

A praefrontális szakaszok 
értékelésénél hibaforrásnak kell 
vennünk (s így egy kis eltolást 
jobbra vagy balra el kell néz
nünk), hogy azok budapesti 
adatok, mert hozzájuk képest 
Szentesen pár órával előbb 
vagy később jelentkezhetett a 
front aszerint, hogy milyen 
irányból jött. Hibaforrás lehet 
továbbá, hogy Szentesen vo
nulhattak el frontok, amelyek 
esetleg Budapest fölött nem 
jelentkeztek, vagy Budapest 
fölött jelentkeztek, de Szentest 
nem érintették. *

Ha a betegek számának 
halmozódásában a légtömegek 
szerepét vizsgáljuk, azt tapasz
taljuk, hogy az nagy vonások
ban egyezik a frontok szerepé
vel. Tehát a melegebb légtö
meg esetén (ha hidegebbet 
vált) éppúgy, mint a hide
gebb légtömeg esetén (ha me
legebbet vált) fronthatás lesz 
érzékelhető. Érdekes és na
gyobb kiugrást eredményez a 
beteglétszám alakulásánál a 
már előbb említett hőmérsék
leti minimummal összefüggésbe 
hozott három kirívó eset, ami
kor sarkvidéki hideg légtö
meget szárazföldi hideg lég
tömeg váltott fel. Ha a szá
razföldi mérsékelt légtömeg 
vált más légtömeget (szeptem
ber 24, 27, október 19, novem
ber 6, 9, 10), vagy ha száraz
földi meleg légtömeg vált egyéb 

légtömeget (augusztus 2, 25, október 2, 3), a beteglétszám emelkedik. Tehát 
a szárazföldi légtömegek érkezése halmozza az eseteket. Az elmondottak 
alapján a beteglétszám halmozódások szoros összefüggésbe hozhatók vala
melyik meteorológiai tényezővel. Éppen ezért önként felvetődik az emberben 
az a gondolat hogy a betegség kialakító sálban a meteorológiai tényezők döntök.
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Nézzük meg, hogy ezek a meteorológiai tényezők, melyek tárgyalt beteg
ségünkkel összefüggést mutatnak, jelenlegi felfogásunk szerint, hogyan hatnak 
a szervezetre. A hideg légtömegek betörése — Rudder szerint — a bőrerek 
összehúzódását, vérnyomás fokozódását, hyperglycemiát, relatív alcalosist 
és a vér C02 tartalmának csökkenését vonja maga után. Az időjárási frontok 
— Belnif szerint — a vege
tatív idegrendszer közvetí
tésével jutnak érvényre a 
szervezet ben. Valószí n ű,
hogy a vegetatív tónus 
megváltozásáról van szó, 
vagy sympatikus, vagy pa- 
rasym patikus i r án y b a n .
Tdogy a frontátvonulások
kal kapcsolatban mi tulaj
donképpen a biológiailag 
hatékony tényező (levegő 
elektromossága l negatív ve
zetőképessége ? stb.), ennek 
megállapítása a meteoroló
gusok és fizikusok fela
data. Mindkét esetben meg
állapítható azonban, hogy 
a vegetatív idegrendszer, il
letve a vegetatív idegrend
szer által irányított élettani 
funkciók befolyásolásáról 
van szó.

Ida figyelembe vesszük 
a tünetek között elmon
dott rendkívül színes kór
képet s azt, hogy a kóros 
jelenségek nem szervi elvál
tozások, hanem a vegetatív 
idegrendszer által irányí
tott funkciók működési 
zavarai (nyáltermelés, hő- 
szabályozás, bélműködés, 
vizeletürítés, anyagcsere za
var), továbbá azt, hogy a 
gyógykezelés — ellentétben 
az eddig alkalmazott gyógy
kezelésekkel —, a vegeta
tív idegrendszer, illetve a
hormonrendszer befolyásolásával a legeredményesebb, végül azt, hogy a 
meteorológiai tényezők a központi idegrendszer által irányított ^egetatí\ 
idegrendszeren keresztül tudjak befolyásolni a szer\ezet működését, nem 
lehet elzárkózni annak a következtetésnek a levonásától, hog\ az egész 
betegségkomplexum s annak legsúlyosabb megnyilvánulási tormája, a 
tüdővizenyő is, 
vetkezménve.

I

Fehl kló (meleg) Fron! 
Betörési (hideg) Front 
Csapadék; mm 

— °—  Beteglétszám alakulása
--------Hőmérséklet/ mcx/mum
------- Hőmérsékleti közép
..........Hőmérsékleti m/n/mum

U Tenger/ hideg légtömeg 
II SzárazFotd/ meleg ”
I  Szubtrápusi »*

13 Tengeri mérsékelt ”
1- ! N SzarozFo/d/ mérsékelt n 
(Z/Z/A Sarkvidéki hideg » 
l'ZZß SzárazFctdi hideg ”
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a szervezet neuroendocrin rendszere működés-zavarának kö-
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A szervezet életét csak úgy érthetjük meg, ha azt a külső környezettel termállá 
kapcsolatában tanulmányozzuk, ha a szervezetet a környezettel együtt, mint egységes, 
egészet szemléljük. A külső környezet tényezői ugyanolyan erővel hatnak a szervezet 
mély belső folyamataira, mint a többi fizikai, kémiai jellegű tényezők. A központi ideg- 
rendszer exteroceptorok és érzékszervek segítségével a környezettel, interoceptorok 
segítségével a belső folyamatokkal kapcsolja össze a szervezetet. Az agykéreg szervező 
munkája határozza meg a környezet és belső folyamatok kapcsolatát, amely egy bizonyos 
egyensúlyi helyzetben történik. A belső környezet állandósága biztosít ja az életfolyamatok 
zavartalanságát. A külső környezet változásait kell a szervezetnek állandóan kiegyen
súlyoznia. Magasabbrendű szervezetnél ezt a szerepet a vegetatív idegrendszer végzi, 
amely corticohypothalamycus ellenőrzés és irányítás alatt áll. A környezet hirtelen 
változása próbára teszi s nagy megterhelést ró az érzékeny szervezet alkalmazkodó 
képességére. Ha ez a külvilági inger a rendes napi fiziológiás ingadozás mértékénél na
gyobb, vagy már előzőleg a szervezet alkalmazkodó képessége más irányban is igénybe 
volt véve — esetleg éppen az interocaptoroktól adott jelzéssel a belső folyamatok zavara 
miatt —, a vegetatív idegrendszer fokozott reagálása következtében a corticohypothala
mycus egyensúly zavart szenved s így a vegetatív tónus valamely irányban eltolódik.

A szervezet endocrin rendszere is corticohypothalamycus irányítás mellett működik 
s kapcsolódik a szervezet vegetatív életéhez. Ha a központ egyensúly zavara tartósan 
áll fenn, zavart fog szenvedni a szervezet endocrin rendszerének egyensúlya is. A szer
vezetet ért ingerek elsősorban az idegrendszerre hatnak, de a hypothalamuson keresztül 
a hypophysis működését is fokozzák s elsősorban az adrenocorticotrop hormon (ACTH) 
és a somatotrop hormon (STH) elválasztása növekszik. E hormonok a mellékvesekéreg 
állományának hypertrophiáját s ezzel belső secretiós tevékenységének emelkedését hoz
zák létre. A túlzott működés, amely egyideig képessé teszi a szervezetet a káros behatás 
leküzdésére, esetleg az egyik kéreghormonnak a másik kéreghormon rovására mutatkozó 
működési túlsúlyára, vagy tartós behatás esetén e hormonok működésének kimerülésére 
és mindezekkel járó kóros tünetekre vezethet.

Ezek előrebocsátása után végül vázoljuk elképzelésünket a betegség oktanára és 
a betegség kialakulásának mechanizmusára vonatkozóan : A betegség oktana nem egy
séges, kialakításában több tényező szerepel. Ez lehet takarmányfehérje, vagy facultative 
patogen baktérium, vagy más facultative patogen csíra. Tényezőként szerepelhet a szer
vezetnek a normálistól eltérő egyéb állapota, mint amilyen a hiány állapot (fehérje hiány, 
vitamin hiány), vagy a hízás állapota. Tényező továbbá a már tárgyalt meteorológiai 
elemek valamelyike. Tehát valamennyi olyan tényező, amely önmagában zavart nem okoz 
a szervezet életében, bár a vegetatív tónust eltolhatja, de mindez a klinikai tünetekben 
még nem nyilvánul. Együttesen hatva azonban a tónus-változás már klinikailag is észre
vehető tünetekben, funkcionális működési zavarban fog megnyilvánulni. Elképzelésünk 
szerint tehát nem ugyanazon tényezőnek ismételt jelentkezése esetén (nem allergiás 
alapon) fog kialakulni a tüdővizenyő, hanem egv-egy járványon belül is több, az előbb 
említett, tényezőnek gyors egymás után való jelentkezése, ezeknek a központi idegrendszer 
által irányított vegetatív idegrendszerre gyakorolt tónus fokozódó hatása folytán.

Az általam leírt járvány esetén az első tényezőként a hizlalás tekinthető, amely a 
szervezet vegetatív tónusát parasympaticus irányba tolja el. Második tényezőként 
állandóan adva van az éppen fennálló meteorológiai környezet. E kettő együttes hatására, 
amelyek minden hizlalás alkalmával szerepelnek, még nem adódik zavar. Ezekhez 
társul azonban a harmadik tényező, egy önmagában szintén nem veszélyes kórokozó 
(ha nem ilyen volna, a hízó istállótársait is megbetegítené), amely a szervezetben a fertő
zést követő kezdeti sympaticus-szak után későbbi parasympaticus fázist vált ki. E három 
tényező együttes hatására esetenként a szervezet vegetatív tónusa vagy sympaticus- 
parasvmpaticus, amphoton állapotba kerül, vagy pedig parasympaticus hypertonia 
alakul ki. Hogy a betegségek könnyebb, súlyosabb, vagy egész súlyos formája, a színes 
kórképnek melyik tünete fog kifejlődni, az attól függ, hogy a szervezet miként tudja 
helyreállítani a kóros tónus változást, átcsapási reakció következik-e be, vagy éppenséggel 
kimerül. Függ továbbá a fertőződés s a meteorológiai tényezők erősségétől stb. Ez az. 
elgondolás sematikusan így ábrázolható :

hízás

meteorológiai tényező belépése 

fac. pat. fertőzés belépése
A kórkép tehát attól függ, hogy a tónusváltozást előidéző tényezők milyen sorrend

ben hatnak : a PSP, PSS, PPP vagy PPS következik-e be ?
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A betegség tünetei jórészt parasympaticus izgalomra utalnak. Hogy önmagában 
a parasympaticus izgalom tüdővizenyőt kiváltani nem tud, azt kísérletileg igyekeztem 
bizonyítani. Basetyrin adagolásával, mely a központi idegrendszeren keresztül a pajzs- 
mirigy közvetítésével parasympaticus tónust hoz létre, 3—4 hét után az adagok nagy
ságától függően, eljutottam a parasympaticus izgalom kicsúcsosodásához (ártány serté
sek esetében is oly fokozott nemi ingerhez, hogy az állatokat semmi más nem érdekelte, 
csak ösztönük kielégítése), tüdővizenyő nélkül. Megpróbáltam thyreoidea adásával a 
vegetatív tónust sympaticus irányba eltolni. Az eredmény az lett, hogy négy hét alatt 
rendkívüli jó étvágy mellett a 2 q-s hízó 40 kg-t soványodott, más kóros tünetet azonban 
nem mutatott. A két szemek egymás mellett és egymás utáni adagolásával viszont 
sikerült elérkezni a spasticus obstipatio stádiumához, pontosan ügy, mint ahogy az a 
betegség során szerepel. Ezeket a kísérleteket tovább folytatni anyagi nehézségek miatt 
nem tudtam. Kialakult azonban bennem — mindent összefoglalva — az a meggyőző
dés, hogy magának a tüdővizenyőnek a kialakulásához feltétlenül egy amphoton hyper- 
tonális állapot szükséges, amely állapotban a vizenyőért a sympaticus izgalom a felelős.

★

Addig is, amíg a kortan tisztázva nincs, úgy hiszem, ezen elgondolás 
alapján kialakult működészavar mechanizmusa ellen kellene a gyógykezelés
nek irányulnia. Eseteimben ugyanis ez vezetett eddig legnagyobb sikerre. 
Ez egyben bizonyítja azt is, hogy az önmagukban nem patogén tényezők 
együttes hatására kialakult működészavar a neuroendocrin rendszer működés
zavara. Ennek elhárításával a betegséget gyógyítani lehet.

Tudom, hogy elképzelésem merész és újszerű. Ezeket minden kétséget 
kizáró tényekkel igazolni kell. Örömömre szolgálna, ha az arra illetékes elmé
leti kutatóink egyike is magáévá téve felfogásomat, megpróbálna igazolni. 
Ha ez nem is következik be, de az elmondottak valamelyest is előbbre viszik 
problémánkat a megoldás felé, célomat elértem.

(Bár a szerző sok értékes adatot ismertet, az 1953-as, meteorológiai szempont
ból egyébként is szélsőséges év megfigyelései és az ezekre épített megállapítások 
alapján egyelőre messzemenő következtetéseket levonni nem lehet. Több éves 
meteorológiai megfigyelésekre vonatkozó összefüggéseket is csak akkor lehet majd 
szignifikánsan értékelni, ha előzőleg a betegség kóroktana — amelyről egyelőre 
csak annyit tudunk, hogy a sertések tüdővizenyője nem fertőző betegség — tisz
tázást nyer. Szerk.)
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Conrad p rofesszor 8 0  éves

Ez év augusztus 26-án töltötte be nyolc
vanadik életévét a mai meteorológia és 
klimatológia egyik fáradhatatlan, igen 
nagy érdemű munkása : Vidor Conraxí 
professzor.

Mint a Harm által megteremtett bécsi 
meteorológiai iskola egyik legkiválóbb 
képviselője, nemcsak szellemi alkotásaival 
lépte át az osztrák határokat : élete alko
nya előtt, hatvanadik életévén túl, önkén
tes száműzetésbe ment az Anschluss- 
nak áldozatául esett Ausztriából. Közvetve 
tehát ő is egyik áldozatává vált a II. világ
háborút előidéző politikának. Amerikában 
szívesen befogadták és Cambridge-ben 
telepedve le, a híres Harvard-egyetemen 
folytatta oktatói működését. Új hazájában 
azóta több tudományos kitüntetésben ré
szesült, s ott ünnepli most a pátriárkák 
korának elérését is.

A meteorológiai tudomány fejlődéstörté
netében Conrad professzor is egyike azok
nak, akik új utakat törtek, új irányt 
mutattak ; ilyen új irány volt a dinamikus 
meteorológia, de még inkább annak új 
hajtása, a dinamikus klimatológia. Azok 
közé a tudósok közé tartozott, akik két 
tudományágban is figyelemre méltó ered
ményeket értek el. Hogy olyan termékeny 
íróvá válhatott, és szép eredményekre 
tekinthet ma vissza, az elsősorban ráter
mettségének, sokoldalú tudásának, elmé
lyült kutató munkájának köszönhető, 
nemkülönben annak a hosszú, nagy munka
bírású életnek, amelyből már mintegy 
hat évtizedet töltött el a természettudo
mányok szolgálatában. Legfőképpen pedig 
annak, hogy írásait világos, határozott 
fogalmazás jellemzi. Minden műve tele 
van eredeti gondolatokkal. Olvasásuk nagy 
élvezetet szerez még azoknak is, akik nem 
szorosanvett klimatológusok és éghajlati 
műveket csak ritkábban olvasnak.

V. Conrad llütteldorfban, Becs egyik 
kerületében született 80 évvel ezelőtt. 
Ott végezte tanulmányait is. 1901-ben 
lépett asszisztensként az osztrák meteoro
lógiai és földmágnességi intézet kötelékébe. 
Amíg az egyetemen Hann irányította a 
fiatal kutatót, addig itt Pertner és a többi 
kiváló, régi munkatárs között olyan tudo
mányos környezetbe került, hogy a bécsi 
meteorológus gárda ösztönző hatása foly
tán rövidesen már ő is a kiválók, az elis
mertek sorába emelkedett. Két év múlva 
az intézet adjunktusa lett ; 1904-ben

Pertner rábízta Ausztria földrengési szol
gálatának megszervezését : irányításával 
létesült a szeizmológiai obszervatórium és 
az osztrák földrengési hálózat, kiváló 
tartományi földrengési előadókkal. Sorra 
jelentek meg tudományos dolgozatai. 32 
éves korában a bécsi tudományegyetemen 
magántanárrá képesítették. Bécsben mind
össze három évig adott elő, mert az akkori 
Bukovina fővárosának egyetemére, Csemo- 
vitzba hívták meg a kozmikus fizika tan
székére.

Itteni működésének az első világháború 
kitörése vetett véget : behívták katonai 
szolgálatra. Ennek keretében a Feld- 
wetterdienst egyik megszervezője volt, majd 
a Balkán katonai időjárási szolgálatában 
működött. A háború befejeztével termé
szetesen már nem térhetett vissza Cserno- 
vitzba. Újból Bécsben találjuk, a meteoro
lógiai intézetben. E háborús idők tapasz
talataiból született meg,,.4 Balkán-államok 
kisebb klimatográfiája” ,v alamint ,,A hőmér
séklet napi járása Belgrádban“ című tanul
mánya, mindkettő a bécsi Tudományos 
Akadémia kiadásában. A háború idején 
többször megfordult Budapesten is. Ekkor 
fejlődött ki bizalmas baráti viszonya több 
magyar meteorológussal és geofizikussal 
( Kövesligethy, Róna, Steiner, Cholnoky stb., 
majd később Telekivel).

Az időjárásnak az ember egészségére 
való nagy befolyása, az éghajlatnak gyó- 
tényezőként való felismerése Ausztriában 
viszonylag korán teremtette meg az egész
ségügyi meteorológiai szolgálatot. Az Oszt
rák Egészségügyi Hivatal ennek megszer
vezésével is Conradot bízta meg és ezen 
a téren 1926—33-ban érdemes munkát 
végzett. Ekkor jelent meg a ,,Kiima und 
T uberkulose” című munkája, amelyben 
szerzőtársaival igen alaposan megvilágí
tották ezt a kérdést. A tüdő vésszel kap
csolatosan írta meg e munkának ,,A klima
tológia fizikai alapjai” című fejezetét.

Nagy megtiszteltetés érte 1926-ban. 
Rábízták a ,,Gerland's Beiträge zur Geo
physik” szerkesztését. A XV—LIX. kötet 
az ő gondos munkájának a gyümölcse. 
1931-ben L. Weickmairn-mú 'megindította 
a nagy jelentőségű ,,Ergebnisse der kos
mischen Physik” című könyvsorozatot, 
amelynek már első kötete — többek 
között — olyan jelentős tanulmányt tar
talmazott, mint C. Stürmer értekezése a 
sarki fény kérdéseiről és F. Exncr tanul
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mánya a földfelszín mozgásformáinak di
namikájáról.

Még amikor Hann megindította az 
egyes osztrák tartományok éghajlati mo
nográfiájának a kiadását, Conrad két 
kötetre kapott megbízást. Először meg
írta Karinthia éghajlatát (1913), majd 
megjelent Bukovina éghajlatát tárgyaló, 
igen sikerült munkája (1917). A klimato
lógiai irodalomnak fölöttébb értékes ter
méke volt az 1932-ben megjelent ,,Physi
kalische Grundlagen der Klimatologie”, 
majd ezt követte a ,,Dynamische Geologie” . 
Munkabírásának teljében volt ekkor. Pár 
év múlva jelent meg életének fő műve : 
„Die klimatologischen Elemente und ihre 
Abhängigkeit von terrestrischen Einflüssen” 
(556 oldal). A hatalmas mű Koppen— 
Geiger nagyszabású éghajlati kézikönyv- 
sorozatában, 1936-ban jelent meg. A mo
dern klimatológia művelői régóta nélkü
lözték ezt a művet, amely óriási haladást 
jelentett Hugo Meyer 70 évvel ezelőtt 
megjelent Anleitung-jához képest. E 
munka megjelenésekor választotta annak 
szerzőjét a Magyar Meteorológiai Társaság 
is tiszteleti tagjai sorába (1937).

Rövid pár évig maradt még Conrad 
Európában. Kiváló működését Cambridge- 
ben, Amerika legrégibb, 1638-as alapítású 
egyetemén, a Harvard-on folytatta. Nagy
arányú, az eddigit majdnem felülmúló 
oktatói és irodalmi tevékenységet fejt ki 
új hazájában is. Nemcsak a meteorológiai, 
klimatológiai, hanem a szeizmológiai kuta
tás terén is további mélyreható értekezései 
követik egymást. Cambridge-ben a fiata
labb meteorológus nemzedék tagjai igen 
gyakran keresik fel, kémek tőle tanácsot, 
irányítást, s neki különös öröme telik 
abban, ha problémáik megoldásában szó
ban és írásban segíthet.

A , vMethods in Climatology” (1944) az 
éghajlattan irodalmának egyik legértéke
sebb, és a kor színvonalán álló munkája, 
amely ugyancsak hézagot pótló mű volt. 
Megelőzte ezt a munkát 1942-ben a 
,,Fundamentals of physical climatology”, 
tartalmazva az 1940 óta a Harvard - 
egyetemen a fizikai éghajlattan köréből 
tartott előadásait. Azt hittük, hogy a 
szerző evvel a művével immár a koronát 
rakta fel munkateljesítményére. Ámde 
1950-ben újabb meglepetéssel szolgált:
L. W. Pollak professzorral, mint társ
szerzővel, megírta a ,, Methods in Clima
tology” második, az elsőnél kétszerte ter
jedelmesebb (459 oldal) kiadását. Ebben 
a könyvben a legújabb statisztikai mód
szerek, a gépi adatfeldolgozásnak Pollak 
által kidolgozott elvei is nagy teret nyer
tek s így a mű a modern kutató klimato
lógia legfontosabb könyvévé vált.

Conrad működése a földrengéskutatás 
területén is figyelemre méltó. .Már Bécsben

több tanulmányt írt a szeizmológia köré
ből, 1912-ben az Osztrák Alpok és a Karszt
vidék földrengéseinek 11 éven át észlelt 
anyagát dolgozta fel. Kimutatta többek 
között, hogy az erős légnyomási gradiensek 
Ausztria fő rengési területein másodlagos 
kiváltó okokként szerepelhetnek és a 
földrengések kipattanása határozott évi 
járást mutat. Egyik tanulmányában, az 
,,Earthquakes, atmospheric pressure ten
dency, geological structure”-ban (1946), a 
magyar medence, illetve az Alföld rengé
seivel foglalkozik. Erre az értekezésére 
Nopcsa Ferencnek a Beiträge zur Geo
physik egyik kötetében megjelent tanul
mánya adott indítékot. Nopcsa ui. a lég
nyomási gradiens és a délkeleti földrengé
sek föllépte közötti összefüggést tárgyalta, 
a bizonyításnál felhasználva a magyar 
földrengési térképet. Foglalkozott annak 
vizsgálatával is, hogy a nagyobb csapadé
kok is földrengést kiváltó hatásúak lehet
nek. A Tauern-liegységbeli földrengések 
feldolgozásakor megállapította az ún. áll
hatatlansági felületet, s ezt a fogalmat 
B. Gutenberg (Pasadena) — a legkiválóbb 
élő szeizmológusok egyike —, a földrengési 
szakirodalomban mint a „Conrad-féle disz
kontinuitás” fogalmát vezette be. Conrad- 
nak alapvető munkássága révén a föld
rengéskutatók körében is nagy a tekin
télye.

Ä magyar kutatók közül a múltban, de 
a jelenben is, többekkel érintkezést, ba
rátságot tartott fenn. Nem felejtem el pl., 
hogy amikor Teleki Pál professzor meg
bízásából tudományos kérdésben vele Bécs
ben (1938. január 6-án) tárgyaltam, mi
képpen világította meg az egyes, általá
nos klimatológiai problémákat. Ez alka
lommal is külön hangsúlyozta a régi 
Hann-féle té te lt: mennyire fontos minden 
klimatológiai vizsgálatnál az egyöntetű, 
hosszú sorozat, és milyen fontos az, hogy 
ha nem rendelkezünk zavartalan sorokkal 
— bármely problémának a vizsgálatánál 
—, legyen kellő kritikai érzékünk ahhoz, 
hogy meddig mehetünk el a szigorú bírálat 
enylütésévei. Vannak, voltak — és lesz
nek is — munkák, amelyek túlzottan 
szigorú anyagkritika mellett éppenséggel 
nem is jelenhettek volna, vagy nem jelen
nének meg, márpedig a tudománynak 
mégis hasznára váltak.

Conradnak értékes könyvein kívül több 
száz értekezése és tanulmánya látott nap
világot. Most, amikor szerzőjük átlépi 
a kilencedik évtized küszöbét, nem kíván
hatunk mást a kitűnő kutatónak, mint 
hogy több évtizedes kiváló munkájában 
oly áldozatkész és hűséges segítőtársával : 
feleségével együtt, még jó egészségben 
továbbra is a tudomány szolgálatában 
állhasson.

Béthly Antal

4  Időjárás 12 249



A búza „k om b ájn érettsége” és az időjárás

A ,,Magyar Mezőgazdaság” 1956. július 
2-i számában Kégl László igen figyelemre 
méltó cikket írt a búza kombájnérettségé
ről és ennek az állapotnak a búzaszemek 
nedvességtartalmával való összefüggésé
ről. Egyik táblázatában adatokat közöl 
a búzaszemek 1953., 1954. és 1955. évi 
százalékos nedvességtartalmáról. A táblá
zatból világosan látható, hogy a százalékos 
nedvességtartalom mindhárom évben röyid 
időn belül rohamosan csökken. A különb
ség mindössze annyi, hogy a meredek 
csökkenés minden egyes évben különböző 
időpontban következett be. 1953-ban július 
8—9, 1954-ben július 12— 13 és 1955-ben 
július 14—15 körül. A táblázat adatainak 
szemlélése közben önkéntelenül is felötlik 
a gondolat : vajon a szemek ezen meredek 
nedvességcsckkenése pusztán élettani 
folyamatok következtében áll-e be, vagy 
rajtuk kívül van-e ebbe beleszólása az idő
járásnak is? A következőkben erre az 
utóbbira kívánok rámutatni.

A búzaszemek nedvességtartalmára vo
natkozó vizsgálatokat mindhárom évben 
a Budapesttől 25 km-nyire nyugatra 
fekvő Herceghalmon végezték. Herceg
halomról időjárási adatok nem állanak 
rendelkezésemre, de időjárási viszonyaira 
— főként a hőmérséklet és napsütés 
menetét illetően — következtethetünk a 
közelfekvő Budapest adataiból is. (Szerző
nek a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság 
területén 1954 áprilisában felállított me
teorológiai állomás adatai nem állhatták 
rendelkezésre, mivel azokat a Meteorológiai 
Intézet csak havonkénti összesítésben és 
csupán az Évkönyvben közli. legállapí
tottuk azonban, hogy a Herceghalmon 
mért hőmérsékleti maximum-, csapadék- 
és napfénytartam-értékek igen jól egyez
nek a szerző által felhasznált budapesti, 
illetve alcsúti adatokkal, vagyis ez utób
biakra alapozott következtetéseit a Kégl 
kísérleteinek színhelyén mért meteorológiai 
adatok még határozottabbakká teszik. 
Szerk.)

1. 1953 június végén kiadós zivataros 
esők hullnak. A zivataros esők dacára 
a hőmérséklet nyáriasan meleg. A napi 
csúcsérték június végén 25 — 28, majd

1. ábra

júliusban 28—30 fok körül ingadozik. 
Július 5. és 10. között száraz, meleg és 
napsütésben gazdag napok követik egy
mást. A fölmelegedés 30 fok fölötti érté
keket ér el, a nap 13—14 órán át süt és 
a légnedvesség 40—50% körül ingadozik 
a déli órákban. A búzaszemek nedvesség
tartalmának rohamos csökkenése ebben az 
időpontban következik be, amint az az
2. ábrából világosan látható.

Az 1. és a további ábrákon feltüntettük 
a budapesti hőmérséklet napi csúcsértékeit, 
valamint a csapadék napi összegeit Alcsú- 
ton — itt van ugyanis a Herceghalomhoz, 
legközelebbi csapadékmérőállomás, amely
nek adata az Orsz. Met. Intézet térképes 
napi jelentéseiben szerepel —, a napfényes 
órák számát Budapesten és a búzaszemek 
százalékos nedvességét Herceghalmon. Az 
ábrákon nyilakkal jelöltük azokat az idő
pontokat, amelyek Kégl László cikkében 
közölt táblázatban be vannak keretezve.

2. 1954 június végén és július elején 
szintén hullnak zivataros esők. A föl
melegedést erős lehűlések szakítják meg. 
Különösen hűvös az idő július 3. és 7—11. 
között. Ezekben a napokban a napsütés 
is kevés. A szemek kiszáradása vontatottan, 
lassan folyik le. Az első erősebb zökkenő 
a százalékos nedvességtartalomban a jú
lius 1. körüli 30 fokot meghaladó föl- 
melegedés alkalmával áll be. A második, 
amely után bekövet kezett a kombájn - 
érettség állapota, a 12-i meleg és napsütéses 
nappal esik egybe (2. ábra).

2. ábra

3. 1955-ben a szemek nedvessége 11-től 
kezdve csökken, amikor is a hőmérséklet 
26 — 30 fok között mozog. A kombájn- 
érettség a 14-e utáni höemelkedéssel kap
csolatosan áll be.

Mindebből megállapítható, hogy a búza
szemek „kombájnéretté” száradásában az 
élettani folyamatokon kívül fontos sze
repet játszik az időjárás, mint ahogyan 
az időjárás következménye az is, hogy a 
„kaszaérettség” vagy „kombájnérettség” 
állapota évről évre más-más időpontban 
következik be. 1954 és 1955-ben például 
a kedvezőtlen júniusi és az azt megelőző
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időjárás folytán egyre későbben. Ábráin
kon világosan látszik továbbá az is, hogy 
a szemek nedvességtartalmának 50%-ról 
20%-ra való csökkenési időtartama az 
egyes évjáratokban igen különböző.

Még további következtetés is vonható 
le a fenti adatokból. Megfelelően szervezett 
jelentőszolgálat segítségével — amelynek 
keretében a szükséges szemnedvességi ada
tokról vagy érettségi állapotról szóló jelen
téseknek az Orsz. .Meteorológiai Intézetbe 
való továbbításával — országrészekre, 
vagy annál kisebb területre érvényes 
előrejelzések adhatók a várható időjárás 
alapján, mind a kasza-, mind pedig a kom
bájnaratás megkezdését illetően ! Még távo
labbi lehetősegek nyílnak meg azonban 
akkor, ha erre a célra a 2 hétre szóló 
távprognózist is felhasználják.

A kombájnérettség időjárási okai elem
zésének azonban még nem értünk végére. 
Eddigi tárgyalásunk folyamán csak nagy 
területre érvényes, ún. makroklímatikus 
adatokat használtunk fel. Bárki meggyő
ződhetik pl. arról, hogy a budapesti hő
mérséklet járásának hullámzásai (hőemel
kedések és lehűlések) azonos irányban és 
hasonló méretekben jelentkeznek széles e

•hőmérsékleti maximum. C° |  csapadék, mm 
nopfénytarfam; óra ----- •- a szem %-as nedeességéada/ma

3. ábra

hazában. Legfeljebb az időjárási folyama
tok, uralkodó nyugat—keleti haladási 
irányának megfelelően, a kilengések kelet 
felé 1 — 2 napot késnek. A búzaszemek 
beérése azonban nem a makrokkma 
adatokat szolgáltató hőmérőházikó mester
séges éghajlatában, hanem a szántóföldön, 
a különböző sűrűségű és magasságú nö
vényállományban következik be. Hogy a 
növényállomány mikroklímája, amit szak
nyelven álló mán yégh a jlat nak nevezünk, mi
képpen befolyásolja az érés folyamatát, 
arról a következőkben lesz szó.

Példának erre az 1952. év megfigyeléseit 
választottam. Ezen évben a Debrecen 
melletti Pallagon Bánkúti-őszibúza állo
mányban folytattunk méréseket. (A búza
tábla az akkori pallagi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet vetésidő-kísérlete volt.)

Az állomány léghőmérsékleti és viszony
lagos nedvességi adatait két időpontban 
tüntettük fel a 4. ábrán : 1952. június 23-án 
és július 2-án. A búzaszemek tapasztalati 
megfigyelés alapján június 21-én tejes, 
július 3-án teljes érésben voltak. Méréseink 
tehát az állomány viszonyait ebben a két 
döntő időpontban mutatják.

Az ábrák szerkesztésére vonatkozóan 
annyit jegyzek meg, hogy azon a növény 
nélküli, szabad területhez viszonyított 
azonos szintben mutatkozó különbségek 
vannak feltüntetve (jelenleg a talajtól 
10 cm magasságban).

Az ábrából látható, hogy június 23-án 
az állományban néhány fokkal melegebb 
van, mint a szabad területen. Az állomány
ban észlelhető melegtöbblet azonban az 
érés folyamatának előrehaladtával 10 nap 
alatt hatalmas méreteket ölt, s július 2-án, 
a teljes érés előtti napon, a hőtöbblet 
a legnagyobb fölmelegedés idején megköze
líti a 10 fokot. Ugyanekkor az állomány 
viszonylagos nedvessége az 5. ábra szerint 
ugyancsak szárazabbá válik a növény- 
nélküli területhez képest. Megjegyzem, 
hogy a viszonylagos nedvesség a déli 
órákban, július 2-án, az állományban

0 BÚZA 1952: VI23. és VH. 2.
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20%-ra csökken, a június 23-i 30%-ról. 
Az a körülmény, hogy az állomány a déli 
órákban szárazabb környezeténél — a szá
raz időjárásban —, egymagában is biztos 
jele a teljes érés beálltának, mert az csak 
a nedvkeringés megszűntével állhat elő. 
Természetes dolog, hogy ilyen körülmé
nyek között az életfolyamatok megszűnnek, 
az érés folyamata hamarosan beáll.

A 6. ábrán feltüntettük az 1 — 3. ábrá
nak megfelelő makroklíma-adatokat is 
Debrecen—Pallagról, a jelzett időben. 
Ebből látható, hogy az utolsó eső jűnius 
24-én volt. Ettől az időponttól kezdve 
július 15-ig egyetlen szem eső sem esett. 
A hőmérséklet június 30-ig alatta maradt 
a 30 foknak, de július 1-től meredek ugrás
sal 30 fok fölé szárnyal. Az ábrán feltün-

nopFényhrtam, óra --------- relativ nedvesség, %

6. ábra

tettük a hőmérőházikóban 14 órakor mért 
viszonylagos nedvesség értékét is. Ezzel a 
hőemelkedéssel be is áll a búza teljes érettségi 
állapota, amit az állomány trópusi melege 
és sivatagi szárazsága nagymértékben 
gyorsít. A gyors érés következtében nem 
is volt olyan jó termés 1952-ben, mint 
1953-ban, vagy még inkább 1955-ben.

Megjegyzem még, hogy az érés idején 
a búzaállomány hőtöbblete a kalásznívó: 
ban is legalább 1 — 2 fokra rúg a nappali 
órákban.

Az állomány-éghajlat azonban évről 
évre különböző sajátságokat mutat fel. 
Az állomány megnyílása és melegebbé 
válása az érés idején minden évben be
következik, de az állományban kialakuló 
hőtöbblet és kiszáradás különböző mértékű.
1952 száraz, meleg időjárásában hatalmas 
hőtöbbletek alakultak ki, míg 1953, 1954, 
1955 hűvös-nedves nyarain a kiszáradás, 
a hőtöbblet kialkulása vontatottan, lassan 
folyt le. Ez az egyik oka annak, hogy
1953 és 1955, de a jelen 1956-os esztendő
ben is nem következett be hirtelen érés. 
A szemek teltek lettek, a termés pedig 
jó, vagy éppen kiváló lett.

Az állomány-éghajlat sajátságait tehát 
nem lehet figyelmen kívül hagyni a kom
bájn- vagy kaszaérettség állapotának meg
határozásánál. A szemek nedvességtartal

mának mérése nélkül is eleve feltételezhető 
ugyanis, hogy szárazságban a viaszérés 
kezdete és vége közötti időköz rövidebb, 
mint nedves, hűvös évjáratban. Nagyon 
fontos tehát az érési fokozatok időtartamá
nak megállapítása különböző évjáratokban 
és különböző helyi viszonyok között is. 
(Száraz meleg lejtőn egy ritka állomány 
nedves évjáratban is mutathat fel nagy 
hőtöbbletet, napsütéses napon.) Ugyan
ezen meggondolás alapján nem érthetek 
egyet Kégl Lászlóval abban, hogy a kereszt
ben és lábon álló búza minősége két hét 
alatt nem változik meg. A lábon álló 
búza minősége nem változik, ha mérsé
kelt melegben a szemek nedvességtartalma 
12— 13%-ra csökkent, de feltétlen minőség- 
romlást szenved, ha a kiszáradás hirtelen, 
rövid idő alatt megy végbe. Nem tudom, 

0/o hogy I. táblázatának adatai melyik évre 
io vonatkoznak. Feltételezem, hogy az 1953— 
so 1955-ös évjáratok valamelyikére. Ezek 
% azonban csapadékos, jobbára hűvös nyarú 
40 évjáratok voltak, amikor is az előző idő- 
3g szak bőséges csapadékából a talaj kellő 

vízkészletet gyűjthetett, s még abban az 
esetben sem következett be hirtelen érés, 

10 ha hosszabb-rövidebb száraz, meleg idő
szakok léptek fel. A talaj vízkészlete ki 
tudta egyensúlyozni a szárazabb idő 
okozta fokozottabb vízfogyasztást, párol
gást. Megfelelő vízkészlet a talajban annak 
túlzott fölmelegedését is meggátolja és így 
az állományokban nem jöhet létre vesze
delmes méretű hőtöbblet. Az, hogy az állo
mány mennyi ideig képes ellenállni a 
szárazságnak, egy vagy két hétig-e, az 
az adott körülményektől függ. Függ a 
megelőző időjárástól, a talaj minőségétől, 
az állomány szerkezetétől és még sok más 
tényezőtől. Mindezek a tényezők indokol
ják, hogy a lábonhagyás időtartamának 
kérdését még az elmúlt évektől eltérő 
viszonyok között is meg kell vizsgálni.

Összefoglalva az elmondottakat : 1. a 
búza kombájn- és kaszaérettségi állapotá
nak beállta az időjárástól is függ. Ha a 
szemek nedvességtartalma 30% körül van, 
1 — 2 napfényes, meleg nap hatására a 
szemek nedvessége az arathatóság mérté
kéig csökken. Ilyen időjárási viszonyok 
között nem számít, ha napközben kisebb, 
néhány mm-es zápor hull, ha az idő to
vábbra is napfényes és meleg marad.

2. Az érettség megállapításánál a helyi 
viszonyokat és főként az állomány mikro
klímáját is tekintetbe kell venni, mert ez 
kis távolságon belül is nagy különbségeket 
okozhat.

3. Megfelelő jelentések birtokában az 
aratás időpontja időjárási adatok alapján 
előrejelezhető, szükséges azonban, hogy 
azt minden helyen a helyi adottságoknak 
megfelelően módosítsák.

Berényi Dénes
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N éhány szó a m eteo ro ló g ia  és az agron óm u sok  kérd ésérő l

Nagy figyelemmel olvastam az „Idő
járás” 1956. 3. számában Dési Frigyes : 
„A meteorológiai ismeretek hiányának 
káros hatása mezőgazdasági termelésünk
ben” című cikkét. Mint mezőgazda, tel
jesen egyetértek a szerző azon megállapí
tásával, hogy ,,aki a makroklimatikus 
viszonyok lebecsülésére vagy gyökeres 
megváltoztatására építi mezőgazdasági ter
veit — rossz úton jár . . .” . Osztom, és 
mint oktató, hirdetem továbbá azt a 
gondolatot is, amely a cikkben így hang
zik : „Csakis éghajlati viszonyaink, adott 
időjárási helyzetek számbavételével, mikro- 
klimatikus vizsgálatokkal karöltve dol
gozhatunk ki valóban tudományos meg
alapozottságú agrotechnikai eljárásokat.”

A mezőgazdák között már csak azért 
sem állhatok egyedül e nézettel, mert 
köztudomású, hogy tudományos felkészült
ségű gyakorlati gazdáink, akik hosszabb 
időn át kiemelkedő terméseket értek el, 
tapasztalataik alapján a fenti gondolatnak 
szóban és írásban lelkesebb és meggyőző- 
désesebb hirdetői voltak, mint maguk a 
meteorológusok.

Az utóbbi időben — sajnos — akadtak 
szép számmal, akiknek e kérdésekben 
szabad és döntő (!) véleményük volt, de 
eredményeik mutatják, hogy amennyire 
nem rendelkeztek meteorológiai ismeretek
kel, legalább oly mértékig a mezőgazda
sághoz sem értettek.

Igazak-e ezekután azok a vádak, ame
lyekkel a cikk mezőgazdasági szakembe
reinket, főleg gyakorlati agronómusainkat 
illeti, hogy ti. gyenge meteorológiai kép
zettségük folytán tájékozatlanok, közö
nyösek azzal az óriási adatkinccsel szem
ben, amellyel a meteorológia, közelebbről 
az agrometeorológia eredményesebbé tudná 
tenni munkájukat ?

Igaz-e, hogy ennek oka a kevés óraszám, 
melyben agronómusaink csak az adat
gyűjtésre vonatkozó minimális tudnivaló
kat kapják meg az egyetemen ?

Évek óta figyelemmel kísérem a 
mezőgazda szemével agrometeorológiánk 
szárnypróbálgatásait és ennek alapján e 
két utóbbi megállapítással már nem tudok 
egyetérteni.

Kétségtelen, hogy mezőgazdaságunk fel
sőbb irányító szervei haszonnal forgat
hatják az Országos Meteorológiai Intézet 
évtizedes adatgyűjtésre épített publiká
cióit, az agronómus azonban már ke
vésbé. Munkája természetéből folvóan, 
mint a termelés közvetlen irányítóját, 
őt elsősorban azok a mikroklimatikus 
összefüggések és törvényszerűségek érdek
lik, melyek ismeretében e kis térségek 
éghajlatát — mint a szerző írja — „a nö

vény és a talaj mindenkori igényeinek 
megfelelően már meg tudjuk változtatni” .

Hol találhatók meg ezen törvényszerű
ségek leírásai? Lapozzunk bele az utóbbi 
évek agrometeorológiai szakirodaimába. 
Olvassuk végig azokat a tanulmányokat, 
melyek mikroklíma vizsgálatokról szól
nak. Bár számuk nem csekély, és gyakorlati 
jó tanácsokban sincs bennük hiány, a 
„tájékozatlan” mezőgazdának mégis fel
tűnik, hogy mily nagy a különbség a 
mindig hatalmas adattömeggel operáló, 
ezért az adatgyűjtésben fáradhatatlanul 
kitartó, következtetéseiben óvatos meteo
rológus és ifjú kollégája, az agrometeoroló- 
gus között.

Míg az előbbinek 30, 50, 75 év lelki - 
ismeretes, következetesen pontos adat
gyűjtése sem elég ahhoz, hogy egy-egy 
gyakorlati következtetést vagy szabályt 
kimondjon, addig az utóbbi a tarlón 
eltöltött három óra után nemcsak új 
vizsgálati módszerének használhatóságáról 
győződik meg, hanem egyben az agronó- 
musoknak is ezt mondja : „Már ily rövid 
idő alatt is kézzelfoghatóan megmutat
kozott, hogy a talajműveléstől egy év 
óta háborítatlan talaj — az előző év 
őszi búzának a tarlója — jobban megőrzi 
a nedvességet.”

Vagy hozzuk fel példának azt az esetet, 
amikor egy mák-vetési kísérletből — 
talajhőmérsékleti adatok alapján — a 
szerző évekre visszamenőleg „kiszámítja” 
a helyes vetésidőt. De ez még semmi ! 
A máktermelés egy év kíséretein alapuló 
eredményeit alkalmazza a tavaszi veté
sekre s fenti következtetései alapján már 
egyenesen azt álhtja, hogy számításai 
alapján pl. 1934-ben helyi viszonylatban 
a tavaszi vetéseket el kellett végezni 
március 4-ig.

Egyelőre beláthatatlan következményei 
lennének az agráregyetemen, ha a szerző 
kívánsága szerint ilyen, és tömegében 
sajnos ehhez hasonló agrometeorológiai 
gyakorlati következtetések oktatására az 
eíső évben valóban volna órakeret. Azt 
hiszem meggondolandó, hogy kinek ártana 
ez a szélesebb publikáció.

Hol van hát a hiba ? Szerény meglátá
som szerint abban, hogy agrometeorológu- 
saink — tisztelet a kivételnek — sokkal 
jobban szeretnek íróasztal mellett elmél
kedni, mint a szántóföldön megfigyelése
ket végezni. Ha olykor rá is szánják 
magukat pár órás vagy esetleg 8—10 
napos mérésre és adatgyűjtésre, a feldol
gozásban és következtetéseikben már közel 
sem ilyen szerények. Játszva túlteszik 
magukat azon a csekélységen, hogy jórészt 
a legelemibb mezőgazdasági alapismeretek
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kel sem rendelkeznek. Meteorológiai fel- 
készültségük visszatartja ugyan őket attól, 
hogy gyér adataikból a jelenségek fizikai 
törvényszerűségeire vonatkozó szabályo
kat merjenek megállapítani, agronómiái 
következtetéseiknek azonban mi sem állja 
útját !

Szomorú bizonyítéka ennek agrometeo
rológiai irodalmunk. Agrometeorológu- 
sainkra is illik az a mondat, amelyet a 
buzgó, de kellő meteorológiai képzettség
gel nem rendelkező agronómusról mond 
a szerző : „Rendszerint félrevezető követ
keztetéseket vonnak le végső eredmény
ként, és sok jószándékú igyekezet, munka, 
idő és pénz megy veszendőbe.” Azonban, 
amíg ,,az ilyen ingatag makro- és mikro- 
klimatológiai vizsgálatokra építő agronó
miái kutatások eredményeinek publikálá
sát meteorológus szakembereink több eset
ben kénytelen-kelletlen megakadályozták” 
— véleményem szerint nagyon helyesen —, 
addig ez mezőgazdasági szakembereink

részéről az agrometeorológusok felé aligha 
történt meg. És ez valóban az érdeklődés 
hiánya, a közöny következménye, melyet 
a fenti okok szültek agronómusainkba, 
mindkét tudomány mérhetetlen kárára !

Hogy mi ebből a kiút ? Talán, ha a 
nagy szavak helyett agrometeorológusaink 
nagyobb szorgalommal tanulmányozzák 
a mezőgazdaság-tudományokat és alap
tételeiknek tárgyi ismeretében fognak tény
legesen a munkához, az adatgyűjtés egye
lőre még elméletileg is tisztázatlan meg
oldásához ; ha igyekeznek ötletet és lele
ményt, kitartást és szorgalmat tanulni a 
meteorológia úttörőitől és rendíthetetlenül 
kitartanak életük fő célja mellett minden 
munkájukban : vagyis meteorológusok ma
radnak, akkor teljesül a szerző vágya : 
„az agronómusok felfogása az agrometeo
rológiáról gyökeresen megváltozik”.

Ravasz Tibor
oki. mezőgazda, egyetem i adjunktus

A term észetes sz in op tik u s p er ió d u so k ró l
A természetes szinoptikus periódusokról 

a meteorológia területén sok vita folyik, 
különösen azoknak a középtávú időelőre
jelzésben való felhasználásával kapcsolat
ban. Ezért röviden összefoglaljuk a termé
szetes szinoptikus periódusra vonatkozó 
véleményeket.

Természetes szinoptikus periódusnak az 
olyan időközt nevezzük, amelynek folya
mán meghatározott, módon irányított fo
lyamat fejlődik ki, miközben a légnyomási 
mező előjele a természetes körzet térségé
ben állandó marad. Természetes szinop
tikus körzeten — európai viszonyokra 
vonatkoztatva — a Grönlandtól a Jenyi- 
szejig és délen a 30. szélességi fokig ter
jedő körzetet értjük. Ez a körzet tulajdon
képpen magában foglalja azokat a nagy 
hatásközpontokat (azóri anticiklon, izlandi 
ciklon stb.), melyek kontinensünk idő
járását megszabják.

Egy természetes szinoptikus periódus 
általában 5—7 napig tart, szélső esetben 
csökkenhet 4-re, vagy két periódus össze
olvadásából 14—16-napra nyúlhat. Ezek 
a kiugrások azonban annyira ritkák, hogy 
az utóbbi időben a gyakorlatban ezt nem 
is veszik figyelembe, s így az operatív 
munkában csaknem állandó időtartamú 
periódusokat használnak.

A folyó időnek ilyen periódusokra való 
felosztása nem jelenti még azt, hogy a 
perióduson belül az időjárás teljesen vál
tozatlan marad. Minden periódus egy-két, 
esetleg három úgynevezett elemi szinop
tikus folyamatból áll. Ezek a két-három- 
napos folyamatok azonban nem külön
böznek egymástól élesen. Egy természetes

szinoptikus periódus valamilyen cirkulá
ciós típus állandóságát jelenti, vagyis a 
ciklonok és anticiklonok meghatározott 
áthelyeződését, és területi elhelyezkedését. 
Ha ez a cirkulációs típus megszűnik, meg
szűnik a periódus is, és egy másik alakul ki.

Éppen ez a tény az, amely a gyakorlat
ban lehetővé teszi a periódusok .szétválasz
tását. Egy perióduson belül a ciklonok 
és anticiklonok meghatározott területen 
helyezkednek el, ciklon-trajektóriák nem 
metszik az anticiklon-trajektóriákat, és 
fordítva. A 20—30-as években, amikor 
még nem állt elegendő magassági anyag 
a kutatók rendelkezésére, csupán a talajon 
elhelyezkedő képződmények alapján vá
lasztották szét a periódusokat.

Pagava [1] több évi anyag feldolgozása 
alapján a következő három átmenetet 
különbözteti meg két periódus között :

1. A talajmenti deformációs mezőt al
kotó egyik bárikus képződmény helyén 
periódusváltozáskor ellenkező előjelű 
bárikus mező keletkezik. A deformációs 
mezőt összetevő többi bárikus képződmény 
más körzetekben alakul ki, mint a régi 
periódusban. Ritka az olyan eset, hogy az 
egész körzetben minden régi bárikus kép
ződmény helyén a mező előjele ellenkezőre 
változzék.

2. A régi periódus deformációs mezejét 
összetevő bárikus képződmények megszűn
nek, és az új t. sz. periódus azzal kezdődik, 
hogy másik körzetben új deformációs 
mező alakul ki.

3. A régi periódus deformációs mezejét 
összetevő bárikus képződmények egyike 
periódusváltozáskor megszűnik, és helyén
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ugyanolyan előjelű bárikus képződmény 
keletkezik. A többi képződmény földrajzi 
elhelyezkedése kevéssé változik.

Az utóbbi években a nagyobb mennyi
ségű magassági anyag birtokában lehetővé 
vált, hogy a t. sz. periódusokat a magas
sági képződményekkel jellemezzük, ame
lyek sokkal jobban -reprezentálják a lég
körben végbemenő nagytérségű cirkulá
ciót, núnt a talajmenti képződmények. 
Minden periódust a magassági képződ
ményeknek bizonyos elhelyezkedése, az 
ún. magassági deformációs mező jellemez. 
A magassági deformációs mező komponen
seinek azokat a magassági nyomásképződ
ményeket tekintik, amelyeknek az 500— 
1000 mb-os relatív topográfián termikus 
centrum felel meg. A magassági deformá
ciós mező összetevőit az 500 mb-os felület 
képződményeiből választják ki.

Az új t. sz. periódus a magassági mező 
átalakulásával kezdődik, de ugyanakkor 
a talajon is jelentős változások mennek 
végbe. A magassági deformációs mező 
átalakulása — hasonlóan a talaj mentihez 
— három csoportra osztható, ezt itt újra 
nem ismételjük el.

Alig egy fél éve jelent meg a Meteorolo- 
gija i Gidrologija c. folyóiratban egy cikk 
Hrabrov tollából [10], melyben a t. sz. 
periódusok prognosztikai felhasználása 
mellett foglalkozik a periódusoknak a 
magassági deformációs mezők alapján való 
szétválasztásával. Mint már említettük, a 
t. sz. periódusok átlagos időtartama 5—6 
nap. Hrabrov viszont a magassági defor
mációs mezőt alkotó komponensek élet
tartamát vizsgálva arra az érdekes ered
ményre jutott, hogy aránylag igen kicsi 
a valószínűsége az 5—6 nap élettartamú 
magassági képződményeknek. Ha meg
szerkesztjük az élettartam gyakorisági 
görbéjét, két maximumot találunk : az 
egyiket 3—4, a másikat 7 — 8 nap körül. 
Az előbbi a rövid életű szegély-képződ
mények eredménye, utóbbi pedig a nagy 
magasságú, középpontjukban az átlagos
hoz viszonyítva nagy anomáliát mutató, 
viszonylag stabilis képződmények élet
tartamát mutatja (l. az ábrát).

Nyilvánvaló, hogy egy magassági kép
ződmény születése, vagy elpusztulása egy
ben nem jelent ríj periódust is. Hrabrov 
szerint : ,,a t. sz. periódust akkor váltja 
fel másik, amikor központi területén je
lentős nyomás-anomáliát mutató stabilis 
magassági nyomásképződmény alakul ki, 
vagy szűnik meg. Egyetlen jel azonban 
nem szolgálhat kellő alapul a t. sz. periódus 
határainak megállapításához. Amikor pél
dául nyugat-keleti légátvitelből délkör- 
menti folyamatok lesznek, kétségtelenül 
lényegesen megváltozik a szinoptikus folya
matok iránya is, vagyis más t. sz. periódus 
következik. Ezt az átmenetet azonban

nem mindig kíséri az adott körzetben új, 
stabilis, zárt cirkulációjú magassági kép
ződmény megszűnése vagy keletkezése”.

A t. sz. periódusokat a Szovjetunióban 
a középtávú (5 — 6 napos) időelőrejelzések 
készítésénél használják fel. A feladat két 
részre osztható :

1. prognózist adni a folyamatban levő 
periódusra,

2. prognózist adni a következő perió
dusra.

Az előbbi lényegesen könnyebb feladat, 
mivel egy perióduson belül az időjárás 
lényegesen nem változik, s éppen ezzel 
magyarázzuk a t. sz. periódusok létezését.

A prognózis-készítés egyik leghasznála
tosabb segédeszköze az ún. periódus- 
tendencia térkép. Ha a periódus első két 
napján előforduló ciklon- és anticiklon
magokat, valamint a gerinceket és teknő- 
két térképre rajzoljuk egy-egy kis jellel, 
az így kapott eloszlásból, a tendencia 
térképből lehet iövetkeztetni a periódus

1. ábra. Magassági nyomásképződmények 
élettartamának gyakorisági görbéje ( Hrabrov)

többi napján uralkodó időjárásra. Ezt azok 
a nagy korrelációs értékek (0,70—0,75) 
indokolják, melyeket Pagava 1946-ban 
számított ki [lj. Eljárása a következő 
volt : A t. sz. körzetet felosztotta apró 
négyzetekre. Minden nap talajnyomás tér
képét megrajzolta és azt. vizsgálta, hogy 
a megfelelő négyzetekben a bárikus mező 
előjele állandó marad-e, vagy változik-e 
egyik napról a másikra. így nyert a 
perióduson belül 0,7-es korrelációt a bári
kus mező megmaradására, ami 85—90%- 
os beválási valószínűséget jelent. Ugyan
akkor két szomszédos periódus tendenciá
jának összefüggését is vizsgálta a bárikus 
mező előjelének szempontjából, melyre 
mindössze 0,26-os korrelációs együttha
tót kapott. Ez várható is volt. így tehát 
a periódustendencia alapján gyakorlatilag 
prognosztizálhatjuk egyrészt azt, hogy 
milyen lesz az egész periódus folyamán 
a bárikus mezők eloszlása, másrészt pedig, 
hogy milyen irányban fognak a bárikus

255



képződmények áthelyeződni. Pagavának 
ezt a tételét a gyakorlatban most is 
eredményesen használják.

A folyamatban levő periódus analizá
lásához és prognosztikai útmutatások ké
szítéséhez meg szokták rajzolni a folya
matban levő és a megelőző periódus ten
denciáinak izallohipsza térképét. Ez a tér
kép szemléletesen mutatja, hogy az új 
periódusban mely területeken csökken 
vagy nő a nyomás az előző periódushoz 
képest. Ezenkívül a perióduson belül a 
napi izallohipsza térképeket is megraj
zolják a folyamaton belül lejátszódó vál
tozások pontosabb analízise céljából.

Jóval nehezebb a következő periódusra 
prognózist adni. Nagyvonalúan módszer
tanilag két csoportba lehet osztani az 
előrejelzést :

1. analógia keresés,
2. a folyamatok szinoptikai előrejelzé

sével történő prognózis.
Az első út, mely az analógiák módszerét 

követi, nem vezetett eredményre. Siskov [7] 
statisztikai alapon mutatta ki ennek a 
módszernek hibáit.

Az előrejelzés másik módszere Pagavának 
1946-ban közzétett kutatásain alapul [1]. 
Számos, gyakorlatilag megállapított tétel 
segítségével a folyó periódus közepes 
nyomáseloszlási, valamint izallohipsza tér
képéből előre jelezhető a következő perió
dus várható nyomáseloszlása. Ilyen téte
lek pl. a következők: ha konvergencia
terület pozitív izallohipszákkal esik egybe, 
az új periódusban ezen a helyen anti
ciklon képződik. Ha egy divergencia- 
terület negatív izallohipszákkal esik egybe, 
ciklon keletkezik. Ha a periódus-tenden
cia izohipszáinak konvergálási körzetébe 
negatív izallohipszák centruma kerül, 
ebben a körzetben nem keletkezik anti
ciklon, mert a negatív izallohipszák gyen
gítik a konvergenciát. Ha pedig a diver- 
gálási körzetbe pozitív izallohipszák cent
ruma jut, ebben a körzetben nem képződik 
ciklon. Pagava ezenkívül még számos 
törvényszerűséget megállapított.

Siskov ezen tételek alapján megvizsgálta 
az 1953 — 54. évi periódusokra adott pro
gnózisokat. A beválási százalék itt is ala
csonynak mutatkozott. Ahol ciklont vár
tak a következő periódusban, mindössze 
az esetek 28%-ában észleltek ciklont. 
.Anticiklon prognózisnál a helyzet még 
rosszabb volt.

A Pa^am-féle izohipsza-izallohipsza pá
rosítás nem végezhető el a t. sz. körzet 
minden pontjára, s éppen ezeken a bizony
talan helyeken adódtak olyan nagy kép
ződmények, amelyek esetleg az egész 
periódus lefolyását szabályozták.

A talajmentére adott nyomásprognózis 
beválása is csak 54—56%-os volt. Ezekből 
a következtetésekből kiderült, hogy a fő

nyomásképződmények prognosztikai út
mutatásai nem elég megbízhatók, a jelen
legi módszerek nem kielégítők.

Szükség van tehát egy új módszerre, 
amely jobban megközelíti a valódi fel
tételeket. Siskov [9] véleménye szerint : 
,,a következő t. sz. periódus folyamatai
nak és időjárásának prognosztikai problé
máit azokkal a szinoptikus folyamatokkal 
kell kapcsolatba hozni, amelyek a pro
gnosztizálandó t.sz. periódus előtt nagyobb 
időközben és a t. sz. körzetnél nagyobb 
területen fejlődnek”.

Hrabrov [10] ugyanerről így ír : ,,a kö
vetkező t. sz. periódusra szóló szinoptikus 
folyamat előrejelzési szabályainak alkal
mazása az operatív munkában nem vezet 
eredményre, azonban a folyamatban levő 
periódusra elég nagy pontossággal készít
hetünk prognózist”.

Röviden összegezve az elmondottakat, 
leszögezhetjük, hogy a t. sz. periódus 
valóban létező szakaszossága, de nem a 
szó legszorosabb értelmében vett szakaszos
sága az időjárásnak. Egyes területeken 
alkalmas makroszinoptikai típusok fel
állítására. A periódusok határainak meg
állapítása meglehetősen szubjektív. A fo
lyamatban levő periódusra prognózis elég 
nagy biztonsággal adható, de sem az analó
giás módszer, sem az eddig alkalmazott 
szinoptikus módszerek nem mutatnak 
annyi eredményt, hogy a gyakorlatban 
fenntartás nélkül alkalmazhassuk azokat.

IRODALOM. [1] Pagava, Sz. T. : A 
távidőjelzés szinoptikus módszerének alap
jai. Gidrometeoizdat. Moszkva—Lenin
grad 1946. — [2] Pagava : A természetes 
szinoptikus körzet. Központi Prognoszti
kai Intézet kiadványai, 36—63.
[3] Pagava : A távprognózis szinoptikus 
módszerének alapjairól, Met. i Gidr., 1953.
3. sz. — [4] Pagava : A természetes szinop
tikus körzet. Met. i Gidr. 1953. 10. sz. -
[5] Pagava : A t. sz. periódus határainak 
megállapítása, Met. i Gidr., 1948. 3. sz. —
[6] Gergely, 0. N., Pegy, D. A. : A termé
szetes szinoptikus periódusokat jellemző 
deformációs mező összetevőinek áthelye
ződése, Közp. Progn. Int. kiadv., 36—3. —
[7] Siskov, V. G. : Az időjárás hosszú 
lejáratú távprognózisában alkalmazott szi
noptikus módszer kérdéséhez, Met. i Gidr., 
1954—2. — [8] Arisztov, N. A. : A közép
távú előrejelzés alapelvei a Szovjetunió
ban, Időjárás, 1954. 6. sz. — [9] Siskov, 
V. G. : A folyamatban levő .t. sz. periódus 
bizonyos jeleinek fontossága a következő 
periódus előrejelzése szempontjából, Met. 
i Gidr. 1955. 4. sz. — [10] Hrabrov, J. B. : 
A természetes szinoptikus periódus előre
jelzése, Met. i Gidr., 1955. 6. sz.

Ambrózy Pál

256



A m eteo ro b io ló g ia i kutatás k érd ése i

Lapunk más helyén Kérdő István fog
lalkozik a bioklimatológia alapfogalmaival. 
Cikkében érinti azt a kérdést is, hogy 
miképpen lehetne a kutatásokat egysége
sebb irányelvek szerint folytatni és melyek 
azok a kérdések, amelyekhez a magyar 
orvosmeteorológiai kutatások kapcsolód
hatnak. A következőkben — mintegy 
kiegészítésként — célszerűnek tartjuk kissé 
részletesebben ismertetni Udo Kóklernek, 
a hallei Egyetemi Orvostudományi Klinika 
munkatársának tanulmányát ezekről a 
kérdésekről, amely a Die Sterne című 
folyóirat 1955. évi 1. számában jelent meg.

Általános néphit, hogy az időjárás 
változásai hatnak az ember, egészségi álla
potára. Azonban hosszú volt az út az 
összefüggések megértéséig és csak száza
dunkban vezetett olyan szempontokra, 
amelyek reményt nyújtanak az összefüg
gések megismerésére. Rendkívül bonyo
lult jelenségek kapcsolatáról van itt szó, 
amelyeket mind biológiai, mind meteoroló
giai szempontból vizsgálnunk kell. A kér
désekkel a meteorobiológia (vagy bioklima
tológia) foglalkozik. A kutatások eleinte 
az egyes időjárási elemek élettani hatá
sára irányultak és csak a szinoptikus 
meteorológia kialakulása után kapott sze
repet az a helyesebb szemlélet, hogy az 
időjárásnak mint egésznek hatását kell vizs
gálni, az ugyancsak egységes szervezetet 
képviselő élőlényekre. Érthető tehát, hogy 
az élettani hatások az egyes elemek válto
zásaival megnyugtatóan nem voltak ma
gyarázhatók, az időjárási frontokkal azon
ban feltétlenül kapcsolatban állanak. Bár a 
részleteket illetően tájékozottságunk még 
nem teljes, általános a meggyőződés, hogy 
a vegetatív idegrendszer tölti be a vevő
antenna szerepét, amely felfogja a légkör 
szakadási felületeiről kiinduló biotropikus 
ingereket, impulzusokat. Ezeket kell tehát 
tanulmányoznunk, hogyha mélyebben 
óhajtunk belelátni az élettani mechaniz
musokba.

Az időjárási frontok élettani hatásával 
szinte áttekinthetetlen mennyiségű tanul
mány foglalkozik. E vizsgálatok eredmé
nyeit de Ruder nyomán a következőképpen 
foglalhatjuk össze :

A meteorotropizmus, vagyis időjárási 
zavarok által kiváltott körfolyamatok 
esetében biztosak az összefüggések a követ
kező betegségeknél : szív- és vérkeringési 
zavarok, tüdőembólia, hűdések, mellangi- 
nás állapotok, epe- és húgykőbántalmak, 
csecsemőtetánia, influenza, időjárás okozta 
fájdalmak krónikusan megváltozott szö
veteknél, lélektani hatások (öngyilkossá
gok), halálesetek általában.

Valószínű a meteorotropizmus a követ
kező bántalmaknál : gégekrupp, tüdőgyul
ladás, rángógörcsök, traumatikus epilep
szia rohamai, vakbélgyulladás, anginák és 
tüdő vérzés.

Kérdéses, illetve valószínűtlen a hatás : 
diftéria, vörheny, gyermekbénulás eseté
ben.

A fenti eredmények ellenére komoly 
ellenvélemények, illetve tények sorozata is 
felmerül a meteorotropizmust illetően. 
Az időjárási jelenségek ui. a kiváltó okok 
sorozatában nem az egyetlen, vagy a leg
gyakoribb hatást képviselik. Nyilvánvaló, 
hogy például szívzavarok esetében lég- 
körtani hatásokon kívül lelkiek (ijedelem, 
öröm stb.), vagy fizikaiak (tréning foko
zása, túltelj esítmény stb.) is szerepet 
kapnak.

Ilyenfajta meggondolások természetesen 
más meteorobiológiai problémára is érvé
nyesek. Két bonyolult rendszer össze
hasonlítása esetén eredményt ugyanis csak 
a többszörös korreláció matematikai mód
szereivel nyerhetünk. Ugyanez áll azokra 
az összefüggésekre, amelyek a Napon 
lejátszódó jelenségekkel kapcsolatosak. Ma 
még igen kevés ismerettel rendelkezünk 
ezeknek a jelenségeknek fizikai alapjairól, 
de mégsem szabad és nem is lehet az ilyen 
összefüggések létezését tagadni. Egyszerű 
módon azonban ezek a jelenségek és össze
függések nem kezelhetők. A kérdések tel
jes megfejtése azonban a természettudo
mány szinte valamennyi szakágazatából 
a szakértők egész hadseregének együttes 
munkáját kívánná meg, amely a föld
kerekségen lehetőleg egyenletesen elosztott 
észlelőállomások anyagára támaszkodnék. 
Az anyagot a legmodernebb módszerek
kel (eíektronikus számlálógépek segélyé
vel) kellene kiértékelni. Ez a munka a 
nemzetek közötti békés együttműködés 
számára olyan cél marad, amelyből az 
egész emberiségre új ismeretek és fel sem 
mérhető anyagi haszon származnék.

Már most is kijelenthetjük azonban, 
hogy a jogosan felsorakoztatható ellen- 
véleményekkel szemben az időjárás, ponto
sabban az időjárási frontok élettani hatásá
nak ténye bizonyítottnak látszik. A ható
tényezők kérdése azonban még nyitva áll 
a további kutatások részére. A követke
zőkben Köhler a lehetséges hatótényezők 
sorával foglalkozik. Megállapítja, hogy 
két különböző légtömeg szakadási felüle
tén igen lényeges termodinamikai folya
matok játszódnak le. Ezeken túlmenően 
azonban a légkör elektromos mezeje is 
változásokat mutat, amelyek a leghosz- 
szabb elektromágneses hullámok (infra-
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hosszú hullám, ,,atmospherics”) zavaraival 
járnak karöltve. Ezek is használható 
jelzőknek mutatkoztak, amelyek például 
kapcsolatot mutatnak amputáltak front- 
érzékenységével, de egészséges kísérleti 
alanyok reakcióival is és emiatt a közle
kedési balesetek gyakoriságával, de még 
a bűntettek és öngyilkosságok előfordulá
sával is.

Az infra,hosszú hullámok (amelyeknek 
rezgésszáma 100 Herz alatt van) keletke
zését ma még nem ismerjük pontosan, 
azonban a szakadási felületekkel és ziva
tarokkal való szoros összefüggésük két
ségtelen tény. A teljesség kedvéért meg
említjük, hogy a frontokról künduló gyor-s 
légnyomásingadozások hatására is gondol
tak, amelyek zárt helyiségekben is meg
állapíthatók és a fül labirintusain keresztül 
az idegrendszerre is hatást gyakorolhatnak. 
Erre nézve azonban döntő bizonyítékot 
még nem sikerült felmutatni.

De az elektromos légköri zavarok ( at
mospherics) időjárás-élettani hatását sem 
ismerték' el vita nélkül, bár kimutatták, 
hogy ezek épületek belsejében is hatással 
lehetnek. Fennáll viszont, hogy hasonló 
zavarokat különböző elektromos gépek 
(pl. gépkocsik, porszívók stb.) is kibocsá
tanak, sőt ezeknek az erőtereknek az erős
sége a természetes zavarokénál is nagyobb. 
Ha tehát e zavarok megítélésénél célszerű 
is bizonyos tartózkodást tanúsítani, nem 
lenne helyes a légköri villamosság változá
sainak fontosságát tagadni a meteoro- 
tropizmus kérdésében.

A magasabb frekvenciájú elektromos 
rezgések (1 millió Herz fölött) élettani 
szempontból sokkal fontosabbaknak lát
szanak. Ugyanis a kolloid-kémiai reakciók
nak egész sorozata létezik, amelyek a külső 
levegőtől elzárt helyiségekben is működ
nek. Bizonyos energiagazdag elektromág
neses hullámoknak a kolloidális oldatokra 
váló hatásával bizonyára sok időjárással 
összefüggő élettani jelenséget lehet majd 
kapcsolatba hozni.

Nyilvánvaló, hogy a légkör elektromos 
állapota a kívülről érkező ionsugárzások
nak is függvénye. Ezek a sugarak részben 
a  kozmikus sugárzásból erednek, részben 
a Nap felszínéről. Az ionoszférán keresztül 
tehát nemcsak a légköri villamosság erő
terére, hanem a légrétegek (sztratoszféra, 
troposzféra) állapotára is hatással lehetnek 
ezek a sugarak. Igv például a rendellenes 
(szporadikus) E-réteg ionizációjának maxi
muma idején csoportosan lépnek fel ziva
tarok. Ez a tény tehát arra mutat, hogy 
az ionoszféra és az időjárási frontok között 
kapcsolat van.

Az ionoszféra jelenségei viszont igen 
szoros összefüggésben állanak a naptevé
kenységgel. Valószínű hogy elsősorban az 
ultraibolya sugárzás és a korpuszkuláris 
sugárzás hatása egymástól térben és idő
ben elkülönülve hozza létre az ionoszféra 
zavarokat. Legújabban több kutatónak 
( Düll-ék, Scherhaag, Péczely) sikerült már 
megállapítania, hogy az említett kétfajta 
sugárzás a magas-légkörön keresztül a 
troposzféra állapotára is befolyással van. 
Például a szoláris eredetű korpuszkuláris 
sugárzásnak a légkörbe való behatolása 
helyén csökken a légnyomás.

Kérdés azonban, hogy a biotrop tényező 
az időjárási frontból indul-e ki, vagy pedig 
az időjárási front kiváltásában esetleg 
szerepet játszó magaslégköri elektromos 
— végső fokon kozmikus eredetű — hatás
sal kapcsolatos-e ? Köhler véleménye sze
rint ennél a kérdésnél figyelembe veendő 
az az érdekes tény, hogy az úgynevezett 
időérzékenység sok embernél 24 vagy még 
több órával előbb lép fel, mint az idő
járásnak észrevehető megváltozása. Utal 
arra, hogy kb. ugyanilyen hosszú az az 
időtartam is, amennyi idő alatt a nap
kitörések hatása a Földön jelentkezik. 
Ha tehát a naptevékenységnek régebben 
feltételezett korrelációi nem is rendelkez
nek kellő bizonyítóerővel, akkor sem ta
gadhatjuk a szoláris és élettani folyamatok 
között fennálló lehetséges kapcsolatokat. 
Ennek a kérdésnek elbírálásához azonban 
a legszorosabb együttműködés szükséges 
a napfizikus, a meteorológus és az orvosok 
között. Megemlíti azt is, hogy a naptevé
kenységet illetően kényelmes és elég érzé
keny mutatóként használhatjuk a föld- 
mágnességi jellemszámokat. Nem szabad 
azonban megfeledkeznünk az ultraibolya 
sugárzás, vagy az ultrarövid elektromág
neses hullámok, illetőleg a Napról eredő 
röngtensugarakról sem, amidőn a bio- 
tropikus hatótényezőt keressük. A koz
mikus sugarak nagy energiája komoly 
változásokat okozhat a sejtek és vírusok 
életében, azonban e sugarak összenergiája 
végső fokon mégis kicsiny. Ezeknek idő
járási kapcsolatairól még keveset tudunk.

Plelyesnek látszik e pontnál fejtegeté
seinket bevégezni, amelyeknek hivatása 
csak az lehet, hogy bemutassa a meteoro- 
biológiai problémák változatosságát és a 
kutatás lehetőségeinek sokrétűségét. Bőven 
van tennivaló a módszertani nehézségek 
leküzdésénél is. Éppen ezért nincs még egy 
olyan tudomány, amelyik annyira rá 
volna utalva a .szakkutatók együttműkö
désére, mint éppen a meteorobiológia.

Berkes Zoltán
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BAUR, FRANZ: Physikalisch-statistische Regeln als Grundlagen für Wetter- und 
Witterungsvorhersagen. (Az idő-előrejelzés alapjául szolgáló fizikai-statisztikai sza
bályok). Akademische Verlagsgesellschaft MBH Frankfurt am Main 1956. Első kötet, 
138 (FR 4) oldal 30 ábrával, 2 színes táblával, 2 korrelációs táblázattal és 72 egyéb 
táblázattal.

A napi szinoptikus szolgálatnak, de főként a távidőjelzésnek igen nagy szüksége 
van olyan fizikailag alátámasztott és statisztikailag igazolt szabályokra, melyek segít
ségével tárgyilagosan mérlegelhető bizonyos időjárási események bekövetkezése. Baur 
professzor ebben a könyvében ilyen szabályokat közöl, számszerűit 27-et, azonban a mű 
■ennél sokkal többet nyújt, mert a fölvetett új gondolatok, a közzétett rendkívül értékes 
táblázatos anyag mind megannyi új kutatásra serkentenek. A szabályok megtalálása 
kiváló példát mutat arra, miként kell fizikai meggondolásokból kiindulva valamely föl
tételezett összefüggést kibogozni a meteorológiai megfigyelések számtengeréből, majd 
a megtalált törvényszerűséget az eddig föltárt ismereteink összességében értékelni.

A törvények föltárása a természettudományok területén kísérletek elvégzésével 
történik. Az időjárási folyamatok kutatásánál azonban a dimenziók nagysága miatt 
nem lehet szó kísérletekről, ezért nagyszámú esetet kell tanulmányoznunk, éspedig 
lehetőleg olyan nagyszámút, hogy abban minden lehetséges állapot többször is elő
forduljon. Ez a tény teszi elkerülhetetlenül szükségessé a valószínűségszámítás alkalmazá
sát a meteorológiában. Valamely föltevést igazoltnak csak akkor tekinthetünk, ha 
bizonyos küszöbérték alatt marad annak valószínűsége, hogy a föltételezett esemény 
a véletlen ingadozások által is bekövetkezhet. Mint a bevezetőben a szerző kifejti, ennek 
a küszöbértéknek a kijelölése bizonyos fokig önkényes lehet, azonban ennél nagyobb 
önkényt jelentene az ez ideig használatos küszöbértékek megváltoztatása. Szerző tehát 
az eddig használatos 0,0027 küszöbértéket fogadja el a nulla hipotézis igazolására. (Fiz 
az érték megfelel a Gauss-görbe ± 3  a abszcisszákon túl eső részei területének.)

A könyv négy fejezetből áll. Az első fejezet az azóri problémával kapcsolatban 
tíz szabályt állapít meg a január 22 — augusztus 21 időszakra a Közép-Európában 
(Potsdam) bekövetkező 24 órás légnyomás-változások előrejelzésére az azóri, illetve az 
észak-atlanti körzetek előző napi légnyomás-változásai alapján A fejezet további részé
ben a Közép-Európában föllépő többnapos száraz és nedves, valamint a mérsékelt öv 
észak-amerikai és ausztráliai körzeteiben föllépő száraz időszakok statisztikai előre
jelzését tárgyalja.

A második fejezet az általános légkörzéssel foglalkozik, vázolja a szubtrópus1 
magasnyomású zónák keletkezésének elméletét, majd a futóáramlásokat (jet stream) 
tárgyalja, végül vázolja a cirkuláció nagyobb terület fölött föllépő főbb típusait. Nyolc- 
típust különböztet meg, az áramlás zonális, illetve meridionólis jellege szerint. Kár, hogy 
nem közöl arra vonatkozó statisztikát, hogy az egyes típusok pl. Európa területén 
havonként milyen gyakorisággal jelentkeznek.

A harmadik fejezet az Északi Félgömb fölötti naponkénti cirkulációt tárgyalja 
az 1949—51. évek adatai alapján. A könyvnek ez a része rendkívül értékes adatokat 
tartalmaz, mert egyrészt közli az említeti időszak minden egyes napjára a geosztrofikus 
szél zonális és meridionális összetevőit az egész Félgömbre az 55—60°, illetve az 50 — 65° N 
szélességekre a súrlódási szint határán, valamint az 500 mb-os szintben. Másrészt megadja 
ugyancsak minden napra a futó áramlás földrajzi szélességét a 40“ és 20 t\ hosszúságok 
között az 500 mb-os szinten. Részletesebben foglalkozik a mérsékelt öv áramlásával 
ellentétes kelet-nvugati irányban mozgó bárikus képződményekkel a Rofssby-féle cn-ku- 
lációs formula alapján.

A negyedik és a könyv legterjedelmesebb fejezete az időjárás és a naptevékenység 
összefüggéseit vizsgálja. Az Északi Félgömb három nagyobb körzete (Közép-Európa, 
Észak-Atlanti térség és az USA északkeleti része) számára hat uralkodó időjárási típust 
állapít meg a légnyomás, a hőmérsékleti és a csapadék évszakos anomáliái alapján, 
melyek a zonális légkörzés erősödésének, illetve gyengülésének különböző fokozatait
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jelzik. Az utolsó 18 napfoltciklus vizsgálata azt mutatja, hogy a nyugat-keleti légkörzés, 
intenzitása a cikluson belül kétszeres ingadozást mutat : a maximumok és minimumok 
táján csökken, közöttük pedig erősödik. Ezt követően kilenc szabályt állapít meg, melyek 
a közép-európai időjárás és időjárási helyzet napfoltciklussal való összefüggését rögzítik. 
A következőkben fizikai magyarázatot találunk a napfoltcikluson belüli kettős inga
dozásra. A magyarázat lényege az, hogy a napfoltokkal párhuzamosan növekvő fáklyák 
hőmérséklet-növelő hatását a foltszámokkal ugyancsak növekvő naplégköri sugárzás
elnyelés olyan módon szabályozza, hogy a hősugárzás a cikluson belül kettős sinus 
hullámot ír le. Ez a kettős ingadozás jól kimutatható a szolárkonstans adatokban is 
(5—6 év közötti periódus). Ezt követően a szerző kimutatja, hogy olyan esetekben, 
midőn a napfoltszám 27 nap alatt legalább 30-cal növekedett, az 500 mb-os szintben a 
téli félévben megerősödött a W — E irányú szélkomponens. A fejezet utolsó részében 
két szabályt közöl a napfoltszámok havi átlagai alapján történő téli évszakos hőmérséklet- 
előrejelzéshez.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Baur legújabb könyve szerfölött értékes 
nyeresége a meteorológiai irodalomnak, s részint a könyvben közölt szabályok fel- 
használásával, részint pedig az értékes táblázati anyag lehetőségeinek kiaknázásával 
hazai rövid és hosszúlejáratú prognózis szolgálatunk is hasznos segítséget nyerhet.

Péczely György

WEBER, E R N A : Grundriss der biologischen Statistik (A biológiai statisztika 
alapvonalai). Második kiadás, 456 (B/5) oldal, 92 ábra, táblázatokból álló függelék. 
Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 1956.

A klimatológiai és agrometeorológiai kutatások további fejlődésének egyik döntő 
tényezőjét a statisztikai matematika és valószínűségszámítás korszerű módszereinek 
eredményes alkalmazásában jelölhetjük meg. Éppen ezért örömmel fogadunk minden 
olyan művet, amely a statisztikai matematika és valószínűségszámítás alkalmazási 
oldalát mutatja be. Weber új könyve ezt a követelményt messzemenően kielégíti : gazdag 
és jól választott példa-anyagából minden természettudományos kutatással foglalkozó 
szakember bőven meríthet.

A könyv első kiadása 194S-ban jelent meg. Második kiadásában nemcsak átdolgo
zott fejezeteket találunk, hanem számos újat is. így például az empirikus eloszlásokat 
tárgyaló részt a grafikus ábrázolásról írt fejezet bővíti, mindenekelőtt azzal a szándékkal, 
hogy egyes esetekben — a számszerű és gyakorlati megoldásokon túlmenően — az 
ábrázolás helyes, vagy célszerűtlen voltára mutasson rá. Hasznosak a variációs köz 
és közepes eltérés összefüggését fejtegető oldalak is, különösen azért, mert a közepes 
eltérés becslésere egyszerű eljárást mutatnak be.

Az elméleti eloszlásokat tartalmazó rész — a valószínűségszámítás fő tételein kívül — 
a hipergeometrikus, a Baves-féle eloszlással és a Bayes-féle teorémóval bővült, s jól 
választott példák világítják meg a negatív binomiális és Neyman-féle eloszlás lényegét. 
E két utóbbi eloszlás jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha tapasztalati eloszlást 
elméletivel hasonlítunk össze, és főként abban az esetben, ha az észlelt eloszlásban a 
variancia nagyobb a számtani középnél. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyez
nünk : mivel ez az eloszlás kevéssé ismert, s az az írásmód (-s2>- x) a pozitív binomiális 
vagy a Poisson-eloszlás esetében gyakran hasonlóságot mutat, néha téves végkövetkez
tetésekre vezethet.

A Neyman-féle eloszlás tárgyalása nem teljes : kizárólag az A típusról van szó. 
Csak a könyv kéziratának elkészülése után jelent meg G. Beáll-nak és R. R. Rescia-nak 
az a tanulmánya, amelyben a Neyman-féle eloszlásra vonatkozó általános formulájukat 
vezetik le. Az n 0 esetnek megfelelő A típus mellett kimutatják, hogy az n -- 1 
(B  típus) és az n =- 2 (G típus), sőt még az n >  2 feltételeknek megfelelő eloszlások 
bizonyos esetekben az adott eloszlásokhoz pontosabban idomulnak.

A már említett bővítéseken kívül jelentős még a variancia-analízisről írt fejezet, 
amely különösen az agrometeorológusok és agronómusok számára tartalmaz hasznos 
útbaigazítást.

Weber könyvének csak egy-két jellegzetes vonását emeltük ki. Tartalmának egyéb 
részeivel és szerkezetével kapcsolatban azt említhetjük meg, hogy világos gondolatmenete 
didaktikai szempontokat is szolgál, és — célkitűzésének megfelelően — a nem mate
matikus szakember számára valóban maradéktalan megértést biztosít. Ajánljuk klimato- 
lógusainknak és agrometeorológusainknak, hogy Weber könyvét alaposan tanulmá
nyozzák. ” ‘ _ , . „ .Best frigyes
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KONCEK, MIKULÁS : Teplotné pomery Bratislavy (Bratislava hőmérsékleti 
viszonyai). 80 (B/5) oldal, 27 ábra, 47 táblázat, V. V. Slovenskej Akadémie Vied, 
Bratislava, 1956.

A neves szerző az 1851 — 1950-ig terjedő 100 esztendős hőmérsékleti sorozatot dol
gozta fel legújabb éghajlati monográfiájában. Sokoldalú és alapos munkát végzett mind 
a bratislavai hőmérsékleti sorozat homogenizálása, mind pedig az éghajlati karakteriszti- 
kumok megállapítása érdekében.

Úgy véljük, nem lesz érdektelen, hogy Koncéit tanulmányából néhány konkrét 
eredményt is megemlítünk. Igv például Bratislava évi középhőm'érséklete 9,94° ; július
ban 20,6° és januárban —1,3° a havi középhőmérséklet.

Ami a szingularitásokat illeti, Bratislavára az jellemző, ami általában a hőmérsékleti 
viszonyokkal kapcsolatban Közép-Európában is tapasztalható. A hőmérsékleti viszo
nyok szekuláris menete az előző évszázad második felének kezdetekor szárazföldi, a 90-es 
évektől az 1911 — 1920-ig terjedő évtizedig tengeri, majd az 1941 —1950. évtizedben 
ismét szárazföldi jelleget mutat.
M Az évi, havi és napi közepek gyakorisága eloszlásának, s az interdiurnus változások 
feldolgozásán kívül a hőmérséklet szélső értékeinek jellemzőit is kimerítően tárgyalja 
a szerző. Az utóbbival kapcsolatban, mint érdekességet megemlítjük, hogy a Bratis- 
lavában észlelt legmagasabb hőmérséklet 38,1° volt, s a legalacsonyabb —26,7°. (A hőmér
sékleti szélsőértékek elemzésére az 1891 — 1950-ig terjedő észlelési sorozat állott rendel
kezésre.)

Ugyancsak értékes a tanulmánynak az a része, amely részleteiben hasonlítja össze 
Wien és Bratislava hőmérsékleti viszonyait. Ennek eredményeként megállapítható volt, 
hogy derült és meleg nyári napokon Bratislavában átlagosan 2 —3°-kal nagyobb a hőmér
sékleti maximum, mint Wienben. N és NW szél esetén, tehát jó szellőzést feltételezve, 
a két város hőmérsékleti viszonyai hasonlók. Mindezt kiegészítik a Bratislava és köz
vetlen környékének hőmérsékleti viszonyait összehasonlító vizsgálatok.

Befejezésül megemlíti a szerző, hogy Bratislava hőmérsékleti viszonyainak még 
részletesebb elemzésére is mód van. Érdeklődéssel várjuk az ilyen tárgyú újabb tanul
mányát, mert azt — amint ezt már a bevezetőben említettük — a magyar éghajlati 
viszonyok tüzetesebb feltárása érdekében rendkívül hasznosnak és gyakorlatiasnak 
tartjuk. Dési Frigyes

ASPIRATIOXS-PSYCÍIROMETER-TAFELN herausgegeben vom Deutschen 
Wetterdienst. Akademie-Verlag, Berlin, 1955. XXI-f-183 (A/4) oldal, teljes vászonkötés
ben. Ára 35 DM.

A meteorológus legszükségesebb, naponta nélkülözhetetlen segédkönyve a pszichro- 
méter-könyv. A múlt század 80-as éveiben Assmann szellemes találmánya, az aspirált 
(szellőztetett) száraz-nedves hőmérőpár, mind jobban elterjedt. Majd amikor csak a 
nedves hőmérő szellőztetésére hasonló elven szerkesztett, de ugyanolyan szélsebességgel 
bíró műszer már majdnem kiszorította az addig használatos August-ié\e pszichrométert, 
szükségessé vált olyan táblázatok kiszámítása, amelyek az abban áramló levegő sebessé
gét veszik alapul. Áz első ilyen táblázatot Hellmann kezdeményezésére a berlini Meteoro
lógiai Intézetben számították ki, s az új táblázatok 1908-ban meg is jelentek. 1914-ben 
a II., 1937-ben a változatlan III. kiadás látott napvilágot. A meteorológiai megfigyelő 
szolgálat általános fejlődése szükségessé tette a legújabb kiadást. Ez azonban már nem 
változatlan, hanem a mindennapi szolgálatban fölmerült kívánságokat teljes mértékben 
figyelembe vette.

A leglényegesebb változás abban áll, hogy az OMM határozatának megfelelően 
a telítettségi gőznyomás adatai is bekerültek a táblázatokba a Smithsonian Tables 1951. 
évi kiadásából, továbbá, hogy — a pszichrométer állandóját a jég fölött 0,43-mal alapul 
véve — új számításokkal a tábla ezen részében az adatok is lényegesen megváltoztak. 
Ennek következtében a Sprung-féle pszichrometrikus képletben a T és T ’ közötti különb
séget nem változatlanul fél értékkel számolják, hanem jéggel borított nedves hőmérő 
esetében C — 0,43 a javítási tényező. A végzett számítások következtében a nyert 
adatok a régebbiektől eltérnek, sőt egyes értékeknél számottevő az eltérés. A számítások 
úgy mint eddig, a 755 mm-es nyomásra történtek.

Tekintettel arra, hogy ilyen terjedelmes és kibővített aspirációs táblázatnak a 
kiadása igen költséges, már eleve gondoskodtak arról, hogy nagyobb elterjedést bizto
sítsanak neki. Ezért kibővítették a táblázatokat, hogy a trópusokon is zavartalanul 
használhatók legyenek. Magam is tapasztaltam annak idején, az 1925—27. években, 
hogy 1000 m szintben és szubtrópusi vidékeken csakis számítások útján, esetleg extra
polálással lehetett a kívánt nedvesség-adatokat megkapnom. Miután az új táblázatokat
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-j-55°-ig számították ki, s -j-45,9 nedveshőmérő adatig, olyan előrelátással készültek, 
hogy majdnem minden eshetőségre gondoltak.

Ugyancsak a táblázatok gyakorlati használhatóságát emeli az a körülmény, hogy 
minden táblázat mellett az időjárási hírszolgálat érdekében megadták a gőznyomás 
,,e” értékéből az annak megfelelő harmatpontot is, amelynek megállapítása eszerint 
pillanatokon belül megtörténhetik. A függelékben továbbá két új táblázat is van, még
pedig a harmatpont megállapítása a tényleg meglevő gőznyomásból, valamint a telített
ségi hiány megállapítása a hőmérsékletből és a nedvességből.

Végül meg kell még említenem, hogy a kiadvány angol, francia, orosz és kínai 
nyelven is tartalmaz rövid használati utasítást. Ami a nyomdai kiállítást illeti, az első
rendű : a táblázatok tiszta, éles, offset nyomással, erős, nem fényezett papíron készül
tek, így élettartamuk is hosszabb lesz, inint\a régi táblázatoké. A táblázatokat a Deutscher 
Wetterdienst (Bad Kissingen) dolgozta át és rendezte sajtó alá, Braunschveigben nyom
ták. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Kína, Lengyelország, Magyarország, Románia 
és a Szovjetunió, valamint a Német Demokratikus Köztársaság, tehát a népi demokra
tikus országok területén az Akademie-Verlagé a terjesztés joga. A 35.— DM ár méltá
nyosnak mondható.

Az új táblázatokra már igen nagy szükség volt. Összeállításukért teljes elismerés 
illeti mind a szerkesztő intézetet, mind pedig az előállító üzemet.

Bcthly Antal

DR. ERNST WANNER EMLÉKEZETE.
Még a múlt év őszén, 1955. november 4-én 
költözött el az élők sorából dr. Ernst 
Wanner (1900—1955), a svájci Meteoroló
giai Intézet munkatársa. Intézetének he
lyettes igazgatójaként elsősorban szerve
zeti, adminisztrációs feladatok kötötték 
le alkotó készségét, kitűnő geofizikus- 
képzettsége, természetkutatói elhivatott
sága azonban még így is hozzásegítette 
ahhoz, hogy nemzetközi téren is elismert 
és értékelt eredményeket érjen el. Érdeklő
dését főleg a földrengéstani és földmágnes- 
ségi kérdések kötötték le. Szeizmológiai 
téren az alpi redő zónák rengés viszonyairól, 
az Alpok tektonikájáról, nemkülönben a 
földrengések és a meteorológiai jelenségek 
időbeli eloszlásáról s összefüggéseiről írott 
tanulmányai keltettek figyelmet. Az e 
téren, valamint a földmágnességi mérések 
terén kifejtett munkássága folytán lett 
a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Unió svájci bizottságának elnöke, Svájc 
képviselője a szeizmológiai Európa-Bizott
ságban, végül a Nemzetközi Szeizmológiai 
Egyesülés elnökhelyettese. Korai halála 
komoly vesztesége a nemzetközi tudomá
nyos világnak is, ezért emlékezett meg róla 
most külön, meleghangú kiadványban a 
svájci Meteorológiai Intézet. (K . J.) *

*

PAUL RAETHJEN 60 ÉV ES. Ennek 
az évnek április 11. napján töltötte be- 
60. életévét P. Baetlijen német meteoroló
gus-professzor. Hamburgi egyetemi tan
székén a meteorológusok hosszú sorát 
oktatta kiváló didaktikai készséggel. Álta
lánosan ismert háromkötetes munkája : 
Einführung in die Physik der Atmosphäre, 
mely egyszerű tárgyalásmódjával, jól ki
választott ismeretanyagával a gyakorlott 
pedagógust mutatja be. Az elmúlt évek
ben megjelent Dynamik der Zyklonen című 
műve a modern meteorológia eredményeit 
foglalja össze napjaink legérdekesebb 
munkaterületén. Könyvei és gazdag iro
dalmi munkásságának teimékei között 
különösen értékesek a dinamikus meteoro
lógia területén mozgó úttörő tanulmányai, 
melyekből a magyar meteorológusok is sok 
ismeretet merítettek. ( B. B.)

★

MAGYAR METEOROLÓGUSOK LÁ
TOGATÁSA BULGÁRIÁBAN. A bolgár 
kormány meghívására Dési Frigyes egye
temi tanár, az Orsz. Meteorológiai Intézet 
igazgatója és Béli Béla, a pestlőrinci 
Aerológiai Obszervatórium vezetője ez év 
júliusában két hetet töltöttek Bulgáriá
ban. A látogatás célja a két ország meteoro
lógiai szervezetének, szolgálatának, tudc-
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mányos munkájának kölcsönös megisme
rése és a szakmai tapasztalatok kicserélése 
volt. A magyar szakértők egv-egy napot 
töltöttek a bolgár .Meteorológiai Szolgálat 
egyes munkaterületein : így a Klimatoló
giai, a Prognosztikai, az Aerológiai, az 
Agrometeorológiai és a Műszerkonstruk
ciós Osztályokban. Tanulmányozták az 
állomáshálózat fenntartását és ellenőrzé
sét végző Hálózati Osztály és az észlelések 
feldolgozásával foglalkozó, valamint a 
tájékoztató szolgálatot ellátó Feldolgozó 
Osztály munkáját.

.Magyar részről egy-egy előadás hangzott 
el az Orsz. Meteorológiai Intézet szerveze
téről, operatív és kutató programjáról 
( Dési Frigyes), továbbá a magyar meteoro
lógiai obszervatóriumok (Pestlőrinc, Mar- 
tonvásár és Siófok) munkájáról és a kuta
tások eredményeiről ( Béli Béla).

A kéthetes látogatás során a magyar 
meteorológusok megtekintették Bulgária 
jellegzetes vidékeinek (Rila-hegység, Kö
zépső Balkán, Észak- Bulgária, Bolgár 
tengerpart) állomáshálózatát. A vendég
látók bemutatták a hálózat egyes centru
mainak szervező és feldolgozó munkáját, 
valamint a tengeri meteorológiai szolgá
latot.

A bolgár és a magyar meteorológiai 
szolgálat szervezete — elnevezésbeli kü
lönbségektől eltekintve — hasonló fel
építésű. A két ország földrajzi fekvésének, 
domborzatának és mezőgazdasági jellegé
nek megfelelően sok hasonlóságot találunk 
a kutatási témák megválasztásában is. 
Mindkét ország meteorológiai kutatásai
ban jelentékeny szerep jut a mezőgazda- 
sági vonatkozású kérdéseknek, a nyári 
félév nagy csapadékainak, a felhő- és a 
csapadékképződés feltételeinek, a fenoló- 
giai kutatásoknak, a talajművelés hő- és 
vízháztartási kérdéseinek. A szinoptikus 
tanulmányok rendszerezése céljából mind
két országban kutatják a jellegzetes idő
járási típusok sajátságait, fellépésük gya
koriságát, a csapadékot befolyásoló ténye
zők között pedig a függőleges légáramlás 
hatását, a csapadékképződés termikus 
feltételeit, a turbulens légréteg változásait 
stb.

Ezeknek a problémáknak vizsgálata — 
éppen úgy, mint Magyarországon — nem 
szorítkozhat az országhatárok által körül
zárt, a vizsgálatok számára szűknek 
mondható területre. Éppen ezért a bolgár 
meteorológiai kutatások kiterjednek a 
Balkán félsziget időjárási típusaira, a Fe
kete-tengeren bekövetkező ciklonképzó- 
désekre és ciklonfeloszlások okaira, vagyis 
— igen helyesen — egy természetes föld
rajzi vagy szinoptikus egység adja meg 
a ' kutatások térbeli határait. Magyar- 
országon a meteorológiai kutatások ugyan
ezt az utat követik. A Kárpátok, az Alpok,

az Adriai-tenger stb. térségében lejátszódó 
légköri folyamatok részletes ismerete nél
kül Magyarország időjárásának kutatása 
csak leíró jellegű lehet, a fizikai okok 
megismerésének reménye nélkül. Éppen 
ezért a kis országokra tagolt Közép- és 
Délkelet-Európa szinoptikus és éghajlati 
problémái csak az egyes országok szoros 
tudományos kapcsolata útján oldhatók 
meg. Ezen az úton jelentős, de még csak 
a kezdeti lépés volt a bolgár és a magyar 
meteorológusok találkozása, amelyet a 
jövőben remélhetőleg szoros együttműkö
dés követ.

Ennek az együttműködésnek első lát • 
ható jelei azok a tudományos cikkek lesz
nek, amelyek bolgár részről az Időjárás
ban, magyar részről pedig a bolgár Hidro- 
logija i Meteorologija-ban jelennek meg a 
közel jövőben. Nagyon szerencsés alapot 
jelentene ennek a tudományos dolgozat
cserének a számára olyan kutatási témák 
kiválasztása, amelyek a Balkán félsziget 
és Közép-Európa közös makroszinoptikai 
és makroklimatológiai kérdéseire irányul
nak.

Bulgáriai látogatásunk során meleg ba
ráti fogadtatást és hagyományos vendég
szeretetet tapasztaltunk Krastanov pro
fesszor, a bolgár Hidrometeorológiai Szol
gálat igazgatója, és valamennyi bolgár 
meteorológus részéről. A találkozót mind
végig a szakmai kapcsolatokon túlmenő 
őszinte baráti légkör jellemezte. ( B. B.)

A NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI ÉV 
METEOROLÓGIAI KUTATÁSAINAK 
MEGSZERVEZÉSE. Az NGÉ közeledtével 
mindinkább előtérbe nyomulnak az egész 
világra kiterjedő kutatómunka szervezési 
kérdései. Ezekkel foglalkozott — egyéb 
programpontok mellett — a Meteorológiai 
Világszervezet (OMM) Végrehajtó Bizott
sága az 1956 áprilisában Genfben tartott 
ülésén. Az NGÉ tudományos feladatait 
már több ízben megvitatták az OMM 
különböző munkacsoportjaiban s ezekről 
több összefoglaló ismertetés jelent meg. 
Most azokról a feladatokról tárgyaltak, 
amelyek a közös munka megszervezése 
és irányítása terén merültek fel. Minden
esetre az eddigi megbeszélések és viták 
során jól kikristályosodott az NGÉ meteoro
lógiai kutató munkájának célja : az álta
lános földi légcirkuláció fizikai, dinamikai 
és termodinamikai folyamatainak vizsgá
lata. Ezért kívánatos, hogy az egész világ 
minden meteorológiai szolgálata részt ve
gyen ebben a kutatómunkában.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon 
nehéz és gyakran megoldhatatlan feladat 
az egész földre kiterjedő észlelési anyag
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összegyűjtése, az egyes kiadványok, napi, 
havi és évi jelentések felkutatása. Ezek 
nem teljesen egységes formában, gyakran 
nagy késéssel közlik az észlelt anyagot. 
Ezért az NGÉ észlelési anyagának össze
gyűjtésére és publikálására az OMM ke
retében adat-központot szerveznek a Tit
kárság mellett. Már kidolgozták azokat a 
táblázatos űrlapokat, amelyeken az NGÉ 
munkájában részt vevő intézetek az ész
lelések anyagát a központhoz eljuttatják. 
Az egyik űrlap a szárazföldön, a másik 
a tengeren végzendő szinoptikus észlelések 
anyagát fogja tartalmazni, a harmadikon 
a rádiószonda és a rádiós szélmérések 
adatai találnak helyet, a negyedik pedig 
speciális észleléseket tartalmaz. A talajon 
végzett észlelések közül a 0, 6, 12, 18 órás 
észlelések anyagát gyűjti össze a központ. 
A szinoptikus állomásokat az egyes részt
vevő államokkal egyetértésben úgy vá
lasztják ki, hogy minden 5 x 5  négyzet
foknyi területre kb. 4 jól észlelő állomás 
essék. (Magyarországon 4—6 ilyen szinop
tikus állomás lesz.)

Az NGÉ több millió észlelése óriási 
adathalmazzá növekszik. Ezt a központ 
— mint arról már legutóbbi számunkban 
tájékoztattuk olvasóinkat —- 12,5 X 7,5 cm 
méretű, ún. mi k ro kártyákra viszi át, 
amelyek mindegyike 50 űrlap anyagát 
tartalmazza. Egy űrlapon 40 teljes szinop
tikus észlelés anyaga, vagy 4 rádiószonda- 
észlelés férel. Az NGÉ meteorológiai anya
gát 30 000 ilyen mikrokártyára sűríthetik 
össze. A kártyák speciális leolvasó beren
dezéssel könnyen használhatók. A kártyák 
tartalmáról annak idején tartalmi ismerte
tést adnak ki abból a célból, hogy a kártya
tömegből egyes kiválasztott részleteket is 
meg lehessen rendelni.

A mikro kártyák bevételéből fedezi majd 
a központ személyi és egyéb fenntartási' 
költségeit. Ezeket a kiadásokat az OMM 
előlegezi. A gyűjtő központ fenntartási 
költségeit az egész időszakra kb. 300 000 
dollárra becsülik.

A szervezés gondosságára vall, hogy az 
NGÉ kezdete előtt, 1957. január 6—10. 
között, ún. próbaperiódust rendeznek. Ezen 
egyrészt az egyes országok meteorológiai 
szolgálatai vizsgáznak majd az adatok 
sikeres összegyűjtéséből és gyors bekül
déséből. Ezen az anyagon próbálja ki a 
központ a mikrokártyák módszerét. A 
próbaperiódus költsége előreláthatólag hat

ezer dollár lesz, amelyet az OMM az ún. 
technikai fejlesztési alapból fedez.

A Végrehajtó Bizottság elhatározta azt 
is, hogy az NGÉ tartamára a Déli-sark 
kutatására speciális meteorológiai sürgőny- 
kódokat vezet be, amelyek alkalmazkod
nak a délsarki sajátságos viszonyokhoz. 
A különleges kódokban a Celsius-fok, méter 
mértékrendszert használják. Ez a határo
zat újabb lépés a meteorológiában hasz
nált módszerek és kifejezésmódok egysége
sítése felé.

Az NGÉ alatt ún. világnapokat különböz
tetnek meg, amelyeken az észleléseket 
sűrítik és speciális észleléseket (rakéta- 
felszállások) végeznek. Ezek között van
nak előre kijelölhető ún. szabályszerű v i
lágnapok és ún. speciális világnapok, ame
lyeket bizonyos előrejelezhető jelenségek 
alapján választanak ki az NGÉ folyamán. 
Erre 4—6 nappal a jelenség bekövetkezése 
előtt figyelmeztetést adnak le. Ha az előre
jelzést a későbbi megfigyelések megerősít i k, 
a jelenség előtt egy nappal riasztást ren
delnek el. A fokozott méréseket mindaddig 
kell végezni, amíg a központ ezt a tudo
mányos munkaszakaszt be nem zárja.

A meteorológiai híradási technika olyan 
jól szervezett hálózatra épül fel, hogy a 
CSAGI (az NGÉ szervező bizottsága) fel
kérte az OMM-t, hogy ezt a figyelmeztető 
szolgálatot szervezze meg és hajtsa végre 
a meteorológiai hírközlőhálózat felhaszná
lásával.

Végül a Végrehajtó Bizottság felkérte 
az OMM főtitkárát, hogy az 1956. év végére 
összefoglaló brosúrát készítsen az NGÉ 
meteorológiai programjáról. ( B. B.)

★
„METEOROLÓGIA ÉS MEZŐGAZDA

SÁG” címmel folytatott beszélgetést Dési 
Frigyes egyet, tanárral a Magyar Rádió 
Petőfi-adója 1956. július 21-én 17 óra 
25 perces közvetítésében a meteorológiai 
ismeretek hiányának káros hatásáról mező- 
gazdasági termelésünkben. Egyetértéssel 
hallottuk ezúttal is annak hangsúlyozását, 
milyen súlyos károk származhatnak abból, 
ha a mezőgazdasági tudományos kutatá
sokban, tervezésekben és termelésben ál
talában alárendelt szerepet tulajdonítanak 
az éghajlatnak, valamint az agrometeoro
lógiának, tehát a meteorológia azon ágá
nak, amely az időjárási elemek és a mező- 
gazdasági termelés összefüggéseivel fog
lalkozik. ( K .)

Kiadásért és szerkesztésért felelős: az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója 

A METEOROLÓGIAI INTÉZET ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS LAPJA

Megjelent 950 példányban. — 2-563971 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)
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E. Уланова (Москьа)* :
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Количественная оценка погодных условий вегетации той или иной куль
туры является неотъемлемой частью агрометеорологических информации и 
прогнозов.

В данной статье дается обоснование способа количественной оценки усло
вий, оказывающих наиболее заметное влияние на продолжительность периодов 
носев-всходы и всходы-кущение озимых.

Академик Т. Д. Лысенко показал, что каждая фаза для завершения про
цессов требует определенной суммы градусов-дней, если счет температур вести 
с той термической точки, при которой начинается данный процесс.

На основании своих исследований Лысенко предложил формулу для опре
деления продолжительности межфазных периодов в зависимости от температуры 
при достаточном увлажнении почвы

А

где и продолжительность межфазного периода, А — сумма температур, 
необходимая для прохождения фазы, начиная от предела, соответствующего В, 
/ — средняя за период температура. В — начальная температура, при которой: 
начинаются процессы фазы, в данном случае процессы роста.

А. А. Шиголев, используя опытные материалы 1. Д. Лысенко, определил 
постоянные А и В. Он получил для начальных фаз развития в осенний период 
В =  5°. Взяв постоянную В равной 5°, Шиголев по формуле (1) определил 
постоянную А для периодов посев-всходы и всходы-кущение озимых.

По его определению при температуре выше 5° для появления всходов 
озимой ржи при достаточном увлажнении почвы необходима сумма аффектив
ных температур, равная 52°, а для озимой пшеницы — равная 66°. Отсюда по 
Шиголеву продолжительность межфазного периода посев-всходы озимой ржи 
равна

52 .. 66п - ,  а озимой пшеницы п =  —---- =-/ — 5 t — 5

Суммы 52 и 66° называются суммами эффективных температур, то есть 
температур выше 5°, определяющих эффективность развития. Для периода 
от всходов до начала кущения озимых Шиголевым была получена сумма эффек
тивных температур, равная 67°. Отсюда продолжительность межфазного пе-

67
риода всходы-кущение ржи и пшеницы п — ^_-

* Автор статьи Е. Уланова, кандидат географических наук, сотрудник 
Гидрометеорологической службы (,(,(.1* (Москва).
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Практически расчет наступления фаз производится следующим образом. 
Например, для определения наступления фазы кущения, начиная со следую
щего дня после появления всходов, суммируется ежедневная среднесуточная 
температура с вычетом 5° ежедневно. День, когда наберется 67° считается днем 
наступления фазы кущения. Эти показатели Шиголева были проверены на 
фактическом-материале наблюдений и показали хорошую оправдываемость при 
условии достаточного увлажнения почвы.

Шиголевым также было установлено, что при наличии достаточных запа
сов влаги от посева до появления третьего побега кущения необходима сумма 
эффективных температур 200°, а до шестого побега кущения — сумма эффектив
ных температур 300°.

Однако в начальный период^развития и роста озимых, наряду с тепловым 
фактором, очень большое значение имеет увлажнение почвы. Практически 
известно, что продолжительность периода посев-всходы резко увеличивается, 
если семена попадают в сухую почву, а иногда при очень низких запасах влаги 
всходы не появляются совсем.

Наступление фазы кущения также не в меньшей мере зависит от влаж
ности почвы. Следовательно, определять наступление фаз озимых осенью учи
тывая только один тепловой фактор, при условии недостаточного увлажнения 
почвы нельзя.

Имея материал наблюдений за фенологическими фазами озимой ржи в осен
ний период (по 12 станциям за 12 лет), а также наблюдений над температурой, 
осадками и запасами влаги в почве мы попытались найти количественные пока
затели, на основании которых можно определить продолжительность периода 
посев-всходы и всходы-кущение в зависимости от увлажнения почвы.

Как уже говорилось, большое влияние на продолжительность этих 
периодов оказывает температура. Следовало исключить это влияние температуры 
и выявить влияние влажности почвы. Исключения температуры можно было 
достичь, взяв этот фактор в оптимуме.

По данным наблюдений агрометеостанций Западной Сибири за озимой 
рожью сортов Омка и Вятка, посеянных по парам при нормальной агротехнике 
почвы, нами была определена зависимость продолжительности периода посев- 
всходы от средней температуры и установлена оптимальная температура, при 
которой период посев-всходы бывает наименьшим (рис. 1, стр. 208).

График на рис. 1 показывает, что при достаточных запасах влаги (больше 
30 мм в слое почвы 0— 20 см) продолжительность периода посев-всходы может 
быть различной в зависимости от температуры. Различия достигают 12 дней и 
более. Наименьшая продолжительность периода посев-всходы -— 4 дня 
наблюдается при средней температуре выше 14°. Следовательно, температуру 
выше 14° можно считать оптимальной, обеспечивающей самое быстрое появ
ление всходов при условии хорошего увлажнения почвы. (Верхний предел опти
мальной температуры не обнаружен, так как осенью температуры выше 20° 
не наблюдалось.) Основываясь на этом выводе, мы определили зависимость 
продолжительности периода посев-всходы озимой ржи от величины запасов 
влаги в почве при оптимальной температуре (рис. 2, стр. 208).

График на рис. 2 показывает, что при температуре выше 14° и хорошем 
увлажнении почвы (больше 30 мм) в слое почвы 0—20 см продолжительность 
периода посев-всходы будет наименьшей, она равна при этом четырем дням. 
При той же температуре, но при уменьшении запасов влаги период посев-всходы 
увеличивается от четырех до двадцати четырех дней. Численное выражение 
этой зависимости дается в следующем виде :

74,2

Для периода всходы-кущение были определены такие же зависимости (рис. 
3 и 4, стр. 209).

По графику на рис. 3 видно, что наименьшая продолжительность периода 
всходы-кущение озимой ржи при достаточных запасах влаги наблюдается в 
тех случаях, когда средняя температура не ниже 13°. При понижении темпе
ратуры продолжительность периода увеличивается от 8 дней при температуре 
13° до 26 дней при температуре 7°. Следовательно, температуру выше 13° можно 
считать оптимальной в период всходы-кущение, так как при этой температуре 
продолжительность этого периода наименьшая.
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Как и для периода посев-веходы, для периода всходы-кущение при опти
мальной температуре выше 13° была найдена зависимость продолжительности 
этого периода от увлажнения почвы в пахотном слое (рис. 4, стр. 209).

График на рис. 4 показывает, что при одной и той же температуре про
должительность периода всходы-кущение может быть различной в зависимости 
от увлажнения почвы. При хороших запасах влаги и при температуре выше 
13° продолжительность периода всходы-кущение озимой ржи будет наимень
шей (8 дней). С уменьшением запасов влаги при тех же температурах насту
пление фазы кущения задерживается и продолжительность периода всходы- 
кущение увеличивается до 25— 28 дней. Численное выражение этой зависимости

93,4

Таким образом, нами получены две зависимости, но которым можно опре
делять скорость появления всходов и наступление фазы кущения при различ
ном увлажнении почвы в случае оптимальных температур.

Такое решение вопроса для периода посев-всходы вполне достаточное, 
так как из 80 случаев наблюдений не было ни одного, который имел бы в этот 
период плохое увлажнение почвы и низкие температуры, так как сев осенью 
проводится в основном при температуре около 15°.

Период всходы-кущение у озимых осенью часто проходит при пониженном 
тепловом режиме и недостаточном увлажнении почвы. Поэтому, несмотря на 
то, что зависимость от одного фактора при оптимуме другого всегда более 
точная, чем от двух факторов, она не может быть использована в случае пони
женных температур и недостаточных запасов влаги.

Учитывая это, мы определили зависимость продолжительности периода 
всходы-кущение одновременно от двух факторов — температуры и увлажнения 
почвы — не только при условии оптимума того или другого фактора, но и при 
любых их значениях (рис. 5, стр. 210).

По графику на рис. 5 видно, что наименьший период всходы-кущение 
(до 10 дней) наблюдается при условии температуры выше 13° и хороших запасов 
влаги (больше 30 мм в слое почвы 0—20 см).

Продолжительность периода всходы-кущение от 10 до 15 дней наблюдается 
при температурах 11— 13° и хороших запасах влаги или при более высоких 
температурах, но при некотором недостатке увлажнения (запасы влаги в слое 
0— 20 см от 20 до 30 мм).

Продолжительность периода всходы-кущение от 15 до 20 дней наблюдается 
при температурах 9— 11° и хороших запасах влаги или при более высоких 
температурах и запасах влаги в слое почвы 0—20 см от 15 до 20 мм.

Продолжительность периода всходы-кущение в 20—25 дней наблюдается 
при температурах 7— 9° и хороших запасах влаги или при более высоких тем
пературах, но при плохом увлажнении почвы.

Эта зависимость имеет следующую оиравдываемость. Из 110 случаев факти
ческих наблюдений в 34 случаях (31%) фактические данные полностью совпали 
с рассчитанными. В 35 случаях (32%), отклонение рассчитанных данных от 
фактических составило один день, в 24 случаях (22%) — два дня, в 8 случаях 
(7%) — три дня, в 6 случаях (5%) — четыре дня ; в 3 случаях (3%) — пять 
дней. Таким образом в 93 случаях из 110 (что составляет 85%) отклонение 
рассчитанных данных от фактических не превышало двух дней.

Техника расчета ожидаемых дат наступления фаз развития озимых сле
дующая.

По долгосрочному прогнозу температуры и осадков вычисляются запасы 
влаги в пахотном слое почвы по декадам в осенний период. Вычисление можно 
производит!, но рассчитанному С. А. Вериго графику изменения запасов почвен
ной влаги (в мм) за декаду (рис. 6, стр. 211).

Построение графика следующее : по оси абсцисс отложены запасы про
дуктивной влаги на начало прогнозируемой декады, по оси ординат — ожи
даемые суммы осадков за прогнозируемую декаду. Изолинии соответствуют 
изменениям запасов влаги за декаду. Изменение необходимо уточнять поправ
кой на температуру воздуха.
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При расчетах изменения запасов следует на графике найти точку пересе
чения перпендикуляров, восстановленных от абсциссы, соответствующей на
чальным запасам, и ординаты, соответствующей ожидаемому количеству осад
ков в прогнозируемую декаду, и определить, какая изолиния изменения запасов 
пересекает эту точку. Изолинии запасов на графике проведены через 5 мм, про
межуточные значения должны определяться глазомерной интерполяцией с 
точностью до 1 мм. К полученной таким образом величине по табличке, находя
щейся у графика, должна быть внесена поправка на ожидаемую температуру.

Алгебраическая сумма величины, снятой с графика, и величины, выбранной 
из таблички поправок на температуру воздуха, будет соответствовать ожидае
мым изменениям запасов продуктивной влаги за декаду.

Если найденная таким образом величина изменения запасов влаги имеет 
положительное значение, она прибавляется к запасам предшествующей декады, 
если имеет отрицательное значение (знак — ) — отнимается.

Расчеты ожидаемых запасов продуктивной влаги производятся последо
вательно для каждой декады осеннего периода. При составлении прогноза 
большой заблаговременности ожидаемые запасы предшествующей декады при
нимаются как начальные для последующей.

После расчета запасов влаги по декадам по территории выявляются зоны 
с различным увлажнением почвы в осенний период. Там, где увлажнение па
хотного слоя хорошее (запасы влаги больше 30 мм) наступление фаз разЕития 
можно вычислять только по суммам эффективных температур, указанным выше. 
В районах с недостаточным увлажнением почвы, используя рассчитанные ожи
даемые запасы влаги, вычсление дат наступления фаз развития озимых можно 
производить по графикам, изображенным на рис. 2, 4, 5.

При построении этих графиков использованы фактические данные. При 
вычислении продолжительности периодов фаз озимых по ожидаемым агро
метеорологическим условиям нам не известны ни продолжительность периода, 
ни запасы влаги за этот период.

Используя ожидаемые данные запасов влаги по декадам (раечитанные по 
графику на рис. 6), продолжительность периодов посев-всходы и всходы-куще- 
ние озимых по указанным графикам можно определять методом последователь
ных приближений. В данном случае этот прием сводится к следующему. Берется 
среднемесячное значение запасов влаги в почве и по нему вычисляется про
должительность межфазного периода, далее подсчитываются средние запасы 
влаги за полученный период и по этой величине снова находят продолжитель
ность периода. Такие вычисления продолжают до того момента, пока л не будет 
постоянным (пт =  Пт- 1 )

По изложенным приемам, учитывая ожидаемые агрометеорологические 
условия, можно производить расчет наступления фаз развития озимых осенью, 
давать обоснование различным агротехническим мероприятиям и определять 
наилучшие сроки сева как по термическому фактору, так и по влагообеспечен- 
ности.
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L. K lin k er  (Kühlungsborn)* :

M eteoro log isch e E in flü sse au f d ie  A u sb ildun g des kurzperiod isch en  
F adings im  U K W -Fernbereich

Zusammenfassung : Ausbreitungsbeobachtungen bei speziellen meteorologischen 
Situationen deuten daraufhin, daß atmosphärische Streuprozesse und partielle Reflexio
nen an freien Inversionen im UKW-Fernbereich zu zwei charakteristischen Formen 
des kurzperiodischen Fadings führen.

*
Die im Ultrakurzwellen-Bereich während der letzten Jahre durchgefühlten Unter

suchungen konnten in allen Frequenzbereichen bis in große Senderabstände ein relativ 
hohes Feld nach weisen. Die Erklärung dieser Erscheinung erfolgt im wesentlichen auf
grund spezieller meteorologischer Vorstellungen über den Aufbau der unteren Atmo
sphäre. In Senderentfernungen bis etwa zum doppelten Horizontabstand kann das mittlere 
Feld weitgehend auf die atmosphärische Refraktion zurückgeführt werden. In größeren 
Entfernungen ist der Feldabfall nach den vorliegenden Messungen jedoch weit kleiner 
als nach der Refraktionstheorie zu erwarten ist. Die Diskrepanz zwischen den Beob
achtungsergebnissen und den unter Berücksichtigung der Refraktion berechneten 
Werten beträgt hier mehrere Zehnerpotenzen, wie Abb. 1 (Seite 213) zeigt, die auf mehr
jährigen Feldstärkemessungen des Observatoriums Kühlungsborn im Meterwellenbereich 
basiert. Krasilnikow [1] und Booker und Gordon [2] führen dieses Feld in Anlehnung 
an ähnliche Vorgänge der atmosphärischen Lichtstreuung auf Streuprozesse der Ultra
kurzwellen an den troposphärischen Turbulrnzelementen in einem Luftvolumen zurück, 
das sich in direkter Sicht von Sende- und Empfangsantenne befindet. Andere Autoren 
wie Eckart [3] und Northover [4] weisen auf die Bedeutung von partiellen Reflexionen 
an niederen freien Inversionen (Änderung des Gradienten des Brechungsindex) für die 
Erklärung dieses Fernfeldes hin. Da mit den bisherigen aerologisehen Meßmethoden 
die Feinstruktur der unteren Atmosphäre völlig unzulänglich erfaßt wird, kann man 
nur schwer entscheiden, welche der beiden Theorien den tatsächlichen Gegebenheiten 
am besten entspricht, bzw. ob beide gemeinsam eine Erklärung ermöglichen. Gewisse 
Aufschlüsse in dieser Frage erwartet man durch Forcierung der seit einiger Zeit ange
laufenen direkten Messungen der Dielektrizitätskonstanten mit Hilfe von Refrakto
metern. Ob auf diesem Wege allerdings eine restlose Klärung des Problems erwartet 
werden kann, sei dahingestellt. Es scheint fraglich insofern, als bereits unser 
heutiges Wissen über die Feinstruktur der Atmosphäre erwarten läßt, daß fließende 
Übergänge zwischen den für beide Ausbreitungsmechanismen gültigen aerologisehen 
Bedingungen auftreten. Eine turbulente Durchmischung ist in der Atmosphäre ständig 
vorhanden. Bei gleichzeitigem Auftreten von freien Inversionen werden beide Einflüsse 
auf die UKW-Ausbreitung nur schwer zu trennen sein. Man muß weiter bedenken, 
daß z. B. noch bei ausgesprochen zyklonalen Wetterlagen, wie etwa in labil geschichteter 
Kaltluft auf der Rückseite von Tiefdruckstörungen, den Gebieten mit aufsteigender 
Strömungskomponente (Quellbew'ölkung) in den wolkenfreien Räumen ein schwaches 
Absinken eingelagert ist, das zu räumlich begrenzten feinen Diskontinuitätsschichten 
führen kann. Damit ist aber zu erwarten, daß selbst bei völliger Kenntnis der atmo- *

* Anschrift des Verfassers : Dr. Ludwig Klinker, Meteorologisches Observatorium 
Kühlungsborn, Deutsche Demokratische Republik.
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sphärischen Feinstruktur die Schwierigkeiten in der Deutung der UKW-Ausbreitungs- 
erscheinungen nicht wesentlich geringer sein werden. Aus diesem Grunde scheint ein 
Versuch zu lohnen, durch unmittelbare Analyse von charakteristischen meteorologischen 
Situationen, welche zu besonderen Formen des UKW-Fernempfanges führen, zur Klärung 
dieser Fragen beizutragen.

Nach der Reflexionstheorie ist das empfangene Feld auf einer festen Meßstrecke 
(feste Frequenz) vor allem abhängig von der Änderung des Brechungsindex in der 
Inversion sowie von deren Höhe über Grund. Erstere ist mit den aeroíogisehen .Meß
methoden nur unzulänglich zu erfassen. Mit geeigneten Annahmen wie etwa einer 
exponentiellen Abnahme des Brechungsindex in der Inversionsschicht können praktisch 
alle auftretenden Feldänderungen hinreichend genau erklärt werden. Die gleiche Möglich
keit bietet aber auch die Scattering-Theorie, wenn entsprechende Voraussetzungen über 
die räumliche Ausdehnung der Turbulenzzellen sowie der in ihnen auftretenden Index
fluktuationen gemacht werden. Die beobachteten Feldänderungen allein können somit 
keine klare Entscheidung über die praktische Bedeutung der beiden Theorien liefern. 
In einer früheren Arbeit [5] wurde darauf hingewiesen, daß im UKW-Fembereich 
auftretende kurzperiodische Fading zeitlichen Änderungen unterliegt, die abhängig 
zu sein scheinen vom Aufbau der unteren Atmosphäre. Neben einer stabilen Ausbreitungs- 
form mit nur langsamen Feldänderungen im Ablauf einer Stunde oder mehr, die allge
mein auf die atmosphärische Refraktion zurückgeführt wird und die bei Überschreiten 
des doppelten Horizontabstandes nur noch selten auf tritt, prägen sich im Meterwellen
bereich auf Meßstrecken von etwa 200 km Länge zwei Haupttypen, ein lang- und ein 
kurzperiodisches Fading aus. Beide sind in Abb. 2 (Seile 214) dargestellt (Registrier
vorschub 2 crn/Std.) Sie zeigen im einzelnen folgende Merkmale :

1. Langsames Fading : Bei meist übernormalem mittleren Feld treten Fadinger
scheinungen mit einer Tiefe von 5—20 und einer Periode zwischen 10 und 30 Minuten auf.

2. Schnelles (Scintillation-) Fading : Bei normalem oder unternormalem mittleren 
Feld beträgt die Fadingtiefe etwa 5 — 20 db. Die Fadingdauer hegt zwischen wenigen 
Minuten bis hinab zu einer Sekunde, wobei der letzte Wert im Meterwellenbereich nur 
selten beobachtet wird. (Die Fadingdauer bei diesem Typ wurde aus Registrierungen 
mit einem Zeitvorschub von 3,60 m/Std. abgeleitet).

Bereits ein grober Vergleich von Wetterlage und Auftreten der beiden Fadingformen 
deuten darauf hin, daß sich das langsame Fading vor allem dann ausbildot, wenn bei 
schwacher Luftbewegung und Hochdruckeinfluß die Möglichkeit zur Ausbildung freier 
Inversionen und damit auch von partiellen Reflexionen besteht. Das schnelle Fading 
dagegen ist an zyklonale Wetterlagen mit labiler Schichtung und stärkeren Durch- 
mischungsprozessen gebunden und wird daher auf Streuprozesse zurückgeführt. Bei 
diesem Ausbreitungsmechanismus kann man annehmen, daß die von den verschiedenen 
Streukörpern zum Empfänger gelangenden Feldanteile im Mittel etwa gleiche Amplitude 
haben, daß sie jedoch mit unterschiedlicher Phase einfallen. Deren Überlagerung führt 
zu einem Fading, dessen Periode abhängig ist von der mittleren Windgeschwindigkeit 
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung sowie von der turbulenten Zusatzgeschwindigkeit 
der Streurkörper. Über die Entstehung des langsamen Fadings können bisher nur Ver
mutungen geäußert werden. Einmal besteht die Möglichkeit, daß es durch Interferenz 
von mehreren an der Inversion reflektierten Wellen hervorgerufen wird, die auf ver
schiedenen Wegen zum Empfänger gelangen. Zum anderen können sich aber auch 
meteorologische Einflüsse hierin widerspiegeln, wie z. B. wellenartige Verformungen der 
Inversionsuntergrenze, die bei wechselndem Einfallswinkel des UKW-Strahles zu einem 
kontinuierlich fluktuierenden Reflexionskoeffizienten führen, bzw. die gleiche Wirkung 
können auch periodische Änderungen des Gradienten des Brechungsindex in der Inver- 
sionssehicht haben.

Im einzelnen sprechen nun folgende Beobachtungsergebnisse für die vorstehend 
angenommene Kopplung von Ausbreitungsmeehanismus und dem Auftreten eines 
bestimmten Fadingtyps :

1. Die Häufigkeit des langsamen und des schnellen Fadingtyps in Abhängigkeit von der
Wetterlage.

Legt man in dem hier vorliegenden fast vierjährigen Registriermaterial auf den 
UKW-Meßstrecken Berlin-Kühlungsbom (Landstrecke von 200 km Länge) und Kopen- 
hagen-Kühlungsborn (Seestrecke von 180 km Länge) für jeweils Achtstundenintervalle 
den dominierenden Ausbreitungstyp fest und bestimmt die Häufigkeit der beiden Typen 
für die wichtigsten mitteleuropäischen Großwetterlagen [6], so zeigen sich nach Abb. 3
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( Seite 215) charakteristische Zusammenhänge. Während bei allen Hochdrucklagen die 
langsame Fadingform einen hohen Zeitanteil aufweist, nimmt diese bei Übergang zu 
den zyklonalen Wetterlagen ständig ab, bis sie schließlich bei labilsten Lagen nur noch 
mit einem verschwindend geringen Prozentsatz vertreten ist. In der Abbildung ist nur 
die Häufigkeit des langsamen Fadings dargestellt. Der restliche Zeitanteil entfällt jeweils 
unter Einschluß von Übergangsformen auf das Scintillation-Fading. Dieser Typ dominiert 
also eindeutig bei den zyklonalen Großwetterlagen. Die Zusammenhänge treten noch 
klarer zutage, wenn man einen entsprechenden Vergleich für unmittelbar im Bereich 
der Meßstrecke wirksame Einzelwetterlagen durchführt. Da im Rahmen dieser Unter
suchung die vertikalen Umlagerungsprozesse von besonderer Bedeutung sind, wurden 
zwei Wettertypen ausgewählt (rechte Seite der Abb. 3), die sich in der Stabilität der 
Grundschicht vollkommen gegensätzlich verhalten, nämlich ausgeprägte Absinklagen 
(S) mit einer kräftigen freien Inversion im Bereich der Meßstrecke und Rückseitenlagen 
(R), die sich in. der unteren Troposphäre durch einen labilen Aufbau und das Fehlen 
jeglicher Temperatur- und Fcuehtcstruktur bis mindestens 3000 m Höhe auszeichneten. 
Für beide Wetterformen ist die Zuordnung der Fadingtypen fast eindeutig, das schnelle 
Fading dominiert bei den Rückseitenlagen, das langsame dagegen bei den Absinklagen. 
Diese statistischen Ergebnisse bestätigen somit die Auffassung, daß das langsame Fading 
durch partielle Reflexionen und das schnelle durch Streuprozesse hervorgerufen wird.

Auch die Abhängigkeit der Typen von der Groß Wetterlage führt zu ählichen Schluß
folgerungen, da die Häufigkeitsabnahme des langsamen Fadings von den antizyklonalen 
zu den zyklonalen Lagen mit einem entsprechenden Rückgang des Auftretens von freien 
Inversionen parallel geht. Diese Feststellungen werden weiter dadurch unterstrichen, 
daß sich in der Häufigkeit der Typen auch der jahreszeitliche Einfluß des Untergrundes 
der Meßstrecke auf die bodennahe Atmosphäre widerspiegelt. In den Sommermonaten 
stabilisiert die kältere Meeresoberfläche die von Land einfließenden wärmeren Luft- 
massen. Der Prozentsatz des langsamen Fadings ist dann auf der Seestrecke im allge
meinen größer als auf der Landstrecke. Eine Ausnahme bilden lediglich die Wa- und 
A7 lFa-Lagen. In beiden Fällen liegt aber die Seestrecke in größerer Nähe von durchziehen
den Tiefdruckzentren, sodaß über See in der Regel mit einer labileren Schichtung als auf 
der mehr antizyklonal beeinflußten Landstrecke zu rechnen ist. Eine entsprechende 
Auswirkung haben die kalten Festlandsmassen in den Wintermonaten. Der Anteil des 
langsamen Fadings ist dann über See meist geringer als über Land. Das abweichende 
Verhalten der Wa-, S II7.- und Ti "„-Lagen dürfte darauf zurückzuführen sein, daß hier 
bei ablandiger südlicher Strömungskomponente der Einfluß des Untergrundes den 
Verhältnissen in den Sommermonaten entspricht.

Überraschen könnte in diesem Zusammenhänge zunächst das Ergebnis, daß bei 
den stabilsten Großwetterlagen (Sa und HM) der Anteil des langsamen Fadings auf 
der Seestrecke im Winter höher ist als im Sommer. Man muß aber berücksichtigen, 
daß die Untergrenze der freien Inversionen am Westrand eines osteuropäischen Hochs 
bzw. im Hochkernbereich in den Wintermonaten im Mittel in wesentlich niederen Höhen 
liegt als in den Sommermonaten. Gleichzeitig ist der auftretende Temperatursprung 
dann meist wesentlich stärker. Die bei der Labilisierung durch die wärmere Wasser
oberfläche sich ausbildenden vertikalen Umlagerungsprozesse vermögen im allgemeinen 
nicht diese Inversionen abzuschwächen oder aufzulösen. Sie führen eher zu einer Ver
schärfung des Temperaturgradienten in der Inversion und gleichzeitig zu einer Feuchte
anreicherung an deren Untergrenze, sodaß bei verstärkter Abnahme des Brechungsindex 
die Vorbedingungen für das Auftreten von partiellen Reflexionen verbessert werden.

Der in diesen Untersuchungen zum Ausdruck kommende Einfluß der Unterlage 
auf die Ausbildung der Fadingtypen mag abschließend anhand eines Einzelbeispieles 
demonstriert werden.

Am 1. Februar 1956 wurde auf der Landstrecke das langsame Fading mit einer 
Periode von etwa 10 Minuten beobachtet, während diese auf der Seestrecke zwischen 
10—30 Sekunden lag. Ein Ausschnitt aus beiden Registrierungen (Zeitvorschub 3,GO 
m/Std.) ist in der Abb. 4 ( Seite 216) wiedergegeben. Am Beobachtungstage lagen beide 
Meßstrecken am Südrand eines skandinavischen Hochdruckgebietes, welches im breiten 
Strom kontinentale Festlandskaltluft (Bodentemperaturen etwa —20ű C) aus Osten 
nach Mitteleuropa führte. In der im norddeutschen Raum sich ausbreitenden Kaltluft 
bildete sich nach den Berliner Aufstiegen in cca 500 m über Grund eine mäßig scharfe 
freie Inversion aus. Für die über die Ostsee westwärts fließende Kaltluft dürften die 
Sclileswiger Radiosondenmessungen repräsentativ sein. Früh- und Nachmittagaufstieg 
zeigen bei Bodentemperaturen von nur —10° C bis zu 2500 m Höhe einen vollkommen 
labilen Aufbau. Im Bereich der Seestrecke Kopenhagen wird die Temperaturschichtung 
bei Wassertemperaturen von etwa 0° C in den untersten hundert Metern besonders
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instabil sein. Boi dom hohen Sättigungsdefizit der Festlandskaltluft wird hier gleichzeitig 
eine Anreicherung mit Wasserdampf aiiftreten, die bei der konvektiven Durchmischung 
der wassernahen Schichten zu kräftigen Fluktuationen des Brechungsindex Anlaß geben 
dürfte. Nach den vorliegenden Augenbeobachtungen bildete sich an diesem Tage über 
See in etwa 500 m Höhe eine aufgelockerte quellende Stratokumulusdecke aus, während 
über Land keine Bewölkung auftrat. Auf der Meßstrecke Berlin sind also die Vorbedin
gungen für partielle Reflexionen erfüllt, sodaß sieh das langsame Fading hier einstellen 
kann. Die labile Schichtung und konvektive Turbulenz über See dagegen ermöglicht 
das Auftreten von Streuprozessen, dementsprechend wird hier das Seintillation-Fading 
beobachtet.

Bei nur mäßigen Windgeschwindigkeiten in der Grundschicht (gelinge dynamische 
Turbulenz) muß die für den Meterwellenbereich hohe Fadingrate offensichtlich auf die 
in den wassernahen Schichten als kfäftig anzunehmende konvektive Durchmischung 
zurückgeführt werden. Das bedeutet aber, daß die Erscheinungsformen des Streufeldes 
vor allem abhängig sind von den Streubedingungen in den bodennahen Schichten. Diese 
Beobachtung steht im Einklang mit den Vorstellungen von Gordon [7], nach denen vor 
allem der untere Teil des von den Richtkeulen der Sende- und Empfangsantenne gemein
sam überstrichenen Luftvolumens für die Streuprozesse entscheidend ist. In der Theorie, 
wie sie ursprünglich von Gordon und Booker [2] entwickelt wurde, war angenommen, 
daß das gesamte Volumen bis in größte Höhen der Atmosphäre das Streufeld am Empfän
ger beeinflußt.

2. Ausbildung des langsamen Fadings bei unternormalen mittleren Feld.

Im- allgemeinen ist das langsame Fading mit übemormalen Feldstärkewerten ver
bunden. Bei gelegentlieben Registrierungen, die ebenfalls diesem Typ zugehören, liegt 
das mittlere Feld erheblich unter .seinem Normalwert. Derartig niedrige Feldstärken 
sind aber auch bei Auftreten des Scintillation-Fadings äußerst selten. Sind nun die ent
wickelten Vorstellungen über den Zusammenhang von Fadingformen und Ausbreitungs- 
mechanismus richtig, dann sollte diese Erscheinung nur bei ganz bestimmten meteorolo
gischen Bedingungen auftreten können :

a) Die reflektierenden Diskontinuitätsschichten können entweder nur schwach 
ausgebildet sein bzw. sie müssen in größeren Höhen liegen, sodaß in jedem Fall ein 
außerordentlich kleiner Reflexionskoeffizient resultiert.

b) Das dementsprechend nur schwache Reflexionsfeld muß aber kräftiger sein 
als das gleichzeitig durch atmosphärische Streuprozesse erzeugte Feld. Vorbedingung 
sind also geringe fluktuative Änderungen der Dielektrizitätskonstanten in den Turbulenz
zellen. Da diese nach den vorliegenden Untersuchungen [8] vor allem von den Dampf
drucksprüngen abhängen, sollte die Feuchteschichtung nur geringe Struktur zeigen.

Eine Analyse der Wetterlagen und der aerologischen Meßdaten für die fraglichen 
Tage (je 15 Fälle auf der Land- und der Seestrecke) zeitigt folgende Ergebnisse :

a) Diese Sonderform des langsamen' Fadings wird ausschließlich in den 'Winter
monaten beobachtet.

fe) In der Höhen Wetterkarte 500 mb ist in 90% aller Fälle über der Meßstrecke 
entweder ein abgeschlossenes Höhentief oder zumindest ein Höhentiefausläufer aus
gebildet. Ähnliches gilt für die 850 mb-Fläche mit dem Unterschiede, daß hier in allen 
Fällen eine zyklonale Isobarenkrümmung auftritt.

c) Der Höhenwind bis 2000 m war immer schwächer als 25 km/Std.
d) Zu beiden Aufstiegsterminen konnten in den aerologischen Messungen von 

Kopenhagen und Schleswig (Seestrecke) und denen von Berlin und Greifswald (Land
strecke) schwächere Inversionen in Höhen zwischen 500 unel 1500 Metern oder kräftigere 
in größeren Höhen festgestellt werden. Die relative Feuchte war in dem Höhen bereich 
bis 3000 m mit 90 bis 100% immer.sehr hoch und wies keine merkliche Struktur auf.

Wetterlage und aerologische Messungen deuten daraufhin, daß in allen Fällen relativ 
schwache vertikale Umlagerungsprozesse auftraten wie sie ähnlich K. Wegener (nach [8]) 
für die Randgebiete tiefen Luftdruckes schildert. Während die Luftmassen im Bereich 
der Grundschicht sowie in größeren Höhen einem leichten Hebungsprozeß unterworfen 
sind (hohe Feuchte), findet an der Obergrenze der Grundschicht ein ebenfalls nur 
schwaches Absinken statt, das zur Ausbildung der beobachteten Inversionen führt. 
Bei derartigen Bedingungen sind offenbar im Winter bei niedrigem Wasserdampfgehalt 
der Atmosphäre die auftretenden Dampfdruck- und somit auch die Indexfluktuationen 
sehr klein und dementsprechend die Streubedingungen denkbar ungünstig, sodaß das
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ebenfalls nicht sehr kräftige Reflexionsfeld noch dominiert und das langsame Fading 
sich ausbilden kann. Mit diesen Überlegungen stimmt überein, daß dieser Sondertyp 
in den Sommermonaten nicht beobachtet wird, obgleich auch in dieser Jahreszeit ähnlich 
ungünstige Reflexionsbedingungen auftreten werden. Bei wesentlich höherem mittlerem 
Wasserdampfgehalt der Atmosphäre sind dann aber die Dampfdruckfuktuationen erhe
blich größer, woran auch die verstärkte konvektive Durchmischung ihren Anteil hat. 
Das Scattering-Feld dominiert daher in dieser Jahreszeit gegenüber- solch schwachen 
Ref le xionsfelder n.

Sind vorstehende Überlegungen, nach denen die beiden Typen des kurzperiodischen 
Fadings auf die beschriebenen Ausbreitungsprozesse zurückgeführt werden, richtig, 
dann sollten auch atmosphärische Bedingungen möglich sein, bei denen beide Mechanis
men zu etwa gleichstarken Feldanteilen führen, sodaß Übergangserscheinungen zwischen 
beiden Fadingfomien beobachtet werden müßten. Tatsächlich sind diese in den vor
liegenden Registrierungen auch angedeutet und sollen in einer späteren Arbeit näher 
untersucht werden.

3. Fading Wechsel bei Frontdurchgängen.

Wie in [9] gezeigt wurde, führen Frontdurchgänge auf den Meßstrecken insbesonder e 
bei winterlichen West- und Nordwestwetterlagen fast immer zu erheblichen Änderungen 
des mittleren Feldes. Am markantesten sind diese Erscheinungen vor Durchgang einer 
Warm- oder einer Okklusionsfront. Bei Herannahen derselben an die Meßstrecke steigt 
das mittlere Feld über einen begrenzten Zeitraum von 5— 10 Standen häufig sehr kräftig 
an. Fis treten Fernempfangsbedingungen auf, wie sie sonst nur in stabilen Hochdrueklagen 
verzeichnet werden. Im präfrontalen Absinkbereich bilden sich nach den aerologischen 
Aufstiegen während dieses Zeitraumes innerhalb der- schrumpfenden Kaltluft (also 
unterhalb der eigentlichen Aufglei t in version) oft recht kräftige Absinkinversionen aus, 
die sich neben einem Temperatursprung durch eine scharfe Abnahme der Feuchte aus
zeichnen. Solange sich die Mitte der Meßstrecke in diesem Bereich befindet, wird neben 
dem hohen Feld gleichzeitig die langsame Fadingform beobachtet ( Abb. 5., Seite 219). 
Mit weiterer Annäherung der Front, je nach deren Intensität etwa im Abstand von 
150 bis 300 km vor Durchgang der Bodenfront, erfolgt dann bei gleichzeitigem Abfall 
der mittleren Feldstärke ein rascher Übergang zu dem schnellen Fadingtyp. Die niedere 
Absinkinversion ist zu diesem Zeitpunkt bereits völlig aufgelöst und besonders die 
Feuchte zeigt nach einsetzendem Niederschlag keinerlei Struktur mehr. Im Bereich 
präfrontalen Absinkens sind hier wieder die Vorbedingungen für die Ausbildung des 
langsamen Fadings erfüllt, nach Auflösen der Inversion dagegen nicht mehr. Eine 
turbulente Streuung könnte während des gesamten Zeitraumes auftreten. Der zeitliche 
Wechsel der F’adingtypen wäre also so zu analysieren, daß im präfrontale'n Absinkbereich 
bei Ausbildung einer freien Inversion das Reflexionsfeld dominiert, während die Streuung 
erst nach Auflösen dieser Sprungschicht das mittlere Feld bestimmt. In den Sommer
monaten bildet sich eine entsprechende Absinkinversion meistens nicht aus bzw. beginnt 
erst in größeren für die UKW-Ausbreitung uninteressanten Höhen. Man beobachtet 
dann nur eine schwächere Änderung des mittleren Feldes vor Frontdurchgang. Während 
des gesamten Zeitraumes tritt dabei allein das schnelle Fading auf. Die Feldänderungen 
können dann nur durch unterschiedliche Streubedingungen (Änderung der Dampf
druckfluktuationen) hervorgerufen werden.

/. Wechsel der Fadingtgpen im UKW-Tagesgang.

Da der Tagesgang der UKW-Feldstärken, wie er sich über Landstrecken besonders 
in den Sommermonaten ausbildet, an anderer Stelle [11] bereits ausführlich behandelt 
wurde, sollen hier nur Merkmale, soweit sie in diesem Zusammenhänge interessieren, 
herausgestellt werden. Bei ruhigen sommerlichen Hochdrucklagen, die vor allem zur 
Ausbildung von kräftigen tageszeitlichen Feldstärkeänderungen führen, ist das nächt
liche Feld bei guten Refraktionsbedingungen (Bodeninversion) häufig sehr hoch und 
stabil, ln den Tagesstunden dagegen wird bei kräftiger Sonneneinstrahlung und Labilisie
rung der Grundsicht fast ausschließlich das Scintillation-Fading bei niederem mittleren 
Feld beobachtet. Interessant ist nun, daß sich vorübergehend in den eisten Stunden nach 
Sonnenaufgang häufig das langsame Fading ausbildet, das dann gleichzeitig mit einem 
kurzfristigen Feldanstieg verbunden ist ( Abb. 6., Seile 219). Ein Feldanstieg durch 
verstärke Refraktion ist nun in den ersten Stunden nach Sonnenaufgang bei einsetzender 
Auflösung der nächtlichen Bodeninversion zumindest unwahrscheinlich. In [11] wurde 
•ds Ursache für diese Verbesserung der Fernausbreitung, die sich nach Abb. 7 ( Seite 220)



noch im Verlauf des mittleren Tagesganges eines ganzen Sommers widerspiegelt, die 
morgendliche Überführung einer mächtigen Bodeninversion in eine niedere freie Inversion 
angesehen. Letztere ermöglicht aber partielle Reflexionen und damit die Ausbildung 
des langsamen Fadings. Dieses geht erst nach restloser Auflösung der freien Inversion 
in das Scintillation-Fading über.

In den Herbst- und Frühjahrsmonaten bei Nachlassen der Sonneneinstrahlung 
tritt häufig zwischen Nacht und Tag lediglich ein Wechsel von der stabilen Ausbreitung 
zu der des langsamen Fadings auf. zum Teil sind dabei die Feldstärken tagsüber höher 
als in der Nacht. In diesen Jahreszeiten reicht die zugestrahlte Sonnenenergie meist nicht 
aus, um die Bodeninversion am Tage völlig aufzulösen. Es erfolgt nur eine Umformung 
in eine niedrige freie Inversion, sodaß das langsame Fading in den Tagesstunden wieder 
durch partielle Reflexionen erklärt werden kann.

Auch am Abend erfolgt der Übergang von dem schnellen Fading zur stabilen nächt
lichen Ausbreitung häufig über die Form des langsamen Fadings. Im Sinne der bisherigen 
Überlegungen sollte zu dieser Zeit ebenfalls eine freie Inversion auftreten. Nach Robitzsch
[12] wäre eine derartige Annahme gerechtfertigt, da dieser die Entstehung der nächt
lichen Bo denin version durch Herab wachsen einer primär vorhandenen freien Dunstinversion 
erklärt. Wächst die Bodeninversion vom Erdboden aus in die Höhe, so könnte man 

v noch annehmen, daß bei stärkeren Bodenwind durch turbulente Durchmischungsprozesse 
vorübergehend die Ausbildung einer freien Inversion möglich wäre. Im einzelnen sind 
aber die Zusammenhänge zu wenig durch direkte aerologische Messungen belegt, als 
daß diese Erscheinung im Rahmen der Untersuchung ebenfalls als Beweis für die These 
von einer Kopplung der Fadingtypen mit den Ausbreitungsmechanismen dienen könnte.

Im wesentlichen führen alle in den vorstehenden vier Abschnitten angeführten 
Beobachtuhgsergebnisse auf qualitativer Basis zu dem Ergebnis, daß die UKW-Fem- 
ausbreitung die Folge von zwei meteorologisch bedingten Ausbreitungsmechanismen ist, 
den partiellen Reflexionen und den Streuprozessen, die beide zu einer besonderen Form 
von kurzperiodischen Feldstärkeschwankungen führen. Es soll nicht verkannt werden, 
daß diese Auffassung durch weitere spezielle Untersuchungen einer Bestätigung bedarf. 
Trotzdem läßt sieh wohl die Aussage verantworten, daß den .Meteorologen mit der Durch
führung von UKW-Fernempfangsbeobachtungen ein wertvolles modernes Verfahren 
zur großräumigen Erfassung der Struktur der bodennahen Atmosphäre bei verschiedenen 
Wetterlagen in die Hand gegeben wurde.
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I. K a llós* :

A nomogram for hygrom eiry

Water in all its phases, — gaseous, fluid, and even solid — appears to be a 
very active agent and often an important causal factor in atmospheric processes, in 
spite of the very small percentual participation of water vapour in the composition 
of the gaseous masses of the atmosphere.

The importance of water in the atmosphere is due to its peculiar physical pro
perties such as its ability to be present, at temperatures found within the. atmosphere, 
in each of its three phases ; further, its frequent phase transitions in consequence of 
temperature variations ; and the considerable amount of heat generated and absorbed 
by those processes. Moreover it has a great influence on weather development as a 
result of its high specific heat and of the different behaviour of its various phases in 
respect to atmospheric radiations.

In consequence of the manyfold meteorological and hydrological influences ol 
atmospheric water vapour, and of its incessantly occurring variations in amount, 
reliable measurements of atmospheric water vapour content are of the greatest 
importance ; this is further enhenced by the fact that water vapour content appears 
to be one of the characteristic features of the different air masses.

Several quantities are currently used and measured for the characterization of 
atmospheric water vapour content, such as vapour pressure, dew point, relative 
humility, etc. By the use of ordinary hair hygrometers, only relative humidities are 
directly accessible to measurement. However, hair hygrometers are not reliable enough 
to give acceptable results.

More satisfying results, comparable in exactitude with the readings of other 
measuring devices used by physicists, can be obtained by the use of aspirated hygro
meters (according to the continental nomenclature : psychrometers ) with an uniformly 
aspirated airflow of 5 m/s.

From readings on the psychrometer, values of vapour pressure and of relative 
humidity are obtained by the use of well-known “psychrometrical tables” , which are 
based on the psychrometrical formula [1], computed separately for the use of aspirated 
and for non-aspirated types of instruments.

Graphical charts, replacing the tables, are equally in current use. Corresponding 
values are represented by a series of curves ; actual values are found by interpolation 
between the curves.

Nomograms have been prepared as well, e. g. by Bongards [2], that are giving, 
from the drv-bulb and wet-bulb readings, values of relative humidity. Using Schuster’s 
nomogram, relative humidities and vapour pressures can be obtained. In this country, 
a hygrometrical computing device was constructed by L. Takács [3],

However, such nomograms have found, as to the present, not a very widespread 
use, as a consequence of the circumstance that they are unable to furnish vapour 
pressure values with the required exactitude of one-tenth of a millibar or millimeter 
of mercury.

* Author of this paper is Dr. I. Kallós, research worker, Hydrological Research 
Institute, Budapest.
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We are presenting here a new kind of nomographical solution, resambling a 
logarithmic rule, with the aim of determining vapour pressure, dew point and relative 
humidity values from initial psychrometric readings.

This solution of the nomographic problem is based on the second member in the 
following “psychrometric formula”, that is, in the equation stating that the vapour 
pressure (e) can be obtained by substracting from the saturation vapour pressure at 
wet-bulb temperature (in case of an atmospheric pressure of 755 mm Hg) the difference 
between dry-bulb and wet-bulb temperature readings, multiplied by the psychrometric 
constant :

e =  E' — A (t — n  ...............(1)755
(A psychrometric constant, p air pressure in mm Hg, t dry-bulb temperature, V wet- 
bulb temperature, E’ saturation vapour pressure at wet-bulb temperature) :

7,45t’
E\ =  4,58 • 10235 + r (mm Hg) ...............(2)

Numerical values of the psychrometric constant for various ventilation speeds 
had been obtained by Mollwo and Yamamoto.

The psychrometric tables used in this country had been computed on the base 
o:' Mollwo’s experimental values. They are as follows :
Ventilation speed: 0,0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 3,0 5,0 m/s

A :  0,768 645 610 589 561 543 530 512 501 500
There are two kinds of psychrometer tables, one for aspirated instruments and another 

for the sucking-yarn-type instrument of August. In both types of tabular publications, 
there are separate chapters giving values for the case that the wet-bulb thermometer is 
covered by an ice sheet, according to the fact that in this case the values of the psych- 
rometric constant are different. Tor aspirated instruments with a ventilation speed 
of 5 m/s, A has a value of 0,5 ; while for August’s instrument, with an supposed 
wind speed of 0,3 m/s, one has A — 0,61 and, in the case of icing of the wet-bulb, 
A =  0,533, that is, the difference between the two types of psych romét ers becomes, 
in this case, a negligible one.

Construction of the nomogram

It is seen, from (1), that, for all values of dry-bulb and wet-bulb readings, we 
are able to find a value of saturation vapour pressure from which, by substracting 
the product of the psychrometric constant, of the psychrometric difference and of the 
factor p/755, one is obtaining the value of actual vapour pressure.

Let us represent the values of dry-bulb temperature along the axis Sz and those 
of the vapour pressure e  along another, parallel axis, placed at the distanee D  from 
the former (fig. 7., p. 223J. We have to find out, in which a way the axis for wet- 
bulb temperatures ( NJ should be placed in order to satisfy a repartition according 
to the values 0,5, 0,553, and 0,61, respectively, of the psychrometrical constant, and 
supposing, that the length-unit used on the N  and Sz scales for the unit of temperature 
is chosen equal to that of the unit of pressure used on the axis for e.

As to each degree of psychrometric difference correspond values of 0,61, 0,553 
and 0,5 mm Hg, respectively, in vapour pressure variation, the distances d1 and d2, 
shown in the figure, are in the proportion of

d1 : dz =  10 : 6,1 ...............(3)
with

dl + dt = D ..................(4)

and thus, we have
dx =  D — d2 ............... (5)

Substituting (5) into (3),

( D  -  d j  : dr — 10 : 6,1
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d‘ ~  -  ° '3S"
In the same way, for the case of a. wet-bulb with ice-covering :

d \  : ci\_ =  10 : 5,33
and

d \  +  d \  =  D

d2 =  =  0.34K/J15,3 3
and, finally, in the case of an aspirated instrument

d \  : d\_ =  10:5

■which y i e ld s ,  a f t e r  o r d n in g  a n d  r e s o lv i n g  fo r  d., ;

and
d \  -f d \  => D

Thus, the axis for wet-bulb temperatures must be placed, for August’s psychro- 
meter, at a distance of 0,38 D from the vapour-pressure axis, and for aspirated psychro- 
meters, at 0,33 D f rom it.

The values, obtained in this way, must be substracted from the saturation vapour 
pressure corresponding to the wet-bulb temperature. As saturation pressures are 
exponential functions of temperature, we have, in order of obtaining a uniform scale 
for saturation pressures, to use a temperature scale in logarithmical form.

Accordingly, we have inserted a third, — logarithmical — scale in the nomogram, 
destined to compare the values of wet-bulb temperature with the linear scale of 
vapour pressures. In this way, one is obtaining the saturation vapour pressure for 
wet-bulb temperature. In connecting the wet-bulb and dry-bulb values by a straight 
line in the nomogram, we have immediately the values of actual vapour pressure.

By reading, on the logarithmic temperature scale, the value corresponding to 
the intersection with the vapour pressure scale, we have the value of the dew point 
as well.

In order of determining relative humidity, a supplementary scale has been 
inserted, the origin of which being identical with that of the vapour-pressure scale, 
and having the value of 100% inscribed at its other ending. The supplementary scale 
can be revolved round its origin in such a way that its point of 100 could be, by the 
{lid of an index, adapted to the actual dry-bulb temperature. In this way, the index 
is defining, on the supplementary scale, the value of relative humidity, in case the 
actual values of vapour pressure, or dew point, have been entered on the nomogram.

Technical description and application of the nomogram
The actual specimen of the nomogram, shown on the pictures, was executed 

according to a modificated design made by engineer-in-chief K. Fazekas. This develop
ment has the merit of being less expensive and more easily applicable, as the three 
different positions of the index (for aspirated, ice-covered, and August-type instruments) 
are once and for all fixed and, in this way, there is no possibility of using the 
instrument in a wrong position of the index.

In this form, the application of the nomogram consists in the following operations:
Fig. 2., p. 225.
1. On the middle member (1) of the device the handle (2) is turned to such a 

position, in which that one of its three inscriptions (ASP =  aspirated, AUG =  August- 
type, JÉG =  ice-covered) is placed on the top, which corresponds to the actual problem 
to be solved.

2. On the member (1) of the instrument, the arrow (6) is to be placed in such 
a way that its lower and upper ends will correspond to the observed wet-bulb tem
perature (as an example : 9,5 C°) on the lower, linear (3) and on the upper, logarith
mical scale (4) of temperature, respectively.

3. Making use of the index (7), we are intersecting the lower temperature scale (3) 
at the point corresponding to the observed dry-bulb temperature (in the example :
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72,-5 C° ), and, using the median filament, we are determining its point of intersection 
with the vapour pressure axis (at 7,0 mm Hg).

Fig. 3., p. 225.
4. Turning the index (7) as long as it hits the buffer (8) and placing it in a per

pendicular position to the rule, we are marking the observed value of dry-bulb 
temperature (12,5 C°) with the arrow (6), and are intersecting the supplementary 
scale (9) at the point 100 by the index (7), fixing it in that position by the screw (10).

Fig. 4., p. 226.
5. Finally, we make to coincide the obtained value of vapour pressure (7,0 mm 

Hg) on the scale (5) with the index (7), and are obtaining, on the supplementary scale 
(9), the value of relative humidity (65% ) and, on scale (4), that of the dew point 
(6,0 C°).

Thus, the proposed nomogram is replacing all the functions of both types of 
the conventional psychrometric tables (for aspirated and August-type instruments) 
and is furnishing, moreover, values of the dew point with the required exactitude, 
and without the tedious turning of pages and searching for lines and entries which 
are involved in the use of the present tabular works. Other advantages consist in the 
possibility of using the device in cases where the given quantities are, instead of the 
usual ones (dry-bulb and wet-bulb temperatures), another couple of hygrometric data, 
e. g. dry-bulb temperature and relative humidity, or dry-bulb temperature and dew 
point, or in cases when dry- and wet-bulb temperatures are the quantities to be 
determined.

Recent schools of thought in hydrometeorogical research are calling for an ex
pansion of studies about atmospheric humidity conditions and for an extensive pro
cessing of hygrometrical data. As the proposed nomogram is likely to facilitate the 
execution of this task, there exists the possibility for its widespread use as a device 
for rapid and reliable calculation.
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Salamin P á l :

A lió olvadásának vizsgálata a Bükk hegységben

Összefoglalás. A tanulmány a Bükk hegység egy zárt vízgyűjtőterületén 
végzett hóolvadási vizsgálatok eredményeit ismerteti. Az eredményekből meg
állapítható a domborzati tényezőknek és a művelési ágak jellegének, továbbá 
a vízgyűjtőterület hőháztartását (energiagazdálkodását) és vízháztartását (víz
gazdálkodását) alakító elemeknek a hatása az olvadásra. Példáját adja még a 
tanulmány a nagyobb területre terjedő hóolvadási kutatómunka berendezésének 
és igazolja a hóolvadás folyamatát közelítően felderítő tapasztalati eljárás hasz
nálhatóságát.

*

Untersuchung der Schneeschmelze im Bükkgebirge. Die Ergebnisse einer 
Untersuchung über die Schneeschmelze in einem geschlossenen Sammelgebiet 
werden dargestellt. Einflüsse von orographischen Verhältnissen, von den Arten 
der Bodenbenützung, der Wärmebilanz (Energiehaushalt) und Wasserbilanz 
(Wasserhaushalt) können festgestellt werden. Die Arbeit kann als Beispiel für 
die Einrichtung einer, sich auf ein grösseres Gebiet ausdehnenden Untersuchung 
der Schneeschmelze betrachtet werden und dient zu einer Rechtfertigung des 
bisher verwendeten praktischen Forschungsverfahrcns.

Az 1954. év január, február és március hónapjában behatóan vizsgáltuk 
Magyarország sík- és hegyvidéki területein a hó olvadásának a folyamatát. 
A vizsgálatok során olyan egyszerű vízháztartási eljárás kidolgozását tűztük 
célul, amelynek alkalmazásával, aránylag kevés vízháztartási adat birtoká
ban, bonyolult tér- és időbeli olvadási jelenségeket ismerhetünk meg. A vizs
gálati eredmények közül tanulmányunkban a Bükk hegységben végzett vizs
gálatokét ismertetjük. A vizsgálati munkánál az Országos Meteorológiai 
Intézet mérleges térfogatsúlymérő berendezéseit használtuk és értékes támo
gatást nyújtott még az észleléseknél a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet.

A megvizsgált terület és időszak
A Bükk hegységi vizsgálatokat a Garadna patak felső 10,7 km2 kiterjedésű víz

gyűjtőterületén végeztük (1. ábra). A vízgyűjtőterület, mint ahogyan Láng Sándor 
leírja [2], a Bükk hegység központi fennsíkja, az ún. Bükk plató és a hegység É-i és 
ÉK-i részén levő fennsík, az ún. Kis plató közé ékelődik. A Garadnának fiatal töré
sekkel preformált eróziós völgye a két fennsík közötti határt jelenti. A Bükk plató 
15 km hosszú és 3 — 5 km széles, 600—959 m magas fennsíkját nagyrészt középső 
triászkori, erősen karsztos, szürke mészkő építi fel. Az esőzésekből és az olvadásokból 
származó vizének jó része a felszín alatti karsztos vízszállító hálózaton a Garadna
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völgye felé áramlik. A K is plató mészköves része ugyanúgy erősen karsztos, mint a 
Bükk plató, míg a túlnyomóan palából álló és a Garadna vízgyűjtőterületére eső részeit 
(Ómassa és Szentlélek között) felszíni eróziós völgyek vagdalták szét. A Kis plató 
vizének is egy része a Garadna völgye felé áramlik. Mind a Bükk plató, mind a Kis 
plató karsztos fennsíkja tehát igen jelentős szerepet játszik a Garadna völgyének víz
háztartásában ; a fennsíkokon keletkező hóié jó része a Garadna völgyébe jut. A meg
vizsgált vízgyűjtőterület felszíne tagolt, lejtői meredekek, a DNY-i, a Bükk platóhoz 
hozzátartozó fennsikszerű sarkában töbröket találunk. Fő völgye NY—K-i irányú, 
ami igen jó lehetőséget nyújtott az északi és a déli fekvésű oldalakon a domborzati 
hatás szabatos vizsgálatára. Legmélyebb pontja kereken 350 m, legmagasabb pontja 
kereken 940 m A. f. magasságú. A közvetlenül vizsgált vízgyűjtőterületen keletkező 
hólének a Garadnába jutó része elsősorban a felszínen gyülekezik össze és csak kisebb 
része származik a karsztos kőzetbe beszivárgó részből.

A Garadna pa tak vízgyűjtőterülete 
The catchment area oF the Garadna brook

Művelési ágak. Mintavételi helyek.
Branches of culhvalion. Sampling places.

' '  CQ U- -5J-'70* yo. { a/  . j v - r __ QA a
/ /mnubeyy árpás—

Jelmagyarázat—Signs used > 
Fiatal korú lomberdő—Young teofy Fores, t 
Közepes korú lomberdő—Middle-aged fores t 
Fenyő erdő — Pine-wood 
Szobád vágás-terület—Free cutting area 
Rét és legelő— Gross-land and pasture

1. ábra Fig. 1.

A megvizsgált időszak időjárását a vízgyűjtőterület közelében levő Hármaskút 
meteorológiai állomás észlelési adataival jellemezzük. A 2. ábrán feltüntettük a január- 
február-március hónapokban, minden egyes napról a léghőmérséklet maximumát és mini
mumát, a közepes borultságot, a szél maximális erősségét, a csapadék magasságát, 
a hótakaró vastagságát, valamint a mérési időszakokat is. Az ábra nyomán a követ
kező megállapításokat tehetjük :

Az első mérési időszakig a maximális léghőmérséklet a 0 C°-ot mindössze két napon 
érte el, a minimális hőmérséklet több ízben —15 C° alá süllyedt, a csapadék mennyi
sége a 70 mm-t meghaladta, tehát ez a másfél hónapos időszak a hó halmozódási idő
szakának tekinthető.

Az első és a második mérési időszak között az időjárás nagyobbára derült, sugár
zásban gazdag volt, a léghőmérséklet napi maximuma gyakran megközelítette vagy 
meghaladta a 0 C°-ot, csapadék csak nyomokban hullott. Ez az időszak tehát a sugárzás 
hatására meginduló olvadást jellemezheti.

A második és a harmadik mérési időszak között nagyobb esőzések voltak, a lég- 
hőmérséklet maximuma majdnem minden esetben elérte a -j-5 C°-ot, a hó mennyisé
gének legnagyobb része elolvadt. Az olvadáshoz szükséges hőt a hótakaró elsősorban 
a levegőből hökicserélödéssel és o hórétegre hulló esőből kaphatta.

A harmadik mérési időszak után már csak elenyészően kis kiterjedésű összefüggő 
hótakaróval és elszórtan hófoltokkal lehetett számolni.
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A mérési időszak megválasztása szerencsésnek mondható ; az ezek előtti, közötti 
és utáni időszakok — mint láttuk — az olvadás szempontjából egységes jellegűek.

A kutató munkánál közvetlenül felhasznált összehasonlító csapadék-adatokat a 
vízgyűjtőterület közelében levő négy meteorológiai állomás : Hármaskút, Bükkfeketesár, 
Jávorkút és Garadnavölgy adataiból átlagolással vezettük le. Az átlagolás a vizsgálat 
összehasonlító jellege és az adatoknak aránylag kisebb mértékű eltérése következtében 
megengedhető volt.

A mintavétel módja
A hó térfogatsúlyának megállapítására, a kb. egyhónapi közvetlen kutatási idő 

során, a vizsgálati terület háromszori bejárása alkalmával 362 hómintát vettünk, mér- 
leges hóminta vevő vei. Február 12-e és 15-e között 48 mérési helyen 117 hómintát, 
február 26-a és 28-a között

Időjárási elemek vá ltozása— Variation o f the weather elements
-------Hármaskút ------- Bükkfeketesár

1 0- A léghőmérséklet maximuma és minimuma 
Maximum and minimum air temperatures

56 mérési helyen 175 hó
mintát és március 12-e és 
14-e között 26 mérési he
lyen 70 hómintát vizsgáltunk 
meg. A mérési helyek összes 
száma 70 volt (1. ábra). Ezek 
közül 17 helyen három alka
lommal, 26 helyen két alka
lommal és 27 helyen egy 
alkalommal mértünk.

A mintavételnél a követ
kező elveket tartottuk szem 
előtt :

a) minden a hó hal
mozódása és olvadása szem
pontjából jellegzetes terület
ről azokat jól jellemző min
tákat kell venni,

b) minden észlelési he
lyen legalább két mintát 
kell venni,

c) az észlelést a legne
hezebb hóviszonyok között 
is végre kell tudni hajtani.

A hó halmozódása és 
olvadása szempontjából a 
következő jellegzetes terüle
teket állapítottuk meg :

a domborzatilag azonos 
fekvésűeket (völgyfenék, 
hegyoldal, hegygerinc, fenn
sík, szűk és tágas völgyek, 
keskeny és széles gerincek 
stb.),

az égtáj szempontjából 
azonos fekvésűeket (északi, 
északnyugati, nyugati stb. 
irányú lejtők és völgyek),

az azonos magassági sá
von belülieket (<600 m,
600 — 750 m és >750 m) és

az azonos művelésűeket 
(rét, legelő, erdő, irtás, bo
zótos stb.).

A domborzat, az égtáj, a magasság és részben a művelési ág szempontjából azonos 
területeket az I. táblázat szerinti osztályokba soroztuk (3. ábra). A terület 20,3%-a 
déli fekvésű, 29,0%-a pedig északi fekvésű hegyoldal, 22,7%-a többé-kevésbé erdős, 
fennsíki terület.

M egem lítjük még, hogy az olvadás előrehaladása folyamán megállapítottuk az 
egységes hótakaró hatarat és a hófoltok helyet is (4. ábra).

1954. t K.

2. ábra — Fig. 2.
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A vizsgálatok általános eredményei

A vizsgálatok során is figyelemmel voltunk a domborzat és a növényzet 
hatására, valamint a hótakaró hő- és vízháztartásának egyes összetevőivel 
kapcsolatos hatásokra.

Megállapítottuk, hogy mind a víztartalom, mind a térfogatsúly és a 
vastagság változik az egyes domborzati tényezők függvényében :

a déli fekvésű hegyoldalakon a hótakaró vastagsága, víztartalma és térfogatsúlya 
igen érzékenyen változik, az előbbi értékek rövid időn belül nagymértékben csökkennek, 
ugyanakkor az utóbbi érték, a térfogatsúly erősen növekszik ;

az északi fekvésű oldalakon, a gerinceken és a völgyfenéken az említett tényezők 
kevésbé érzékenyen változnak ;

A Garadna p a ta k  vízgyűjtőterülete 
The catchm ent area oF th e Garadna brook

Jellemző !erölelek —  Characteristic areas

PLATO

0 500 1000 m
L.l L.l 1 1 I 1 1 i.J

8 s X J Z *  .
^ • - p v 0 r h e g y  • • •  14
i I i ?50

14'2' b ü k k  p l a t ó

•y/ Jávorkút Jelmagyarázat—Signs used:
-------A vizgyüjlölerülel határa _____Rétegronal
The border line of Hie catchment area Contour line
------- Jellemző területek határa Mérési pontok
Border line of the characteristic area Measuring points 

* Község — Village

3. ábra — Fig. 3.

a déli és az északi fekvésű hegyoldalakon a víztartalom változása ellenkező értelmű 
is lehet.

Az általános domborzati hatásokat részletesen ismertető szám- és ábra- 
anyagot a szakirodalomban közzétettük [3].

A művelési ágak és a növényzet jellegéből következő hatásnak a vizsgálata 
is érdekes eredményekre vezetett. Kitűnt a vizsgálatokból, hogy az erdők 
között elhelyezkedő réteken, legelőkön a legvastagabb a hótakaró, és a víz
tartalma és a térfogatsúlya is itt a legnagyobb. A középkorú erdőállomány
ban viszont a legvékonvabb a hótakaró, a víztartalma és a térfogatsúlya a 
legkisebb. Az öregebb és a fiatalabb állományok átmeneti helyet'foglalnak el. 
Ebből kitűnik még a téli félévben is az erdő záródásának az éghajlati 
hatása.

Megállapítható továbbá az is, hogy a térfogatsúly változása sokkal kisebb 
mértékű a növénycsoportok változása esetében, mint a magasság változásánál.
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A lomberdő és a fenyőerdő összehasonlítása során megfigyeltük, hogy a lomb
erdő alatt (mely télen kopasz) lényegesen vastagabb a bótakaró, több vizet 
tartalmaz, térfogatsúlya azonban kisebb, mint a télen is nagyobb záródású 
fenyőerdő alatti hótakaróé. Megállapításainkat igazoló mérési eredményeket a 
szakirodalomban ugyancsak közreadtuk [3].

Átfogó és részletekbe menő hőháztartási vizsgálatokat nem folytattunk 
ugyan, de a vízháztartási észlelések során figyelemmel kísértük a hótalcaró 
hőháztartását (energiagazdálkodását) és az ezt alakító tényezőket.

A hótakaró hőháztartását szabályozó legfőbb tényezők a következők :
a hőháztartás bevételi oldalán :

a hóréteg hézagaiban és felületén levő levegő vízgőztartalmának cseppfolyóso- 
dása vagy szilárdulása,

a napsugárzás,
a levegőnek a hótakaró felé irányuló sugárzása, 
a hőkicserélődés levegőből, 
a hórétegre hulló eső, 
a hővezetés a levegőből és a talajból ; 

a hőháztartás kiadási oldalán : 
a párolgás, 
a visszasugárzás.

A felsorolt tényezők közül a cseppfolvósodás és a szilárdulás, a nap
sugárzás, valamint a hótakaróra hulló eső hatását vizsgáljuk röviden.

A bóréteg hézagaiban és felületén egyes esetekben jelentős mennyiségű 
v í z g ő z  c s e p p f o l y ó s o d á s a  és  s z i l á r d u l á s a  figyelhető meg. 
A február 12—15-i és 26—28-i észlelési eredményeink összehasonlítása ilyen 
jelenséget mutat. A két hetes mérési fordulóban ugyanis, amikor csapadékot 
legfeljebb csak nyomokban észleltek (2. ábra), a D-i, a DNY-i és a DK-i fek
vésű hegyoldalakat kivéve, a víztartalom az eredetihez képest tekintélyes
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mértékben növekedett (I. t. 17. oszlopa). Magasság szerint csoportosítva az 
adatokat, ez a növekmény a következő képet mutatja :

600 m a la t t ................................................ 14 mm
600—750 m között....................................  16 mm
750 m fölött ............................................  20 mm.

A n a p s u g á r z á s  közvetlen hatása is jól megfigyelhető, kisebb 
mértékben az első mérési időszak előtt, majd nagyobb mértékben az első és a 
második mérési időszak között. Ezt a hatást jól mutatja az I. táblázat 1. és 
9. sora közötti különbség. Febr. 13-án a D-i oldalon 600 m alatt a térfogatsúly 
0,23, a hótakaró vastagsága 23 cm f  ugyan akkor az É-i oldalon 750 m felett 
a térfogatsúly 0,15 és a vastagság 52 cm volt. Az utóbbi értékben természetesen 
a magasság hatása is mutatkozik. Egyes észlelési helyeken a különbség még 
nagyobb. Például :

a 20-as észlelési helyen y =  0,27 és v =  16 cm és 
a 67-es észlelési helyen y =  0,12 és v =  57 cm.

A napsugárzás hatása még tovább fokozódik — mint említettük — a két első

I. TÁBLÁZAT : A terület felosztása és

1
•

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr A terület megnevezése 
F

A
terület 
magas
sága 

m. A. f.

A terü
let

%-ban
Ft

0//O

február 12—15

rii Vi

cm

Hí

mm

Vi

kg/1

Fi
F  v í

(4) • (6)

F(
F H*

(4) ■ (7)
100
cm

100
mm

1
2
3

D-i fekvésű
<  600 

600-750 
>  750

9,0
8,5
2,8

9
3

—

23
41
47

53
65

(75)

0,23
0,17

(0,161

2,07
3,49
1,32

4,77
5,53
2,10

4
5
6

DNY-, NY-, K- és DK-i 
fekvésű

<  600 
600-750 

>  750

2,2
3é>
0,2

3
3

(29)
(43)
(53)

(58)
(68)
(79)

(0,20)
0,16
0,15

0,64
1,68
0.11

1,28
2,65
0,16

7
8 
9

É -, ÉK- és ÉNY-i 
fekvésű

<  600 
600—750 

>  750

14,6
9.5
4,9

21
17
7

44
45
52

66
68
78

0,15
0,15
0,15

6,42
4,28
2,55

9,64
6,46
3,82

10 Völgyfenék <  600 4,2 8 40 72 0,18 1,68 3,02
11
12 Fátlan fennsíki terület 600-750 

>  750
3,4
1,1

8
6

43
48

78
82

0,18
0,17

1,46
0,53

2,65
0,90

13
14
15
16
17
18

Erdős fennsíki terület
<  600 

600-750 
>  750

3,2
5,5

14,0

2
6

22

(30)
36
43

(58)
64
73

0,20
0.18
0,17

0,96
1,98
6,02

1,86
3,52

10,22

D-i fekvésű oldalban szűk 
mellékvölgyek

<  600 
600-750 

>  750

2,5
1,0
3,1

1 (46)
(53)
(55)

73
(79)
(83)

(0,16)
(0,15)
(0,15)

1,15
0,53
1,71

1,83
0,79
2,57

19
20

É-i fekvésű oldalban szűk 
mellékvölgyek

<  600 
>  750

4,8
1,6

7 46
(55)

73
(83)

0,16
(0,15)

2,21
0,88

3,50
1,33

Összeg
Átlag

— 100,0 123*
41,7 68,6 0,165

41,67 68,60

M egjegyzés:
n  a mintavételek száma F  a vízgyűjtőterület kiterjedése
v  a hóréteg vastagsága ( ) becsléssel vagy közelítő grafikus vizsgálattal meghatározott értékek
H  a hóréteg víztartalma
y  a hóréteg térfogatsúlya
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észlelési időpont között. A D-i oldalakon a hótakaró egyes helyeken teljesen 
el is tűnik, az É-i hegyoldalakon a változás még kis mértékű. Például : 

a 12-es észlelési helyen y =  0,36 és v =  8 cm és
a 67-es észlelési helyen y =  0,17 és v =  47 cm.
A h ó r é t e g r e  h u l l ó  e s ő  hatása a második és a harmadik ész

lelési időszak között figyelhető meg. Ekkor ez a hatás természetesen nem 
független a levegőből hőkicserélődéssel adódó hő hatásától sem. A napi adatok 
szemlélete útján azonban a hórétegre hulló eső hatása bizonyos fokig el
különíthető. A 2. ábrán feltüntetett napi csapadék adatoknak és a hóréteg
vastagság idősorát jellemző vonalak megfelelő szakaszainak összehasonlítása 
útján megállapítható, hogy igen nagy napi csapadék esetében sem vált mere
dekebbé a hóréteg vastagságát jellemző vonal, azaz nem fokozódott külö
nösebb mértékben a hótakaró összerogyása, hanem ez a csapadék mennyiségétől 
meglehetősen függetlenül roskadt. Ugyancsak az eső hatásának csekély 
mértékét igazolja a vízgyűjtőterület DNY-i sarkában összefüggően megmaradt 
hótakaró szerepe. A március első napjaiban lehullott eső átszivárgóit a hó- 
takarón anélkül, hogy ezt elolvasztotta volna. A bükki meteorológiai észlelé

st hói akaró vízháztartási adatai, 1954

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

február 26-28 febr. 13-27 március 12-14 A hó-
takaró

Hí
P  Vi

Fi
pH ,

t  {
Hn.27 J  Y  ’

nt Vi Hí

Hí
P  Vi

Ft
F H‘

folya
matos-fii Vi Vi «)• (12)1(4)-(13) 77ii.i3 (üli.27 Vi (4)-(20) (4)-(a)ságának

kg/1
100 100 (13)—(7) Hii.is)

kg/1
100 100 meg

szűnése
— Cili mm cm mm mm mm — cm mm cm mm
ii 5 15 0,30 0,45 1,35 III. 1
6 10 29 0,28 0,85 2,47 _ _ — — — _ — _ III. 1

- (18) (47) (0,26) 0,50 1,32 Ili. 6
1 11 (-9) (0,26) 0,24 0,64 — — — — — — — _ III. 4
3 (26) (62) 0,24 1,01 2,42 III. 9
3 (41) 87 0,21 0,08 0,17 8 0,016 - — — — — — III. 11

32 38 81 0,21 5,55 11,83 15 2,190 — _ — — — — III. 11
33 41 86 0,21 3,90 8,17 18 1,710 — (12) (44) (0,37) — — III. 13
11 46 99 0,21 2,25 4,85 21 1.029 8 15 52 0,35 0,74 2,55 III. 16
12 37 83 0,22 1,55 3,49 11 0,462 - 3 - - - - - III. 12
8 36 94 0,26 1,22 3,20 16 0,544 — — — — — — III. 12
8 44 102 0,23 0,48 1,12 20 0,220 4 18 69 0,38 0,20 0,76 III. 16

_ (30) (66) (0.22) 0.96 2,11 8 0,256 — — — — — — III. 10
13 33 76 0,23 1,82 4,18 12 0,660 — — — — — — III. 12
24 38 92 0,24 5,32 12,88 19 2,660 18 12 40 0,34 1,68 5,60 III. 15
3 39 (88) 0,22 0,98 2,20 15 0,375 — — — — — — III. 10

— (47) (98) (0,21) 0,47 0,98 19 0,190 — — — — — — III. 11
— (53) (105) (0,?0) 1,64 3,26 22 0,682 — — — — — — III. 13
16 39 88 0,22 1,87 4,22 15 0,720 — — — — — — III. 12

— (53) (105) (0,20) 0,85 1,68 22 0,532 - (16) (58) (0,36) - - III. 16
184* 31,99 72,54 — 12,066 30** — — — 2,62 8,91 _
- 31,9 72,5 0,227 - 12,1 2,6 8,9 0,340 - -

* nem egyezik a szöveg megfelelő adatával, mert két terület határán vett minta esetében az észlelési 
eredményt mind a két területtel kapcsolatosan felhasználtuk 

»* nem tartalmazza a hófolt méréseket
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sek és a közvetlen kutató munka tehát egyaránt megerősítik azt a tényt, 
hogy az eső a tavaszi hőmérsékletek mellett aránylag csak kis mértékű roskadást 
okoz [3].

A vízháztartási észlelések során természetesen behatóan vizsgáltuk a hó
takaró vízháztartását és az ezt alakító tényezőket.

A hótakaró vízháztartását szabályozó legfőbb tényezők a következők :
a vízháztartás bevételi olda

lán :
a szilárd vagy cseppfolyós 

halmazállapotú csapadék, 
a levegő vízgőztartalmá

nak a hótakaró belsejében 
vagy felszínén cseppfo
lyósodó és szilárduló ré
sze ;

a vízháztartás kiadási olda
lán :

a párolgás és
az elszivárgó víz (hóié és 
esővíz).

Ezeknek a ténye
zőknek a jellemzésére a 
csapadék mennyiségé
nek, a hóréteg vastagsá
gának és térfogatsúlyá
nak értékeit használhat
juk fel. A következőkben 
bemutatjuk a csapadék 
mennyiségének a válto
zását a magassággal, a 
hóréteg vastagságának 
idősorát a típus-területe
ken, valamint összefoglal
juk a térfogatsúly válto
zásának általános törvé
nyeit .

A csapadék mennyi
ségének a változását a 
m a g a s s á g g a l  leg
egyszerűbben az első ész
lelési időszak mé r é s i  
eredményeinek megfelelő 

csoportosításával állapíthatjuk meg. Ebben az első időszakban ugyanis a hó
takaró — mint láttuk — alig veszíthetett még vizet, legfeljebb a mélyebb szin
tek D-i oldalain. Tehát a 48 mérési ponton vett 117 hómintával igen jól lehet 
jellemezni a csapadéknak a magassági megoszlását. A feldolgozási munka 
során a három magassági sáv területi megoszlásának (az I. t. 4. oszlopa) meg
felelően külön-külön összegeztük a hóréteg terület szerint súlyozott víz
tartalmát (az I. t. 10. oszlopa). Ezután osztottuk az összegekét a három 
magassági sáv területi részesedésének %-ával, amivel megkaptuk az egyes 
sávok átlagos csapadék magasságát. Majd kiszámítottuk, hogy az egyes 
magassági sávok átlagos csapadék magassága hány %-a a teljes terület átlagos 
csapadék magasságának. Az eredmény:

A hóréteg vastagságának változása a jellemző területeken 
Variation o f the depth of snow cover on the characteristic areas

A vastagabban kihúzott vonat a hármaskúti meteorológiai állomáson észlelt hávas- 
togságok idősorát jellemző vonal —  The thicker full hne characterizes the daily 

values of the snow depths observed at Hármaskút station.

5. ábra — Fig. 5.
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Az így kapott százalékos mennyiségek valóban igen jól jellemzik a csapadék 
mennyiségének növekedését a magassággal.

A h ó r é t e g v a s t a g s á g á n a k  i d ő s o r á t ,  azaz a napi értéként 
a febr. 12—15-i, a febr. 26—28-i és a március 12—14-i észlelések figyelembe
vételével a hármaskúti meteorológiai állomás idősorának alapján grafikus 
úton határoztuk meg (5. ábra). Az ábrára felrajzoltuk az I. táblázatban fel
tüntetett 20 féle típus-területre a hármaskúti észlelések idősorát, valamint 
az ezeken a területeken észlelt értékeket. Ezután a közvetlen észleléseket 
jellemző pontokon át a hármaskúti idősorhoz hasonló napi változásokat 
mutató vonalakat húztuk be, s ezekről leolvastuk az egyes típus-terülétekhez 
tartozó rétegvastagság becsült idősorát. Az ábra alapján határoztuk meg a 
hótakaró folyamatosságának valószínű megszűnési időpontját (I. t. 25. 
oszlopa).

A t é r f o g a t s ú l y  v á l t o z á s á n a k  vizsgálata újra igazolta az 
ország területén több helyen végzett kutatómunka alapján megállapított, az 
olvadás folyamatát Magyarország éghajlati körülményei között felmérő 
tapasztalati eljárás [4, 5] helyességét. Ennél a tapasztalati eljárásnál a követ
kező feltevésből indultunk ki :

A vizsgált terület hő- és vízháztartási viszonyainak megfelelően talál
ható az átlagos térfogatsúlynak olyan alsó határértéke (ya), amelynek eléréséig 
minden csepp hóié a hórétegben marad kapilláris és megfagyó vízként, és 
ugyancsak található olyan felső határértéke (y/), amelynek elérésekor feltét
lenül megindul a hóié elszivárgása, a hóréteg vizet veszít. Ha a térfogatsúly

II. TÁBLÁZAT : A  hóié mennyiségének a meghatározására szolgáló képletek

Térfogatsúly

Térfogatsúly számítása y [kg/1] 
ha az (í-l)-edik napon

tartomány nem volt 
csapadék

sok eső 
esett

kevés eső 
esett havazott

y<ya
y

^ h
V‘ = 1 0 Vi (!)

1

y * < y  < V t y<=?<-!+(«< ..-vő 0,01 (2) H i-j+hj, ,-.t (3)
yi~~ 10 Vi

y  elérte yr ct y i = y i (4)

Víztartalom
számítása

H í és H'i 
[mm]

ha h2i= 0
H t= 1 0 y i  Vi

(5)
H'i—Ht 
ha h2i^ 0

Hi=10yi Vi
H'i=H; -(- hói

( 6) 1

Hóié számítása

h*i
[mm]

ha /«2i= 0 
h^=Hi —Hi+i

(7)

ha h2i 4= 0 
K t=H 't- H i+1 

( 8)

Magyarázat :
y „  a térfogatsúly alsó határértéke, amelynek kialakulásáig minden csepp hóié a hórétegben marad, 

hazai viszonyok között 0,22 — 0,25 kg/1;
y f  a térfogatsúly felső határértéke, amelynek kialakulásával a hóié elszivárgása feltétlenül megindul, 

hazai viszonyok között 0,35 — 0,40 kg/1; 
h  eső vagy hó m m -ben;
h í  hó vagy olyan kisebb eső mennyisége, amely nem vonta maga után a hótakaró roskadását; 
h t  nagyobb eső mennyisége ; 
v  a hóréteg vastagsága cm-ben.
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a két határérték között van, a hóié — a pillanatnyi hő- és vízháztartási hely
zetnek megfelelően — visszamarad, vagy elszivárog. Az alsó és a felső határ
értéket a II. táblázatban adjuk meg. Ugyancsak a II. táblázatban foglaljuk 
össze a vázolt kiindulási feltevések nyomán levezetett eljárás alapvető össze
függéseit (1—4. összefüggés).

Itt rámutatunk arra is, hogy a térfogatsúly területi átlagos értéke a vizs
gálati négy hetes időszakban 0,165-ről 0,227-re, majd 0,345-re emelkedett 
az összefüggő hótakarójú területeken. A hófoltokon a térfogatsúly 0,34 és 
0,43 között ingadozott, de általában a 0,36—0,40 határok között volt. A 0,227- 
re emelkedés során a I)-i oldalakat kivéve vizet nem veszített, sőt a kicsapódás 
során víztartalma növekedett. Ezek'di megfigyelések igazolták a térfogatsúly 
határértékeinek (II. táblázat) helyességét.

A vizsgálatok részletes eredményei
A részletes tanulmányok során meghatároztuk az egyes típus-területeken 

* és a teljes vízgyűjtőterületen a hóié napi mennyiségét. Ezeknél a tanulmányok
nál a 20 különböző típus-területen, a 70 mérési helyen kapott térfogatsúly- 
és vastagsági adatok felhasználásával, a hóréteg által naponta felvett és el
veszített vízmennyiségek egyensúlyát vizsgáltuk. Ezt az egyensúlyt a v í z h á z- 
t a r t á s i  e g y e n l e t  fejezi ki, amelynek a keletkező hóié mennyiségét 
megadó általános alakja a következő [4] :

h* =  h 4- 10 (ye . ve — yv . vv),
ahol h% a hóié mennyisége mm-ben,

h a makro és a mikro csapadék mennyisége mm-ben,
ye, ve a hóréteg átlagos térfogatsúlya kg/l-ben, illetve vastagsága 

cm-ben a vizsgálati időszak elején,
yv, vv a hóréteg átlagos térfogatsúlya, illetve a vastagsága a vizsgálati 

időszak végén.
Ebben az egyenletben nem számolunk külön az elpárolgó vízmennyiséggel, 
aminek a következtében az egyenlet megoldása során nem az olvadt hőmennyi
séget, hanem a teljes eltűnt hómennyiség közelítő értékét kapjuk meg. Az 
egyenlet egyes tagjainak felvételénél vagy meghatározásánál az előbbiekben 
ismertetett elvek szerint járunk el. Az egyenlet megoldásánál pedig a II. táb
lázatban összefoglalt 5—8. összefüggéseket használjuk.

Az eljárás bemutatására példaképpen csatoljuk tanulmányunkhoz a 12. 
típus-területre, a 750 m feletti fátlan fennsíki területre elkészített számítást 
(III. táblázat).

A táblázatos számításnál az 1. és a 2. oszlopba a sorszámot és az időpontot, a
3. oszlopba a napi csapadékmagasságokat (h), a 4. oszlopba ezek folyamatos összegét 
(Uh) írtuk be. A 3. oszlopban levő értékek közül a II. 14 és 25 közötti, zárójelbe fog
lalt értékek a típus-területre megállapított 18 mm-es kicsapódott mennyiség* becslés
szerű megosztásából adódtak, míg a II. 26 és III. 12 közötti értékek a napi átlagos 
csapadéknak a magasság figyelembevételére 1,11-es szorzó tényezővel javított értékeit 
jelentik. A táblázat 5. oszlopába a hóréteg vastagságának a grafikus vizsgálat folyamán 
meghatározott egyes értékeit (5. ábra) helyettesítettük és a 6. oszlopba ezek különb
ségét írtuk. A 4. és az 5. oszlop vastagon szedett értékei a számítás jellegéből követke
zőleg a közvetlen észlelési értékeknek felelnek meg (I. táblázat 12. sora). A számítás 
során ezután ennek egyszerűsítésére a 7. oszlopba a hó alakjában lehullott csapadék, vala
mint a hó roskadását még nem okozó kisebb mennyiségű folyékony halmazállapotú 
csapadék mm-re kerekített magasságát, a 9. oszlopba pedig a többi csapadékmagasság

* Az I. t. 17. oszlopa szerint 20 mm-rel növekedett a hótakaTÓ víztartalma a két 
első mérési időszak között, amialatt a III. táblázat 3. rovata szerint mindössze 2,2 mm 
hó hullott : 20 mm—2,2 mm ~  18 mm.
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mm-es értékeit vezettük be. A 8. oszlopban levő térfogatsúly-értékek számításánál 
az 1 —16. sorban a II. táblázat 1. képlete, a 17 — 23. és a 25—26. sorban a 2. képlet, 
a 24. sorban a 3. képlet és végül a 26 — 31. sorban a 4. képlet szerint számoltunk. 
A térfogatsúly alsó határértékéül y„ =  0,24-et, felső határértékéül a közvetlen megfigye
lésnél kapott 0,38-as értéket vettük fel. A 8. oszlopnak főleg a 15., de bizonyos mér
tékben a 29. sorában levő vastagon szedett értékek a tapasztalati eljárás helyességét 
igazolják. A 15. sorban levő érték megfelel a közvetlen észlelés eredményének, a 29. 
sorban levő érték pedig eleget tesz a felső határértékre megadott feltételeknek. A víz
háztartási egyenlet megoldásához szükséges idősorokat (h, v és y) megismerve a hóié 
napi mennyiségét az 1—16., 23., 25 — 26. és 29 — 31. sorban az 5. és 7. képlettel, a 17 
— 22., 24. és 27 — 28. sorban a 6. és a 8. képlettel határoztuk meg. A számítás közbenső 
lépését a 10., a végeredményt a 11. oszlop tünteti fel.
III. TÁBLÁZAT : Az olvadási folyamat megismerése 750 m-nél magasabban levő fátlan fennsíkon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr Időpont h Eh V Vi-rVi K y K
H
H' K

mm mm cm cm mm kg/l mm mm mm

1 II. 13 82 48 0.17 82 _
2 14 (1) 83 47 1 i 0,175 — 82 —
3 15 (1) 84 46 1 i 0,18 — 83 —
4 16 (2) 86 45 1 2 0,185 — 84 —
5 17 (1) 87 45 — i 0,19 — 86 —
6 18 (1) 88 44 1 i 0,20 — 87 —
7 19 (á) 90 44 — 2 0,20 -- 88 —
8 20 (2) 92 44 — o 0,205 — 90 —
9 21 (2) 94 44 — 2 0,21 — 92 —

10 22 (1) 95 44 — i 0,215 — 94 —
11 23 (2) 97 43 1 2 0,22 — 95 —
12 24 (2) 99 43 — 2 0,225 — 97 —
13 25 (1) 100 42 1 I 0,235 — 99 —
14 26 2,2* 102 42 — 2 0,240 — 100 —
15 27 — 102 44 _2 — 0.23 — (102) —
16 28 1,2* 103 43 I i 0,24 — (102) —
17 III. 1 0,6* 104 43 — — 0,24 i 103 —

104
18 2 4,8» 109 42 i _ 0,25 5 (104)

109 1
19 3 20,6* 129 40 2 _ 0,27 20 108

128 18
20 4 0,4* 130 38 2 0,29 1 110

111
21 5 12,1* 142 36 2 — 0,31 12 111

123 11
99 6 5,8* 148 34 2 — 0,33 6 112

118 6
23 7 3,4* 151 32 2 3 0,35 — 112 —
2 4 8 0,8* 152 35 - 3 — 0,33 1 115

116 1
25 9 _ 152 32 3 _ 0,36 — 115 9
2 6 10 _ 152 28 4 — 0,38 — 106 11
27 11 0.9* 153 25 3 — 0,38 1 95

96 16
28 12 1,3« 154 21 4 — 0,38 1 80

81 13
29 13 _ 154 18 3 — 0.38 — 68 19
30 14 _ 154 13 5 — 0,38 — - 49 26
31 15 — 154 6 7 — 0,38 — 23 23
32 16 — 154 - 6 — — — — —

Ősz- 72,1 154 48 24 48 154
szes
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A 20 típus-területre így kapott napi hóié mennyiségek figyelembe
vételével a három magassági sávban megállapítottuk az olvadás folyamatát. 
A számítás végső eredményét a 6. ábrában foglaltuk össze. Ez az ábra jól 
mutatja a hótakaró tározó, lefolyást késleltető hatását. A 74 nap során le
hullott csapadék 12 nap folyamán jelentkezett vízként (hóiéként és esővízként) 
a felszínen. Az ábrából leolvasható a magasság növekedésének a hatása is : 
az olvadás folyamata az eltérő magassági sávokban fokozatosan eltolódik.

A bemutatott vízháztartási eljárás pontosságának érzékelésére megemlí
tem, hogy a lehullott csapadék átlagos értékeinek az összegei és a térfogatsúly 
mérések, valamint a vízháztartási számítások útján meghatározott értékek
nek az összegei szélső esetben 5,7 mm-rel térnek el egymástól (összes csapadék 
1954. III. 15-ig 132,5 mm, összes hóié és esővíz 126,8 mm). Ennek az 5,7 mm-es 
eltérésnek a legnagyobb része a 46 napos halmozódási időszak párolgási és olva

dási veszteségeiből adódik. 
Az eltérést terhelik termé
szetesen az észlelési és a 
mérési hibák, valamint a 
vízháztartási számítás ta
pasztalati jellegéből követ
kező hibák.

Az ismertetett vizsgá
lati eredmények hasznosít - 
hatók az elméleti meteoro
lógiai és hidrológiai kutatási 
feladatok, de ugyancsak a 
gyakorlati mezőgazdasági és 
vízgazdálkodási feladatok 
megoldásának a területén. 

*
Kötelességemnek tar

tom végül, hogy köszö
netét mondjak Aujeszky 

Lászlónak, Berkes Zoltánnak, Kéri Menyhértnek és Béthly Aidáinak, akik a 
kutató munkát tanácsaikkal és közvetlen segítségükkel támogatták, vala
mint Farkas Gábornak, aki a nehéz mérési feladatok megoldásában szakérte
lemmel és fáradságot nem kímélve vett részt.

( Az I . sz. Vízépítéstani Tanszéken készült tanulmány. Tanszékvezető: 
Dr. Németh Endre.)
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A n ta l  Emánuel  —  Péczely  G yörgy:

Adalékok Magyarország makroszinoptikiis 
helyzeteinek felhőzeti viszonyaihoz

Összefoglalás. A tanulmány a Magyarországra megállapított makroszinoptikus 
helyzetek felhőzeti viszonyaival kapcsolatban megvizsgálja azt, hogy az egyes 
típusok alkalmával a felhőzet mennyisége hogyan alakul az egyes hónapokban. 
Közli a derült, felhős és borult felhőzeti osztályok előfordulásának valószínűségét 
minden típusra, majd az /-  próba alkalmazásával megállapítja, hogy az egyes 
típusok felhőzetgyakorisági eloszlása szignifikánsan különbözik-e egymástól. 
Továbbiakban a szinoptikus kulcsban szereplő 27 felhőfajtát 11 csoportba sorolva 
megállapítja azok évi menetét, majd közli, hogy az egyes makroszinoptikus 
típusok alkalmával a különböző felhőcsoportok évszakosán milyen valószínűséggel 
fordulnak elő.

*

Contributions to the Questions of the Nebulosity During Different Macrosyttop
tical Situations in Hungary. The authors are deahng with the monthly distribution 
of nebulosity for each type of marcosynoptical situation in Hungary. Frequencies 
are computed for clear, couldy and overcast days in each type of situation. 
The statistical significance of the differences found in the monthly distributions 
of nebulosity has been verified by the application of the /--test. Further, the 
27 cloud forms of the international meteorological code are divided into 11 groups 
and annual variations are computed for each of them. Finally, seasonal probability 
values for the appearance of each group of cloud types are given.

I.
Alábbi tanulmányunkban, egy előző dolgozat [1] szerves folytatásaként 

megvizsgáljuk az egyes makroszinoptikus helyzetek felhőzeti viszonyait. 
Ezen tanulmányoknak fő célja annak bemutatása, hogy az egyes makroszinop- 
tikus helyzetek időjárása mi módon vesz részt hazánk éghajlatának kialakí
tásában. A munka kezdő lépéseként az elmúlt év folyamán földolgoztuk a két 
legfontosabb meteorológiai elemnek, a hőmérsékletnek [1] és a csapadék
nak [2] az egyes makroszinoptikus helyzetek szerinti alakulását. Tekintve, 
hogy az ilyen természetű földolgozások rendkívül munkaigényesek, tanul
mányainkban egyelőre csak a nagyvonalú kép megrajzolására törekedhettünk, 
a további részletesebb vizsgálatok még hátra vannak.

A felhőzeti viszonyokat a felhőzet mennyiségével és a felhőfajtákkal 
jellemezzük. Minthogy észlelésük nem műszerrel történik, az adatok kiértékelé
sénél kellő óvatossággal kellett eljárnunk. Főként a felhőfajták földolgozásánál 
jelentkeznek nehézségek, amelyekre dolgozatunk megfelelő részében rá
mutatunk.

Vizsgálatunk, hasonlóan az [1] tanulmányhoz, Budapest megfigyelési 
sorára támaszkodott. A felhőzet mennyiségét az 1901—40, valamint 1946—55 
közötti 50 évi időszakból dolgoztuk föl a napi közepek alapján. A felhőfajtákat 
az 1946—55 közötti 10 esztendő napi szinoptikus észleléseinek felhasználásá
val vizsgáltuk. Tanulmányunkban nem térhettünk ki ismételten a makro
szinoptikus helyzetek ismertetésére, ezért utalunk az [1] alatti tanulmányra, 
ahol azok leírása és a jelen dolgozatunkban használt rövidítések jelentése meg
található.

II.
1. Vizsgálatunkban előbb a jelhözet mennyiségét tárgyaljuk. Először 

megállapítottuk az egyes makroszinoptikus helyzetek átlagos felhőmennyi
ségét hónapról-hónapra. Az így nyert adatok fontos jellemzői az egyes makro-



szinoptikus helyzetek időjárásának, mivel a felhőzet mennyisége döntően 
befolyásolja a besugárzott hőenergia nagyságát, illetve az éjszakai hőkisugár
zás mértékét. Ezen elsősorban klimatikus jellemzőértékek mellett megállapí
tottuk a makroszinoptikus helyzetek felhőzeti közepeinek gyakorisági elosz
lását is. A gyakorisági adatoknak bizonyos prognosztikai jelentősége lehet, 
mivel feltüntetik 3 borultsági kategória (derült, felhős, borult) bekövetkezésé
nek valószínűségét az egyes helyzetek alkalmával. A bekövetkező felhőzeti 
viszonyok ismerete rendkívül fontos a hőmérséklet napi menetének előre
jelzéséhez, mert még azonos kezdeti feltételek mellett is lényeges eltérést 
tapasztalhatunk a hőmérsékleti viszonyok alakulásában a felhőzettől függően. 
Továbbiakban annak eldöntésére, hogy az egyes makroszinoptikus helyzetek 
mennyire realizálódnak az időjárásban, közelebbről a felhőzetben, szigni- 
fikancia próba alkalmazásával megállapítottuk az egyes helyzettípusok 
felhőzeti gyakoriságának megegyezési valószínűségét. Az esetben ugyanis, ha 
két makroszinoptikus helyzet felhőzetmennyiségi gyakorisági eloszlásának 
azonossága bizonyos valószínűségi küszöbérték alatt marad, a két gyakori
sági eloszlás közötti különbség nem véletlen ingadozások következménye, 
hanem reális jelenség. Páronként összekapcsolva az összes makroszinoptikus 
helyzethez tartozó felhőzetmennyiségi gyakorisági eloszlást, meghatároz
hatjuk, hogy azok egymástól szignifikánsan különböznek-e, vagy pedig 
nincsen közöttük jelentős különbség. Az első esetben bebizonyítható, hogy a 
makroszinoptikus helyzetek valóban realizálódnak a felhőzeti viszonyokban.

Az /.  táblázatban feltűntetjük az egyes makroszinoptikus helyzetekhez 
tartozó napok felhőmennyiségének közepeit hónapról hónapra, a I I . táblázat
ban pedig megadjuk ezek eltérését a havi törzsétékektől. A felhőmennyiség 
törzsértékeihez viszonyítva (a törzsérték, amely az I. táblázat legalsó sorában 
található, ugyancsak a földolgozott 50 esztendőre vonatkozik) az egyes makro
szinoptikus helyzeteket 4 csoportba sorolhatjuk. E csoportok a következők :
1. Az év minden hónapjában, vagy az év túlnyomó részében (legalább 10 
hónap) borultak. 2. Az év minden hónapjában, vagy az év túlnyomó részében 
derültek. 3. A téli félévben derültebbek, a nyári félévben borultabbak. 4. A téli 
félévben borultabbak, a nyári félévben derültebbek.

Az első csoportba sorolhatjuk a Cm, Cm*, CmM, ChM és C típusokat, 
melyek túlnyomó része felsikló mozgások felhőzetével kapcsolatos. Leg
erősebb a borult jelleg a CmM és C típusoknál, amelyek hazánkban a leg
intenzívebben jelentkező felsiklási helyzetek.

I. táblázat. A felhömennyiség átlagai makroszinoptikus helyzetek szerint
Típus Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

Cm ............ 8,0 7,8 6,3 5,9 5,3 6,0 5,7 5,9 6,4 6,6 8,1 8,3
C h .............. 7,1 6,6 7,0 6,4 6,7 6,6 4,1 5,7 7,3 6,4 6,3 7,7
Cm* .......... 8,6 8,2 7,4 6,7 5,8 5,8 4,4 4,6 6,2 7,1 8,4 8,7
C h * ............ 6,2 6,0 6,3 6,2 6,4 6,8 6,8 6,4 6,4 6,8 6,4 6,4
CmM.......... 9,0 8,8 • 8,4 8,1 7,6 7,6 7,0 6,9 8,5 8,7 8,9 9,0
ChM .......... 8,0 7,4 6,8 7,0 7,3 7,0 7,8 7,0 7,0 7,8 7,2 7,6
C ................ 7,6 9,5 8,0 7,8 7,3 7,8 7,7 7,3 8,7 8,7 9,1 9,1
Aw ............ 5,7 5,1 5,3 4,9 4,4 5,3 4,9 4,7 4,7 5,5 5,8 5,8
AB ............ 5,5 4,8 4,9 5,1 4,7 5,4 5,2 5,2 4,9 4,7 5,2 5,5
A n .............. 6,8 5,7 5,9 5,8 5,5 5,1 4,8 4,7 5,3 6,3. 6,6 7,0
AF ............ 5,6 5,4 5,3 5,6 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 5,8 6,0 6,6
A e .............. 8,1 7,4 5,5 4,8 4,7 4,1 3,5 3,0 3,8 5,3 7,4 8,6
As .............. 6,8 6,2 4,5 4,3 3,7 3,9 3,4 3,1 3,7 4,5 7,0 7,6
A ................ 6,5 5,4 2,3 3,0 2,9 2,8 2,3 2,4 2,2 3,0 5,7 6,8
Ny ............ 6,8 6,1 6,0 5,9 5,3 6,0 5,4 5,2 5,9 7,1 6,9 7,9
Törzsérték 7,1 6,6 5,8 5,6 5,3 5,1 4,6 4,4 4,7 5,7 7,0 7,6
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A 2. csoportba sorolhatók az A és As típusok. LegJerültebb helyzetünk, 
amint az várható volt, az A típus, midőn a leszálló légmozgások felhőoszlató 
hatása érvényesül. Szembetűnő, hogy a felhőtlenség viszonylagos értéke a 
téli hónapokban kisebb, ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy téli 
anticiklonos helyzeteinkben gyakori a kisugárzási köd, amely, ha elzárja az 
eget, a felhőzet mennyiségében is szerepelni fog. Nagyjából hasonló a helyzet 
az As típusnál is. Itt is a téli hónapok azok, amelyek viszonylagosan kevésbé 
derültek, s itt is a ködképződéssel magyarázhatjuk a jelenséget. Ekkor azon
ban főként advektív eredetű ködösödés valószínű : a dél felé mozgó anticiklon 
peremén beáramló enyhébb óceáni levegő a nálunk előzőleg kihűlt talaj fölé 
érkezve, megindítja a ködképződést.

A 3. csoportba sorolhatjuk a Ch, Ch*, Aw, AB, An, AF  és Ny típusokat. 
A tapasztalt évi menet magyarázatára a következő föltevéseket tehetjük : 
A Ch* típus viszonylagos téli felhőtlenségét az átvonuló hidegfrontokkal 
föllépő turbulens légmozgások magyarázhatják, amelyek nem kedveznek 
sem a téli félévben gyakori kisugárzási felhőzet, sem a ködök létrejöttének. 
Az Aw és AB  típusoknál a nyári borultságot a hidegfrontokkal, illetve az 
azokat követő hideg légtömegekkel kapcsolatos labilitás következtében meg 
induló erős konvektiv felhőképződés magyarázhatja. A téli erős felhőtlenség 
hasonlóan a Ch*-hoz, a hidegfront átvonulások turbulens légmozgásának 
tudható be. Az An és A F  típusok nyári nagyobb borultsága részint a típusok 
alkalmából gyakran fellépő ún. keleti zivatarokkal lehet összefüggésben, 
amelyekkel együtt jár a konvektiv felhőzet megnövekedése. Az An típusnál 
jelentkező őszi nagyobb borultság okainak kiderítése még további vizsgálatot 
igényel.

Szembetűnő, hogy az AF  típus télen jóval derültebb, mint az An. Itt 
feltételezésünk szerint az játszhat közre, hogy az An helyzetekben a Kárpátok 
hegykoszorúja miatt gyakran kialakulnak az ún. körülölelő izobárok, s ebben 
a szinoptikus helyzetben a Kárpát-medencében létrejövő ciklonális örvénylés 
hatására megnövekedhet a felhőzet. Ugyanakkor az AF  helyzeteknél, észak
keleti hidegadvekció lévén, az advektált, majd megnyugvó hideg, száraz 
levegő derült időjárást okoz. Szükségesnek tartjuk ennek a kérdésnek is a 
részletesebb későbbi megvizsgálását. Ebbe a csoportba lehet még besorolni a 
Ny helyzetet is, tekintve azonban átmeneti kevert jellegét, bővebb követ
keztetések levonása nem volna indokolt.

II. táblázat. A felhőmennyiség makroszinoptikus helyzetek szerinti átlagainak eltérései
a törzsértéktől

Típus Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Cm ............  0,9 1,2 0,5 0,3 0,0 0,9 1,1 1,5 1,7 0,9 1,1 0,7
C h ..............  0,0 0,0 1,2 0,8 1,4 1,5 —0,5 1,3 2,6 0,7 —0,7 0,1
Cm* ..........  1,5 1,6 1,6 1,1 0,5 0,7 —0,2 0,2 1,5 1,4 1,4 1,1
C h * ............  —0,9 —0,6 0,5 0,6 1,1 1,7 2,2 2,0 1,7 1,1 —0,6 —1,2
CmM..........  1,9 2,2 2,6 2,5 2,3 2,5 2,4 2,5 3,8 3,0 1,9 1,4
ChM ..........  0,9 0,8 1,0 1,4 2,0 1,9 3,2 2,6 2,3 2,1 0,2 0,0
C ................. 0,5 2,9 2,2 2,2 2,0 2,7 3,1 2,9 4,0 3,0 2,1 1.5
Aw ............. —1,4 —1,5 —0,5 —0,7 —0,9 0,2 0,3 0,3 0,0 —0,2 —1,2 —1,8
AB ............. —1,6 —1,8 —0,9 —0,5 —0,6 0,3 0,6 0,8 0,2 —1,0 —1,8 —2,1
An ........... —0,3 —0,9 0.1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,6 0,6 —0,4 —0,6
AF ........  —1,5 —1,2 —0,5 0,0 —0,3 —0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 —1,0 —1,0
Ae ___  1,0 0,8 —0,3 —0,8 —0,6 —1,0 —1,1 —1,4 —0,9 —0,4 0,4 1,0
As ___  —0,3 —0,4 —1,3 —1,3 —1,6 —1,2 —1,2 —1,3 —1,0 - 1 ,2  0,0 0,0
A. . .  —0,6 —1,2 - 3 ,5  —2,6 —2,4 —2,3 - 2 ,3  —2,0 —2,5 —2,7 —1,3 - 0 ,8
Ny . . .  _ 0 ,3  —0,5 0,2 0,3 0,0 0,9 0,8 0,8 1,2 1,4 -0 ,1  0,3
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A 4. csoportba az Ae típust sorolhatjuk. I tt  a téli nagyobb borultság 
részben a határos nyugati ciklonok melegfrontjainak felsikló felhőzetétől 
ered, részben pedig, főként ősz végén és tél elején a gyakori ködösödéstől, 
mely ennél a helyzetnél túlnyomóan advektív eredetű. Ezzel szemben nyáron 
zavartalanul érvényesül a típus antieiklonos jellege, amit a nyári hónapok 
kevés felhőzete bizonyít.

А I I I . táblázat a felhőmennyiség napi közepeinek gyakorisági eloszlását 
tartalmazza. Tekintve, hogy mind a 10 felhőzeti osztály gyakoriságainak 
megadása táblázatunkat igen terjedelmessé tette volna, ezért csupán 3 össze
vont, és a gyakorlat szempontjából isTkönnyebben kezelhető osztályt közlünk. 
Osztályaink a következők : Derült =  0,0— 1,9, Felhős — 2,0— 7,9, Borult =  
=  8,0—10,0-ig. Táblázatunk támpontot nyújthat a prognosztika részér«1 
annak megítélésére, hogy az egyes helyzetek alkalmával milyen valószínű
séggel lehet számítani a három borult sági kategória föllépésére. Látható, hogy 

.egyes típusokhoz tartozó borultsági osztályokban magas (75%-ot meghaladó), 
illetve alacsony (10% alatt) valószínűségi értékek fordulnak elő. A prognosz
tika szempontjából különösen a magas valószínűségi értékeknek van jelentő
ségük, mert ezek bizonyos felhőzeti értékek bekövetkezését jelzik. Az ala-

III. táblázat. A felhőzet gyakorisági értékeinek eloszlása az egyes makroszinoptikus 
helyzetek szerint, %-han (D =  derült, F =  felbős, В =  borult)

Típus Jan íbbi Mái c. ApI*. Máj Jún.
D F В D F в D F B D F B D F B D F B

Cm ___ 0 42 58 0 37 63 12 50 38 14 52 34 10 72 18 5 68 27
Ch.......... 0 58 42 0 70 30 4 46 50 3 69 28 2 62 36 2 71 27
Cm* . . . 1 25 74 2 36 62 4 43 53 7 53 40 8 65 27 1 79 20
Ch*........ 2 67 31 3 71 26 4 66 30 7 62 31 5 56 39 0 60 40
CmM . . . ö 27 73 1 26 73 2 25 73 1 38 61 3 45 52 3 40 57
ChM . . . 6 41 53 7 37 56 6 48 46 4 52 44 3 36 61 0 63 37
C .......... 0 45 55 0 20 80 4 26 70 3 42 55 0 59 41 0 45 55
A w  ____ 14 60 26 15 65 20 13 66 21 8 71 21 12 70 18 9 74 17
AB ___ 13 63 24 26 51 23 25 51 24 6 69 25 17 66 17 10 68 22
A n .......... 12 42 46 23 38 39 17 45 38 16 65 19 7 68 25 10 73 17
A F ........ 22 46 32 18 61 21 20 49 31 23 46 31 9 74 17 12 79 9
A e.......... 7 23 70 8 34 58 24 40 36 23 59 18 20 62 18 24 63 13
A s .......... 4 46 50 11 44 45 24 62 ' 14 22 57 21 30 64 6 22 73 5
A .......... 20 31 49 21 46 33 54 45 1 39 58 3 39 58 3 40 57 3
N y .......... 14 33 53 5 60 35 8 59 33 20 57 23 8 74 18 2 63 35

Típus Júl Aug. Szept. Okt . N o v . Dec.
D F В D F В D F B D F B D F B D F B

Cm . . . . 4 77 19 6 67 27 0 74 26 6 54 40 0 35 65 2 34 64
Ch.......... 10 56 34 9 64 27 2 49 49 6 54 40 6 52 42 0 48 52
Cm* . . . 25 e i 14 22 66 12 6 63 31 2 54 44 1 28 71 0 25 75
Ch*........ 1 62 37 3 62 35 3 66 31 3 56 41 13 67 20 4 71 25
CmM . . . 7 50 43 11 44 45 2 28 70 1 21 78 0 22 78 0 22 78
ChM . . . 0 50 50 0 54 46 6 49 45 0 47 53 3 49 48 0 48 52
C .......... 0 50 50 9 45 46 0 17 83 0 30 70 0 19 81 0 22 78
Aw . . . . 13 73 14 15 69 16 15 70 15 14 61 25 17 49 34 13 57 30
AB ___ 12 70 18 14 71 15 17 60 23 18 64 18 15 61 24 14 59 27
A n ........ 9 80 11 19 65 16 20 47 33 1 1 50 39 16 35 49 11 38 51
A F ........ 12 73 15 20 63 17 22 64 14 18 48 34 19 41 40 13 57 30
Ae.......... 37 63 0 43 52 5 36 49 15 25 41 34 8 33 59 3 21 76
As ........ 23 75 2 32 66 2 29 65 6 24 63 13 7 48 45 2 43 55
A .......... 52 46 2 51 47 2 58 39 3 41 53 6 26 41 33 11 40 49
N y .......... 4 83 13 9 76 15 6 68 26 5 44 51 6 48 46 6 28 66
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esony értékek ezzel szemben azt mutatják, hogy az illető borultsági kategória 
bekövetkezése nem valószínű, azonban a másik két kategóriára nézve még nem 
adnak útmutatást. Legbiztosabb a támpont akkor, ha egy típusnál két borult
sági osztályra nézve is határozott valószínűségi érték található ; az egyik 
osztályban pl. 75%-ot meghaladó, a másikban pedig 10%-ot el nem érő 
érték van.

Következőkben megvizsgáljuk azt, hogy az egyes makroszinoptikus típu
sok felhőzeti viszonyai mennyiben mutatnak egymástól szignifikáns eltérést. 
Ezzel, a vizsgálattal kimutatható, amint arra már az előzőkben utaltunk, az, 
hogy az egyes makroszinoptikus helyzetek mennyire reálisak felhőzeti viszonyaink
ban. Nyilvánvaló, hogyha az egyes makroszinoptikus típusok a felhőzet ki
alakításában bizonyos jellegzetes saját ossággal részt vesznek, akkor mindegyik 
helyzet alkalmával más és más felhőzeti viszonyoknak kell kialakulniok. Vizs
gálatunk a hosszabb adatsort magábanfoglaló felhőzetmennyiségi értékekre 
támaszkodott. Nem elégedhetünk meg azonban a felhőmennyiség közép
értékei közötti különbség vizsgálatával, mivel az egyes típusok felhőzeti 
viszonyainak jellegzetes különbségét ezek az adatok nem tárják föl, hanem a 
felhőmennyiség gyakorisági eloszlásait kellett egymással összehasonlítanunk. 
A gyakorisági eloszlásokat úgy állítottuk elő, hogy az egyes hónapok 10 
osztályra kiírt gyakorisági értékeit téli és nyári félév szerint (okt.—márc.,ápr.— 
szept.) összegeztük, majd a szereplő osztályokat kettesével összevontuk, hogy 
ezáltal az egyes osztályok értékei jellemzőbbek legyenek. Az osztályok : 
0,0—1,9, 2,0—3,9, 4,0—5,9, 6,0—7,9 és 8,0—10,0. A szignifikancia vizsgálatot a 
y 2 próbával végeztük, az n x m táblák módszere szerint. A szabadsági fokok 
száma: (n— 1) . (m— 1), vagyis esetünkben, miután az egyes típusok 
gyakorisági eloszlását páronként vizsgáltuk, n =  2, és m = 5, tehát a szabad
sági fokok száma 4.

A I V . táblázatban feltűntetjük a nyert y 2 értékeket. A különbséget akkor 
tekinthetjük szignifikánsnak, ha az azonosság valószínűsége alatta marad a 
0,05 valószínűségi szintnek. Tekintve, hogy a 4 szabadsági fokú y 2 megoszlás
nál a 0,05 valószínűségi szinthez 9,49 érték tartozik, mindazok a kiszámított 
y 2 értékek szignifikáns különbséget jeleznek, melyek nagyobbak 9,49-nél.

IV. táblázat. értékei.

A szignifikáns különbséget nem mutató számértékek kövér számokkal jelölve.

Nyári félév

Cm Ch Cm* Ch* CmM ChM C Aw AB An AF Ae As A Ny

Cm . 13 7 20 119 37 47 44 13 20 23 91 110 378 ő
Ch. . . 17 17 4 58 11 51 95 50 51 57 135 162 481 39
Cm* . 15 59 29 128 34 47 42 19 21 30 112 138 510 9
Ch* . 61 15 154 63 14 20 120 74 83 96 187 230 619 48
CmM 40 94 13 193 10 7 332 214 220 225 341 378 819 185
ChM 4 6 25 31 53 4 112 77 77 93 146 200 504 60
C . . . 12 36 13 64 2 17 121 85 85 96 155 204 523 70
Aw . 134 48 314 30 383 60 90 4 11 5 94 82 526 16
AB . 119 73 364 63 416 66 110 15 1 6 63 71 379 8
An . . 67 41 201 78 203 26 40 60 60 10 66 77 418 13
AF . . 70 38 180 41 225 92 28 13 18 13 41 47 266 12
Ae. . . 38 58 183 146 166 26 21 214 161 28 38 26 171 98
As . . 68 24 183 28 229 25 45 12 28 20 6 61 98 110
A . . . 191 95 425 127 353 111 91 83 37 56 23 161 52 355
Ny .. 19 9 71 34 112 3 25 58 66 21 30 36 54 99
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Táblázatunk bal alsó része a téli félév, jobb felső része pedig a nyári félév 
felhőzeti gyakorisági eloszlásából kiszámított y2 értékeket tartalmazza. 
A táblázatból megállapítható, hogy valamely makroszinoptikus helyzethez 
lartozó felhőzeti gyakoriság bármely más makroszinoptikus helyzet gyakori
ságához viszonyítva szignifikánsan különbözik-e, vagy nem. Mint látható, a 
kiszámított értékek túlnyomó része szignifikáns különbséget jelez a 0,05 
valószínűségi szinten. Azokat az értékeket, amelyek nem mutatnak szigni
fikáns különbséget, táblázatunkban kövér számokkal jelöltük. Ezek száma 
télen az összes esetek 5,7%-a, nyáron pedig 10,5%-a. Adataink tehát azt 
mutatják, hogy télen az egyes makroszinoptikus helyzetek határozottabban 
elkülönülnek a felhőmennyiség gyakorisági eloszlásában, mint nyáron, tekint ve 
azonban a szignifikáns különbséget nem mutató esetek viszonylag kicsiny 
számát, megállapíthatjuk, hogy az egyes makroszinoptikus helyzetek jelleg
zetes és sajátságos felhőzetmennyiségi gyakorisági eloszlást alakítanak ki. 
Valószínű, hogy a jellegzetes különbségek még élesebbekké válnának, ha a 
vizsgálatot hónapról hónapra elvégeznénk, jelenleg azonban erre még nem volt 
lehetőségünk.

2. A felhőzet mennyiség magában nem elegendő az egyes makroszinoptikus 
típusok felhőzeti viszonyainak jellemzésére, mivel a sugárzás és hőháztartás 
alakulását másképpen szabályozza a vastag lepelfelhő, és másképpen egy 
vékony eirrusréteg. Szükséges volt ezért a felhőmennyiség mellett a felhő
fajták részletesebb tanulmányozása is. Sajnos annak ellenére, hogy a nemzet
közi felhőosztályok elég nagy lehetőséget adnak az egyes fajták csoportba 
sorolására, a felhőfajták megfigyelésében igen nagy szerepet játszik az észlelő 
egyéni megítélése. Emiatt a felhőfajták vizsgálatánál fokozott kritikával 
kellett eljárnunk az adatok használhatóságát illetően.

Tekintve, hogy a szinoptikus észlelés, melyre feldolgozásunk támaszkodott, 27 
fajta felhőt különböztet meg, szükségesnek látszott az egyes fajták csoportokba fog
lalása. Indokolt volt ez az eljárás azért is, mert egyes fajták, mint például a cirro- 
cumulus, igen kis gyakorisággal fordultak elő. Csoportosításunk alapjául a Bergeron- 
féle felhőosztályozás szolgált, mely vázlatos ugyan, de előnyös, mert tömör és egyszerű. 
Mielőtt rátérnénk az egyes csoportok részletes ismertetésére, hangsúlyoznunk kell, 
hogy az általunk csoportokba foglalt felhőfajták wem a felhők osztályozását akarják 
szolgálni, hanem az adatok feldolgozását könnyítik meg, s azáltal, hogy egy-egy cso
portban több rokonfajta szerepel, a ritkábban előforduló makroszinoptikus típus 
részére is jellemzőbbé teszi az egyes felhőfajták előfordulásának gyakorisági értékét.

A különböző felhőfajtákat hat főcsoportba soroltuk. Az első négy főcsoportot a 
felhőfajták létrejöttének fizikai okai szerint állítottuk össze, az ötödikbe azokat a 
cirrusokat vettük, melyeket az említett négy osztályba nem tudtunk besorolni, míg 
a hatodik főcsoport azokat az eseteket tartalmazza, midőn felhőt nem észleltek, vagy 
azért, mert vastag köd miatt nem lehetett az égképet megfigyelni, v a g y  pedig azért, 
mert az égbolt teljesen derült volt. Az első két főcsoportot még további csoportokra 
osztottuk, a bennük foglalt felhőfajták fejlődési fázisa alapján. Végeredményben a 
hat főcsoporton belül összesen 11 felhőcsoportot különítettünk el, amelyekben benne- 
foglaltatik a köd és a teljes felhőtlenség is. Beosztásunkat az alábbi összeállítás mutatja 
ahol a nemzetközi felhőnevek után feltüntettük azok szinoptikus távirati kulcs 
számát is :

I. Felsikló mozgások felhői 1. Cirrus uncinus CII 4
Cirrus és Cirrostratus CH 5 •
Cirrus és Cirrostratus CH 6 
Cirrostratus CH 7

2. Altostratus translucidus CM 1
3. Nimbostratus CM 2 

Fractonimbus CL 7
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II. Konvektiv felhők és betörési 
frontok felhői

4. Cumulus humilis CL 1
5. Cumulus congestus CL 2 

Cumulonimbus calvus CL 3 
Cumulonimbus capillatus CL 9 
Cirrus nothus CH 3

6. Stratocumulus cumulogenitus CL 4 
Altocumulus cumulogenitus CM 6 
Altocumulus castellatus v. floccus CM 8

III. Dinamikus turbulencia felhői 7. Cirrocumulus CH 9
Altocumulus translucidus CM 3 
Altocumulus lenticularis CM 4 
Altocumulus CM 5
Altocumulus opacus v. duplicatus CM 7 
Altocumulus duplicatus CM 9 
Cumulus és Stratocumulus CL 8

IV. Kisugárzási felhők 8. Stratocumulus CL 5 
Stratus CL 6

V. Egyéb cirrusok 9. Cirrus filosus CH 1 
Cirrus densus CH 2 
Cirrostratus nebulosus CH 8

VI. Felhőt nem észleltek 10. Köd
11. Derült

A felhő fajták földolgozását a budapesti szinoptikus óránkénti észlelések alapján 
végeztük az 1946 — 55. évekből. Sajnos, el kellett tekintenünk az összes észlelt óra- 
érték felhasználásától, mert jelenlegi lehetőségeink mellett ekkora anyag sikeres föl
dolgozásával nem birkózhattunk volna meg. Ezért, figyelembe véve az egyes felhő
fajták jellegzetes napi menetét, a következő 5 észlelési óra adatait használtuk föl : 
02, 10, 13, 16 és 22 h. közép-európai idő szerint. Ide vonatkozó földolgozásunk ered
ményeit az V. és VI. táblázatok tüntetik föl. Az V. táblázatban szereplő valószínűségi 
értékeket úgy nyertük, hogy összeszámláltuk : a 10 év alatt az egyes hónapokban 
valamely felhőcsoportot hány észlelés alkalmával figyeltek meg, s ezt a számot elosz
tottuk a 10 év általunk földolgozott észlelési óráinak számával. így megkaptuk azt, 
mekkora a valószínűsége annak, hogy valamely hónapban a feldolgozott megfigyelési 
időpontok bármelyikében egy adott felhőcsoportot észlelhetünk. Tekintve azonban, 
hogy egy észlelés alkalmával egyszerre több felhőcsoport is előfordulhat, az egyes 
hónapokra vonatkozó %-ban megadott valószínűségek összegének nem kell 100-nak 
lennie, miután nem alternatív eseményeket vizsgáltunk. így tehát a valószínűségi 
értékek összege azt jelenti, hogy egy észlelés alkalmával átlagosan hány felhőcsoportot 
látunk az égen, s mint ilyen, bizonyos fokig éghajlati jellemzőnek tekinthető, amit 
bizonyít az is, hogy jellegzetes évi menete van. Ezt a számértéket, melyet tábláza-

V. táblázat. A felhőcsoportok előfordulásának valószínűsége %.
a) havonként h) évszakonként
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1 9,2 9,2 10,8 11,7 15,0 11,7 11,1 12,0 1L7 10,0 6,6 6,2 8,2 12,5 11,6 9,4
2 5,5 5,1 5,8 5,2 6,2 6,6 6,3 6,0 4,9 4,5 4,6 5,6 5,4 5,7 6,3 4,7
3 31,3 30,0 19,5 12,5 11,5 9,3 7,2 8,8 9,1 15,4 41,1 28,8 30,0 14,5 8,4 21,9
4 2,6 5,0 10,6 12,0 12,6 16,4 16,9 15,4 14,4 8,2 3,2 1,7 3,1 11,7 16,2 8,6
5 1,8 5,0 5,9 22,3 36,5 39,3 34,4 25,0 15,9 5,3 2,1 1,2 2,7 21,5 32,9 7,8
6 0,9 2,4 2,5 7,0 12,0 11,9 10,1 9,7 6,6 . 2,9 L7 1,1 1,5 7,2 10,6 3,7
7 31,8 32,8 37,9 38,3 43,0 44,6 39,6 36,2 39,0 38,5 38,0 31,8 32,1 39,7 40,1 38,5
8 29,0 30,0 27,6 14,9 15,2 13,0 11,8 11,5 14,7 23,0 37,5 40,2 33,1 19,2 12,1 25,1
9 6,8 8,8 11,6 14,9 18,1 21,5 17,3 18,3 14,4 10,8 8,1 6,3 7,3 14,9 19,0 11,1

10 6,8 2,4 L0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 7,1 13,7 7,6 0,0 0,0 2,6
11 14,6 13,2 20,6 14,6 8,1 6,6 13,3 17,3 22,0 24,0 9,3 7,3 11,7 14,4 12,4 18,4

É. 1,40 1,44 1,54 1,53 1,78 1,80 1,68 1,60 1,53 1,43 1,59 1,44 1,43 1,71 1,69 1,52
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tunkban megadunk, égkép változatossági együtthatónak nevezhetjük, és a továbbiakban 
2?-vei jelöljük. A VI. táblázatban hasonló elvek alapján kiszámított valószínűségi 
értékeket közlünk a makroszinoptikus típusokra vonatkozóan évszakos csoportosítás
ban. Tekintve, hogy egyes kisebb gyakorisággal előforduló típusoknál kevés adat 
szerepelt volna, több rokon típust összevontunk. így indokoltnak mutatkozott a két 
ciklonális zónális irányítású helyzet (Cm és Ch), az északnyugati hidegfrontok átvonu
lásával kapcsolatos helyzetek (Ch*, Aw és AB), valamint a ChM és C típusok adatai
nak összevonása.

Az T\ táblázat adatait hónapról hónapra közöljük, mivel a különböző 
felhőfajták előfordulásának évi menetére vonatkozó földolgozás hazai éghajlati 
irodalmunkban eddig még nem jelentsneg. Mint látjuk, a 2. felhőcsoport kivé
telével mindegyik felhőcsoportnál jellegzetes évi menet mutatkozik. Az évi 
menet oka az 1. és 9. csoportnál, valamint a 7. csoportnál, ahol a minimum 
télre, a maximum pedig nyárra esik, minden bizonnyal az alacsony szintű 
felhőzet gyakoriságának erős téli megnövekedésében keresendő, ekkor ugyanis 
az említett csoport magasabb szintű felhői a föld felszínéről ritkán látszanak 
az alacsony felhők miatt. Ellentétesen alakul az évi menet a 3. és 8. csoport 
felhő fajtáinál. A 3-as csoport évi menete (téli maximum) nyilván a felsiklási 
frontok gyakoriságának évi menetével magyarázható. Feltűnő itt a november 
igen erősen kiugró értéke, ez a vizsgált évtized néhány rendkívül csapadékos 
novemberének a következménye (1949, 1950, 1952). A 8-as felhőcsoport téli 
maximuma bővebb magyarázatot nem kíván, mivel az a benne foglat felhő
fajták természetéből következik. Igen jellegzetes az évi menet a 4., 5. és 6. 
csoportoknál, ahol a nyári maximum egyrészt a konvekció jól ismert évi 
járását, másrészt a betörési frontok gyakoriságának nyáreleji megnövekedését 
tükrözi vjssza. A 10. csoport évi menetéhez, úgy véljük, bővebb magyará
zatot nem kell fűznünk. Ezzel szemben a l l .  csoportnál, tehát a teljesen derült 
égbolt gyakoriságának évi meneténél szembetűnő, hogy az nem simul teljesen 
a felhőmennyiség évi menetéhez. Jellegzetes ennél a csoportnál a kettős, 
márciusi és októberi maximum. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, 
hogy ezekben a hónapokban a konvekció még, illetve már nem elég erős, a 
felsiklási és kisugárzási felhőzet (beleértve a ködöt is) viszont már, illetve még 
nem olyan számottevő. A júniusi minimum oka a légrétegek erős labilizáló- 
dásának következtében létrejött gyakori cumulus képződéssel magyarázható, 
míg a decemberi minimum az ebben a hónapban igen gyakori kisugárzási 
felhőzet és ködképződés következménye, ami a felhőmennyiség évi menetében 
is megmutatkozik, mint a maximális borultság hónapja.

Ezek után rátérünk az egyes makroszinoptikus helyzetek felhőcsoportjait 
évszakosán feltüntető VI. táblázatunk ismertetésére. Az adatok mérlegeléséhez 
tekintsük az V. táblázat évszakos valószínűségi értékeit. Azért, hogy a jelleg
zetes sajátosságok szembetűnők legyenek, a táblázatnak azokat az adatait, 
melyek az összes eseteknél szereplő megfelelő évszakos értéknél legalább 
másfélszer nagyobbak, kövér számjeggyel jelöltük meg. Emeljük ki ezek 
közül a legjellegzetesebbeket. Télen a felsiklási felhőzet leggyakrabban a 
Cm -f- Ch, CmM, ChM +  C, As és Ny  helyzeteknél tapasztalható. Az ala
csonyabb szintű, csapadékot adó felsiklási felhőzet a CmM és ChM -f- C hely
zeteknél lép fel nagy gyakorisággal, mint legjellegzetesebb felsiklási típusaink
nál. A csekély számban előforduló téli cumulus felhőzet szinte, kizárólag a 
Ch* -f- Aw +  A B  típusoknál lép fel, amit a típusokra jellemző hidegfrontok 
magyaráznak.

Érdekes, hogy a télen leggyakrabban fellépő 7. és 8. felhőcsoportok közül 
csak a Cm -j- Ch típusoknál jelentkezik jellemző értékkel a 7-es, míg a 8-as 
egyik típusnál sem ér el jellemző gyakoriságot. Az As és A típusoknál jelent -
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VI. táblázat. Különböző felhőcsoportok előfordulásának valószínűségéé %-ban 
makroszinoptikus helyzetek szerint.

Felhő
csoport Cm+Ch Cm* CmM

Ch*-j-A\v
ChM+C +A B  An AF Ae As A Ny

1 ___ 11,2 7,9 0,9 8,5
a) tél

11,2 8,5 9,7 5,8 10,5 6,5 12,6
2 ___ 8,6 2,4 2,4 10,2 7,7 3,9 6,9 3,3 10,5 2,9 5,2
3 ___ 23,6 39,5 65,0 62,6 21,0 33,2 24,6 26,2 12,1 8,4 41,3
4 ___ 4,5 2,1 0,7 0,4 8,3 1,9 0,6 0,7 3,7 1,0 2,9
5 ___ 3,2 1,3 1,5 2,1 6,6 1,2 1,1 0,3 3,2 1,2 3,4
6 ___ 2,0 0,5 0,7 1,7 3,2 1,2 0,0 0,5 2,1 1,0 0,0
7 ___ 48,5 36,8 21,4 33,6 41,4 26,8 22,9 28,0 35,4 17,6 36,7
8 ___ 39,0 40,0 32,5 46,0 25,6 31,0 28,1 42,0 38,0 24,0 36,2
9 ___ 9,1 6,3 2,8 7,7 9,9 9,5 6,9 5,8 12.1 5,0 4,0

1 0 ___ 5,5 7,4 6,3 2,5 1,7 4,4 0,6 8,2 13.7 21,8 5,2
11 ___ 5,9 2,1 2,0 4,3 15,1 17,5 24,6 11,4 . 7,9' 26,8 4,0
É ......... 1,61 1,46 1,36 1,80 1,52 1,39 1,26 1,32 1,49 1,16 1,52

1 ___ 10,4 12,0 13,3
b)

12,4
tavasz

13,3 9,1 9,0 12,9 22,0 12,4 14,6
2 ___ 7,6 6,2 5,8 3,8 7,4 6,3 2,8 5,2 5,6 3,0 5,8
3 ___ 22,8 19,3 34,7 34,7 12,4 13,0 4,1 9,2 8,8 3,8 17,0
4 . . . 9,3 13,2 7,1 8,6 12,9 10,7 11,4 13,8 14,4 12,3 10,4
5 . . .  . 22,8 19,1 22,8 17,1 21,6 23,7 34,4 16,0 11,6 16,4 38,2
6 ___ 4,8 8,0 7,1 6,2 5,9 8,2 11,4 5,4 7,2 5,3 15,0
7 . . . . 52,0 41,2 39,2 51,0 42,3 39,3 39,7 40,5 35,6 22,8 41,5
8 ___ 26,2 21,6 28,0 33,3 17,1 17,5 18,8 20,5 12,4 6,6 24,6
9 ___ 14,1 16,0 8,3 12,8 14,4 14,4 17,6 16,0 18,8 15,1 13,8

1 0 ___ 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,8 0,4
1 1 ___ 4,1 4,9 6,3 2,8 12,4 14,4 16,4 20,0 15,6 33,8 7,7
É ......... 1,74 1,63 1,73 1,83 1,60 1,57 1,65 1,60 1,52 1,32 1,89

1 ___ 10,2 14,3 4,8 8,7
d) nyár 

13,0 8,0 14,8 12,0 4,6 10,6 15,3
2 ___ 4,9 6,9 5,6 4,0 8,4 4,8 5,2 4,6 12,3 5,0 3,1
3 ___ 6,8 3,4 23,3 32,0 11,8 6,4 4,3 4,6 4,6 0,4 10,2
4 ___ 12,1 13,7 6,4 5,3 14,2 19,2 15,6 15,0 16,9 24,8 11,8
5 ___ 36,2 29,2 36,1 42,7 33,7 39,0 39,2 24,3 30,7 23,0 44,5
6 ___ 7,9 11,4 15,3 8,7 9,8 13,8 13,9 11,6 4,8 9,4 11,0
7 . . . . 47,7 49,2 52,2 55,4 48,0 35,0 38,3 23,8 24,6 24,0 46,9
8 ___ 15,9 14,3 21,7 20,7 16,8 9,1 11,3 6,6 7,7 3,6 9,0
9 ___ 20,0 26,8 16,8 15,3 16,4 22,8 18,3 16,9 32,2 18,5 24,3

1 0 ___ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 1 ___ 9,8 12,0 0,0 1,3 8,7 10,5 9,1 24,6 12,3 23,7 7,1
É ......... 1,72 1,81 1,82 1,94 1,81 1,69 1,70 1,44 1,51 1,47 1,83

1 ___ 13,5 9,7 4,1 8,7
d) ősz 

10,0 8,8 12,6 9,8 10,9 9,4 9,7
2 ___ 4,1 6,7 2,5 6,3 4,5 7,0 5,2 2,9 10,9 4,0 5,8
3 ___ 35,4 27,1 83,0 48.3 14,8 24,3 2,2 22,0 22,6 4,1 27,2
4 ___ 5,8 2,3 1,2 6,9 13,0 9,3 16,3 5,7 0,9 12,4 5,2
5 ___ 8,2 11,7 4,1 4,3 14,7 7,2 9,7 3,2 2,7 6,6 9,7
6 ___ 2,4 5,0 2,5 2,5 5,5 3,5 2,2 2,5 4,5 4,1 2,6
7 ___ 70,0 45,3 32,3 40,0 51,0 31,0 31,3 38,2 40,8 25,9 44,0
8 ___ 44,8 27,5 38,3 31,3 27,2 20,8 17,8 30,0 23,6 12,5 28,4
9 ___ 17,6 12,0 6,1 5,6 12,3 10,2 8,1 11,1 20,9 11,9 12,9

1 0 ___ 5,3 6,3 2,5 3,8 0,0 12.1 3; 0 3,7 4,5 2,5 1,2
1 1 ___ 12,4 5,7 1,2 8,8 14,7 21,5 21,5 17,8 16,3 35,6 9,7
É ......... 2,20 1,60 1,78 1,67 1,68 1,56 1,30 1,47 1,58 1,29 1,56
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kező nagyobb ködgyakoriság okait már a felhőmennyiség tárgyalásánál 
kifejtettük. Tavasszal a felsiklási felhőzet a Cm +  Ch, CmM, ChM +  C és As 
helyzetekre jellemző, úgy, mint télen is. Érdekes az instabil légrétegződést 
jelző 5. felhőcsoport nagy gyakorisága az A F  és N y  helyzeteknél. Az A F  
helyzetnél a jelenség okát feltételezhetően a keleti zivatarokban kereshetjük, 
melyek A F  helyzeteinknél tavasz utolján gyakran észlelhetők, tekintve az 
északkeleti hidegadvekciók erős labilizáló hatását. Nyáron a felsiklási felhőzet 
csak a CmM, ChM -f- C és As helyzeteknél jelentkezik nagyobb gyakorisággal. 
Érdekes az As-nél az egyéb cirrusdk nagyobb gyakorsága, mely télen és ősszel 
is megvan. Arra gondolhatunk, hogy a cirrusok megkülönböztetése (főként 
este) nem elég megbízható, és az 1. és 9. csoport cirrusai könnyen fölcserél- 
hetők. A lapos cumulusok az A helyzetre jellemzők, úgyszintén a derült ég is, 
érdekes, hogy ezzel szemben a tornyos cumulusok eléggé megoszlanak a típu
sok között, egyiknél sem érve el a kitűzött nagyobb gyakoriságot. Ősszel 
legjellegzetesebb az alacsonyszintű feisiklási felhőzet gyakoriságának igen erős 
megnövekedése a CmM típusnál. Ugyancsak erősen megnövekszik a dinamikus 
turbulencia felhőinek gyakorisága a Cm Ch típusoknál, amely felhők, úgy 
látszik, ősszel és télen jellegzetesek zónális irányítású ciklonális helyzeteinkre. 
A tornyos cumulusok az északnyugati hidegfrontokkal kapcsolatos helyzetek
ben mutatnak nagy gyakoriságot, éppúgy, mint télen is. Érdekes még az An 
helyzet nagyobb köd gyakorisága, amelynek eredetét még további vizsgálatok
kal lehetne felderíteni. Végül áttekintve az É. értékeket, mint általános jelleg
zetességet megállapíha'juk, hegy az anticiklonos helyzetek égképe egysé
gesebb, mint a ciklenális helyzeteké. A különbség főként télen feltűnő, tavasszal 
és nyáron nem olyan jellegzetes. Legegységesebb minden évszakban az A  
helyzet égképe, amelyre télen a felhőtlenség vagy a köd, nyáron pedig a 
felhőt lenség vagy a lapos cumulusok a jellemzők.

111.

Vizsgálatunkkal vázlatos képet kívántunk nyújtani a Magyarországra 
megállapított makroszinopíikus helyzetek felhőzeti viszonyairól. Messze van 
még ez a kéj) attól, hogy tökéletesnek mondhassuk, annak a megalkotásához 
még igen sok részletes kutatás elvégzése szükséges. Űgv véljük azonban, hogy 
a részletesebb alapokon meginduló kutatások előtt feltétlenül szükséges egy 
bizonyos nagyvonalú előzetes tájékozódás megszerzése, mely előkészíti az utat 
a további munkálatok folytatásához. Elsősorban ezt a célt szolgálják ezek a 
tanulmányok, úgy véljük azonban, hogy már eddigi eredményeink is nyújtanak 
némi útbaigazítást a klimatológus és a szinoptikus számára. Nyilvánvaló, hogy 
az ilyen természetű kutatásokban mindkét szakterület közös munkájára szükség 
van : így válhatnak azok nemcsak klimatológiai vagy nemcsak szinoptikai 
jellegű kutatássá, hanem egyesítik majd mindkettőt, ami minden meteoroló
giai vizsgálatnál elengedhetetlenül szükséges.

IRODALOM

[1] Péczely Gy. : Adalékok Magyarország makroszinopíikus helyzeteinek hőmérsékleti 
viszonyaihoz. Időjárás, 60. évf. 71. old. Budapest, 1956.

[2] Péczely Gy. : A csapadék eloszlása Magyarországon makroszinopíikus helyzetek 
alkalmával. Oisz. Met. Int. Hiv. Kiadv. : Beszámolók az 1956-ban végzett tudo
mányos kutatásokról. Budapest, 1956. Sajtó alatt.



D obos i  Z o l tá n  :

Kritérium a függő mikroklíma jelenlétének 
megállapításához.

Összefoglalás. A dolgozat módszert mutat be, melynek segítségével a talaj - 
közeli légrétegben az advekeiómentes légállapotok és az advekciós helyzetek 
szétválaszthatok. A módszer tehát alkalmas a talajközeli mikroklíma függő vagy 
független voltának kimutatására. Példaképpen bemutatja a szerző a módszer 
alkalmazását az erdőhátpusztai mikroklíma állomás adatain.

Un critére pour determiner la presence d'un microclimat «dependant». On 
présente une méthode pour faire une distinction, dans les couches d’air situées 
prés du sol, entre les situations advectives et non - a d vc c ti ves. Autrement dit, 
c’est un critere pour déterminer si le microclimat doit étre consideré comme 
«dépendant» ou comme »indépendant«. En titre d’exemple, on donne une 
application au cas de la station microclimatique d’Erdőhátpuszta.

*

A talajközeli légréteg mikroklímáját akkor nevezzük függő mikroklímá
nak, ha az ottani légállapotot nemcsak az alatta levő felszín hőháztartása 
hozza létre, hanem annak kialakításában szomszédos, más hőháztartású 
felszínek is közrejátszanak.

Egy hely mikroklímájának jellemző sajátossága annak függő, vagy függet
len mivolta, más szóval a mikroadvekció szerepe az illető talajközeli légréteg 
éghajlatának kialakulásában.

Ide vonatkozó ismeretek nélkül még az egyes méréseinket sem tudjuk 
minden esetben mikroklímatikus szempontból helyesen értékelni, mert ezt 
csak oly ismeret birtokában tehetjük, amelynek segítségével eldönthető, hogy 
a mért légállapotot az illető aktív felszín sajátos hőháztartása alakította-e ki, 
vagy pedig mikrcadvekeió következménye. Ha igen, mennyire tér el az illető 
felszín hőháztartása által kialakított sztatikus viszonyoktól.

A mikroklíma függő voltának felismerése két okból gyakorlati jelentő
ségű :

J. A természetben igen ritka az az állapot, amikor nagy kiterjedésű 
homogén felszín advekeiómentes, vagy nulla advekeiójú viszonyokat teremt a 
talajközeli légrétegben. A leggyakoribb esetben a felszíni inhomogenitások 
következtében a talajközeli Jégréteg hőmérsékleti, légnedvességbeli stb. 
viszonyait nem kizárólag az alatta fekvő aktív felszín hőháztartása hozza 
létre.

2. Egyes mikroklímatikus mérések, amelyek a felszín hőháztartását, a 
felszíni elpárolgást stb. a turbulens kicserélődés meghatározásának módszeré
vel próbálják megállapítani, csak advekeiómentes viszonyok között adhatnak 
helyes eredményt.

A következőkben olyan kritériumot adunk meg, amelynek alapján 
eldönthető, hogy valamely mért légállapotot az illető felszín hozott-e létre, 
vagy pedig ad vekció következménye. Kritériumunk segítségével az akdvektív 
légállapotnak a helyi mikroklímakialakító felszín által létrehozott légállapottól 
való eltérésének mértékére is következtethetünk. Ezzel az egyes mikroklíma- 
tjkus mérések felhasználásában is előbbre jutunk, amennyiben mérési ered-
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menyeinket viszonyítani tudjuk egy bázishoz, az illető felszín sajátos hőház
tartása által létrehozott sztatikus légállapothoz.

Eremén}mink egyik alkalmazásaképpen bemutatjuk a mikroadvekeió 
szerepét az erdőhátpusztai mikroklímakutató állomás adataiban a 14 órás 
időpontban.

*

A hő függőleges irányú terjedését nappali viszonyok közöti a mikro- 
térben a Schmidt-féle képlet kielégítő pontossággal megadja :

Q{z) =  k(z) cp dt̂ p -

ahol Q(z) a felszín felett 2 magasságban vízszintesen elhelyezett felületegységen 
az idő alatt áthaladó hőmennyiség. X(z) a kicserélődési együttható ugyanebben 
a szintben, cp a levegőnek állandó nyomáson vett fajhője, dt (z)/dz a függőleges 
hőmérsékleti gradiens értéke a 2 szintben.

Ha a mikrotérben a hőátadás stacionárius, akkor két, egymás felett 
2j és z2 magasságban elhelyezett felületegységen az időegység alatt áthaladó 
hőmennyiség azonos és homogén felszín esetében egyenlő a felszíni hőház
tartás levegőelvezetési komponensével. Ezt az egyenlőséget felírva és cp-vel 
osztva :

■xÍ 9 \ d t (z J  i ( 9 \ d t ^  M 2i) —í r - =  M 22 ) ~ n r - (1)

azaz a kicserélődési együtthatók és a hőmérsékleti gradiensek szorzata a függő
legesben állandó.

Ha feltételezzük, hogy a mozgásmennyiség és a hőmennyiség azonos 
kicserélődési együttható szerint cserélődik ki, akkor H. Értei és Prandtl 
nyomán :

A ( 2 ) =  e  - k o - z ( u 2  —  u x )  

lognat —

ahol o a levegő sűrűsége, K0 az univerzális turbulencia állandó, ul és w2 a zt 
és z2 szintek átlagos szélsebessége. Látjuk, hogy a kicserélődési együttható 
értéke a magassággal egyenesen arányosan változik. Ezt a tényt mérések is 
megerősítik. A kicserélődési együttható értékét (1) képletünkbe helyettesítve 
és egyszerűsítéseket elvégezve kapjuk, hogy

2l
dt(zL) 

dz z2dt_(Zz)
dz

Helyettesítsük továbbá zl — z és z2 — 1 értéket egyenletünkbe, akkor kapjuk,, 
hogy bármely 2 szint gradiense :

behelyettesítve a

dt (2 ) _  dt (1) 
dz dz

dt( 1) 
dz a
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ért ékét kapjuk, hogy a gradiens értéke

7--  --az
amely érték egyezik a K. Brocks által talált tapasztalati képlettel. Brocks 
ugyanis hatalmas megfigyelési anyag feldolgozása alapján azt találta, hogy a 
légkör legalsó rétegében a hőmérsékleti gradiens lefelé haladva növekszik. 
A magassággal való összefüggést a

dt (z) 
dz — azb

tapasztalati képlet adja. b értéke nappal jól megközelíti a —1-et, éjszaka 
1/5—1/20 között ingadozik.

Képletünket integrálva megkapjuk magát a hőmérsékletet, mint a 2 
magasság függvényét. Az integrációs határok legyenek 1 és z :

Z

t(z) =  t {1) -+- j  az~l dz
í

t (z) =  t (1) —-a lognat (z)
Látjuk képletünkből, hogy a mikrotér függőleges hőmérsékleteloszlása stacio
nárius esetben logaritmikus.

Képletünk levezetésénél a következő feltevéseket alkalmazzuk :
1. A függőleges irányú hőáramlás staeiunárius.
2. A hő felfelé csak kicserélődés útján terjed.
3. Mozgásmennyiség és hőmennyiség azonos kicserélődési együtthatóval 

cserélődnek ki.
4. Az aktív felszín vízszintes irányban,hőháztartási szempontból homogén.
Ezeket a feltevéseket vizsgáljuk meg közelebbről: az 1. feltevés szigo

rúan nem érvényes, mert két egymás fölött fekvő szint 1 cm2 nagyságú kereszt- 
metszetén csak akkor halad át ugyanakkora hőmennyiség, ha a két szint 
közötti rétegben a hőmérséklet nem változik. Ez természetesen a legritkább 
esetben fordul elő. A hőáramlás stacionárius voltának ellenőrzéseképpen 
számítsuk ki azt a hőmennyiséget, amely 1 m vastagságú Jégrétegben két 
egymás felett elhelyezkedő 1 cm2 nagyságú felület darab között felhalmozódik 
akkor, ha ezen légréteg hőmérséklete igen nagy mértékben : 10 C°-al emel
kedik. Ennek a 100 cm3 térfogatú, 100 cm hosszú és 1 cm2 keresztmetszetű 
levegőoszlopnak a hőkapacitása : 0,028 grammkalória/cm2 fok. Ennek a
mennyiségnek a tízszerese a keresett hőmennyiség : 0,280 grammkalória.
Hőháztartási méréseink szerint ez oly csekély hőmenn}áség ahhoz képest, 
amekkora a hőmennyiség általában függőleges irányban elhagyja a talajt a 
kicserélődés révén, hogy elhanyagolható és így a függőleges hőáramlást még 
ilyen rendkívülinek mondható erős felmelegedés esetén is jó megközelítéssel 
stacionáriusnak mondhatjuk.

A 2. feltevés az, hogy a hő felfelé csak kicserélődés útján terjed. Ez is 
csak közelítés, mert működik egy másik folyamat is : a sugárzás okozta lát
szólagos vezetés, amely azonban nappal a besugárzási típusú hőmérséklet- 
eloszlásnál a kicserélődés okozta hőáram mellett elhanyagolható. Ezen fel
tevésnek a nem teljesülése az éjszakai viszonyok között, azt eredményezi,
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hogy Brocks tapasztalati képletében a b kitevő értéke éjszaka már nem —1, 
tehát a képletből integrálás útján nyert logaritmikus eloszlás éjszaka már nem 
áll fenn.

A 3. feltevés az, hogy a mozgásmennyiség és a hőmennyiség azonos 
együtthatóval cserélődnek ki. Ez a feltevés a tapasztalat szerint a mikrotér- 
ben a valóságos viszonyoknak megfelel. Azonban amint tudjuk, a szabad 
légkörben már a konvekció elemek olyan nagy utat tesznek meg, hogy a súrló
dás és a turbulencia okozta energia felhasználódás számottevő és emiatt az 
energiának ez a két fajtája a szabad légkörben már különböző kicserélődési 
együtthatókkal terjed. _

Ezen feltételek teljesülését mutatja az is, hogy az általunk elméleti úton 
levezetett képlet egyezik a Brocks által középértékekből nyert tapasztalati 
képlettel nappal, azaz besugárzási viszonyok között.

A 4. feltétel számunkra a fontos. Eszerint eredményünk csak homogén 
felszín fölött érvényes. A logaritmikus görbét a helyi felszín hőháztartása 
‘alakítja ki. Ez a tény adja kezünkbe a kulcsot, hogy eredményünket ne csak 
középértékekre, hanem egyes esetekre is vonatkoztathassuk. Az egyes esetek
ben a logaritmikus eloszlástól való eltérés idegen légtömeg advekciójának a 
következménye a mikrotérben.

Kezünkben van tehát a keresett kritérium, amelynek segítségével be
sugárzási típusban megállapíthatjuk az advekció jelenlétét és az advektált 
levegő hőmérsékletének a logaritmikus görbe által ábrázolt helyi viszonyoktól 
való eltérésének a mértékét.

*

Eredményünknek egyes esetekre való alkalmazásaképpen bemutatjuk egy 
sztatikus mikroklímájú júliusi derült, szélcsendes napon a hőmérséklet függőle
ges eloszlását. Látjuk, hogy a hőmérséklet a magassággal logaritmikusán, a ma-

1. ábra. A talaj közeli légtér hőmérsékleteloszlása egy derült, szélcsendes júliusi
napon, 1955. VII. 19-én.

gasság logaritmusával tehát lineárisan függ össze. Oly koordinátarendszerben 
tehát, amelyben a vízszintes, hőmérsékleti skála lineáris, a függőleges, a magas
sági skála logaritmikus, a hőmérséklet-magasság összefüggését ábrázoló 
vonalak egyenesek. Ábránk szerint (1. ábra) a 7h—19h-ig terjedő időpontok 
elég jól teljesítik a logaritmikus eloszlás feltételét. 21h-kor azonban már nem

290



esik a három észlelési pont egy egyenesbe. Ennek oka, amint említettük az, 
hogy a Schmidt-képlet ekkor már nem alkalmazható, a kicserélődéssel szállí
tott hő oly csekély, hogy a hosszúhullámú sugárzásvezetés nem hanyagolható 
el. Hasonló okokból nem vehetjük stacionáriusnak sem a függőleges hőáram
lást. A déli szélélénkülés idején az ábrán látható törés arra mutat, hogy ezek
ben az időpontokban a mikrotérben aclvekeió jön léire.

A logaritmikus kritérium alkalmazása gyanánt megállapítottuk az erdő- 
hátpusztai megfigyelési anyag kiválasztott hárem évéből minden hónap 
14h-i megfigyelési anyagából azon esetek relatív gyakoriságát, amikor advekció 
volt a talajközeli légrétegben állomásunkon, azaz a függőleges hőmérsékleti 
görbe nem volt logaritmikus. Eredményeinket az alábbi táblázat tartalmazza:

I II III IV V VI VII V ili  IX X XT XII
38,1 77,3 64,0 63,5 66,0 74,8 67,6 52,5 42,1 —

Látjuk, hogy egész évben igen nagy azon esetek relatív gyakorisága,
amikor „idegen légtömeg” volt a mikrotérben. Ezek jelenlétének relatív
gyakorisága általában 60% fölött volt állomásunkon, csupán március, október 
és november hónapokban csökkent alacsonyabb értékekre. A téli hónapokra 
adatokat a legalsó légrétegben végzett mérések hiánya miatt nem közlünk.

A mikroadvekció évi menetének megokolására külön vizsgálatok lennének 
szükségesek. Létrehozója mindenesetre a makró-szél és a felszínkülönbségek 
okozta hőmérsékletkülönbségek következtében fellépő termikus áramlások.

Az ilyenféle vizsgálatok természetesen nem lehetnek öncélúak, gyakor
lati alkalmazásukban perspektívát még az a tény is ad, hogy következtet
hetni lehet segítségükkel a talajközeli légtér horizontális hőmérsékleti kon
trasztjára egy helyen történő megfigyelések segítségével. Valószínű ugyanis 
az, hogy a maximális advekciót mutató hónapokban : áprilisban és augusztus
ban, az időjárási viszonyok olyanok, hegy ekkor lép fel a legnagyobb különb
ség az egyes felszínfajták hőmérsékletei között. Ugyanis, ha hőháztartási 
szempontból kicsiny a különbség a különböző szomszédos aktív felszínek 
között, akkor a kicsiny hőmérséklet különbségek következtében nem mutat
ható ki lényeges eltérés még szél esetében sem a helyi légtömeg és az advektált 
mikro-légtömeg között, vagyis az advekciónak csekély a hőmérsékletbeli 
következménye. Ez más szóval annyit jelent, hogy a különböző felszínfajták 
hőháztartási szempontból közel homogénnek tekinthetők.

Eredményünk szerint a legnagyobb a különbség április és augusztus hó
napokban. Áprilisban a talajhőmérséklet emelkedik, az állomás jó hővezető 
felszíne tavasszal hidegebb, mint a környező megművelt, rosszabb hővezető 
felszín, amely nem vezet sok hőt a talaj mélyebb, tavasszal hidegebb rétegeibe, 
tehát gyorsabban melegszik fel. Az augusztus hónap a lehűlés időszaka, úgy
látszik, hogy különböző felszínfajták között az előző, azaz tavaszi helyzettel 
szemben fordított értelmű hőmérséklet különbségek ekkor a legnagyobbak.

Az ilyen irányú vizsgálatok tehát a dolgozat első részében említett szem
pontokon kívül a területi mikroklíma kutatás számára is fontosaknak lát
szanak, mert a különböző felszínfajták által létrehozott hőmérsékletkülönb
ségek nem egyformák sem a nap, sem az év folyamán.
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B o c z  E r n ő :

Éghajlati tényezők komplex ábrázolása a növény
termesztésben

Összefoglalás. A tanulmány az időjárás és az éghajlat, valamint a növényi 
és állati életjelenségek közt fennálló összefüggések vizsgálatára eredeti, önállóan 
alkotott komplex éghajlati számértéket ajánl. Ennek használhatóságát a bur
gonya terméseredményeit analizáló példán mutatja be s biztató, de még további 
megerősítésre szoruló eredményeket kap.

*

Комплексное изображение климатических факторов. Предлагается 
оригинальное, самостоятельно оформленное комплексное числовое зна
чение для изучения зависимостей между погодой и климатом с одной 
стороны и явлениями жизни растений и животных с другой. Примени
мость его показывается на примере, анализирующий урожайность карто
феля и получаются перспективные, но нуждающиеся в дальнейшем под
тверждении результаты.

*

Az utóbbi időben egyre többször merül fel az a kívánság, hogy a növény- 
termesztést befolyásoló tényezőket, vagy legalábbis azoknak egy részét 
együtthatásukban vizsgáljuk. Ezzel szemben A. P. Sennyikov a környezet 
ökológiai tényezőit s azoknak hatását elemezve azt mondja, hogy ezeket 
feltételesen szét kell választanunk, hogy valamennyi tényező ökológiai jelentő
ségét a többiektől megkülönböztetve tisztázhassuk [1]. Ez utóbbi nézet való
jában nem áll ellentétben az elsővel, mert annak alapját képezi, út az egy
szerűtől az összetett felé.

A környezet együttes hatása, ha általában le is mérhető (pl. a termés- 
eredményen), az még a tudományos kutatás számára, az ok és okozati össze
függések felderítésére nem nyújt elegendő támpontot. Arra kell törekednünk, 
hogy minél több megbízható, számszerű adattal fejezhessük ki az egyes ténye
zők hatását.

A szakirodalom a növények ökológiai tényezőit általában az alábbiak 
szerint csoportosítja :

1. Klimatikus
2. Talaj- és aljazat
3. Topográfiai
4. Biotikus
5. Antropogén

tényezők

Ez a sorrend a fontosságot is jelenti. Lehetnek esetek, amikor más és más 
tényezők lesznek hathatósabbak, vagy, hogy nem érvényesül minden esetben 
egyetlen tényezőcsoport vezető szerepe. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy 
növénytermesztésünkben az egyik legjelentősebb helyet a klimatikus tényező 
foglalja el.

A klimatikus tényező több éghajlati elemből tevődik össze. Tanulmányo
zásánál nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy az éghajlati elemek a 
növényi szervezetre egyidejűén, összetevődötten hatnak.

A környezet ökológiai tényezőinek együttes ábrázolására egyelőre még 
nem gondolhatunk. Nagy előrehaladást jelentene az is, hogy egy-egy tényező- 
csoportnak a kutatásoknál eredményesen felhasználható együttes ábrázolását 
sikerülne megoldanunk.
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így merült fel bennem a burgonya élettanának és természtési feltételei
nek tanulmányozása közben az a gondolat, hogy az éghajlat elemeinek együttes 
hatását számszerűen fejezzük ki. Ezt tettem már kezdetben is azzal a remény
nyel, hogy így egyes esetekben még szorosabb összefüggést sikerül találnom, 
mintha csak egy-egy elemet vennék összehasonlítási alapul.

Hasonló törekvések és megoldások nem új keletűek. A szakirodalom azt mutatja, 
hogy ehhez hasonló munkát De la Martine végzett, aki a csapadék mm-t osztotta a 
hőmérséklet C fokával. Az így kapott hányadost hiotikus együtthatónak (a német irodalom 
„Regen faktor”-nak) nevezi.

Az ilyen egyszerű ábrázolás igen sok esetben többet mond, mint az egyes éghajlati 
elemek külön-külön.

Amikor az egyes növénycsoportok termeszthetőségének a feltételeit vizsgáljuk, 
akaratlanul olyan módszerekhez is kell nyúlnunk, amelyek egyben az éghajlati típusok 
jellemzésére is szolgálhatnak.

A világszerte ismert klímarendszerező Koppén is e két legfontosabbnak mondható 
időjárási elemmel számolt. De ezek a hőmérsékleti szélsőség értékeivel kiegészítve, az 
éghajlati tartományok jellemzésére is jól használhatók.

Koppén rendszere alapján Réthly Antal és Keöpeczi-Nagy készítették el Magyar- 
ország éghajlati térképét. Ezek a térképek kétségtelenül visszatükrözik Magyarország 
egyes tájainak a növénytermesztés szempontjából feltűnően elütő jellegét. A különbségek 
azonban még durva értékeket adnak.

Az amerikai Thornthwaite [2] is végeredményben az előzőkben szerepeltetett két leg
fontosabb éghajlati elemet használja fel : A csapadék effektivitását kifejező képlete 
nagyon hasonlít a De la Martine-féle képlethez, azzal a különbséggel, hogy a hőmérsék
letet a párolgással helyettesíti. Rendszere :

Éghajlat Jellemző növényzet Cs/P int
A szuperhumid őserdő >128
B humid erdő 128 — 64
C szubhumid szavanna 64 — 32
D szemiarid sztyep 32—16
E arid sivatag <16
A párolgásértéket Thornthwaite — közvetlen mérési adatok hiányában, — számítja 

s ez a gyengéje módszerének. Tapasztalati meggondolások alapján a hőmérséklet „hat
hatóságára” is kidolgozott egy képletet, amelyben hőösszegek szerepelnek. Hibája az 
is, hogy a napsütést, amely a borultságra is jó tájékoztatást ad és amely a növény egész 
anyagcseréjét, asszimilációját döntően befolyásolja, egészen számításon kívül hagyja. 
Végül az előbbi ábrázolási módokra elmondható, hogy azok eléggé sztatikusak és a 
gyakorlati növénytermesztés, a növényélettan számára nem nyújtanak elegendő tám
pontot.

Az éghajlati tényezők komplex ábrázolásának továbbfejlesztése azt kívánná meg, 
hogy az évtizedekre visszamenőleg jegyzett éghajlati elemek közül ne csak kettő, hanem 
a többi fontosabb éghajlati elem is — összehasonlításra alkalmasan — számszerűen 
legyen kifejezhető.

A következőkben azokról a kutatásokról számolok be, amelyek a fontosabb éghaj
lati elemek együttes hatásának számszerű ábrázolására vonatkoznak.

Az előbb vázolt célkitűzés megoldásához az impulzust nem az eddigi számítási 
módok, hanem a fizikai és kémiai tudományok terén használt tömeghatás törvényének 
átfogó törvényszerűsége adta. Az éghajlati elemek egyik csoportját a napsugárzással 
összefüggő elemek, a másik csoportját pedig a nedvességi viszonyokkal összefüggő elemek 
alkot ják. A tömeghatás értelmében ezt a két ellentétesen ható tényezőcsoportot az alábbi 
képlettel fejezhet jük ki :

napsugárzással összefüggő elemek (x . y . z . . .) 
nedvességgel összefüggő elemek (a . b . c . . .)

Lehetővé teszi természetesen ez a képlet azt is, hogy ne csak az időjárás elemeit, 
hanem az itt csoportosított elemekkel rokon, azt befolyásoló tényezőket is belekapcsol
juk. így pl. a talaj húmusztartalma a nevező elemeit vagy a szél a számláló elemeit 
módosítja. Ezekre a részletekre azonban most nem térünk ki.

Amint látható, az egyes elemek mind a számlálóban, mind a nevezőben szorzó
tényezőként szerepelnek. Sokak részéről felmerülhet az a kérdés, hogy az előbbi két
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tényezőcsoport, a napsugárzással és a nedvességgel összefüggő elemek, mint ellentétesen 
ható tényezőcsoportok, szerepeltethetők-e ? Amint majd látjuk, az eredmények szerint 
ez lehetséges. A két tényezőcsoport ellenhatásából — számszerűen is lemérhetően — 
származhatik a növények termesztésére egészen kedvező és egészen kedvezőtlen viszony. 
Ez az egyes vidékeken termesztett azonos fajtájú burgonyatermések eredményeinek 
az alakulásával is bizonyítható.

A mezőgazdasági gyakorlatban az éghajlat hatásának szélesebbkörű tanulmányo
zása egyelőre csak néhány éghajlati elemmel kapcsolatban lehetséges. A legáltalánosabb 
és több évtizedre visszamenően is megtalálható meteorológiai adatok : a levegő hőmér
séklete, a napsütéses órák száma, a csapadék. Azonban pl. a levegő nedvességét már csak 
kevés meteorológiai állomás jegyezte. így kutatásainkban csak az előbb említett néhány 
éghajlati elemet használtuk fel.

A számításokat az alábbi képlet alapján végeztük :

x . y

ahol x — hőmérséklet C fokokban, y — napsütés órákban, a =  csapadék mm-ben, 
b — relatív nedvesség százalékokban.

A relatív nedvesség kivételével a többi éghajlati elem adatait változtatás nélkül 
behelyettesítjük. A nedvesség adatainál azonban a fenti módosítást kell végeznünk, 
hogy a hányadosokat a koordináta rendszerben egyszerűbben ábrázolhassuk. Az így 
kapott görbe pozitív irányú, a hőmérsékletet ábrázoló görbével azonos irányba futó. 
Ez azért is fontos, mert a kapott értékek a hőmérséklettel párhuzamba hozhatók, job
ban értékelhetők és a hőmérséklethez viszonyíthatok.

Mielőtt rátérnénk néhány vidék időjárásának a jellemzésére, röviden 
kitérek egyes rovarok számának és az illető hely időjárásának az elemzésére. 
Ezt azzal a céllal teszem, hogy igazoljam az éghajlati tényezők komplex 
ábrázolásának a használhatóságát olyan területen is, mint a rovarok világa, s 
azok életfeltételei. Az összefüggés ebben az esetben a kézzel megszámlált 
rovarok számával bizonyítható.

Tóth Zoltán [3] kutatásaiban összefüggést keresett az egyes évjáratok 
időjárása és Magyarország különböző vidékein talált rovarok száma között. 
A vizsgálatai azt mutatják (és egyben igazolják a régi gyakorlati tapasztala
tokat), hogy az egyes rovarkártevők kedvező életfeltételeinek kialakulása, 
nagyobbszámú elszaporodásuk sok esetben az időjárásnak csak egyes elemei
től, máskor azoknak együttes hatásától függ. A talált drót fér geh (Elateridae) 
száma pl. egyenes arányban pontosan követi a csapadék mennyiségét (1. ábra).

Ugyanakkor a fenti felvételezésekkel egyidőben talált májusi cserebogár 
(Melolontha melolontha) csimaszainah a száma és az előző év jiíniusi hónapjá
nak a csapadékmennyisége között nem állapítható meg olyan szoros összefüg
gés, mint drótférgeknél. Ellenben, ha ennek a hónapnak a főbb éghajlati 
elemeit — hőmérséklet, napsütés, csapadék — az előbbi módon az általam java
solt x . y\a képlettel ábrázolta, szorosabb összefüggést talált (x =  hőmérsék
let, C°-okban, y =  napsütés órákban, a =  csapadék mm-ben). Ha meg
figyeljük a 2. ábrán a szóbanforgó elemek komplex értékeit feltüntető vonal
nak és a csimaszok számának az alakulását, megállapítható, hogy a csimaszok 
számát jelző vonal — fordított viszonnyal — legjobban az előbbi komplex értékeket 
ábrázoló vonallal egyezik.

Ennél az ábrázolásnál a meteorológiai adatok számértékei mintegy fel- 
nagyobbítódnak. Ennek igen nagy jelentősége van — amint azt a burgonya 
leromlásának a vizsgálatánál is látni fogjuk — az olyan összefüggések keresésé 
nél, amelyeknél az egyes éghajlati elemek adatainak viszonylag kis eltérései
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nem teszik lehetővé a jelentkező összefüggések, törvényszerűségek megálla
pítását.

Tóth Zoltán vizsgálatai [3] szerint a meteorológiai elemek ilyen ábrázolá
sával kapott számértékek a rangkorrelációs számításoknál is felhasználhatók.

Tekintettel arra, hogy a növények anyagcseréje az időjárásnak elsődleges 
függvénye, ezért az éghajlat elemeit, vagy azok együtthatását az egész év, 
vagy tenyészidő folyamatában kell szemlélnünk. így pl. a burgonyánál, de 
remélhető, hogy több más növénynél is, a legfontosabb éghajlati elemek 
együtthatásának vizsgálata sok támpontot ad az egyes növényélettani jelen
ségek tisztázására.

Ennek bemutatására törekszünk a 3. ábrán, amely 5 görbét tűntet lel. 
A 4 vékonyabb vonal a hőmérsékletet, napsütést, csapadékot, relatív páratartal
mat ábrázolja, a vastagabb vonal pedig a szóbanforgó komplex értéket, tehát 
ezek tömeghatását : eredőjét. Az egyes időjárási elemeket kifejező görbék össze
hasonlítására 7nem alkalmas, szétszórt képet adnak. A négy görbe eredőjeként

m2/kártevő csapadék mm

l .  ábra . Ö ssze fü g g és  a  d r ó t f é rg e k  s z á m a  ( fo ly t ,  v o n a l)  2. ábra. Ö ssze fü g g és  a  c s e re b o g á r  c s im a s z a in a k  s z á m a  
é s  a  m e g e lő z ő  é v  jú n iu s i  c s a p a d é k m e n n y is é g e  ( s z a g a . ( fo ly t ,  v o n a l)  és a  k o m p le x  id ő já r á s i  é r t é k e k  (szag g . 

v o n a l )  k ö z ö t t .  v o n a l)  k ö z ö t t .

szereplő görbe az összehasonlítást már nagymértékben megkönnyíti. Meglepő 
ennek a görbének az alakulása. A tenyészidő különböző szakaszaiban ugyanis 
visszatükrözi mindazokat az életfeltételeket, amelyeket a gyakorlati növény
termesztő számokban ki nem fejezhetően érez. Pl. az évszázados növény- 
termesztési gyakorlat egy, nyári kritikus kiemelkedő csúcsot állapít meg, 
amit azonban pusztán a hőmérséklet görbéje nem tükröz vissza. Ennek a 
rendszerint káros nyári csúcsnak az elkerülése végett hazánk mezőgazdasági 
növénytermesztésén vörös fonálként húzódik végig az a törekvés, hogy ter
mesztett növényeink zömét kitevő gabonafélék mielőbb beérjenek, mert a 
megkésve beérő gabona szemei megszorulnak s így a terméskiesés mindig 
tekintélyes.

A 4. ábra Vörösmező, Kisvárda és Kecskemét többévtizedes hőmérsék
leti, napsütés-, csapadék- és nedvesség-adataiból számított komplex-görbét 
mutatja be. A komplex-görbék e helyek éghajlatéiban jelentkező különbségeket 
a nagy gakorlati érzékkel és tapasztalattal rendelkező szakembereink szubjek
tív tapasztalataival is egybevágóan tükrözik vissza. A terujészfeltételekben nagy 
különbség itt is a nyári csétcsidöben tapasztalható. A különbségek ősszel, télen 
és tavasszal már kisebbek, mint azt a gyakorlat is megállapítja.
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Mielőtt rátérnénk a burgonya termesztésének és élettanának tárgy
körébe vágó vizsgálatok elemzésére, röviden foglalkoznunk kell a szóban 
forgó ábrázolási mód metodikai kérdéseivel, mert a vizsgálati adatok értékelése 
sok esetben függ az adatok szemléltetésétől.

Az egyes hónapok vagy dekádok, napok stb. meteorológiai adatainak 
komplex értékeit koordináta-rendszerben ábrázoljuk. Az így kapott értékek 
összehasonlíthatok. Azonban az így mutatkozó különbségekkel nem lehetünk 
megelégedve. Vizsgálataink során ezért időegységekre vonatkoztatva kiszá
mítjuk a görbék és az x tengely által bezárt területeket. Egységes számítások, 
illetve eredmények végett mindig _azonos távolságokkal kell jelölnünk az 
abszcissza-tengelyen a komplex-, az ordináta-tengelyen pedig az időegységeket.

3. ábra . A z  é g h a j la t i  e le m e k  m e n e te  V ö rö sm e z ő n  a  
s o k é v i á t l a g o k  a í a p já n  s  u g y e n e z e k  k o m p lex  é r t é k e .

4. ábra . N é h á n y  h e ly  k o m p le x - é g h a j la t i  é r t é k e i  a z  
x  . y

k é p ié t  a l a p já n .
a . ( 1  +  bjlOO)

A komplexegységeket 2 mm-enként, az időegységeket pedig minden esetben 
20 mm-enként rakjuk fel.

A vonatkozó területet különböző módszerekkel számíthatjuk ki. Általá
ban az egy-egy időegységre vonatkozó területeket külön-külön kiszámítjuk 
és ezek összege fogja adni (tx +  t2 +  t3 +  . . . n =  Tn) a keresett tenyész- 
idő vagy év, vagy évtized stb. komplex (T )  területét.

Különböző számítási módok közül a kevésbé pontos, de viszonylag a 
leggyorsabb számítási módszert, a trapéz területszámítását alkalmazhatjuk 
(5. ábra). Ennek értelmében az egyes komplex-év\éV.ekeí egyenes vonallal 
kötjük össze. Az így kialakuló trapézek területét kiszámítjuk.

=  (dz  +  I h )—-

de mivel xx ~  x3 = x2 s. i. t., tehát tx =  (yx -f y2) x/2.
Amint látható, a területszámításokat nagyon könnyen és gyorsan el

végezhetjük.
Egyes esetekben, különösen az évtizedes átlagok kiszámítására a komplex 

(T ) terület számításával sem elégedhetünk meg. A hőmérsékletet, mint az
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egyik nagyon fontos elemet, a komplex-görbével párhuzamosan is fel kell 
tüntetnünk. Meglepő eredményeket szolgáltatnak azok az adatok, amelyek 
feltüntetik ennek a két görbének a futását, viszonyát, illetve ezek területét 
vagy területüknek különbségét. Annak megfelelően, hogy a komplexértékeket 
három vagy négy elemből számítottuk-e ki, a hőmérsékleti adatoknak is két

szeres vagy háromszoros súlyt adunk. 
Erre azért van szükség, hogy a komplex
vonalat megközelítsék. A 6. ábra vas
tag vonalai a hőmérsékletet, a vékony 
vonalak pedig az éghajlati tényezők 
komplexértékeit ábrázolják. Az ábrák 
mind a kétféle szorzatot feltüntetik. 
Ha a tömeghatás ábrázolásánál az emlí
tett négy éghajlati elemet alkalmazzuk, 
akkor viszonylag alacsonyabb görbét 
kapunk, mint hogyha — a relatív 
nedvesség hiányában — csak 3 elemet 
ábrázolunk. Eg} -̂egy vidék eltérő ég
hajlatára nagymértékben jellemző az 
is, hogy a komplex-görbe a későta

vaszi, nyári és koraőszi időben a hőmérséklet görbéjén belül vagy Tcívül fog
lal helyet.

Most végezetül annak demonstrálására, hogy az előzőkben leírt mód
szerekkel kapott komplex terület-számok és a burgonya termelésének az alakulása 
között milyen szoros összefüggés állapítható meg, eddigi számításaink közül 
egy-két példát kiragadunk.

Az alábbiakban Magyaróvár, Pallagpuszta és Kecskemét i d ő j á r á s á t  
és az országos burgonya
fajtakísérletben szerepelte
tett 13 burgonya fajta t  e r- 
m é s á t l a g á n a k  alaku
lását vizsgáljuk.

Ha az időjárás, illetve 
éghajlat elemeit az előbbi 
módszerrel együtthatásában 
ábrázoljuk, akkor az egyes 
vidékek eltérő éghajlata job
ban szembetűnik. Az időjá
rás kedvező vagy kedvezőtlen 
voltát a számítások alapján 
kapott görbék és az általuk határolt területek nagysága jellemzik.

A csapadékos, hűvös, borús, párás idő alacsony értékeket, viszont a szá
raz, meleg, napsütéses időjárás magas értékeket ad. A görbék által bezárt komp
lex területet minden hónapra külön kiszámítottuk.

Az előbbi helyek időjárása 1952—1953. években a burgonya tenyész- 
idcje (április, május, június, július, augusztus, szeptember, október) folyamán 
a következőképpen alakult :
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6 .  á b r a .  Vörösmező, Kisvárda és Kecskemét komplex-értékei össze
hasonlítva a hőmérséklet átlagos menetével.

5. ábra.

Komplex terület 
154,35 
257,60 
447,99

Burgonya termésátlag gfkh. 
116,43 
99,60 
85,40

3  Időjárás

Magyaróvár
Pallagpuszta
Kecskemét
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I. táblázat
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Az egész 

tenyészidő
Magyaróvár k o m p 1 e x t e r ű l e t e k cm2-ben folyamán

1952................ . .  23,4 28,3 14,9 27,06 45,6 31,6 6,04 176,7
1953................ .. 24,3 17,8 17,08 15,5 24,6 21,1 11,7 132,0

1901 — 1940........ 6,5 11,4 16,2 20,04 20,1 14,7 8,1 97,6
Pallagpuszta

1952................ 0,3 20,4 22,2 24,7 76,3 76,7 22,1 292,8
1953................ .. 113,8 18,8 13,1 12,1 15,7 23,7 26,2 222,4

1901-1940........ . . 4,9 13,06 16,7_ 20,1 21,6 16,9 9,8 103,6
Kecskemét

1952................ . .  38,8 48,08 42,2 186,3 197,08 32,9 10,6 537,78
1953................ . .  21,1 17,4 12,1 21,3 34,8 65,2 186,3 358,2

1901 — 1940........ . .  6,7 12,8 20,0 27,5 29,8 20,3 10,5 127,6

Vagyis Magyaróvár időjárása a burgonya számára közel háromszor volt 
kedvezőbb, mint Kecskemét időjárása. Ez az említett 13 burgonyafajta két
évi termésátlagában csak részben tükröződik vissza.

Ennél meglepőbb eredményeket mutat, s egyben az előzőt igazolni lát
szik az egyes fajták, illetve fajtacsoportok viselkedése. Figyeljük meg az előbbi 
három kísérleti hely időjárását külön-külön az 1952. és 1953. évben :

Komplex terület
1952 1953

Pallagpuszta 292,8 222.4
Kecskemét 537,7 358,2
Magyaróvár 176,7 132,0

Az 1953. évben az időjárás mind a három helyen kedvezőbb volt, mint 
1952-ben. (Lásd az I. táblázatot.) Ennek értelmében a burgonyaterméseknek 
is növekedniük kellett volna. Valójában ez csak az egyik kísérleti helyen, 
Magyaróváron következett be. Ez a jelenség a burgonya leromlásából fakad. 
Már az eddigi növénytermesztési gyakorlat megállapította, hogy a „nagyon 
kedvezőtlen” időjárás hatására mutatkozó élettani leromlás következtében 
a termés csökken. Azonban sok esetben az időjárás „kedvező”- vagy „ked
vezőtlen ”-ségét csak érzékre alapoztuk. Éppen az előbbi ábrázolás lehetővé 
teszi, hogy az időjárás „kedvező” vagy „kedvezőtlen” hatását számszerűen, 
felnagyítva ábrázoljuk. Az így kapott nagy számkülönbségek segítségével 
mint az alábbi példánál is láthatjuk — számszerű határértékeket tudunk a 
burgonya leromlására, az időjárást illetően is felállítani. Pl. Magyar
óváron a komplex terület a 200-at nem érte el. Ez a kísérlet azt mutatja, 
hogy a 200-on felüli tarület-érték esetén (Pallagpusztán 292, Kecskeméten 
537) a burgonya a nagy termés következtében annyira leromlik, hogy a 
következő év kedvezőbb időjárása ellenére is csökken a termés.

Addig, amíg Magyaróváron a termés 13 eset közül 12 esetben 30,1%- 
kal nőtt, Pallagpusztán 9 esetben 20,5%-kal, Kecskeméten 10 esetben 45,6%- 
kal csökkent. (Lásd a I I . táblázatot.)

T ermésnö vekedés 
Komplex terület vagy csökkenés
1952 1953 1953 évben

Mosonmagyaróvár . . . .  176,7 132,0 +30,1%
Pallagpuszta ................ 292,8 222,4 —20,5%
Kecskemét...................  537,7 358,2 —45,6%
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I I .  táblázat.
Magyaróvár ; Pallagpuszta Kecskemét

Burgonyafajták T e r m é s e r e d m é n y e k  q/kh
megnevezése 1952 1953

átl.
2 év 1952 1953

átl.
2 év 1952 1953

átl.
2 év

Margit.............. 84,6 124,8 104,7 76,7 87,3 82,0 70,3 58,1 64,2
G ülbaba.......... 91,5 120,3 105,9 64,8 89,1 76,6 49,4 66,2 57,8
K 502 .............. 83,3 110,8 97,05 63,0 69,4 66,2 49,4 43,6 46,5
K 678 .............. 120,2 163,0 141,6 111,3 73,8 92,6 166,1 70,1 118,1
Slawa ............... 124,8 140,3 132,5 116,5 95,0 105,5 132,2 67,0 99,6
E lla ................... 111,7 132,1 121,9 127,9 93,6 110,7 133,9 69,2 101,5
K 249 .............. 120,9 133,0 126,9 170,0 109,2 139,5 167,4 67,3 117,3
K 278 ............... 122,2 126,2 124,2 123,5 101,1 112,3 102,9 68,1 85,5
Voran .............. 84,3 118,9 106,6 87,7 79,1 83,4 54,9 61,0 57,9
Damrót .......... 119,9 129,7 124,8 110,2 96,9 104,5 130,1 65,7 97,8
Merkúr .......... 115,9 125,9 120,9 125,8 125,3 125,5 103,4 73,9 88,6
Karmazvn . . . . 123,6 116,4 120,0 123,2 97,3 110,2 148,4 72,9 110,6
Ackersegen . . . . 82,8 99,5 86,1 79,7 92,0 85,8 57,7 71,9 64,8

Az egyes fajták kivételes viselkedése sem mondható véletlennek, hanem 
szoros összefüggés állapítható meg a termés nagysága, az utótermés és az 
egyes évek időjárása között. Pallagpusztán és Kecskeméten csak azoknál a 
fajtáknál nem állott he termésdepresszió, amelyeknek az 1952. évi termése 
az átlagterméseknél jóval kevesebb volt. Tehát 1953. évben az 1952. évi 
terméshez képest azoknak a fajtáknak a termése nőtt, amelyek 1952. évben.

Pallagpusztán....................... 60—70 q/kh
Kecskeméten....................... 50 q/kh

átlag körüli termést adtak. Egyébként ezek a jelenségek a szerzőnek a burgo
nyánál észlelt más élettani megfigyeléseivel is egybevágnak.

Eredményeinket csak 2 év adataiból nyertük. Ezek csupán iránymutatók 
lehetnek az elkövetkező vizsgálatokhoz, hogy a jövőben ne csak az össze
függéseket, hanem törvényszerűségeket is megállapíthassuk.

A fentiekben csak néhány adatot ragadtam ki a szóban forgó ábrázolás 
helyességének bizonyítására. Az itt fel nem sorolt adatok is messzemenően 
igazolják az ilyen komplex ábrázolás nagy előnyét és hasznát.

Végül legyen szabad megköszönnöm Kolbai Károly, Bacsó Nándor, 
Kulin István értékes tanácsait, továbbá Barsi Gyula, Tóth Zoltán, Korell 
Ferenc, Timkó Rudolf fáradozását, közreműködő segítségét.

*
(A szerző által számított „komplex éghajlati számértékek” igen rövid, mind

össze kétévi adatokra támaszkodnak. A Szerk. Bizottság véleménye szerint ezért 
nem tekinthetők a gyakorlat által igazolt, élettani törvényeken alapuló megálla
pításoknak, hanem egyelőre csupán további vizsgálatokra ösztönző spekulatív 
számértékeknek, amelyek azonban az elkövetkező kutatásokban legalábbis irányt
űm tatók lehetnek. Szerk.)

IRODALOM
[1] Sennyikov, A. P.: A növények ökológiája. Moszkva, 1950. — Magyar ford. : Aka

démiai Kiadó Budapest, 1953.
[2] Berényi D.: Magyarország Thomthwaite-rendszeríí éghajlati térképe és az éghajlati

térképek növény földrajzi vonatkozásai. Az Időjárás, 47. évf. 81., 117. old.
Budapest, 1943.

[3] Tóth Z.: Milyen növényvédelmi vonatkozásokat lehet néhány cukorrépa-kártevő 
országos elterjedése és az időjárási tényezők alapján megállapítani a Rovartani 
Tanszék adataiból. Budapest, 1955.
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A d alék ok  az A ccadem ia del C im ento és a Societas M eteorologica  
P alatina  k ia lak ulásához és m űköd éséh ez

A meteorológia történetének egyik ér
dekes kérdése az, hogy mikor keletkezett 
az első, nagyobb területre kiterjedő, egy
séges irányítás és elvek szerint dolgozó 
meteorológiai állomáshálózat, amelyik ész
lelési eredményeivel lehetővé tette külön
böző helyek időjárásának, majd éghajla
tának összehasonlítását.

A kérdésre a válasz nehezebb, mint az 
az első pillanatra látszik. Az első, nagyobb 
területre, .több országra, ill. fejedelemsé
gekre kiterjedő meteorológiai hálózat meg
szervezése ui. Olaszországból indult el a 
XVII. század közepén, azonban ennek a 
hálózatnak észlelési eredményei legna
gyobbrészt elvesztek. Igv azután időrend
ben ugyan a második, de eredményeinek 
használhatósága miatt mégis az első nem
zetközi meteorológiai állomáshálózat ki
alakítása a XVIII. század végén működő 
német Societas Meteorologica Palatina ne
véhez fűződik. Mivel a meteorológia hazai 
történetében az olasz meteorológiai háló
zatnak nem volt szerepe, a meteorológia 
történetét tárgyalva szakirodalmunk nem 
is tesz említést erről a meteorológiai háló
zatról, s így széles körben ismeretlen az, 
hogy a Soo. Met. Pal. működése előtt is 
történt már egy kísérlet „nemzetközi” 
meteorológiai észlelőhálózat létesítésére. 
A Soc. Met. Pal. működésével kapcsolat
ban pedig szakirodalmunk nem ad kifogás
talan képet a hálózat kiterjedéséről és ál
lomásainak számáról. Ezért szükségesnek 
tartjuk, hogy egyrészt az olasz meteoro
lógiai állomáshálózat kialakulását ismer
tessük, másrészt a Soc. Met. Pal. állomás
hálózatával részletesebben foglalkozva, ar
ról teljes áttekintést nyújtsunk.

I.
A meteorológia „gyermekkorának” utol

só, és az „instrumentális” meteorológia 
korszakának első évtizedeiben a meteoro
lógiában végbement nagy fejlődés igen 
sokat köszönhet az olaszoknak. A hő
mérő,1 a nedvességmérő2 és a higanv-

1 G a l i l e i  1597-ben levegő-termoszkópot szerkesztett, 
R e y  1632-ben víz-termoszkópot készített.

2Cwsa N i c o l o  és L e o n a r d o  d a  V i n c i  a XV. században
szerkesztette az első higroszkópokat.
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barométer3 feltalálásával ui. ők teremtet
ték meg a különböző területek éghajlatá
nak reális összehasonlítási alapjait.

A Toscanai-medencében a XVII. század 
közepén gazdag pártfogókra talált a me
teorológia. II. Ferdinand, Toscana her
cege és bátyja, Lipót, lelkes művelői vol
tak a légkörtannak. II. Ferdinánd maga 
is végzett észleléseket ; ő szerkesztette 
1640 körül a borszesz-termoszkópot, 1650- 
ben pedig feltalálta a kondenzációs higro- 
métert, s azt „monstra umidaria”-nak 
nevezte el. Az 1650-es évek elején meg
bízta udvari papját, Luigi Antiorit a me
teorológiai állomások szervezésével. 1654- 
ben a Toscanai-medence, az Etruszk- 
Appeninok és a Po-síkság területén már 
nyolc városban működött meteorológiai 
észlelő állomás : Pisa, Firenze, Vallam- 
brosa, Cutigliano, Pistoia, Bologna, Parma, 
Milano városában. Ezeket az állomásokat 
ellátták egyforma műszerekkel és a föl
jegyzésekhez szükséges „formulák”-kai 
(nyomtatványokkal). A formulákra a kö
vetkező öt elemet jegyezték föl : légnyo
más, hőmérséklet, nedvesség, szélirány és 
felhőzet [1].

Ebből az olaszországi hálózatból azután 
II. Ferdinánd bátyja, Lipót európai ész
lelőhálózatot létesített. 1657-ben megala
pította Firenzében az Accademia del Ci- 
mento-t, az első meteorológiai tudományos 
társaságot, melynek feladatai közé tarto
zott az európai meteorológiai állomás
hálózat szervezése is [2], Az olaszországi 
állomásokon kívül még négy ország terü
letén létesítettek 1 — 1 megfigyelő állomást, 
mégpedig Ausztriában Innsbruck, Német
országban Osnabrück, Lengyelországban 
Varsó, Franciaországban Párizs állomását. 
Az Akadémia ezeket az állomásokat saját 
készítménvű, ellenőrzött műszerekkel látta 
el. Az Akadémia szerkesztette az ún. 
,,florentini termométer”-eket is, amelyek
nek csak egy fixpontjuk volt. Az észlelő 
állomások ugyanazokat az elemeket mér
ték, mint az olasz állomások. A beküldött 
jelentéseket az Akadémia ,,Saggi di natu-

3 V i o i n a i  1643-ban szerkesztette T o r i c e l l i  kísérleté
nek megfelelően az első higany-barométert.



rali esperienze” című kiadványában jelen
tette meg.

Az állomások észleléseiket mindössze 
pár éven keresztül folytatták. Az értékes 
föl jegy zések legnagyobb része azonban el
veszett, nagyon kis töredék maradt csak 
meg, s ezek is mind csupán az olasz állo
mások följegyzései. Az osztrák, német, 
lengyel és francia észlelésekből nem ma
radt fenn semmi. Ez az oka tehát annak, 
hogy az első nemzetközi meteorológiai 
állomáshálózat megteremtője, az olasz 
Accademia del Cimento elfelejtődött és a 
német Mannheimban keletkezett Societas 
Meteorologica Palatina tekinthető annak. 
Hozzájárult természetesen ehhez még az 
is, hogy a XVII. századi műszerek még 
távolról sem lehettek annyira tökéletesek, 
hogy a segítségükkel észlelt adatokat ma 
jól fel tudnánk használni. A technika 
aránylag gyors fejlődése, az üvegtechnika 
tökéletesedése következtében a XVIII. 
század végi műszerek már sokkal jobbak, 
megbízhatóbbak voltak, s így a Soc. Met. 
Pal. észlelési adatait megfelelő körültekin
téssel és átszámítással hosszú sorozatok 
képzésekor ma is fel lehet használni, 
amint azt Bécs, Prága és Buda hőmérsék
leti sorai igazolják.

II.
Ugyancsak gazdag pártfogó támogatása 

hozta létre 1780-ban a mannheimi Societas 
Meteorologica Palatina [3] tudományos 
intézményét is. Ennek már igen nagy ér
deme, hogy a meteorológiai megfigyelése
ket rendszeressé tette, s a kor viszonyait 
tekintve nagy területen létesített elég nagy 
megfigyelő hálózatot. Az állomásokat egy
séges utasításokkal, a központban ellen
őrzött műszerekkel ellátva, összehasonlít
ható adatokat nyertek.

Ennek a nagy fontosságú intézmény
nek egyik észlelő állomása — tulajdon
képpen obszervatóriuma — Budán volt, 
s így érthető, hogy a mi szakirodalmunk 
is többször foglalkozott vele. Az intéz
mény céljáról, munkájáról igen terjedel
mes és beható ismertetést közöl Kazay 
Endre [4], Tanulmányában — az ,,Ephe- 
merides Meteorologicae Palatinae: História 
et observationes anni 1781” , vagyis az I. 
kötet latin nyelvű anyagából a legfonto
sabb részleteket lefordítva — igen világos 
képet rajzol az egész intézményről. Az 
állomáshálózat ismertetése azonban hiá
nyos, sőt néhol hibás. Kazay közli ugyan 
annak a 21 városnak a nevét, melyekbe 
az intézmény felkérő levelét elküldte, s 
ezenkívül annak a 30 helynek a nevét is, 
ahol meteorológiai állomás felállítását ha
tározták el, ez azonban még nem adja 
meg a hálózat teljes képét, mert :

1. a Societas nem 21, hanem 25 hely 
akadémiáját, egyetemét, gimnáziumát, kol

légiumát kérte föl meteorológiai észlelésre,
2. a fölkért intézmények nem mindegyi

kében létesült megfigyelő állomás,
3. Kazay néhány város latin nevét nem 

tudta azonosítani a mai városnévvel, egye
seket pedig helytelenül azonosított ; pl. 
Bononia-t Bonn-nak vette, pedig az Bo
logna, vagy Monachiumot Monachii-ként 
Olaszországba helyezte, holott az München 
volt. ( Kazay Endre tanulmányát vidéki, 
ógyallai kis gyógyszertárában végezte, 
minden más segédlet nélkül, s mindössze 
az ,,Ephemerides” I. kötete állott rendel
kezésére. Sajnos Graesse : Orbis latinum-a 
akkor még nem jelent meg. — Szerk.)

4. A felsorolt 30 állomáson nem észlel
tek megszakítás nélkül, sőt vannak köztük 
olyanok, melyek csak 1—2 évig működ
tek.

5. A felsorolt állomásokon kívül később 
más állomások is bekapcsolódtak a háló
zatba, melyekről Kazay nem tett említést.

A meteorológia hazai fejlődését, a Soc. 
Met. Pal. működését tárgyalva szakirodal
munk Kazay munkáját fogadta el alapul. 
Tanulmánya azonban az intézméhy állo
máshálózatának kiterjedéséről sem ad egé
szen pontos képet : Téves az állomás
hálózatnak kelet felé való kiterjedéséről 
írt megállapítása, s az ő nyomán ezzel a 
tévedéssel irodalmunkban másutt is talál
kozunk, ami látszik a következő idézetek
ből :

,,A XVIII. század vége felé (1779) 
Károly Tivadar pfalzi választó fejedelem 
megteremtette a Societas Meteorologica 
Palatina nevű meteorológiai társaságot és 
ezzel együtt az első 37 (? !) állomásból 
álló európai meteorológiai hálózatot. (Grön- 
landon 1, Észak-Amerikában 2 állomást 
létesítettek.) Ebben a hálózatban már 
Magyarország is szerepel egy állomással 
és ez volt a hálózatnak legmesszebb keletre 
eső pontja [o : 283. old.].

Egyik egyetemi tankönyvben is ezt ta
láljuk : „Mivel abban az időben szerve
zett meteorológiai megfigyelő hálózat még 
nem volt — eltekintve az 1780-ban 
Mannheimban megalakult Societas Meteo
rologica Palatina által létesített gyér ész
lelő hálózattól, melynek legkeletibb állo
mása Budán volt —, csak néhány obszer
vatórium és egyetem végzett megfigyelé
seket [6 : 13. old.].

Ugyancsak könnyen megtéveszthet a 
hálózat kelet felé való kiterjedését illetően 
az is, ha Budát a hálózat legdélkeletibb 
pontjának tekintjük, mint pl. : „A Socie
tas Meteorologica Palatina megalakulása
kor Buda lett a legdélkeletibb pontja az 
első meteorológiai hálózatnak” [7 : 79. 
old.].

A Magyarország éghajlatáról legújabban 
megjelent szakkönyvben is így találjuk : 
„Ezeknél az egyéni, mozaikszerű adat

301



gyűjtéseknél sokkal jelentősebb volt a 
budai csillagda intézményes munkája, ami
dőn a Societas Meteorologica Palatina fel
hívására 1780-ban bekapcsolódott az akkor 
megalakult európai észlelő hálózatba, 
amelynek végső délkeleti láncszeme volt” 
[8 : 6. old.].

A téves és egymásnak ellentmondó 
adatok ezek szerint nem adnak helyes 
képet az intézmény működéséről és a 
megfigyelő hálózat kiterjedéséről. Szüksé
gesnek tartjuk emiatt az állomások helyes 
nevének, az állomások működési idejének-, 
az állomások számának és területi elhe
lyezkedésének tisztázását. Ez természete
sen csak úgy lehetséges, hogy az intézmény 
által kiadott észlelési és egyéb tényadatok 
alapján megszerkesztjük az észlelő hálózat 
térképét.

- Meg kell állapítanunk, hogy az észlelő 
hálózat az intézmény 12 évi működése 
során — természetéből folyóan — nem 
volt állandó. Az egyes évek folyamán 
mindig voltak változások. Okukat minden 
egyes esetben kideríteni nem lehet. Elő
fordult pl., hogy az észlelő más városba 
költözésekor az illető helyen nem foly
tatták tovább az észleléseket, mert vagy 
az addigi észlelő magával vitte a műsze
reket új lakóhelyére, és onnan küldte to
vább az észleléseket (ez történt pl. Hága, 
ill. Delft észleléseinél), vagy nem akadt 
megfelelő utód az észlelések végzésére. 
Félreértésre ad lehetőséget az is, hogy az 
,,Ephemerides . . .” I. kötete fölsorolja az 
észlelésekre fölkért intézményeket, majd 
megnevezi azt a 30 helyet, ahol meg
figyelő állomás felállítását határozták el, 
de az I. kötetben mindössze 16 állomás

észleléseit közölték, majd a II. kötetben 
az állomások száma már 26-ra emelkedik, 
azonban több olyan állomás adata is sze
repel, amelynek a neve a fölsorolt 30 állo
más között nem is fordult elő. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy a ,,hálózat” sem a múlt
ban, de még a jelenben sem állandó, 
mindig voltak, vannak és lesznek is elke
rülhetetlen változások. — Szerk.)

El kell tehát döntenünk, hogy mely 
helységeket soroljunk a törzshálózathoz és 
melyeket nem. Véleményünk szerint itt 
is csak azt tehetjük, hogy azokat az állo
másokat számítjuk a hálózat láncszemei
nek, amelyek adatai az Ephemerides . . . 
megjelent köteteiben évenként szerepelnek. 
Nem szabad ugyanis azt hinnünk, hogy 
máshol nem folytak esetleg éveken keresz
tül is rendszeres észlelések. Már az Ephe
merides . . . 1 . kötete is említi, hogy ,,any- 
nyira kedveltté vált a meteorológia, hogy 
a gothai fejedelem, Lajos Ernesztin, saját 
territóriumán 12 megfigyelő állomást állí
tott fel hőmérővel és barométerrel, két 
állomást pedig deklinatóriummal” [4: 194.
o.]. Ezért nem számíthatjuk az észlelő 
hálózatba a fölkért intézmények közül 
azokat, melyeknek észlelési eredményeit 
az Ephemerides . . . nem közli.

Hogy teljes legyen a képünk az intéz
mény területi és időbeli működéséről, kö
zöljük 1. azoknak a városoknak a nevét, 
amelyekben az intézet fölkért valamilyen 
intézményt észlelésre ; 2. annak a 30
helynek a nevét, mely az állomáshálózat 
törzse lett volna (zárójelben a városok 
mai nevével) ; 3. végül táblázatban kimu
tatjuk, hogy az egyes állomások meg-
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figyelései mely évekről jelentek meg az 
E phemerides-ben.

1. A Societas Meteorologica Palatina a 
következő 15 város akadémiájának küldte 
el meteorológiai észlelésekre felkérő leve
lét : Berolinum (Berlin), Bononia (Bo
logna), Bruxelles, Gottinga (Göttingen), 
Hafnia (Koppenhága), Holmia (Stock
holm), Leopolis (Lwow), Londinum (Lon
don), Madritum (Madrid), Monspellium 
(Montpellier), Párisii (Párizs), Petropolis 
(Leningrad), Rupella (La Rochelle), Tau- 
rinum (Torino), Ulíjssiponum (Lisszabon).

Egyetemek, gimnáziumok és kollégiu
mok közül a következő tízet kérték fel :

Buda, Düblinum (Dublin), Dusseldorpium 
(Düsseldorf), Edinburgum (Edinburgh), 
Franekera (Franeker), Geneva (Genf), Mo- 
nasterium (Münster), Praga, Saganum (Sa
gen), Vindobona (Bécs).

2. Az Ephemerides . . .  1781. kötete a 
következő 30 helyet sorolja fel a meg
figyelőhálózat tagjaiként : Andex (An
dechs, bajor hegyi áll.), Berolinum (Berlin), 
Bononia (Bologna), Buda, Bruxelles, Dus
seldorpium (Düsseldorf), Erfordia (Erfurt), 
Geneva (Genf), St. Gotthard, Gottinga (Göt
tingen), Hafnia (Koppenhága), Haga, Her- 
bipolis (Würzburg), Holmia (Stockholm), 
Ingolstadium (Ingolstadt), Manheim(M&nn-

Az észlelő állomások működése :

Az állomás neve 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 Összesen

1. Mannheim . . + ~r + 4“ 1~r + + + + + + + 12 évben
2. Düsseldorf . . + 1 + +  1 3 évben
3. Würzburg . . + + +  . + + + + + — — — — 8 évben
4. Göttingen. . . . + + + — + — — — — 4 évben
5. E rfurt.......... + + + + + + + + — — — — ■ 8 évben
6. B erlin .......... +  2 + + + + + + + — — — — 8 évben
7. S a g a n .......... + + 4* + + + + + + + A + 12 évben
8. Ingolstadt . . + + 2 évben
9. Regensburg. . + + + + + + + + + + + — 11 évben

10. München. . . . + + + + + + + + — + + + 11 évben
11. Peissenberg. . + i + + + + + + + + + + 12 évben
12. Andechs . . . . + + i

T + + 4- + + — — + + 10 évben
13. Tengernsee . . + + + + + + + + _ — — — 8 évben
14. St. Zeno . . . . + 1 évben
15. Prága .......... 4- + + + + + + — — + + — 9 évben
16. Genf.............. — + + + + + + + 1"T — — — 8 évben
17. Szt. Gotthard h. + 3 + + + + + + + + + + + 12 évben
18. Dijon .......... 4- + 2 évben
19. M arseille.... — + 4 + + + + 4- I-r + — + + 10 évben
20. La Rochelle — j_ + + + + + + + +  ■ — — 9 évben
2 1. Brüsszel . . . . — + + + + + — + + + + + 10 évben
22. Middelbura. . — + 5 + -j- + + + + — — — — 7 évben
23. Delft .......... — — + — + — — — — — — 2 évben
24. Hága .......... — + 6 + 2 évben
25. Chioggia . . . . — + + + + + + + + + + + 11 éviién
26. Padova . . . . + + + + + + _L\ + + + + + 12 évben
27. Bologna . . . . + + + - — -f. + — + + + 8 évben
28. R ó m a.......... — + + + + + + + + + + — 10 évben
29. Buda .......... + 7 + + + + + + + + 4- + + 12 évben
30. Koppenhága 4- + + + + + + — _ — — 7 évben
31. Eidsberg. . . . — — — — + — — — — — 1 évben
32. Sarpsborg . . — — + + + + 4 évben
33. Stockholm . . — 4" 4" + + + + 4 - + + + 10 évben
34. Leningrad . . — +« 4- + + + + + + + _L 10 évben
35. Moszkva9 _ — + + + + + + + — + + 9 évben
36. P ism a.......... — — — - — — — + 10 4- — 2 évben
37. Godthaab . . — — — — — - f n + — — — — 2 évben
38. Cambridge (Mass.) USA + _1_ + + + + 4- — — — — 7 évben

J e g y z e t e k • 1 az észlelések febr. 1-től kezdődnek ; 2. észlelések júl. 1 -tő l; 3. észlelések jún. 1-től ; 4. észlelések 
szept 1-től- 5 észlelések júl. 4 -tő l; 6. az észleléseket 1782. szept. 1-től 1783. ápr. 30-ig közük; 7. észlelések nov. 
8-tól • 8 az 1783-as év észlelései előtt 1782. dec. 19-től kezdődő észlelések közölve ; 9. csak 1785. ápr. 1-től van rész
letes jelentés addig csak a havi átlag, max. és min. értékeket közölnek ; 10. észlelések május 1 -tő l; 11. észlelések 
okt 1-től 1787. jún. 30-ig ; 12. 1784. évig csak a havi átlag, max. és min. értékeket közük ; az E p h e m e r i d e s  . . .  

1782-es kötetében találhatók az 1781. és 1782-es évek észlelései is.
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heim), Massilia (Marseille), Monachium 
(München), Mons Morentiacus (Montmo
rency), Párisii (Párizs), Patavium (Pado
va), Peissenberg, Petropolis (Leningrad), 
Praga, Ratisbona (Regensburg), Roma, Ru- 
pella (La Rochelle), Saganum (Sagan, Szi
lézia), Tegernsee, Zeno.

Az Ephemerides . . . további köteteiben 
szerepel még Claudia fossa (Chioggia, Ve
lence közelében, csak az Adriai-tenger 
vízszintingadozásairól adott jelentést), Del- 
phensis urbs (Delft), Divonium (Dijon-), 
Edsberga (Eisberg, Norvégia déli részén), 
Metelloburg (Middelburg, Hollandiában), 
Moscua (Moszkva), Pyschrninslc (Pisma, 
az Urál hegység keleti oldalán, Szverd- 
lovszktól északra kb. 20 km-rel), Spidel- 
berga (Sarpsborg, Norvégiában), Cantabri- 
gia (Cambridge Mass. É.-Amerikában), 
Punah (Poona, Indiában), Portus 8. Lu- 
dovici (Port Louis, Mauritius szigetén) 
[9, 10].

3. Az Ephemerides . . . 1781 — 1792. kö
teteiben közölt észleléseket táblázatunk 
tünteti fel. A táblázatról könnyen leolvas
ható az, hogy egyes állomások mely évek
ről küldték be észleléseiket. Megállapít
ható, hogy csak 6 állomás működött mind 
a 12 éven át, mégpedig Buda, St. Cotthard, 
Mannheim, Padova, Peissenberg és Sagan. 
Örvendetes, hogy Buda a teljes sorozatú 
állomások egyike és kétségtelen az is, 
hogy a legdélkeletibb homogén állomás.

A táblázatban nem szerepel három hely 
adata, mert az Ephemerides köteteiben 
vagy nem, vagy csak igen rövid idő ész
leléseit közlik ezekről a helyekről :

39. Izlandról 1783-ban egy földrengéssel 
kapcsolatban tesznek említést, majd 1786- 
ban tudósítanak az észlelések folyamatos 
megkezdéséről, de adatokat később sem 
közölnek.

40. Indiában, Poona városában 1783. 
augusztus 1 — 15. között,

41. Mauritius szigetén, Port Louisban 
pedig 1786. aug. 1 — 6. között folytak ész
lelések.

A táblázatból világosan kiolvasható, 
mennyire változott az állomáshálózat ál
lomásainak számát és területi kiterjedését 
illetően is. Ha állandó állomásoknak azo
kat fogadnánk el, amelyek legalább 10 
évről küldtek be észlelési eredményeket, 
akkor 15-re tehetnénk az állomások szá

mát. Ebben az esetben jóval szűkebb te
rületre szorulna össze a hálózat, azonban 
Leningrad még így is szerepelne benne, s 
ez lenne akkor a hálózat legkelctebbre eső 
pontja. Ha pedig tágabb értelemben vesz- 
szük a hálózatot, a legkeletibb pontja az 
Urál hegység keleti oldalán fekvő Pisma, 
mert az indiai és Mauritius szigeti észle
lések nem tekinthetők a hálózati észlelé
sekkel egyenrangúaknak.

Összegezve az adatokat, kitűnik, hogy 
a Societas Meteorologica Palatina az euró
pai kontinens 13 országában létesitett 
meteorológiai észlelő állomást. Az európai 
kontinensen kívül Izlandban, Grönlandon 
és Észak-Amerika Cambridge Mass, váro
sában volt észlelő állomás.

A Societas Meteorologica Palatina 1792 
után megszűnt. Működését a francia for
radalommal kapcsolatos háborúk miatt 
szüntette be. Az állomások közül egyesek 
folytatták ugyan észleléseiket, de megfi
gyeléseik évkönyvekben már nem jelentek 
meg [11, 12, 13].

IRODALOM. [1] Hellmann, G. : Meteo
rológiai megfigyelések a XIV. sz.-tól a 
XVII. sz.-ig. Raum 0. ismertetése, Az 
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— [8] Bacsó N. — Kakas J. — Takács L. :
Magyarország éghajlata. Bp. 1953. — [9] 
Graesse, J. G. Th.— Benedict, F. : Orbis 
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1923.
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A B alaton-kutatás éghajlati kérd ései

Különleges érdeklődéssel olvastuk napi
lapjaink beszámolóját arról, hogy az Ide
genforgalmi Tanács szeptember 17-én Bu
dapesten tartott üléséről javaslatot ter
jesztett a Minisztertanács elé gyógy- és 
üdülőhelyeink nagyobb mérvű és egész
ségesebb fejlesztése érdekében. Az Idegen- 
forgalmi Tanács — mint ismeretes — a 
bel- és külföldi idegenforgalomban érin
tett minisztériumok, országos szervek és 
helyi tanácsok vezetőiből áll. A javaslat 
szerint ,,az Idegenforgalmi Tanács szerve
ként újra létre kell hozni a Balatoni Intéző 
Bizottságot, s abban az érdekelt tárcák 
képviselői, valamint a Balaton legjobb 
ismerői és tudós-szakértői vennének részt; 
munkájuk biztosíték lehetne hazánk e 
fölbecsülhetetlen értékű természeti kin
csének jó kihasználására, egyenletes, cél
tudatos fejlesztésére”. (Szabad Nép, 1956. 
szept. 18.)

Az Idegenforgalmi Tanács állásfoglalása 
nemcsak az idegenforgalmi, hanem a tu
dományos körök régóta sürgető kívánsá
gának tesz eleget. Éppen ezért a Balaton 
és környéke tudományos tanulmányozá
sának még jócskán fennálló tisztázatlan 
kérdései szempontjából döntő jelentőségű
nek kell azt tartanunk. Legutóbb a Magyar 
Hidrológiai Társaság által az összes érde
kelt tudományágak képviselőinek bevo
násával ez év májusában rendezett VI. 
Balatoni Ankéten merült föl élesen az a 
kívánság, hogy a második ötéves terv 
irányelvei között szerepeljen a Balaton 
egységes fejlesztésének terve, s ennek első 
és legsürgősebb megalapozásaként létesül
jön egy kormányzati szerv, pl. a Balatoni 
Intéző Bizottság ; ennek feladatává tétes
sék valamennyi balatoni kérdés össze
fogása, egyeztetése, irányítása, valamint 
az egységes balatoni és környéki fejlesz
tési tervek kidolgozása és végrehajtása, 
nemkülönben a Balatonnal kapcsolatos tu
dományos kutatások egységes irányítása, 
kellő célhitelek biztosítása éppen e kuta
tások eredményessége érdekében.

Kereken fél évszázaddal ezelőtt jelent 
meg a Magyar Földrajzi Társaság Balaton- 
Bizottságánalc kiadásában ,,A Balaton 
tudományos tanulmányozásának eredmé
nyei” című nagyszabású monográfia a 
Balatonról. A 33 kötetnyi mű befejező 
kötete : a földrajzi értékelés, benne az 
éghajlati leírás, máig sem jelent meg. 
Azóta a geológia, a földrajz és hidrológia, 
a meteorológia és geofizika, a biológia és 
kémia éppen úgy, mint az erdészet és 
talajtan, a balneológia, tájrendezés és 
építészet, egyszóval a Balaton tudomá
nyos tanulmányozásában érdekelt vala

mennyi tudományág számos új eredményt 
ért el, ugyanakkor találkozott a Balaton
nal kapcsolatban számtalan megoldatlan 
problémával is, melyeknek megoldása e 
ritka természeti kincsünknek a tömegek 
üdültetésében betöltött egyedülálló sze
repe folytán mind e tudományágak, mind 
pedig az idegenforgalom szempontjából 
elsőrendű érdekünk.

A Balatonnal kapcsolatos meteorológiai 
szakirodalom a tárgy jelentőségéhez ké
pest egyáltalában nem mondható gazdag
nak. Ámde még az újabb keletű tanul
mányokban is néha szinte egymásnak 
ellentmondó megállapítások találhatók pl. 
a Balaton éghajlati hatásáról, a tónak a 
közelebbi és távolabbi környék cirkulációs, 
sugárzási és nedvesség-viszonyaiban mu
tatkozó szerepéről. E kérdések tisztázása 
egyaránt fontos, ha Közép-Európa e leg
nagyobb tavát akár természeti-földrajzi 
objektumként, akár évente milliós töme
gek üdültetésére, nagyszabású vízisport
központ kifejlesztésére alkalmas tényező
ként kezeljük.

A Balaton korszerű meteorológiai ta
nulmányozásának kettős iránya van : 1. A 
partvidék és a mögöttes területek éghaj
latának vizsgálata a klimatográfia mód
szerével ; 2. a tó fölötti légrétegek, ill. a 
balatoni körzet légterének aero-klimatoló
giai, ill. szinoptikus-klimatológiai vizsgá
lata.

A Balaton partvidékének éghajlati ta
nulmányozása évtizedek óta folyik ugyan 
a klimatográfia legegyszerűbb módszerei
vel, ámde behatóbb vizsgálata — az 
utóbbi évek némi föllendülése után is — 
még csak kezdeti állapotban levőnek mi
nősíthető. Az eddigi tanulmányok során 
általában kialakult az a szemlélet, hogy 
a tó a makroklímára nincs hatással, hő- 
és vízháztartás tekintetében nincs önálló 
rendszere. Mégis, a 600 km2-nyi vízfelület, 
— mint állandó párolgó felület is —, 
kétségtelenül hat a környezet éghajlatára, 
de csak a közvetlen környezetére. Legin
kább kimutatható volt e hatás a part
vidék helyi éghajlatában : a hőmérséklet 
szélsőségeinek tompításában főleg anti- 
ciklonos időjárási helyzetek idején. De 
kimutatható a tó hatása a parti, módosult 
légáramlásban, a víztükörről visszavert 
sugárzásban, a némileg nagyobb légned
vességben és ködhajlamban. Viszont éppen 
ezek a hatások elegendők a Balaton-part 
különleges, helyi éghajlatának kialakítá
sára. Ezek az eredmények a Balaton kör
nyéki meteorológiai állomások hosszabb- 
rövidebb sorozatú megfigyeléseiből voltak 
leszűrhetők.
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Teljességgel hiányzik azonban a Balaton 
légterének sok érdekességet sejtető aero- 
lógiai-, ill. szinoptikus-klimatológiai, vagyis 
általában dinamikus klimatológiai tanul
mányozása. Ezekre a metodikában és mű
szerfölszerelésben egyaránt korunk szín
vonalán álló felkészültséget kivánó kuta
tásokra a lehetőséget részben már meg
teremtette a siófoki meteorológiai obszer
vatórium és a tihanyi geofizikai obszerva
tórium meteorológiai részlegének az első 
ötéves terv keretében történt fölépítése.

A Balaton korszerű meteorológiai ta
nulmányozásának e már meglevő bázisaira 
s természetesen megfelelő kutató-együttes 
kialakítására számítva dolgozta ki a VI. 
Balatoni Ankéten résztvevő meteorológiai 
bizottság — a többi érdekelt tudomány- 
szakok képviselőihez hasonlóan — a má
sodik ötéves terv keretében a Balatonon 
végrehajtandó meteorológiai kutatásokról 
szóló javaslatát. Az ankét által helyeslés
sel fogadott javaslatot, amely tehát a ba
latoni meteorológiai kutatások legköze
lebbi programjának tekinthető, az alábbi
akban ismertetjük.

A meteorológiai kutatások a Balaton 
üdülési, egészségügyi, veszélyelhárítási, ví- 
zisport-meteorológiai, nemkülönben mező- 
gazdasági, telepítésügyi és általános fej
lesztési kérdéseire terjednek ki. A leg
fontosabb programpontok a következők :

1. A balatonúj helyi mólón már felépült 
és ez év tavaszán már üzembe helyezett, 
új siófoki központi viharjelző állomás 
munkájának, vagyis a balatoni vihar jelzé
seknek tökéletesítése céljából a veszély
jelentő hálózatot ki kell egészíteni lehe
tőleg a Bakony egyik legmagasabb pont
ján felállítandó meteorológiai állomással. 
Ennek elhelyezésére legalkalmasabbnak 
látszik a Kisalföld síkjára tekintő 713 m 
magas Kőrishegy. Az így kibővített ve
szély-jelentő hálózatot korszerű, gyors hír
közlő eszközzel : rádióval vagy közvetlen 
vonalú telefonnal kell ellátni. A jelenlegi
nél jobb technikai megoldást kell keresni 
a viharjelzések kiadására, mégpedig olyat, 
hogy a viharjelzések a Balaton minden 
pontján, éjjel és nappal, egyaránt észre
vehetők legyenek ; ennek keretében meg
különböztetett jelzéssel kell kiadni az erős, 
frontális szélviharok közeledtéről szóló fi
gyelmeztetést. A sajátságos balatoni prog
nózisok tökéletesítése érdekében tanulmá
nyozni kell a balatoni szélviharok és ziva
tarok kialakulását és lefolyását. Az eddigi 
kutatások alapján ugyanis föltehető, hogy 
a Balaton környékének orográfiai viszo
nyai és a Balaton alakja folytán ,,körül
belül Fonyódig az északnyugatias betöré
sek az erősebbek, Fonyódtól Keszthelyig 
azonban egyre növekszik az északias be
törések szerepe”.

2. A balatoni napsugárzás-méréseket ab
szolút-műszer birtokában az eddigiekhez 
képest jelentékenyen ki kell bővíteni és 
rendszeressé kell tenni. E mérések céljá
nak egyrészt egészségügyi, ill. üdülési, 
másrészt mezőgazdasági vonatkozásúnak 
kell lennie. Éppen ezért be kell vezetni 
az ultraibolya sugárzás mérését a Balaton 
északi és déli partján, valamint északkeleti 
és délnyugati határán. Ilyen méréseket 
kell végezni Tihany, Balatonfüred és Ba
dacsony, Balatonlelle és Siófok, valamint 
Balatonkenese és Keszthely meteorológiai 
állomásain, az UV-tartományban érzékeny 
kadmiumfotocellával. A sugárzási viszo
nyok tanulmányozásának eredményekép
pen ki kell dolgozni az egészséges napkúra 
érdekében a napi sugárzási prognózisok 
módszereit.

Kutatóhajó segítségével a Balaton élő
világa és fénygazdáí kodása kérdéseinek 
vizsgálatára fényméréseket kell végeznünk 
a vízszintes síkra felülről érkező, a fel
színről reflektált fénynek, valamint a fel
szín alatt különböző vízmélységben fel
fogható fényintenzitásnak a mérésére.

A balatoni borvidék és a gyümölcster
melés agrometeorológiai kérdéseinek vizs
gálatára kalorimetrikus sugárzásméréseket 
kell bevezetnünk : az északi parton Bada
csonyban, a déli parton pedig Siófokon. 
Emellett a badacsonyi állomáson főfog
lalkozású agrometeorológus biztosítása 
szükséges, egyéb agrometeorológiai vizs
gálatok végzésére is.

3. A Balaton víz- és hőháztartási kér
déseinek vizsgálatára fejlesztenünk kell a 
meglevő parti meteorológiai állomáshálóza
tot. Ennek jelenlegi sűrűsége elegendő, de 
műszerfölszerelését korszerűsítenünk kell. 
Nevezetesen a nemzetközi megállapodá
soknak megfelelően kell felállítanunk szél- 
.mérő műszereket, lehetőleg egyetemes szél
írókat (szélirány, szélűt és sebességválto
zás regisztrálására). Ki kell dolgoznunk a 
párolgásmérés kifogástalan módszereit.

A víz felületén történő megfigyelésekre 
a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Intézet 
tervezett hidrológiai kutatóhajója mellett 
speciális meteorológiai és geofizikai kuta
tásokra kisebb, gyorsjáratú kutatóhajó 
építése szükséges (amelynek tervei egyéb
ként teljes dokumentációval már készen 
állanak). A kutatóhajó feladata lenne ma
gassági szélmérések és tófelületi szélméré
sek végzése, valamint a hidrológiai kutató- 
hajóval szoros együttműködésben egy
idejű sugárzás- és hőmérsékletmérés a tó 
két különböző pontján.

4. Az állomáshálózat és a kutatóhajó 
segítségével gyűjtött megfigyelések alap
ján fel kell dolgoznunk a Balaton külön
leges időjárási és éghajlati kérdéseit, kü
lönös tekintettel a vitorlázó- és a többi
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vízisport igényeire. Az éghajlati kérdések 
között a legfontosabb az északi és a déli 
part különbségeinek megállapitása. E kü
lönbségek pontos megállapításával pár
huzamosan hajtható végre az üdülőhelyek 
helyi klímájának és az üdülők, sza
natóriumok mikroklímájának a feltárása 
üdültetési és egészségügyi szempontból, 
nemkülönben mikroklíma vizsgálatok vég
zése olyan helyek fölkutatása érdekében, 
amelyek egész évben üzemeltethető új üdülő
telepek létesítésére alkalmasak. Ilyen ál
landó üzemű üdülők telepítése végett a 
déli partnál sokkal kevésbé homogén szél
viszonyokkal rendelkező északi part sok 
helyütt szálvédett szakaszainak legapró
lékosabb tanulmányozása — már az eddigi 
kutatások bizonysága szerint is — fölöt
tébb célravezetőnek látszik.

A Balaton-kutatás e meteorológiai prog
ramja vitathatatlanul mentes mindenféle 
maximalizmustól. Sőt, ha a korszerű táj - 
éghajlattan szemszögéből nézzük, a Ba- 
laton-fejlesztés céljára inkább minimum
nak nevezhetnék.

Az eddigi szórványos, rész-eredmények
től az átfogó meteorológiai kutatások 
említett két fő irányába történő határo
zott továbbindulásra azonban egyelőre 
csak az alap van meg : a siófoki meteo
rológiai és a tihanyi geofizikai obszerva

tórium, valamint a Balatont körülvevő 
éghajlatkutató állomások hálózata. Két
ségtelen, hogy a két obszervatórium e 
program megvalósítása céljából személy
zetben és műszerfölszerelésben tovább 
fejlesztendő lenne, a meteorológiai állo
másokon pedig díjazott (főhivatású) ész
lelők alkalmazása látszik szükségesnek. 
Mert korszerű meteorológiai állomásháló
zatban manapság már komplex megfigye
lési és mérési program amatőr megfigye
lőkre nem építhető fel. Ezért e program 
is kénytelen megmaradni a látszólag mi
nimumhoz közeli szinten.

A kutatómunka gazdaságosságát a vár
ható eredmények idegenforgalmi és üdül
tetési-népegészségügyi, végeredményben a 
népgazdasági szinten jelentkező haszon 
biztosítja. Nem kétséges előttünk az, hogy 
a különböző tudományszakok együttes, 
összehangolt kutatómunkája e hasznot 
jelentősen megnőveh, ha az egységes irá
nyítást és a kellő anyagi megalapozottsá
got biztosítjuk. Ez pedig — nézetünk sze
rint is — csak az összes balatoni kérdé
seket kézben tartó egy kormányzati szerv 
útján valósítható meg. Éppen ezért tekin
tünk nagy várakozással az újból életre 
hívandó Balatoni Intéző Bizottság műkö
dése elé.

Kakas József

M egjegyzés a m eteoro lóg ia  és az agronóm usok  kérdéséhez

Ravasz Tibor : „Néhány szó a meteoro
lógia és az agronómusok kérdéséről” cím
mel az Időjárás legutóbbi számában egy
néhány igen figyelemre méltó megjegyzést 
fűzött Dési Frigyesnek ugyancsak az Idő
járás-hun (1958. évf. 3. szám) megjelent 
,,A meteorológiai ismeretek hiányának 
káros hatása mezőgazdasági termelésünk
ben” című cikkéhez. Ravasz Tibor soraiból 
az derül ki, hogy Dési közleménye egy 
agronómusban, és hozzá még egy meteoro
lógia iránt érdeklődő és azzal régóta fog
lalkozó s a mezőgazdasági felső oktatásban 
is fontos szerepet betöltő agronómusban 
bizonyos vonatkozásokban a közlemény 
tendenciájával ellenkező hatást váltott ki. 
Emiatt Ravasz cikkének egyes részei ala
pul szolgálhatnak arra, hogy a meteoroló
gusoknak és a mezőgazdáknak a meteoro
lógiával kapcsolatos felfogása és állás- 
foglalása között fennálló eltéréseket és 
tisztázatlan kérdéseket újakkal tetézzék, 
ahelyett, hogy azokat eltüntetnék vagy 
legalábbis közelebb hoznák egymáshoz.

Meggyőződésem szerint az agrometeoro
lógiai tudomány és ezen keresztül a mező- 
gazdasági tudomány fejlődése szempont

jából alapvetően fontos a két tábornak 
legalábbis fő kérdésekben való közös állás- 
foglalása és a kutatásban barátságos 
együttműködése. S mivel régóta ebben a 
törekvésben élek, szót kérek én is az 
Időjárás hasábjain.

A cikkíró egyetért Désinek azokkal a 
megállapításaival, melyek az időjárás és 
az éghajlat mezőgazdasági jelentőségére 
vonatkoznak, s amelyek a helytelen és 
téves meteorológiai nézeteknek a mező- 
gazdasági termelésben sokféle formában 
jelentkező káros következményeire mutat
nak rá. Mindezeket saját tapasztalataival 
is megerősíti.

Majd vitába száll Dési két megállapítá
sával. A következőket írja : ,,Igazak-e
azok a vádak, amelyekkel a cikk mező- 
gazdasági szakembereinket, főleg gyakor
lati agronómusainkat illeti, hogy ti. gyenge 
meteorológiai képzettségük folytán tájé
kozatlanok, közönyösek azzal az óriási 
adatkinccsel szemben, amelyekkel a me
teorológia, közelebbről az agrometeorológia 
eredményesebbé tudná tenni munkáju
kat?”
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A másik vitatott kérdés : ,,Igaz-e, hogy 
ennek oka a kevés óraszám, melyben 
agronómusaink csak az adatgyűjtésre vo
natkozó minimális tudnivalókat kapják 
meg az egyetemen?”

Itt történt a félreértés. A cikkíró Dési 
megállapításait vádaknak tekinti. A vád 
fogalmában benne foglaltatik a hibázta- 
tás, s a vád egyben a felelősségrevonást is 
magában rejti. Márpedig szó sincs arról, 
hogy Dési a meteorológia iránt érdeklődő 
és a meteorológiai kutatás eredményeit 
felhasználni szándékozó agronómusokát 
hibáztatná vagy felelősségre vonná. A 
hiba forrását rajtuk teljesen kívül eső 
okokban, nevezetesen a meteorológiai ok
tatás, főleg a felszabadulás előtti oktatás 
hiányosságaiban jelöli meg. Ezen hiányos
ságok és hibák feltárását éppen ezért min
den meteorológia iránt érdeklődőnek nem 
vádaknak, hanem saját törekvéseiket elő
segítő tárgyilagos ténymegállapításoknak 
kellene tekintenie.

Ezen félreértés következtében Ravasz 
védekező állásba helyezkedik, maj d támadó 
állásba lendül. Azt kérdezi, hogy hol talál
hatók meg hazai agrometeorológiai irodal
munkban olyan agrometeorológiai adatok, 
amelyek rámutatnak azokra a mi kro
ki imati kus összefüggésekre és törvény- 
szerűségekre, amelyek alapján a mikro- 
klimatikus térségek meteorológiai viszo
nyait a növény és a talaj mindenkori igé
nyeinek megfelelően meg tudjuk változ
tatni ? Máj d felemlíti agrometeorológiai 
szakirodalmunk számos hiányosságát és 
hibáját, s rámutat arra, hogy az agro- 
meteorológusok hiányos megfigyelési ada
tokból messzemenő és általános érvényű 
következtetéseket vonnak le.

A cikkíró itt éppen az általa kifogásolt 
hibába esik, ugyanis egyes esetekből álta
lánosít. A felhozott hiányosságok és hibák 
tényleg megtalálhatók agrometeorológiai 
irodalmunkban, de vannak már pozití
vabb eredményei is.

Abban teljesen egyetértünk a cikkíró
val, hogy agrometeorológiai kutatásunk és 
szakirodalmunk általában kezdetleges s 
távol esik a korszerű követelményektől. 
Éppen a hiányosságok felismerése — ami
hez mi is szolgálhatnánk bőséges anyag
gal — ösztönöz bennünket arra, hogy ezen 
az állásponton segítsünk.

Amint azt az első sorokban már leszögez
tük, egyetértünk a cikkíróval az agro
meteorológia mezőgazdasági jelentőségében, 
s most megegveztünk abban is, hogy nem 
tartjuk kielégítőnek a kiitatás — s ennél
fogva az agrometeorológiai szakirodalom — 
jelenlegi színvonalát, és bizonyára egyet
értünk abban is, hogy ezen segíteni kel
lene, mégpedig sürgősen.

Most már csak a segítés módját illetően 
kellene felfogásunkat és álláspontunkat

összeegyeztetni vagy közelebb hozni egy
máshoz.

Dési ezzel kapcsolatban a következőket 
írja : „Számottevő javulás csak akkor 
következhet be, ha elmélyítjük agronó
musaink meteorológiai oktatását, ha minő
ségi szempontból tovább fejlesztjük egye
temeinken a meteorológusok képzését, ha 
mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy mezőgazdasági szakembereink és 
agrometeorológusaink között az együtt
működés szálait még szorosabbra fonjuk. 
Az utóbbira jó példa a Martonvásárott 
működő Mezőgazdasági Kutató Intézet 
és az Országos Meteorológiai Intézet 
ugyancsak ott épített Agrometeorológiai 
Obszervatóriuma kutatóinak példátmutató 
együttműködése, s az a számos gyakor
latias eredmény, amely az elmúlt esztendő 
közös munkája révén született meg.

Az agronómusok és meteorológusok 
együttműködése természetesen nemcsak a 
táj kutatás területére szorítkozik, hanem 
kiterjed minden mezőgazdasági és bioló
giai probléma makro- és mikroklimatikus 
vonatkozásainak tisztázására.”

Ravasz ezzel szemben nem tartja helyes
nek a meteorológiai oktatás fejlesztését, 
mert szerinte : „Egyelőre beláthatatlan 
következményei lennének az agráregyete
men, ha a szerző kívánsága szerint ilyen, 
és tömegében sajnos ehhez hasonló agro
meteorológiai gyakorlati következtetések 
oktatására az első évben valóban volna 
órakeret. Azt hiszem meggondolandó, hogy 
kinek ártana ez a szélesebb publikáció.”

Erre az a válaszunk, hogy magunk sem 
úgy képzeljük el, hogy az agráregyetemi 
oktatás a Ravasz által hibáztatott, el
sietett agrometeorológiai következtetések 
ismertetését célozná (és nem is az első 
évfolyamon), hanem a nemzetközi és hazai 
kutatás pozitív eredményeinek ismerte
tésén kívül felölelné a nemzetközi agro
meteorológiai szakirodalomban kialakult 
azon alapismeretek, elvi és módszertani 
kérdések ismertetését, amelyek nélkül 
mezőgazdáink nem tudják megérteni a 
külföldi és hazai meteorológiai és agro
meteorológiai kutatás eredményeit, még 
kevésbé képesek önálló kutatásokat vé
gezni. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy mi az agrometeorológiai kutató
munka fejlesztésében a munka főrészét 
agronómus kutatókra akarnánk hárítani.

A cikkíró a hibát abban látja, hogy az 
agrometeorológusok sokkal jobban szeret
nek íróasztal mellett elmélkedni, mint a 
szántóföldön megfigyeléseket végezni.

Ebből igazság az, hogy — legalábbis 
ami a Meteorológiai Intézet agrometeoro- 
lógusait illeti — az utóbbi időkig valóban 
sokat ültünk íróasztal mellett. De nem 
azért, mintha ez örömünkre szolgált volna,
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hanem mert nem volt megfelelő műszer- 
felszerelésünk és könnyen elérhető kuta
tási terület sem állott rendelkezésünkre. 
Hosszú évek szívós munkája és kormá
nyunk megértő támogatása tavaly tette 
lehetővé, hogy felkeljünk az íróasztal 
mellől, kitörjünk a négy fal közül s Marton- 
vásáron mezőgazdasági kutatókkal szo
ros együttműködésben megkezdjük a kö
zös kutatómunkát és ezzel a múlt hiányos
ságainak felszámolását. S újabban több 
mezőgazdasági kísérleti intézetnél indult 
meg szakmeteorológusok és agronómusok 
közös kutatómunkája.

Ravasz szerint a megoldás az, ,,ha a

nagy szavak helyett agrometeorológusaink 
nagyobb szorgalommal tanulmányozzák 
a mezőgazdasági tudományokat, és alap
tételeiknek tárgyi ismeretében fognak 
ténylegesen a munkához, az adatgyűjtés 
egyelőre még elméletileg is tisztázatlan 
megoldásához.”

Egyetértünk abban, hogy ez (s a javas
lat többi része) fontos feltétele a meg
oldásnak, de a cikkírónak is be kell látnia, 
hogy ez korántsem olyan átfogó program, 
mint amilyet Dési cikkének előbb idézett 
része megjelöl. Abban ugyanis ez is benne- 
foglaltatik.

Kulin István

G on d olatok  egy új fen o lóg ia i könyv olvasásakor

Fenológiai kérdésekkel foglalkozó kuta
tók és gyakorlati szakemberek egyaránt 
érezték már hiányát egy olyan műnek, 
amely a fenológia keletkezését, fejlődését, 
munkamóiszereit és gyakorlati felhaszná
lásának lehetőségeit összefoglalja. Míg más 
tudományok területén szakkönyvek és 
tankönyvek jelentek meg, addig növény- 
fenológiai kérdésekről csak tanulmányok 
és beszámolók nyújtottak tájékoztatást.

Igen nagy érdeklődéssel olvastuk ezért 
dr. Fritz S eh n e i l e  : Pflanzenphänologie 
(Növényfenológia) című munkáját, ame
lyet az Akad. Verlagsgesellschaft (Geest a. 
Portig K. G.) adott ki Leipzigben, 1955- 
ben.

Schnelle művében áttekintő képet ad a 
növényfenológia keletkezéséről, az egyes 
országokban tapasztalható fejlődéséről, az 
adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszerei
ről és az ediig  elért eredményekről, majd 
pedig a fenológiai különbségek okait és a 
növényfenológia alkalmazásának lehető
ségeit tárgyalja.

Hazánkban már több mint száz évvel 
ezelőtt indultak meg növényfenológiai 
megfigyelések. Érdemes tehát áttekinte
nünk — ha csak vázlatosan is —, Schnelle 
művének olvasásakor a magyar fenológiai 
kutatás történetét, hogy rámutathassunk 
az elért eredményekre és megkeressük 
azokat az okokat, amelyek akadályozták 
s részben még ma is akadályozzák ha
zánkban a növényfenológia fejlődését.

Szórványosan már 1850-ben nálunk is 
végeztek fenológiai megfigyeléseket. Az 
Országos Meteorológiai Intézet megalapí
tásakor, 1871-ben, Staub Móric az ország 
egész területére kiterjedő állomáshálózatot 
szervezett, és 1882-ben megszerkesztette 
Magyarország első fenológiai térképét.

A Dálmagyarországi Természettudomá
nyos Társulat 1888-tól 1910-ig folytatott

növényfenológiai megfigyeléseket. 1910- 
ben a Magyar Földrajzi Társaság Alföldi 
Bizottsága szervezett fenológiai állomás
hálózatot. Ezt a hálózatot 1919-ben az 
Országos Meteorológiai Intézet vette át 
és ez a hálózat 1938-ig működött.

1932-ben az Erdészeti Kutató Intézet 
az erdészeti szempontból fontos fák és 
cserjék megfigyelésére hozott létre növény
fenológiai állomáshálózatot, az ebben a 
keretben gyűjtött anyag azonban a háború 
folyamán megsemmisült.

1951-ben az Országos Meteorológiai In
tézet agrometeorológiai osztálya szerve
zett egy kb. 120 állomást magában foglaló 
hálózatot vadontermő növények megfigye
lésére, ugyanekkor 13 fajtakísérleti állo
máson indult meg mezőgazdasági kultúr
növények fenológiai megfigyelése.

A magyar fenológiai kutatás első és 
kiemelkedő alakja Hegyfoky Kabos. Fe
nológiai munkássága során feldolgozta a 
Délmagyarországi T. T. által összegyűj
tött anyagot, majd az Alföldi Bizottság 
állomáshálózatát vezette haláláig, 1919-ig.

Hegyfoky fenológiai feldolgozásai során 
a klimatológiában szokásos módszereket 
alkalmazta. Egyik tanulmányában rámu
tatott arra, hogy a legértékesebb fenoló
giai adatok azok, amelyeket egy észlelő 
több éven keresztül gyűjtött össze, ugyan
azt a növényt figyelte meg, és olyan helyen 
folyt az észlelés, ahol a megfigyelést 
végző személy mindennap megfordult. 
Ebben követendő példát is mutatott a 
Túrkevén 20 éven át végzett igen értékes, 
saját megfigyeléseivel. A virágzás időpont
jának ingadozását vizsgálva az egyes 
években, megállapította, hogy ezt az 
ingadozást az időjárás változása okozza.

Schnelle is kiemeli művében a fenológiai 
adatok homogenitásának fontosságát. A 
fenológiai különbségek okait tárgyaló fe
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jezetben például rámutat arra, hogy a 
környezeti tényezők közül az éghajlatnak 
elsőrendű befolyása van az egyes fenoló- 
giai fázisok megjelenésére.

Különböző magyar folyóiratokban és 
az ,,Acta Phaenologica”-ban több kutató
tól jelentek meg növényfenológiai szak- 
közlemények. Sok fenológiai közlemény 
jelent meg Keöpeczi Nagy Zoltántól, azon
ban az ő módszere nem kielégítő : feldol
gozásai túl nagyvonalúak. Kevés számú 
állomás, rövid és rendszertelenül végzett 
megfigyelésekből számított átlagértékei és 
az ezek alapján szerkesztett fenológiai 
térképei nem felelnek meg a korszerű tu
dományos követelményeknek.

Schnelle igen nagy fontosságot tulajdo
nít a beérkezett adatok ellenőrzésének és 
a hiányzó adatok pótlásának. Az ellen
őrzés és az adatpótlás történhet két közel
álló fenológiai fázis sokévi átlagának se
gítségével vagy a környező állomások 
alapján. Alkalmas erre a célra a hőösszeg- 
módszer, a fenológiai térkép és a fenológiai 
fázisok sorrendjének ismerete is. Rámutat 
ezenkívül Schnelle arra is, hogy az adat
ellenőrzés és az adatpótlás után az egész 
rendelkezésünkre álló anyagot matemati
kai-statisztikai vizsgálatoknak kell alávet
nünk és csak akkor kerülhet sor további 
feldolgozásokra, ha ez a vizsgálat meg
felelő eredménnyel végződik. A további 
feldolgozás már történhetik számítással, 
grafikus módszerekkel vagy térképes ábrá
zolással.

Nálunk újabban Mándy György foglal
kozik fenológiai kutatásokkal. Egyik ta
nulmányában a fenológiai megfigyelések 
egyik legfőbb nehézségét emeli k i : a 
megfigyelt növények fajtakülönbségének 
kérdését. Megvizsgálta például 32 orgona- 
fajta virágzásának időpontját és azt ta
lálta, hogy kis területen belül a fajta- 
különbségek folytán a virágzásban majd
nem egyhónapos elhúzódás is mutatko
zott. Schnelle is említi mezőgazdasági nö
vényekkel és gyümölcsfákkal kapcsolat
ban, hogy a fajta megjelölése elengedhe
tetlen, mert ennek hiányában a meg
figyelési anyag egyenesen értéktelen. Mándy 
egyébként ökológiai kérdések tanulmá
nyozásával kapcsolatban is foglalkozik 
fenológiával és fenometriávai. Véleménye 
szerint ,,a hőösszeg termesztett ?iövényeink 
vitatható ökológiai adata” ; a számított 
hőösszegek ugyanis mindig magasabbak 
a valóságban szükségesnél, mert a vadon 
termő vagy évelő termesztett növényekkel 
szemben az egynyári termesztett növé
nyeink a vetési munkák folytán természet
szerűen pámapos lemaradással indulhat
nak csak fejlődésnek.

Schnelle az éghajlati tényezők közül a 
hőmérséklettel foglalkozik legbővebben. 
Ebben a témakörben tárgyalja a sokat

vitatott hőösszeg-problémát is. A hőösszeg- 
számításnak egyik fontos és egyben nehéz, 
kérdése az adott növény fejlődési fázis hő
mérsékleti küszöbértékének meghatározása. 
A másik a kiindulási időpont meghatáro
zása. A vizsgálatok szerint mindkét érték 
klímavidékenként változik. Az egyes ku
tatók különböző módszereket ajánlanak 
egy-egy fejlődési fázis hőmérsékleti kü
szöbértékének kiszámítására. Újabban a 
hőösszeg-számítások mellett a hidegperió
dusok növényfenológiai jelentőségét is 
vizsgálják.

Schnelle műve errevonatkozó fejezeté
nek összefoglalójában megállapítja : még 
nem állíthatjuk megnyugtató módon, hogy 
egy-egy növény fejlődési fázis megjelené
séhez ugyanolyan ,,állandó hőösszeg” szük
séges, mert a hőmérsékleten kívül még 
más tényezőket is figyelembe kell ven
nünk.

A hazai agrometeorológiai szolgálatunk 
keretében jelenleg működő növényfenológiai 
állomások számát tekintve megállapíthat
juk, hogy az jóval alatta van a Schnelle 
által szükségesnek tartott állomás-sűrű
ségnek. Szerinte 50—100 km2-re kell jutnia 
egy-egy állomásnak. Hegyes vidéken, sőt 
nagy talaj különbségek esetén sík vidéken 
is, még ennél is sűrűbb állomáshálózatot 
tart szükségesnek. Véleményével teljesen 
egyetértünk : ha csak az általa megadott 
felső határt vesszük is, akkor hazánkban 
mintegy 930 növényfenológiai állomást kel
lene létesítenünk. Az állomások létesítésé
vel kapcsolatban Schnelle különösképpen 
hangsúlyozza, hogy bázis-állomásokként 
fenológiai kerteket kell létesíteni minden 
nagyobb klíma vidéken, olyan helyeken, 
ahol egyben éghajlatkutató állomások is 
működnek. Az adatok ellenőrzésének és 
feldolgozásának nagy körültekintést igény
lő munkáját pedig kellő botanikai kép
zettségű szakembernek kell végeznie.

A magyar fenológiai kutatás rövid át
tekintéséből megállapítható, hogy a kü
lönböző tudományos intézmények és tár
sulatok által megindított növényfenológiai 
megfigyelések hosszabb-rövidebb idő után 
különböző okok miatt abbamaradtak. A 
megfigyelési helyek gyakran változtak, 
csak kisszámú állomáson folyt huzamosabb 
ideig észlelés. Az inhomogén anyag mellett 
a sok hibás adat és a növényfajták körüli 
bizonytalanság igen megnehezítette feno- 
lógiánk fejlődését.

Schnelle művét azért tartjuk nagyon is 
figyelemre méltónak, mert a magyar fe
nológiai kutatások továbbfejlesztésében, 
különösképpen a fenológiai adatfeldolgo
zási módszerek és az azokkal eddig elért 
eredmények ismertetésével fenológusaink- 
nak igen nagy segítséget nyújt.

Szakáig József
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A m oszkvai K özp onti P rognosztikai In tézet húsz év i m unkája

Húsz esztendővel ezelőtt, 1936-ban ala
kult meg a Szovjetunió hidrometeorológiai 
szolgálatának keretében a szovjetország 
legfontosabb időprognosztikai szerve, a 
moszkvai Központi Prognosztikai Intézet. 
Az időközben eltelt két évtized az intézet 
rohamos fejlődését hozta meg mind a tudo
mányos kutatás, mind az operatív munka 
terén. Ez a fejlődés egyre újabb és újabb 
osztályok megszervezését tette az intézet 
kebelében szükségessé.

Megalakulása idején az intézet neve 
„Központi Időjárási Intézet” volt, de 
munkaköre már akkor is magában foglalta 
azt a két főfeladatot, amelyet ma sokkal 
tágabb keretekben lát el : egyrészt feldol
gozott adatanyagot szolgáltat a Szovjet
unió óriási területén működő összes prog
nózisszolgálatok részére, másrészt pedig 
kutatómunkákat végez az időprognosz
tika mó iszereinek tökéletesítésére. 19 40-től 
kezdve az intézetben külön aerológiai 
obszervatórium is működött, amelyből 
később a Központi Aerológiai Obszervató
rium alakult ki.

A Központi Prognosztikai Intézet egy
aránt foglalkozik hosszútávú és rövidtávú 
időprognózisok készítésével, ezenfelül pe
dig — minthogy a hidrometeorológiai szol
gálat egyik fontos szervéről van szó — 
vízállási és vízhozami előrejelzésekre és a 
tengeri jégviszonyok előrejelzésére is ki
terjed a működése. További fontos fel
adata az agrometeorológiai előrejelzések 
kidolgozása ; jelenleg már negyven féle 
agrometeorológiai prognózis készítése fo
lyik a különféle kultúrnövények, mező- 
gazdasági munkák és növényvédelmi in
tézkedések számára. Az agrometeoroló
giai prognózisok körében jelentősek az 
1948-ban megindított erdészeti prognózi
sok, amelyek a Szovjetunió nagy erdő
területein beálló tűzveszedelemre hívják 
fel az illetékes erdőkezelési szervek figyel
mét.

Az intézet munkája nem merül ki abban, 
hogy fel lolgozott anyagot és prognosztikai 
tájékoztatást bocsát rendelkezésre a Szov
jetunió összes prognózisszolgálatai szá
mára. Az operatív munkán felül igen szé
les kutatómunkát is végez. Már megala
pítása idején külön kutatóosztálya volt, 
az évek folyamán pedig egyre újabb és 
újabb kutatóosztályok létesültek. Az inté
zet falai közt alakultak ki az aerológiai 
szinoptika mai módszerei. Itt végezték el 
A. F . Gyubjuk, majd később H. P. Pogosz- 
jan, a korán elhunyt N. L. Taborovszkij, és 
legújabban G. D. Zubjan, a köréjük cso
portosuló munkatársakkal együtt új ered
ményekben gazdag aeroszinoptikai kuta

tásaikat. Itt születtek meg Sz. P. Hromov- 
szinoptikai kézikönyvének egymást követő 
kiadásai és az intézetben készült el 1954— 
1955-ben, a kiváló szinoptikusok nagyobb 
csoportjának kollektív munkájából, a 
Rövidtávú Időelőrejelzések Kézikönyve.

Ez az új kézikönyv az intézet egész 
eddigi munkásságát, elméleti eredményeit 
és gyakorlati tapasztalatait foglalja össze- 
A soktagú szerzőgárda munkáját három
tagú szerkesztő bizottság irányította, en
nek tagjai V. R. Dubencov, I. G. Pcselko, 
A. I. Szamojlov. A mű megírásában az 
intézeten kívülálló neves szinoptikusok is 
részt vettek, mint például V. A. Bugajev 
és V. A. Dzsordzsio.

A szinoptikai ismeretek oktatásának tá
mogatására az intézetben elkészült és a 
közelmúlt hetekben megjelent 0. G. Kri- 
csak „Szinoptikus meteorológia” című 
tankönyve is.

Jelentős esemény volt nemcsak a Köz
ponti Prognosztikai Intézet fejlődésében, 
hanem az egész időprognosztika történeté
ben is, amikor 1943-ban a Geofizikai Fő- 
obszervatórium addigi dinamikus-meteoro
lógiai osztályát szervezetileg átcsatolták a 
Központi Prognosztikai Intézethez, mint 
külön kutatóosztályt. Ettől kezdve a di
namikus meteorológia eredményei egyre 
több közvetlen alkalmazást találtak a 
prognózismódszerek fejlesztésében. Ez a 
folyama.t még korántsem ért véget, hiszen 
a nagysebességű elektronikus számoló
gépek bevezetésével megnyílt a lehetőség, 
hogy a dinamikus meteorológia egyenle
tein alapuló numerikus előrejelzési mód
szerek kerüljenek kidolgozásra.

Ismét újabb kutatóosztály létesült az 
intézet keretében 1948-ban a repülési 
prognosztika módszereinek fejlesztésére, 
I. G. Pcselko vezetésével. Az intézet ope
ratív és kutató osztályaiban jelenleg a 
kitűnően képzett szinoptikusok nagyszámú 
kollektívája dolgozik a prognosztika mai 
módszereinek fokozatos tökéletesítésén és 
ez olyan eredményekre vezet, amelyeket 
magukbanálló kutatók vagy kisebb kutató- 
csoportok nehezen érhetnének el.

Két további kutatóosztály létesült 1951- 
ben és 1955-ben a hosszútávú prognosztika 
terén folyó vizsgálatok elmélyítésére. Az 
új gondolatok szabadabb kidolgozása érde
kében szükségesnek látták, bogy a külön
féle utakon haladó kutatások ne egyetlen 
osztályba legyenek összpontosítva, ahol 
egyik irányzat esetleg elnyomhatja a má
sikat, hanem párhuzamosan dolgozó osztá
lyokban bontakozhassanak ki.

A fejlődés jelenlegi fokán az intézet fel
adatait három csoportba különítik el : 1. 
előrejelzési operatív munkák (ezek ellátása
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érdekében dolgozik a Rádiómeteorológiai 
Főállomás és egy külön adatfeldolgozási 
osztály is) ; 2. módszertani munkák (a 
már meglevő kutatási eredmények legcél
szerűbb alkalmazási módjainak kidolgo
zása) ; 3. szorosan vett kutatási tevékeny
ség (új ismeretek megszerzése).

A húszesztendős kutatómunka történe
tét K. I. Kasin, az intézet jelenlegi igaz
gatója méltatja a Meteorologija i Gidrolo- 
gija folyóirat 1956 áprilisi számának élén 
megjelent cikkében. Az elért eredmények 
közül, a fentebb már említetteken kívyl, 
a cikk különösen kiemeli az I. A. Kibei 
elméletén alapuló többnapos, hidrodina
mikai alapon álló prognózisok készítését, 
amelyek kifejlesztésében nagy része van 
E. N. Blinova munkásságának. Nyomaté
kosan említi meg I. A. Kibei 1953. évi dol
gozatát a szélnek a geosztrófikus értékhez

való alkalmazkodásáról, minthogy ennek 
a szélprognózisban gyakorlati jelentősége 
van. A rövidtávú prognosztika fokozatos 
tökéletesítésén dolgozó szinoptikusokként 
említi a következőket : V. M. Cserkassz- 
kaja, N. N. Belszkaja, G. V. Dimitrieva, 
N. N. Lusnaja, A. N. Mercalov, E. A. 
Nyikitina, A. I. Szamoljov, V. F. Csor- 
nova.

A moszkvai Központi Prognosztikai 
Intézet két évtizedes története folyamán 
a világ egyik élvonalbeli prognosztikai 
intézményévé lett és egyúttal a legnagyobb 
létszámú, legszélesebb témakörrel foglal
kozó meteorológiai kutatóintézmények 
közé emelkedett. Virágzása és eredményei 
a Szovjetunió határain túl is megterméke
nyítik a prognosztika fejlődését.

Aujeszky László

A fe lh ő e le m e k  esőcsep p é  n ö v ek e d é sé n e k  k érd éséh ez

Az átlagban 10~2ju nagyságrendű felhő
elemeknek néhány mm átmérőjű eső
cseppekké való növekedését, mint isme
retes, a cseppek fizikai tulajdonságainak 
eltérései idézik elő. Eltérés mutatkozhat 
a szomszédos felhőelemek hőmérsékleté
ben, halmazállapotában, esési sebességé
ben, méretében, elektromos töltésében 
stb. Ezen fizikai állapotra vonatkozó el
térések a cseppek növekedését két külön
böző módon teszik lehetővé : a csepp felü
letére irányuló diffúzió és kisebb csep
pekkel való összeütközés útján.

Ha a felhőelemek egymás közötti dif
fúzióját és összeütközéseit az elméleti 
fizika módszereivel tárgyaljuk, a cseppek 
átmérőjének növekedését matematikai 
egyenletekkel adhatjuk meg (lásd : J. C. 
Johnson: Physical Meteorology, VII. sec.).

A diffúzió által történő növekedés a 
következő lesz. Tekintsünk a0 kezdeti 
átmérőjű, D sűrűségű, K  diffúziós együtt
hatójú, gömb alakú vízcseppet, melynek 
felületén g 0w  és környezetében q w a gőz
sűrűség. Ha felhasználjuk a termodina
mika első főtételét és Fick diffúziós tör
vényét, a cseppnek t idő alatti növekedé
sét a következő egyenlet írja le :

8K
a2 =  a20 -f- 2) ÍQu> — Qow)‘t

A cseppnövekedés másik módja a ki
sebb cseppekkel való összeütközés követ
kezménye. Ha egy környezetéhez képest 
nagy ax átmérőjű csepp t idő alatt v . t 
utat tesz meg, ezalatt keresztmetszetével 
arányos hengertérfogatot söpör végig. Ha 
ebben a hengertérfogatban w folyékony 
víztartalom van, melynek E  hányadát 
gyűjti magára a z2 — zx út megtétele után, 
átmérője a következő egyenlet szerint 
fog növekedni :

JE'iv
°2 =  °1 +  2D (2l — 2*)

Az E  és w a z2, z1 szintek közötti átlagos 
gyűjtési tényezőt és folyékony víztartal
mat jelentik.

Az esőcseppek növekedésének ezen exakt 
leírása egy újabb eredmény, mely megint 
egy lépéssel közelebb hoz minket a nume
rikus csapadék-előrejelzés problémájának 
megoldásához. Azonban az itt közölt 
egyenleteknek a szabad természetben való 
alkalmazása — véleményem szerint — 
bizonyos módosítást igényel. A módosí
tást indokolja az, hogy az egyenletek 
levezetésénél föltételezett gömbidom he
lyett, a felhőfizika mérése szerint, az 1000/U- 
nál nagyobb vízcseppek, a légellenállás 
következtében, lapítottak lesznek.

. Szepesi Dezső
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K everék  e lo sz lá sok  fö lbon tása  összetevő  norm ál eloszlásokra

Valamely észlelési sorozat jellemzésére 
a legegyszerűbben nyerhető, és éppen 
ezért a legszélesebb körben alkalmazott 
számérték az aritmetikai közép. Ismeretes 
azonban, hogy az aritmetikai közép csak 
normál eloszlású adatok esetén nyújt ki
elégítő pontosságú jellemzést az észlelési 
sorról, megmutatva annak leggyakoribb 
értékét. Kiegészítve a szórással és az el
oszláshoz tartozó esetek számával, mara
déktalanul reprezentálja a sorozatot.

Az észlelési sorozatok azonban sok eset
ben nem tekinthetők normál eloszlásúak- 
nak, sőt nagy részük még bizonyos ko
ordináta transzformáció után sem alakít
ható át normál eloszlássá. Nem normális 
eloszlást mutató, ún. keverék eloszlásokkal 
számos területen találkozunk pl. a fiziká
ban vagy a biológiában, azonkívül, hogy 
a meteorológiai észlelési sorozatokból alko
tott gyakorisági eloszlások is túlnyomó- 
részt keverék eloszlásoknak tekinthetők. 
Nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben 
az aritmetikai közép, a szórás és az ese
tek száma már nem hű jellemzői a sorozat
nak. Emiatt a meteorológiában egyre több 
kifogást támasztanak a középértékkel 
szemben és jogosan, mivel a használatos 
középértékek túlnyomó része az elmondot
tak értelmében nem reprezentatív jel
legű.

Egyes meteorológiai elemek eloszlása 
(látástávolság, csapadékmennyiség, szél- 
sebesség) a koordináta-rendszer abszcissza 
tengelyén alkalmazott logaritmikus be
osztás után sok esetben visszavezethető 
normális eloszlássá. Más meteorológiai 
elemeknél azonban, mint pl. a légnyomás
nál, hőmérsékletnél, vízgőztartalomnál 
ennek a lehetősége nincs meg. Miután 
nagyon célszerűtlen lenne, ha a közép- 
érték használatáról lemondanánk, ezért 
a keverékeloszlásokat vissza kell vezet
nünk normál eloszlású összetevőkre, és 
a teljes sokaság középértéke helyett minden 
egves összetevő normál eloszlásnak meg 
kell adnunk a középártékét, szórását és 
az eloszláshoz tartozó esetek számát. E 
három konstans ismeretében az össze
tevőknek teljesen hű képét nyerjük. A 
mélyebb összefüggésekre is több fény de
ríthető, mivel az összetevő normális el
oszlású részsokaságok fizikailag is sokkal 
könnyebben értelmezhetők, mint egy ke
verékeloszlás nem reprezentatív közép
értéke.

A meteorológiában a keverékeloszlások 
fölbontását igen sok problémánál alkal
mazhatjuk. így pl. a hőmérsékleti napi 
közepek esetén vagy a vízgőztartalom 
napi közepeinél, ha a gyakorisági eloszlás 
kialakulásának mélyebb szinoptikai okait

kutatjuk. Igen előnyös lehet, ha nagyobb 
terület adatait dolgozzuk föl ilyen módon, 
az, hogy a nyert összetevők állandóit tér
képesen is ábrázolhatjuk. Alkalmazható a 
fölbontás különböző tartamgyakoriságok 
vizsgálatánál is. így a különböző makro- 
szinoptikus helyzetek egyfolytában való 
fönnállásának gyakoriságát elemezve, szá
mos, ez ideig még kevéssé tisztázott kér
désre nyerhetünk fölvilágosítást.

Ennek ellenére a gyakorisági eloszlások 
fölbontását a meteorológiában aránylag 
kevés esetben alkalmazták, és rendszerint 
megelégedtek a primitívebb grafikus mód
szerrel. Igaz, hogy a grafikus eljárás igen 
könnyen alkalmazható, viszont csak egy
szerűbb esetekben indokolt, a nyert ered
mények pontossága pedig nagyban függ 
a műveletet végző gyakorlatától. A prob
léma számítások segítségével történő meg
oldására ez ideig főként a Doetsch által 
megadott ún. szóráscsökkentés módszerét 
alkalmazták, amely azonban hosszadal
massága miatt a meteorológiában bajosan 
használható.

Az említett nehézségek kiküszöbölésére 
újabban Essenwanger, 0. egyszerűbben 
kezelhető számítási módszereket ismertet 
[1], amelyek célszerűen alkalmazhatók a 
meteorológiai vizsgálatoknál. Az idézett 
mű azonban csupán e módszerek elméleti 
alapjainak a kifejtésére és néhány nyert 
számítási végeredmény bemutatására szo
rítkozik, ezért a módszerek alkalmazása 
bizonyos nehézséget jelenthet azok szá
mára, akik ezzel a kérdéssel tüzetesebben 
nem foglalkoztak. Dolgozatunk célja en
nek a nehézségnek az áthidalása, hogy ez
által hozzájáruljunk a gyakorisági elosz
lások fölbontásának szélesebbkörű alkal
mazásához.

Következőkben az idézett tanulmány 
nyomán röviden ismertetjük a legegy
szerűbben alkalmazható számítási eljárás
nak, az ún. parabola-módszernek az elméleti 
alapjait, majd megadunk néhány eljárást, 
mellyel megkönnyíthetjük a számításokat. 
Ezek után egy számítási példa részletes 
kidolgozásával szemléltetjük az elmon
dottakat.

A normál eloszlás használatos formu
lája a binomiális eloszlás valószínűségei
nek közelítése :

N
y = o j/2:

exp. [ 2C72 ( 1 )

ahol N  az esetek számát jelenti, a a szórás 
és A a középérték. Az összefüggés rövidebb 
alakban írható, ha az első tag helyett 
a0-t, a modus ordináta értékét tesszük, 
ugyanis :
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N
On =  ------7=-(j [/ 2 ti

teh át:

t (x — A)2-!— —2^ J (n
Az (1’) alatti függvény görbéje a Gauss - 
görbe. Ez a görbe parabolává alakul, ha 
a koordináta-rendszer ordináta tenge
lyén logaritmikus beosztást alkalmazunk, 
ugyanis :

Az (1’) egyenletet logaritmálva nyer
jük :

(x — A)2
ín y  =  In a0 — —^ —  (2)

legyen : In a0 — ín y  =  Y és
x — A =  X  akkor :

tehát (3) alatt a parabola egyenletét kap
tuk.

Az alábbiakban ismertetésre kerülő föl
bontási eljárás azon alapszik, hogy a 
fönti logaritmikus transzformáció segít
ségével az összetevő normál eloszlások 
görbéi parabolákká alakulnak. A para
bolákkal a szükséges analitikai számítások 
könnyen elvégezhetők, szemben a Gauss- 
görbékkel, ahol ennek a lehetősége nem 
áll fenn.

A számítások során nyert parabolák 
együtthatóiból a Gauss-görbe konstansait 
az alábbi összefüggések szerint nyerjük :

A parabola egyenletét felírjuk :
y' — ax2 +  bx -f- c (4)

ahol v'-al jelöljük a Gauss-görbe ordiná
táinak ,,e” alapú logaritmusait. A (4) 
egyenletet a következő számítások egy
szerűbbé tétele végett alakítsuk át kissé :

Az (5) egyenletet vessük össze a (2)-vel 
és azonnal következik :

1

tevődik össze. Nyilvánvaló, hogy az ana
lízisnek alávetett görbe két szélén az első, 
illetve az utolsó összetevő Gauss-görbe 
dominál, mivel a szomszédosok legtöbb
ször olyan távol vannak, hogy az előb
bieket alig befolyásolják. Ezért a föl
bontást a görbe két szélén kezdjük meg, 
a két szélső összetevő leválasztásával.

A számításokat a legkisebb négyzetek 
módszerével végezzük, vagyis a fölvett 
y' és x koordináták által meghatározott 
pontok között olyan másodfokú parabolát 
vezetünk át, hogy az eltérések négyzetei
nek összege minimális legyen. A nyert 
parabolák y' értékeiből visszamenve az 
y értékekre, azokat levonjuk a gyakori
sági görbe megfelelő osztályainak y érté
keiből. Az eljárás elvégzése után egy ma
radék görbét kapunk, amelyen megismé
teljük az előbbi műveletet és azt mind
addig folytatjuk, amíg egyetlen összetevő 
sem marad.

Mint ismeretes, a legkisebb négyzetek 
módszerével történő számításoknál másod
fokú parabola esetén az alábbi egyenlet
rendszert kell megoldani :

aZx4 +  bZx3 +  cEx2 =  Ey'x2
aEx3 +  bZx2 +  cEx — Ey'x (7)
a Ex2 +  bZx +  cEx° =  Ey'x°

ahol a szummák 1-től n-ig értendők 
egyenlőközű osztályok esetén. A (7) egyen
letrendszer megoldását azonban nem kell 
esetről esetre elvégeznünk, mivel adott 
,,n” esetében a szummák, melyek x hat
ványaira vonatkoznak, ugyanazok, ha az 
abszcissza tengelyt a számításoknál úgy 
választjuk meg, hogy a kezdőponthoz 
mindenkor az x — 1 érték tartozzék. Aláb
biakban megadjuk az egyenletrendszer 
megoldását a leggyakrabban előforduló 
n =  4, 5, 6, 7 és 8 esetekre. Ezáltal az 
együtthatók kiszámítása lényegesen gyor
sabbá válik, csupán az egyenletrendszer 
jobboldalán lévő mennyiségeket kell meg
határoznunk.
n =  4

Ey'x2 — 5 Ey'x +  5 Ey'

A =  — u ~  2a

b2
l n a 0= c  — ̂

s tekintve, hogy a0=
N

o j/ 2ji

(6)

b =  0,2 Ey'x — 0,5 Ey' — 5a 

Ey'
c =  — 1,5a— 2,5 b

n =  5
Ey'x2 — 6 Ey'x +  7 E y' 

14
N  — a y  2n a(,

Tekintsük ezek után az összetevőkre 
bontandó keverékeloszlást. Föltehető, hogy 
ennek a görbéje néhány Gauss-görbéből

b =  0,1 Ey'x — 0,3 Ey' — 6a 

Ey'
c =  ~  — 11a — 35

314



n  =  6
E y'x2 — 7 E y'x  +  9,333

Cl — 37,3

E y'x  - 3 ,5 Ey'  — 122,5a
0 — 17,5

zy' . -
c 7 ? f 6 ~ - 15 ,167a — 3,56

n  =  7
E y'x 2 — 8 A í/ 'ce +  12 A y' 

a =  84

E y'x  — 4 Ey'  — 224a 
h =  28 ............ ‘

Ey'
c =  y - — 20a — 46

7

a  =  8
E y'x 2 — 9 A y'# + 1 5  Ey'  

a =  168

E y'x  — 4,5 E y'  — 378a 
h =  4 2 '

Ey'
c — -g— — 25,5a — 4,56

A szám ításo k  m egkezdésekor az első 
fe la d a t a n n a k  eldöntése, hogy  a  k é t szélső 
kom ponens lev á lasz tásáh o z  h á n y  g y ak o ri
ság i o sz tá ly  é r té k e it v eg y ü k  figyelem be. 
E z m in d en  ese tben  az analíz isnek  a láv e 
t e t t  eloszlás te rm észe té tő l függ, ezé rt a  
gyorsabb  tá jék o zó d ás v ég e tt célszerű, h a  
m egszerkesztjük  a  gyakoriság i eloszlás po- 
lig o n já t. V együk  figyelm esen szem ügyre 
a  poligon k é t szélét. E z többé-kevésbé  h a 
so n líta n i fog a  G auss-görbe bizonyos részé
hez, ren d sze rin t v a lam ely ik  széléhez, te h á t 
az  o rd in á tá k  k ezd e tb en  k ics iny  em elkedést 
m u ta tn a k , m a jd  az em elkedés erősebbé

] .  ábra. A k é t szélső kom ponens le v á 
la sz tá sá n á l szereplő  o sz tá lyok  kijelölése.

v á lik , s bizonyos gyakoriság i é rték  elérése 
u tá n  ism ét k isebb  lesz. T ovább  h a lad v a  
a  gyakoriság i poligon k é t széle felől, k é t 
ese t lehetséges ; az em elkedés te tő z ik  és 
sü llyedésbe m egy á t, vagy  az em elkedés 
ism ét n ag yobbá  válik . E lső ese tben  m in d 
azo k n ak  az o sz tá ly o k n ak  az a d a ta it  figye
lem be vesszük, am eddig  az em elkedés 
ta r t ,  a  m ásod ik  esetben  pedig  addig  az 
osztály ig  h a lad u n k , aho l a nagyobb  em el
kedés bekövetkezik  (1. áb ra).

H a  a  k ije lö lést ezeken tú lm enően  tö b b  
o sz tá ly ra  is k ite rje sz ten én k , a  közelítő 
szám ításo k  so rán  lé tre jövő  kiegyenlítődés 
tú lságosan  erős lenne, és e zá lta l a  szám í
to t t  e redm ények  a valóság tó l je len tékeny  
e lté rés t m u ta tn á n a k . E lő fo rdu l egyes ese
tek b en , hogy  a  gyakoriság i poligon szélén 
a  legelső, ill. legutolsó  osz tá lyokban  az 
a d a to k  k ics iny  szab á ly ta lan  ingadozásoka t 
m u ta tn a k , am i ren d sze rin t o n n é t ered , 
hogy az észlelési so rozat, am elyből a  g y a 
koriság i eloszlást lev eze ttü k , tú lságosan  
rö v id  vo lt. E b b en  az esetben , h a  a  m o n d o tt 
o sz tá lyokba  eső gyakoriság i é rték ek  a  te l
jes sokasághoz v iszony ítva  elenyészően 
csekélyek, az a d a to k a t figyelm en k ív ü l 
h ag y ju k , ellenkező esetben  ped ig  célszerű, 
h a  a  szóban  forgó a d a to k a t b loxam álás- 
sa l s im ítju k . A k é t szélső összetevő k iszá 
m ítá sa  u tá n  azok  é r té k é t lev o n ju k  a  g y a 
koriság i görbéből. A  k a p o tt  m aradék- 
g ö rbé t hasonló  m ódon to v áb b i összetevőkre 
b o n tju k , egészen addig , am íg o lyan  m a ra 
d ék o t nem  n y e rü n k , am ely  to v áb b  m á r 
nem  an a lizá lh a tó . Az összetevők k iszám í
tá s a  u tá n  azokból e lő á llítju k  az an a liz á lt 
gyakoriság i eloszlást, m a jd  m eg állap ítju k  
m in d en  egyes így  n y e r t  o rd in á ta  és az 
an a liz á lt gyakoriság i görbe o rd in á tá i k ö 
z ö tt levő kü lönbséget.

H a  az eltérések  je len tékenyebbek , v a g y 
is a  sz á m íto tt és az észlelt gyakorisági e l
oszlás azonosságának  a valószínűsége k i
sebb, m in t 0,95, m ásod ik  közelítést ke ll 
a lk a lm azn u n k . E z ab b an  áll, hogy az e l
té rések e t a rán y o san  e losz tjuk  az össze
tevők  k ö zö tt o lyan  m értékben , am ilyen 
a rán y b an  valam ely  nagyobb  e lté rés t m u 
ta tó  o rd in á ta é r té k  összetevődik  k é t  vagy  
tö b b  G auss-görbéből. E z u tá n  a  k iegyen
lítés u tá n  a  különböző korrekciókkal e l
lá to tt ,  és így  bizonyos m értékben  defo r
m á lt első közelítésben  n y e rt összetevők 
y'  é rték e it ism ét p arab o lák k a l közelítjük . 
Az így  n y e r t  összetevők m á r jo b b  közelí
té s t ad n ak  ; az e ljá rás szükség szerin ti 
többszöri m egism étlésével az e ltérések a 
k ív á n t valószínűségi küszöbértéknek  m eg
felelő m érték re  csökken thetők .

*

Az e lm o n d o tta k a t egy példáva l v ilá g ít
ju k  m eg. B o n tsu k  föl összetevőire a  jú liusi 
an tic ik lonos n apok  bu d ap esti n ap i közép- 
hőm érsék le te inek  gyakoriság i eloszlásá t.
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A 60 esztendőből származó gyakorisági 
eloszlást, az osztályok közepének absz
cisszáit megadva, az I. táblázat tünteti 
fel.

I. táblázat.
T C° Eset
1 6 ,5 ....................... ................. 1
1 7 ,5 ....................... ................. 1
1 8 ,5 ....................... ................. 3
1 9 ,5 ....................... ................  13
2 0 ,5 ....................... ................  17
2 1 ,5 ....................... ................. 30
22*5....................... ................. 45
23*5....................... ................. 53
2 4 ,5 ....................... ................  63
2 5 ,5 ....................... ................. 44
2 6 ,5 ....................... ................. 36
2 7 ,5 ....................... ................. 25
2 8 ,5 ....................... ................. 8
2 9 ,5 ....................... ................. 2
3 0 ,5 ....................... ................. 2
3 1 ,5 ....................... ................  1
Összeg ................... ................. 344

A =  24,1 
O— 2,5

Kezdjük baloldalon a fölbontást. Az 
első ordináta figyelmen kívül hagyásával 
az alábbi értékeket használjuk föl a számí
tásnál :

X / í 2 3 4
y í 3 13 17
y ' 0,00 1,10 2,56 2,83

Ey'x2 =  72,81 
Ey'x =  21,22 
Ey' =  6,49

amiből : a — —0,21
b =  2,05
c =  —2,06

A gyakorisági poligon jobb oldalának 
számításba veendő értékei :

í 2 3 4 5
y 44 36 25 8 2
y ' 3,78 3,58 3,22 2,08 0,69

Ey'x2 =  97,58 
Ey'x =  32,34 
Ey' =  13,35

amiből : a — —0,21
b =  0,45
c — 3,63

Az I és II Gauss-görbék ordinátáit kiszá
mítva, a nyert értékeket vonjuk le az ana
lizált gyakorisági görbe megfelelő ordiná
táiból. A nyert maradék görbét a II. táb
lázat tartalmazza.

I I . táblázat.
T C° yu
1 6 ,5 ..................... ................... í
1 7 ,5 ..................... ................... 0
1 8 ,5 ..................... ................... 0
1 9 ,5 ..................... ................... 4
2 0 ,5 ..................... ................... 1
2 1 ,5 ..................... ................... 9
2 2 ,5 ..................... ................... 23
2 3 ,5 ..................... ................... 26
2 4 ,5 ..................... ................... 21
2 5 ,5 ..................... ................... —4
2 6 ,5 ..................... ................... —4
2 7 ,5 ..................... ................... 3
2 8 ,5 ..................... ................... 0
2 9 ,5 ..................... ................... 0
3 0 ,5 ..................... ................... 2
3 1 ,5 ..................... ................... 1

Az előzők szerint, vegyük föl az x — 1 
értéket a T =  20,5 C°-nál. A III. össze
tevő kiszámításához tehát az alábbi érté
keket használjuk :

Xin 1 2 3 4 5
y 1 9 23 26 21
y ' 0,00 2,20 3,14 3,26 3,04

Ey'x2 = 167,22
Ey'x = 42,06
Ey' = 11,64

amiből : a = — 0,24
b = 2,14
c =  —1,49

A III. összetevő levonása után nyert 
maradékok már szabálytalan eloszlást 
mutatnak, tehát tovább már nem analizál
hatók. Ezzel befejeztük a gyakorisági el
oszlás összetevőinek első közelítését. A 
nyert eredményeket a III. táblázatban 
tüntetjük föl.

Látható, hogy a számított és észlelt gya
korisági eloszlás között még lényeges kü
lönbségek vannak, az É —Sz. értékek szó
rása : 5,6. A y2 próba alkalmazásával meg
állapíthatjuk az észlelt és számított gya
korisági görbék azonosságának a valószí
nűségét. A kis gyakoriságú osztályokat 
összevonva oly módon, hogy mindegyik 
osztályban legalább 10 eset szerepeljen, 
azt nyerjük, hogy y2(&) =  11,38, ebben az 
esetben pedig az azonosság valószínűsége 
mindössze 0,19, tehát messze alatta marad 
a 0,95-ös valószínűségi szintnek. Éppen 
ezért az elmondottak szerint második kö
zelítést is kell alkalmaznunk. Az egyes 
ordinátákhoz tartozó eltéréseket az össze- 
tevődés arányában elosztva és az első 
közelítés során nyert görbékhez korrekció
nak alkalmazva, azok ordinátái az aláb
biak lesznek :

I. 1 3 13 15 21 16 6 2
II. 2 9 21 37 33 32 24 8

III. 2 7 20 26 24 11 4 1
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I I I .  táblázat. Az első közelítéssel nyert összetevők értékei.

T C° Észlelt gyak. I
16,5 1 —

17,5 1 1
18,5 3 3
19,5 13 9
20,5 17 16
21,5 30 19
22,5 45 14
23,5 53 6
24,5 63 2
25,5 44 —

26,5 36 —

27,5 25 —

28,5 8 —

29,5 2 —

30,5 2 —

31,5 1 —

A görbék kezdő abszcisszái azonosak az 
I. táblázatban megadott értékekkel.

Rögtön látjuk, bogy a korrigált I. görbe 
még tovább bontható, miután az ordiná
ták jellegzetes törést mutatnak. A görbe 
jobb oldaláról kezdve a műveletet, az 
alábbi adatokat vesszük figyelembe :

X/a 1 2 3 4 5
y 15 21 16 6 2
y ’ 2,71 3,04 2,77 1,79 0,69

Zy'x2 = 85,75
Zy'x = 27,75
Zy' = 11,00

niből :: a = — 0,27
b = 1,09
c = 1,88

Az la. görbe értékeit levonva a kor
rigált I. görbe értékeiből, a következő 
maradékokat nyerjük :

1, 1, 6 , 0 , 1, 1, — 1, 0 
A maradéksor azt mutatja, hogy a máso
dik összetevő már jóval kevesebb esetet 
foglal magában. Meghatározását az aláb
biak szerint végezzük :

Xn> í 2 3
y í 6 (1)
y ' 0,00 1,79 0,00

A zárójelben levő y =  1 értéket azért tet
tük a 0 helyett, hogy ezáltal a számításo
kat megkönnyítsük. Mint látható, az el
követett hiba jelentéktelen a megközelí
tésből adódó egyéb eltérésekkel szemben. 
A számítást itt egyszerűen a 3 ponton 
átmenő parabola képletével végezhetjük, 
amely szerint :

? / ' 3 -  2  U ' t  -  . ' / ' i 

a 2
b =  y ' 2 — y \  — 3o 
c =  y \  — a — b

II III Számított gyak. É. Sz.
— — 0 1
— — 1 0
— — 3 0
— — 9 4
— 2 18 — 1
2 6 27 3
8 17 39 6

21 26 53 0
40 25 67 — 4
48 14 62 —18
40 5 45 — 9
22 1 23 2

8 — 8 0
2 — 2 0

— — 0 2
— — 0 1

Ez szerint :
a -1 ,7 9
b = 7,16
c =  ■-5 ,3 7

A korrigált II. és III. görbék további 
fölbontása nem látszik lehetségesnek, ezért 
azokat egy parabolával közelítjük meg :
xu 1 2 3 4 5 6 7
y 9 21 37 33 32 24 8
y' 2,20 3,04 3,61 3,50 3,47 3, 18 2,08

ZUy'x2 — 405,55 a = — 0,16
Zy'x 84,02 b = 1,29
Zy' = 21,08 c = 1,10

XlU 1 2 3 4 5 6 7 8
y 2 7 20 26 24 11 4 1
y' 0,69 1,95 3,00 3,26 31,18 2,40 1,39 0,00
Zy'x2 = 321,40 a = — 0,24
Zy'x = 66,60 b = 2,05
Zy' = 15,87 c = -1 ,0 9

A második közelítés után nyert eredmé
nyeket a IV. táblázatban foglaltuk össze.

A megközelítés most már sokkal jobb ; 
az É —Sz. értékek szórása csupán 2,6. 
Hasonló módon alkalmazva a y2 próbát az 
azonosság valószínűségének megítélésére, 
nyerjük, hogy y (8) =  2,52, ez esetben 
pedig az azonosság valószínűsége 0,96, 
tehát meghaladja a kívánt küszöbértéket. 
Ennek a feltételnek a teljesülése egyben 
azt is mutatja, hogy több közelítésre nin
csen szükség, miután a 0,95 valószínűségű 
azonosság esetén a két eloszlás azonosnak 
tekinthető. Szükség esetén szigorúbb kü
szöbértéket is megszabhatunk, pl. 0,99-et, 
ebben az esetben viszont még további 
közelítést kellene alkalmaznunk.

A második közelítés után kapott para
bolák együtthatóiból kiszámítva most már 
az összetevő Gauss-görbék konstansait, a 
(6) alatti összefüggések szerint kiszámított 
értékeket az V. táblázatban adjuk.
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I V .  tá b lá za t. A  m á so d ik  k ö ze líté s  u tá n  n y e r t  ö ssze tevő k  é rték e i.

T c° Észlelt gyak. la. Ib. II. III. Számított gyak. Ë —i
16,5 1 — — — 0 1
17,5 1 — — — 0 1
18,5 3 2 1 — — 3 0
19,5 13 7 6 — — 13 0
20,5 17 15 1 — 2 18 — 1
21,5 30 20 — 3 8 31 — 1
22,5 45 15 — 9 18 42 3
23,5 53 7 — 21 25 53 0
24,5 63 2 — 34 24 60 3
25,5 44 39 13 52 - 8
26,5 36 — 34 4 38 -  2
27,5 25 — 21 1 22 3
28,5 8 — 9 - 9 — 1
29,5 2 — 3 — . 3 — 1
un r, 9 _ n 9

Az összetevő görbéket a 2. ábrán tün
tetjük föl. Amint látható, az A növekedé
sével az összetevők N  értéke is fokozato
san növekszik. Ugyancsak ilyen változást 
mutat a szórás értéke is. Az összetevők 
értelmezése könnyű, ha meggondoljuk

lesz, mint a kisebbeké. Az I b. összetevő 
valószínűleg olyan nyugati ciklonális idő
járást fölváltó gyors vonulású anticiklono
kat jellemez, midőn a hűvösebb légtöme
gek nem tudtak fölmelegedni az anti
ciklon rövid élettartama miatt. A szórás

V. táblázat.

la. Ib- и . I I I .

a 1,36 
A 2,0 =  21,5 C°

0,53
2,0 =  19,5 C°

1,76
4,0 =  25,5 C°

1,44
4,3 =  23,8 C°

a0 20 
N 68 =  20% O

C 
O

i

II Ю о
О

 '

39
172 =  50%

27
96 =  28%

azt, hogy közel azonos sugárzási viszonyok 
mellett az anticiklonok fönnállása alatt a 
hőmérséklet logaritmikusán változik [2]. 
Miután júliusban a változás iránya pozi
tív, azért —- egyenlő hosszú anticiklonos 
szakaszokat tételezve föl — a magasabb 
hőmérsékleti értékek gyakorisága nagyobb

2. ábra. Anticiklonos napok középhő
mérsékletének gyakorisági eloszlása föl

bontva összetevő Gauss-görbékre.

növekedése megfelel annak, hogy az anti
ciklonos szakaszok kezdetén jelenlevő több
nyire hűvösebb óceáni légtömegek fokoza
tosan átalakulnak kontinentális tulajdon
ságú légtömegekké, miközben fölmeleg
szenek. Ismeretes ugyanis, hogy az óceáni 
légtömegeknek kisebb a hőmérsékleti szó
rása, mint a kontinentális légtömegeké.

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy az 
eljárás csupán formális eredményt is ad
hat, ezért mindig igyekeznünk kell a ka
pott összetevőket fizikailag is megokolni. 
Ebben az esetben az összetevők konstan
sai valóban reprezentatív számértékek 
lesznek, segítségükkel pedig több, eddig 
még kevéssé tisztázott részletkérdésre 
nyerhetünk feleletet.

IRODALOM : [1] Essenwanger, 0.:
Neue Methode der Zerlegung von Häufig
keitsverteilungen in Gauss’sche Normal
kurven und ihre Anwendung in der Meteo
rologie. Berichte des D. W. D. Nr. 10. 
Bad Kissingen, 1954. — [2] Péczely, Gy. : 
Adalékok Magyarország makroszinoptikus 
helyzeteinek hőmérsékleti viszonyaihoz. 
Időjárás, 60. évf. p. 71. Budapest, 1956.

Péczely György
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TARDOS BÉLA : Sportrepülőknek a légkörről. 336 (A5) oldal, 130 szövegközti 
ábra, 14 képmelléklet. Magyar Repülő Szövetség kiadása. Budapest, 1955.

A szerző minden elméleti és gyakorlati tudását latbavetve igyekszik, hogy a sport
repülők légkörre vonatkozó ismereteit korszerű színvonalra emelje. A könyv szerkezete, 
felépítése egészen ennek a célnak a szolgálatában áll. Már a bevezetésből kitűnik, hogy a 
szerző nem népszerűsítő munkát óhajt az olvasó kezébe adni, hanem tankönyvet, amely
nek segítségével a szakmai ismereteket nemcsak közölni, hanem elsajátíttatni akarja.

A levegő összetételéből indul ki, és mérföldes léptekkel halad a légkör statikája és 
dinamikája felé. Közben minden alkalmat megragad, hogy a közölt ismeretek gyakor
lati felhasználására is rámutasson. (így pl. a hőmérséklet-mérésekkel kapcsolatban 
közli, hogy egyszerű eszközökkel hogyan lehet meglehetősen megbízható, korlátozott 
pontosságú adatokat szerezni, és egyúttal azt is, hogy miképpen lehet ezeket a repülő- 
gyakorlatban hasznosítani.) Számtalan példán bemutatja, sőt gyakoroltatja mindazokat 
az egyszerű, nagyrészt fejben elvégezhető számításokat, amelyekkel a sportrepülő fel
adatának megoldását megkönnyítheti.

A légkör összetétele után megismerkedünk az állapotjelzőkkel, ezek magassági 
eloszlásával, majd az adiabatikus változások után a szerző sort kerít arra, hogy stabili- 
tási-labilitási vizsgálatokra is megtanítsa a repülőket. Minthogy aerológiai diagramm
papír nem áll rendelkezésükre, más, egyszerűbb eszközökkel csaknem minden számítást 
végrehajtat. Részletesen megismertet a termikekkel, a légköri kondenzációval, az utóbbi 
kapcsán a zivatarokkal és a jegesedéssel is. Majd rátér a szélre vonatkozó ismeretekre, 
amelyet a legmodernebb hullámelméletek bemutatásával zár le. Befejezésül dióhéjban 
éghajlati ismereteket közöl, kihangsúlyozva itt is a repülésre vonatkozó kapcsolatokat. 
A Függelékből a kevesebb előképzettségű olvasó néhány fizikai alapfogalmat sajátít
hat el.

A munka előnyei után soroljuk fel a hibáit is. A legkomolyabb kifogás az, hogy igen 
nagy anyagot ölel fel. Távol áll tőlünk, hogy ezeket fölöslegeseknek minősítsük, de a 
kisebb előképzettségűek számára túl sokat tartalmaz. A munkán bizonyos maximalista 
törekvés látszik. Furcsa ellentmondásnak látszik, hogy ennek ellenére azt hibáztatjuk, 
hogy egyes esetekben fölöslegesen magyaráz. így pl. több ízben elmagyarázza, hogy az 
1-gyel való szorzást nem kell külön jelölni, hogy az algebrában miképp jelölik a szorzást. 
De magyarázat nélkül marad, ismertnek tételezi fel a gyökvonást, a logaritmust. Ter
mészetes, hogy minden matematikai ismeretre nem térhet ki, de akkor minek részletezni 
a sokkal egyszerűbbeket? A szoláris éghajlat leírásánál tárgyi tévedés van : ,,A tavaszi 
napéjegyenlőség időpontjában tűnik fel a Nap az északi sarkvidék látóhatárán. Ettől 
a naptól kezdve a nappalok mind hosszabbakká válnak, végül az éjszaka egészen meg
szűnik.” Az a hely, ahol a tavaszi napéjegyenlőség időpontjában tűnik fel a Nap, az 
Északi-sark. De ott ettől a naptól kezdve már nem nyugszik le a Nap, csak az őszi nap
éjegyenlőség időpontjában. Helytelen tehát azon a helyen a nappalok hosszabbodásá
ról írni. A Sarktól délebbre valóban fennáll a nappalok meghosszabbodása egészen 
24 óráig, de ott már korábban tűnik fel a Nap, mint márc. 21. Hibáztatható ez a szöveg
rész azért is, mert nem nyilatkozik a napnyugtáról a sarkvidéken. A könyv stílusa köny- 
nyed, érthető, ennek ellenére szabatos.

Végül tegyünk említést a könyv kiállításáról. A munka általában jó benyomást 
tesz. A Vörös Csillag Nyomdában készült. Nyomása tiszta, világos, sajtóhiba aránylag 
kevés akad benne. Ábráit vegyes érzelmekkel szemléltük. Vannak közöttük mind szak
mai, mind grafikai szempontból kiválók, de vannak olyanok is, amelyek grafikai kivite
lezése erősen kifogásolható. Ilyen pl. a 65. kép, amelyen a felírások egy részét a pontozás
sal árnyalt nyilak olvashatatlanná teszik. Ószintén sajnáljuk — bizonyára a szerzővel 
együtt —, hogy a címlapot képező mind repülési, mind meteorológiai szempontból igen 
jól sikerült felvétel a reprodukció révén semmitmondóvá satnyult.

Összefoglalva : a munka az apróbb hibáinak ellenére dicséretet érdemel. Reméljük, 
eléri a célját, és nagymértékben emelni fogja a sportrepülők meteorológiai ismereteinek 
színvonalát. Egyes fejezeteit, amelyek különösen kidomborítják a repülési kapcsola
tokat, a meteorológusok is feltétlen haszonnal forgathatják.

Ozorai Zoltán
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TÄUMER, F. : Eine Methode zur Bestimmung der Gebietsverdunstung auf meteoro
logischer Grundlage (Módszer a területi párolgás meteorológiai alapon való meghatá
rozására). 71 (B 5) oldal, 12 ábra, Veröffentl. des Inst, für Agrarmeteorologie der
K. M. Universität, I. kötet, 1. füzet. Akademische Verlagsgesellschaft Geest u. Portig
K.-G., Leipzig, 1955.

A Leipzigi Egyetemen 1954-ben alapított Agrometeorológiai Intézet kutatási ered
ményeiről üj kiadványsorozatban számol be. E sorozat első számában Täumer módszert 
ír le a területi csapadék megbecsülésére a vízgőz valamely terület feletti vízszintes be- 
és kiáramlásának a kiszámításával rádiószonda-adatok alapján. Az első fejezet a párol
gási problémával foglalkozik, különös tekinettel a szárazföldi párolgás-meghatározá
sokra. A második fejezet a vízvidékek párolgásának meghatározására levezetett for
mulát ismerteti. A végképletben a nedvepség-advekció mellett a nedvesség változása és 
a területi csapadék is szerepel. A következő fejezetben példák alapján tárgyalják a terü
leti párolgás meghatározásához szükséges számítási eljárásokat. A megoldási eljárást 
a Stirling-formulából kiindulva vezetik le az aerológiai anyagnak az egyenletekbe való 
bevezetésével. A negyedik rész a területi párolgás számított értékeit vitatja, majd 
számítási módszereket ismertet a csapadék, az elfolyás és talajtárolás meghatározására. 
Az utolsó fejezet a végformulából nyert napi értékek görbéit összehasonlítja más meteoro
lógiai elemekkel, az általános időhelyzettel és a légtömegekkel. Jó összefüggés mutat
kozik az abszolút nedvesség, a területi csapadék izoplétái és a vízvidék nedvesség-advek- 
ciója között.

A részletes és szemmolláthatólag nagy munkát igénylő számítások eredményeit 
táblázatok és ábrák tüntetik fel. Az igen jelentős vizsgálat eredményei sikerrel alkal
mazhatók a mindennapi szolgálatban a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás javára. 
Az agrométeorológusok az első szám magas tudományos színvonalának láttán nagy 
érdeklődéssel várják az Agrometeorológiai Intézet tudományos kutatásainak további
beszámolóit. „ /7 ,, r , , ,Bekeffy J ozsefne

FRANKLIN, T. B. : Climates in miniatures (Miniatűr éghajlatok). 137 (A5) oldal, 
10 ábra, Faber and Faber Ltd., London, 1955.

A könyv szerzője kora ifjúságától kezdve igen nagy érdeklődéssel fordult a növénv- 
és állatvilág felé és ez vezette arra, hogv hosszú éveken át tanulmányozza azt az éghaj
latot, amelyben a növények és állatok élnek és megfigyelje, hogy a különböző élőlények 
hogyan reagálnak az éghajlati változásokra.

A szerző a természettudós szemével nézi a világot és saját, egvszerű eszközökkel 
végzett megfigyeléseiről igen érdekes megvilágításban számol be. A vadnyulak nyári 
és téli szállásával kapcsolatos megfigyelései során szerzi első mikroklíma tapasztalatait. 
A téli álmát alvó sündisznó készteti az avar hőszigetelő tulajdonságainak megvizsgálá
sára. A krémsajt érlelése vezeti a talajhőmérséklet tanulmányozására és e tanulmányban 
kellő gondot fordít a fajlagos hő, a talajtípus és talajtakaró, a szellőzés, víztartó-képes
ség és párolgás vizsgálatára. Hőmérsékletmérést végez gyümölcsösben a dombtetőn 
egy fa csúcsán, a fa alatt, majd végig le a lejtőn és a völgyben. Megismertet a fagy
zugokkal, a kényes növények fagytól való megóvásával, a talajhőmérsékletekkel. Ezek 
a fejezetek különösen érdekesek a meteorológus számára. Az evapotranspiráció, harmat, 
talajnedvesség, a védősávok mikroklíma-hatásai, fény és árnyék, üvegházi éghajlat és 
a mezőgazdaság különböző területein észlelt éghajlat sem marad ki a könyvből. A sza
badban végzett mikroklimatológiai megfigyelések ismertetése után az utolsó fejezetben 
végigsétál hőmérőivel a lakóházában és megvizsgálja, hogy hogyan változik az egyes 
helyiségek hőmérséklete és nedvessége a külső állapotoktól függően.

A tanulmány legnagyobb érdeme, hogy rendkívül könnyen érthető módon írja le 
a legösszetettebb problémákat is, anélkül, hogy ez a pontosság rovására menne. Ez 
egvúttal a hibája is, amennyiben túl népszerűén tálal elénk alaposabb tudományos 
fejtegetéseket igénylő kérdéseket is. B 'k fj J  ' f '

Collected Scientific Papers — Meteorology. 1919 — 1949 (Összegyűjtött tudományos 
cikkek: Meteorológia, 1919 — 1949). 625 (A4) oldal, 236 ábra, Academia Sinica, Peking, 
1954.

A felszabadulás előtti években a kínai tudósok nem élvezték a tudományos kutató
nak kijáró megbecsülést. Eredményeiket igen gvakran kénvtelenek voltak idegen nyel
ven, idegen folyóiratokban közzétenni, de az is sokszor előfordult, hogy a különböző 
tudományágak fejlődését csak eredeti kínai kéziratok tanúsították. Hogy ezeknek az 
évtizedeknek eredményei ne hiányozzanak az igen hosszú múltra visszatekintő kínai
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tudomány történetéből, és hogy az ifjú kínai kutatók ösztönzést kapjanak az elődjeik 
által elért eredményekből, a felszabadult Kína tudományos életét irányító Academia 
Sinica elhatározta, hogy összegyűjti és kiadja a felszabadulás előtti évtizedek tudomá
nyos eredményeit a következő tudományágakban : matematika, fizika, geológia, biológia 
és meteorológia. A jelen meteorológiai kiadvány publikálása időrendben megelőzi a 
többi tudományági eredmények közzétételét.

Kínában az 1919 —1949 időszakban kb. 400 meteorológiai tanulmány jelent meg. 
A jelentősebbek közül kiválasztottak 25, a kínai, angol, német és amerikai folyóiratok
ban már megjelent munkát, ezeket részben átírták és a jelen kiadványban foglalták 
össze.

A tanulmányokat három csoportba osztották: szinoptikus meteorológia (10), 
klimatológia (7) és általános légkörzés és dinamikus meteorológia (8). Az első rész a lég
tömegekkel, a kínai hideghullámokkal, a Kína felett kb. 2000 m magasságban levő 
áramlási képekkel és tájfunokkal foglalkozik. A második rész Kína éghajlatát, tájegy
ségeit, a történelmi és évszakos változásokat tárgyalja és összehasonlítja Kína időjárását 
a világ éghajlati ingadozásaival. A harmadik rész a monszunnal kapcsolatos változásokat, 
makroszkopikus turbulenciát, Kína és a Távol-Kelet általános légkörzését, szemiper- 
manens akciócentrumok képződését és feloszlását ismerteti.

A tanulmánvok összessége igen értékes összefoglalása a kínai meteorológiai kutatás
nak, amit minden szakember, de elsősorban a Távol-Kelet időjárásával foglalkozó 
meteorológusok igen nagy érdeklődéssel tanulmányoznak.

Belief fy Józsefné

STENZ, SIGWART : Über den Einfluß von Witterung und meteorologischen Größen 
auf die Ertragsleistung von Obstgehölzen. (Az időjárás és a meteorológiai elemek értékei
nek hatása a gyümölcsfák terméshozamára.) Veröffentl. des Inst, für Agrarmeteorologie 
der K. M. Universität. Leipzig, 1956. I. kötet. 2. füzet. 44 (B5) oldal, 7 ábra, 5 táb
lázat.

A szerző a bevezetőben rámutat arra, hogy a gyümölcsfák terméshozamának szem
pontjából a két legjelentősebb környezeti tényező az időjárás és az éghajlat. Végig
vezeti ezután az olvasót a gyümölcsfa egyes fejlődési fázisain a rügyképződéstől a ter
mésérésig és rámutat a meteorológiai viszonyok jelentőségére az egyes fejlődési szaka
szokban, majd az egyes meteorológiai elemeknek, nevezetesen a hőmérséklet, csapadék,, 
nedvesség, szél és fénynek kedvező vagy kedvezőtlen hatását elemzi a gyümölcsfák éle
tére. Kimutatja, hogy az időjárási hatások felderítését igen megnehezíti az a tény, hogy 
rajtuk kívül még számos tényező befolyásolja a terméseredményt.

Összefüggések kutatása céljából a szerző korrelációs számításokat végzett, ahol a 
csapadék havi összegeinek, illetve a hőmérséklet havi közepeinek több almafajta termés- 
eredményével fennálló kapcsolatát vizsgálta. A számításokat a termést megelőző év 
minden egves hónapjára és a termés évének tíz hónapjára végezte el. Határozott össze
függést talált a vizsgált almafajták terméseredménye és a csapadék, valamint a hőmér
séklet havi összege, illetve havi közepe között.

A dolgozat első fele igen világosan foglalja össze az egyes meteorológiai elemek 
hatását a gyümölcsfák életére. A szerző azonban maga is érzi, hogy a korrelációk szá
mítására a tízéves időszak igen rövid. Ezért teljes mértékben egyetértünk a tanulság
ként levont végső megállapításával : még további, beható vizsgálatokra van szükség 
ahhoz, hogy a meteorológiai viszonyok hatását a gyümölcsfák terméshozamára jobban 
megismerhessük.

Szabály József

A. VIAUT és J. SANSON : Le temps et les travaux des champs. (Az időjárás és a 
mezei munkák). 144 (A/5) oldal, 20 ábra. Presses Universitaires de France, Paris, 1953.

A két kiváló francia meteorológus e munkája mezőgazdák számára íródott ; igen 
egyszerűen és értelmesen foglalja össze a légköri jelenségekre és a növényzetre gyakorolt 
hatásukra vonatkozó ismereteinket.

A l l  fejezetből álló munkát tartalmilag három csoportra oszthatjuk: 1. az időjárás 
előrejelzése a mezőgazdaság számára, 2. a szükséges meteorológiai megfigyelések és a kli
matológia mezőgazdasági jelentősége, 3. kapcsolatok a klimatológiai tényezők és a termés- 
eredmények között. A két utolsó fejezet igen értékes felvilágosításokat nyújt a mete
orológiai adatoknak a mindennapi életben való felhasználásáról, valamint azokról a 
szolgálatokról, amelyeket a repülés tesz a mezőgazdaságnak.

Bélceffy Józsefné
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GUSTAVE SWOBODA 1893—1956

A nemzetközi tudományos életet súlyos 
és váratlan veszteség érte. Genfben, 1956. 
szeptember 4-én, rövid betegség után el
hunyt dr. Gustave Swoboda, a mai szinop- 
tika egyik megalapítója, a Meteorológiai 
Világszervezet megteremtője. Hirtelen ha
lála a földkerekség minden országának 
meteorológusai körében megindulást és 
mélységes emberi részvétet keltett.

Swoboda 1893. szeptember 7-én született 
Prágában. Atyja, Heinrich Swoboda egye
temi tanár, régész és jogtörténész volt. 
Az első világháború a prágai egyetem pad
soraiban éri Swobodát, ahol fizikát és filo
zófiát hallgat. A hadiévek után 1920-ban 
Prágában a természettudományok dokto
rává avatják. Még ebben az évben a 
fiatal csehszlovák állam meteorológiai szol
gálatába lép. 1923-ban tanulmányi évet 
tölt Bergenben, a norvég időjelző szolgálat
ban, ahol a meteorológia új módszerei 
vannak kialakulóban. Gyorsan beleéh ma
gát az új, fizikai meggondolásokon ala
puló előrejelzési módszerekbe és csakhamar 
továbbfejlesztésükön dolgozik. Tor Ber- 
geron-nsd együtt végzett, töretlen utakon 
haladó kutatásai nyomán a meteorológia 
történetében új korszakot nyitó mű szü
letik meg. Ez a könyv a lipcsei egyetem 
geofizikai intézetének kiadásában jelenik 
meg (Wellen und Wirbel an einer quasista- 
tionaeren Grenzfläche über Europa). Köz
vetlen tárgya az 1923. október 9 —14 
közti, magában véve is érdekes időjárási 
szakasz fizikai tárgyalása, ami a veszteglő 
frontálzóna fogalmának bevezetését hozza 
magával. A ,, Wellen und Wirbel" munka 
kimagasló tudománytörténeti jelentősége 
abban van, hogy a meteorológiai irodalom
ban először ad példát egy bonyolult idő
szak mai értelemben vett időjárási elem
zésére, valamint a norvég front- és lég
tömegtan teljes gyakorlati kiaknázására.

Bergenből hazatérve, 1924-ben a cseh
szlovák prognózisszolgálat megszervezésé
vel bízzák meg. Prágában megalkotja 
Közép-Európa első olyan prognózisszol
gálatát, amely egészen az új tudományos 
módszer alapján dolgozik és teljesítményei
ben messze felülmúlja a környező országok 
akkori, régirendszerű előrejelző szolgála

tait. Eredményei gyorsan elismerésre ta
lálnak külföldön is. 1927-ben a csehszlovák 
állam őt bízza meg a nemzetközi légifor
galmi értekezleteken való képviseletével. 
1928-ban a Nemzetközi Meteorológiai Szer
vezet szinoptikai bizottságának tagjává 
választják, majd egyre több nemzetközi 
testület hívja meg tagjául.

Prágai működése idején Swoboda két 
értékes könyvet ír, hogy az időprognosz
tika új módszereit, amelyek kialakításá
ban személyileg oly nagy része volt, a szak
emberek szélesebb körének hozzáférhetővé 
tegye. 1932-ben jelent meg Grundbegriffe 
der Wetteranalyse c. munkája. Kevésbé 
ismert 1937-ből származó repülőszinop- 
tikai könyve, amely a prágai hadtudományi 
intézet kiadásában cseh nyelven jelent 
meg. Közben mindkét prágai műegyetem 
megbízza meteorológiai előadások tartá
sával és 1934-ben a prágai német műegye
tem magántanárrá képesíti. Családot ala
pít ; házasságából, amely élete utolsó per
céig harmonikus volt, két fiúgyermek szü
letett, de ezekből csak az egyik maradt 
életben.

Űj korszak nyílt Swoboda életpályáján, 
amikor 1938-ban a Nemzetközi Meteoro
lógiai Szervezet (Organisation Météorolo- 
gique Internationale, röviden OMI) fő
titkárává választják. A világ legkiválóbb 
meteorológusai úgy érezték, hogy Swoboda 
nagy tudása, óriási munkabírása, kitűnő 
szervezőkészsége és köztiszteletben álló 
tiszta jelleme mind olyan adottságok, ame
lyek eredményes főtitkári működését bizto
sítják. A következő két évtized fényesen 
igazolta ezeket a bizakodó véleményeket : 
Swoboda munkássága a nemzetközi tudo
mányos életben is új korszakot nyitott 
meg és addig soha nem remélt eredménye
ket̂  vívott ki.

Űj tisztségében a második világháború 
kitörése nehéz feladat elé állította. Sze
rencsés és gyors elhatározással a nemzet
közi titkárság székhelyét a hollandiai 
De Bilt-bö] szinte az utolsó pillanatban 
Svájcba, Lausanne-btx helyezi át. Nagy erő
feszítések közt fenntartja a kapcsolatokat 
még a hadviselő országok meteorológiai 
szerveivel is. Az OMI irányításával járó 
rengeteg teendője közt sem mond le arról, 
hogy értékes irodalmi munkásságát tovább
folytassa a szinoptika területén. A háború 
viharai között sikerül elérnie, hogy a
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módszerében teljesen átalakult, fizikai 
alapokra helyezett szinoptikának végre 
összefoglaló kézikönyve jelenjék meg né
metül. Ez a nagyszabású munka (8 . P. 
Hromov—M. Koncek—O. Swoboda: Ein
führung in die Synoptische Wetteranalyse, 
Wien 1940, 532 old.) címlapján csak át
dolgozóként tűnteti fel Swoboda nevét, 
mert ő nagy szerénysége folytán a szerzői 
érdemet teljesen a nagy szovjet kutató
nak engedte át, akinek klasszikus prog
nosztikai könyve 1937-ben már második 
orosz kiadásban jelent meg és ennek
M. Koncek által készített cseh fordítása 
szolgált az új német nyelvű munka alap
jául. Swoboda közreműködése azonban 
olyan mértékű bővítésekkel és az eredeti 
anyag átcsoportosításával, valamint össze
vonásával járt, hogy valójában társ
szerzői munkáról kell beszélnünk, éspedig 
a kiváló szerzővel mindenben kogeniális, 
kiemelkedő társszerzői teljesítményről. A 
két nagy szinoptikus együttműködéséből 
rendkívül értékes, harmonikus könyv szü
letett meg, amely másfél évtizeden át 
páratlanul állt az irodalomban és a fiatal 
szinoptikusok egész nemzedékét vezette 
be a prognosztika korszerű fizikai mód
szereibe.

A következő évek folyamán Swobodá- 
nak számos kisebb dolgozata jelent meg 
a svájci Experientia folyóirat hasábjain ; 
közülük kiemelkedik a tornádók termo
dinamikai elméletére vonatkozó tanul
mánya (1945).

A háborít befejeződésekor Swoboda azon
nal hozzálátott az OMI olyan hatalmas 
arányú fejlesztéséhez, amilyent a tudo
mány és a légiforgalom igényei már rég
óta megköveteltek. Tisztán látta, bogy a 
szervezet csak úgy töltheti be nagysza
bású új feladatait, ha átalakul az ENSZ 
kötelékébe tartozó specializált szerve
zetté. Új szerv létrehozására volt szükség, 
amelynek tagjai már nem az egyes meteo
rológiai szolgálatok igazgatói, hanem az 
összes államok kormányai. A nagysza
bású államközi szervezet neve Meteoroló
giai Világszervezet (OMM) lett. Előkészí
tése és megalkotása Swoboda részéről 
újabb nagy munkateljesítményt követelt, 
melynek körében egyenlő arányban kellett 
szakismeretekre és a nemzetközi jog körébe 
vágó ismeretekre támaszkodnia. Aránylag 
rövid előkészületi idő után, már 1947 
őszén összeül a nemzetközi meteorológiai 
értekezlet, amelyen a világ államainak 
meghatalmazottai megkötik az OMM léte
sítésére vonatkozó egyezményt. Az OMI- 
nak ez az utolsó kongresszusa Swoboda 
munkásságának újabb, korszakos eredmé
nyét jelentette.

Az új világszervezet első kongresszusa 
Swoboda gondos előkészítő munkája nyo

mán 1951-ben ült össze Párizsban. Az 
alakuló kongresszus Swobodát választotta 
meg az államközi szerv első főtitkárává. 
Ekkor búcsút kellett vennie a szeretett 
várostól, Lausanne-tói, és az új titkárság 
élén átköltözött a másik tóparti városba, 
Genfbe. Ebben az időben a világ államai
nak két táborra szakadása még a tudomá
nyos együttműködés szellemét is kezdte 
megmérgezni. Az egyes államok küldöttei 
sok problémát nem tisztán szakszempont
ból, hanem politikai hatalmi kérdések 
szemüvegén át néztek. Egy-egy fölvetett 
javaslat sorsa néha azon múlt, hogy a 
gondolat megpendítője melyik államcso
portból került ki. Ebben az egészségtelen 
légkörben Swoboda teljes pártatlansággal 
végezte nagyjelentőségű irányító munkáját. 
Minden kérdésben a tárgyi igazságot 
kereste és a tudomány haladásának érde
két tartotta szem előtt. Megközelíthetetlen, 
tiszta jelleme és emelkedett gondolkodása 
világszerte még fokozta azt a szeretetet, 
bizalmat és csodálatot, amely őt egész 
nemzetközi működése során körülvette.

A világszerte átérzett bizalom és meg
becsülés a legkülönbözőbb elismerések és 
kitüntetések alakjában is megnyilvánult. 
A Magyar Meteorológiai Társaság már a 
felszabadulás utáni újjáéledésekor, 1946. 
május 7-én levelező tagjai sorába iktatta, 
1953-ban pedig a holland tudományos 
akadémia részéről a legnagyobb nemzet
közi meteorológiai kitüntetést, a Buys— 
Ballot-érmet nyerte el, amelyet ünnepi 
keretek közt nyújtottak át számára Ut- 
rechtben, a holland meteorológiai intézet 
százéves fennállása alkalmából.

Ebben az évben Swoboda elérte a nemzet
közi főtitkári állásra megszabott hatvan
éves korhatárt. A Világszervezet intéző 
körei azonban úgy érezték, hogy jobb 
kezekre ezután sem bízhatják a rohamosan 
felvirágzó testület ügyvitelét. Ezért ideig
lenes minőségben továbbra is betöltötte 
tisztségét az 1955. évi kongresszusig, majd 
a múlt év augusztusában átadta munka
körét megválasztott utódjának, D. A. 
Davies-nek.

Tisztségét letéve korántsem gondolt 
arra, hogy a megfeszített munkában töl
tött évtizedek után nagyonis kiérdemelt 
pihenést élvezze. Az OMM felkérésére el
vállalta, nemzetközi megbízás alapján, az 
isztanbuli műegyetemen létesített mete
orológiai tanszék megszervezését. Egyévi 
ottani működés után, az egyetemi nyári 
szünidőben hazatért Genfbe családjához, 
feleségéhez és serdülő fiához. Itt augusztus 
végén műtétnek kellett magát alávetnie. 
A műtétet tíz nappal később a hirtelen 
halál követte. Holttestét kívánsága szerint 
Genfből Lausanne-ba szállították és ott 
helyezték nyugalomra.
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Sivoboda váratlan halála előtt meg
döbbenéssel állnak a földkerekség mete
orológusai. Nagy embert gyászolunk, aki 
úttörő érdemű tudós, páratlan szervező és 
nemes gondolkodású, tiszta jellem volt. 
Szeretetreméltósága, szerénysége, munka
kedve, igazságérzete, önzetlensége a szak
emberek világában régóta közismertté 
vált ; embertársai iránt való áldozat- 
készsége, melyet feleségével együtt csend
ben gyakorolt, szinte nem ismert határo
kat. A tudomány történetébe és mindéig 
ország meteorológusainak szívébe egyaránt 
kitörölhetetlenül írta be nevét. (A . L.)

*

A RÁDIÓSZONDÁK NEMZETKÖZI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA PAYERNE-BEN
Az elmúlt húsz évben jelentékenyen előre
haladt a magaslégkör-kutatás és ezzel 
párhuzamosan számos magaslégkörkutató 
műszer, rádiószonda alakult ki. Ezek a 
műszerek különböző felépítésük következ
tében egymástól eltérő értékeket mutatnak 
ugyanazon a helyen és egy időben végzett 
felszállás során is. Egységes műszertípus 
bevezetése ez idő szerint nem oldható meg. 
Ezért a Meteorológiai Világszervezet el
határozta a használatos rádiószonda-típu- 
sok összehasonlítását. Ezzel a munkával 
külön munkabizottság foglalkozik, amely
nek elnöke Jean Lageon professzor, a 
svájci Meteorológiai Szolgálat igazgatója 
(az Időjárás Szerkesztő Bizottságának 
tagja). A munkabizottság a rádiószondák 
második világméretű összehasonlítását f. é. 
májusában rendezte a svájci payernei 
Aerológiai Obszervatóriumban. Különböző 
típusú rádiószondákkal jelentek meg ezen

az összehasonlításon Belgium, Finnország, 
Franciaország, Nyugat-Németország, In
dia, a Szovjetunió, Japán, Hollandia, 
Lengyelország, Svájc és az USA aerológu- 
sai. Szakértőként részt vett az összehason
lításon az NDK képviselője is Lang-típusú 
rádiószondákkal. A svédek olyan meteoro- 
gráfot vittek el összehasonlítás végett 
Payerne-be, amellyel a légnyomást, hő
mérsékletet és a nedvességet 1000 m magas
ságig lehet mérni kötött léggömb segítsé
gével. A léggömböt a francia delegáció 
adta ehhez a kísérlethez. Az angol delegá
ció egy kisméretű és aránylag kis költség
gel előállítható radar-berendezést mutatott 
be, amely a meteorológiai igények szem- 
meltartása mellett a magassági szélmérés 
céljaira szolgál.

Az összehasonlítás folyamán 15 külön
böző típusú rádiószondát mutattak be. 
Ezeknek az ára 12 — 25 dollár között vál
tozik. A hozzátartozó vevő berendezés ára 
400 — 2000 dollár. A rádiószondák súlya 
300 és 2200 g között változik, a felhasznált 
frekvenciák pedig 24—1680 Mc/sec közé 
esnek. Ez a nagy műszertechnikai változa
tosság egyáltalában nem megnyugtató, a 
rádiószondák mérési eredményeit felhasz
náló szinoptikus jobban örülne egyetlen 
rádiószonda-típusnak.

Az összehasonlításokat baráti légkörben 
végezték a svájci Meteorológiai Szolgálat 
mintaszerű rendezése mellett. Az eredmé
nyek még nem ismeretesek, de azt remél
jük, hogy (ha már egységes rádiószonda 
bevezetése nem lehetséges) az összehason
lítás eredményeképpen reális korrekciók 
alkalmazhatók a különböző rádiószendák- 
kal kapott mérési eredményekre. ( B. B .)

MEGJ ELENT
az Országos Meteorológiai Intézet Kis Népszerű Kiadványainak 6. száma :

M E T E O R O L Ó G I A
A M E Z Ő G A Z D A S Á G  S Z O L G Á L A T Á B A N
Irta : Szilágyi Tibor

A 96 oldalas füzet megismertet a meteorológia és a mezőgazdaság között 
fennálló igen szoros kapcsolattal, mely a rohamosan fejlődő tudományágat, 
az agrometeorológiát hozta létre. Végigvezeti az olvasót az agrometeorológia 
birodalmán, bemutatva az aránylag fiatal tudománynak eddigi eredményeit 
s ezek hasznosíthatóságát a mezőgazdasági termelésben.

A füzet megrendelhető az Országos Meteorológiai Intézetnél 6.— Ft egyidejű 
beküldésével. A befizetés a »100.080-70  sz. Or s z .  M e t e o r o l ó g i a i  
I n t é z e t  bevételi számlá«-ra bianco bef. lappal bármely postahivatalnál 
eszközölhető.
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁR
SASÁG 1956. ÉVI GYŐRI VÁNDORGYŰ
LÉSE. A Magyar Meteorológiai Társa
ság tavaly elsöízben Szegeden megrende
zett vándorgyűlésén bebizonyosodott, hogy 
a Társaság működésének ez az új megnyil
vánulása igen gyümölcsöző, széles népsze
rűségnek örvendő munkaterület lesz. Ez 
indította arra a Társaság vezetőségét, 
hogy a jövőben lehetőség szerint minden 
évben rendezzen vándorgyűlést olyan 
nagyobb vidéki városainkban, ahol a 
meteorológiával rokon tudományok köré
ből nagyobb érdeklődésre lehet számítani. 
Az 1956-ra tervezett második vándorgyű
lést a Társaság erdészeti meteorológiai 
kérdések megvitatására jelölte ki, és azt az 
Országos Erdészeti Egyesület kérésére 
Győrben rendezte meg.

A vándorgyűlést, mely a győri Városi 
Tanács dísztermében ülésezett, augusztus 
24-én 9 órakor nyitotta meg Dési Frigyes 
egyetemi tanár, a Magyar Meteorológiai 
Társaság elnöke és Partos Gyula, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület elnöke. Megnyitó
jukban mindketten kifejtették a vándor- 
gyűlés megrendezésének időszerűségét, és 
megemlítették azokat a problémákat, me
lyek közös megvitatása fontos lenne.

A vándorgyűlésen képviseltette magát a 
szomszédos Csehszlovák Köztársaság mete
orológiai szolgálata Stefan Petrovic-nak, a 
pozsonyi Meteorológiai Intézet munka
társának személyében, aki magyar nyel
ven üdvözölte a vándorgyűlést. Megjelent 
több hazai tudományos egyesületünk ki
küldöttje is, közülük Kéz Andor egyetemi 
tanár a Magyar Földrajzi Társaság üdvöz
letét tolmácsolta a vándorgyűlésnek.

Az első előadást Lády Géza, az Erdészeti 
Tudományos Intézet igazgatója tartotta 
„Az erdők és a víznyelő erdősávok hidro- 
meteorológiai vonatkozásai” címmel. Az ér
dekes előadás igen sok időszerű kérdést 
vetett föl, melyek elméleti és gyakorlati 
szempontból tekintve egyaránt nagy jelen
tőségűek. Előadásának bevezető részében 
megvilágította az erdők szerepét az ország, 
különösen pedig egyes fontos iparvidékeink 
vízgazdálkodásában. Az erdők csökkentik 
a csapadékvíz lefolyását, fokozzák a talaj 
vízfelvételét, mi által szabályozzák a föld
alatti vízlefolyást és a források vízbőségét. 
Igen jelentős az erdők szerepe az erózió
nak és hordalékmozgásnak a csökkentésé
ben, továbbá nem lebecsülendő az erdők 
által nyújtott szélvédő hatás sem, ami a 
talajpárolgás fékezésében jut kifejezésre. 
Továbbiakban számos külföldi kutatás és 
mérés eredményét ismertette, melyek szám
szerűen igazolták azt a csökkentő hatást, 
amit az erdők a lefolyó csapadékvíz 
mennyiségére kifejtenek. Nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy az erdők nem a le

hulló csapadék mennyiségét növelik, aho
gyan azt régen sokáig hitték, hanem ked
vező hatásuk éppen az elfolyás csökken
tésében mutatkozik. Mindamellett fennáll 
az is, hogy az erdők némely esetben növe
lik a lecsapódást, ez oly módon történik, 
hogy a szélnek kitett hegyoldalakon levő 
erdőségek fái a szél által odahajtott ködö
ket lecsapódásra kényszerítik, mintegy 
átfésülik. Ez az ún. horizontális csapadék 
egyes magashegyvidéki erdőségekben a 
mérések szerint jelentékeny, nálunk azon
ban alacsonyabb magasságban levő erdőink
nél koránt sem olyan számottevő. Az erdők 
vízgazdálkodásának tanulmányozásához 
szükséges a különböző fafajú és korú erdők 
vízigényének imerete. Az elpárologtatás 
csökkentésére különböző mikroklimatikus 
beavatkozással megvan a módunk. E 
téren azonban még további beható vizs
gálatokra van szükség, hogy a mikroklima
tikus viszonyok megváltoztatását hogyan 
alkalmazzuk. Az előadás befejező részében 
az előadó röviden vázolta a jövő kutatások 
előtt álló főbb feladatokat. Kiemelte az 
erdészeti meteorológiai megfigyelőállomások 
sűrítésének és a hóolvadás-mérések végzésé
nek szükségességét. . Végezetül hangsú
lyozta az erdős területeken végzendő víz
háztartásmérések fontosságát, mert csak a 
vízháztartás részletes ismeretében lehet
séges egyes területek kedvezőtlenül alakult 
vízgazdálkodásának a megjavítása.

Az előadást követő széleskörű vita során 
Hajósy Ferenc röviden vázolta az ország 
csapadékviszonyait, és ennek során kifej
tette, hogy még hegyvidékeinken sincse
nek csapadékbő területek, ezért erdőink
nek igen fontos szerep jut a csapadék 
kedvező elosztásában a lefolyás csökken
tésén keresztül. Kessler Hubert felszólalá
sában rámutatott arra az összefüggésre, 
ami a források vízhozama, valamint a 
csapadékmennyiség és az erdők elpárolog- 
tatása között fennáll. Stefan Petrovic a 
magyar és csehszlovák meteorológusok és 
erdészek együttműködésének szükségessé
gét hangsúlyozta, és reményének adott 
kifejezést, hogy ez az együttműködés 
mindkét fél részére igen hasznos lesz. 
Simor Ferenc kapcsolódva Kessler Hubert 
felszólalásához, a mecseki Tettye forrás víz
hozamának ingadozásai és a csapadék- 
mennyiség között levő összefüggésre ho
zott néhány számszerű példát, rámutatva 
az erdő módosító hatására. Kulin István 
javasolta, hogy az Akadémiai Meteoroló
giai Főbizottságba erdészeti szakembert is 
vonjanak be, hogy ez által szorosabbá 
váljék a meteorológusok és erdészek kívá
natos együttműködése. Aujeszky László 
a rádióaktív izotópoknak a vízkörzés kuta
tásában való felhasználási lehetőségéhez 
fűzött megjegyzéseket. Kozma Béla ugyan
csak az erdészek és meteorológusok együtt
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működésének elmélyítését javasolta. Héder 
István az eróziós kérdésekkel kapcsolat
ban közölt néhány adatot saját vizsgálatai
ból. Kallós Imre a lefolyás problémájával 
kapcsolatban tett néhány megjegyzést.

A vándorgyűlés délutáni ülésén az első 
előadást Wagner Richárd egyetemi tanár 
tartotta „Az erdő klímája” címmel. Az 
összefoglaló jellegű előadás bevezetőjében 
kiemelte az erdei éghajlat és az erdőklíma 
különbségét, majd számos külföldi szerző 
vizsgálatai alapján röviden összefoglalt^, 
az erdő hatására kialakuló mikroklíma 
főbb sajátosságait. Ezután részletesebben 
ismertette azokat a méréseket, melyeket 
vezetésével a szegedi Egyetemi Éghajlat
tani Intézet munkatársai végeztek az 
ország több különböző jellegű erdős terü
letén. A legtöbb mérést a Borsodi Bükk- 
hegységben, Hosszúbércen végezték hársas- 
kőrises, valamint bükkös erdőállomány
ban. A mérések itt tavasztól őszig folytak, 
ezért a nyert adatok alapján közelítő kép 
rajzolható a térség mikroklimatikus viszo
nyainak a- vegetációs periódus tartama 
alatti alakulásáról. A mérések alapján 
kísérletet lehetett tenni a vizsgált terület 
mikroklíma-típusainak föltérképezésére is. 
A mérési eredményeket az előadó számos 
igen jól áttekinthető grafikonon, izoplétán 
és kartogrammon mutatta be, amelyek
ről az erdő és erdőszegély mikroklímájának 
főbb sajátosságait könnyen meg lehetett 
állapítani. A bükki mérések bemutatása 
után ismertette azoknak a méréseknek 
az eredményeit, amelyeket Gerlán, ritka 
állományú csertölgyerdőben, Algyő köze
lében ártéri füzesben és Mezőhegyesen 
akácosban végeztek. Mindezen mérési ered
mények alapján, melyeket a legkorszerűbb 
elektromos hőmérőkkel felszerelve végez
tek, sikerült megállapítaniok az erdő lég
terének több jellegzetes sajátosságát, ame
lyek az egyes meteorológiai elemek érté
keiben és azok komplex összességében 
mutatkoztak.

A nagy érdeklődéssel kísért előadást 
követő eszmecsere során Bacsó Nándor az 
erdő csapadékmódosító hatásairól szóló 
régebbi nézetek és újabb kutatási ered
mények alapján vázolta ennek a problé
mának a történeti fejlődését, rámutatva 
arra, hogy sok kérdés még ma sincsen 
megnyugtató módon tisztázva. Kakas 
József felszólalása során főként az erdő 
éghajlatalakító, ill. módosító szerepéről 
alkotott egyes helytelen nézetekkel fog
lalkozva az erdő csapadék-hasznosító és 
szélsebesség-módosító hatásait fejtegette, 
részletesebben kitérve az erózió jelenségé
re. Botvay Károly az erdőállományban 
történő mikroklíma mérések néhány mű- 
szertani vonatkozású kérdését tette szóvá. 
Hajósy Ferenc, Bodócs István, Kozma Béla 
és Réthly Antal az erdőállományban tör
ténő csapadékméréssel kapcsolatban tettek 
több észrevételt. Májer Antal az alföldi 
erdősítések klimatológiai vonatkozásait és 
lehetőségeit vázolta.

A délutáni ülés második előadását Bot
vay Károly egyetemi tanár tartotta ,,Az 
erdészeti meteorológiai kutatás múltja és idő
szerű kérdései hazánkban” címmel. A kitűnő 
előadás első része emléket állított azoknak 
a hazai kutatóknak, akik az erdészeti 
meteorológiai vizsgálatokat megindították 
és abban eredményes munkásságot fej
tettek ki. Vázolta a hazai kutatás három 
korszakát, és bemutatta azokat a problé
mákat, melyek a kutatás különböző idő
szakában foglalkoztatták a szakembereket. 
Az előadás második részében — a kutatás 
időszerű kérdéseivel foglalkozva — hang
súlyozta, hogy a meteorológia a hazai 
erdészet két legidőszerűbb kérdésében, az 
erdőtipológiában és a táji erdőművelésben 
egyaránt igen előkelő szerepet tölt be. 
Nem kevésbé fontosak az erdőművelés 
mindennapi feladatainak megoldásához az 
erdő mikroklímájára vonatkozó beható 
kutatások sem. Különösen a vágások 
mikroklíma módosító hatásait kell tüze-

Felhívás a M eteorológiai Társaság Tagjaihoz !

A Társaság fejlődése érdekében kérjük Tagjainkat, hogy havi tagdíjaikat ponto
san egyenlítsék ki. A postautalványon történő befizetéseket a Társaság címére (Buda
pest, II., Kitaibel Pál utca 1.), a csekkfizetéseket pedig a Társaság tagdíjbefizetési 
számlájára (Magyar Meteorológiai Társaság tagdíjbefizetési számla Budapest, 61,764) kérjük.

A havi tagdíj összege rendes tagoknak 2.— forint, ifjúsági tagoknak 1'.—forint.
Egyben felkérjük Tagjainkat arra is, hogy az IDŐJÁRÁS és a társasági meg

hívók zavartalan szétküldése érdekében esetleges címváltozásukat Társaságunkkal 
idejekorán közöljék.
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tcsen tanulmányozni. Jelentős fontosságú 
kérdés a csemetesorok égtáji irányítása. 
Külföldi és hazai vizsgálatokból egyaránt 
ismeretes, hogy a különböző égtájak felé 
irányított vetéssoroknak eltérő a sugárzás - 
tartama, fény- és hőgazdálkodása. Ezt a 
tényt feltétlenül értékesíteni kell a nagy- 
kiterjedésű erdészeti csemetekertészetek
nél is. Ugyancsak fontos lenne a mező- és 
legelővédő erdősávokkal kapcsolatos, né
hány éve már megkezdett kutatások to
vábbi folytatása. Végső következtetésként 
megái' pítható, hogy az erdésznek a 
szakmai tevékenységét mindenkor össz
hangba kell hoznia az erdő klímaigényével. 
A klíma, illetve a mikro klíma ismerete az 
avatott erdész kezében egyik legfontosabb 
eszközévé válhat az erdővel való gyümöl
csözőbb gazdálkodásnak.

Az előadást követően Réthly Antal 
visszaemlékezve félévszázados meteoroló
giai pályafutására, számos adattal egészí
tette ki a hazai erdészeti meteorológia 
történetét, melynek megindulásánál annak 
idején fiatal meteorológusként jelen volt, 
és további fejlődésében is közreműködött. 
Berényi Dénes az erdészeti mikroklíma 
kutatás több problémájához, így főként 
a vizsgálati eredmények földolgozásának 
módszereihez fűzött megjegyzéseket. Fo
dor Vince és Kéri Menyhért az erdészeti 
meteorológiai állomáshálózat fenntartásá
nak és továbbfejlesztésének kérdéseivel 
kapcsolatban szólaltak föl.

Másnap, augusztus 25-én délelőtt Papp 
László erdőmérnök tartott előadást ,,Sze
melvények az erdészeti mikroklímakutatás 
köréből, különös tekintettel a kopár olda
lakra” címmel. A rendkívül érdekes elő
adás számos mérési adatra támaszkodva, 
több jellegzetes terület mikroklímájának 
főbb vonásait igyekezett megrajzolni. így  
szikeseken, homokbuckás területeken, szik
lás és földes kopárokon, különböző égtájú 
hegylejtőkön, völgyekben, vízmosásokban 
és fennsíkokon végzett mérések eredmé
nyeit mutatta be. A felvételek során hő
mérsékletet, nedvességet, szélsebességet és 
párolgást mértek. Rámutatott arra, hogy 
már néhánynapos mérési sorozat földol
gozása után is megállapíthatók az egyes 
helyek főbb mikroklimatikus sajátosságai, 
amelyek figyelembevételével a gyakorlati 
kérdésekkel szemközt álló erdész számos 
problémában eligazítást talál. Igen helye
sen hangsúlyozta, hogy a mikroklíma 
méréseket nem csak derült sugárzási 
időjárás esetében kell végezni, hanem 
lehetőleg mindenfajta időjárásban, hiszen 
egyrészt méréseik tanúlsága szerint bizo
nyos különbségek ilyenkor is fennállanak, 
másrészt pedig ezek földerítésével a makró- 
klíma ismeretében valóban helytálló követ
keztetéseket vonhatunk le a mikroklímára

vonatkozóan. Előadása befejező részében 
kitért a mikroklíma térképezés kérdéseire, 
megemlítve, hogy ezen fontos feladat 
megoldása felé vezető úton jelenleg még 
csak a kezdeti lépéseknél tartanak.

Az előadás iránt megnyilvánult nagy 
érdeklődést az a számos felszólalás mu
tatta, amelyre az előadás utáni vitában 
sor került. Ozorai Zoltán a mikroklíma fel
mérések műszer- és méréstechnikai kér
déseihez fűzött több megjegyzést. Péczely 
György a mikroklíma térképezéseknél hasz
nálható matematikai statisztikai mód
szerek alkalmazására hívta föl a figyelmet. 
Babos Imre az erdő szélmódosító hatásai
val kapcsolatban vetett föl több problé
mát. Czelnai Rudolf az elektromos mű
szerek alkalmazásának fontosságát han
goztatta. Szőnyi László az előadásában 
említett kérdésekhez kapcsolódó néhány 
saját vizsgálati eredményét ismertette. 
Kérdő István az előadásban szereplő mérési 
módszerekkel kapcsolatban tett észre véte
két. Kulin István és Szakály József a 
mikroklimatológiai terepfelvétel és adat- 
kritika néhány kérdéséhez fűztek meg
jegyzéseket. Horváth László és Moki György 
az előadás által érintett gyakorlati erdé
szeti kérdésekkel kapcsolatban tettek több 
észrevételt, melyek saját munkájuk tapasz
talatából fakadtak. Goll György a vizsgá
latok során fölmerülő műszerproblémákkal 
kapcsolatban tett több javaslatot, többek 
között fölvetette egy műszer-ankét gondo
latát, melyet az érdekelt mikroklíma kuta-* 
tók és műszertani szakemberek bevonásá
val kellene megtartani.

Délután a vándorgyűlés résztvevői autó
buszokkal Csesznek környékére rándultak 
ki és ott Májer Antal erdőmérnök szak
avatott vezetése mellett megtekintették 
a középhegységeinkre jellemző főbb erdő- 
típusokat és azok növénytársulásait. A 
kellemes és tanulságos kirándulás a csesz- 
neki várrom megtekintésével fejeződött be.

Összegezve, megállapíthatjuk, hogy a 
vándorgyűlés kétnapos munkája során 
mind a meteorológusok, mind pedig az 
erdészek sok hasznos szemponttal gazda
godtak, és kívánatos lenne, hogy a gyűlés 
felszólalásai során annyiszor emlegetett 
együttműködés a két tudományszak műve
lői között egyre szorosabbá váljék, hogy 
mindazok a problémák, melyek az elő
adások során fölmerültek, minél előbb 
megoldásra találjanak.

A legteljesebb elismerés illeti a rendező
séget, a nagy körültekintést igénylő fárad
ságos munkájáért, de különösképpen a 
győri Városi Tanácsot előzékenységéért, 
mellyel hozzájárult a vándorgyűlés mun
kájának sikeréhez. (P. Gy.)

*
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A METEOROLÓGIAI FŐBIZOTTSÁG 
OKTÓBERI ÜLÉSE. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia IV. osztályának Meteoroló
giai Főbizottsága október 5-i ülésénSalamin 
Pál ,,A hidrológiai prognózisok kérdései” c. 
vitaelőadásának tematikáját vitatta meg. 
A vitaelőadásra még ez év folyamán sor 
kerül a Magyar Meteorológiai Társaság és 
a Magyar Hidrológiai Társaság közös ren
dezésében. Bacsó Nándor ,,A felsőfokú 
meteorológiai oktatás problémái” c. elő
adása és Béli Béla kiegészítése alapján a 
Főbizottság a meteorológiai és agromete
orológiai oktatás kiszélesítése és a jövő 
évben megszakadó meteorológusképzés 
folytatása mellett foglalt állást.

Végül Bacsó Nándor a Magyar Enciklo
pédia meteorológiai részének előkészítésé
ről számolt be. A Főbizottság jóváhagyta 
Bacsó eddigi munkáját, valamint az egyes 
szakmai területek felelőseinek jelölését. 
( K .  I . )

*

A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDO
MÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉ
NEK IV. KÖZGYŰLÉSE. Magyarországon 
jelenleg 25 természettudományos társaság 
és műszaki tudományos egyesület működik 
a Műszaki- és Természettudományi Egye
sületek Szövetségének (MTESZ) irányítása 
alatt. Az egyesületek közös ügyeinek 
szélesebb mederben való megvitatására 
kiváló alkalmat szolgáltatnak a MTESZ- 
nek három évenként tartott közgyűlései. 
'Az 1956. évre esedékes közgyűlést a Szövet
ség szeptember 21 — 22. napjain tar
totta meg impozáns keretek közt a Rózsa 
Ferenc-kultúrház nagytermében. Napiren
den szerepelt Hevesi Gyula akadémikus 
elnöki megnyitó előadása a műszaki értel
miség és a tudományos dolgozók helyzeté
ről és időszerű feladatairól ; Ajtai Miklós
nak, az Orsz. Tervhivatal elnökhelyettesé
nek előterjesztése a Műszaki Fejlesztési 
Tanáccsal való kapcsolatokról ; Valkó 
Endre főtitkár beszámolója a MTESZ 
eddigi fejlődéséről és jövő feladatairól. 
A három előadást igen élénk és változatos 
vita követte, amely végül is szépszámú 
határozati javaslat meghozatalára ve
zetett. A közgyűlés foglalkozott a Szö
vetség alapszabályainak időszerűvé vált 
módosításával. Az átdolgozás alatt álló 
alapszabály-tervezet elfogadásáról egy 
rendkívüli közgyűlés fog a közelebbi jövő
ben dönteni. A közgyűlés alkalmából az 
egyesületi élet néhány kimagasló érdemű 
munkása kormán vkitüntetésben részesült, 
többek között Dési Frigyes professzor, a 
Magyar Meteorológiai Társaság elnökét is

a kormányzat a „Szocialista Munkáért” 
érdeméremmel tüntette ki.

A MTESZ vezetősége a jó egyesületi 
munka elismerése gyanánt számos egye
sületi funkcionáriust, köztük Kéri Meny
hértet, a Magyar Meteorológiai Társaság 
főtitkárát dicsérő elismerésben és jutal
mazásban részesítette. A Közgyűlés 98 
tagú új vezetőséget választott, amelynek 
tagjai közt a Magyar Meteorológiai Társa
ság sorából Dési Frigyes elnök és Kéri 
Menyhért főtitkár foglalnak helyet. ( A. L.) 

*
SUGÁRZÁSMÉRŐK ÖSSZEHASONLÍ

TÁSA AZ NDK-BAN. Az 1955 szeptem
berében tartott moszkvai meteorológiai 
konferencián fölmerült a sugárzásmérő 
műszerek összehasonlításának szükséges
sége. E kívánság kielégítése során sugár
zásmérő műszereinknek a nemzetközi egy
ségekhez való csatlakoztatása céljából f. 
é. augusztusának második felében kéttagú 
magyar meteorológus-küldöttség : Zách 
Alfréd igazgatóhelyettes és Takács Lajos 
osztályvezető utazott a Német Demok
ratikus Köztársaságba. A magukkal vitt 
bimetall-aktinométert a potsdami főob
szervatórium sugárzáskutató osztályán a 
kedvezőtlen idő ellenére is sikerült négy 
napon át folytatott párhuzamos mérések
kel az ún. Smithsonicm-skálához hitelesí
teni. Az összehasonlító mérésekből kide
rült, hogy a relatív műszer hőmérsékleti 
függése nem változott, skálaértéke azon
ban 1,5%-kai süllyedt a régihez (1941) 
képest, míg az újabb (1955) beszerzésű 
Gorczynski-féle szolariméter skálaértéke 
mintegy 24%-kai nagyobb, mint az elő
állító gyár által megadott érték. Sikerült 
továbbá a főobszervatórium műhelyében 
az Angstrom-féle abszolút műszer felfogó 
részének a helyreállítása, a műszert kellő 
hitelesítés után a Bobitzsch-rendszerű su
gárzásírók lemezeinek egységes utánfesté- 
sére ígért festékanyaggal együtt postán 
kapjuk majd meg. A küldöttség a sugár
záskutatási kérdéseken kívül a helyszínen 
tanulmányozta a német meteorológiai szol
gálatot, és kisebb kitérő tanulmányutak 
során, a tudományos kutatás helyzetét 
és időszerű kérdéseit. Meglátogatták töb
bek közt a főobszervatórium kutató osz
tályain kívül Berlinben a rádiószonda- 
főállomást, Lindenbergben az aerológiai 
obszervatóriumot, majd a Kühlungsbom-i, 
Greifswald-i és a Brocken-i obszervató
riumokat, a Halle-i agrometeorológiai ku
tatóintézetet és ennek kísérleti területeit 
s végül hazatérőben a lipcsei szinoptikus 
szolgálati központot. (T . L.)

Kiadásért és szerkesztésért felelés: az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója 
A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZ. METEOROLÓGIAI INTÉZET HIVATALOS LAPJA

Megjelent 950 példányban — 2-564843 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)
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IDŐJÁRÁS
UOTOJXA  * W E T T E R  * T E M P S  * W E A T H E R

P. Salamin* :

Investigation of the snow melting 
in the Biikk-mountains

In January, February and March 1954 a thorough investigation was made of the 
melting processes of snow cover both in the plain and mountainous districts of Hungary. 
During the survey we set the aim to elaborate such a simple water balance method, 
which enables us to study complicated melting phenomena in space and time, possessing 
but relatively few water balance data. In the present study we expose the results of the 
survey carried out in the Biikk-mountains. The measurements were made with the 
balance instruments of the Central Institute of Meteorology measuring the weight by 
volume, and the observations were greatly assisted by the Hydrological Research Institute.

Region and periods of the survey.
The survey of Biikk-mountains was carried out in the upper catchment area of 16,7 

km* extension of the Oaradna-broolc ( Fig. 1, p. 266 ). The catchment area, after 8. Láng 
description [2], is lying between the central table-land of the Biikk-mountains — the 
so-called Bükk plateau — and the table-land of the northern and northeastern part of 
the mountains — the so-called Kis plateau. The erosion valley of the Garadna preformed 
with young breaks is the boundary line between the two plateaus. The 15 km long, 
3 — 5 km wide and 600—959 m high table-land of the Bükk plateau is built up of strongly 
karstic grey limestone, mostly from the middle trias period. The greater part ol its water 
originating from the rainfall and the melting of snow is flowing through the under
ground water courses towards the Garadna valley. The limestone part of the K is plateau 
is just as much karstic as the Bükk plateau, while the parts falling on the Garadna’s 
catchment area and consisting mostly of slate (between Ómassa and Szentlélek) are cut 
up by the surface erosion valleys. Part of the water of the Kis plateau is flowing also to 
the Garadna valley. Both the karstic table-land of the Bükk plateau and that of the 
Kis plateau play therefore a very important part in the water balance of the Garadna 
valley ; most of the snow melted on the plateaus reaches this valley. The surface of the 
investigated catchment area is divided, the slopes are steep, and in its southwestern table
land-like comer, belonging to the Bükk plateau dells are to be found. The principal 
valley is of W-E direction, giving a good possibility for the precise investigation ol the 
orographic effect on the northern and southern slopes. Its deepest point is round 350 m, 
and the highest one is about 940 m above m. s. 1. That part of the snow-water originat
ing on the investigated catchment area, which gets into the Garadna is gathering first 
on the surface and only its smaller part takes its origin from the amount percolating into 
the karstic rock.

The weather of the investigated period is characterized by the observational data 
of the meteorological station Hármaskút, lying near the water-shed. Fig. 2 (p. 267)

*) The author of this paper is Pál Salamin, candidate of the technical sciences, 
lecturer at the Polytechnical University, Hydraulic Construction Institute No. 1, 
Budapest.

5 Időjárás I



shows the daily values of the maximum and minimum temperatures, mean cloudiness, 
maximum wind-force, amount of precipitation, depth of snow cover, as well as the 
measuring periods. From the figure the following statements can be drawn :

Before the first measuring period the maximum temperature attained no more 
than twice the 0° C, the minimum temperature fell several times below —15° C ; the 
amount of precipitation surpassed 70 mm, thus this six weeks period can be considered 
as the accumulating period of the snow.

Between the first and the second measuring periods the weather was mostly bright 
and rich in insolation, the daily maximum temperature approached or exceeded the 
0° C and there were only traces of precipitation. This period can be characteristic to the 
thaw, that started under the influence of solar radiation.

Between the second and third measuring periods there were greater rainfalls, the 
maximum temperature attained almost in every case -j-£>° c, most part of the snow 
cover melted. The heat required for the melting could lie gained chiefly from the air 
by heat exchange or from the rain falling on the snow cover.

After the third measuring period only an insignificant amount of snow cover and 
some scattered patches of snow could be taken into account.
% The selection of the measuring periods can be considered successful, inasmuch the 
intervals before, between and after them are homogeneous from the point of view of 
melting.

TABLE I : Regional distribution and water

‘ 1 ' 2 1
3 4 5 6 7 8 9 10

Altitude 
m above 
m. s. 1.

Area
m%
F*
pl00

%

12—15 February

Nr Standard areas 
F, n i Vi

cm

He

mm

Vi

kg/1

Ff
F v<

(4) • (6) 
100 
cm

F,-
f h <

(4) • (7) 
10Ö
mm

1
2
3

Southern slope
<  600 

600-750 
>  750

9,0
8,5
2,8

9
3

23
41
47

53
65

(75)

0,23
0,17

(0,16)

2,07
3,49
1,32

4,77
5,53
2,10

4
5
6

Southwestern, western, eas
tern and southeastern slo
pes

<  600 
600-750 

>  750

2.2
3,9
0,2

3
3

(29)
(43)
(53)

(58)
(68)
(T9)

(0,20)
0,16
0,15

0,64
1,68
0,11

1,28
2,65
0,16

7
8 
9

Northern, northeastern and 
northwestern slopes

<  600 
600-750 

>  750

14,6
9,5
4,9

' 21 
17 
7

44
45 
52

66
68
78

0,15
0,15
0,15

6,42
4,28
2,55

9,64
6,46
3,82

10 Valley bottom <  600 4,2 8 40 72 0,18 1,68 3,0^
11
12 Treeless plateau 600—750 

>  750
3,4
1,1

8
6

43
48

78
82

0,18
0,17

1,46
0,53

2,65
0,90

13
14
15

Woody plateau
<  600 

600-750 
>  750

3,2
5,5

14,0

2
6

22

(30)
36
43

(58)
64
73

0,20
0,18
0,17

0,96
1,98
6,02

1,86
3,52

10,22
16
17
18

Narrow lateral valleys in 
southern slopes

<  600 
600—750 

>  750

2,5
1,0
3,1

1 (46)
(53)
(55)

73
(79)
(83)

(0,16)
(0,15)
(0,15)

1,15
0,53
1,71

1,83
0,79
2,57

19
20

Narrow lateral valleys in 
northern slopes

<  600 
7> 750

4,8
1,6

7 46
(55)

73 0,16 
(83) (0,15)

2,21
0,88

3,50
1,33

Total
Average —

100,0 123*
41,7 68,6

-  I 41,67 
0,165| -

68,60

N otes:
n  number o f the samplings
® depth of snow cover
H  water-content of the snow cover 
y  volume weight of the snow cover
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The precipitation data used for comparison in the research work, were derived by 
averaging the data of four meteorological stations close to the catchment area : Hármas- 
kút, Bükkfeketesár, Jávorkút and Garadna valley. The averaging could be allowed 
regarding the comparative character of the survey and the relatively small divergence 
of the data.

The method of the sampling.
In the course of the investigation period of about one month 362 samples were taken 

with a balance snow sampler. In the period 12—15 February 117 snow samples were 
taken at 48 measuring points, between 26 and 28 February 175 snow samples at 56 
points, and in March 12—14 70 snow samples were examined at 26 measuring points. 
The total number of the measuring points were 70 ( Fig. 1, p. 266). Measurements were 
made at 17 of these points on 3 occasions, at 26 points on 2 occasions and at 27 points 
on one occasion.

The following principles were kept in view by the sampling :
a) from each area, representative from the point of view of the snow accumulation 

or snow melting, typical samples are to be taken characterizing well the area in question,
b) at each measuring point at least two samples are to be taken,
c) the observation must be carried out even in the hardest snow conditions.
With a view to the snow accumulation and snow melting the following characteristic

areas were determined :

balance data of the snow cover, 1954

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26-28 February 13-27 Febr. 12-14 March Ending 
date oi 
the con
tinuity 
of the 
snow 
cover

nf Vi

cm

Hi

mm

Vi

kg/1

F * 
F v‘ 

«)-(12)
fH ,  

(4) •(«)
Hu. 27. 

Hix.13.
(13)—(7) 
mm

Fi 
F '

(Hll.27. 
1̂1.13.)
mm

Hi Vi

cm

lb

mm

Vi

kg/1

Fi Fx
pVi F Hi

(4)-(20)|(4)-(21)
100
cm

100
mm

100
cm

100
mm

11 5 15 0,30 0,45 1,35 III. 1
6 10 29 0,28 0,85 2,47 III. 1

— (18) (47) (0,26) 0,50 1,32 III. 6
1 11 (29) (0,26) 0,24 0,64 III. 4
3 (26) (62) 0,24 1,01 2,42 — — — — — — — — III. 9
3 (41) 87 0,21 0,08 0,17 8 0,016 — - - — — — III. 11

32 38 81 0,21 5,55 11,83 15 2,190 — — — — — — III. 11
33 41 86 0,21 3,90 8,17 18 1,710 — (12) (44) (0,37) — — III. 13
11 46 99 0,21 2,25 4,85 21 1,029 8 15 52 0,35 0,74 2,55 III. 16
12 37 83 0,22 1,55 3,49 11 0,462 - - - - - - III. 12
8 36 94 0,26 1,22 3,20 16 0,544 — — — — — — III. 12
8 44 102 0,23 0,48 1,12 20 0,220 4 18 69 0,38 0,20 0.76 III. 16

_ (30) (66) (0,22) 0,96 2,11 8 0,256 — — — — — — III. 10
13 33 76 0,23 1,82 4,18 12 0,660 — — — — — — III. 12
24 38 92 0,24 5,32 12,88 19 2,660 18 12 40 0,34 1,68 5,60 III. 15
3 39 (88) 0,22 0,98 2,20 15 0.375 — — — — — — III. 10

_ (47) (98) (0,21)1 0,47 0,98 19 0,190 — — — — — — III. 11
— (53) (105) (0,20) 1,64 3,26 22 0,682 — — — — — — III. 13
16 39 88 0,22 1,87 4,22 15 0,720 — — — — — — III. 12

— (53) (105) (0,20)| 0,85 1,68 22 0,532
'

- (16) (58) (0,36) — - III. 16
184* _ — — 31,99 72,54 — 12,066 30** — — — 2,62 8,91 —

- 31,9 72,5 0,227 — — — 12,1 — 2,6 8,9 0,340 — ' —

F  extension of the catchment area
( ) values determined by estimation or by approximating graphical analysis 

* disagrees with the corresponding data in the text, because in case of the samples taken on the border line 
of two areas, the data were used in relation to both areas 

*• does not contain snow patches measurements
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areas of the same relief-type (valley bottom, mountain side, ridge, plateau, glens 
and large valleys, narrow and broad ridges etc.),

areas of the same leading points of the compass (slopes and valleys of northern, 
northwestern, western etc. exposure or direction)

areas within the same altitude zone «  600 m, 600 — 750 m, >• 750 m), and 
areas of the same cultivation (grass-land, pasture, forest, clearing, brushwood 

etc.).
The areas of the same relief, cardinal point, height and partly of the same branch 

of cultivation were classed as shown in Table I ( Fig. 3, p. 268J. The 20,3% of the region 
is mountain side of southern, and 29,0% of northern exposure, its 22,7% is more or less 
woody table-land-like region.

Moreover we have to mention that during the progress of the melting the border 
line of the continuous snow cover and the places of the snow patches were also deter
mined (Fig. 4, p. 269).

General results of the survey.
The orographic and vegetation effects were taken into consideration during the 

investigation also, as well as the effects related to certain components of the heat- and 
water balance of the snow cover.

It was stated that the water-content, the volume weight and the depth change as 
the functions of orographic factors:

the snow depth, the water-content and the volume weight are changing consider
able on the southern slopes of the mountains, the first two values are greatly decreasing, 
while the volume weight is greatly increasing ;

on the northern slopes, on ridges and in valley bottoms the factors mentioned are 
changing less strikingly ;

the change of the water-content can be of opposite sign on the northern and on the 
southern slopes.

The data and figures exposing the general orographic effects in detail are published 
in bibliography [3].

The analysis of the effects due to cultivation branches and vegetation has led to very 
interesting results too. It was shown that the snow cover is the deepest on grass-lands 
and pastures lying between forests, and its water-content and its volume weight is the 
greatest there too. On the other hand, the snow cover is the thinnest in the middle-aged 
forests having the smallest water-content and volume weight. The older and younger 
forests are in an intermediate position. This indicates clearly the climatic effect of the 
closing of the forest even in the winter half-year. It can be stated furthermore that the 
change of the volume weight is much smaller in connection to the change of the vegeta
tion groups than in consequence of the change of altitude. Making comparisons between 
the leafy forest and the pine-wood it was stated that the snow cover is considerably 
deeper under the leafy forest (which is leafless-in winter), it contains more water, but its 
volume weight is smaller that that of the snow cover under the pine-wood of a greater 
closing even in winter. The results of the measurements supporting our statements are 
published also in bibliography [3].

Though there were no comprehensive and detailed heat balance investigations, 
nevertheless during water balance observations attention was paid to the heat balance 
of the snoiv cover (energy economy), as well as to its controlling factors.

The chief factors influencing the heat balance of the snow cover are as follows : 
on the credit side of the heat balance :

condensation or sublimation of the water vapour content being in the spaces and 
on the surface of the snow cover, 
solar radiation,
radiation of the air towards the snow, 
heat exchange with the air, 
rain falling on the snow cover,
heat conduction from the air and from the ground ; 

on the debit side of the heat balance : 
evaporation, 
reflected radiation.
Of the above-mentioned factors the condensation and sublimation, the solar radiation, 

as well as the effect of the rain falling on the snow cover will be briefly examined.

IV



In the spaces and on the surface of the snow cover in some cases the c o n d e n 
s a t i o n  a n d  s u b l i m a t i o n  of a considerable amount of w a t e r  v a p o u r  
can be observed. The comparison of the observational data of 12—15 and 26 — 28 Feb
ruary indicates such a phenomenon. In the fortnightly measuring period, when preci
pitation was observed in traces at best (Fig. 2,p. 267), excepting the slopes of southern, 
southwestern and southeastern exposure, the water-content increased to a considerable 
extent in comparison with the original amount (17th column, Table I). This increment, 
when data are arranged according to height, gives the following picture :

below 600 m .................................  14 mm
600 — 750 m ...................................  16 mm
above 750 m ...................................  20 mm.

The direct effect of the s o l a r  r a d i a t i o n  can be similarly observed, to a 
smaller extént before the first measuring period and to a greater extent between the 
first and second measuring periods. This effect is very clearly marked by the difference 
of the 1st and 9th line in Table I. On 13 February the volume weight is 0,23 on the southern 
slope below 600 m, the depth of the snow cover is 23 cm ; at the same time on the northern 
slope above 750 m the volume weight is 0,15 and the depth of the snow cover is 52 cm. 
In the latter values, of course, the altitude-effect is also involved. The difference at some 
measuring points is still greater. For example :

at measuring point No. 20 . . y — 0,27 and v =  16 cm and
at measuring point No. 67 . . y =  0,12 and v =  57 cm.

The effect of solar radiation is further increasing — as mentioned already — bet
ween the two first observing periods. The snow cover disappears entirely at some places 
on the southern slopes, while the change on the northern slopes is still insignificant. For 
example :

at measuring point No. 12 . . y =  0,36 and v =  8 cm and
at measuring point No. 67 . . y =  0,17 and v =  47 cm.

The effect of the r a i n  f a l l i n g  o n  t h e  s n o w  c o v e r  can be observed 
between the second and the third periods. This effect at this time is no more independent 
of the thermal effect due to the heat exchange with the air. However, the effect of the 
rain falling on the snow cover can be separated to a certain degree by analysing the 
daily values. On comparing the daily precipitation data shown on Fig. 2. and the corres
ponding parts of the lines characterizing the values of the depth of snow cover, it can 
be stated that even in case of an excessive daily precipitation, the line characterizing 
the snow depth have not become steeper, that is, the subsidence of the snow cover have 
not increased to a particular extent, but it subsided rather independently of the amount 
of precipitation. The part of the snow cover remaining continuous in the SW corner 
of the catchment area proves also the small influence of the rain. The rain fallen in the 
first days of March filtered through the snow cover without melting it. The meteorolo
gical observations of Bükk, as well as the actual investigations are confirming the fact 
the rain causes relatively small subsidence in the snow cover comparing it with the effect 
of the spring temperatures [3.]

In the course of the water balance observations a thorough investigation was made 
of the water balance of the snow cover and of its controlling factors.

The most important factors governing the water balance of the snow cover are : 
on the credit side of the water balance :

the precipitation of solid or liquid state,
the inside the snow cover or on its surface condensating or sublimating part of
the water vapour content of the air ; 

on the debit side of the water balance :
the evaporation and
the percolating water (snow- and rain-water).
The values of the amount of precipitation, the depth and the volume weight of 

snow cover can be used to characterize the above factors. We next consider the change 
of the precipitation amount with height, the values of the depth of snow cover on the 
standard areas, and we sum up the general laws of the variation of volume weight.

The change of the precipitation amount w i t h  h e i g h t  can be most simply 
determined by adequate grouping of the data of the first measuring period. For, in this 
first period — as we have seen it — the snow cover scarcely lost any water, unless on 
the southern slopes in the lower layers. Thus the height distribution of the precipitation
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can be well characterized with the 117 samples taken at 48 measuring points. Working 
up the data, the water-content, weighted according to the snow-covered areas, was 
summed up separately (column 10, Table I) according to the regional distribution of the 
three altitude zones. Then the sums were divided by the per cent of the regional contri
bution of the 3 altitude zones, thus the average amounts of precipitation in the respec
tive zones were obtained. That was followed by the calculation of the relative values 
(in %) of the average precipitation amount in the respective zones and in the whole 
area :

below 600 m ...................................  93%
600—750 m ...................................... 99%
above 750 m .......................................  111%

The percentage values so obtained pharacterize fairly well indeed the increase of 
the amount of precipitaion with height.

T h e  d a i l y  v a l u e s  o f  t h e  d e p t h  o f  s n o w  were determined by 
graphical means on the basis of the observations of Hármaskút meteorological station, 
hiking into consideration the readings of February 12—15, 26 — 28 and March 12—14 
( Fig. 5, p. 272.) This figure shows the Hármaskút-observations as well as the measured 
values for 20 standard areas according to Table I. Then we connected the points re- 

* presenting our observations, and these curves displayed daily variations similar to the 
values of Hármaskút, and from them we read off the estimated values of the depth of 
snow belonging to the individual standard area. On the basis of that figure we determined 
also the probable ending date of the continuity of the snow cower (column 25, Table I).

T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a n g e  o f  v o l u m e  w e i g h t  proved again 
the correctness of the experimental method [4, 5] determined on the basis of the investiga
tions executed in several parts of Hungary and studying the melting processes in the 
Hungarian chmatic conditions. At this experimental method we had the following 
initial assumption :

According to the heat and water balance conditions of the examined area, a lower 
limit (y a ) of the volume weight can be found, till the attainment of which every drop 
of the snow-water remains in the snow cover as capillary and freezing water ; and 
similarly an upper limit (yf) can be found, after the reaching of which the filtering away 
of the water starts and the snow cover loses water. If the volume weight is between the

TABLE II : Formulae to determine the amount of snow-water

Range of the 
volume weight

Computation of the volume weight y [kg/1] 
if on the (i—1) th day there was

Computation 
of the

water-content 
Hi and 

[mm]

Computation of 
the snow-water

[mm]
i

no precipi- ,, V  1 much ram tation little rain snow

y<Va ? h
yi ~  10 vt (1)

if h2i= 0
Hi=10yi Vi

(5)
H'i=Hi
if h2i +  0

H{=10yi Vt
H'i=Ht +  h2i

(6)

if K  i=0  
l- -7/j Hi+i

(7)

if h2i =p 0

(8)

y « < y  < 7 / Vi=yt-i+(vi-i-vi) ° ’01 (2) H i-i (3)
yi~~ 10 vt

y reached yt Vt=Yi (4)

N otes:
y a  the lower limit of the volume weight, till the attainment of which every drop of the snow-water remains 

in the snow cover, in Hungarian conditions: 0,22 — 0,25;
V /  the upper limit of the volume weight, after the reaching of which the filtering away of the snow-water 

starts, in Hungarian conditions 0,35 — 0,40 kg/1; 
h  rain or snow in mm ;
A, snow or smaller precipitation amount which did not involve the subsidence of the snow cover ; 
h 2 greater precipitation am ount; 
v  depth of snow cover in cm.
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two limits, the snow cover — corresponding to the momentary heat-and water balance 
conditions — remains or trickles away. The lower and upper limits are given in Table 
II. The basic relationships of the method derived on hand of the outlined initial assump
tions are summarized in Table II as well (relationships 1 — 4).

Herewith should be referred to, that the regional average value of the volume 
weight rose from 0,165 to 0,227, later to 0,345 during the four weeks’ testing period on 
the area of continuous snow cover. On the snow patches the volume weight varied 
between 0,34 and 0,43, but in the average it was between the limits of 0,36—0,40. During 
the rise to 0,227 there was no loss of water except on the southern slopes, the water- 
content increased even during the condensation. The limits of the volume weight (Table 
I I )  proved to be correct by these observations.

Detailed results of the investigations.
During the detailed investigations the daily amount of the snow-water was deter

mined on certain standard areas and on the whole of the catchment area. At these 
investigations the balance of the water amounts gained and lost daily by the snow cover 
was studied by means of the volume weight and the depth data obtained on 70 measuring 
points of 20 different standard areas. This balance is expressed by the water economy 
equation that runs as follows, giving the amount of the originating snow-water [4] :

=  h +  10 (ye-ve — yv-vv),
where h# the amount of the snow-water in mm,

h the amount of macro- and microprecipitation in mm,
ye ve the average volume weight of the snow cover in kg/1, and its depth in 

cm at the beginning of the investigation period, respectively, 
yv, vv the average volume weight of the snow cover and its depth at the end 

of the investigation period, respectively.
In this equation the amount of the evaporated water being not computed separa

tely, in solving the equation we do not get the amount of the melted snow, but the 
approximative value of the entire disappeared snow. At the choice or the determination 
of the single terms of the equation we proceed according to the principles discribed 
above. In solving the equation we use the relationships 5—8 summarized in Table II.

To illustrate the method a computation made for a treeless plateau above 750 m, 
standard area No. 12 (Table I I I )  is enclosed to our study.

This table contains beside the serial numbers and the dates the amounts of preci
pitation (h) and their cumulative sums (Eh). The values in brackets in the 3d column 
between 14 and 25 February come from the estimated distribution of the 18 mm conden- 
sated amount* determined for the standard area, while the values between 26 February 
and 12 March represent the daily average precipitations corrected by a factor of 1,11 
to take the height above sea level also into consideration. In the 5th column are the 
values of the depth of the snow determined by graphical analysis ( Fig. 5, p. 272) and in 
column 6 their differences are to be found. Owing to the character of the computation 
the thickly set values in column 4 and 5 correspond to the direct observational data (12th 
line, Table I). In order to simplify further computation the column 7 contains the preci
pitation fallen in the form of snow, as well as the amount of smaller precipitation in 
liquid state in mm, which does not cause yet any subsidence in the snow cover ; in 
column 9 are the rests of the precipitation values in mm. The volume weight values of 
column 8 were computed by means of different formulae, those to be found in lines 
l — 16 by means of the first formula of Table II, those in lines 17 — 23 and 25 — 26 by the 
second formula, that in the 24th line by the third formula and finally those in lines 
26 — 31 by the fourth formula. The value of ya =  0,24 has been taken for the lower limit 
of the volume weight and the value of 0,38, obtained by direct observations, for the 
upper limit. The thickly set values, especially that in the 15th and to a certain degree 
that in the 29th line, prove the correctness of the experimental method. The value in the 
15th line corresponds to the result of the direct observation, and that in the 29th line 
satisfies the assumptions given for the upper limit. Getting thus acquainted with the 
values needed for the solution of the water economy equation (h, v and y), the daily

*) According to column 17 in Table I the water-content of the snow cover 
increased by 20 mm between the two first periods, while according to column 3 in 
Table III 2,2 mm snow had fallen altogether: 20 mm — 2,2^18 mm.
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amounts of snow-water in lines 1 — 16, 23, 25—26 and 29 — 31 were computed by the 
formulae 5 and 7, and those in lines 17 — 22, 24 and 27 — 28 by the formulae 6 and 8. 
The intermediate step of the computation is shown in column 10, and the final result 
in column 11.

Taking into consideration the values of the daily snow-water amount so obtained 
for the 20 standard areas, the melting processes were determined for the three altitude 
zones. The final results are given in Fig. 6, p. 276. This figure shows well the storing and 
run-off-delaying effect of the snow cover. The precipitation on 12 days out of 74 reached 
the ground in liquid state (as rain- and snow-water). Some idea is given in Fig. 6 of the 
effect of the increase in height : the melting process is shifted gradually in the different 
altitude zones.

t
TABLE III: The melting process on a treeless plateau above 750 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr Date h I h V K V h2 133
 03 K

mm mm cm cm mm k?/l mm mm mm

1 II. 13 82 48 0,17 82
2 14 (1) 83 47 1 i 0,175 — 82 —
3 15 (1) 84 46 1 i 0.18 — 83 —
4 16 (2) 86 45 1 2 0,185 — 84
5 17 (1) 87 45 — I 0,19 — 86 —
6 18 (1) 88 44 1 i 0,20 — 87 —
7 19 (2)

(2)
90 44 — 2 0,20 — 88 —

8 20 92 44 — 2 0,205 — 90 —
9 21 (2) 94 44 _ 2 0,21 — 92

10 22 (1)
(2)

95 44 — i 0.215 — 94 —
11 23 97 43 1 2 0,22 — 95 —
12 24 (2) 99 43 — 2 0.225 — 97 —
13 25 (1) 100 42 1 1 0,235 — 99 —
14 26 2,2* 102 42 — 2 0,240 — 100 —
15 27 — 102 44 _2 — 0,23 — (102) —
16 28 1,2* 103 43 i i 0,24 — (102) —
17 III. 1 0,6# 104 43 _ — 0,24 1 103 —

104
18 2 4,8« 109 42 i — 0,25 5 (104)

109 i
19 3 20,6* 129 40 2 _ 0,27 20 108

128 18
20 4 0,4» 130 38 2 _ 0,29 1 110

111 —
21 5 12,1# 142 36 2 — 0,31 12 111

123 11
22 6 5.8*

OO 34 2 — 0,33 6 112
118 6

23 7 3,4* 151 32 2 3 0,35 — 112 —
24 8 0.8# 152 35 - 3 — 0,33 1 115

116 1
25 9 — 152 32 3 — 0,36 — 115 9
26 10 _ 152 28 4 — 0,38 — 106 11
27 11 0.9* 153 25 3 _ 0,38 1 95

96 16
28 12 1,3« 154 21 4 — 0,38 1 80

81 13
29 13 ■_ 154 18 3 — 0.38 — .68 19
30 14 — 154 13 5 — 0,38 — 49 • 26
31 15 _ 154 6 ( — 0.3s* — 23 23
32 16 - 154 - 6 - - _ — -
To
tal 72,!

I ' 1
154 48 24 48 - 154
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To demonstrate the accuracy of the present water balance method it may be mention
ed that the sums of the average values of the fallen precipitation and the volume weight 
measurements, as well as the sums of the values determined by the water balance com
putations differ no more than in 5,7 mm (the total of the precipitation till the 15th 
of March 1954 is 132,5 mm, and the total of the snow- and rain-water is 126,8 mm). The 
greater part of this 5,7 mm difference comes from the evaporation and melting losses 
of the 46 days accumulation period. The observational and measuring errors are falling 
also upon this difference, as well as the errors originating from the experimental character 
of the water balance computation.

The results obtained in this investigation can be utilized in the field of the theoretical 
research problems in meteorology and hydrology, as well as in the problems of the practical 
agriculture and the economy of water-supplies.

*
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I

E. Antal — G. Péezely*

Beiträge zur Kenntniss der Bewölkung bei 
den verschiedenen Grosswetterlagen von Ungarn

I.

In dieser Arbeit werden, als Fortsetzung eines früheren Aufsatzes [1] die Bewölkungs
verhältnisse bei verschiedenen Grosswetterlagen untersucht. Alle diese Forschungs
arbeiten werden unter der Zielsetzung ausgeführt, die Rollen zu klären, die von den 
einzelnen Grosswetterlagen bei der Ausgestaltung des khmatischen Charakters unseres 
Landes gespielt werden. Als einleitende Schritte wurden im Vorjahre die Verteilungen 
der zwei wichtigsten Wetterelemente, der Temperatur [1] und des Niederschlages, [2] 
in Bezug auf ihr Verhalten in den verschiedenen Grosswetterlagen bearbeitet. Da von 
solchen Bearbeitungen ein grosser Aufwand an Arbeitsstunden erfordert wird, mussten 
wir uns darauf beschränken, zunächst nur ein grosszügiges Bild zu entwerfen ; die 
eingehendere Untersuchung von Einzelheiten musste vorläufig auf geschoben werden.

Die Bewölkungsverhältnisse sollen durch Himmelsbedeckung und Wolkenformen 
gekennzeichnet werden. Indem solche Beobachtungen nicht mit Hilfe von Instrumenten 
ausgeführt werden, mussten die verwendeten Beobachtungen mit gebotener Vorsicht 
ausgewertet werden. Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich hauptsächlich bei der Be
arbeitung der Wolkenformen, worauf später noch eingegangen werden soll.

Unsere Untersuchungen gründeten sich, ebenso wie in der Arbeit [1], auf die Beo
bachtungsreihen von Budapest. Zur Bearbeitung der Himmelsbedeckung wurden die 
50 Jahre 1901 —1940 und 1946—1955 herangezogen. Die WTolkenformen wurden aus 
den synoptischen Beobachtungen der 10 Jahre 1946—1955 ermittelt. Die verwendete 
Einteilung der Grosswetterlagen kaim in diesen Rahmen nicht ausführlich wiedergegeben 
werden, deshalb soll hier auf den vorangehenden Aufsatz [1] verwiesen werden, wo eine 
Beschreibung der Grosswetterlagen und ein Verzeichniss der verwendeten Abkürzungen 
zu finden ist.

II.

1. Zunächst soll die Himmelsbedeckung (Wolkenmenge) behandelt werden. Vor 
Allem haben wir die Durchschnittswerte der Himmelsbedeekung einer jeden Grosswetter
lage für alle Monate bestimmt. Diese Zahlenwerte dürften als wichtige Kennwerte für 
die Witterung der einzelnen Grosswetterlagen betrachtet werden, zumal durch die 
Wolkenmenge ein sehr wesentlicher Einfluss auf die Grösse der eingestrahlten bzw. 
ausgestrahlten Energiemengen ausgeübt wird. Nach der Feststellung dieser Kennzahlen, 
denen vorzüglich eine klimatologische Bedeutung zukommt, gingen wir daran, eine 
Untersuchung der Häufigkeitsverteilung der Durchschnittswerte vorzunehmen. Solche 
Häufigkeitswerte besitzen ein gewisses Interesse vom Standpunkt der Wettervorhersage, 
indem man für die drei Gruppen der Himmelsbedeckung (heiter, wolkig, bedeckt) V ahr- 
scheinlichkeitswerte des Auftretens in den einzelnen Grosswetterlagen erhält. Bekannt-

*) Verfasser dieser Abhandlung sind Emanuel Antal und Georg Péezely, wissen
schaftliche Mitarbeiter an der Zentralanstalt für Meteorologie (Budapest).
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lieh ist die Vorhersage der Bewölkung von grösster Bedeutung, da sie als eine Grund
lage zur Vorhersage des Tagesganges der Temperatur darstellt ; selbst bei sonst gleichen 
Ausgangsverhältnissen kann der Tagesgang sehr verschieden ausfallen, soweit eine 
starke Beeinflussung duck das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Bewölkung 
\ oiliegt. Weiter haben wir, um die Realität der gefundenen Unterschiede zu überprüfen, 
Signifikanzproben ausgeführt, um die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit von Bewöl
kungsverhältnissen in verschieden Grosswetterlagen festzustellen. Bleibt namentlich 
die \\ ahrscheinlichkeit für das Übereinstimmen der Bewölkungsverhältnissen in zwei 
verschiedenen Wetterlagen unter einem gewissen Schwellenwerte, so darf man darauf 
schliesscn, dass die gefundenen Unterschiede nicht das Werk von zufälligen Schwankungen 
sei, sondern als die Spiegelung einer reellen Tatsache aufgefasst werden dürfe. Werden 
die Häufigkeitsverteilungen aller Grosswetterlagen paarenweise verknüpft, kann es 
festgestellt werden, ob diese in signifikanter Weise von einander abweichen, oder aber 
keinerlei wesentliche Unterschiede vorliegen. Im eisten Falle ist es zu ersehen, dass die 
verschiedenen Grosswetterlagen tatsächlich in den BewölkungsVerhältnissen zum Aus
drucke gelangen.

Tabelle I. enthält die mittlere Bewölkung der einzelnen Grosswetterlagen für jeden 
Monat. In labeile II. werden die Abweichungen von den Normalwerten angegeben, 
welche auf die verarbeiteten 50 Jahre errechnet wurden. Auf dieser Grundlage 
können die einzelnen Grosswetterlagen in folgende vier Gruppen eingeteilt werden :
1. Grosswetterlagen, welche im ganzen Jahre, oder wenigstens im grössten Teil des Jahres 
(zumindest 10 Monate) mit bedeckten Himmel einhergehen. 2. In jedem Monat des

fafcl I. Durchschnittswerte der Himmelsbedeckung für die einzelnen Grosswetterlagen
Lage Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Ckt. Ncv. Dez.

(Im ............ 8,0 7,8 6,3 5,9 5,3 6,0 5,7 5,9 6,4 6,6 8,1 8,3
C h .............. 7,1 6,6 7,0 6,4 6,7 6,6 4,1 5,7 7,3 6,4 6,3 7,7
Cm* .......... 8,6 8,2 7,4 6,7 5,8 5,8 4,4 4,6 6,2 7,1 8,4 8,7
C h * ............ 6,2 6,0 6,3 6,2 6,4 6,8 6,8 6,4 6,4 6,8 6,4 6,4
CmM.......... 9,0 8,8 8,4 8,1 7,6 7,6 7,0 6,9 8,5 8,7 8,9 9,0
ChM .......... 8,0 7,4 6,8 7,0 7,3 7,0 7,8 7,0 7,0 7,8 7,2 7,6
C ................. 7,6 9,5 8,0 7,8 7,3 7,8 7,7 7,3 8,7 8,7 9.1 9,1
Aw ............ 5,7 5,1 5,3 4,9 4,4 5,3 4,9 4,7 4,7 5,5 5,8 5,8
AB ............ 5,5 4,8 4,9 5,1 4,7 5,4 5,2 5,2 4,9 4,7 5,2 5,5
A n .............. 6,8 o, i 5,9 5,8 5,5 5,1 4,8 4,7 5,3 6,3 6,6 7,0
AF ............ 5,6 5,4 5,3 5,6 5,0 4,9 4,8 4,7 4.9 5;8 6,0 6,6
A e .............. 8,1 7,4 5,5 4,8 4,7 4,1 3,5 3,0 3,8 5,3 7,4 8,6
As .............. 6,8 6,2 4,5 4,3 3,7 3,9 3,4 3,1 3,7 4,5 7,0 7,6
A ................. 6,5 5,4 2,3 3,0 2,9 2,8 2,3 2,4 2,2 3,0 5,7 6,8
Ny ............ 6,8 6,1 6,0 5,9 5,3 6,0 5,4 5,2 5,9 7,1 6,9 7,9
Normalwert 7,1 6,6 5,8 5,6 5,3 5,1 4,6 4,4 4,7 5,7 7,0 7,6

Tafel II. Abweichungen der für einzelne■ Grosswetteria qen berechneten mittleren Himmels-
bedeckung vom Normalwerte

Lage Jan. Febr. Märs April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Cm ............ 0,9 1,2 0,5 0,3 0,0 0,9 1,1 1,5 1,7 0,9 1,1 0,7
C h .............. 0,0 0,0 1,2 0,8 1,4 1,5 — 0,5 1,3 2,6 0,7 --0 ,7 0,1
Cm* .......... 1,5 1,6 1,6 1,1 0,5 0,7 — 0,2 0,2 1,5 1,4 1,4 1,1
C h * ............ - 0 ,9 - 0 ,6 0,5 0,6 1,1 1,7 2,2 2,0 1,7 1,1 --0 ,6 - 1 ,2
CmM.......... 1,9 2,2 2,6 2,5 2,3 2,5 2,4 2,5 3,8 3,0 1,9 1,4
ChM .......... 0,9 0,8 1,0 1,4 2,0 1,9 3,2 2,6 2,3 2,1 0,2 0,0
C ................. 0,5 2,9 2,2 2,2 2,0 2,7 3,1 2,9 4,0 3,0 2,1 1,5
Aw ............ — 1,4 — 1,5 — 0,5 - 0 ,7  --0 ,9 0,2 0,3 0,3 0,0 — 0,2 --1 ,2 — 1,8
AB ............ — 1,6 - 1 ,8 — 0,9 - 0 ,5  --0 ,6 0,3 0,6 0,8 0,2 —1,0 --1 ,8 — 2,1
A n .............. — 0,3 - 0 ,9 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,6 0,6 --0 ,4 - 0 ,6
AF ............ — 1,5 — 1,2 — 0,5 0,0 --0 ,3 — 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 --1 ,0 — 1,0
A e .............. 1,0 0,8 — 0,3 — 0,8 --0 ,6 — 1,0 — 1,1 — 1,4 -0 ,9 — 0,4 0,4 1,0
As .............. — 0,3 — 0,4 — 1,3 — 1,3 --1 ,6 — 1,2 — 1,2 — 1,3 -1 ,0 — 1,2 0,0 0,0
A ................. - 0 ,6 — 1,2 — 3,5 — 2,6 --2 ,4 - 2 ,3 — 2.3 - 2 ,0 -2 ,5 — 2,7 --1,3 -0 ,8
Ny ............ - 0 ,3 -0 ,5 0,2 0,3 0,0 0,9 0,8 0,8 1,2 1 ,4 - -0,1 0,3
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Jahres, oder in überwiegendem Teile des Jahres, heiter. 3. Im Winterhalbjahr mehr 
heiter, im Sommelhalbjahr mehr bewölkt. 4. Winterhalbjahr mehr bewölkt, Sommer
halbjahr mehr heiter.

Die Grosswetterlagen Cm, Cm*, CmM, ChM und C können zur ersten Gruppe ge- 
■reclinet werden, was überwiegend mit der auftretenden Aufgleitbewölkung zusammen
hängt. Die stärkste Bedeckung tritt bei den Grosswetterlagen CmM und C auf, welche 
hierzulande die kräftigsten Aufgleitlagen mit sich bringen.

In Gruppe 2. gelangen die Gross Wetterlagen A und As. Der Erwartung gemäss 
konnte festgestellt werden, dass die geringste Bewölkung bei der Grosswetterlage A auf- 
tritt, wobei die wolkenauflösende Wirkung der absteigenden Luftbewegung sich aus
wirkt. Es ist klar zu entnehmen, dass in den Wintermonaten die Wolkenarmut weniger 
ausgeprägt ist, was aller Wahrscheinlichkeit nach dem Umstande zugeschrieben werden 
sollte, dass in winterlichen Antizyklonallagen häufig Strahlungsnebel auf treten,-welche, 
soweit sie die ganze Himmelsfläche bedecken, auch in der Wolkenmenge mit einberechnet 
werden. Im Grossen und Ganzen liegt auch bei der Lage As ein ähnlicher Sachverhalt 
vor. Auch hier sind die Wintermonate weniger heiter, und auch hier kann eine Erklärung 
in der Nebelbildung gesucht werden. Hier ist aber hauptsächlich eine advektive Nebel
bildung von grösster Wahrscheinlichkeit : am Rande der sich nach Süden bewegenden 

.Antizyklone wird eine mildere Meeresluft herangeführt und sobald dieselbe hier über 
der abgekühlten Bodenoberfläche angelangt, setzt die Nebelbildung ein.

Zur Gruppe 3. gehören die Lagen Ch, Ch*, Aw, AB, An, AF  und Ny. Zu einer 
Erklärung des hier auftretenden Jahresganges können wir uns folgender Voraussetzungen 
bedienen :

Die relative Wolkenarmut der Lage Ch* im Winter kann mit der turbulenten Luft
bewegung an den durchziehenden Kaltfronten begründet werden, welche sich ungüstig 
für ein häufiges Auftreten der Ausstrahlungsbe.wölkung und der Nebelbildung aus
wirken. Bei den Lagen Aw und AB  kann die sommerliche Bewölkungszuhahme durch 
die Bildung von Instabilitätsbewölkung infolge kräftiger Konvekzion in den Luftmassen 
an und nach Kaltfronten erklärt werden. Die starke Bewölkungsabnahme im Winter 
kann auch hier, gleich wie im Falle der Lage Ch*, der turbulenten Luftbewegung nach 
Kaltfronten zugeschrieben werden. Bei den Typen An und AF  dürfte die grössere Be
wölkung im Sommer teilweise mit ein häufiges Auftreten der Ostgewitter Zusammen
hängen, die eine Erhöhung der konvektiven Bewölkung mit sich bringen. Die herbstliche 
Bewölkungszunahme bei An erfordert noch eine weitere Untersuchung.

Es ist auffallend, dass die Lage AF  im Winter wesentlich heiterer ist, als die Lage 
An. Nach unserer Voraussetzung dürfte hier der Umstand sich auswirken, dass bei 
An oft infolge des orographischen Einflusses der Karpathen sog. umschliessende Iso
baren entstehen, welche im Karpathenbecken einen zyklonalen Wirbel mit Bewölkungs
zunahme enstehen lassen. Hingegen besteht bei AF  eine Zufuhr von Kaltluft aus Nord
osten, wobei die advektierte Luftmassen über Ungarn zu Stillstand kommen und im 
Inneren der Kaltmasse, die auch sehr trocken ist, ein heiteres Wetter sich ausbilden 
kann. Wir halten es aber für nötig, dass diese- Frage später noch eine Überprüfung er
fahre. Zu dieser Gruppe kann auch noch die Lage N y  gezählt werden, da es sich aber um 
einer vermischten Übergangslage handelt, wären hier weitere Schlüsse nicht am Platze.

In Gruppe 4 gelangt die Lage Ae. Hier entstammt die grössere winterliche Bewölkung 
teilweise den Zyklonen, die in der westlichen Nachbarschaft des Landes liegen, und teil
weise — namentlich in Spätherbst und im Frühwinter — der häufigen Nebelbildung, 
die bei dieser Lage bekannterweise einen advektiven Charakter besitzt.

Tabelle III. enthält die Häufigkeitsverteilung der Tageswerte der Himmelbedeckung. 
Da es zu weitläufig gewesen wäre, in der Tabelle alle 10 Grade der Himmelbedeckung 
aufzunehmen, werden hier die Werte für 3 zusammengelegte, in der Praxis auch besser ver
wendbare Gruppen angegeben. Dies sind die folgenden : heiter =  0,0—1,9 ; wolkig =  
2,0 — 7,9, bedeckt =  8,0—10,0. Diese Tabelle könnte in der Prognostik eine Verwendung 
finden bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, mit welcher bei einer gegebenen 
Grosswetterlage diese drei Bewölkungszustände erwartet werden können. Wie ersichtlich, 
handelt es sich in gegebenen Fällen um ziemlich grosse (über 75%) und auch recht ge
ringe (unterhalb 10%) Wahrscheinlichkeitswerte. In der Prognostik kommt vor allem 
den hohen Wahrscheinlichkeitswerten eine Bedeutung zu. Hingegen deuten die niedrigen 
Werte nur auf eine Unwahrscheinlichkeit des Auftretens der betreffenden Kategorie, 
ohne Aufschluss über die Wahrscheinlichkeiten der übrigen zwei Kategorien zu enthalten. 
Am besten können solche Hilfsmittel im Falle verwendet werden, wenn gleichzeitig für 
eine gewisse Kategorie eine sehr hohe, z. B. 75% übertreffende und für eine andere Kate
gorie eine unter 10% liegende Wahrscheinlichkeit in Erscheinung tritt.
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Tafel III. Häufigkeitsverteilung der Bewölkung für verschiedene Grosswetterlagen, % 
(D — heiter, F =  wolkig, B =  bedeckt)

Lage Jan Febr März April Mai Juni
D F B D F B D F B D F B D F B D F B

Cm . . . . 0 42 58 0 37 63 12 50 38 14 52 34 10 72 18 5 68 27
Ch.......... 0 58 42 0 70 30 4 46 50 3 69 28 2 62 36 2 71 27
Cm* . . . 1 25 74 2 36 62 4 43 53 7 53 40 8 65 27 1 79 20
Ch*........ 2 67 31 3 71 26 4 66 30 7 62 31 5 56 39 0 60 40
CaiM . . . 0 27 73 1 26 73 2 25 73 1 38 61 3 45 52 3 40 57
ChM . . . 6 41 53 7 37 56 6 48 46 4 52 44 3 36 61 0 63 37
C .......... 0 45 55 0 20 80 4 26 70 3 42 55 0 59 41 0 45 55
Aw . . . . 14 60 26 15 65 20 13 66 21 8 71 21 12 70 18 9 74 17
AB ___ 13 63 24 26 51 23 25 51 24 6 69 25 17 66 17 10 68 22
A n ........ 12 42 46 23 38 39 17 45 38 16 65 19 7 68 25 10 73 17
A F ........ 22 46 32 18 61 21 20 49 31 23 46 31 9 74 17 12 79 9
A e.......... 7- 23 70 8 34 58 24 40 36 23 59 18 20 62 18 24 63 13
As ........ 4 46 50 11 44 45 24 62 14 22 57 21 30 64 6 22 73 5
A .......... 20 31 49 21 46 33 54 45 1 39 58 3 39 58 3 40 57 3
N y ........ 14 33 53 5 60 35 8 59 33 20 57 23 8 74 18 2 63 35

Lage Juli Aug. Sept Okt Nov Dez.
D F B D F B D F B D F B D F B D F B

Cm . . . . 4 77 19 6 67 27 0 74 26 6 54 40 0 35 65 2 34 64
Ch.......... 10 56 34 9 64 27 2 49 49 6 54 40 6 52 42 0 48 52
Cm* . . . 25 61 14 22 66 12 6 63 31 2 54 44 1 28 71 0 25 75
Ch*........ i 62 37 3 62 35 3 66 31 3 56 41 13 67 20 4 71 25
CmM . . . 7 50 43 11 44 45 2 28 70 1 21 78 0 22 78 0 22 78
ChM . . . 0 50 50 0 54 46 6 49 45 0 47 53 3 49 48 0 48 52
C .......... 0 50 50 9 45 46 0 17 83 0 30 70 0 19 81 0 22 78
Aw ___ 13 73 14 15 69 16 15 70 15 14 61 25 17 49 34 13 57 30
AB ___ 12 70 18 14 71 15 17 60 23 18 64 18 15 61 24 14 59 27
A n ........ 9 80 1 1 19 65 16 20 47 33 11 50 39 16 35 49 11 38 51
A F ........ 12 73 15 20 63 17 22 64 14 18 48 34 19 41 40 13 57 30
A e. . . . . . 37 63 0 43 52 5 36 49 15 25 41 34 8 33 59 3 21 76
As ........ 23 75 2 32 66 2 29 65 6 24 63 13 7 48 45 2 43 55
A .......... 52 46 2 51 47 2 58 39 3 41 53 6 26 41 33 11 40 49
N y ........ 4 83 13 9 76 15 6 68 26 5 44 51 6 48 46 6 28 66

Im folgenden soll untersucht werden, inwieweit signifikant die Abweichungen seien, 
die zwischen den Bewölkungsverhältnissen der einzelnen Grosswetterlagen gefunden 
wurden. Wie schon erwähnt, bedeutet dies eine Untersuchung der Auswirkungsweise 
der Grosswetterlagen in Bezug auf Bewölkung. Sind die einzelnen Grosswetterlagen 
ausschlaggebend für eine gewisse Gestaltung der Bewölkung, so muss eine jede Lage 
ein charakteristisches Gepräge in ihren Bewölkungsverhältnissen aufweisen. Diese Unter
suchung wurde auf Grund der 50-jährigen Reihe der Wolkenmengen vorgenommen. 
Wir konnten uns aber nicht mit der Betrachtung der Unterschiede in der Wolkenmenge 
begnügen, da gewisse charakteristische Eigenheiten der Grosswetterlagen erst beim 
Vergleich der Häufigkeitsverteilung zu Tage treten. Die Häufigkeitsverteilung wurde 
in der Weise ermittelt, dass wir die nach 10 Klassen geordneten Monatswerte für Winter
u n i Sommerhalbjahr (Oktober—März und April—September) addiert haben und je 
zwei der erhaltenen Klassen dann noch vereinten, um dadurch mehr charakteristische 
Werte zu erhalten. Diese Klassen sind : 0,0—1,9, 2,0 —3,9, 4,0 — 5,9, 6,0—7,9, 8,0—10,0. 
Die Untersuchung der Signifikanz erfolgte durch Anwendung der /--Probe, mit der 
Methode der Tabellen n. m. Die Zahl der Freiheitsgrade beträgt ( n—1) . ( m—1), d. h., da 
die Häufigkeiten für Paare von Wetterlagen verglichen wurden, haben wir n =  2 und 
m — 5, und somit ist die Zahl der Freiheitsgrade gleich 4.

In Tabelle IV. sind die Werte für / 2 enthalten. Eine Abweichung kann als signifikant 
angesprochen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Identität unterhalb der 
Grenze 0,05 liegt. Da nun bei einer / 2-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden einem Wahr
scheinlichkeitsniveau von 0,05 der Wert 9,49 entspricht, so können alle Werte von /-’, 
die 9,49 übertreffen, als Belege für eine signifikante Abweichung betrachtet werden. In
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Tafel IV7. Werte von y-
Werte, welchen keine signifikmte Abweichung zukommt, sind fett gedruckt

S ommerhalb j ahr
Cm Ch Cm* Ch* CmM ChM C Aw AB An AF Ae As A Ny

Cm . 13 7 20 119 37 47 44 13 20 23 91 110 378 5
Ch. . . 17 17 4 58 1 l 51 95 50 51 57 135 162 481 39
Cm* . 15 59 29 128 34 47 42 19 21 30 112 138 510 9
Ch* . 61 15 154 63 14 20 120 74 83 96 187 230 619 48
CmM 40 94 13 193 10 7 332 214 220 225 341 378 819 185pCÖChM 4 6 25 31 53 4 112 77 77 93 146 200 504 60

£ C . . . 12 36 13 64 2 17 1 121 85 85 96 155 204 523 70
Aw . 134 48 314 30 383 60 90 4 11 5 94 82 526 16

o AB . 119 73 364 63 416 66 110 15 1 6 63 71 379 8
An . . 67 41 201 78 203 26 40 60 60 10 66 77 418 13
AF . . 70 38 180 41 225 92 28 13 18 13 41 47 266 12
Ae. . . 38 58 183 146 166 26 21 214 161 28 38 26 171 98
As . . 68 24 183 28 229 25 45 12 28 20 6 61 98 110
A . . . 191 95 425 127 353 111 91 83 37 56 23 161 52 355
Ny .. 19 9 71 34 112 8 25 58 66 21 30 36 54 99

der unteren linken Hälfte der Tabelle befinden sich die Werte für das Winterhalbjahr, 
oben rechts diejenigen für das Sommerhalbjahr. Aus der Tabelle kann festgestellt werden, 
ob die Häufigkeit der Bewölkung einer gegebenen Grosswetterlage sich wesentlich von 
der Bewölkungshäufigkeit einer beliebigen anderen Grosswetterlage unterscheide, 
oder nicht. Wie ersichtlich, werden durch die Mehrzahl der erhaltenen Zahlenwerte signi
fikante Abweichungen bezüglich des Wahrscheinlichkeitsniveaus von 0,05 dargestellt. 
Die Werte, welche keine Signifikanz aufweisen, wurden in der Tabelle in fettem Satze 
gedruckt. Die Zahl derselben beträgt in Winter 5,7%, im Sommer 10,5% der Gesamt
zahl der Fälle. Somit unterscheiden sich im Winter die verschiedenen Gross Wetterlagen 
schärfer von einander in Bezug auf die Häufigkeitsverteilung der Bewölkung, als im 
Sommer. Man kann jedoch in Anbetracht der kleinen Zahl der nichtsignifikanten Ab
weichungen feststellen, dass die verschiedenen Grosswetterlagen tatsächlich von einer 
charakteristischen Gestaltung der Bewölkung begleitet werden. Es ist wahrscheinlich, 
dass die charakteristischen Unterschiede noch schärfer in Erscheinung treten würden, 
soweit eine solche Untersuchung für einen jeden Monat ausgeführt werden könnte ; 
bisher waren wir aber noch nicht in der Lage, dies durchzuführen.

2. Die Himmelsbedeckung allein ist unzureichend zur Kennzeichnung der Bewöl
kungsverhältnisse der verschiedenen Grosswetterlagen, da eine dicke Wolkenschicht 
einen anderen Einfluss auf Einstrahlung und Wärmehaushalt ausüben muss, als ein 
dünner Zirrcnschleier. Somit war es unumgänglich, neben der Ilimmelsbedeckung auch 
die Wolkenarten in Betracht zu ziehen. Leider liegt die Sache so, dass, obzwar die inter
nationale Klassifikation der Wolken eine gute Grundlage für die Einordnung der Wolken 
darstellt, kommt auch gegenwärtig noch eine gewisse Rolle der subjektiven Beurteilung 
seitens des Beobachters hinzu. Demzufolge musste hier eine besondeie Überprüfung der 
Angaben vorgenommen werden.

Da in den synoptischen Beobachtungen, welche als Grundlage für unsere Verarbei
tung dienten, 27 Wolkenarten unterschieden werden, erschien es notwendig, diese grosse 
Mannigfaltigkeit der Wolkentypen in einige grössere Gruppen zusammenzufassen. Ein 
solches Verfahren wird auch dadurch befürwortet, dass einige Wolken, wie z. B. Cirro- 
cumuli, mit sehr geringer Häufigkeit im Beobachtungsmaterial auftreten. Als Grund
lage für diese Zusammenfassung wurde die Wolkenklassifikation nach Berqeron ver
wendet, die zwar etwas grosszügig, aber infolge ihrer Einfachkeit und Pregnanz sehr 
vorteilhaft erscheint. Vor einer ausführlichen Besprechung der vorgenommenen Grup- 
penbildung muss es betont werden, dass diese Zusammenfassung nicht als eine neue 
WolkenklassifikaHon aufzufassen sei, sondern blos zur Vereinfachung der Verarbeitung 
der Daten eingeführt werden musste, indem hierdurch erzielt werden konnte, dass auch 
für seltenere Grosswetterlagen ein genügendes Zahlenmaterial in den einzelnen Gruppen 
erscheine.

Die Wolkenformen wurden in 6 Hauptgruppen eingeteilt. In den ersten vier Haupt
gruppen wurden genetische Gesichtspunkte berücksichtigt. Die fünfte Hauptgruppe 
wurde aus solchen Zirren gebildet, welche nicht in eine der vier vorangehenden Haupt
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gruppen eingegliedert werden konnten, und die sechste Hauptgruppe enthält Fälle, 
wo keine Wolkenbeobachtungen Vorlagen, entweder infolge den ganzen Himmel bedecken
den Nebels, oder aber weil der Himmel vollkommen heiter war. Die beiden ersten Haupt
gruppen erfuhren dann noch eine weitere Unterteilung auf Grund der Entwicklungs- 
phase der betreffenden Wolkentypen. Letzten Endes ergaben sich innerhalb der G Haupt
gruppen insgesamt 11 Wolkengruppen, in welchen auch alle Fälle des Nebels und des 
vollkommen heiteren Himmels enthalten sind. Diese Einteilung wird aus der folgenden 
Zusammenstellung ersichtlich, in welcher die internationale Benennung und die betref
fende Schlüsselzahl des synoptischen Wetterschlüssels angeführt werden :

I. Wolken der Aufgleitbewegungen. 1. Cirrus uncinus CH 4
Cirrus und Cirrostratus CH 5 
Cirrus und Cirrostratus CH 6 
Cirrostratus CH 7

2. Altostratus translucidus QM 1
3. Nimbostratus CM 2 

Fractonimbus CL 7
II. Konvektive Wolken und Wolken der 4. Cumulus humilis CL 1 

Kaltfronten.
5. Cumulus congestus CL 2 

Cumulonimbus calvus CL 3 
Cumulonimbus capillatus CL 9 
Cirrus nothus CH 3

6. Stratocumulus cumulogenitus CL 4 
Altocumulus cumulogenitus CM 6 
Altocumulus castellatus od. floccus CM8

III. Wolken der dynamischen Turbulenz. 7. Cirrocumulus CH 9
Altocumulus translucidus CM 3 
Altocumulus lenticularis CM 4 
Altocumulus CM 5
Altocumulus opacus od. duplicatus CM 9 
Cumulus und Stratocumulus CL 8

IV. Ausstrahlungswolken. 8. Stratocumulus CL 5
Stratus CL 6

V. Weitere Zirrenbewölkung. 9. Cirrus filosus CL 5
Cirrus densus CH 2 
Cirrostratus nebulosus CH 8

VI. Keine Wolkenbeobachtungen. 10. Nebel
1 1 T r p i f p T 1

Die Verarbeitung der Wolkenbeobachtungen erfolgte auf Grund der stündlichen 
synoptischen Beobachtungsreihe von Budapest aus den Jahren 1946—1955. Leider 
musste auf die Verwendung aller Stundenwerten verzichtet werden, da unter den gegen
wärtigen Möglichkeiten eine erfolgreiche Bewältigung dieses Arbeite Volumens nicht 
durchgeführt werden konnte. In Anbetracht des charakteristischen Tagesganges der 
einzelnen Wolkenformen beschränkten wir uns auf die Verarbeitung der Termine 02, 
10, 13, 16 und 22 MEZ. Die Ergebnisse wurden in den Tabellen V. und VI. dargestellt. 
Die Wahrscheinlichkeitswerte der Tabelle V. wurden in der Weise gewonnen, dass die 
Fälle aus den 10 Jahren ausgezählt wurden, in welchen die einzelnen Wolkengruppen 
beobachtet waren, und diese Zahl wurde durch die Zahl der verarbeiteten Stunden divi
diert. So erhielten wir Wahrscheinlichkeiten dafür, dass in einem gegebenen Monat die 
betreffende Wolkengruppen in einem der behandelten Zeitpunkte auftreten soll. Indem 
aber bei einer Beobachtung gleichzeitig mehrere Wolkengruppen auftreten können, 
braucht die Summe der prozentualen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Monaten 
nicht genau 100 zu betragen, da es sich nicht um alternative Ereignisse handelt. Viel
mehr kann in dieser Summe ein Kennzeichen dafür erblickt werden, wie hoch die durch
schnittliche Zahl der auf dem Himmel wahrzunehmenden Wolkengruppen ausfällt, 
und somit kommt dieser Grösse eine gewisse klimatologisehe Bedeutung zu, die auch 
dadurch belegt werden kann, dass dieselbe einen charakteristischen Jahresgang auf
weist. Diese in unseren Tabellen zahlenmässig mitgeteilte Grösse wollen wir den Koef
fizient der Mannigfaltigkeit des Himmelsbildes nennen ; sie soll im Nachfolgenden mit É 
bezeichnet werden. In Tabelle VI. werden auf ähnlicher Grundlage errechnete Wahr-
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Tafel V. Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gruppen von Wolkenarten (%)
a) N ach M onaten b) N ach Jahreszeiten
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1 9,2 9,2 10,8 11,7 15,0 11,7 11,1 12,0 11,7 10,0 6,6 6,2 8,2 12,5 11,6 9,4
2 5,5 5,1 5,8 5,2 6,2 6,6 6,3 6,0 4,9 4,5 4,6 5,6 5,4 5,7 6,3 4,7
3 31,3 30,0 19,5 12,5 11,5 9,3 7,2 8,8 9,1 15,4 41,1 28,8 30,0 14,5 8,4 21,9
4 2,6 5,0 10,6 12,0 12,6 16,4 16,9 15,4 14,4 8,2 3,2 1,7 3,1 11,7 16,2 8,6
5 1,8 5,0 5,9 22,3 36,5 39,3 34,4 25,0 15,9 5,3 2,1 1,2 2,7 21,5 32,9 7,8
6 0,9 2,4 2,5 7,0 12,0 11,9 10,1 9,7 6,6 2,9 1,7 1,1 1,5 7,2 10,6 3,7
7 31,8 32,8 37,9 38,3 43,0 44,6 39,6 36,2 39,0 38,5 38,0 31,8 32,1 39,7 40,1 38,5
8 29,0 30,0 27,6 14,9 15,2 13,0 11,8 11,5 14,7 23,0 37,5 40,2 33,1 19,2 12,1 25,1
9 6,8 8,8 11,6 14,9 18,1 21,5 17,3 18,3 14,4 10,8 8,1 6,3 7,3 14,9 19,0 11,1

10 6,8 2,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 7,1 13,7 7,6 0,0 0,0 2,6
11 14,6 13,2 20,6 14,6 8,1 6,6 13,3 17,3 22,0 24,0 9,3 7,3 11,7 14,4 12,4 18,4

É. 1,40 1,44 1,54 1,53 1,78 1,80 1,68 1,60 1,53 1,43 1,59 1,44 1,43 1,71 1,69 1,52

scheinhchkeitswerte in jahreszeitlicher Gruppierung angegeben. Da hei einigen selteneren 
Grosswetterlagen die Zahl der Fälle zu gering gewesen wäre, mussten mehrere verwandte 
Typen vereint werden. So war es angezeigt, die beiden zyklonalen Lagen von zonalem 
Charakter (Cm  und Ch) zusammenzuziehen ; dann wurden noch die Lagen mit nord
westlichen Kaltfronten (Ch*, Aw und AB) sowie auch die Lagen ChM und C vereinigt.

In der Tabelle V. werden die Daten für alle Monate mitgeteilt, zumal eine Verarbei
tung des Jahresganges der einzelnen W olkenformen in der ungarischen Fachliteratur kaum 
noch zu finden war. Wie ersichtlich tritt bei allen Wolkengruppen, mit Ausnahme der 
Gruppe 2., ein charakteristischer Jahresgang in Erscheinung. Dieser Jahresgang kann 
bei den Gruppen 1. und 9., sowie bei der Gruppe 7., wo das Minimum auf den Winter 
und das Maximum auf den Sommer fällt, durch die winterliche Verstärkung der darunter
liegenden Bewölkung erklärt werden, da von dieser Verstärkung die Beobachtungs
möglichkeiten für höhere Wolken eingeschränkt werden müssen. Ein entgegengesetzter 
Tagesgang tritt bei den Gruppen 3. und 8. auf. Für Gruppe 3. (Wintermaximum) wird 
die Erklärung in der grösseren winterhchen Häufigkeit der Aufgleitfronten geboten. 
Hier muss auf den auffallenden Wert im November hingewiesen werden, derselbe steht 
mit dem Auftritt einiger sehr niederschigasreichen Perioden in November während der 
untersuchten Dekade (namentlich im November 1949, 1950, 1952) in Zusammenhang. 
Für das Wintermaximum bei Gruppe 8. braucht keine besondere Begründung gegeben 
werden, da dies eine offensichthche Folge der Beschaffenheit dieser Wolkenarten dar
stellt. Sehr charakteristisch kann der Jahresgang bei den Gruppen 4., 5. und 6. be
zeichnet werden, wo das Sommermaximum teilweise durch den wohlbekannten Jahres
gang der Konvektionsvorgänge, andererseits durch die grössere Häufigkeit der Kalt
fronten hervorgerufen wird. Auch bei Gruppe 10. erübrigt sich die Anführung einer 
Begründung. Hingegen ist bei Gruppe 11., d. h. bei vollständiger Wolkenlosigkeit, zu 
bemerken, dass hier keine Übereinstimmung mit dem Jahresgange der Bewölkung vor
liegt. Charakteristisch ist hier das Auftreten eines Doppclmaximums (März und Okto
ber). Die wahrscheinliche Ursache kann darin erblickt werden, dass in diesen Monaten 
noch bzw. schon keine kräftigere Konvektion vorhanden sei, hingegen auch die Aut- 
gleit- und Strahlungswölken schon bzw. noch nicht kräftig genug vertreten seien. Das 
Juniminimum wäre als eine Folge der Cumulusbildung bei starker Labilisierung der 
unteren Luftschichten aufzufassen ; das Dezembermaximum kann hingegen als eine 
Folge der häufigen Bildung von Austrahlungswolken und von Nebel aufgefasst werden, 
in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Jahresgange der Wolkcnmenge, der ebenfalls 
im Dezember ein [Maximum auf weist.

Nun soll auf Tabelle VI. eingegangen werden, in welcher die jahreszeitliche Ver
teilung der Wolkengruppen auf verschiedene Grosswetterlagen dargestellt wird. Zur 
Bewertung dieser Angaben sollen die jahreszeitlichen Wahrscheinlichkeiten aus Tabelle 
V. herangezogen werden. Um ein pregnanteres Hervortreten der charakteristischen 
Eigenschaften zu sichern, werden diejenigen Daten, welche wenigstens das 1,5-fache 
die für alle Gruppen errechneten jahreszeitlichen Werte erreichen, in fettem Satze ge
druckt. Im Winter wird eine Aufgleitbewölkung vorzüglich bei den Wetterlagen Cm -f-
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Tafel VI. W a h rsch ein lich keit, d e s  A u ftre te n s  versch ied en er G r u p p e n  d e r  W o lk e n fo rm e n ,
n ach  G ro ssw e tte r la g e n  geo rd n et, in  P ro ze n te n

Gruppe Cm+Ch Cm* CmM ChM+C Ch*+Aw An AF Ae As A Ny
+A B

a) Winter
1 11,2 7,9 0,9 8,5 11,2 8,5 9,7 5,8 10,5 6,5 1 2 ,6
2 8,6 2,4 2,4 1 0 ,2 7,7 3,9 6,9 3,3 10 ,5 2,9 5,2
3 23,6 39,5 6 5 ,0 6 2 ,6 21,0 33,2 24,6 26,2 12,1 8,4 41,3
4 4,5 2,1 0,7 0,4 8 ,3 1,9 0,6 0,7 3,7 1,0 2,9
5 3,2 1,3 1,5 2,1 6 ,6 1,2 1,1 0,3 3,2 1,2 3,4
6 2,0 0,5 0 ,7 1,7 3 .2 1,2 0,0 0,5 2,1 1,0 0,0
7 4 8 ,5 36,8 21,4 33,6 41,4 26,8 22,9 28,0 35,4 17,6 36,7
8 39,0 40,0 32,5 46,0 25,6 31,0 28,1 42,0 38,0 24,0 36,2
9 9,1 6,3 2,8 7,7 9,9 9,5 6,9 5,8 12 ,1 5,0 4,0

10 5,5 7,4 6,3 2,5 1,7 4,4 0,6 8,2 13,7 2 1 ,8 5,2
11 5,9 2,1 2,0 4,3 15,1 17,5 2 4 ,6 11,4 7,9 2 6 ,8 4,0
É. 1,61 1,46 1,36 1,80 1,52 1,39 1,26 1,32 1,49 1,16 1,52

b) Frühjahr
1 10,4 12,0 13,3 12,4 13,3 9,1 9,0 12,9 2 2 ,0 12,4 14,6
2 7,6 6,2 5,8 3,8 7,4 6,3 2,8 5,2 5,6 3,0 5,8
3 *2 2 ,8 19,3 34 ,7 3 4 ,7 12,4 13,0 4,1 9,2 8,8 3,8 17,0
4 9,3 13,2 7,1 8,6 12,9 10,7 11,4 13,8 14,4 12,3 10,4
5 22,8 19,1 22,8 17,1 21,6 23,7 3 4 ,4 16,0 11,6 16,4 3 8 ,2
6 4,8 8,0 7,1 6,2 5,9 8,2 1 1 ,4 5,4 7,2 5,3 1 5 ,0
7 52,0 41,2 39,2 51,0 42,3 39,3 39,7 40,5 35,6 22,8 41,5
8 26,2 21,6 28,0 3 3 ,3 17,1 17,5 18,8 20,5 12,4 6,6 24,6
9 14,1 16,0 8,3 12,8 14,4 14,4 1 7,6 16,0 18,8 15,1 13,8

10 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,8 0,4
11 4,1 4,9 6,3 2,8 12,4 14,4 16,4 20,0 15,6 3 3 ,8 7,7
É. 1,74 1,63 1,73 1,83 1,60 1,57 1,65 1,60 1,52 1,32 1,89

c) Sommer
1 10,2 14,3 4,8 8,7 13,0 8,0 14,8 12,0 4,6 10,6 15,3
2 4,9 6,9 5,6 4,0 8,4 4,8 5,2 4,6 12 ,3 5,0 3,1
3 6,8 3,4 2 3 ,3 3 2 ,0 11,8 6,4 4,3 4,6 4,6 0,4 10,2
4 12,1 13,7 6,4 5,3 14,2 19,2 15,6 15,0 16,9 2 4 ,8 11,8
5 36,2 29,2 36,1 42,7 33,7 39,0 39,2 24,3 30,7 23,0 44,5
6 7,9 11,4 15,3 8,7 9,8 13,8 13,9 11,6 4,8 9,4 11,0
7 47,7 49,2 52,2 55,4 48,0 35,0 38,3 23,8 24,6 24,0 46,9
8 15,9 14,3 21 .7 20 ,7 16,8 9,1 11,3 6,6 7,7 3,6 9,0
9 20,0 26,8 16,8 15,3 16,4 22,8 18,3 16,9 3 2 ,2 18,5 24,3

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 9,8 12,0 0,0 1,3 8,7 10,5 9,1 2 4 ,6 12,3 2 3 ,7 7,1
É. 1,72 1,81 1,82 1,94 1,81 1,69 1,70 1,44 1,51 1,47 1,83

d) Herbst
1 13,5 .9 ,7 4,1 8,7 10,0 8,8 12,6 9,8 10,9 9,4 9,7
2 4,1 6,7 2,5 6,3 4,5 7,0 5,2 2,9 10,9 4,0 5,8
3 3 5 ,4 27,1 83 ,0 4 8 ,3 14,8 24,3 2,2 22,0 22,6 4,1 27,2
4 5,8 2,3 1,2 6,9 13,0 9,3 16 ,3 5,7 0,9 12,4 5,2
5 8,2 11 ,7 4,1 4,3 14 ,7 7,2 9,7 3,2 2,7 6,6 9,7
6 2,4 5,0 2,5 2,5 5,5 3,5 2,2 2,5 4,5 4,1 2,6
7 7 0 ,0 45,3 32,3 40,0 51,0 31,0 31,3 38,2 40,8 25,9 44,0
8 4 4 ,8 27,5 3 8 ,3 31,3 27,2 20,8 17,8 30,0 23,6 12,5 28,4
9 1 7 ,6 12,0 6,1 5,6 12,3 10,2 8,1 11,1 2 0 ,9 11,9 12,9

10 6 ,3 2,5 3,8 0,0 12,1 3,0 3,7 4 ,5 2,5 1,2
11 12,4 5,7 1,2 8 ,8 14,7 21,5 21,5 17,8 16,3 3 5 ,6 9,7
É. 2,20 1 ,60 1,78 1,67 1,68 1 ,56 1,30 1,47 1,58 1,29 1,56
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Ch, CmM, ChM -f- C, As und Ny verzeichnet. Eine Bewölkung von Aufgleit Charakter 
mit niedriger liegenden Wolkenbasis und Niederschlagsbildung tritt dei den Lagen 
CmM und ChM -(- C mit grösserer Häufigkeit auf, als bei den eigentlichen Aufgleit - 
typen. Cumuluswolken sind im Winter selten und dieselben sind fast ausschliesslich an 
die Lagen Ch* -f- Aw -j- A B  gebunden, was durch das Auftreten von Kaltfronten zu 
erklären wäre.

Es erscheint merkwürdig, dass von den in Winter häufigsten Gruppen 7. und 8. 
nur in der Lage Cm +  Ch eine besondere Häufung der Gruppe 7. stattfindet, und für 
Gruppe 8. sogar bei allen Gross wetter lagen eine solche Anhäufung gänzlich fehlt. Die 
Gründe für die grössere Häufigkeit des Nebels bei den Lagen As und A wurden schon 
bei der Betrachtung der Wolkenmengen erörtert. Im Frühjahr ist die Aufgleitbewölkung 
für die Lagen Cm -j- Ch, CmM, ChM -j-lC und As in gleicher Weise kennzeichnend, 
als im Winter. Bei der Lage AF  kann eine Erklärung einer solchen Erscheinung ver
mutlich in den Ostgewittern gesucht werden, welche in der AF  Lage im Spätfrühling 
öfter auftreten als eine Folge von Labilierung in aus Nordosten advektierter Luft. Im 
Sommer tritt eine Aufgleitbewölkung nur in den Lagen CmM, ChM +  C und As mit 
grösserer Häufigkeit auf. Bei As ist das häufige Auftreten der „übrigen Zirren” zu 
beachten, das im Herbst und Winter vorhanden ist. Man könnte daran denken, dass 

* die Diagnose der Zirren (hauptsächlich am Abend) nicht zuverlässlich genug ist, um 
eine Verwechslung der Gruppen 1 und 9 zu verhindern. Flache Cumuli sind für die 
Lage A kennzeichnend, sowie auch ein heiterer Himmel. Es ist demgegenüber merk
würdig, dass sich auftürmende Haufenwolken ziemlich regelmässig auf die einzelnen 
Hagen verteilt sind, und erreichen in keinem Falle den oben angegebenen Schwellen
wert. Im Herbst ist vor allem charakteristisch, dass eine Zunahme der niedrigen Auf- 
gleitbewölküng in der Lage CmM auftritt. Gleichzeitig kann eine kräftige Zunahme 
der Wolken der dynamischen Turbulenz bei den Lagen Cm -(- Ch wahrgenommen wer
den , was vielleicht im Herbst und Winter ein Merkmal der zonalen Lagen zyklonalen 
Charakters darstellen dürfte. Sich auftürmende Haufen wölken treten auch im Winter 
hauptsächlich in den Lagen auf, die mit Kaltfronten aus Nordwesten verbunden sind. 
Interessant ist noch die gesteigerte Nebelhäufigkeit bei der Lage An, für welche nur 
durch weitere Untersuchungen eine Erklärung gefunden werden könnte. Endlich, bei 
der Betrachtung des Wertes E, kann es allgemein ausgesprochen werden, dass das 
Himmelsbild bei antizyklonalen Lagen ein einfacheres ist, als in zyklonalen Lagen. 
Dieser Unterschied ist im Winter am auffallendsten, im Frühling und Sommer tritt er 
etwas zurück. In allen Jahreszeiten besitzt die Lage A die am meisten charakterischen 
Züge, welche im Winter in wolkenlosigkeit oder Nebel, im Sommer in Wolkenlosigkeit 

oder das Auftreten flacher Cumuli bestehen.

III.
Es war unsere Absicht, durch diese Untersuchungen ein Bild über die Bewölkungs

verhältnisse der für Ungarn festgelegten G ross\Ve11eilagen zu bieten. Dieses Bild ist noch 
weit entfernt davon, eine Vollkommenheit zu besitzen, da hiezu noch sehr viele Ein
zelarbeiten geleistet werden müssten. Wir sind jedoch der Ansicht, dass es notwendig 
sei, noch vor dem Beginn der auf einer breiteren Basis auszuführenden Untersuchungen 
einen gewissen grosszügigen Einblick sich zu verschaffen, wodurch der Weg der weiteren 
Untersuchungen gebahnt wird. Diese Reihe von Aufsätzen wurde vor Allem mit dieser 
Zielsetzung agbefasst ; wir sind aber der Meinung, dass auch die bisher erworbenen 
Resultate eine gewisse Auskunft für Klimatologen und Synoptiker enthalten. Es ist 
offenbar, dass für solche Arbeiten das Zusammenwirken beider Fachgebiete erfordert 
werden muss. Dieselben dürfen niemals einen bloss klimatologischen oder einen bloss 
svnoptischen Charakter besitzen, sie müssen vielmehr die Vereinigung beider Disziplinen 
darstellen, da dies für alle meteorologischen Untersuchungen als eine grundlegende For
derung anzusehen wäre.
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IDŐJÁRÁS
60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 1956. N O V E M B E R  — D E C E M B E R

O zo ra i Z o l tá n  :

Az orografikus okkluzió a Kárpát-medencében
összefoglalás. Erős északi hidegbetörések után a Kárpát-medencében orog

rafikus okkluzió alakul ki. A folyamat vizsgálata céljából részletesen tanulmá
nyoztuk az 1954. február 16 — 23-ig terjedő szinoptikus helyzetet. Az orografikus 
okkluzió kialakulásának mechanizmusát több oldalról igazoltuk, mégpedig a talaj- 
térképekké 1, a magaslégköri (aerológiai) anyaggal, a hazánkban fellépő általános 
időjárással, az orografikus okkluzió fellépésének évi eloszlásával. A végkövetkez
tetések felhasználhatók a helyzet helyes felismeréséhez, ill. prognosztikus célokra is.

*
Orographische Okklusionen im Karpathenbecken. Nach Auftreten kräftiger 

Kälteeinbrüche aus Norden kommt es im Karpathenbecken zur Ausbildung oro- 
graphischer Okklusionen. Um einen Einblick in diesen Vorgang zu verschaffen, 
wurde die Wetterlage vom 16 — 23. Februar 1954 eingehend untersucht. Der 
Entstehungsmechanismus der orographischen Okklusion wurde aus verschiedenen 
Gesichtspunkten klargestellt, undzwar mit Hilfe von Bodenkarten, aerologischen 
Materials, des allgemeinen Entwicklungsprozesses der Wettererscheinungen in 
Ungarn, sowie durch eine Untersuchung des Jahresganges im Auftreten des 
orographischen Okklusionen. Die Endfolgerungen können zu einer richtigen Diagnose 
bzw. Vorhersage dieser Lagen Verwendung finden.

*

Bevezetés
Ismeretes, hogy az okkluziós folyamat hideg és meleg front találkozása

kor szokott megindulni, amikor is a nagyobb sebességgel haladó hideg front 
utoléri a lassúbb előrehaladású meleg frontot. Ebben az esetben a meleg 
szektor fokozatosan összezáródik, az ezt képező meleg levegő — legalábbis 
a frontnak ezen a szakaszán — felemelődik a talajról. Az okkluziós folyamat
nak a leírása minden szinoptikus kézikönyvben részletesen megtalálható. 
Van azonban egy kevésbé gyakran előforduló szinoptikus folyamat, amely 
szintén okkluziós jelenségekhez vezet. Ennek leírását már az újabb szinop
tikus meteorológiai kézikönyvek közül csak Hromov: A szinoptikus meteoro
lógia alapjai c. munkájában (a magyar kiadás 362. oldalán) lehet megtalálni. 
Hromov szerint ez a folyamat a következőképpen megy végbe :

,,Tégy ük fel, hogy a hideg front egy hegylánc felé közeledik. Ha a hegy
lánc lényegesen magasabb, mint a frontfelület magassága, akkor a hegy a 
front további mozgása számára akadályt jelent, és a frontot követő lég
tömeg azt mindkét oldalról körülfogja. A hegygerincet megkerülve, a frontot 
követő hideg légtömeg mindkét ága újra egyesülhet. Ekkor a Kaukázusban 
és az Alpokban gyakran előforduló orografikus okkluzióval állunk szemben, 
amikor a hideg front északról közelíti meg a hegyláncot.”
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E zekből a sorokból —  sajnos —  nem  d erü l ki, hogy  a le ír t  fo ly am a t 
a  szerző sa já t elképzelése, vag y  pedig  m ások ta p a sz ta la ta i t  közölte. M in thogy  
pedig  az a z ó ta  m egjelen t kéz ikönyvekben  errő l n incs em lítés, nagyon  v a ló 
sz ínű , hogy  a  sz inop tikusok  körében  á lta lá b a n  nem  hisznek  az ilyen m ódon 
lé tre jö v ő  okkluzió  lehetőségében, vag y  nem  ta r to t tá k  fon tosnak .

A Kárpát-medencében, ennek különleges fekvése miatt, különleges 
szinoptikus helyzetek is fellépnek. A módosulások előidézésében oroszlán- 
részük van a Kárpátok hegykoszorújának. Éppen ezért hazánkban fokozott 
figyelmet kell szentelnünk az orografikus hatásoknak. Ezért kerültek elő
térbe azok a vizsgálatok, amelyek végül is bebizonyították a Hromov által 
leírt folyamat bekövetkezését. Az orografikus okkluzió „felfedezése”, illetve 
a szinoptikus helyzet helyes felismerése és analízise először az 1954. február 
17-i 09 GMT térképen történt meg. A történeti hűség kedvéért megemlítjük, 
hogy addig még egyszer sem analizáltunk ki orografikus okkluziót sem hazánk 
területe fölött, sem máshol, és így az említett alkalomig erősen kételkedtünk 
a Hromov által leírt helyzet bekövetkezésének lehetőségében. Meg kell azt is 
jegyeznünk, hogy azóta több alkalommal nyomon követhettük az orogra
fikus okkluzió kialakulását hazánk területe fölött, de az Alpok déli oldalán 
még nem találkoztunk vele.

Az 1954. február 17-i izobárkép rendkívül jellegzetes a Kárpát-medencére, és 
ezért már régóta külön névvel is megjelöltük : megjelentek a ,,körülölelő izobárok". 
Ez az izobárkép olyankor szokott kialakulni, amikor hazánktól északra, pl. Lengyel- 
országban vagy Ukrajnában anticiklon fekszik, a Földközi-tenger vidékén pedig egy 
vagy több ciklon helyezkedik el. Ilyen esetekben a Kárpátok környékén az izobárok 
összesűrűsödnek, és ezek egyike csaknem pontosan követi a hegy vonulatot. Innen 
származik a „körülölelő izobár” elnevezés is. A későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy 
a körülölelő izobárok nem mindegyik esetében lép fel orografikus okkluzió. Annyi 
bizonyos, hogy a körülölelő izobárok megjelenésekor 1954 előtt gyakran éreztük az 
analízisek bizonytalanságát. Vagy nem tudtuk fronttal megindokolni a hazánkban 
uralkodó erősen felhős, esetleg csapadékos időjárást, vagy ha frontot húztunk, akkor 
problémát okozott ennek pontos elhelyezése, az irányának és jellegének meghatározása, 
és főleg hiányzott a kapcsolat az előzményekhez. Röviden szólva : a frontanalízis 
erősen önkényes és erőltetett volt.

Az 1954. február 17-i helyes analízist több — látszólag mellékes — körülmény 
segítette elő. Ebben az időben rendszeresen, 3 óránként rajzoltunk térképeket, a fő- 
terminusokban 1 : 10 000 000 léptékű, a mellék-terminusokban 1 : 5 000 000 léptékű 
űrlapot használtunk. Az utóbbi részletesebb analízist tesz lehetővé, amennyiben ezen 
a térképen 2,5 mb-onként húzzuk az izobáfokat. Szerencsés körülménynek mondható, 
hogy az okkludálási folyamat 06 és 09 GMT között indult meg, s így a két térkép 
szorosan egymás után következő tanulmányozása világosságot derített az eseményekre. 
Ebben az időben már meglehetősen bő aerológiai anyaggal is rendelkeztünk, amely 
szintén támogatta az elképzelésünket. A későbbi vizsgálatok pedig részleteiben is 
tisztázták és igazolták a folyamatokat.

A következőkben tekintsünk végig, hogy miképpen alakult ki az a szinoptikus 
helyzet, amely végül is létrehozta az orografikus okkluziót. A konkrét eset tárgyalása 
után levonhatjuk az általános következtetéseket.

Az időjárási helyzet fejlődése 1954. február 16. és 23 között.

A) A talajtérképek vizsgálata. A szinoptikus talajtérképek szerint az idő
járási helyzet a következőképpen alakult ki :

1954. február 10. körül Kelet-Európábán anticiklon helyezkedett el. 
Emiatt a Balkánon és Közép-Európában délies a légáramlás,' és ez meleg 
légtömegeket szállított észak felé. Február 11-én Lengyelország felett egy 
sekély ciklon keletkezett, amely lassan észak, illetve északkelet felé mozgott. 
Mögötte megerősödött a kelet-európai anticiklon Skandinávia fölé nyúló 
gerince. A ciklon további mozgása miatt az anticiklon kettészakadt, és a skan-
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dináv gerinc önálló termikus anticiklonná vált. Három nappal később, 15-én, 
a ciklon középpontja már a Pecsora vidékére tolódott, a hideg frontja 06 
GMT-kor Moszkvától délre, Kievtől, Varsótól és Berlintől északra, valamint 
Dániától nyugatra húzódott (1. ábra). A Kárpát-medencében még fenn
maradt a délies áramlás, de 
a skandináv anticiklonból 
származó hideg levegő egyre 
jobban körülfogta a Kárpá
tokat. Elsősorban a Donyec 
mentén tört előre a Fekete
tenger és a Havasalföld irá
nyában, valamint Lengyel- 
országon át Németország 
felé. A következő 24 óra 
folyamán a hideg levegő elá
rasztotta Romániát, Német
ország északi felét, de a 
Kárpátokon nem tudott át
kelni. Az Óriás-hegységen 
át bukó hideg levegő hatá
sára a Cseh-medencében 
átmenetileg sekély ciklon 
alakult ki. A hideg levegő 
frontja — a tőlünk távol 
eső szakaszait nem említve 
— kb. Bereck vidékétől a 
Vág felső folyásáig nagyjá
ból követte a Kárpátok 
vonulatát, onnan Prága, 
illetve Aachen felé húzódott 
(2. ábra). Az 1015 mb-os 
izobár, amely nagyjából a 
Balkánon haladt, mélyen 
beöblösödött a Nagyalföld
re. Még ezen a napon — 
az esti órákban — meg
indult a hideg levegő beá
ramlása két oldalról a Kár
pát-medencébe, mégpedig 
részben a dévényi kapun 
át Ausztriából, részben az 
orsovai kapun át a Havas
alföldről. Amint a hideg le
vegő körülfogta az országot, megjelentek a körülölelő izobárok. Hazánk 
felett így egy sekély alacsonynyomású terület analizálható ki (3. ábra).

1. ábra — F ig . 1. A szinoptikus helyzet 1954. február 15-én 
06 GMT — S y n o p tic  chart, 0600 G M T , F eb ru a ry  15, 1954

2. ábra — F ig . 2. A szinoptikus helyzet 1954. február 16-án 
06 GMT — S y n o p tic  ch art, 0600  G M T , F eb ru a r 16, 1954

Február hó 17-én a hőmérséklet napi járásában már feltűnővé vált a 
hideg előretörése északnyugatról. Az óránként sürgönyző állomások adatai 
szerint a frontális lehűlés először Szombathelyen és Győrött jelentkezett, 
mégpedig már a reggeli órákban, amikor pl. Budapesten még a napimenetnek 
megfelelő hőmérsékletemelkedés lépett fel. A fővárosban a hőmérsékleti 
görbe és egyéb adatok alapján az esti órákra tehető a frontátvonulás. A dél-
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keletről előnyomuló hideg levegő ezen a napon még nem érte el határainkat. 
A Havasalföld elég gyors elárasztása után megtorpant az előnyomulása. 
A délkeleti Kárpátok fölött való átbukása közben pedig valamelyest dina
mikusan melegedett is. 17-én reggel megindulja harmadik oldalról is a hideg

betörése. Ez a hullám az 
északkeleti Kárpátokon öm
lött át, Borsod-Abaúj-Zem- 
plén és Szabolcs-Szatmár 
megyékben éreztette először 
a hatását. Miskolcon 9, 
Nyíregyházán 11, a továb
biakban pedig Debrecenben 
17, Szolnokon 21 óra tájban 
történt meg a frontátvo
nulás északkeleti széllel. Az 
ország déli és délkeleti ré
szeire csak másnap, 18-án, a 
reggeli órákban érkezett meg 
a hideg levegő. Ekkorra 
azonban már ideért a dél
kelet felől előnyomuló lég
tömeg is. Az azonos szár
mazású, de különböző uta
kat megtett két levegőhul
lám a Nagyalföld keleti 
peremvidékén, a Bihar hegy
ség nyugati lábánál talál
kozott szembe egymással. E 
két, illetve három oldalról 
benyomult hideg levegő a 
magasba emelte a meden
cében megült melegebb le
vegőt, és kialakította az 
orografikus okkluziót. A hi
degfront folyamatossága 
hazánktól délre újból hely
reállt, és ott veszteglővé 
vált. Ugyanakkor a Kárpát
medencét átszelte az orogra
fikus okkluzió nagyjából 
észak-déli irányban. A kiéle
ződött hőmérséklet-különb
ségek miatt a Kárpát-me
dence fölött ciklon alakult 

ki, es ez a ciklon sekély képződmény létére is több napig fennmaradt.

3. ábra — F ig .  3 . A szinoptikus helyzet 1954. február 17-én 
06 GMT — S y n a p tic  ch art, 0600 G M T , F e b ru a ry  17, 1954

4. ábra — F ig . 4. A hideg levegő átbukásakor kialakuló dinamikus 
ciklonok hazánk területén 1954. február 17-én 00 GMT — C yclon es  
of d y n a m ic  o r ig in  d eveloped  over H u n g a ry  o w in g  to  the fa ll in g  over  

of the cold a ir , 0 000  G M T , F eb ru a ry  17 , 1954

A fenti eseményekkel párhuzamosan az Észak-Svédország, illetve Finn
ország fölött tartózkodó anticiklonból leszakadt egy mag, és déli-délkeleti 
irányban mozgott. Ez 18-án megérkezett Ukrajna fölé, ahol még aznap fel
oszlott. Ezt követőleg az egész anticiklon mozgásba jött déli, délkeleti irány
ban. Ennek az lett a következménye, hogy a Kárpát-medencét elárasztotta 
újból a hideg, s így az orografikus okkluzió újból kiélesedett, regeneráló
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dott. Az anticiklon magja 21-én Kiev környékére érkezett és ezzel együtt 
anticiklonális gerinc alakult ki Németország fölött. A következő napon az 
anticiklon kelet felé elvonult, ugyanakkor pedig a németországi hideg levegő 
a dévényi kapun át teljesen kitöltötte a Kárpát-medencét. Február 23-án 
a körülölelő izobárok megszűntek, az eddigi ciklonális görbületet anticiklo
nális váltotta fel, és ezzel a különleges szinoptikus helyzet befejeződött.

B) Az izobárkép és a hideg betörés kapcsolata. Anélkül hogy a légnyomás- 
és légtömeg-eloszlás elsődlegességének alapvető problémáját óhajtanánk fesze
getni, meg kell állapítanunk, hogy a vizsgált helyzetben a légtömegek elő
nyomulása idézte elő a nyomáskép jellegzetes megváltozásait. A folyamat 
pontosabb követése érde
kében részletesebb, kislép
tékű (1:5 000 000) térkép- 
sorozatot készítettünk.
E térképsorozatból meg
állapítható, hogy a hideg- 
betörés alkalmával a szél 
a legtöbb helyen ageoszt- 
rofikus volt, nyilván a fel
lepő gyorsulások miatt. A 
Kisalföldön például a szél
irányok csaknem merőle
gesek az izobárokra. A hi
deg előhaladása jól kidom
borodott az előrenyúló lég
nyomási gerincek alakjá
ban. Nagyon szép példá
ja ennek a huzamosabb 
időn keresztül fennálló lég
nyomási gerinc a Havas
alföldén. Az izobárok úgy 
helyezkedtek el, mintha a hideg légtömb szintvonalai, izohipszái lennének.

A legjellegzetesebb izobárkép azonban a medencében kialakuló alacsony
nyomású terület (4. ábra). A helyzet kifejlődésének kezdetén ez még nem volt 
egységes, hanem tulajdonképpen három részből tevődött össze :

a) észak-magyarországi alacsony,
b) Maros-völgyi alacsony,
c) dél-magyarországi beöblösödés.
A három — részben összeolvadó — képződmény közül valójában a har

madik adta a Kárpátokat körülölelő izobárképet, a másik kettő csak kiegészí
tette, sőt egyes vonásaiban eltorzította azt. Az első a Magas-Tátrának, a má
sodik a Szörényi- és Szebeni-havasoknak köszönheti létét. A kialakulásukban 
a következő két tényező játszott szerepet :

1. A lamináris áramlás útjába kerülő orografikus akadály miatt az áram
lás — legalábbis az alsó szinteken — szétvált, és így divergencia alakult ki.

2. Ismeretes tény, hogyha egy csatornába a vízszintet el nem érő ma
gasságú gátat építenek, a vízszint az áramlás irányába nézve a gát mögött 
lesüllyed, és csak meghatározott távolság után éri el azt a magasságot, amelyet 
a gát nélkül észlelhetnénk. Ennek az az oka, hogy a gát felett a folyadék fel
gyorsul, ugyanakkor pedig a nyomása csökken. Hasonlóképpen várható a 
hegység fölött át bukó hideg levegőben is a nyomáscsökkenés. Ezt bizonyítják

5. ábra — F i g .  5 .  Észak-magyarországi ciklon 1952. március 27-én 
06 GMT — N o r t h - H u n g a r i á n  c y c l o n e ,  0 6 0 0  G M T ,  M a r c h  2 7 ,  1 9 5 2
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az akadályok mögött keletkező hullámok is, amelyeket elméleti úton Queney, 
Scorer, Lyra és a gyakorlatban Förchtgott vizsgált. Mindezekből a tényekből 
bizonyítottnak vehető, hogy az akadályok mögött nyomáscsökkenésnek kell 
fellépnie.

További igazolásul bemutatunk két időjárási helyzetet, amelyekben 
szintén fellépett egy-egy orografikus ciklon a Kárpát-medencében. Az első 
egy észak-magyarországi ciklon, Lengyelország felől előretörő hideg okkluzió 
esetén. A bemutatott helyzet 1952. március 27-én 06 GMT időpontban állott 
fenn (5. ábra). Az eredeti munkatérkép analízise rossznak minősítette a Deb
recenből táviratozott légnyomást, és a front teknőjét csaknem Budapestig

meghosszabbította. A be
mutatott térképre azon
ban felrajzoltuk Nyíregy
háza és Salgótarján jelen
tését is. Az újabb adatok 
döntően bizonyították, 
hogy a frontális teknő nem 
terjed Debrecentől nyugat
ra, hanem a Szolnok—Mis
kolc—Salgótarján közötti 
háromszögben egy másik 
centrum foglal helyet, a- 
melyet a Kárpátokon át bu
kó hideg levegő váltott ki.

A másik bizonyító példa 
1956. március 26-áról való 
(6. ábra). Ezen a napon, 
de előtte is több napon 
keresztül, egy ukrán anti
ciklon hatására élénk 

délkeleti áramlás uralkodott Közép-Európa fölött. Az élénk délkeleti szél, 
átbukva a délkeleti Kárpátokon (csakúgy, mint a tárgyalt időjárási helyzet
ben) kialakította a Maros völgyi ciklont. A hegységek mögött fellépő orogra
fikus nyomáscsökkenés az utóbb bemutatott térképen még két helyen fel
fedezhető, mégpedig egyszer a Magas-Tátra mögött, de most az általános 
áramlásnak megfelelően annak északi oldalán, és hasonlóképpen a Cseh Érc
hegységnek ugyancsak az északi, illetve északnyugati lejtőinél. Ezeket az 
izobár-beöblösödéseket nem lehet véletlennek tulajdonítanunk, hiszen a 
hasonló esetekben szinte törvényszerűen fellépnek.

Visszatérve eredeti tárgyalásunk témájára, megállapíthatjuk, hogy az 
észak-magyarországi és a Maros-völgyi ciklon fellépése igazolja azt a feltevé
sünket, hogy a hideg levegő egyszerre két oldalról tört be az országba. De arra 
is következtethetünk a fenti példákból, hogy az egyszerű átbukás csak helyi 
jelentőségű, átmeneti alacsony nyomást tud kiváltani, egész országra, illetve 
medencére kiterjedőt nem.

Az orografikus okkluzió kialakulása után, amikor a hideg légtömegek 
átbukása már meggyengült, és a hőmérséklet-különbségek miatt fellépő ciklo- 
genezis lépett előtérbe, a medencében egységessé vált az alacsonynyomású 
terület.

A fentiekből azt is láthatjuk, hogy az egész medencére kiterjeszkedő 
alacsonynyomású terület keletkezéséhez nem elegendő egyszerű dinamikus
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folyamat, hanem hőmérséklet-különbségek is szükségesek. Vegyük tehát 
szemügyre a hőmérsékleti változásokat és eloszlásokat. Ez a vizsgálat újabb 
bizonyítékot szolgáltathat az orografikus okkluzió kialakulására, illetve fenn
maradására. Eddigiekben ugyanis megállapítottuk, hogy az orografikus okklu- 
ziót a több oldalról benyomuló hideg légtömegek találkozása hozza létre. 
Ha ez igaz, akkor az okkluziós front fennállása alatt a hideg-beáramlásnak 
folyamatosan tovább kell tartania, és az utóbbi gyengülésével gyengülnie 
kell az okkluziónak is.

C) Az aerológiai anyag vizsgálata. Az o rog rafikus okkluzió  m etsze tszerű  
k im u ta tá s á t  a m agaslégköri fe lszállásokból —  az ad a to k  elég telen  v o lta  m ia tt  
—  m eg sem  k ísére ljük .
Ahhoz azonban elég adat 
áll rendelkezésünkre, hogy 
a hőmérsékleti különbsé
gek kiéleződését, illetve 
kiegyenlítődését kimutat
hassuk a körülölelő izobá- 
rok fellépése, illetve elsi
mulása alkalmával.

A magaslégköri hőmér
sékleti változások nyomon 
követésére felrajzoltuk 
napról napra a budapesti 
és néhány környező állo
máson készült felszállás 
emagrammját a talaj és 
az 500 mb-os szint között.
A m agasabb  sz in tek b en  
végbem enő válto záso k  a 
jelen  v izsg á la t sze m p o n t
jáb ó l közöm bösek v o ltak , 
m in th o g y  a h ideg levegő az alsóbb  sz in tek b en  h e ly ezk ed e tt el. A m agasabb  
ré teg ek b en  le já tszódó  fo ly am a to k a t a K á rp á to k  m ár nem  befo lyáso lták .

A február 15-i 03 GMT mérés alapján a hőmérséklet- nyomás-görbék 
Budapest, Bukarest, Poprád és Wien felett nagyjából azonos lefutásúak. 
A felsorolt helyeken tehát nagyjából azonos hőmérsékleti rétegeződés tapasz
talható, azaz egy és ugyanazon légtömeg helyezkedik el fölöttük.

Február 16-án reggel Budapesten az alsó szintekben, 850 mb alatt mele
gedés tapasztalható, amely gyengébben Bukarest fölött is megnyilvánult. 
A tőlünk északnyugatra fekvő állomások már kisebb mértékű lehűlést mutat
nak. Budapest volt tehát a legmelegebb a közép-európai állomások között 
(7. ábra).

A következő napokon általános lehűlés indult meg, amelyet Budapest 
elkésve követett : állandó hőmérsékleti különbség állott fenn hazánk és a 
környező területek között. Ez az állapot február 19-ig tartott. Ekkorra ugyanis 
Lengyelországban csökkent a nyomás az anticiklon kelet felé való elhúzódása 
miatt. Közép-Európa nyugati felében déliesre fordult a légáramlás, és ez 
melegebb léghullámokat szállított az Adriáról és a Földközi-tenger nyugati 
medencéje felől. Ez látszik meg a drezdai felszállásban, amely ekkor magasabb 
hőmérsékletet mutatott a budapestinél. Tőlünk keletre és északra azonban 
még mindig igen hideg légtömegek helyezkedtek el. A körülölelő izobárok

7. ábra. — F ig .  7. A közép-európai magaslégköri felszállások 
emagrammjai az orografikus okkluzió kialakulása előtt, 1954. 
február 16-án — E m a g ra m s o f C en tra l E u ro p e a n  r a d io s o n d e  

ascen ts  before the d evelopm en t of the o rograph ic  occlu sion , 
F eb ru a ry  16, 1954
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8 . ábra — F ig .  8. A közép-európai magaslégköri felszállások 
emagrammjai az orografikus okkluzió megszűnésekor, 1954. 
február 23-án — E m a g ra m s of C e n tr a l: E u ro p e a n  ra d io -so n d e  

ascen ts  a t the d is s ip a tio n  of theor o g ra p h ic  occ lu sion , 
F eb ru a ry  23 , 1954

meg fennállottak, az orografikus okkluzió meggyengült ugyan, de nem szűnt 
meg hazánk területén.

K é t n ap  m úlva, 21-én, ú jra  e lő re tö r t a h ideg  levegő K e le t-E u ró p áb ó l 
a m ár e m líte tt  kö rü lm ények  m ia tt,  és e lá ra s z to tta  N ém eto rszágo t. A hő-

mérsékleti ellentétek ismét 
kiéleződtek, az orografikus 
okkluzió regenerálódott, 
és újból Budapest fölött 
találhatók a legmagasabb 
hőmérsékletek (az azonos 
szintekben). A hideg elő
retörése oly erős volt, 
hogy az anticiklon cent
ruma nyugatabbra tevő
dött át, ill. Ausztriában 
és a Cseh-medencében 
gerinc épült fel. A helyi 
ciklon középpontja Erdély 
fölé helyeződött át, s 
amikor 23-án a medencét 
teljesen kitöltötte a hi
deg levegő, az okkluzió és 
az izobárok ciklonális gör
bülete megszűnt, ehelyett 
kiterjeszkedett fölénk a 
magasnyomású gerinc. 
Ezen a napon az ema- 
grammok szerint a kör
nyező állomások közül Bu
dapest és Wien fölött volt 
a leghidegebb a troposzféra 
alsó szintjeiben (8. ábra).

Az emagrammok alap
ján tehát jól nyomon kö
vethetők azok a hőmérsék
let-változások, amelyek 
végeredményben az orogra
fikus okkluzió kialakulásá
hoz, regenerálódásához, s 
végül pedig a megszűné
séhez vezettek.

További bizonyítéko
kat keresendő, kiterjesz
tettük vizsgálatainkat a 

főizobár-szintek topográfia-térképeire is. A magaslégköri áramlásokat mutató 
abszolút topográfia térképek közül a 700 és az 500 mb-os szinté állott rendel
kezésünkre. Mivel még a 700 mb-os szint is magasabban fekszik, mint ahol a 
vizsgált folyamatok lejátszódnak, sem a 700, sem pedig az 500 mb-os szint 
topográfiájának nincs kifejezett kapcsolata a körülölelő izobárokkal és az 
orografikus okkluzióval. Mind a 700, mind az 500 mb-os szinten túlnyomó- 
részt zonális áramlás uralkodott a február 15-től 23-ig terjedő időszakban,

9. ábra — F ig .  9 . Az 500/1000 mb-os relatív topográfia térképe 
1954. február 17-én — 1 ,0 0 0 — 500 m b th ick n ess  m o p ,  

F eb ru a ry  17 , 1954
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és ezt csak rövid időre váltotta fel egy nyereg-helyzet. Abban az időben, 
amikor megindult hazánkban a hideg levegő beszivárgása (február 17-én), 
a termobárikus mezőn meleg advekció mutatkozott fölöttünk.

Az 500/1000 mb-os re
latív topográfiák soro
zata a fenti eredmények
kel ellentétben — ha 
nem is minden apró rész
letben —, nagyvonalúan 
kimutatja az elmondott 
folyamatot. Jól kidombo
rodik a február 17-i tér
képen az izohipszák be- 
öblösödésében a hazánk 
fölött elhelyezkedő lég
tömeg magasabb átlagos 
hőmérséklete (9. ábra), 
a 20-in a németországi 
felmelegedés és végül a 
23-in a medencék fölé ke
rülő hideg légcsepp, a- 
mely a helyzet lezárását 
hozta magával (10. ábra).

Az időjárás alakulása hazánkban az orografikus okkluzió alkalmával
Az. orografikus okkluzió fennállása idején hazánkban uralkodó időjárás 

jellemzésére a következő elemeket vettük vizsgálat alá :
a) Csapadék.
b) Felhőzet.
c) Hőmérséklet.
d) Szél.
a) A csapadékeloszlás tanulmányozására elkészítettük az 1954. február 16 — 22-ig 

terjedő időszak összesített csapadéktérképét. A térkép tanúsága szerint csaknem 
országszerte hullott eső, mennyisége azonban — főleg az ország keleti felében — nem 
érte el még az 1 mm-t sem. Bár hazánkban a február különben is csapadékszegény 
hónap, a lehullott mennyiségek szerint az orografikus okkluzió az átlagosnál kevesebb 
csapadékkal járt.

Az időbeli eloszlást tekintve megállapítható, hogy a hideg betörése csaknem 
teljesen esőmentesen zajlott le, csak a front kialakulása, ill. regenerálódása után került 
sor csapadékos időszakra. Ugyanerre az eredményre jutottunk a felhőzeti eloszlás 
vizsgálatánál.

b) A felhőzeti viszonyok áttekintése céljából hazánk tíz állomásának napi négy 
időpontban végzett felhőzeti megfigyelését vettük alapul. A tíz állomás a következő volt:

Budapest Szeged Debrecen
Szombathely Miskolc Pécs
Szolnok Győr Békéscsaba

Keszthely
A kiszemelt időpontok középeurópai időszámítás szerint 01, 07, 13 és 19 óra. 

Azért választottuk ki így az időpontokat, hogy egyenletesebben legyenek szétosztva, 
mint az éghajlatkutatás ún. terminus-észleléseinek időpontjai, és hogy az éjszakai 
felhőzet is figyelembe vehető legyen. A megsürgönyzött felhőmennyiségekből állomá
sonként napi és időszaki közepeket készítettünk, majd a tíz állomás felhőzeti napi 
közepeiből „területi átlagokat” számítottunk. A tizedekben kifejezett eredményeket 
az I. és II. táblázatban foglaltuk össze.
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I. táblázat : Felhőzeti középértékek (az égbolt tizedeiben) az 1954. február 16 —22-ig terjedő
időszakban

Budapest . . . ..................... 7,5 (6,5) D ebrecen......................... . .  7,0 (6,3)
Miskolc . . . . ..................... 4,8 Keszthely ....................... . .  7,0 (6,0)
Szombathely ..................... 6,1 Pécs ................................. . .  7,9 (6,3)
G yőr............ ..................... 7,3 Szeged ............................. . . 8,8 (6,6)
Szolnok . . . . ..................... 8,3 Békéscsaba ..................... . . 8,0

A zárójelben a felhőzet februári havi középértékeit közöltük Bacsó—Kakas— 
Takács : Magyarország éghajlata c. munka alapján.

Az I. táblázatból sok következtetést nem vonhatunk le. Miskolc kivételével a 
vizsgált időszakban országszerte erősen felhős idő uralkodott. Mégis már ebben is 
találhatunk némi igazolást az orografikus okkluzióra vonatkozóan. Azt ugyanis, hogy 
bár a hideg front már rég túlhaladt az országon, valamiféle frontnak jelen kellett lennie, 
különben nem indokolható a felhőzet és a csapadék. A II. táblázatból nyomon követ
hető a szinoptikus részben eLsorolt folyamat : az okkluzió kialakulásával kapcsolatban 
a felhőzet megnövekszik, majd 19-ével a felhőzetben csökkenés állt be. A regenerá
lódás pedig újabb felhősödéssel járt 20. után.

II. táblázat: Felhőzeti területi átlagok Magyarországon (az égbolt tizedeiben) az 1954. 
február 16—22-ig terjedő időszakban

1954. február............... 16 17 18 19 20 21 22
Tizedek ....................... 6,4 8,1 9,6 7,1 6,3 8,6 3,8

c) Hőmérsékleti szempontból a vizsgált időszak nem egységes, hanem átmenetet 
képvisel egy melegebb és egy hidegebb periódus között. Éppen ezért a hőmérséklet 
abszolút értéke kevésbé érdekes számunkra. Éppígy érdektelen az egész időszakra 
vonatkozó hőmérsékleti középérték is. Ezzel szemben a hőmérséklet változásának 
vizsgálata a folyamat alatt megerősítheti a kialakulásról mondottakat. Tanulmányo
zásunk alapját a fent említett tíz állomás napi közepes hőmérsékleti értékeinek sorozata 
képezte.

III. táblázat : A hőmérséklet napi középértékei tíz maquarorszáqi állomáson 1954. február
16. és 23. között

Budapest Miskolc Szombathely Győr Szolnok
II. 16.................. ................... 0,8 — 1,9 — 0,6 0,2 - 7 ,5

17.................. ................... 0,3 — 1,7 — 2,8 — 2,4 — 4,2
18.................. ................... - 2 ,9 — 4,0 — 6,6 — 6,4 -4 ,2
19.................. ................... - 6 ,7 — 6,7 — 7,0 — 6,8 - 8 ,5
20.................. ................... —7,5 — 8,7 — 11,7 — 8,9 — 8,0
21.................. ................... - 5 ,7 — 6,3 -9 ,7 — 6,5 — 7,3
22.................. ................... —5,3 — 7,1 — 10,2 — 8,1 — 8,5
23.................. ................... - 5 ,3 — 6,7 — 8,7 — 8,0 — 8,3

Debrecen Keszthely Pécs Szeged Békéscsaba
II. 16.................. ................... - 3 ,8 — 0,3 — 0,4 - 7 ,2 - 7 ,7

17.................. ................... —3,6 - 1 ,6 — 0,3 - 1 ,9 — 3,3
18.................. ................... - 4 ,3 — 6,3 — 4,6 — 5,3 — 4,7
19.................. ................... - 8 ,0 — 6,6 - 7 ,3 - 8 ,6 — 10,4
20.................. ...................— 10,2 — 9,1 - 9 ,0 — 10,0 — 10,4
21.................. ................... —7,1 — 7,4 - 9 ,4 — 7,8 - 7 ,5
22.................. ................... - 7 ,2 - 7 ,8 — 8,5 — 10,5 — 10,7
23.................. ................... - 7 ,2 — 7,0 — 9,5 — 12,7 — 12,3

Amint a III. táblázatból látható, a hőmérséklet napi közepek alakulása csaknem 
az egész országban egységes. Az első napokban emelkedés figyelhető meg, és ez főleg 
a keleti megyékben jelentős. Az emelkedés oka abban keresendő, hogy a hideg betörés 
előtt meleg levegő feküdt a medencében, de tekintettel a téli évszakra, az erős lehűlés 
miatt jelentős talajinverzió lépett fel. Az inverzió idején stratus felhőzet és köd
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akadályozta a besugárzás érvényesülését. A hideg betörés megindulása tehát, amint 
ez már ilyenkor megszokott jelenség a Kárpát-medencében, a hőmérséklet emelkedé
sével járt. Ettől kezdve azonban az advekció éreztette a hatását, és országszerte egy
ségesen lehűlés következett be, amely 20-án érte el a mélypontját.

A 20-i mélypont kialakulásához a következő tényezők járultak hozzá :
1. Amint már említettük, 19-én Közép-Európa nyugati felére enyhébb hullámok 

érkeztek az Adriáról. Ezzel egyidejűleg szünetelt a hideg beszivárgása hazánkba. 
A front meggyöngült, és ez a felhőzet csökkenésében is megnyilvánult. A felhőzet 
felszakadozása pedig kedvezett az éjszakai lehűlésnek. 20-án hajnalban léptek fel 
általában a legalacsonyabb minimum hőmérsékletek.

2. Ezen a napon hazánk területére is enyhébb légtömegek érkeztek, ámde az 
éjszakai kisugárzás okozta lehűlést nem tudták kompenzálni. Végeredményben 20-án 
volt a legalacsonyabb napi közép.

A helyzet regenerálódása után kevés kivétellel újra csökkentek a napi közép
értékek a nyugatról betörő hideg levegő hatására.

d) A széleloszlás vizsgálatánál ugyanazokat az állomásokat és időpontokat válasz
tottuk ki, mint a felhőzetnél. Az időszak rövidsége nem tette lehetővé, hogy különö
sebb következtetéseket vonjunk le a széladatokból. Hét napon keresztül tíz állomás 
napi négy észlelési adatát, vagyis összesen 280 észlelés eredményét dolgoztuk fel. 
Feltűnő jelenség mindazonáltal a szélcsendeknek az észlelések 30%-át elérő gyakori
sága. A gyakori szélcsendek ellenére a közepes szélsebesség ugyan átlag alatti, mégsem 
feltűnően alacsony, amint az a IV. táblázatból megállapítható.

IV . táblázat : Közepes szélsebességek m/sec-ben az 1954. febr. 16 — 22-ig terjedő időszakban
Budapest ............  1,1 (1,8) Szolnok............ 1,6 Pécs .................... 3,6
M iskolc................  2,1 Debrecen . . . .  2,0 (2,4) Szeged ...............  1,7 (2,8)
Szombathely . . . 3,6 Keszthely . . . .  2,0 (3,1) Békéscsaba . . . .  1,1
Győr ................... 2,2
A zárójelben a februári átlagértékeket tüntettük fel Bacsó—Kakas—Takács: Magyar- 
ország Éghajlata c. mű alapján.

Ebből arra következtethetünk, hogy bár az említett időszakban általában csendes 
volt az idő, ezt egv-egy szelesebb periódus szakította meg. Jól mutatkozik ez a szél- 
sebesség napi „területi középértékeiben”.

V. táblázat : A szélsebesség napi középértéke 10 magyarországi állomásról az 1954. február
16 — 22-ig terjedő időszakban

1954. február 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
m /sec ..............  1,5 3,3 4,9 2,3 1,4 1,0 0,9
A hideg betörés alkalmával tehát megélénkült a szél, a maximumát az orografikus 

okkluzió kialakulásakor éri el, ettől kezdve fokozatosan csökken. A regenerálódás a 
szélsebesség változásában nem jelentkezik.

Az összesített széliránytáblázat alapján a leggyakoribb irányok az N, NNE és 
NE, egyenként 11%-os gyakorisággal, tehát erre az egymáshoz közeleső három szél
irányra az összes esetek egyharmada esik. A többi szélirány közül kiugró gyakoriságú 
az É irány Pécsett (10 esettel) és az NW irány Győrött (4 esettel). Az előbbi azt tük
rözi, hogy az ország déli vidékein már a kiöblösödés nem éreztette a hatását, az áramlás 
megfelelt az általános helyzetnek, a második pedig az északnyugati hideg beszivárgás 
tartósságát mutatja.

A fentieket összefoglalva : az orografikus okkluzió folyamán hazánkban az átla
gosnál borultabb, csendesebb időjárás uralkodott gyakori, de kis mennyiségű csapadék- 
hullással és hőmérséklet-csökkenéssel. S minthogy a fellépő változásokat jól meg tudtuk 
indokolni az egyéb úton szerzett következtetésekkel, így indirekt bizonyítékot is sze
reztünk az orografikus okkluzióra.

Az orografikus okkluzió előfordulásai
A részletesen letárgyalt 1954. február 16—23-ig terjedő helyzet eredmé

nyei a gyakorlatban csak akkor használhatók fel, ha bebizonyítjuk, hogy a 
külső vonásaikban hasonló időjárási helyzetekben ugyanazok a fizikai folya

339



matok zajlanak le, vagyis ha valóban a fizikai okokra mutattunk rá a tár
gyalás folyamán. Ezért végigvizsgáltuk az 1946—1955. évek minden napján 
a 06 GMT szinoptikus térképet, s közülük kikerestük azokat a helyzeteket, 
amikor a körülölelő izobárok legalábbis két egymásután következő napon 
fennálltak. Ezekben az esetekben lehetett gyanítani az orografikus okkluzió 
kialakulását. A további részletes kutatások kiderítették, hogy orografikus 
okkluzió nem mindig lép fel, ha a körülölelő izobárok megjelennek. Éppen 
ezért az előbbi sorozatból kiemeltük azokat a helyzeteket, amelyekben a 
körülölelő izobárokat az okkluziós front kísérte. Ezek a következők voltak :

1. 1946. I. 14—18. -  9. 1951. X. 6—9.
2. 1946. X. 23—26. 10. 1952. XII. 2—9.
3. 1947. V. 3—7. 11. 1953. I. 13—16.
4. 1949. III. 28—30. 12. 1953. X. 19—22.
5. 1949. X. 29.—XI. 5. 13. 1954. I. 30.—II
6. 1950. I. 17—24. 14. 1954. II. 16—23.
7. 1950. XII.
8. 1951. V.

28—31. 
30.—VI. 2.

15. 1954. IV. 8—11.

Nem célunk ezeknek az eseteknek a részletes ismertetése, de közöljük a 
belőlük levonható tanulságokat.

a) Az északi hidegbetörés után a körülölelő izobárokkal egyidejűleg 
mindig kialakult az orografikus okkluzió.

b) A folyamat fellépését a szinoptikus térképeken kívül igazolja a hő- 
mérsékleti napi közepek csökkenése, valamint a túlnyomórészt borult, csapa
dékos időjárás.

c) A vizsgált 15 helyzet közül 11 (azaz 73%) anticiklonnal zárult.
d) A felsorolt esetek évi eloszlását vizsgálva, újabb, közvetett bizonyí

tékot szerezhetünk a folyamat igazolásához. Ebből a célból a V I . táblázatba 
összegyűjtöttük az orografikus okkluzió fenti 15 előfordulását. Az egyes 
eseteket abban a hónapban számoltuk el, amikor a kialakulás megkezdődött, 
az időtartamnál azonban a naptári hónapokat vettük figyelembe. Ilyenkor 
az egyik hónapról a másikra átnyúló esetekben a második hónapban az esetek 
száma nélkül csak az időtartamot jelöltük. Csak ily módon lehetett elérni, 
hogy az előfordulások tekintetében ellenmondásba ne kerüljünk.

V I. táblázat: Az orografikus okkluzió előfordulásai 1946—55 között

n  =  a z  e s e t e k  s z á m a ,  t  =  a z  i d ő t a r t a m  n a p o k b a n .
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Már ennek a tíz évnek az anyagából is kitűnik, hogy az orografikus okk- 
luzió csaknem kizárólag a téli hónapokban fordult elő. Leggyakoribb január
ban és októberben, ezzel szemben július és szeptember között egyszer sem 
lépett fel, júniusban is csak egy átnyúló esetet jegyezhettünk fel. A vizsgált 
helyzettípus azért gyakori októberben, mert a szeptemberi — főleg sugárzási 
okok miatt bekövetkező — hőmérsékleti visszaesés után ebben a hónapban 
megszaporodnak a frontális hidegbetörések. Az utóbbi feltevés bizonyítására 
itt csak az októberi nagyobb átlagos felhőzetre utalunk. A csapadékmennyi
ségekből nem tűnik ki a jelenség, hiszen a folyamat nem jár nagyobb csapa
dékkal. A szeptemberi, valamint októberi jelentősebb csapadékmennyiségek 
a felsikló és nem a betörési frontokkal kapcsolatosak. A januári nagy és a 
februári kis gyakoriság a következő okokkal függ össze. Ismeretes, hogy 
nálunk december végén általában enyhülés szokott bekövetkezni, amely után 
nyilvánvaló az erőteljesebb és tartósabb hideg beáramlások fellépése. Ámde 
hazánkban februárban is erős hidegek szoktak kialakulni. Ekkor azonban 
mégis csökken az orografikus okkluzió valószínűsége, minthogy a februári 
hidegek nem advektív folyamatok, hanem radiációs jelenségek következ
ménye. 1956 februárjában, amikor tartós enyheség után igen szigorú tél követ
kezett, több ízben fellépett az orografikus okkluzió. Ez ismét az elgondolásunk 
helyességét igazolja.

Végül még egy indirekt bizonyíték. Ha az izobárkép jellegzetes megvál
tozását nem a hideg levegő előretörése okozná, akkor a körülölelő izobárok- 
nak keleti áramlásokban mindenkor fel kellene lépniük. Nézzük meg pl. az 
1948. május 9-i helyzetet, amikoris keleties légáramlás uralkodott hazánkban 
egy anticiklon déli oldalán. A körülölelő izobárok mégsem láthatók, mert 
ekkor keletről meleg levegő jött. A meleg levegő előnyomulását a hegységek 
kevésbé akadályozzák, s ezért nem kerülhetett sor a légtömegek összetorló
dására a Kárpátok körül, s nein lehetett sem ciklo-, sem frontogenezis.

Eredményeink
Vizsgálataink alapján a következőket állapíthatjuk meg :
1. Erős és tartós hideg beáramlások alkalmával a Kárpát-medencében 

orografikus okkluzió alakulhat ki.
2. Az okkluziós folyamatot a medencébe két vagy több oldalról benyomuló 

hideg légtömegek váltják ki, amelyek az itt levő melegebb légtömeget fölemelik.
3. Ezzel a folyamattal párhuzamosan kialakulnak a körülölelő izobárok, 

amelyek könnyen felismerhetővé teszik a lejátszódó eseményeket. A körül
ölelő izobárok a medence fölött elhelyezkedő sekély alacsonynyomású terü
letet fognak közre.

4. Áz alacsonynyomású terület kialakításában dinamikus és termikus okok 
játszanak közre. A hegységeken átbukó hideg levegő dinamikus hatására azon
ban csak kis méretű, átmeneti ciklon keletkezik, az egész medencére kiterjesz
kedő alacsonynyomású területhez tartós hőmérsékleti különbségekre van szükség.

5. Az orografikus okkluzió alkalmával hazánkban túlnyomórészt erősen 
felhős, csendes időjárás uralkodik, gyakori, de nem nagy mennyiségű csapadék
hullással és fokozatos hőmérsékletcsökkenéssel.

6. A helyzet megszűnését többnyire anticiklon felépülése zárja be, de 
lehet más folyamat is, amely megszünteti a medence és a környezete közötti 
hőmérséklet-különbséget.

Mindezeket a megállapításokat felhasználhatjuk hasonló helyzetek helyes 
felismeréséhez, valamint a kialakult orografikus okkluzió további fennmara
dásának, vagy feloszlásának előrejelzéséhez is.
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Béli Béla :

Fotokémiai napsugárzásmérések

összefoglalás. A dolgozat az oxálsav-uranilnitxát fotokémiai sugárzásmérő 
módszerrel végzett tájékozódó mérések eredményét mutatja be, amelyeket 1955 
nyarán Tihanyban végeztek. A mérések azt mutatják, hogy ez a módszer elég 
érzékeny és elég egyszerűen kivihető a meteorológiai gyakorlatban való alkalma
zásra , elsősorban az egészségügyi meteorológia területén.

*

Photochemical Measurement of Solar Radiation. Results of some preliminary 
measurements by the oxalic acid and uranyl salt method, executed at Tihany 
during the summer 1955, are presented. It is found, that the method is charac
terized by a sufficient degree of sensibility and its use is reasonably uncomplicated 
for application in meteorological routine observations, especially in the field of 
medical meteorology.

*

A n ap fén y  u ltra ib o ly a  ta r to m á n y á n a k  v izsg á la ta  során  szám os k ísé rle t 
tö r té n t  fo tokém iai m érőm ódszerek bevezetésére. Ezek je len tőségé t azok a  
nehézségek m agyarázzák  meg, am elyek  a biológiailag fon tos U V -sugárzás 
m érésénél je len tkeznek . E zek e t a  nehézségeket a  követk ező k b en  foglal
h a tju k  össze :

1. Ennek a sugártartománynak relative kicsiny az energiaárama (a teljes 
napsugárzásnak alig 1%-a).

2. Az UV-energiaáramnak nagy az ingadozása (a hullámhossz negyedik 
hatványával fordítottan arányos szórás miatt ez a tartomány a napmagas
sággal, a szennyeződés változásával a talajra érkező napfényben viszonylag 
a legnagyobb ingadozást mutatja).

3. A kicsiny energiaáram miatt az egyszerű kalorimetrikus mérőmód
szerek nem alkalmazhatók a meteorológiai gyakorlatban.

A fo toelek trom os cellák (pl. a  C adm ium -fo tocella) jó m érőm űszereknek  
b izo n y u ltak , de tö b b  cella összehason lítása  és ezzel k i te r je d t  észle lőhálózat 
a d a ta in a k  egybevetése b izonyos nehézségekkel já r . A m érés nem  egyszerű  
(szálas e lek tro m é te r, m agasfokú  szigetelés, szá rítá s , az e lek tro m é te r id ő n k én ti 
k a lib rá lása). A reg isz trá lás  kö ltséges v o lta  m ia tt  a  fo to ce llá t elsősorban  p illa 
n a tn y i  m érésekre h asz n á lják  a m eteo ro lóg iában , ezek azo n b an  a b io k lim a
to lógia , v a la m in t az egészségügyi m eteoro lógia igén y e it nem  elég ítik  ki.

E zeknek  az a lk a lm a z o tt tu d o m á n y á g a k n a k  rendszeres és k ite r je d t  h á ló 
z a tb a n  v ég z e tt m érésekre v an  szükségük. E z é rt nagyon  fon tos fe la d a t o lyan  
m érőm ódszerek  k ifejlesz tése, am elyek  lehető leg  egyszerű  fe lté te lek  m e lle tt 
a lk a lm asak  az U V -sugárzás m érésére. E zek tő l m egk ív án ju k , hogy  1. össze
h aso n líth a tó  e red m én y ek e t a d ja n a k  ; 2. egyszerűségük és k icsiny  előállítási, 
v a la m in t üzem i k ö ltségük  k ö v e tk ez téb en  a lka lm asak  legyenek  eg y id e jű  
h á ló za ti m érésekre.

A magyar meteorológiai kutatásban a balatoni és hegyvidéki gyógyhelyeink, 
valamint üdülőink speciális sugárzási viszonyaival kapcsolatban merült fel 
ez a kérdés. Az összehasonlító vizsgálatokra a sporadikus mérések nem alkal
masak, a regisztrálás pedig — különösen a legérdekesebb UV tartományban 
— nagyon költséges. Kielégítő megoldásnak látszik az UV-sugárzás összeg- 
értékének pl. napi összegének meghatározása. Ezért 1955 nyarán a Balaton 
partján : Tihanyban vizsgálatokat végeztünk arra vonatkozólag, hogy 
milyen sikerrel alkalmazhatók a fenti célra a fotokémiai mérőmódszerek.
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Magyarországon Frank Miklós igazgató-főorvos több, mint 10 éve foglal
kozik ezzel a kérdéssel s mérési módszerének a meteorológia területén való 
alkalmazására hamarosan sor kerül. Újabban Mórik József orvos-kutató 
végzett Magyarországon ilyen irányú méréseket iparegészségügyi vonat
kozásban, Takács Lajos pedig a mérések hálózati kiszélesítésével foglal
kozik.

A következőkben azokat a tapasztalatokat ismertetjük, amelyeket a 
tihanyi mérések során az ún. oxálsavas fotokémiai módszer alkalmazható
ságára nézve nyertünk. Ezeket a vizsgálatokat nem zártuk le, ezért az alábbi 
adatok ehhez a kérdéshez fűzött adaléknak tekintendők.

Ismeretes, hogy oxálsavnak és uranilsónak, mint katalizátornak össze
tételéből készült oldat alkalmas az UV-sugárzás mérésére. Ebben az oldatban 
az oxálsav az UV-sugárzás hatá
sára felbomlik s az elbomlott oxál
sav tömege mértéke lehet az UV 
sugárzás intenzitásának. Ezt a 
módszert „Oxálsavuranilszulfát UV 
radiometer” név alatt Anderson és 
Robinson 1925-ben UV sugárzás- 
mérésekre ajánlja [1]. Leighton és 
Forbes, valamint Meyerson cikkei 
1930- és 1935-ben foglalkoznak ez
zel a módszerrel [2, 3] s megadják 
az oxálsav felbomlásának hullám
hossz-függését is. Eszerint az 500 
m/^-nál rövidebb hullámhosszú su
gártartomány vesz részt a fotoké
miai folyamatban (1. ábra). A ha
tásos hullámhossz-tartományt kb. 
a 460 xn/Jt effektiv hullámhossz zárja 
le a hosszú hullámú oldalon. Innen 
kezdve a legrövidebb napszínképi 
hullámhossz felé, amely az effektus 
rövid hullámhosszú természetes ha
tárát jelenti (kb 290 m/í), a hul
lámhossz-érzékenység kielégítően 
állandónak tekinthető (eltérés a középértéktől kb. 16%). A hatásos sugár
zás tehát nemcsak az UV tartományt öleli fel, hanem kiterjed a látható 
színkép rövid hullámhosszú végére is.

A meteorológiai gyakorlatban ez a módszer kevéssé terjedt el, ami azzal 
az előszeretettel magyarázható, amivel az inkább fizikus előképzettségű 
kutatók az elektromos és mechanikus műszerekkel szemben viseltetnek.

Az oxálsavas módszert Kvlicskova [5] közelebb igyekezett hozni a mete
orológiai gyakorlathoz. A fényérzékeny folyadékot 150 mm hosszú és 25 mm 
átmérőjű kvarccsőbe öntötte, amelynek külseje fényátnemeresztő burkolattal 
van ellátva. A sugárzás a cső középső részén levő gyűrű alakú burkolat- 
nyíláson át éri el a folyadékot.

Kulicskova nyomán ezt a módszert használja Mórik József említett 
kutatásainál s tájékozódó méréseinknél hasonló kvarccsöveket használtunk 
mi is. Emellett a vízszintes felületre eső besugárzás vizsgálatára 53 cm2 felü
letű, körkeresztmetszetű üvegcsészéket is használtunk, amelyekben fedet

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 
Hullámhossz m/i —  Uellenlánge mju --------------- ►

1. á b r a  — A b b .  1 .  2,5  cm  v a s ta g  o x á ls a v - ré te g  fo to k é m ia i  
v á l to z á s á n a k  s p e k tr á l is  é rz é k e n y s é g e  (L e ig h to n  s z e r i n t ) . 
a )  fo to k é m ia i  h a t á s ,  b )  a  n a p s u g á rz á s  in t e n z i tá s a ,  c )  a z  
UG 5 /3  m m  á te r e s z tő k é p e s s é g e . — S p e k t r a l e  E m p f i n d l i c h 
k e i t  d e r  p h o t o c h e m i s c h e n  V e r ä n d e r l i c h k e i t  e i n e r  O x a l s ä u r e n 
s c h i c h t  v o n  2 , 5  c m  D i c k e  ( E a c h  L e i g h t o n ) ,  a ) P h o t o c h e m i s c h e  
W i r k u n g ,  b )  I n t e n s i t ä t  d e r  S o n n e n s t r a h l u n g ,  c) D u r c h l ä s 

s i g k e i t  d e s  F i l t e r s  U G  5  ( 3  m m ) .
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lenül rövid ideig tartó besugárzásnak tettük ki a fényérzékeny folyadékot. 
A mérési módszer a következő volt : Reagensnek 40 cm3 tizednormál 
oxálsavoldatot használtunk. Erre a célra 1000 cm3 vízben 6,3 g oxálsavat 
(C2H20 4) és katalizárorként 5,02 g uranylnitrátot : U02(N03)2, 6H20 oldot
tunk fel. A fény hatására elbomlott oxálsav mennyiségét ugyancsak tized
normál kaliumhypermanganat (KMn04) oldattal (3,16 g KMn04 1000 cm3 
vízben oldva) való titrálással határoztuk meg.

A fényérzékeny reagensbe a titrálás folyamán bürettából becsepegtetett 
hypermanganát oldat elszíntelenedik s minden cm3-e 6,3 mg oxálsav jelen
létét mutatja. A csepegtetést mindaddig folytatjuk, amíg olyan csepp jut a 
reagensbe, amely azt már tartósan megfesti. Az eddig felhasznált s a bürettán 
leolvasható KMn04-térfogat meg nem világított oxálsavoldat esetében nyil
ván az utóbbival egyenlő térfogatú (mivel mindkettő tizednormál oldat), 
megvilágított oxálsavoldat esetében pedig annyi cm3-rel kevesebb, ahányszor 
6,3 mg oxálsav bomlott el a napsugárzás hatására.

Ha tehát a titrálásnál felhasznált mérőoldat cm3-einek száma megvilágí
tás előtt V, a ‘megvilágítás után Ví , akkor a napsugárzás által elbomlott 
oxálsav mennyisége :

M =  6,3 (V — VA) mg.

Ha a besugárzott felület F  cm2, a megvilágítás időtartama pedig /-óra, akkor 
a sugárzás intenzitása jellemezhető a következő számmal :

V—V, r
S =  6 ,3 --------mg/cm2 óra

F .t  L
Tájékozódás céljából Meyer—Seitz nyomán [4] közöljük, hogy 3 mWatt/cm2 

energiaáram 255—365 my közötti tartományban 30 perc alatt 1 mg oxálsavat bont el. 
Ez megközelítőleg azt jelenti, hogy a fenti értelemben vett S — 1 mg/cm2 óra intenzitás
jellemző számnak 1,5 mWatt/cm2 energiaáram, megközelítőleg 0,0214 cal/cm2 min 
sugárzás-intenzitás felel meg a jelzett hullámhossz-tartományban.

Csövekkel végzett méréseknél a megvilágított felület nehezen definiál
ható. A minden oldal felé nyitott, gyűrűalakú hengerfelületre egyidejűleg 
érkezik a közvetlen napsugárzás, az égsugárzás és a környezet tárgyairól 
visszaverődött és szétszóródott reflektált sugárzás. Ezeknek aránya külön
böző a cső tengelyének állása szerint. Ezért a csövet definiált helyzetben kell 
felszerelni. Mi a mérés természete miatt a nappálya síkjára merőleges tengely
állást választottuk. Ebben az esetben a beeső sugárzások közül legnagyobb 
mértékben a direkt sugárzás érvényesül. A megvilágított felület ebben az 
esetben sem definiálható olyan határozott módon, hogy a sugárzás intenzitá
sának S  értékét megnyugtató módon kiszámíthatnánk, de ilyen felállítás 
mellett is elvégezhetünk néhány tájékozódó mérést. Ezek elsősorban a mérések 
pontosságára és reprodukálhatóságára vonatkoztak. Ezek eredményét a 
következőkben foglaljuk össze :

A titrálás pontosságát kellő gyakorlattal 1 cseppnagyságig lehetett 
fokozni. A felhasznált büretta esetében 1 csepp káliumhyermanganát tér
fogata 0,067 cm3. Legkedvezőtlenebb esetben a (V — F 4) meghatározásánál 
ennek a hibának kétszerese fordulhat elő. Ez a maximális hiba :

V — Vl =  10 cm3 esetén 1,3%
V — V1 =  20 cm3 esetén 0,7%

relatív hibát jelent.
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A mérések reprodukálhatóságát adott helyen és azonos körülmények 
között 5 csővel végzett mérés mutatja. A csövek belső átmérője 25 mm á t
mérőjű cső híján minden esetben 19 mm volt. Az alkotómenti nyílás nagyságát 
a táblázatban D-vel jelöljük. A mérés idején az égboltot 8/10 Ac lam felhőzet 
borította, a Nap időnként átsütött az Ac hézagain.

I. táblázat. Öt cső azonos körülmények között. 1955. VII. 15. Tihany

Cső t
valódi idő mm

D
cm

V -V ,
cm3

M
mg

1 7.27—10.27 180 2 8,4 52,9
2 7.27—10.27 180 2 8,6 54,2
3 7.27—10.27 180 2 8,4 52,9
4 7.27—10.27 180 2 8,6 54,2
5 7.27—10.27 180 2 8,2 51,7

8,44 53,18

A méréssorozat relatív hibája 1,5%.
Megvizsgáltuk azt a kérdést, hogy ez a módszer mennyiben alkalmas a 

sugárzási energia rövidebb-hosszabb időtartamra eső összegezésére. Ilyen 
méréssorozat eredményét tartalmazza a II. táblázat.

II. táblázat. Összegezési vizsgálat csövekkel. 1955. VII. 11. Tihany

Cső t
valódi idő

At
min

D
cm

V -V
cm3

1 9.12—19.12 600 1,5 28,5
2 9.12—10.12 60 1,5 3,1
3 10.12—11.12 60 1,5 3,0
4 11.12—13.42 150 1,5 9,1
5 13.42—16.18 156 1,5 7,6
2 16.18—17.18 60 1,5 2,6
3 17.18-19.12 114 1,5 2,1

Felhömegfigyelések : egész napon át 2/10-nél kevesebb Cu hu, majd Cu cong. 
A felhőzet a napsütést nem zavarta. A 2 — 5. csövekkel kapott részlet-mérések összege : 
27,5 cm3. Ez az 1. csővel nyert egésznapos mérés eredményét : 28,5 cm3-t 3,5% relatív 
hibával közelíti meg.

Ezek a mérési hibák részben a titrálásból, részben a felállítás egyenlőt
lenségéből erednek. Ha ez a hiba elhanyagolható a kimutatandó helyi különb
ségek, napimenet, egyes napok sugárzáskülönbségei mellett, a mérés pontos
ságát kielégítőnek mondhatjuk.

A helyi különbségek vizsgálatára méréseink még nem terjedtek ki. A 
sugárzás változását zavartalan napsütés mellett a III. táblázat és a 2. ábra 
mutatja. A táblázat utolsó oszlopában az 1 cm alkotómenti nyílásra és 1 óra 
megvilágítási időre redukált, elbontott oxálsav mennyiségét találjuk. Ugyan
azon csöveket ugyanazon felállításban használva feltehető, hogy a besugárzott 
felület arányos az alkotómenti nyílással.
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III. táblázat. A sugárzás napi változásának mérése. 1955. VII. 21. Tihany

Cső t
Valódi idő

At
min

D
cm

V -V r
cm3

m
mg/cm

óra

1 6.12— 7.12 60 3,0 1,8 3,8
2 7.12— 8.12 60 3,0 3,4 7,1
1 8.12— 9.12 60 3,0 4,2 8,8
2 9.12—10.12 60 3,0 6,0 12,6
1 10.12—11.12 60 3,0 6,8 14,3
2 11.12—12.12 60 3,0 7,3 15,3
1 12.12-13.12 60' 3,0 7,3 15,3

Felhőzet-megfigyelések :

6b. 8/10 : Se—Ac cast, flocc. A Nap Ac mögött.
7h. 3/10 : Se—Ac flocc. A Nap szabad.
8h. 3/10 : Ac flocc. A Nap szabad.
9h. 4/10 : Cu hu 1/10, Ac lent. 3/10. A Nap időnkint fedett. 

10h. 2/10 : Ac lent. A Nap szabad.
1 lh. 3/10 : Ac lent, und. A Nap szabad.
12h. 3/10: Cu hu 1/10, Ac lent .2/10. A Nap szabad.
13h. 3/10 : Cu hu 1/10, Ac lent. 2/10. A Nap szabad.

A 2. ábrán az m relatív napi változását látjuk (körök és folytonos vonal) 
a napi legmagasabb érték százalékaiban kifejezve. Összehasonlításképpen fel
rajzoltuk a vízszintes felületre eső UV-sugárzásnak Cd-fotocellával mért 
napi változását (keresztek és szaggatott vonal).

Az U V -sugárzás in te n z itá s á t  re la tív  eg y sé
gekben fe jez tük  ki s a 2. áb rán  ugyancsak  a  
n ap i legm agasabb  é rték  százalékaiba s z á m íto t
tu k  á t.

Amint látjuk, a titrálásból és a felállítás 
pontatlanságából származó hiba elhanyagolható 
a napi változás mellett. A fotokémiai úton 
nyert görbe kimutatja a felhőzet hatását. Ezt 
látjuk a 6—7, valamint 8—9 óraközbe eső rela
tíve alacsony értékekből. Az utóbbi intenzi
tás-csökkenés jelentkezik a Cd-eellával végzett 
mérésben is. A 2. ábrából látjuk azt is, hogy a 
Cd-cellával mért sugárzástartomány intenzi
tása meredekebb görbén éri el maximális ér
tékét, mint a fotokémiai úton nyert intenzi
tásjelző szám. Ennek okát beláthatjuk, ha 
figyelembevesszük, hogy a Cd-cella a 305 m/u- 
nál rövidebb hullámhosszú spektráltartomány- 
ban méri a sugárzás intenzitását.

Ezeknél a méréseknél 1—1 órás megvilágí
tást alkalmaztunk, s feltételeztük azt, hogy 
ezen időtartamon belül a megvilágtási idővel 

lineárisan nő az elbomlott oxálsav mennyisége azonos sugárzási viszonyok 
mellett. Ennek igazolására egy, a delet megelőző derült órában, amikor a 
sugárzás intenzitása relatíve keveset változott, különböző időtartamú meg
világításnak tettünk ki 5 csövet. A mérési eredmények :

2 . á b r a  — A b b .  2.  A s u g á rz á s  n a p i  v á l to 
z á s a  fo to k é m ia i  és  fo to e le k tro m o s  m ó d 
s z e r r e l  m é rv e  — T a g e s g a n g  d e r  S t r a h l u n g ,  
f e s t g e s t e l l t  a u f  G r u n d  p h o t o c h e m i s c h e r  u n d  

p h o t o e l e k t r i s c h e r  M e s s u n g e n
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IV. táblázat. Időtartam-mérések csövekkel. 1955. VII. 16. Tihany

Cső t
Valódi idő

At
min

D
cm

V -V r
cm3

M
mg

1 10.42—10.57 15 2,0 1,4 8,8
2 10.42—11.12 30 2,0 2,4 15,1
3 10.42—11.27 45 2,0 3,6 22,7
4 10.42—11.42 60 2,0 4,8 30,2
5 10.42—11.57 75 2,0 6,1 38,4

Felhőmegfigyelések :
10h. 3/10 : Cu cong 2/10, Ac lent 1/10. A Nap szabad.
l l h. 2/10 : Cu cong. A Nap szabad.
12h. 3/10 : Cu cong. A Nap szabad.

Az elbomlott oxálsavmennyiségnek a megvilágítási idővel való lineari- 
tását a 3. ábra mutatja. (A görbének kissé konkáv jellege a délfelé erősödő

sugárzással magyaráz
ható.) Amint később látni 
fogjuk, ez a linearitás 
nem extrapolálható a hosz- 
szabb megvilágítási idők 
felé.

A napi menet vizsgála
tánál feltételeztük azt is, 
hogy azonos megvilágí
tási idő mellett az elbom
lott oxálsavmennyiség 
lineárisan nő az alkotó
menti nyílással. Ennek 
vizsgálatát mutatja az V. 
táblázat és a 4. ábra.

Ezek a mérések azt mu
tatják, hogy nagyobb 
nyílás mellett kisebb az 

elbomlott oxálsav mennyisége, mint amennyit egyenes arányosság mellett 
várhatnánk. Ennek oka valószínűleg a reagens megvilágított és árnyékban

0 K 20 30 40 50 60 70 min
Megvilágítás i idő—Belichhmgszeil----*"

3. ábra — A b b .  3 .  Az oxálsav fotokémiai 
átalakulásának változása a megvilágítási 
idővel — A b h ä n g i g k e i t  d e r  p h o t o c h e m i s c h e n  
Z e r s e t z u n g  d e r  O x a l s ä u r e  v o n  d e r  B e l i c h t u n g s 

d a u e r

Nyilas cm  — Öffnung cm  - * ■

4. ábra — A b b .  4 .  A z  átala
kulás változása az alkotó- 
menti nyílás hosszával — 
A b h ä n g i g k e i t  d e r  Z e r s e t 
z u n g  v o n  d e r  L ä n g e  d e r  

z y l i n d r i s c h e n  S p a l t e

V. táblázol. Nyílásnagyság-mérések csövekkel. 1955. VII. 18. Tihany

Cső t
Valódi idő

At
min Dcm

V—Vj
cm3

M
mg

1 8.25—10.45 140 1,5 7,3 46,0
2 8.25—10.45 140 2,5 12,1 76,2
3 8.25—10.45 140 3,5 16,3 102,7
4 8.25—10.45 140 4,5 19,3 121,6

Felhőmegfigyelések :
10». 2/10 : Ac und. A Nap szabad.
l l h. 3/10 : Cu cong 1/10, Ac und 2/10. A Nap szabad.
12h. 3/10 : Cu cong 2/10, Ac lent 1/10. A Nap szabad.
13h. 3/10 : Cu cong 3/10. A Nap szabad.
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levő részének tökéletlen keveredése. Több ilyen mérés hasonló eredményt adott. 
A megvilágított és árnyékban maradt folyadékok keveredésének kérdése 
nyilván elmarad akkor, ha az egész folyadékot egyenletes megvilágításnak 
tesszük ki. Ezért a következő kísérletnél a 40 cm3 reagenst felül nyitott kör-

keresztmetszetű üveg csészébe öntöttük, 
amelynek átmérője 81,8 mm, a megvilágított 
vízszintes felület tehát 52,7 cm2 volt. A 
csészékkel az elbomlott oxálsavmennyiség 
és a megvilágítás időtartamának linearitá- 
sát vizsgáltuk. Az eredményt a VI. táblá
zatban találjuk.

Az 5. ábrán láthatjuk, hogy a besugár
zási időtartammal való lineáris kapcsolat itt 
is megmutatkozik, de ez a lineáris kapcsolat 
bizonytalanná válik akkor, ha az elbomlott 
oxálsav mennyisége a maximális értéknek 
(itt 40 cm3) mintegy 75%-át meghaladja 
(itt 30 cm3 fölött). Biztonságosan azt mond
hatjuk,. hogy a felbomlott oxálsav tömege a 
besugárzási idővel egyenesen arányos mind
addig, amíg el nem éri a maximális értéké
nek 50%-át. A besugárzási idő mellett 
ugyanezt elmondhatjuk a sugárzás intenzi
tására is.

Végeredményben ezek a tájékozódó kísér
letek azt mutatják, hogy az oxálsavas 
fotokémiai módszer elég érzékeny és elég 
egyszerű a meteorológiai gyakorlatban való 
alkalmazásra. Lényegesnek látszik a keve

redés okozta hibák elkerülésére, hogy a sugárzás a folyadékot egész ter
jedelmében átvilágítsa. Ilyen körülmények között nehezen oldható meg 
a  többórás, félnapos és egésznapos mérés. Ezért, valamint a besugárzott

5. ábra — A b b .  5 .  Az oxálsav fotokémiai 
átalakulásának változása a megvilágítási 
idővel — A b h ä n g i g k e i t  d e r  p h o t o c h e m i s c h e n  
Z e r z e t z u n g  d e r  O x a l s ä u r e  v o n  d e r  B e l i c t u n g s -  

d a u e r

VI. táblázat. Időtartam-mérések csészékkel. 1955. VII. 16. Tihany

Csésze t
Valódi idő

Zlt
min

F
cm2

v — v x
cm3

M
mg

1 10.06—10.11 5 52,7 3,0 18,9
2 10.06—10.16 10 52,7 5,8 36,5
3 10.06— 10.21 15 52,7 9,0 56,7
4 10.06—10.26 20 52,7 11.8 74,3
5 10.06—10.31 25 52,7 15,0 94,5
6 10.06— 10.36 30 52,7 18,2 114,7
i 10.06—10.41 35 52,7 21,2 133,6
1 10.12—10.52 40 52,7 24,2 152,5
2 10.17-11.02 45 52,7 27,2 171,4
3 10.22—11.12 50 52,7 30,2 190,3
4 10.27—11.22 55 52,7 33,8 212,9
5 10.32-11.32 60 52,7 36,6 ■230,6
6 10.37—11.42 65 52,7 36,8 231,8
7 10.42—11.52 70 52,7 39,6 249,5

Felhőmegfigyeléseket 1. a IV. táblázat alatt.
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felület definiálására a fotocellás mérésekhez hasonlóan megfelelően szűk kör- 
nyíláson át boesássuk a fényt a kvarcedényben levő reagenshez. A beérkező 
fény egyenletes eloszlását a nyílás alá helyezett mattkvarclappal, vagy matt- 
üvegszűrővel biztosíthatjuk. Erre a célra alkalmasnak látszik pl. az UG 
5 (3 mm) Schott-szűrő, amely az oxálsavas módszer érzékenységi tartomá
nyát a napfény 400 m^-nál rövidebb hullámhosszúságú tartományára 
szűkíti le (1. 1. ábra) s valóban az UV-sugárzás mérésére teszi alkalmassá. 
Előnyösnek látszik a berendezésnek a meteorológiai gyakorlatban jól be
vált Günther—T egetmeyer-féle fotoelektromos műszerekhez [6] hasonló 
felépítése.

A meteorológiai gyakorlatban, különösen expedíeiós méréseknél a nagy
méretű kémiai felszerelés helyett ajánlatos a Maucha-féle félmikroeljárás 
alkalmazása [7].

Köszönettel tartozunk dr. Mórik Józsefnek, az Orsz. Közegészségügyi 
Intézet kutatójának és dr. Páter Jánosnak, a MÁV-kórház laboratórium
vezetőjének hasznos tanácsaikért, valamint a kvarccsövek és csészék 
átengedéséért.
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG

értesíti az érdekelteket, hogy az önálló, tudományos értékű 
dolgozatok megírására hirdetett és 1956. november 30-ra kitűzött

p á l y á z a t n a k  h a t á r i d e j é t
a közbejött rendkívüli események miatt

195  7. a u g u s z t u s  1-ig m e g h o s s z a b b í t j a .
Az „ I DŐJÁRÁS” 1956. évi U. (júl ius— augusztusi) számában 
közölt pályatételek, valamint — az eredeti benyújtási határidő 
kivételével — a pályázati feltételek is változatlanok.

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 I T K Á R S Á G A
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Szélviszonyaink vizsgálata és az országos 
energiagazdálkodás

Összefoglalás. A szé lenerg ia  haszn o sítá sán ak  m agyaro rszág i lehetőségei eléggé 
k o rlá to zo ttak . E nerg iakész le te ink  szűkös vo lta  azonban  in d o k o lttá  teszi, hogy 
energ iaszükség le te ink  legalább  egy részének  szélerőm űvek  ú tjá n  leendő fedezése 
érdekében  fö lm érjük  az ország szélenerg ia-készletét. E lh a tá ro lv a  a  p rob lém a m ű 
szak i és m eteorológiai részét, s á tte k in tv e  a  szélenergia hasznosítása  érdekében  
az  edd ig  v égze tt szó rványos haza i k u ta tá so k a t, a  ta n u lm á n y  a  B u d ap est té rségé
ben ú ja b b a n  fe lá ll íto tt 5 szélíró a n y a g á t veszi részletes v izsgá la t a lá . E re d m é n y 
k é n t m egállap ítja , h azán k b an  is v an  a n n y i szélenergia, hogy to v áb b i fe lk u ta tá sá t 
a  m eteoro lóg ia  eszközeivel, h a szn o s ítá sá t a  m űszak i fe lad a to k  m egoldásával é rd e 
m es, ső t szükséges m egkísére lnünk .

*

Études sur les conditions de vent au point de vue de l'économie nationale 
d'énergie en Hongrie. Les possibilités de l ’u tilisa tio n  de l ’énergie éolienne son t, 
en  ce pays, assez lim itées. C ependan t, en  vue  de la  scarc ité  des a u tre s  sources 
d ’énergie, on e st am ené á  é tu d ie r l ’idée de l ’u tilisa tio n  des gén éra teu rs  éoliens 
p o u r co uv rir a u  m oins u n e  m odeste  p a rtie  de la  consom m ation  d ’énergie d u  pays 
e t  on se tro u v e  confron té  à  la  tâ c h e  d ’éva lue r le m o n ta n t des énergies éoliennes 
d isponibles. E n  fa isa n t d is tin c tio n  en tre  les questions technologiques e t  m é téo ro 
logiques d u  prob lèm e, on donne u n e  én u m éra tio n  des é tudes, assez spo rad iques 
d ’ailleurs, exécutées en  ce pays, e t  on  tra ite , en  su ite , les observa tions de v e n t 
ob tenues à l’a ide  de 5 aném ographes en reg istreu rs m ontés récem m en t dans la  
région de B udapest. On co n sta te  q u ’on dispose, m êm e en  H ongrie , d ’u n e  q u a n ti té  
su ffisan te  d ’énergie éolienne p o u r ju s tif ie r  e t  m êm e p o u r im poser, d ’u n e  p a r t ,  
des é tudes m étéorologiques p lus approfondies su r  les conditions de v en t, e t, de 
l ’au tre , des tr a v a u x  te n d a n t à la  so lu tion  des problèm es re la tifs  d ’o rdre  te c h n o 
logique.

*

Energiagazdálkodással foglalkozó szakköreink előtt általánosan ismert 
hazánk szűkös helyzete energiatermelésre fordítható tüzelőanyagkészletünk 
terén. Nagyon is indokolt az az aggály, mely szerint a szocialista iparfejlesztés 
mai üteme, és villamosenergia fogyasztásunk rohamos emelkedése mellett 
meglevő tüzelőanyagkészleteink aránylag rövid időn belül kimerülnek. Annál 
is inkább, mert jelenlegi villamosenergia-szükségletünk 97%-át is hőerő
művekben, tüzelőanyagok, mégpedig szén, olaj, földgáz felhasználásával 
állítjuk elő [1], ezzel fölöttébb értékes alapanyagokat vonva el ugyancsak 
jelentékenyen fejlődő nehéz- és vegyiparunk elől. Mindenképpen érthető 
tehát egyes, a távolabbi jövőért is felelősséget érző energetikusok álláspontja, 
kik a rendelkezésünkre álló tüzelőanyagoknak ilyetén felhasználását egyenesen 
készleteink könnyelmű elherdálásának minősítik.

U gyancsak  közism ert té n y  az is, hogy a  te rm észe ti energ iák  so ráb an  a b á n y á sz a ti 
ú to n  n y e r t  tüze lőanyagok  hőenerg iá ja  u tá n  p illan a tn y ilag  a  leggazdaságosabb , éppen  
ez é rt a  leg h aszn o síth a tó b b  energ iafo rrás a  fo lyók vízenerg iája . Á m de fö ld ra jz i he lyze
tü n k , ég h a jla ti v iszo n y a in k  k ö v e tk ez téb en  v ízenerg iáink  gazdaságos k ihaszn á lása  te rén  
éppen  úgy, m in t a  v ízerőm űvekkel e lérhető  te lje s ítm én y  te k in te té b e n  lehetőségeink  
egyfo rm án  k o rlá to zo ttak . Ü g y an n y ira , hogy v ízerőm űveink  a  jövőben  is csak  hőerő 
m ű veink  k iegészítő ikén t, szénkészle tünk  elhasználódási iram án ak  csökkentésére  vehe tők  
szám ításba .

Az u rán iu m -a to m o k  m esterségesen e lő idézett h a sad ásán á l fe lszabaduló  m ag 
en erg ián ak  a  békés energ iaterm elés szo lgá la tába  való  á llítá sáh o z  — különös te k in te t te l  
h a z á n k  nem rég  fö lfedezett u rán ium érckész le te ire  — m á r so k k a l n ag yobb  re m é n y e k e t 
fű z h e tn é n k  energ iap rob lém áink  m egoldása te rén . E nerg ia igényeink  gyors k ie lég ítésé t 
azo n b an  e ttő l sem  v á rh a t ju k . E g y ré sz t az a to m erő m ű v ek  gazdaságosságáró l m ég sok

K akas J ó zse f  —  Mezősi Miklós :
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szó esik a hazai és nemzetközi szakirodalomban is, bár az energetikai szempontból 
oly kedvezőtlen helyzetű országokban, mint pl. hazánk, kevésbé gazdaságos eljárás is 
kerülhet kényszerű alkalmazásra. Másrészt azonban még túlságosan nyitott kérdés a 
magenergia felhasználásával jelentkező radioaktív hulladékanyagok tárolása úgy, hogy 
az embert és táplálékát ne fertőzhesse [2], A nukleáris energiatelepek alkalmazása 
ezért a legilletékesebb szakkörök véleménye szerint is, legalább 2 — 3 évtizedet igénylő 
feladat.

Mindenképpen érthető tehát, ha energetikusaink figyelme éppen a fenti meg
gondolások folytán fordult az utóbbi időben újra fokozódó érdeklődéssel az emberiség 
által legrégebben használt s kimeríthetetlen energiaforrás, a szél felé [3].

A szélnek energiaforrásként történő felhasználása sok évszázados múltra tekinthet 
vissza (vitorláshajók, szélmalmok). Vitathatatlan olcsósága ellenére az ásványi eredetű 
tüzelőanyagok teljesen háttérbe szorították. Mindaddig és mindenütt, ahol az utóbbiak 
olcsón, fennakadás nélkül és látszólag bőségben állottak rendelkezésünkre, nem is 
gondolt senki a szélenergia hasznosítására és a felhasználás technológiájának a fejlesz
tésére. Amint azonban kultúránk energiaszükséglete egyre nőtt, a fejlesztett energia 
költségei pedig egyre emelkedtek, az olcsóbb energia iránti kutatás figyelme újra a 
szélenergiára, mint a mindinkább gépesített mezőgazdaság legolcsóbb és könnyen hozzá
férhető energiaforrására irányult. Úgvannyira, hogy a kérdés ma már a meteorológiai, 
de méginkább a műszaki irodalomban majdnem állandóan napirenden tartottá vált.

Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy a szélenergia lehetőségek 
kérdése, miként a Föld bármely részén, hazánkban éppenúgy, két össze
tevőre bontandó :

1. Milyenek az éghajlati adottságként egyes tájaink légterében jelent
kező szélsebességek struktúrális tekintetben és az idő függvényében? Ez a 
kérdés meteorlógiai része.

2. Felhasználható-e az egyes tájak légterében mutatkozó szélsebesség 
energiatermelésre, vagyis biztosítható-e kellő és gazdaságos gépi berendezés 
akár a kisüzemi, pl. mezőgazdasági, akár a nagyüzemi energiaszükségletnek 
a szélenergia hasznosításával részben vagy egészben leendő kielégítésére ? 
Ez a kérdés műszaki, technológiai, gépszerkesztéstani része.

A magunk részéről természetesen jelen tanulmányunkkal csak a kérdés meteorológiai 
részének tisztázásához kívánunk néhány szerény adattal hozzájárulni. Tanulmányunkra 
éppen a kérdésnek a hazai műszaki megoldásával foglalkozó energetikusok részéről 
történő egyre sürgetőbb fölvetése [3, 4] adott ösztönzést. Ám a kérdés népgazdaságunk 
szempontjából olyannyira jelentős, hogy — nézetünk szerint — megengedi helyenként 
a szorosan vett meteorológiai állásfoglaláson túli véleményalkotást is.

Nemrégiben maga a Meteorológiai Világszervezet is külön munkabizottságot hozott 
létre, hogy a légkör általános cirkulációjának teljes energiakészletét fölmérve, az abból 
megfogható, és az emberiség szolgálatába állítható energiamennyiségről tájékoztassa 
a világ műszaki közvéleményét. A bizottság munkájának eredményeként megjelent 
testes kiadvány [5], mely a kérdés meteorológiai irodalmának úgyszólván teljes bib
liográfiáját is tartalmazza, a szélenergiaviszonyok földrajzi eloszlásával és felhasznál
hatóságával kapcsolatban kétségtelenül a legújabb és legnagyobb anyagot felölelő mű. 
Adatai azonban majdnem kizárólag a Föld vízben szegény, félsivatagi területeire vonat
koznak, ahol pl. a mezőgazdaság az év kisebb-nagyobb szakaszában pusztán öntözéses 
gazdálkodással biztosítható.

A légkör általános cirkulációs viszonyairól szóló újabb és régebbi keletű tanul
mányok alapján tudomásul kell vennünk azt, hogy hasznosítható szélenergia terén 
távolról sincsenek olyan kedvező lehetőségeink, mint pl. a passzát- és monszun-széljárta 
övezetekben fekvő, vagy Európában pl. a tengerparttal vagy magas hegyvidékkel 
rendelkező országoknak. Ennek ellenére azonban helyzetünk a kérdés műszaki részével 
foglalkozók nézete szerint egyáltalán nem kilátástalan. Mindenesetre figyelemre méltó 
a műszaki körök megállapítása, mely szerint „világviszonylatban is a szélenergiának 
csak kisüzemi hasznosítása tekinthető műszakilag megoldott kérdésnek, míg a nagy
üzemi kihasználásnak még súlyos műszaki természetű akadályai vannak [6], Megvan 
azonban a remény arra, hogy ezek a nehézségek nemsokára leküzdhetők lesznek, és 
akkor a szélenergia hasznosítása várhatólag a hőerőművek fajlagos beruházási költ
ségeivel azonos nagyságrendű költségek mellett fokozatosan mind nagyobb mértékben
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megvalósulhat” [1]. Ehhez azonban, ugyancsak energetikusaink véleménye szerint is, 
elengedhetetlenül „szükség lenne az ország szélenergiakészletének felmérésére energia
termelés lehetőségeinek kutatása céljából” [3].

Elegendőnek tartunk itt egyelőre ennyit a kérdés jelenlegi műszaki szemlélet- 
módjának állásáról.

Közbevetőleg inkább reá kell mutatnunk arra a tényre, hogy hazánkban a szél
energia kihasználásával kapcsolatos, speciális meteorológiai és műszaki feladatoknak 
ma sincs gazdája. Számos, természeti (víz-, hő-) energiakészletben nálunk sokkal gazda
gabb államban (Szovjetunió, Németország, Anglia, Franciaország stb.) évek, sőt év
tizedek óta külön e célra létesített intézmény (szélenergia-gazdálkodási kutató intézet) 
foglalkozik a szélenergia hasznosításának kérdéseivel. Nyilvánvaló ugvanis, ez az 
egyetlen módja annak, hogy szoros koordinációval mind a meteorológiai, mind a műszaki 
kutatások reális vonalvezetése biztosítható legyen.

Nálunk, közel 3 évtizeddel ezelőtt, szintén a mezőgazdaságnak olcsó — a tüzelő
anyagok világpiaci árának és készleteinek hullámzásától független —, energiaellátása 
jegyében indultak meg az első kutatások a szélenergia hasznosításának terén. Ámde 
azok csupán az Orsz. Meteorológiai Intézet állomáshálózatában — távolról sem a szél
energia hasznosíthatóságának a szemszögéből — végzett személyes vagy csekély számú 
műszeres megfigyelésekre támaszkodtak.

A 30-as évek elején a Műegyetem mezőgazdasági géptani tanszéke már határozottan 
szélenergia kutatási céllal íróműszereket állított fel az ország különböző pontjain. 
E I?oóí/?.son-anemográfokat azonban a meteorológiai szolgálat más szempontok szerint 
telepített éghajlatkutató állomásaira építették rá, hogy a kellő műszaki képzettségű 
kezelőszemélyzet biztosítható legyen. De éppen ezért, e széladatok — egy kivételével 
mind városokban, völgyi fekvésben elhelyezett állomások adatai lévén —, nem adhattak 
hű képet hazai szélklímánkról. Az évi átlagos szélsebesség pl. a szélámyékos völgyekben, 
városi, beépített területeken levő állomásokon, egv-két hely (Magyaróvár, Kékestető) 
kivételével többnyire 3,0 m/mp-nél alacsonyabbnak mutatkozott, és az energetikusok 
által hasznosíthatónak minősített szélsebesség évenkénti gyakorisága valóban csekély
nek látszott. Külön sajnálatos körülmény, hogy ennek a szélenergia hasznosítása érdeké
ben műszaki szempontból végzett nagyarányú adatfeldolgozásnak eredményei publi
kációra nem kerülhettek : a második világháború végén, a budapesti harcok idején 
a kéziratos anyag elkallódott.

Az így telepített műszerek (Sopron, Balatonföldvár, Keszthely, Szeged, Orosháza 
stb.) évkönyvi közlésű adataiból származnak azok a szakirodalomból jólismert megálla
pítások, melyek szerint szélviszonyaink szélerőművek telepítésére kedvezőtlenek, illetve 
az építendő erőművek energiatermelése nem kifizetődő. Alátámasztotta ezt a szemlé
letet az a körülmény is, hogy meteorológiai évkönyveink hosszú éveken át egyedül 
a budapesti obszervatórium egyetemes szélíróműszerének óránkénti szélsebesség- és 
szélűt-adatait közölték csupán ; már pedig e szélklímánk jellemzésére gyakorta jelhasznált 
műszer még a fővárosnak is egyik szélörvénydésekkel legerősebben zavart, s a Rózsadomb 
szélámyékában majdnem zárt beépítésű területén áll, s mint az alábbiakból még kitűnik, 
természet szerint sem tekinthető távolabbi, területekre jellemző adatokat szolgáltató 
műszernek.

Megerősíteni látszott e szemléletet a volt Orsz. Öntözésügyi Hivatal által a tiszai 
öntözőrendszer keretében Tiszaörsön, 1939-ben létesített állomásunk egyetemes szélíró
műszere is. Az évi átlagos szélsebesség, bár a budapestinél 30%-kai magasabb volt, 
itt is alig haladta meg 13 évi átlagban a 3,0 m/mp-et. (A legmagasabb 3,43 m/mp 1941- 
ben, legalacsonyabb 2,73 m/mp 1953-ban.) Ennek folytán, az akkori vélekedés szerint, 
az öntözéses gazdálkodás vízemelési munkálatainak érdekében szélerőmű építése nem 
látszott kifizetődőnek.

Érdemes megemlítenünk, hogy a többnyire városi felállítású, tehát nagy dinamikus 
érdességű szubsztrátumok közepette működő anemográfok olyan helyeken is 3,0 m/mp-en 
aluli évi átlagos szélsebességet mutattak fel (Kalocsa, Szeged), amelyek környékén 
még ma is több szélmalom őrzi a hajdani szélenergiahasznosító kultúra emlékét.

A legutóbbi időkben azonban a szélerőművek technológiájának fejlődésével a 
szélenergia hasznosítása terén fokozódó bel- és külföldi műszaki kutatások, — mint 
említettük —, arra engednek következtetni, hogy megfelelően szerkesztett és telepített 
erőművel még a régebben kedvezőtlennek minősített szélviszonyaink niellett is lehet 
szó szélenergiánk hasznosításáról.

Az Orsz. Meteorológiai Intézet a háborús cselekmények idején elpusztult állomás- 
hálózatának újjáépítése során szélviszonyaink behatóbb tanulmányozása érdekében 
mind több helyen állított fel Fuess-féle egyetemes szélregisztrálókat, természetesen 
elsősorban a forgalmi repülőtereken. Tudvalevő azonban, hogy éppen a repülőterek
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telepítésénél — érthető okokból — kerülendők a túlélénk széljárású helyek, ennélfogva 
a korszerű szélenergiakutatás céljait e műszerek sem tudják maradéktalanul kielé
gíteni.

Az u tó b b i évek során , te rv szerű en , e g y e b ü tt —  M a rto n v á sá r-E rd ő h á t-  
p u sz ta , K ecskem ét —  is lé te s íte tt  szélsebességm érő berendezéseink  szolgál
t a t t a  eredm ények  azonban  an n a k  m eg állap ításá ra  in d íta n a k , hogy minden
képpen érdemes tan u lm án y o zn u n k  és meg kell kísérelnünk szé lenerg iaforrásaink  
k ih aszn á lásá t.

A m ár id éze tt m űszak i irodalom  sze rin t [6] a  korszerű , és a  vízi- és hőerő 
m űvekhez képest je len tékenyen  olcsóbban m egép íthető  szélerőm űvek g azd a
ságosan h aszn á lják  ki m ár a 2,5 m/mp fölötti szélsebességet, egészen a 12,0 
m /m p  szélsebességig. Ilyen  sebességű szeleink pedig, legú jabb  k u ta tá sa in k  
sze rin t, M agyarország  m inden  m ezőgazdasági te rü le té n  többé-kevésbé fenn- 
á llan ak  o ly an  gyakorisággal, am ely  m ár k ielég íti a  legú jabb  m űszaki (gép
szerkesztési) elgondolások gazdaságossági fe lté te le it is.

A Martonvásár-Erdőhátpuszta-i meteorológiai állomásunk nyílt területen 
nemrégiben felállított szélíró műszere mellett a Műszaki Egyetem mező- 
gazdasági géptani tanszéke szélerőmű-kísérletet hajtott végre. Az egy éven át, 
1953. nov. 1-től 1954. okt. 31-ig lefolytatott műszaki és meteorológiai vizsgá
latok mindkét irányban érdekes következtetésekre nyújtottak lehetőséget :

1. Műszaki irányban megállapítható volt, hogy az újabban alkalmazott 
mezőgazdasági szélerőművek, a túlnyomóan vízszivattyúzásra használt sok
lapátos, lassújárású szélkerekek, teljesítménye mindössze töredéke a helyesebb 
konstrukciójú, sokkal jobb hatásfokú, ún. aszinkron szélerőművekének, 
amelyekkel — egyes számítások szerint — még kisebb egységekben is, évi 
40 000 kWó teljesítmény érthető el [3].

2. A kísérlet meteorológiai vonatkozású eredménye szerint a jelzett idő
szakban ,,3,45 m/mp évi szélsebesség átlagot mértek oly egyenletes időbeli 
eloszlásban, hogy 2,5—9,5 m/mp sebességű szél, amely lassújárású, sok
lapátos szélkerekek üzemére, tehát vízszivattyúzásra igen alkalmas, az év 
5027 óráján keresztül fújt, ami az évi órák 75,4%-át teszi ki. Ez napi 13,6 
órának felel meg. A szélcsendes időszakok oly egyenletesen voltak elosztva, 
hogy az egész év folyamán mindössze 57 olyan nap volt, amelyen egyenként 
6 órán át sem lehetett volna a szélenergiát vízszivattyúzásra felhasználni. 
12,5 m/mp-nél sebessebb szél pedig mindössze csak 5 órán át fújt” [3].

Alátámasztják ezeket az eredményeket a lőrinci és siófoki új obszervató
riumainkban, valamint a Ferihegy-repülőtéri központi időjelző állomásunkon 
újabban fölszerelt egyetemes szélíró műszerek adatai is. E sűrűn lakott, 
ipari és mezőgazdasági (kertészeti) üzemekkel is bővelkedő területek közelé
ben levő állomásokon az évi átlagos szélsebesség a fenti időszakban szintén 
elérte, sőt meg is haladta a martonvásári értékeket (pl. Ferihegyen 3,43 
m/mp).

A várható energiamennyiség meghatározásához azonban elsősorban azt 
kell tudnunk, hol és mennyi kihasználásra érdemes szélenergiánk van. Hang
súlyoznunk kell, hogy az átlagos sebesség még nem kielégítő a szélenergia
viszonyok összehasonlítására : A szél energiája ui. sebességének 3. hatványá
val arányos, vagyis a 6,0 m/mp-es szélsebességnek 8-szor nagyobb az ener
giája, mint a 3,0 m/mp-es sebességnek. A probléma megoldásához azonban 
mindenekelőtt a troposzféra legalsó, az energiahasznosításra ez idő szerint 
számításba jövő rétegében uralkodó sebesség-viszonyok vizsgálatára van 
szükség. Sőt az energia-hasznosítás céljaira sokkal részletesebbre, mint ameny- 
rSyire azt a nagyvonalúbb klimatológiai szempontok szükségessé tennék.
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Tételünk bizonyítására vizsgálat alá vettük a Budapest térségében működő 
szélírók óránkénti részletességig feldolgozott adatait, a szélsebességek struk
túrájának, valamint időbeli és térbeli jelentkezésének behatóbb elemzése 
érdekében. Budapesti állomásainkon 1955-re a szélírók száma ötre emelkedett, 
s ez annál is örvendetesebb, mert a legkülönfélébb földrajzi környezetben álló 
szélműszerek az orografikus deformációs tényezőknek a légáramlás irányára 
és sebességére kifejtett hatását már részletesebben vizsgálhatóvá teszik. Ugyan
akkor kitűnően szemléltetik, hogy ilyen, viszonylag kis térségen belül is. 
a szélenergia hasznosításának szemszögéből mily lényeges különbségek mutat
koznak.

Már a szélsebesség napi járásának' évi középértékeiben ( I . táblázat) is jelen
tősek a különbségek az 5 állomás között. Elegendőnek tartjuk — helykímélés 
szempontjából —, ha a napi menet jellemzésére csak a páros órák közép
sebességeit (1—2h-ig, 3—4h-ig, stb.) közöljük. A napi járás közepes évi 
amplitúdója a legkisebb a 473 m tszf. magasságú Csillagdánál, a legnagyobb 
a Meteorológiai Intézetnek a Rózsadomb szélárnyékában fekvő tetőterraszán.

I. táblázat. A szélsebesség óraértékei a budapesti állomásokon, 1955-ben (m/mp)
2h 4“ 6h 8“ 10» 12h 14h 16h 18h 20“ 22“ 24“ ^ 07oeP1 — 24“

Meteor. Int.........  1,87 1,89 1,78 2,06 2,67 3,07 3,18 2,98 2,60 2,23 2,09 1,92 2,36
Lőrinci obsz. . . . 3,34 3,36 3,26 3,64 3,95 4,39 4,61 4,48 4,06 3,65 3,51 3,41 3,80
Ferihegy-rept. . .  3,36 3,38 3,27 3,60 4,06 4,44 4,61 4,26 3,96 3,54 3,41 3,34 3,75
Csillagda............  3,24 3,24 3,15 3,36 3,36 3,45 3,49 3,25 3,08 3,11 3,22 3,25 3,25
Budaörsi rept. . .  2,40 2,46 2,40 2,71 3,45 3,91 4,09 3,69 3,11 2,59 2,52 2,47 2,98

Még nagyobbak a különbségek a szélsebesség havi középértékeinek évi 
járásában : Az 1955-ös év legszelesebb hónapjában, májusban, 51%-kal, a 
legkevésbé szeles szeptemberben pedig 81%-kal volt nagyobb a szélsebesség a 
lőrinci obszervatóriumban, mint az Intézetben ( I I .  táblázat). Összeállításunk 
szerint a Budapest térségében felállított 5 szélíró műszer közül a Meteorológiai 
Intézet szélírója áll a legszélvédettebb helyen. Sebességi adatait tehát nem
csak országos, hanem fővárosi viszonylatban sem szabad jellemzőnek minősí
tenünk. A Meteor. Intézet szélírójának havi középsebességei egyébként az 
ötévi átlag tükrében, 1955-ben is, 1—2 hónap kivételével, meglehetős állandó
ságot mutatnak, ami a havi középértékkel jellemzett szélsebességnél, a mi 
sokszor szeszélyes időjárású éghajlatunkon is, megszokott jelenség.

II. táblázat. A szélsebesség havi középértékei a budapesti állomásokon 1955-ben (m/mp)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XTI. Év
Meteor. Int.............  1,67 2,42 2,51 3,03 3,30 2,69 2,52 1,95 1,62 1,84 2,37 2,41 2,36
Lőrinci obsz............ 3,24 3,92 4,12 4,52 4,99 4,10 3,66 3,09 2,93 3,30 3,88 3,81 3,80
Ferihegy-rept.......... 3,21 3,81 4,08 4,49 4,80 4,03 3,61 3,17 2,97 3,22 3,92 3,71 3,75
Csillagda................. 3,01 3,80 3,75 3,66 3,79 3,07 2,88 2,45 2,47 2,94 3,57 3,67 3,25
Budaörsi rept.........  2,41 3,54 3,20 3,95 3,29 3,22 3,29 2,38 1,99 2,56 3,05 2,88 2,98
Meteor. Intézet
1951 — 55. évi átlag 2,39 2,59 2,41 2,45 2,74 2,43 2,49 2,14 2,17 1,83 2,22 2,09 2,33

M int ism eretes, a légáram lás o rog rafikus deform ációs tényező i közül a 
csatorna-hatás a légárm alás ú t já t  összeszűkíti, hol h o rizon tá lis , hol m eg v e r ti
kális irá n y b a n , s ezzel a  ta la j közeli szél sebességét va lam ely  helyen  növeli 
(to rlódás, „ sz é lc sa to rn a” ), v ag y  csökken ti (szélárnyék). H ogy  ezzel a  c sa to rn a 
h a tá ssa l m en n y ire  szám olnunk  kell a  h a szn o síth a tó  szélenergiák  fe lk u ta tá sá 
n á l, a r ra  az o ro g ráfia  szem p o n tjáb ó l fö lö ttéb b  v á lto za to s  b u d ap e s ti té rsz ín
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egyes pontjain mutatkozó, lényegesen különböző szélsebesség jó példa. 1955- 
ben az egyes állomásokon km-ben mért, és a 4 budapesti állomásnak az Intézet 
szélírója által följegyzett adatok %-ában is kifejezett szélűt ja a következő 
volt :

Meteorológiai Intézet ...................  74 428 km 100%
Budaörsi repülőtér......................... 93 794 km 126%
Csillagda..........................................  102 650 km 138%
Ferihegyi-repülőtér......................... 118 564 km 159%
Lőrinei obszervatórium.................  119771 km 160%

A másik orografikus deformációs tényező, az eltérítő-hatás, vagyis az ural
kodó légáramlás irányának a függőleges tagoltság következtében előálló 
megváltozása, szintén szembeötlő az egyes állomások széliránygyakoriságá
ban. (Sajnos, a csillagdái szélíró iránymutatójának időszakos zavarai folytán 
az ottani adatok közlésétől el kell tekintenünk.) A légáramlás egyes irányai-

Ferihegy
1955.

1. ábra. Az irányok szerinti szélsebesség és
alapján,

a szélirányok gyakorisága budapesti szélírók 
1955-ben
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nak gyakorisága a szélenergia hasznosításának szemszögéből mellékesnek 
tűnhet. Ámde éppen a deformációs tényezőknek a sebességre gyakorolt döntő 
befolyása folytán az ún. „szeles helyek” felkutatásában lehet nagy segítsé
günkre-az uralkodó szélirány ismerete. Várhatóan ui. ott leljük föl a legélén
kebb és viszonylag állandóbb szélsebességet, ahol a terepalakulás az uralkodó 
szélirány sebességét növeli meg. És hogy ez aránylag kis térségeken belül is 
mennyire változatos, azt 4 budapesti állomás szélirány gyakoriságának és az 
egyes irányokhoz tartozó szélsebességeknek bemutatásával kívánjuk szemlél
tetni ( 1. ábra).

Az ábrázolás a szokásos Angot-f l̂e feldolgozások alapján készült, melyek 
az egyes égtájak irányából megtett szélutat és az irányok gyakoriságát ered
ményezik. Az egyes irányokból jelentkező szélsebességek meghatározására 
azonban a széléit adata önmagában még nem elegendő, mert nem fejezi ki 
egyértelműen, hogy a megtett szélutat nagy sebességű, de kis gyakoriságú, 
vagy pedig kisebb sebességű, de nagyobb gyakoriságú szél tette-e meg. Ezért 
célszerűbbnek láttuk a szélút és a gyakoriság óraértékek hányadosaként elő
állított irányok szerinti sebesség és külön a %-osan kifejezett gyakorisági 
értékek ábrázolását.

Az eredmények ábránk szerint mindegyik állomáson másként alakultak, 
mind az irányok szerinti sebesség, mind pedig az uralkodó szélirány gyakori
sága szempontjából. A budaörsi repülőtér adatainak az intézeti adatoktól 
elütő voltát a budai oldal zegzugos felszínformáinak ismeretében, szemlélet- 
módunk szerint, természetesnek kell tartanunk. Sokkal feltűnőbb a pesti 
oldalon levő két állomásnak, a lőrinci obszervatóriumnak és a ferihegyi 
repülőtérnek az iránygyakoriságokban, s az egyes irányokhoz tartozó sebes
ségekben mutatkozó különbsége, holott a megtett szélútban az eltérés — 
amint láttuk — mindössze 1%. A két állomás egymás közötti távolsága csupán 
3 km ; a közbülső terep, a szentlőrinci ópleisztocén kavicsteraszra települt 
hordalék homok-takaró, enyhén hullámos felszínű, növényzettel gyengén 
megkötött, ún. tökéletlen síkság. Mégis, Ferihegyen a leggyakoribb szél
irány a N W , Lőrincen a N , s míg ott az uralkodó szélirány adja egyúttal a 
legnagyobb középsebességet, emitt a másodszélirány NNW középsebessége 
jóval felülmúlja az uralkodó irányét. Feltevésünk szerint a különbség oka az, 
hogy a Lőrinctől nyugatabbra fekvő Ferihegy már beleesik a budai oldalon levő 
Solymár—Vörösvári völgynek N W —SE irányú, s a pesti síkságon át a ceglédi 
árok felé folytatódó szélcsatornájába. A Budapest légterében végzett magas
sági szélmérések tanúsága szerint a domborzat hatása a szélirányokra és 
sebességekre a szabadlégkörben még 3 km magasságban is kimutatható [7] ; 
joggal tételezhető fel tehát, hogy a Budai-hegyvidék szélvédő és eltérítő 
hatása a tőle SE irányban 20 km-nyi, a gerincmagasság negyvenszeres távolsá
gában fekvő Lőrincen és Ferihegyen az uralkodó szélirányok és azok sebessé
geinek kialakításában még jelentkezik.

Az eredményekből mindenesetre az a következtetés vonható le, hogy 
valamely terület szélviszonyainak energiafelhasználás céljából végrehajtandó 
vizsgálatánál egészen részletes feltárásra van szükség pl. a felállítandó erő
művek legmegfelelőbb helyének kiválasztásához. A részletes feltáráshoz nem
csak a térbeli különbségek vizsgálata elengedhetetlen, még fontosabb annál a 
különböző szélsebességek időbeli eloszlásának, vagyis az egyes szélsebesség- 
értékek gyakoriságának az ismerete.

Ebből a szempontból is megvizsgáltuk a budapesti szélírók 1955. évi 
anyagát. A szélsebesség havonkénti eloszlását az ó raé rték ek  20 sebesség-
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fokozat (0—19 m/mp) szerinti elrendezésével állítottuk össze. Az egyes foko
zatok határait úgy választottuk meg, hogy pl. a 2,0 m/mp-es szélsebességhez 
soroztuk az 1,6—2,5 m/mp adatokat is, tehát lefelé, a kedvezőtlenebb értékek 
felé kerekítettünk. Az ily módon (gépi adatfeldolgozás hiányában manuális 
munkával) elkészített anyagot havi részletezésben is feltüntető háromdimen
ziós ábra egyben a szélesebesség eloszlásának évi menetét is mutatja (2. ábra).

0 2 4 6 8 10 12 14 K 18 m/sec 0 ? 4 6 8 V 12 <4 16 18 m/sec

—,—|— r r Y /. —I—I—i - i—r  r r r /•
0 2 *  6 8 W 12 1* 16 läm/sec 0 2 4 6 8 10 12 1* K 18m/sec

2. ábra. A különböző szélsebességek havonkénti gyakoriságának eloszlása 1955-ben

Energiafelhasználás szempontjából a lapos eloszlási görbe a kedvező, 
mert ekkor a ki nem használható, 1—2 m/mp-es szélsebességek gyakorisága 
viszonylag kisebb a 3 m/mp vagy ennél nagyobb, már számításba vehető 
energiát nyújtó sebességekhez képest. (Pl. : lőrinci obszervatórium, május 
hónap.) Legkedvezőtlenebb az eloszlás a Meteorológiai Intézet szeptemberi 
adataiban : a 0—2 m/mp sebességek majdnem 80% gyakoriságúnk. A Szabad
ság-hegynek a Jánoshegy és a Budakeszi-erdő szélárnyékában levő részén 
telepített csillagdái műszer igazolja, hogy a 473 in-es tszf. magasság mellett 
is a hasznosítható szélsebességek gyakorisága rendkívül csekély a hegyek 
/ee-oldalain. Ferihegy-repülőtér ilyen feldolgozású adatainak közlését mellőz
tük, mert azok a különböző szélsebességek gyakorisága tekintetében tökéle
tesen egyeznek a lőrinci obszervatóriuméval.

Mint már fentebb utaltunk reá, szélenergetikai vizsgálatoknál a szokásos 
számtani középsebesség helyett — éppen a teljesítménynek a sebesség köbével
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való növekedése folytán — a szélviszonyok jellemzésének a sebesség súlyo
zott köbös átlagával kell történnie, mert a várható elméleti teljesítmény 
kiszámításának ez az alapja. Az 5 budapesti íróműszerrel 1955-ben mért 
szélsebesség köbös átlagait I I I . táblázatunk tünteti fel. A köbös átlagok termé-

III.  táblázat. A szélsebesség köbös átlagai az egyes hónapokban Budapesten, 1955-ben
( mjmp)

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

Meteor. Int........... .. 2,9 3,7 3,4 4,1 4,7 3,9 3,8 3,0 2,6 3,4 3,6 3,8 3,8
Lőrinci obsz.......... . .  5,1 5,4 5,2 5,7 ß,5 5,3 4,9 3,8 3,7 4,4 5,1 5,8 5,1
Ferihegy-rept. . . . . . 5,1 5,3 5,3 5,8 6,3 5,3 4,8 4,0 3,8 4,4 5,2 5,6 5,1
Csillagda.............. . .  4,1 4,6 4,6 4,3 4,4 3,7 3,5 2,9 3,1 3,7 4,3 4,6 4,0
Budaörsi rept. . . . . .  4,4 5,8 4,8 6,0 4,8 5,0 5,4 4,0 3,5 4,8 4,8 5,5 4,9

szetére világít rá a havi közepes szélsebességeknek a II. táblázatunkban 
közölt adataival való összehasonlítása. Míg pl. a középsebesség a Csillagdá
ban 3,25, Lőrincen 3,80, Budaörsön pedig csak 2,98 m/mp, addig a köbös évi 
átlag a Csillagdában 4,0, Lőrincen 5,1, Budaörsön 4,9 m/mp volt. Ne tévesszen 
meg bennünket az, hogy Budaörsön a köbös évi átlag majdnem azonos a 
lőrincivel. Budaörsön a Tétényi-plató és a Budai-hegyvidék közötti W—E-i 
árok, a. Rózsavölgy és a Kelen völgy, eltérítő hatása folytán uralkodó W—E 
szelek gyenge középsebessége a köbös átlagokban elmosódik a Budai-hegyek 
tömbjének nyugati oldalán feltorlódó, s a repülőtérre NNW irányból időnként 
lezúduló, de a köbös átlagokat kisebb gyakoriságuk ellenére is erősen meg
növelő, viharos szelek következtében.

A sebesség-eloszlás és a köbös átlagok ismeretében már kiszámíthatjuk a 
várható elméleti teljesítményt, pontosabban a légáramlás irányára merőleges, 
egységnyi keresztmetszeten áthaladó levegő energiatartalmát kWó/m2-ben. 
A számítások eredménye az ún. sebesség-eloszlási és teljesítmény-diagramm. 
Műszaki irodalmunkban eddig Kékestető és Martonvásár-Erdőhátpusztáról 
található ilyen közlés [3, 6]. Az 5 budapesti állomás közül ismét elegendőnek 
véljük négynek közlését (3. ábra), mert a lőrinci obszervatóriumé és a Ferihegy - 
repülőtéré majdnem azonosak. A diagrammok alapján megállapítható, hogy 
a megfigyelés helyén mennyi a gazdaságosan kihasználható minimális és maxi
mális szélsebesség értéke, vagyis melyik sebesség-fokozat kellő gyakoriságú 
ahhoz, hogy már, ill. még elegendő energiát tudjon szolgáltatni. Ez a határ 
pl. Lőrincen 3—4 m/mp-től 11—12 m/mp-ig terjed ; a 12 m/mp fölötti sebes
ségek gyakorisága itt már annyira kevés, hogy hasznosításukra a nagy faj
lagos teljesítmény ellenére sem érdemes berendezkedni. A 4 budapesti állomás 
egymástól merőben elütő teljesítmény-diagrammja élesen rávilágít arra, hogy 
kis térségen belül is, energiahasznosítás szempontjából lényegesen különböző 
áramlási viszonyokra számíthatunk.

A teljesítmény-diagrammot egyébként nemcsak 1955-ről állítottuk elő. 
Az említett martonvásári kísérlet egy évéből 10 hónap 1954-re esett. Vele 
tehát legjobban a budapesti állomások 1954. évi teljesítmény-adatai vethetők 
össze. Eredményeink szerint — a martonvásári teljesítményt 100%-nak 
véve — az évi teljesítmény Ferihegyen és Budaörsön 1954-ben a következő
képpen alakult :

Martonvásár ................................  547 kWó/m2 100%
Ferihegy........................................  593 kWó/m2 109%
Budaörs.......................................... 538 kWó/m2 98%
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3. ábra. A szélsebesség 1955. évi eloszlása és elméleti teljesítménye a budapesti állomá
sokon kWó/m2-ben

A Martonvásárhoz hasonlóan energia-hasznosításra alkalmas területet 
tehát még Budapest térségében is találhatunk, még pedig olyan helyeken, 
ahol a szélíróműszerek felállítása éppen nem a szélenergia kiaknázásának szem
pontjai szerint történt.

Itt említjük meg az állandóság kérdését is, azaz hogy egy év adatai 
mennyire jellemzik a valóságos energiahelyzetet, továbbá, hogy mennyi a ki 
nem használható sebességek gyakorisága.

A kérdés első részére Ferihegy adatai alapján válaszolhatunk. Az egyes 
évek összteljesítményét a műszer felállítása óta eltelt 3 év átlagának %-ában 
fejeztük ki. Az eredmény :

1953- ban ..................................  800 kWó/m2 112%
1954- b en ....................................  593 kWó/m2 84%
1955- ben ...................................  730 kWó/m2 103%

Az 1954-es esztendő tehát, amelyben a Műszaki Egyetem mezőgazdasági 
géptani tanszéke a kísérletét lefolytatta, teljesítmény szempontjából, az 
utóbbi 3 év közül a leggyengébb volt. A külföldi szakirodalom [8] hasonló 
tapasztalatokról számol be : 5 évi átlagtól legföljebb d;25%-kal tér el az 1—1 
esztendei anyagból számított teljesítmény.

A kérdés második fele a ki nem használható, 2,5 m/mp-nél kisebb sebes
ségű órák gyakorisága. Könnyebb összehasonlítás kedvéért a havonként
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előforduló azon órák számát, amikor a szélsebbesség 2,5 m/mp volt, az 
egyes hónapok óraszámának %-ában fejeztük ki ( I V . táblázat). A nem hasz
nosítható szélsebességek gyakorisága 1955-ben mind az 5 állomáson szinte 
szabályos évi menetű. Ez azonban távolról sem jelenti azt, mintha minden 
évben ilyen karakterisztikus amplitúdójú lenne a kis szélsebességek évi járása.

IV . táblázat. A ki nem használható (v^ s2 ,5  m/mp) szélsebességek gyakorisága Buda
pesten, 1955-ben (%)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
Meteor. Int..........., . 83 75 58 47 44 54 61 76 78 76 67 65 65
Lőrinci obsz......... , . 47 37 31 24 25 28 41 41 45 40 31 43 36
Ferihegy-rept. . . .. . 48 39 29 27 23 28 42 39 46 40 29 43 36
Csillagda............ . . 46 26 28 24 24 41 52 58 58 47 34 31 39
Budaörsi rept. . . . . 62 45 46 41 46 48 52 67 75 63 50 61 54

Minthogy ez a gyakoriság az egyes természetes szinoptikus szakaszoktól, 
elsősorban a ciklontevékenység mérvétől, valamint az anticiklonok gyakori
ságától függ, évenkénti időjárástörténetünk tanúsága szerint a ki nem használ
ható órák száma rendszerint a tavaszi és nyáreleji hónapokban lesz a leg
kisebb, augusztus—szeptemberben pedig, az anticiklonok nagyobb gyakori
sága idején a legmagasabb. Ha az 1955. évi összórák számát tájékoztató jellegű
nek vesszük is, nagyon is figyelemre méltónak kell minősítenünk azt, hogy még 
Budaörsön is az évi órák 54%-ában hasznosíthatatlan a szél energiája, a 
Csillagdában viszont mindössze 39%-ban áll ez fenn. Legelőnytelenebb az 
alakulás az intézeti szélírónál (65%), legelőnyösebb pedig Lőrincen és Feri
hegyen : 36%. A marton vásári kísérlet során a nem hasznosítható órák száma 
1954 folyamán 43%-ot tett ki, Ferihegyen akkor is csupán 37%-ot ért el, 
tehát e szempontból is előnyösebb eredmény volt kimutatható még Budapest 
térségében is.

Szélenergia lehetőségeink kutatása közben meteorológus feladat a szél- 
sebesség függőleges eloszlásának vizsgálata is. Arra a kérdésre azonban, hogy 
milyen mérvű a különböző érdességű talaj felszínétől számított magasság 
emelkedésével a szélsebesség növekedése, a budapesti szélírók anyagának 
ismeretében még nem adható válasz. Erről csak egyazon helyen több szintben 
végrehajtott mérések tájékoztathatnának. Már pedig csak ilyen adatok alap
ján történhetik pl. egy szélturbina gazdaságos magasságának, továbbá a 
turbinalapátok alsó és felső helyzete közötti sebesség-különbségnek a meg
állapítása. Külföldi szakirodalomban található közlések szerint [9] pl. 2,0 
m/mp sebesség gyakorisága 20 m magasan 15%-kal kevesebb, mint az 5 
méteres szintben, mert a 2,0 m/mp-es sebességek eltolódnak a 3—4 m/mp 
felé, tehát csökken a nem hasznosítható sebességek gyakorisága.

Ilyen vizsgálatokra szélírókkal, meteorológiai állomásokon, hazánkban 
még nem került sor. Ámde érdekességként meg kell itt említenünk az intézeti 
szélírónak az elmúlt két évtizedben történt kényszerű magasság-változásaival 
kapcsolatban a regisztrált szélsebességek és szélutak átlagaiban jelentkező 
különbségeket. 1945 januárjáig a szélíró az Intézet régi tetőteraszán, a talaj
tól számítva 31 m magasan állt, annak rombadőléséig. 1946-tól az épület 
tetőzetének SW sarkán működött, ideiglenes felállításban, a talajszinttől 
mért 26 m-es magasságon. Az új torony, ill. terasz elkészültekor, 1950 szep
temberétől, 35 m magasba került. A különböző magasságú felállításban nyert 
évi közepes szélsebességeket és az évenként megtett szélutat, 5—5 éves szaka
szokban átlagokat képezve, érdemes összevetnünk egymással és a 15 évi 
átlaggal ( V . táblázat).
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V. táblázat. Szélsebesség és szélűt a Meteorológiai Intézet szélírójának háromféle magas
ságában

Magasság Év
Évi szél- 
sebesség AK40_55 Szélűt

km a k 40_55
m/mp

( 1940 2,19 +  0,02 68 968 — 210
1941 2,31 +  0,14 73 169 +  3991

31 m { 1942 1,87 — 0,30 69 108 — 70
1943 2,19 +  0,02 68 954 -2 2 4

1 1944 2,24 +  0,07 70 721 +  1543
Közép 1940-44 2,16 —0,01 70 185 ■ +7007

i 1946 1,93 -0 ,2 4 60 783 — 8395
1947 2,07 — 0,10 65 023 — 4155

26 m 1948 2,06 — 0,11 65 081 — 4097
1 1949 2,05 — 0,12 64 253 — 4925
\ 1950 2,03 — 0,14 63 864 —5314

Közép 1946—50 2,03 — 0,14 63,801 — 5377

< 1951 2,29 +0,12 72 160 +  2982
1952 2,51 +  0,34 79 733 +  10 555

35 m { 1953 2,27 +  0,10 71 540 +  2362
1954 2,21 +  0,04 69 885 +  707

1 1955 2,36 +  0,19 74 428 +  5250

Közép 1951—55 2,33 + 0,16 73 549 +  4371

K özép 1 9 4 0 - 5 5  : 2 ,17 69 ,178

Sebesség (v )
rrt/mp

Aligha vonható kétségbe, hogy a másfél évtized két szélsőséges időjárású 
évének, 1942-nek és 1946-nak a kivételével mind a középsebesség, mind pedig 
az évi szélűt nagy állandóságot mutat. Ez a körülmény egyébként a szél
energia teljesítményének állandósága szempontjából megnyugtató. Kevésbé 
megnyugtató viszont az intézeti szélíró adatai
nak homogenitása tekintetében. (Legyen szabad 
erre itt felhívnunk a kutatók figyelmét !) Az 
egyes évek középsebességeinek és szélútjának 
eltérései a 15 évi átlagtól az első (1940—1944) 
szakaszban pozitív irányban, az említett 1942. 
év kivételével, jelentéktelenek, a második sza
kaszban feltűnően negatívok, a harmadik szakasz
ban szembeötlően pozitívok. Ugyannyira, hogy 
a különböző magasságokban mért szélsebesség 
és szélűt 5 évenkénti átlagainak ábrázolása (4. 
ábra) élesen rávilágít a sebességnek és a meg- 
tett szélútnak a magasság függvényében történt 
megváltozására.

Nyilvánvaló az is, hogy a szélsebesség füg
gőleges gradiense más lesz sík területen, mint 
függőlegesen tagolt, dombos-hegyes felszínek, 
különösképpen hegygerincek fölött. Erre 
vonatkozólag a budapesti 5 széli ró adatai
---  felállításuk természeténél fogva --  ismét 4. á b r a .  Az átlagos szélsebesség és'szélút

nem mondhatnak semmit. De közismert tény, • w * a S llS B S “ “ '
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hogy a hegygerincek, amelyek a légáramlás útját vertikális irányban 
szűkítik, fokozzák a szélsebességet. Ugyancsak érdekes adalékként említ
hetjük meg tehát a nemrégiben Budapest környékén végrehajtott helyi- 
Iclíma kutatásunk egyik idevágó eredményét. A NW—SE irányú Vörös vári
völgyet a W—E irányú Pomázi-völgytől elválasztó gerincvonulat egyik pont
ján, a Nagy Kevélytől WNW irányban fekvő Garancs-tetőn (289 m) a szél- 
sebesség az intézeti és a lőrinci egyidejű óránkénti szélsebességekhez képest 
jelentékenyen magasabb mindazon időjárási helyzetekben, amikor a fennálló 
áramlási irányok szerint a Garancs-tető nem került a vele szomszédos, de 
nála jóval magasabb Nagy Kevély (535 m) tömbjének szélárnyékába (VI .  
táblázat). Az 1956 szeptemberében folytatott mérések során 5-én, 15-én és

VI. táblázat. Az egyidejű szélsebesség- és széliránymérések eredményei a Garancs-tetőn, 
a Meteor. Intézetben és a lőrinci obszervatóriumban

Meteor. Int. Garancs-tető Lőrinci obsz.
szept. 5. 14h — 15h WNW 3,8 m/mp W 7,4 m/mp NW 4,4 m/mp
szept. 10. 13h—14» S 1,9 S 2,3 S 3,2

14» — 15» s 2,1 s 2,3 SSW 2,9
15» —16» s s w 2,1 s 1,7 s s w 3,1
16»—17» s 1,7 s 2,2 w s w 2,6
17»—18» s 0,7 s 1,5 s w 2,7
18»—19» w 0,8 SE 1,6 s 1,9
19» —20» w 0,9 SE 1,5 SSE 2,6
20» —21» w 0,2 SE 1,3 SSE 3,1

szept. 11. 5»— 6» E 1,4 W 4,3 N 3,6
6»— 7» WNW 5,1 w 5,7 NNW 3,3

10»—11» WNW 5,8 w 10,4 NNW 10,9
12»—13» WNW 7,0 w 15,7 NW 10,7

szept. 15. 11»—12» NNW 2,5 w 6,6 NNW 1,9
szept. 16. 10»—11» W 2,3 w 4,5 SW 4,2

16-án anticiklonális, 11-én hidegfrontátvonulás utáni volt az általános idő
járási helyzet, 10-én pedig sekély ciklon időzött a Kárpát-medencében. A 
Garancs-tetőn végzett néhány mérés arra is kell, hogy figyelmeztessen, hogy 
a kiemelkedő tereppontokon (hegycsúcsokon, teraszperemeken), amelyeknek 
nemcsak földrajzi környezete, hanem geometriai alakja, morfológiai képe is 
döntő a szélsebességek alakulására, a hasznosítható szélenergiák terén 
még a Kárpát-medence áramlásviszonyai mellett is komoly eredményekre 
számíthatunk.

Nyilvánvaló tehát az eddig elmondottakból, hogy hazánkban is van, 
kell lennie olyan hasznosítható szélenergiának, hogy felkutatását a mete
orológia eszközeivel, hasznosítását a műszaki feladatok megoldásával érdemes 
megkísérelnünk. De az is nyilvánvaló, hogy a gazdaságossági számításokban 
helytelen lenne az eddigi meteorológiai kutatásoknak más feladatok érdekében 
leszűrt eredményeire támaszkodnunk. Az Országos Meteorológiai Intézet 
által Budapest légterében éppenúgy, mint hazánk egész területén elsősorban 
mezőgazdasági, tudományos, nemkülönben légiközlekedési célok szolgálatá
ban gyűjtött széladatok nem nyújthatnak megfelelő támpontot, mert cél
juk nem az energiatermelésre alkalmas, kedvező széljárásii helyek földerítése. 
Állomásaink, 1—2 kivételével, nem hegygerinceken és dombhátakon, sem 
nem völgybejáratokon és hegynyergekben, vagyis nem az orografikus szél
deformációs térségekben végzik megfigyeléseiket. Következésképpen az eddig 
rendelkezésre álló adatainkból hazánk szélenergia lehetőségei közelítő pontos
sággal sem tisztázhatók.
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Figyelembe véve a műszaki irodalomban fölvetett kívánságokat, és a Budapest 
térségében ilyen irányban leszűrt tapasztalatokat, feltétlenül szükségesnek kell mon
danunk tehát az ország szélenergiakészleteinek fölmérését. E fölmérés keretében alkal
masan kijelölt pontokon új méréseket kellene szervezni és — természetesen — a mérő
helyeket a megjelölt cél érdekének megfelelő mérőeszközökkel berendezni.

Szélviszonyaink általános éghajlati képének megfelelően az ország különböző 
pontjain, a mezőgazdaságilag művelt síkságainkon éppenúgy, mint a településektől 
távoleső hegycsúcsainkon, dombtetőinken a várható eredmények és a kutatás anyagi 
szükségleteinek egyensúlyát figyelembe véve, nézetünk szerint 26 szélmérő állomás 
felszerelése és 2 — 3 éven át történő működtetése lenne szükséges ahhoz, hogy szélenergia- 
lehetőségeinket meteorológiai oldalról kielégítő pontossággal fel lehessen mérni. A 26 
megfigyelőhely felállítására az alábbi pontokat tartjuk alkalmasnak :

tszf. magasság
1. Fertőd..........................    144 m
2. Mosonszentpéter ................... 121 ,,
3. Nyuli h e g y .............................  317 ,,
4. Cseszneki várhegy................. 494 ,,
5. Kőrishegy.................................  704 ,,
6. Polányhegy............................. 396 ,,
7. Somlóhegv............................... 366 ,,
8. Rendeki Csúcsoshegy............. 366 ,,
9. Szentgvörgyhegy ................... 414 ,,

10. Fonyód ...................................  233 ,,
11. Vereshegy.................................  247 ,,
12. Szentmihályhegy ................... 224 ,,
13. Gerecse ...................................  634 ,,

tszf. magasság
14. Tatató város ......................... 140 m
15. Körtvélyes ........................... 482 ,,
16. Gárdony...............................  184 ,,
17. Lajoskomárom ................... 178 ,,
18. Mecsek .................................  612 ,,
19. Várbükk............................... 747 ,,
20. Szandahegy ......................... 547 ,,
21. Bálvány ............................... 957 ,,
22. Magoska ............................... 737 ,,
23. Kisvárda ............................. 114 ,,
24. Túrkeve ...............................  130 ,,
25. Hódmezővásárhely ............. 120 ,,
26. Ólomhegy........................   174 ,,

Térképünkön (5. ábra) a tervezett mérőhelyek mellett feltüntettük a meteorológiai 
állomások hálózatában működő egyetemes szélíró műszereket is. A szélmérő pontok 
kijelölése már annak a műszaki irodalomban kifejezett vélekedésnek a szem előtt tartá
sával történt, amely szerint a szélenergiának igazán gazdaságos kihasználása akkor 
következik majd be, ha már végképp elhárulnak a szélenergia nagyüzemi hasznosításá
nak ma még kétségkívül meglevő műszaki akadályai, ami egyet jelentene a szélerő
művekben nyert energiamennyiségeknek pl. az országos villamosenergiahálózatba való 
betáplálásával. Ilyen erőművek létesítésére pedig majdnem kizárólag csak hegyvidékeink 
jöhetnek számításba.

Természetesnek kell tartanunk, hogy a szélenergia hasznosítása terén 
sok a nyitott kérdés mind a meteorológiai, mind a műszaki oldalon. A kérdés 
meteorológiai részének megoldása par excellence sem tartható az Orsz. Mete
orológiai Intézet feladatkö
rébe vágónak. Éppen ezért, 
külföldi példák nyomán is, 
fel kell vetnünk egy külön 
erre a célra szervezendő 
szélenergiakutató intézet léte
sítésének gondolatát. Csak 
ilyen intézet keretében old
ható meg a párhuzamos 
mérések biztosítása, lefoly
tatása, az eredmények fel
dolgozása éppenúgy, mint 
a szélerőművek tervezése, 
az egyes tájakon legmegfe
lelőbb hatásfokúaknak ki
kísérletezése stb. A mete
orológiai és műszaki kuta
tómunkaszoros együttmű-

#  Szélenergia ku ta tá sra  te rv e ze tt m érőhelyek 
O M eglévő h á ló za ti szélirák

5. ábra. A szélenergiakutatás szempontjából javasolt 
mérőhelyek és a meteorológiai állomáshálózat jelen

legi szélírói
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ködésére van szükség annak megállapításához például, hogy egy-egy kivá
lasztott helyen az áramlás irányának a deformációs szöge a vízszinteshez 
képest hány fokos, ami az optimális hatásfok érdekében, a szélmotor, ill. 
a lapátok tengelyének elfordítását kívánja meg, hogy azok az áramlás 
irányára merőlegesen álljanak ; továbbá, hogy milyen jegesedésre, zúz
maralerakodásra kell számítani a forgó alkatrészeken stb. E szoros együtt
működést kívánó munka nem fejeződik be a szélerőmű legkedvezőbb helyé
nek rendkívül szövevényes feladatként jelentkező kiválasztásával, mert 
hiszen nagyobb erőműveknél üzemközben is speciális szélprognózisoknak 
kell előre jelezniük a várható energiamennyiséget (pl. 30 órás előrejelzés 
6 óránkénti helyesbítéssel). Ilyen intézet szakmunkaerő szükségletét hazai 
viszonyaink között az egyetemi tanszékeinken képzés alatt álló meteorológus 
és gépészmérnök jelöltekből, valamint a kérdéssel ez ideig társadalmi munká
ban foglalkozó szakembereink tanácsadóként bevonásával biztosíthatónak 
véljük. S ezzel a szélenergiakutatás és-félhasználás alapvető munkálatainak 
elvégzése, vagyis az ország szélenergia készletének felmérése megoldható. 
Megvalósítása pedig, az elmondottak szerint, mindenképpen kívánatos.
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Felhívás a M eteorológiai Társaság Tagjaihoz !

A Társaság fejlődése érdekében kérjük Tagjainkat, hogy havi tagdíjaikat ponto
san egyenlítsék ki. A postautalványon történő befizetéseket a Társaság címére (Buda
pest, II., Kitaibel Pál utca 1.), a csekkfizetéseket pedig a Társaság tagdíjbefizetési 
számlájára (Magyar Meteorológiai Társaság tagdíj befizetési számla Budapest, 61,764) kérjük.

A havi tagdíj összege rendes tagoknak 2.— forint, ifjúsági tagoknak 1.— forint.
Egyben felkérjük Tagjainkat arra is, hogy az IDŐJÁRÁS és a tár'sasági meg

hívók zavartalan szétküldése érdekében esetleges címváltozásukat Társaságunkkal 
idejekorán közöljék.
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Aujeszky L á sz ló :

Az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat 
bevezetésének szinoptikai kérdései

Összefoglalás. Az orvostudomány képviselői és intézményei részéről többször 
felmerült az a kívánság, hogy naponkénti előrejelzések készüljenek a meteoro- 
pathikus jelenségekről. Egy ilyen újfajta előrejelző szolgálat csak a meteorológusok 
és orvosok szoros együttműködésével valósítható meg. A tervezett orvosmeteoro
lógiai prognózisszolgálat szinoptikus meteorológiai alapjait ismerteti ez az érte
kezés. *

Synoptical Aspects of a Planned Regular Forecasting Service for Medical 
Meteorology. The desire of obtaining daily forecasts concerning meteoropathical 
events has been expressed by a number of hospitals and medical authorities in 
this country. Such a service could be realized only by the intimate co-operation 
of meteorological and medical professional men. The meteorological foundations 
of the planned service are outlined in this paper.

*

Dolgozatunk célja, hogy tisztázza a prognózisszolgálat új, különleges ágá
nak elméleti és gyakorlati meteorológiai kérdéseit.

Az orvosmeteorológia fejlődésének új iránya abban nyilvánul meg, hogy 
orvosi oldalról különleges prognosztikai igények lépnek fel a meteorológiai 
intézményekkel szemben, éspedig egyre nagyobb mértékben. Az időjelző 
szolgálatokhoz — külföldön éppenúgv, mint nálunk is — egyre nagyobb 
számban futnak be prognosztikai érdeklődések a gyakorló és kutató orvosok 
és orvosi intézmények részéről, mégpedig olyan érdeklődések, amelyek tartal
mukban lényegesen eltérnek a prognózisszclgálathoz forduló összes egyéb 
érdeklődők kívánságaitól.

Az újfajta orvosmeteorológiai prognózis-igények megkülönböztető vonása 
a következő. Azokon a teljesen meteorológiai tárgykörben mozgó érdeklő
déseken kívül, amelyeket az orvosok időnként magára az időjárásra nézve 
már évtizedek óta fel szoktak vetni (főként betegszállításokkal, gyógyhelyekre 
való utazásokkal, vagy éghajlati gyógymódokkal kapcsolatos kérdések), 
újabban igen nagy számban érkeznek a meteorológiai intézményekhez az 
orvosoknak egészen más természetű kérdései is. Ezek nem egyetlen idő
eseményre vonatkoznak, hanem egész időjárási folyamatokra, frontátvonulá
sokra, anticiklonrendszerekre, tartósabb időjárási időszakok kialakulására ; 
általában pedig az idő alakulásának a betegekre való hatásával állnak kapcso
latban, sőt nemegy esetben ezeknek a hatásoknak a megelőzése érdekében, 
vagy csökkentésük érdekében történnek.

Nyilvánvaló, hogy ezek az igények sok esetben túllépik a meteorológiai szolgálatok 
illetékességi körét, mert hiszen azt kívánják meg, hogy a meteorológiai következtetéseken 
felül orvosi következtetéseket is levonjunk. Olyan tudományos feladat előtt állunk 
tehát, amelyet egyedül csak meteorológiai szakszemélyzetre támaszkodva nem lehet 
elintézni, hanem a meteorológusok és orvosok együttműködése szükséges a megoldá
sához. A feladatot következőképp definiálhatjuk. A meteoropathologia megállapította, 
hogy igen sok kórtani esemény összefüggésben áll az időjárás alakulásával, bizonyos 
levegőfajtáknak a jelenlétével, legfőképpen pedig a nagyobb időváltozásoknak a fellépé
sével. Ez az összefüggés megnyilatkozik a sebészetben a mütétutáni szövődmények 
bekövetkezésénél, és nagyfokban megnyilvánul belgyógyászati vonalon is bizonyos 
betegek állapotának rosszabbodásában, bizonyos rohamoknak a fellépésében, egyes 
járványos betegségek hirtelen elterjedésében.

Az utóbbi idők sebészeti irodalmában folyton több olyan állásfoglalást találunk, 
amely szerint a műtéti beavatkozások után fellépő szövődmények közt olyanok is 
vannak, amelyek nagyfokban meteorotrop jellegűek : az időváltozások alkalmával na
gyobb esély van a bekövetkezésükhöz.
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Ennek az álláspontnak mindenekelőtt az a következménye, hogy egyes sebészek 
a halasztható műtéteket nem szívesen végzik el olyan időpontokban, amelyek mete
orológiai szempontból nyugtalan jellegűek. Sőt újabban még olyan hangok is hallat
szanak, hogy a sürgős műtétek közül is azokat, amelyek nem azonnali életmentő beavat
kozást képviselnek, egyes sebészek szívesen félnappal vagy egy egész nappal is elhalaszt
ják abban az esetben, ha éppen egy nagyobb időváltozással estek volna egybe.

így előállt egyes sebészeti intézményeknek az az igénye, hogy a bekövetkező 
nagyobb időváltozások felől rendszeres, naponkénti tájékoztatást kapjanak. Ebben áll 
az orvosmeteorológiai prognózisoknak az a csoportja, amelyet sebészmeteorológiai 
prognózisnak lehetne nevezni.

Tudvalevő azonban, hogy nemcsak műtétek után lépnek fel súlyos természetű 
meteoropathikus események. Belgyógyászati kezelés alatt álló betegek, például asztmá
sok, továbbá a szülészeti osztályokon az anyák eklampsziás rohamai olyan fokban állnak 
függésben a meteorológiai eseményektől, hogy meteorológiai alapon sok ilyen betegnek 
a rosszulléte előre várható, sőt megfelelő előzetes kezelés útján a roham enyhíthető, 
vagy egészen ki is küszöbölhető.

Ismeretes az ideg- és elmebetegek egy részének nagyfokú meteorotrop érzékeny
sége is. Ezeknél szintén kívánatos a számukra jelentős időjárási fordulatok előre isme
rése, ami ugyancsak fontos megelőző intézkedésekre ad módot az orvosnak. Hasonló 
igény tüdőgyógyászati vonalon is mutatkozik, abból a feltevésből kiindulóan, hogy a 
vérköpéses rohamok egy része is megelőzhetővé válna ezen az úton.

Ennek megfelelően belgyógyászati téren is előállt annak a szükségessége, hogy az 
orvosoknak és orvosi intézményeknek folyamatos meteorológiai tájékoztatást biztosítsunk.

Az időjárásra vonatkozó orvosi érdeklődések nagy száma idestova szükségessé 
teszi, hogy az orvosi intézmények részére minden nap rendszeresen készüljenek külön 
orvosmeteorológiai tájékoztató jelentések. Az ilyen jelentések alapja a szinoptikai 
helyzet, a jelenlevő és a jövőben hozzánk érkező levegőfajták és frontok megállapítása, 
illetőleg fellépésük előrejelzése ; a jelentések további tartalma pedig fel kell hogy ölelje 
mindazokat a várható biológiai és kórtani hatásokat, amelyek a meteorológiai prognózis 
alapján orvosilag feltételezhetők.

Ez a szükséglet ma már olyan erőteljesen jelentkezik, hogy időszerűnek találtuk 
az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat megalapításának tudományos és gyakorlati 
kérdéseit közelebbi tanulmány tárgyává tenni. Ennek felismerése alapján dr. Kérdő 
Istvánnal, az Országos Balneológiái Kutatóintézet orvoskutatójával együtt azzal a kérés
sel fordultam a Magyar Tudományos Akadémia meteorológiai főbizottságához, hogy 
ezeknek a kérdéseknek a kidolgozását tűzze napirendjére. Kérésünket Dési Frigyes 
professzor, a főbizottság elnöke, és Páter János kandidátus, a főbizottság keretében 
működő Bioklimatológiai és Sugárzási Bizottság elnöke, teljes megértéssel fogadták, és 
a bioklimatológiai bizottság 1956. június 29-i ülésén már két referátumunk és ehhez 
fűződő vita alakjában megkezdődött a kérdés elvi alapjainak megbeszélése. A vita 
során dr. Páter János és dr. Kérdő István beható érveléssel alátámasztották a rendszeres 
orvosmeteorológiai jelentőszolgálat megalapításának kívánatos voltát. Kitűnt, hogy 
az orvosmeteorológiai tájékoztatásnak (a sebészeti és belgyógyászati kezelésben való 
felhasználáson kívül) még egészségügyi téren is fontos feladatai vannak. így például 
egyes járványok idején a meteorológiai változások előrejelzése alapján az egészségügyi 
igazgatás abban a helyzetben volna, hogy már előre megtehetné azokat a szervezési 
intézkedéseket, amelyeket a megbetegedések számának egyik napról a másikra való 
felszökése szükségessé tenne, de eddig kellő előrejelzési lehetőség hiányában meglepetés
ként érték az illetékeseket a járványok ilyen fellángolásai. Ilyen természetűek például 
az influenzás betegek tömeges beszállításának és orvosi ellátásának kérdései a téli idő
járás hirtelen megenyhülésének napjain, ami meteorológiai alapon jól előre jelezhető 
jelenség. Az alábbiakban részletesebb adatokat óhajtunk nyújtani az orvosmeteorológiai 
prognózisszolgálat megalapításának meteorológiai oldalára tartozó kérdésekhez.

1. A létesítendő orvosmeteorológiai prognózisszolgálat feladatköre
Az, orvosmeteorológiai prognózisszolgálat feladata abban áll, hogy az 

orvosok és orvosi intézmények részére, valamint az egészségügyi hatóságok 
részére rendszeresen, naponként szolgáltasson tájékoztatást azokról a várható 
meteorológiai eseményekről, amelyek mai tudásunk alapján bizonyos betegek
nek az állapotát, vagy pathológiai eseményeknek a tömeges fellépését be
folyásolják, illetőleg, amelyeknél ilyen befolyás lehetősége alaposan feltéte
lezhető. A tájékoztatás — éppen úgy, mint a meteorológiai prognosztika többi
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ágaiban is — lényegileg kétféle alakban valósítható megia^ naponta meg
szabott időben kiadott összefoglaló jelentés alakjában, amelynek szövegét 
az összes érdeklődők számára hozzáférhetővé kell tenni ; b) személyes szóbeli 
konzultáció alakjában nyújtott különleges felvilágosítások alakjában, amelyet 
az orvosmeteorológiai szolgálatban működő orvos a hozzáforduló gyakorló 
orvosokkal távbeszélő útján folytat le.

A szolgálat kiépítésének első lépéséül nyilván az aj alatti, mindennapos 
szövegjelentés kiadását kell választani. Meggyőződésünk azonban, hogy a b) 
alatti szolgáltatás nyújtása is már a szolgálat első idejétől kezdve szükséges
nek fog bizonyulni. Sőt a szolgálat tudományos alapjainak minél gyorsabb 
továbbfejlesztése érdekében is kívánatos, hogy a szolgálatnak ez az ága is 
meginduljon, mert ezen az úton biztosítható leggyorsabban, hogy megismerjük 
azokat az igényeket, amelyeket a mindenkinek szóló szövegjelentésekben is 
ki kell elégítenünk.

Az időjelző szolgálat ellátásában szerzett évtizedes tapasztalat ugyanis 
azt mutatja, hogy az általános szövegjelentés mellett a prognózisok használói
nak igen sok esetben szükségük van különleges tájékoztatásra, amelyet csak 
a prognóziskészítővel élőszóban folyó tárgyalás útján lehet kielégíteni. Ez a 
helyzet még a prognózisok olyan felhasználóinál is minduntalan megnyil
vánul, akik aránylag egyszerűbb prognosztikai kérdésekre várnak választ, 
nempedig olyan bonyolult prognosztikai feladatokra, mint amilyeneket az 
orvosmeteorológiai prognózisszolgálat körében kell ellátni. Ebben a feladat
körben tehát még inkább szükséges az érdekelt orvosok külön-külön, élőszóval 
való tájékoztatása és a kölcsönös eszmecsere lehetőségének biztosítása.

2. A szervezési szempontok tudományos kérdései
Felmerül a kérdés, milyen szerv lesz alkalmas ennek a bonyolult feladat

körnek az ellátására. A feladat abban áll, hogy a meteorológiai kilátásokból 
vonjunk le orvosi következtetéseket. Nyilvánvaló, hogy a meteorológiai 
kilátásokat csak a szinoptikus ítélheti meg, akinek rendelkezésére áll a bel
földi és külföldi meteorológiai adatszolgáltatásnak a teljes anyaga, és ezen
kívül rendelkezésére áll az az egész bonyolult feldolgozási apparátus, amely 
mindenfajta időjelzésnek az elkészítéséhez szükséges. De nyilvánvaló az is, 
hogy a kész meteorológiai vélemény alapján egyedül csak az orvos hivatott 
arra, hogy elvégezze a következtető munkának a második lépését : a mete
orológiai prognózis alapján levonja magukat az orvosi következtetéseket.

Az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat munkamenetének eszerint két 
részből kell állnia : egy meteorológiai és egy orvosi munkaerőket kívánó 
részből. A meteorológiai munka a szinoptikus meteorológia körébe tartozik. 
Feladata, hogy a 36 órán belül várható szinoptikai eseményeket minél nagyobb 
részletességgel előrejelezze, mégpedig főképp azokat az időjárási eseményeket, 
amelyeknek meteoropathikus hatékonysága az orvosmeteorológiai irodalom 
alapján ma már igazoltnak, vagy valószínűnek tekinthető. Ez a feladat a 
meglevő időjelző szolgálat keretében, megfelelő többlet-munkaerők beállításá
val, teljes egészében elvégezhető. Időbelileg második helyet foglal el az orvosi 
munkaerőkre háruló feladat, amely abban áll, hogy a már elkészült szinoptikai 
diagnózis és prognózis alapján levonja az orvosi következtetéseket, ezeket a 
kiadandó szövegjelentésben lerögzíti és ezek szellemében a telefoni konzul
tációs beszélgetéseket ellátja.

Eszerint az orvosmeteorológiai prognózis úgy készíthető el a meteorológiai 
és orvosi munkaerők együttműködéséből, hogy mindennap a szükséges elő

367



készítő munkákat, vagyis a szinoptikai folyamatokra vonatkozó intern össze
foglaló meteorológiai jelentés készítését a meteorológiai munkahelyeken 
végzik el ; a szolgálat kifelé látható eredményeit ellenben, a jelentéseket és 
telefoni konzultációkat, a szolgálat orvosi ága hivatott ellátni.

Következik ebből, hogy az orvosmeteorológiai prognózisok csak olyan 
típusú intézményben készíthetők el, ahol meteorológusok és orvosok a leg
bensőbb módon nap nap után együttműködnek. Az orvosmeteorológiai 
prognózis megvalósítása tehát orvosmeteorológiai intézményt kíván, vagyis 
olyan összetételű intézményt, amilyen Magyarországon ez idő szerint még nem 
létezik. Szervezési szempontból a meteorológiai és orvosi munkakör együtt
működése kétféle alakban képzelhető el. Az egyik, külföldi példában már 
megvalósított megoldás abban áll, hogy a szolgálat orvosi részét egy külön 
orvosmeteorológiai intézmény látja el, amely kívül áll a meteorológiai szol
gálat keretein. Egy másik elképzelhető megoldás pedig abból állhatna, hogy a 
meteorológiai szolgálat a saját létszámában alkalmazna megfelelő számú 
orvost, az együttműködés biztosítására.

3. Az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat szinoptikai alapjai
A rendelkezésre álló orvosmeteorológiai kutatási eredményekből jelenleg 

már meglehetősen részletes képünk van arról, hogy az időjárásnak milyen 
tényezői fejtenek ki meteoropathológiai hatásokat. Amit errenézve az aláb
biakban előadunk, - annak forrása részben az orvosmeteorológiai irodalom, 
részben pedig a Meteorológiai Intézet időjelző osztályában az évek során át 
szerzett közvetlen tapasztalásunk arra vonatkozóan, hogy milyen meteorológiai 
körülmények közt fordulnak hozzánk olyan orvosi intézmények, amelyek 
valamely napon egyes meteoropathikus jelenségeket tömegesen észleltek a 
beteganyagukon. Eszerint a következő meteorológiai körülményeket kell 
az orvosmeteorológiai szolgálat számára diagnosztizálni és előrejelezni :

I. Mindenekelőtt a frontátvonulásokat, éspedig főképpen a nagyfejlettségű 
frontátvonulásokat, amelyek az időnek a lényeges megváltozását idézik elő 
és az élőlények számára nagymértékű fizikai környezetváltozást jelentenek. 
Meg kell különböztetni a frontoknak a két főfajtáját, a betörési és felsiklási 
frontokat, minthogy tudjuk, hogy a kétféle frontnak specifikus hatásai van
nak az élőszervezetre, sőt igen sok tekintetben ellentétes hatásokat mutatnak.

A szinoptikai tájékoztatásnak ki kell terjednie a betörési frontok közül azokra is, 
amelyek átvonulása a közelmúlt órákban már megtörtént és így szőkébb meteorológiai 
szempontból már nem is tárgyai a prognózisnak. Ezek gondos megemlítése azért szük
séges, mert poszt frontális hatásaik bizonyos ideig még fennállnak.

Hasonlóképp fel kell ölelnie a tájékoztatásnak azokat a felsiklási frontokat is, 
amelyek még olyan távol vannak, hogy maga az átvonulás még 36 órán belül sem ese
dékes ugyan, ellenben az átvonulásukat megelőző hatékony praefrontális időszak már 
az előrejelzési időtartamon belül megkezdődik.

A már átvonult betörési frontok utólagos hatásainak és a 36 órán túl átvonuló 
felsiklási frontok hatásainak figyelembevételére vonatkozó mostani megjegyzésünk 
különösen fontossá válik a lassan vonuló frontoknál, mert ezeknek hosszúak a hatékony 
időszakaik. Az ilyen betörési frontoknak tehát hosszúra nyúlik a posztfrontális ható
időszaka és a lassan mozgó felsiklási frontnak már igen korán és sokáig megnyilvánul
hatnak a praefrontális hatásai. Fél nappal, vagy még többel a betörési front átvonulása 
után még fennállhatnak a posztfrontális hatások, a lassanmozgó felsiklási frontokat 
pedig kivételes esetekben még egy-két nappal is megelőzhetik a praefrontális hatások. 
Ahhoz tehát, hogy a 36 órára szóló orvosmeteorológiai prognózist elkészíthessük, előbb 
egy olyan szinoptikai megalapozásra van szükség, amely a frontátvonulások szempont
jából túlmegy a 36 órás időtartamon, éspedig mind a múlt, mind a jövő irányában.

A szinoptikai diagnózisban és prognózisban kellő figyelmet kell fordítani a frontok 
harmadik főfajtájára, a veszteglő frontokra is. A veszteglő front fél napig, egész napig,

368



esetleg 2 — 3 napig is időzhet felettünk, vagy teljes mozdulatlanságban, vagy jelen
téktelen helyváltoztatásokkal. A teljesen mozdulatlanul veszteglő front jelenlétekor 
frontátvonulási hatások nem lépnek fel, azonban a frontfelület alá eső területen mete- 
oropathikus jelenségek éppenúgy felléphetnek, mint a közeledő felsiklási front felhő- 
ernyője alatt. Ezenkívül mindenkor gondosan mérlegelni kell azt is, hogy a veszteglő 
frontokon gyakran képződnek fronthullámok, amelyek egymás után egy felsiklási és 
egy betörési frontnak a megjelenését és átvonulását jelentik. Ezért a hullámképződés 
ismert diagnosztikus előjeleit (légnyomás-süllyedés, aeroszinoptikai tünetek) nagy 
figyelemmel kell kísérni minden olyan esetben, amikor a diagnózis egy veszteglő front 
jelenlétét állapította meg.

Az okkluziók és magassági frontok a szinoptikai diagnózisban és prognózisban 
itt is éppenúgy figyelembe veendők, mint a talajmenti betörési és felsiklási frontok. 
Ezek a frontok eddigi tapasztalataink szerint meteoropathikus szempontból éppolyan 
hatékonyak, mint a talajmenti frontok. Náluk is csak akkor kétséges a hatékonyság, 
ha fejlettségük igen gyenge.

II. A szinoptikai diagnózisban és prognózisban különleges hely illeti 
meg a jelenlevő levegőfajta megállapítását, valamint 36 órán belül fellépő új 
levegőfajták előrejelzését. A meteoropathológia egyik megállapítása, hogy 
bizonyos pathológiai események bizonyos levegőfajtákhoz vannak kötve, 
így például Kérdő István kimutatta, hogy az asztmának bizonyos esete a 
szárazföldi hideg levegőfajta jelenlétében fenyeget rohamokkal. Az irodalom 
tanúsítja, hogy igen sok más meteoropathikus esemény, többekközt a hirtelen 
halál sok esete is, ugyanennek a veszedelmes levegőfajtának a fellépése idején 
halmozódik. A levegőfajták megállapítása és előrejelzése tehát nélkülözhetetlen 
eleme az orvosmeteorológiai prognosztikának.

Ez a feladat nem azonos a frontátvonulások diagnózisával és prognózisával. A talaj - 
menti frontok két oldalán ugyan más és más levegőfajták foglalnak helyet, például egy 
betörési front előoldalán egy melegebb és hátoldalán egy hidegebb levegőfajtát találunk ; 
azonban többféle meleg levegőfajta és többféle hideg levegőfajta létezik (pl. a front 
előtt lehet szárazföldi meleg levegő, vagy tengeri meleg levegő, vagy tengeri hideg levegő 
is, amely csak viszonylag meleg a mögötte következő sarkvidéki levegőhöz képest). 
Ezért a frontok megállapítását még.ki kell egészíteni az általuk elválasztott levegő
fajták pontosabb minősítésével.

Ezenkívül azért is túlmegy ez a feladat az I. alatt tárgyalt frontológiai diagnózison 
és prognózison, mert a különféle levegőfajtákat nem mindig frontok választják el egy
mástól, hanem éppen olyan gyakran fellép köztük a határfelületek másik alakja, a 
lesiklófelület is.

III. Legyen szabad ennek kapcsán felvetnünk egy egészen új szem
pontot is, amelyet elsőízben ez év tavaszán, a Magyar Meteorológiai Társaság 
orvosmeteorológiai tanfolyamán elhangzott előadásban tettünk szóvá. Az 
orvosi szinoptika fejlődése abban az irányban halad, hogy a frontok mellett 
egy másik fogalom kezd igen fontos helyet betölteni : az úgynevezett termé
szetes szinoptikai időszak fogalma. Ez a fogalom azonban benső kapcsolatban 
áll a frontokkal ; lényegében a frontológiának továbbfejlesztéséből, kifinomí
tásából származtatható. A természetes szinoptikus időszakok meteoropathiai 
jelentősége eddig az irodalomban nem kapott méltatást ; minthogy új el
gondolásról van szó, dolgozatunknak most következő különválasztott pontjá
ban fogjuk ismertetni.

4. A természetes szinoptikus időszakok váltónapjainak előrejelzése
A természetes szinoptikus időszak fogalmát orvosmeteorológiai szem

pontból legkönnyebben következőképpen ismertethetjük. Az időjárás leper- 
gésc folyamán kisebb-nagyobb időközben követik egymást a frontátvonulások. 
Az egymásután átvonuló frontok sokesetben frontsorozatokat alkotnak, ameny- 
nyiben bizonyos számú front egymással nagyjában párhuzamos pályákon 
mozog, például 4—5 napon át minden front északnyugat felől délkelet felé
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(vagy a pályák görbiiltsége folytán pl. északnyugat felől kelet felé) vonul 
át az országon. A természetes szinoptikus időszak olyan többnapos időközt 
jelent, amelyben a frontok vonulása ilyen közös szabálynak engedelmeskedik. 
A szinoptikai tapasztalás szerint a természetes szinoptikai időszak azáltal 
ér véget, hogy a frontok vonulási iránya bizonyos időpontban hirtelen megvál
tozik : ettől az időponttól kezdve a frontok vonulása más pályákon halad, 
pl. az északnyugat-délkeleti vonulási időszakot olyan új időszak váltja fel, 
amelyben a frontok megint csoportosan, de délről észak felé haladnak.

Két természetes szinoptikus időszakot néha szünet választja el egymástól, 
amelynek folyamán egyáltalán nem következik be frontátvonulás, és ez a 
frontmentes időszak kivételesen több napig is eltarthat. De gyakori eset az 
is, hogy nem áll be a két időszak közt ilyen nyugalmi äilapot, hanem az egyik 
fajta pályán csoportosan mozgó frontokat azonnal nyomon követi (talán 
csak félnapos átmeneti idő mellett) az egészen más pályán lejátszódó vonulás 
időszakának megindulása.

A természetes szinoptikus időszakok létének mélyebb jelentősége lehet, 
véleményünk szerint, a meteoropathia jelenségcsoportjának elemzése szem
pontjából is. Tudvalevő, hogy a frontok a mi éghajlatunk alatt igen gyakran 
lépnek fel, egy év alatt többszáz frontátvonulás megy végbe felettünk, és 
tudvalevő az is, hogy ezeknek csak egy viszonylag kis hányada az, amely 
meteoropathiai szempontból valóban hatásosnak vagy veszedelmesnek mond
ható. Az Orsz. Meteorológiai Intézetben folyó adatgyűjtésünk és az orvos
meteorológiai kutatóktól érkező bejelentések alapján egyre több támasztékot 
találunk arra a feltevésemre, hogy a meteoropathia jelenségeinek legalábbis 
igen jelentékeny része azokban az időpontokban lép fel, amelyekben az egyik 
természetes szinoptikus időszak átmegy a reákövetkező új természetes szinop
tikus időszakba ; különösen erős meteoropathikus hatások pedig valószínűleg 
akkor következnek be, amikor az egymást követő két szinoptikus időszak 
meteorológiai jellege nagyon eltér egymástól, pl. észak-déli frontvonulású 
időszakot egy dél-északi vonulású vált fel. Ilyenkor az új pályán futó legelső 
front átvonulása válthatja ki a legerősebb meteoropathikus következményeket.

Ezek a megfigyelések kívánatossá teszik, hogy az orvosmeteorológiai 
prognózisszolgálat számára olyan szinoptikai előkészítést nyújtsunk, amely 
megállapítja és nyilvántartja a fennálló természetes szinoptikus időszakok 
jellegét, kiváltképpen pedig tájékoztatást ad a természetes szinoptikus 
időszakok elvégződésének időpontjáról, valamint az új szinoptikus időszak 
kialakulásáról (vagyis előrejelzi a szinoptikus időszakok váltónapjainak bekö
vetkezését), és előrejelzi az új természetes szinoptikus időszak keretében 
fellépő első frontátvonulást.

A közeljövőben gyűjtendő további tapasztalatok lesznek hivatva arra, 
hogy ellenőrizzék ennek az elgondolásnak a helytálló voltát, és megmutassák, 
hogy a megvalósítandó orvosmeterológiai prognózisszolgálat számára valóban 
egy újabb pillért szolgáltat-e ez a gondolatmenet.

5. A szinoptikai előrejelző módszerek teljesítőképessége
A következő elvi kérdés, amelyet az orvosmeteorológiai prognózis

szolgálat előkészítése érdekében tisztáznunk kell : milyen megbízhatósággal 
lehet a szinoptika mai módszerei alapján a fentebb kijelölt meteorológiai 
prognózisfeladatokat megoldani ?

A 3. pontban kitűzött prognosztikai feladatok közül (úgymint a frontok 
előrejelzése, levegőfajták előrejelzése és természetes szinoptikus időszakok
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előrejelzése) egyik sem jelent új problémát a meglevő szinoptikai szolgálatok 
számára. Mind a három probléma az időjelző szolgálat napi feladatai közé 
tartozik. Kellő megoldásuk nélkül az időjelző szolgálat másfajta prognózisait 
sem lehetne elkészíteni. Ez annyit jelent, hogy új módszertani kérdéseket az 
orvosmeteorológiai prognózisszolgálat szinoptikus része ezidőszerint nem 
támaszt, hanem a szinoptika, illetve aeroszinoptika meglevő módszereinek 
alkalmazását kell csak elvégezni.

Felmerül viszont az a kérdés, hogy ezek a módszerek mai fejlettségük mellett 
milyen beválási biztonságot nyújtanak.

Mint ismeretes, a Meteorológiai Intézet másfél napra szóló nyilvános időjelzéseinek 
beválását egy független bizottság állandóan ellenőrzi és beválási százalékokkal osztályozza. 
Az átlagos beválási eredmény 90% körül van.

Közelebbről elemezve azokat az eseteket, amelyek a teljes beváláshoz hiányzó 
10%-os hibaeseteket okozzák, a következő megállapításokat tehetjük. Az előrejelzések 
hibái túlnyomórészben olyan esetekből származnak, amikor a szinoptikai helyzet olyan 
volt, hogy két egymással ellentétes továbbfejlődési lehetőség állt fenn. Például szol
gáljon a következő konkrét eset. A szinoptikus az egymásutáni időpontokból készült 
munkatérképek és topográfiák egybevetéséből megállapítja, hogy egy hideg légbetörés 
fokozatosan közeledik az ország nyugati határához. Ez egymagábanvéve azt teszi való
színűvé, hogy a front behatol az országba és itt a jellegzetes frontátvonulási jelenségek 
egész sorát (lehűlés, szélrohamok, záporszerű cisapadékok, nyáron zivatarok, erős fejlett
ség esetén jégesők, légtölcsérek stb.) idézi elő. Azonban a rendelkezésreálló legújabb 
térképen olyan tünetek mutatkoznak, amelyek a front előnyomulási sebességének lénye
ges csökkenésére utalnak és az aeroszinoptikai tünetek is arra mutatnak, hogy a front 
mozgása meglássuk sőt veszteglővé válása is bekövetkezhet, még mielőtt az ország 
területét elérhette volna. A fennálló helyzetnek tehát kétféle továbbfejlődése lehetséges : 
a front vagy behatol még az országnak legalábbis a nyugati területeire és ott lényeges 
időváltozást idéz elő, vagy nem, hatol be, és akkor az-időváltozás elmarad,- sőt a front 
előtt uralkodó meleg praefrontális áramlás további erősödésére, a hőmérséklet további 
emelkedésére, vagyis éppen ellenkező időjárási fejleményekre van kilátás.

A szinoptikus ilyenkor a maga következtető munkája során mind a két időfejlődési 
lehetőséget mérlegeli és el kell döntenie, hogy a kétféle kifejlet közül melyik a való
színűbb. Ez a feladat sokszor sikerrel oldható meg. Bizonyos esetekben azonban elő
fordul, hogy a két fejlődési irány valószínűségeinek megítélése hibásan történik : a leg
gondosabb mérlegelés ellenére is olyan előrejelzés kerül kiadásra, amelynek egy része 
utólag hibásnak bizonyul.

Ez másszóval annyit jelent, hogy még a hibás prognózisok eseteiben sem szokott 
az időjárás alakulása a szinoptikus számára meglepetést hozni. A téves előrejelzések 
többnyire olyan esetekben lépnek fel, amelyekben a szinoptikus már eleve bizonytalan
nak érezte a saját állásfoglalását és bár tisztában volt azzal, hogy az időjárás kétféle
képpen fejlődhetik, igyekezett a két lehetőség közül a valószínűbbiket megállapítani.

A kétféle továbbfejlődés valószínűségének megítélésében elkövetett hiba többnyire 
abból szokott állni, hogy egy meglassuló frontnak az átvonulása az ország egy részében 
elmarad, vagy gyengébb alakban következik be, mint ahogyan a prognózis kilátásba 
helyezte. Hogy éppen ez a hiba többször fordul elő, mint az ellenkezője, az abból szár
mazik, hogy a szinoptikusok kétes esetekben inkább a kedvezőtlenebb lehetőségre 
építik fel a kiadott előrejelzéseket, nehogy egy túl optimista prognózis a felhasználóknak 
kárt okozzon. A köteles óvatosság ugyanis arra készteti az időjelző szolgálatot, hogy 
vitatható esetekben inkább a veszedelmesebb fordulat lehetőségére hívja fel az érdekelt 
gazdasági körök figyelmét.

A helyzet ezekszerint az, hogy másfél napon belül nem szokott olyan frontátvonulás 
előfordulni, amelyet a szinoptikus ne jelezne előre. Ellenben előfordul időnként, hogy 
nem következik be egy olyan frontátvonulás, amelyet előrejeleztünk ; vagy hogy a front- 
átvonulás lényegesen gyengébb alakban játszódik le, mint amilyennek vártuk.

Hasonló a helyzet azokkal a frontokkal is, amelyek nem készen kialakulva érkez
nek meg az ország területére, hanem másfélnapos időszakon belül itt helyben kelet
keznek. A frontogenetikus folyamatoknak ugyanis megvannak a figyelmeztető előjeleik, 
és ez lehetővé teszi idejénvaló előrejelzésüket. Azonban itt is előfordul néha az, hogy 
a levont következtetések túl pesszimisztikusaknak bizonyulnak, a várt frontkeletkezés 
olykor egészen elmarad, vagy bekövetkezik ugyan, de gyengébb alakban, mint ahogyan 
a prognózis kilátásba helyezte.
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Áttérve a levegőfajták előrejelzésének lehetőségeire, ezt a kérdést rövidebben tár
gyalhatjuk, mert a szinoptikus térképek mindenkor feltüntetik azokat az adatokat, 
amelyekből az ország közelebbi és távolabbi környezetében levő levegőfajták megálla
píthatók és az,őket elválasztó határfelületek (részben frontok, részben lesi klófelületek} 
ugyancsak kielemezhetek. Hogy a nálunk fekvő levegőfajta helyébe mikor fog egy 
másik levegőfajta lépni, az attól függ, hogy mikor vonul át felettünk egy határfelület 
(vagy front, vagy lesiklófelület) ; a frontok előrejelzését azonban már az előbbiekben 
letárgyaltuk, és az ott elmondottak a lesiklófelületek előrejelzésére is érvényesek.

A harmadik szinoptikai feladat, a természetes szinoptikus időszakok kezdetének és 
végének előrejelzése, azok közé a prognosztikai problémák közé tartozik, amelyek meg
oldása nemcsak másfél napon belül, hanem 2 — 3 nappal előbb is többnyire elvégez
hető. Ez több szerencsés körülmény összetalálkozásának köszönhető.

Egyrészt fennáll az a közelítő érvényességű tétel, hogy az egymást követő ter
mészetes szinoptikus időszakok hosszúsága bizonyos szabályosságot mutat. Jóllehet 
a természetes szinoptikus időszakok hossza általában elég tág határok közt változik 
(vannak mindössze 2 — 3 napos és vannak 2—3 hetes tartamú természetes szinoptikus 
időszakok is), mégis nem szokott előfordulni, Ijogv nagyon rövid és nagyon hosszú 
időszak közvetlenül egymás után következzék. Két egymásutáni szinoptikus időszak 
hosszúsága 1 — 2 nap eltéréssel meg szokott egyezni egymással. A megelőző szinoptikus 

- időszak tartamából tehát már előre várni lehet, napokkal előre is, azt az időpontot, 
amelynek közelében az új váltónapnak feküdnie kell.

Másrészt a természetes szinoptikus időszakok befejeződésének és az új időszak 
kialakulásának különböző akút tünetei is jelentkeznek, mégpedig főképpen az aero- 
szinoptikai anyagban. Ezek a tünetek pontosabb útbaigazítást adnak arról, hogy a 
már előre várt időszakváltás közelebbről mikor fog bekövetkezni.

Mindezekkel az új szinoptikus időszakok beköszöntésének előrejelzése is meg 
van alapozva. Ennek meggyőződésünk szerint fontos szerep juthat az orvosmeteorológiai 
tájékoztatások kidolgozásában.

Összefoglalóan tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a szinoptikai szolgá
latok mai módszerei és mai teljesítőképessége megfelelnek azoknak a külön
leges követelményeknek, amelyek egy naponkénti rendszeres orvosmeteoroló
giai prognózisszolgálat szinoptikai megalapozásához szükségesek. A 90% 
közelébe eső beválási esélyek ehhez kielégítőnek bizonyulnak.

Még kedvezőbbé válik a helyzet, ha az orvosmeteorológiai szolgálat kere
tében nem a legvalószínűbb alakulás előrejelzését kívánjuk meg, hanem csak 
azt, hogy egy kedvezőtlen változás lehetőségére minden körülmények közt 
figyelmeztetést kapjunk. Ez úgynevezett óvatossági prognózisok készítését 
jelentené, amelyek — mint rögtön kifejtjük — még inkább megfelelnek az. 
orvosmeteorológiai prognosztika követelményeinek.

6. Az előrejelzések kétféle alakjának szerepe az orvosmeteorológiai prognózis-
szolgálat tájékoztatásában : valószínűségi és óvatossági prognózisok
Ismeretes, hogy az időprognózisok kétféle alakban készíthetők el : való

színűségi és óvatossági prognózisok alakjában. A valószínűségi prognózisok 
készítését az a szempont irányítja, hogy az elkerülhetetlenül előforduló hibák 
közelítőleg egyforma számban essenek úgy a kedvezőtlen, mint a kedvező 
időalakulás oldalára (egyforma számban forduljon elő, hogy az idő jobb lesz 
az előrejelzettnél, mint az, hogy rosszabb lesz). Az óvatossági prognózis ellen
ben úgy készül, hogy kétes esetekben mindig a kedvezőtlenebb lehetőséget 
emeljük ki (ún. figyelmeztető szolgálat), az előforduló hibák tehát itt majdnem 
mindig abban állnak, hogy az idő kedvezőbben alakul az előrejelzettnél.

A Meteorológiai Intézetnek a nagyközönség számára készülő nyilvános előre
jelzései valószínűségi prognózisok alakjában készülnek, vagyis az a céljuk, hogy a 
bekövetkező időeseményeket lehető legjobban közelítsék meg és így menteseknek kell 
lenniük a túlzott óvatosságtól. Általában a gazdasági célokat, gazdaságos üzemi intéz
kedéseket szolgáló előrejelzések mind valószínűségi prognózisok kell, hogy legyenek.
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Ezzel szemben vannak a Meteorológiai Intézetnek már eddig is különleges célú 
intézmények számára készülő prognózisai, amelyek — az illető szervek kívánsága 
folytán — óvatossági prognózis alakjában készülnek, vagyis hibáik szándékosan a 
kedvező oldalra esnek. Ilyen prognózisokat az Intézet olyan szervek számára készít, 
ahol emberéleteket vagy különösen nagy anyagi értékeket kell még a kevésbé való
színű veszedelmektől is minden körülmények közt megóvni. Ilyen jellegűek többek 
közt a légiforgalom számára készített meteorológiai tájékoztatások és előrejelzések, 
mert a légiközlekedésben mind emberéletnek, mind igen nagy anyagi értékeknek a 
biztonsága felett kell a meteorológiai figyelmeztető szolgálatnak őrködnie. Ezekben 
az esetekben a gazdaságosság másodrendű szempont, a biztonság mindennél előbbre 
való.

Az orvosmcterológiai prognózisszolgálat kiépítése előtt el kell dönteni 
azt az elvi kérdést, hogy a szolgálat alapjául szolgáló meteorológiai prognózis 
vajon milyen típusú legyen : valószínűségi vagy óvatossági prognózis alak
jában kell-e ezt elkészíteni. A magunk részéről semmi kétségünk nincs aziránt, 
hogy az orvosmeteorológiai prognózis feladatainak túlnyomó része okvetlenül az 
óvatossági prognózisok körébe tartozik. Feltétlenül ilyen jellegűnek kell lennie 
annak az orvosmeteorológiai tájékoztatásnak, amelynek alapján a betegek 
életét és gyógyulását érintő orvosi döntések történhetnek meg. Másrészt 
azonban az egészségügyi igazgatás körében történő felhasználásnál (rendkívüli 
orvosi készenlét előkészítése járványok várható fokozódása idejére, egészség- 
ügyi dolgozók munkaidejének beosztása és túlóráinak igénybevétele stb.) 
már túlzás volna az óvatossági prognózis szellemében dolgozni, itt már a való
színűségi prognózisok alkalmazása indokolt. Nyilvánvaló tehát, hogy az 
orvosmeteorológiai prognosztika területén is vannak egyes olyan kérdések, 
amelyekben valószínűségi prognózisok kidolgozására van szükség.

Eszerint az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat elsősorban óvatossági 
prognózis jellegű, azonban a szolgálatot ellátó orvosi szervnek bizonyos esetek
ben valószínűségi prognózisokra is szüksége van. Ennek gyakorlati megvalósí
tása úgy oldható meg, hogy az a szinoptikai tájékoztatás, mit az időjelző 
szolgálat nyújt az orvosmeteorológiai szerv részére, az óvatossági, figyelmez
tető megállapítások megfelelő kihangsúlyozása után egy külön részben meg
emlékezzék arról a lehetőségről is, hogy az időjárás bizonyos tekintetben ked
vezőbben is alakulhat és hogy az eltérés milyen mértékű lehet. Ezáltal az együtt
működő orvosi szerv abba is beletekintést kap, hogy a kézhezvett óvatossági 
prognózisban milyen mértékű óvatossági elem foglaltatik benne : milyen 
mértékben tér el egymástól a helyzetnek óvatossági és valószínűségi szem
pontú megítélése.

7. Gyakorlati kérdések és időbeosztási terv

Miután a tervezett szolgálat meteorológiai részének tudományos alapjait 
körvonalaztuk, most áttérünk néhány következtetés levonására, amelyek a 
gyakorlati megvalósítást érintik.

Az időjelző szolgálat a maga bonyolult apparátusa miatt a Meteorológiai 
Intézet központi épületéhez van kötve. A hírszolgálati berendezések, géptáv
írók, rádióvevőállomás, a nagyszámú térképek, a szükséges tudományos és 
segédszemélyzet olyan sok követelményt támaszt, hogy azt máshol, mint a 
meglevő időjelző szolgálatban, kielégíteni nem lehet. Mihelyt azonban a 
meteorológiai diagnózis és prognózis készen van, nincs többé akadálya annak, 
hogy az orvosmeteorológiai intézmény telefon útján (vagy később talán gép
távíró útján) megkapja a kész időjárási véleményt, amelynek alapján azután 
ki tudja dolgozni az orvosi intézményeknek továbbítandó orvosmeteorológiai 
jelentést.
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Az együttműködésnek azonban az a feltétele, hogy mind a két intézménynek 
megfelelő számú személyzete legyen. Az orvosmeteorológiai prognózisszolgálatot nem 
lehet egyetlen orvosra felépíteni. Olyan szolgáltatásról van szó, amelynek egész esz
tendőn át mindennap, tehát munkaszüneti napokon is, kongresszusok és kiküldetések 
tartama alatt is, betegségek és külföldi tanulmányutak idején is, fennakadás nélkül 
kell működnie. Ennek személyzeti feltételei a következők :

a Meteorológiai Intézet időjelző osztályában legalább egy olyan szinoptikus, aki 
napi munkaidejének felét ennek a munkakörnek tudja áldozni ;

az együttműködő orvosmeteorológiai intézmény oldalán pedig, elgondolásunk 
szerint, minimális személyzeti szükségletként mutatkozik legalább két olyan orvos, 
akik egymást felvált va mindig rendelkezésre állnak, továbbá megfelelő segédszemélyzet: 
gépíró, gyorsíró és telefonkezelő.

Elgondolásunk szerint a szolgálatot ellátó orvosok feladata nem fejeződnék be 
a napi prognózis kiadásával és a hozzáfűződő konzultációk elvégzésével, hanem további 
fontos feladatuk volna még az összes igénybevevő intézmények tapasztalatainak folya
matos feldolgozása, hiszen kutatási feladatok előtt állunk, amelyeket csak központi 
helyen, megfelelő felkészültséggel lehet megoldani.

A napi szolgálat időbeosztásának tervét a következőkben adhatjuk meg. Eldön
tendő kérdés, milyen időpontban készíthetők el és adhatók ki a tervezett orvos
meteorológiai jelentések. A meteorológiai szolgálatok munkamódjából következik, hogy 
az időjárási helyzet fölötti legteljesebb áttekintést, amely a jövőbe legmesszebb nyúlik 
előre, a déli órákban lehet nyújtani. A sebészeti intézmények műtéteiket általában 
délelőtt szokták végezni, de a műtéti előkészítés többnyire előző délután és este kez
dődik. Ennek a két szempontnak az összeegyeztetése azt teszi kívánatossá, hogy az 
orvosmeteorológiai szövegjelentés a kora délutáni órákban kerüljön kiadásra. Úgy 
véljük, hogy a belgyógyászati felhasználók számára kevésbé lényeges kérdés, vajon 
a naponta kiadásra kerülő tájékoztatások a napnak mely részében állnak rendelke
zésre ; ezért a szolgálat időbeosztásának kiindulópontjául fogadhatjuk el azt az elvet, 
hogy a kiadás a kora délutáni órákra essék.

Ennek alapján a szolgálat napi munkavázlata következőképpen alakulhatna :
1. A délelőtt folyamán, 8 és 11 óra között, a szinoptikai feldolgozó munkák az 

időjelző szolgálat jelenlegi kereteiben .
2. Délelőtt 11 és 12 óra között a reggeli nemzetközi munkatérkép teljes szinop

tikai elemzésének befejezése.
3. 12 órától kb. 12 óra 30 percig az időjelző szolgálat ún. időmegbeszélése, amelyen 

a szinoptikusok az időjárási helyzetet és a jövőbeli kilátásokat részletesen megvitatják.
4. 12 óra 30 perctől kb. 13 óra 30 percig az orvosmeteorológiai prognózist készítő 

orvosi szerv részletes tájékoztatására szolgáló, írásban megfogalmazott intem jelentés 
megfogalmazása és ennek a szövegnek telefonon, teleprinteren vagy küldönccel való 
továbbítása a szolgálat orvosmeteorológiai ágához. Ez a tájékoztatás leírja a meglevő 
időjárási helyzetet, a frontok és légtömegek elhelyezkedését és természetét ; majd 
egy második, prognosztikus jellegű részében ismertetné a másfél napon belül várható 
változásokat, az időjárás általános alakulását, a frontátvonulásokat, a levegőfajták 
áthelyeződéseit, továbbá (ha erre kilátás van) a szinoptikus időszak lezáródására és 
az elkövetkező új szinoptikus időszak jellegére vonatkozó véleményt.

5. A megkapott részletes szinoptikai diagnózis és prognózis tanulmányozása 
alapján a szolgálat orvosi feladatait ellátó orvoskutató levonja az orvosi természetű 
következtetéseket ; ezek alapján megfogalmazza és az érdeklődőknek telefoni úton 
kiadja az aznapi orvosmeteorológiai jelentést és ellátja a konzultációs telefonbeszél
getéseket. A szolgálatnak erre az ágára vonatkozóan természetesen orvosi részről kell 
a közelebbi terveket elkészíteni.

Az orvosmeteorológiai prognózisszolgálat természetéből következik, hogy 
jelentései nem a nagy nyilvánosság számára készülnének, hanem csakis orvo
sokhoz és orvosi intézményekhez juttatandók el. Éppen ezért az orvos
meteorológiai jelentéseket nem kötik a rövidségnek és a népszerű fogalmazás
nak azok a követelményei, amelyek az időjelző szolgálat más ágaiban olyan 
szigorúan érvényesülő megszorításokat jelentenek. Az orvosmeteorológiai 
jelentések szükségképpen szaknyelven fognak szólni és a szakkifejezések 
használatának olyan tilalma, amilyennel a nagyközönség széles rétegei 
számára dolgozó prognózisszolgálat küzködik, itt nem merülhet fel. •
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Közelebbről, a szolgálat keretében a fentiek szerint kétféle jelentés 
készülne : egy szinoptikai jelentés, amely teljesen intern jellegű és csakis a 
szolgálat orvosi ágának tájékoztatására szolgál ; és egy orvosoknak szóló 
kiadott jelentés. Az első jelentés szükségképpen használni fogja a szinoptika 
nélkülözhetetlen fogalmait és szakkifejezéseit, amelyek a helyzet teljes és 
szabatos leírásához szükségesek ; az intern jelentés címzettje pedig (a szol
gálat orvosi feladatait ellátó, meteorológiailag képzett orvos) birtokában 
lesz ezeknek a legszükségesebb meteorológiai fogalmaknak és kifejezéseknek. 
A második, orvos által készítendő jelentés már csak az orvosi körökben ismert
nek tekinthető meteorológiai alapfogalmakat (frontok fajtái) és a közismert 
időjárási jelenségek neveit használná, de viszont szabadon használhatja az 
orvosi szaknyelv minden kifejezését, amely a tájékoztatás szabatosságához és 
részletességéhez szükséges.

A kifejtett elvekben látjuk azt az alapot, amelyen az orvosmeteorológiai 
prognózisszolgálat felépülhet.

T akáts István  — Som ogyi Endre :

Vizsgálatok a csecsemőkori hirtelen halál és 
az időjárás változások összefüggése kérdésében

összefoglalás. Hirtelen meghalt csecsemők esetében a halál időpontját idő
járási eseményekkel egybevetve, szerzők azt találták, hogy a halál az esetek nagy 
többségében időjárásilag zavart időpontban következett be. A hirtelen elhalálozást 
leginkább a melegebb légtömegeket hozó légtömegcserék (feLsikló frontok, lesikló 
felületek) hozzák létre. *

Исследования относящиеся к вопросам связи скоропостижной смерти 
младенцев с изменениями погоды. В случаях скоропостижной смерти мла
денцев сравнивая срок времени смерти с происшествиями погоды авторы 
нашли, что наступление смерти происходило в преобладающем большинстве 
случаев в такое время, когда погода была неулаженная. Внезапная смерть 
вызывалась главным образом таким обменом воздушных масс, который 
приводил более теплые воздушные массы (фронты восходящего скольжения, 
поверхности нисходящего скольжения).

*

A teljes egészség, látszólagos jóllét közepette bekövetkező csecsemőkori 
hirtelen halál kérdése hosszú idő óta foglalkoztatja a kutatókat. Jelentőségét 
a felnőttkori hirtelen halállal szemben az is fokozza, hogy gyakran vetődik 
fel az idegenkezű beavatkozás lehetősége mellett a szülők, a gondozó személy
zet és nem ritkán az orvos felelőssége is. A boncolások során gyakran csak 
csekély, vagy éppen semmitmondó anatómiai, szövettani, bakteriológiai 
elváltozásokat találunk, amelyek nem elegendők a hirtelen halál magyará
zatára. A gyermekgyógyász klinikai képet vár, míg az igazságügyi orvos
szakértő csekély szöveti elváltozásokkal is megelégszik. Szinte önmagától 
adódik tehát, hogy a hirtelen halál oksági kutatásában tovább kell mennünk 
az eddigieken és új szempontokat, főleg fizikai kórokokat is számításba kell 
venni. Ez a munka az igazságügyi orvosszakértő és a gyermekgyógyász 
szoros együttműködésén alapszik.

A szerzők egy része, Merkel [ 1 j , Weyrich [2], ,,különös diszpozíciót” , 
„konstitucionális anomáliákat” mint hirtelen halálra hajlamosító tényezőket 
tételez fel, mások a hirtelen beavatkozásoknak (széruminjekció, hirtelen vízbe- 
mártás, narkózis kezdete, izzasztó pakolás) tulajdonítanak jelentőséget
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(Gegesi Kiss— Flesch [3]/ Móritz különösen a heveny fertőzések jelentőségét 
emeli ki, de hogy a nem túlvirulens kórokozó mellett mi az oka a rapid, halálos 
kimenetelű lefolyásnak, azt sem ő, sem mások nem tudják megmagyarázni, 
csupán felteszik, hogy a csecsemő a baktérium-beözönlés szakában valószínű
leg a vegetatív idegrendszer tónusállapotának hirtelen megváltozása, külö
nösen a környéki keringésnek egyensúlyba nem hozható felborulása követ
keztében hal meg.

Jelen körülmények között nem tekinthetjük feladatunknak, hogy a 
csecsemőkori hirtelen halál kérdésének kiterjedt irodalmát, a felfogások és 
magyarázatok különbözőségét, valamint egyikünk többéves vizsgálatainak 
tapasztalatait ismertessük. Csupán egy fontos és semmiképpen sem elhanya
golható kérdésről, a csecsemőkori hirtelen halál és az időjárásváltozások össze
függése kérdésében végzett vizsgálatainkról kívánunk beszámolni.

145 esetet vizsgáltunk az újszülöttkortól 2 éves korig, akik a Budapesti 
Igazságügyi Orvostani Intézetben kerültek boncolásra az 1951—1953-as 
években. Ezek a hirtelen halálesetek kizárólag olyanok, amelyeknél a halál 
bekövetkezését maradéktalanul megmagyarázó elváltozások (tüdőgyulladás, 
idegen test a légutakban stb.) nem szerepeltek. A diftéria heveny baktérium- 
beözönlési szakában meghaltakat itt nem tárgyaljuk, mivel Gegesi Kiss 
[4, 5] alapvető vizsgálatai óta ismeretes, hogy a korai diftériás szívhalált a 
heveny szakában a masszív toxinbeáramlás teljesen megmagyarázza.

Ismeretesek Takácsy [6] igen jó eredményei is, amelyek felnőttkori 
hirtelen halálesetek és időjárási tényezők szignifikáns összefüggését állapí
tották meg, Kérdő [7] pedig a vegetatív idegrendszernek időjárási tényezők 
általi befolyásolhatóságát bizonyította számos új észleléssel, összefoglalva a 
szakirodalom erre vonatkozó adatait is. Mindezek alapján indokoltnak látszott 
megvizsgálni, hogy van-e összefüggés a meteorológiai tényezők és a csecsemő- 
kori hirtelen halál között ?

Az irodalomban Jenni [12] írt le időjárási tényezők következtében hir
telen csecsemőhalált. Hasonló értelemben írt Ribadeau [8], Dumas és Mathieu 
is a viharok szerepe címen. Moro [9] ekcémás csecsemők hirtelen haláláról 
számolt be és annak tavaszi halmozódását a vegetatív idegrendszer tavaszi 
túlingerlékenységével magyarázza.

Fiatal tudományágak, mint a -meteoropatológia is, metodikai nehéz
ségekkel küzdenek. Számunkra is ez képezte a munka főnehézségét, mivel 
úgy gondoltuk, hogy az eddig általában használt űz 52 órás Schelling*-féle 
időtáblázatok nem teljesen megfelelők az összefüggések felderítésére, mert 
statikusan szemlélik az időjárás jelenségeit. Abban az esetben, ha az összes 
légköri történés merőben statikus, adatszerű tényező lenne és nem azt az 
állandó mozgást, összefüggést és folytonos változást képviselné, ami a frontok 
és légtömegcserék legfőbb sajátsága, ebben az esetben a Schelling-módszer 
megfelelő lenne. Vannak ui. olyan helyzetek, amelyek Schelling-táblázaton 
egyáltalán nem jutnak kifejezésre, viszont alapos meggondolásra késztetnek 
a szervezetre való hatás szempontjából. Ilyenek : a légtömeg puszta jelenléte,

* A Schell ing-féle kiértékelő táblázatok a következő elv szerint készülnek : line
árisan ábrázoljuk a J:ő21)-ás idősávot, melynek 0 pontjába kerül a kérdéses időjárási 
esemény, jelen esetben a front, vagy légtömegcsere, azután a d=52h-ás'időtartam egyes 
8 órás szektoraiba bevezetjük az akkor bekövetkezett patológiás történéseket, esetünk
ben a hirtelen halálesetek számát. Ezt minden frontátvonulásra elkészítjük és a táblá
zatoknak megfelelő szektorait összegezve kapunk egy összesítő táblázatot. Ezen leolvas
ható, hogy a kérdéses kórtani esemény (halál, betegségkezdet, görcs stb.) a frontátvonu
lás időpontja körül halmozottan lép-e fel és hogy a halmozódás szignifikáns méretű-e.
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légtömegcsere halmozódások, igen rövid ideig nálunk időző légtömegek, erős 
frontok elő- és utóperiódusa, rövid idő alatt sok front, illetve légtömegcsere. 
Ha pl. egy meleg légtömeg, amelynek minden lényeges fizikai tulajdonsága 
különbözik az előtte volt hideg légtömegtől, csak néhány óráig van nálunk 
és azután újra a megelőző hideg jön vissza, ez a vegetatív idegrendszerre 
hatalmas ingert jelent. Valószínű, hogy ilyenkor a meteorogén ingerek hal
mozódva is hatnak, és ha adott módon és időben következnek egymás után, a 
hatás rendkívüli nagy lehet. Természetes, hogy a biológiai hatás és hatás- 
mechanizmus kutatása különleges igényekkel lép fel a meteorológiával szem
ben és többet kíván, mint a történések egyszerű regisztrálását. Mindezek 
kifejezésére a Schelling-módszer véleményünk szerint egymagában nem 
megfelelő. Ilyen meggondolások alapján metodikánk abban állott, hogy 
külön-külön minden esetben értékeltük a csecsemőkre ható összes időjárási 
elemet és azon esetekben, mikor mai tudásunk szerint biológiailag hatásos 
elemek szerepeltek a halál időpontja körül, az esetet meteorológiailag pozitív
nak, ha ilyenek nem voltak megállapíthatók, meteorológiailag negatívnak 
minősítettük. Az I. táblázatban bemutatunk néhány ilyen kiértékelést, a

I. táblázat

1.
+  e s e t

H. S . :  2 1/2 hó IV .  1. 15“

I I I .  3 0 . 11 —  1 9 1 9 h : B2 m M
1 9 —  3 2 3 » :

I I I .  3 1 . 3 - 1 1
1 1 — 1 9 17»:  Bj
1 9 —  3

I V .  1. 3 — 11
11 —  1 9 1 7 » :  F j  T M *
1 9 —  3 2 1 » :  B t c K

I V .  2 . 3 — 11
11 —  19
19  —  13

I V .  3 . 3 — 11
11 —  19

* Erős légnyomás-nyugtalanság

+  c s e t
3. P.B.: 2 hó. X II. 9»

XII. 26. 5—13 
13—21 
21— 5

18» B0
cK

X II. 27. 5—13
13—21 14» : F„
21— 5 2» : F, mW

XII. 28. 5—13 
13—21 
21— 5

8» : cK

XII. 29. 5—13 13»: B°
13—21 
21— 5

20» :

XII. 30. 5—13

4 Időjárás

+  e s e t
2. W. J .: 3 hó. X II. 27. 21»

XII. 25. 7 -1 5  
15—23 
23— 7

aK

XII. 26. 7 — 15 
15—23 
23— 7

18»: F, TM

XII. 27. 7 — 15 10»: Fx TM
15—23 19»: Ft TM
23— 7 0»: Bx mM

XII. 28. 7 — 15 
15—23 
23— 7 24h : f 2, 5 h  : F mW

XII. 29. 7—15 14» : Fx

•— e s e t
4 Z.S.: 4 hó. I II . 24. 6»

III. 22. 2 — 10 3» : B0 mM
10-18 cK
18— 2 2»: F! mM

III. 23. 2—10 5» : B2 mK
10-18
18— 2

12»: B0

III. 24. 2—10
10-18
18— 2

III. 25. 2—10 6»: Ft TM
10-18
18— 2

14»: Bt mM

III. 26. 2 -1 0
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klinikai jegyzőkönyvek alapján. (Ezekben a hatásosnak ítélt légtömeg
cseréket vastag szedéssel közöljük. F =  felsikló, B =  betörési front, 
S =  lesikló felület).

Az összes időjárástani elemek összevetése a halál időpontjával azt mutatta, 
hogy a pozitív esetek száma döntő módon meghaladta a negatívokat, ellen
tétben azzal a negatív eredménnyel, melyet 1953-ban a csecsemőkori tüdő- 
gyulladásokra vonatkozólag TaJcáts [10] talált. 112 esetben (81%) a hirtelen 
halál egybeesett az időjárási tényezőkkel. A meteorológiai faktorok hatását 
figyelembe kell tehát venni a hirtelen halál sokféle oka között. Sok konstitucio- 
nális, táplálkozási és fertőzéses tényező is szerepel, de ezek mellett a fizikai 
kórokokkal is kell számolni, fizikai kórok a frontfelületnek sokféle hőtani, 
mechanikai és főleg elektrofizikai hatása. Ezek adott esetben előmozdíthatják 
az egyéb okból megtámadott szervezet kóros történéseit.

Felvetődhet a kérdés, elegendő-e i)yen aránylag csekélyszámú eset fel
dolgozása, nem kellene-e még eseteket gyűjteni és véleményt csak sokkal több 
eset után mondani ? Erre a válaszunk az, hogy tekintetbe véve módszerünk 
teljesen új voltát, kiértékelési szemléletünk újszerűségét és a magas százalékot, 
amit pozitívnak találtunk, teljesen indokoltnak tartjuk, hogy már ennyi esettel 
is felhívjuk a szakemberek figyelmét erre az eddig teljesen figyelmen kívül 
hagyott tényezőre.

Eseteink kontrolljaként szerepelhet a 95 sorvadt csecsemő halálidőpontja 
szempontjából készített statisztikai összeállítás, ami arra az eredményre 
vezetett, hogy a halálidőpontok időjárási elemekkel nem függtek össze (TaJcáts— 
S z é n á s y  [12]).

Közleményünk kereteit meghaladná, ha azokról az eredményekről 
óhajtanánk beszámolni, melyeket a légköri elektrofizikai történéseknek az 
idegrendszerre és a szervezetre való hatásmechanizmusa tekintetében a

II. Összesítő táblázat

Óraköz F
1. +  adatokból 

B S E F
2. — 

B
adatokból

S A F

3. összes 
frontokra 

B E

— 52̂ _  4 4 h 7 9 4 20 2 3 0 5 6 16 22
- 4 4 -3 6 19 8 2 29 1 1 1 3 11 25 36
— 36 -2 8 9 9 2 20 4 3 0 7 8 13 21
- 2 8 - -2 0 5 13 3 21 2 0 2 4 12 14 2 6
— 20 -1 2 10 10 4 24 1 1 1 3 12 23 35
- 1 2 -  4 8 12 1 21 1 2 2 5 8 19 27
— 4 + 4 1 12 4 17 1 0 1 2 17 20 37
+  4- b 12 5 11 5 21 2 3 2 7 11 11 22
+  12 -  +  20 7 11 7 25 3 0 2 5 6 20 26
+  20 -  +  28 9 6 2 17 3 1 1 5 6 19 25
+  28 -  +  36 5 11 2 18 2 3 2 7 6 16 22
+  36 -  +  44 7 12 3 22 0 4 1 5 13 17 30
+  44h— +  52h 5 11 3 19 2 3 0 5 6 18 24

N - 59 67 18 144 12 10 7 29 65 120 185
N  + 38 68 24 130 12 14 8 34 57 111 168

N  =  Z 97 135 42 274 24 24 15 63 122 231 353

Co II 2 N
~R 4,0 4,5 2,5 6,5 2,0 2,0 1,2 3,5 4,5 6,0 7,5

A = 18 7 6 12 4 4 2 5 11 14 16
A
s  =

4,5 1,5 2,5 1,9 2,0 2,0 1,7 1,3
I
2,5 2,3 2,1
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kutatók egész sora talált. I tt csupán egy összefüggésre kívántuk a figyelmet 
ráirányítani, ami szerintünk a modern patológiai szemlélet idején már 
egyáltalán nem elhanyagolható. Megemlítjük még, hogy 67 haláleset 
történt nappal (6—18h), 78 pedig éjjel (18—6h). Tapasztalatunk tehát nem 
látszik szignifikánsan megerősíteni a G arsche által felsorolt [11] L e w in s o n r 
C ra m er, L e n n i, B é lá k , B rü ck n er , I l l é n y i ,  H e ss , R . L . M ü lle r  és mások vizsgá
latait, hogy a csecsemőkori hirtelen halál a vegetatív tónushelyzet miatt 
főleg az éjjeli és hajnali órákban következik be.

Eseteink közül a meteorológiailag pozitívokat összesítve és a döntőnek 
minősített légköri eseményekkel egybevetve a II. számú (S c h e ll in g -féle) 
táblázatban is közöljük. Ebből is kitűnik, hogy a csecsem őkori h ir te len  h a lá l
esetek  bekövetkezésére m elegebb levegőt hozó lég töm egcserék  va n n a k  elsősorban  
b efo ly á ssa l. Ezeknek rovatában ugyanis a —44 és —36 órák között a meleg
frontok halmozódása észlelhető. Ugyanezt látszik bizonyítani a lesikló felü
letekre vonatkozó összesítés is. A betörési frontoknál ilyenfajta halmozódás 
n em  jelentkezik. Éppen ezért úgy véljük, többet mond, ha az eseteket egyen
ként szemléljük és ítéljük meg. Erre a véleményre az említett 145 eset rész
letes vizsgálata révén jutottunk. A pozitív esetekben a halál időpontjának 
környékén mindenkor lényeges meteorológiai helyzetváltozást lehetett ki
mutatni, ami a negatív esetekben viszont mindig hiányzott.

A II. táblázatban egyébként feltüntettük az adatok matematikai statisz

tikai kiértékelését is. A szórás kiszámítására az s =v§ képlet szolgált,
ahol N az esetek (frontok) száma, R pedig a táblázat rekeszeinek száma (13). 
A-val az egyes oszlopokban mutatkozó legnagyobb különbséget és A/s-sel 
az ingadozás és a szórás viszonyszámát jelöltük. Ha ez a viszonyszám 2-néí 
nagyobb, akkor az összefüggés valószínűnek, ha pedig 3-nál is nagyobb, akkor 
biztosnak tekinthető. Láthatjuk, hogy biztos összefüggés csak a felsikló 
frontokra vonatkozólag adódik, a betörési frontokra nem. Lesikló felület 
esetében az összefüggés valószínűsíthető. Ugyanez áll az összes frontot tekin
tetbe vevő kiértékelésre is.

Az is látható a 4. oszlopokból, hogy a frontok összegezése esetén össze
függés nem adódik, bizonyítva, hogy a frontok fajtáinak megkülönböztetése 
a vizsgálatnál feltétlenül szükséges volt. Ellenkező esetben azt a téves követ
keztetést vonhatnánk le, hogy nincs fronthatás.

( A  b u d a p e s ti  O rv o s tu d o m á n y i E g y e te m  I .  sz . G y e rm e k k lin ik á já n a k  
[igazgató : dr. G egesi K i s s  P á l  egyet, tanár, akadémikus] és a z  I g a z s á g 
ü g y i  O rvo s ta n i I n té z e t [megbízott vezető: dr. H a ra n g h y  L á sz ló  egyet, 
tanár, akadémikus] k ö z le m é n y e ) .
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M eteorológiai kutatóm unka a M eteorológiai Intézeten kívül

Egy évkönyv került tiszteletpéldány
ként a kezünkbe : az egri Pedagógiai 
Főiskola kiadványainak II., 1956. évi 
kötete*, amely még akkor is érdemes 
lenne arra, hogy foglalkozzunk vele, ha 
erre előszavában nem is hivna fel min
den országos tudományos kutatóintézetet. 
A benne foglalt tanulmányok között 
ugyanis kettő is van, amely Eger éghaj
latának egy-egy elemét monográfia for
májában feldolgozva mutatja be s e ket
tőn kívül még jónéhány olyan is, amely
ben rendkívül érdekes éghajlati vonat
kozások találhatók.

Az Előszó egyúttal kötelességünkké is 
teszi a kötettel való foglalkozást, amidőn 
kijelenti, hogy ,, . . . sorskérdése a vidéki 
törekvéseknek az, hogy mennyire tudnak 
bekapcsolódni az országos tervekbe, meny
nyire kapnak bíztatást és irányítást első
sorban a Magyar Tudományos Akadémiá
tól, a tudományos kutató intézetektől. Csakis 
a velük való eleven kapcsolat mentheti 
meg munkánkat az elszigeteléstől és a fej
lődés sodrából való kieséstől. De fontos 
ez a kutatás aktualitása, módszertani 
színvonala szempontjából is”. Ezt a mi 
álláspontunkat is fedő felfogást megerő
síti az Előszónak a fenti gondolatmenetet 
továbbfejtő igen helyes megállapítása : 
„Úgy érezzük, hogy vannak problémák, 
melyeket éppen nekünk (vidéki egyete
meknek, főiskoláknak, tud. kutató inté
zeteknek stb. Szerk.) kell megoldanunk, 
mert nekünk esnek kezünk ügyébe.” 
Majd később : ,,A helyi jelleg magában
véve még nem jelent provinciád zmust, 
de felidézi annak veszélyét, ha nem vi
gyázunk. Ezért nem szabad kirekeszte- 
nünk tematikánkból a magyar tudomá
nyos élet szempontjából is fontos téma

*Acta Academiae Paedagoicae Agrien- 
sis, Tom. II., Eger 1956. Szerk. : dr. Ba
kos József. Hevesmegyei Nyomda Vál
lalat 40,5 A /l szerk. iv.

köröket sem, ezért szorosan kapcsolód
nunk kell a tudományos kutatóintézetek
hez. E törekvéseknek két oldala van : 
azt is el szeretnénk érni, hogy a tudo
mányos központok a gazdagabb testvér 
szeretetével és bőkezűségével fogadják 
közeledésünket.”

Elfogadva a tudományos központoknak 
a segítésre mindig kész s csak a legrit
kábban gazdagabb testvérhez való hason
lítását, örömmel ismertetjük az egri fő
iskola Évkönyvét, remélve, hogy észre
vételeink nyomán az egri főiskolában épp
úgy, mint a többi vidéki hasonló intézet
ben, az öregebb testvért támogató, annak 
célkitűzéseibe bekapcsolódó kutatóintéz
ményre lelünk.

A 644 oldalas kötet tanulmányai peda
gógiai rendszerezési elvek szerint csopor
tosítva felölelik a szellemtudományok és 
a természettudományok minden ágát. 
Dr. Udvarhelyi Károly „Szemléltető raj
zolás a földrajzoktatásban” c. tanulmánya 
— bár az oktatás és nevelés kérdéseivel 
foglalkozó fejezetben található — igen 
sok meteorológiai (főleg klimatológiai) 
példát használ fel legfőbb tételének iga
zolására, hogy ti. a földrajzi fogalmak 
megértéséhez a szemléltető rajzok jól felhasz
nálhatók, még pedig annál nagyobb sikerrel, 
minél komplexebb fogalomról van szó. Mivel 
ilyen komplex fogalom a klimatológiában 
bőségesen van (ábrázolja is közülök a 
tanulmányban a főnt, a csapadék térbeli 
eloszlását, a hőmérséklet magasságtól füg
gő változásait, az ázsiai monszun jelen
ségét, a medence-éghajlatot, a természeti 
viszonyok — közöttük az éghajlat — és 
a gazdasági élet összefüggését stb.), a 
tanulmány tulajdonképpen, igazolja azt 
a felfogást, hogy középiskoláinkban a 
földrajztanítás keretei közé sorolt meteo
rológiai oktatás maradandó eredményt 
csakis a szemléltető rajzok széleskörű fel- 
használásával érhet el. Ez egyben figyel
mezteti a meteorológus kutatókat arra,
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hogy kutatási eredményeik szövegén kívül 
azoknak ábrázolási módja hatással van 
az oktatási munka sikerére is. Emellett 
az ábrázolandó témák helyes megválasz
tásának fontosságát is kiemeli ez a tanul
mány, amelyhez hozzátesszük azt, hogy 
tankönyveink a szemléltető bemutatásra 
leginkább rászoruló meteorológiai fogal
mak megértetéséhez, a meteorológiai szak- 
irodalomban fellelhető jó példák hiányá
ban, egyáltalán nem vagy alig használják 
fel a rajzokat. Pedig pl. az elég jól, de 
általában egysíkúan ábrázolt földi-lég
körzés nyugati szél-övéből a mérsékelt- 
övi ciklonok és anticiklonok fogalmát és 
ebből éppen Európa, vagy Magyarország 
időjárását leszármaztatni véleményünk 
szerint méginkább a szemléltető rajzok 
segítségével lehet. Tankönyveink ezen a 
téren a jól felkeltett érdeklődést a dolog 
természeténél fogva unalmas és nehezen 
érthető szövegekkel lohasztják le.

Az Ifjú Természetkutató Állomás-ok 
munkájában lényeges szerepe van a me
teorológiai megfigyeléseknek. Ezt az Or
szágos Meteorológiai Intézet gyakorlatá
ból jól tudjuk. Ennek ellenére Juhász 
Lajos, Vajon Imre egy-egy tanulmányá
ban erre még utalást sem találunk, pedig 
mindketten hangsúlyozzák a megfigyelés
nek a természettudományokkal való fog
lalkozásban megmutatkozó alapvető fon
tosságát. Ezt még akkor is hiányolnunk 
kell e két pedagógus egyébként igen jól 
megírt tanulmányából, ha azoknak nem 
a teljességre való törekvés volt a feladata.

A kötet II., nyelv-, irodalom- és törté
nettudományi fejezetében igen érdekes, 
helyenként regénvszerűen érdekfeszítő ta
nulmányokat találunk, természetesen me
teorológiai vonatkozások nélkül.

A természettudományok köréből vett 
tanulmányokat tartalmazó III. fejezetben 
találjuk Futó József ,,Eger hőmérsékleti 
viszonyai” és Zétényi Endre ' ,,Eger csapa
dékviszonyai — különös tekintettel a 
szőlő- és gyümölcstermesztésre” c. dolgo
zatait. A hőmérsékleti viszonyokkal fog
lalkozó tanulmány főleg az Országos Me
teorológiai Intézet Évkönyveiben megta
lálható egri hőmérsékleti adatokból össze
állított anyag alapján tárgyalja Eger ég
hajlatának hőmérsékleti sajátosságait. 
Megállapításai felölelik a közepes, szélső 
és gyakorisági értékekből kiolvasható jel
lemvonásokat, de ezek után — s ez való
színűleg ebben az esetben is a klimatoló
giai kutatómunka annyiszor tapasztalt 
vonásaként jelentkezik — mintha a szerző 
belefáradt volna az adatösszeállításba s 
annak interpretálásába, alig mond va
lami újat Egernek és környékének éghaj
latáról, az ottani megfigyelések történeté
ről vagy a dolgozat tanulságait haszno

sító jövőbeli fejlődés lehetőségeiről, vagy 
éppen követelményeiről.

A csapadékviszonyokat tárgyaló másik 
dolgozatnak már a címéből is (de csak a 
szöveg fölöttiből, a tartalomjegyzékben 
találhatóból nem, ez utóbbi helyen ugyanis 
a kötőjel utáni alcím szerkesztési hiba 
folytán hiányzik), már több következte
tés, a szerző által tett megállapítás vár
ható. A dolgozat bevezetése igen helyesen 
utal egyrészt az éghajlat s benne a csapa
dékviszonyok és a mezőgazdasági termelés 
összefüggéseire, másrészt kiemeli az ada
tok mélyebb elemzésének fontosságát ab
ban az esetben, ha egy adott hely, vagy 
táj termelési viszonyaira vonatkozólag 
óhajtunk felhasználható ismeretanyaghoz 
jutni. Ezután rögtön a befejezésre, illetve 
az azt követő táblázat- és grafikonanyagra 
ugorva megállapíthatjuk, hogy az igen 
jól, szemléletesen összeállított és használ
ható tára Eger csapadékadatainak. De a 
bevezetés és befejezés között, talán ugyan
olyan ok miatt, amilyent Futó tanulmá
nyában is feltétleztünk, kevés ríj, Eger 
csapadékviszonyait az ország más vidékei
től megkülönböztető megállapítást talá
lunk. Bár a tárgyalás során egyre-másra 
veti fel Eger szőlő- és gyümölcstermelésé
vel kapcsolatos tényeket, problémákat 
(expozíció, peronoszpóra, sok eső okozta 
károsodások a szőlőfürtökön, gyümölcsö
kön stb.), mégis az ottani éghajlat kedve
ző vagy káros tényezőit ezekkel a problé
mákkal kapcsolatba hozni, az okozati 
összefüggéseket felderíteni megnyugtatóan 
nem sikerült neki sem.

A III. fejezet további tanulmányai 
érintenek ugyan meteorológiai, vagy kli
matológiai kérdéseket, de annyira elrejtve 
tárgyaikban (pl. paleoklimatológiai kérdé
sek a Bükk mészköveivel, időjárási és ég
hajlati hatások kimutatása a kukorica
nemesítéssel, vagy a tavak mikrovegetáció- 
jának kutatásával kapcsolatban), hogy 
ismertetésükre itt most nem térünk ki.

Befejezésül inkább az Évkönyv beve
zetőjének szellemében rámutatunk arra, 
hogy véleményünk szerint igen helyes 
volt egri évkönyvben a nyelv-, irodalom-, 
történet- és természettudományok köré
ből az egri vonatkozásokat kiemelni (ter
mészetesen csak ott, ahol a tárgy termé
szete ezt lehetővé teszi), s így a meteoro
lógiából is az egri jellemvonások feltárására 
törekedni. Az ilyen törekvés kell, hogy 
képezze a jövőben is a vidéki kutató- 
intézetek, egyetemek, főiskolák fő fel
adatát. Ebben az esetben igen jól egészí
tik majd ki egymást az országos intézmé
nyek és a vidéki intézmények munkás
ságának eredményei.

De arra is rá kell mutatnunk, hogy a 
vidéki intézményekben folyó tudományos
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kutatómunka igazán eredményes és hasz
nos akkor lesz, ha az országos intézmé
nyek munkájától függetlenül (de arról 
természetesen tudomással bírva) a helyi 
problémák, helyi történeti, gazdasági, és 
mindenekelőtt természettudományi előz
ményeit, összefüggéseit és sajátosságait 
fogják feltárni, s így szolgáltatnak értékes 
alapköveket az ország természeti viszonyai
nak még alaposabb megismeréséhez. A mi 
tudományunk szempontjából ez konkré
ten azt jelenti, hogy egy-egy vidéki város, 
táj éghajlatát az ott fellelhető adatanyag

segítségével kell jellemezni (ebbe az adat
anyagba beletartozik a városnak, vagy 
tájnak múltja, gazdasági élete, természeti 
viszonyai), s csak alátámasztásul szabad 
az Országos Meteorológiai Intézet publi
kált adatait felhasználni. Ebben az eset
ben a munka eredményéből egyaránt jut 
a vidéki és az országos intézményeknek 
is. Ezeket a gondolatokat előre bocsátva 
szeretettel üdvözöljük az egri Pedagógiai 
Főiskola Évkönyveinek második kötetét.

Kéri Menyhért

Harminc évi törzsátlagok, m int éghajlat-jellem ző szám értékek
Valamely terület éghajlatának jellem

zésére a klimatológia több-évtizedes átlag
értékeket, ún. törzsértékeket számít ki. 
Erre a célra a leggyakrabban 30 évi so
rozatból származó középértékeket szoktak 
használni. Az 1935. évben, Varsóban tar
tott nemzetközi értekezlet az 1901—1930 
közötti évekből származó törzsértékek ki
számítását és alkalmazását ajánlotta. A 
legtöbb ország ezt elfogadta és napjainkig 
általában használta is. A Meteorológiai 
Világszervezet 1956-ban újabb törzs-idő
szak bevezetésére tett javaslatot és vég
eredményben az 1921—1950 közötti 30 év 
alkalmazását határozta el. E törzs-időszak 
bevezetése mellett elsősorban az a körül
mény szól, hogy igen sok államban (pl. 
a Közel-Kelet és Afrika országaiban, 
Mexikóban stb.) a rendszeres meteoroló
giai észlelések csak az első világháború 
után kezdődtek meg. Ezenfelül a Varsó
ban meghatározott törzs-időszaktól már 
25 év választ el bennünket és így az — 
tekintettel az éghajlat-ingadozásokra — 
a jelenlegi éghajlati szakasznak már ke
vésbé felel meg.

A klimatológus tisztában van azzal, 
hogy 30 évi törzsértékek általában nem 
jellemezhetik tökéletesen éghajlatunkat, 
mert az éghajlat-ingadozások miatt ehhez 
a 30 évi megfigyelések sorozata túl rövid. 
50—70 évi törzsértékek, de méginkább a 
100 éves átlagok alkalmazása esetén az 
éghajlat nyilvánvalóan pontosabban jelle
mezhető. Sajnos azonban ilyen hosszúságú, 
egynemű sorozatok előállítása (különösen

világviszonylatban egységesen) igen nagy 
nehézségekbe ütközik. Ézért elégszünk 
meg 30 évi átlagokkal. Célszerű azonban 
megvizsgálni, hogy az éppen alkalmazott 
30 évi törzsértékek miképpen viszonylanak 
a hosszabb idejű átlagokhoz.

Ezt a munkát az 1901 — 30 időszak 
átlagaira vonatkozóan K. Knock végezte 
el (Met. Rundschau, 1947.), megállapítva, 
hogy ennek a 30 évnek a választása nem 
volt túl szerencsés. Ebben az időszakban 
ugyanis a telek rendkívülien enyhék vol
tak, viszont a nyári félév (IV—IX.) igen 
hűvös. Különösképpen hűvös és csapadé
kos volt a szeptember, úgyhogy nálunk 
Magyarországon az őszi másodlagos csa
padék-maximum is szeptemberre került, 
ami egyáltalán nem jellemzője éghajla
tunknak, Knock az 1851 —1930, illetőleg 
az 1881—1930-as időszakok átlagértékei
hez viszonyította a szóban forgó 30 évi 
normálértékeket.

Felmerülhet tehát az a kérdés, vajon 
az 1921 — 50 közötti évtizedek törzsértéke 
hogyan viszonyúk részben az 1901 — 30 
közötti normálértékekhez, részben pedig 
a hosszabb sorozatokhoz. Az utóbbi év
tizedek időjárási rendellenességeinek hal
mozódása ugyanis közismert.

A következőkben a budapesti meg
figyelések alapján a három legfontosabb 
időjárási elemre (hőmérséklet, csapadék 
és légnyomás) bemutatjuk a régebbi és 
az újabb 30 évi törzsértékre vonatkozó 
összehasonlítást.

I . táblázat — Hőmérséklet, C°

I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X . X I. X II. Év

1 9 0 1 -1 9 3 0 ... - 0 , 4 1,0 6,3 11,0 16,6 19,7 21,6 20,8 16,3 11.1 5,o! 1,5 10,87
1921-1950 . . . - 1 ,0 1,1 6,0| 11,6 17,0 19,9 22,3 21,3 17,3 11,4 5,9! 0,8 11,14
H iff.................. - 0 , 0 +  0,1 - 0 ,3 +  0,6 +  0,4 + 0 ,2  +0,7 +  0,5 +  1,0 +  0,3 +  0,9 - 0 ,7 +  0,3
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A táblázat adatai azt mutatják, hogy 
az új törzsértékek szerint éghajlatunk 
általában melegedett (évi középértékben 
0,3 fokkal). Mindössze 3 hónapban mutat
kozik hűlés : januárban, márciusban és 
decemberben. Szeptemberben és novem
berben a legerősebb a melegedés, amikor

eléri az 1 fokot is. Ez utóbbi 30 év 
tehát kiegyenlítette az előző törzsátlagok
ban mutatkozó szeptemberi hűvösséget, 
illetve a decemberi enyheséget.

Ha átlagértékeinket a 100 évi közép
értékekhez viszonyítjuk, akkor a követ
kező eltéréseket nyerjük.

I I . táblázat -  A T  100, C°

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

0,0 
+  0,3

1901-1930 . . . 
1 921-1950 . . .

■ , + 0 ,7  
. +0 ,1

+  0,2 
+  0,3

+  0,7 
+  0,4

- 0 ,5  
+  0,1

III. t

- 0 ,1  
+  0,3

áblázat

- 0 ,3  - 0 ,4  - 0 ,4  
- 0 ,1  + 0 ,3  +0,1

— Csapadék, mm

- 0 ,5  
+  0,5

- 0 ,1  
+  0,2

+  0,1 
+  1,0

+  1,1 
+  0,4

I. II. III. IV. V. VI. VII. V III. IX . X. X I. X II. Év

1901-1930 . . . 37,5 34,7 44,7 57,6 64,9 67,8 53,0 46,2 54,8 52,6 53,7 55,0 622,5
1921-1950 . . . . 41,9 45,0 40,2 52,4 69,1 70,3 46,7 50,1 35,6 58,0 70,1 44,3 623,7
D iff................... +  4,4 +  10,3 - 4 ,5 - 5 ,2 +  4,2 +  2,5 - 6 ,3 +  3,9 -1 9 ,2 +  5,4 +  16,4 -1 0 ,7 +  1,2

Ezekből a számokból is az derül ki, 
hogy a két 30 évi átlag meglehetősen 
ellentétes viselkedésű.

A III. és IV. táblázatban a csapadék- 
viszonyok változását találhatjuk. (Az át
lagok levezetésére a Réthly : Budapest 
éghajlata. 1947. c. műben közzétett, ho
mogenizált adatokat használtuk fel.) Évi 
összegben nincs eltérés a két időszak

törzsátlagai között, ellenben február, szép’ 
tember, november és december hónapok 
ban annál inkább. Február és november 
igen lényegesen csapadékosabbá váltak, 
szeptember és december viszont szárazab
bakká. Itt is igen feltűnő a szeptemberi 
éles éghajlati fordulat. Az erős eltéréseket 
a 100 évi átlaghoz viszonyított különbsé
gekben is megtalálhatjuk.

IV. táblázat -  A K  100, mm

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

1 9 0 1 -1 9 3 0 ___
1 9 2 1 -1 9 5 0 ___

— 2,2 
+  2,2'

+  0,2 
+  10,5

+  0,3 
- 4 ,2

+  4,7 
- 0 ,5

- 6 ,5
- 2 ,3

- 1 ,3  
+  1,2

+  1,0 
- 5 ,3

- 4 ,1
- 0 ,2

+  8,5 
-1 0 ,7

- 2 ,4  
+  3,0

- 3 ,5  
+  12,9

+  5,4 
- 5 ,3

+  0,1
+  1,3

V. táblázat. Légnyomás, mm (130 m)

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

1 9 0 1 -1 9 3 0 ___
1 9 2 1 -1 9 5 0 ___
D iff.....................

753,54
752,88
-0 ,6 6

51,97
51,36

-0 ,6 1

49.75
50.76 

+  1,01

48,02 
48,59 

+  0,57

49,47
49,04

-0 ,4 3

49,28 
49,56 

+  0,28

49,23 
49,44 

+  0,21

49,97
49,93

-0 ,0 4

51,82
51,81

-0 ,0 1

51,90
51,65

-0 ,2 5

51.73
51.74 

+  0,01

51,48 
52,43 

+  0,95

750,68 
750,77 
+  0,09

A légnyomásviszonyokat feltüntető V. 
táblázat tanúsága szerint a légnyomás
változások és a csapadék változásai meg
lehetősen összhangban állanak. Ez külö
nösen február, március és december hó
napokra áll, viszont szeptember és no
vember légnyomása nem mutatja azt a 
változást, amit a csapadékviszonyok meg
változása szerint várhatnánk. Igen érdekes 
a március légnyomásának megnövekedése, 
valamint szárazabbá és hűvösebbé válása. 
Ez a hónapunk tehát újabban téliesebb jel
leget öltött. Ezzel szemben az áprilisok 
magasabb légnyomás mellett melegebbé 
váltak. (Mindezek a megállapítások csak 
kb. 1952-ig érvényesek, mert 1953 óta a 
liűvösödés áprilisban is megtörtént.)

A légnyomásviszonyokat több hazai ál
lomás adatai alapján is megvizsgálva, azt 
találtuk, hogy a légnyomás emelkedése 
általában nyugat—északnyugat felől kö

vetkezett be, tehát az azóri léghalmaz 
erősödése következtében. Ez főként már
ciusra és decemberre áll. Érdekes viszont 
ezzel szemben, hogy a megvizsgált három 
vidéki állomás (Magyaróvár, Mecscksza- 
bolcs és Debrecen egyneműnek tekinthető 
sorozatai) szerint a csapadék északon nőtt, 
délen viszont csökkent. A csökkenés délen 
főként a tavaszi és a nyári hónapokban 
következett be. Debrecenben az V—VIII. 
időszak csapadékosabb lett, megcáfolva 
az Alföld fokozatos kiszáradásáról vallott 
nézeteket. — A február és a november 
csapadékosabb jellege mind a 4 állomáson 
egyöntetűen jelentkezik. Legnagyobb mér
tékben Mecsekszabolcson és Budapesten, 
bizonyítva éghajlatunk mediterránabb jel
legét az utóbbi évtizedekben. Az 1901 — 30 
közötti időszak éghajlata határozottan 
atlanti, óceáni jellegű volt (enyhe tél, 
hűvös nyár).
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VI. táblázat — 30 évi átlagok közepes eltérése és szélső ingása

I. II. III. IV. V.

V ........................ 0,45 0,23 0,47 0,40 0,48
A ........................ 1,9 0,9 1,6 1,4 1,6

VI. táblázatunkban évtizedes közepek 
alapján számított 30 évi átlagok közepes 
eltéréseit (v), valamint a szélső ingásokat 
(A) adjuk, éspedig a hőmérsékletnek az 
1811 — 1950 közötti időszakra vontakozó 
budapesti sorozata alapján. (Az 1809 
előtti kiegészítése a hiányos sorozatnak 
nem sikerült egészen, mint arra Berényi 
D. rámutatott, ezért ezeket az adatokat

VI. VII. VIII. IX. X. XI. X II. Év

0,44 0,22 '0,24 0,22 0,31 0,34 0,59 0,14
1,2 0,9 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 0,64

kihagytuk az összehasonlításból.) Az átla
gos eltérések általában 0,2 és 0,6 C fok 
között vannak. Legnagyobb decemberben, 
legkisebb júliusban. A szélső ingások 1 — 2 
fokra rúgnak és menetük az év folyamán, 
nagyjából párhuzamos az átlagos eltéré
sekével. A legkisebb érték azonban augusz
tusban jelentkezik. De még az évi törzsátla
gok ingása is meghaladja a fél fokot.

V II. táblázat — 30 évi középhőmérsékletek, C°

Időszakok . . .  1 8 1 1 -4 0  2 1 -5 0  3 1 -6 0  4 1 -7 0  5 1 -8 0  6I 7- 90 7 1 -0 0  8 1 -1 0  9 1 -2 0  0 1 -3 0  1 1 -4 0  2 1 -5 0  K  
Évi á t la g -----  10,96 10,95 10,78 10,92 10,82 i 10,69 10,50 10,57 j 10,70 10,87 10,95 11,14 10,82

A VII. táblázatban az évi közepes hő
mérsékletek átkaroló 30 évi átlagait kö
zöljük, annak szemléltetésére, hogy az el
múlt 130 év folyamán éghajlatunkban 
egy teljes hullám jelentkezett. A hullám 
völgye az 1880-as évekre esett, maximu
mai pedig az időszak elejére és végére 
tehetők, amennyiben ez egyáltalában el
dönthető.

Az említett hullám azonban a téli hó
napokban nem jelentkezik, csak április 
és november hónapok között. Decembertől 
márciusig inkább fokozatos melegedés mu
tatkozik a 130 év folyamán. Ez a mele
gedés azonban az utóbbi évtizedekben

már túljutott maximumán és ismét a 
telek hülése lép előtérbe. A fordulat az 
1911 — 20-as évtizedben volt.

Láthatjuk tehát, hogy éghajlatunkat 
30 évi átlagértékekkel csak meglehetősen 
tökéletlenül jellemezhetjük, mégpedig az 
éghajlatingadozások következtében jelent
kező tetemes szórás miatt. Éppen ezért 
helyeselhető a Meteorológiai Világszerve
zet azon határozata is, hogy egy-egy év
tized elmúltával mindig a legutolsó 30 év 
átlagértékeit kell majd éghajlati törzsérték 
gyanánt használni. így közelebb maradunk 
a folyó éghajlati jelleghez, ami főként 
mezőgazdasági szempontból döntő.

Berkes Zoltán

M ikrom eteorológiai m érések term isztorral
A közvetlen talajközeli légtér hőmérsék

leti rétegződésének vizsgálata elsősorban 
méréstechnikai szempontból jelent problé
mát. A feladat, a jelek szerint a kis 
tehetetlenségű gyöngytermisztorokkal sike
resen megoldható, amelyek gondos keze
lés esetén nagy pontosságot biztosítanak.

A talajközeli légréteg egy különös jelen
ségének elemzésére irányult J. V. Lake 
vizsgálata, amelyről a Quarterly Journal 
1956. áprilisi számában olvashatunk. Az 
ismertetett mérések szerint : csupasz ta
laj fölött az éjszakai hőmérsékleti mini
mum nem a felszínen, hanem ismételten 
feljebb, kb. 5—10 cm magasságban követ
kezett be. A mérést egyetlen védőbúra 
nélküli gyöngytermisztorral végezték 0,5, 
1, 5, és 10 cm magasságban. A termisz- 
tort egy hosszú pálca segítségével először 
a legalsó szinten helyezték el. A hő- 
mértékleti egyensúly beállására vártak 
30 másodpercet, majd 1 percen keresztül

5 másodpercenként egy-egy mérést végez
tek. Ezután a termisztort áthelyezték a 
következő rétegbe. 30 másodperc után 
kezdődött a második mérési sorozat, és 
így tovább, mindaddig, amíg a 10 cm-es 
szinten is elvégezték a mérést. Ezután 
egy ellenőrzést iktattak be 120 cm-en. 
Félórán belül az egészet négyszer ismétel
ték meg, és így minden szintről 52 adatot 
kaptak, az ellenőrző szintről pedig négyet.

’ Az idézett munka a vizsgálat tárgya és 
a mérés módszere tekintetében egyaránt 
szorosan kapcsolódik martonvásári fel
adatainkhoz. Az említett hőmérsékleti ré- 
rétegződést minimumhőmérőkkel végzett 
mérések alapján Kozma Ferenc már múlt 
évben kimutatta. 1956 októberében került 
először sor arra, hogy a jelenséget termisz- 
torok segítségével alaposabban megvizs
gálhassuk. Méréseink eredményei igazol
ják J. V. Lake megállapításait.

Czelnai Rudolf

384



A függőleges légm ozgások form áiról

A légköri folyamatok fejlődésében fon
tos szerepet töltenek be a függőleges lég
mozgások. Az ilyen légmozgások erősen 
befolyásolják a légrétegződés változását, 
általuk adódik át egyik légrétegről a má
sikra a kinetikai, a potenciális és a belső 
energia, továbbá döntő tényezői a felhő- 
és esapadékképződés folyamatainak.

Függőleges mozgásokat a légkörben 
különböző okok idézhetnek elő : ageosztro- 
fikus áramlásból származó vergencia, ter
mikus és dinamikus konvekció, illetve 
turbulencia stb. A különböző eredetű 
függőleges mozgások jellegükben (sebes
ség, térbeli kiterjedés, időbeli állandóság 
stb.) eltérők és különböző társulásban 
léphetnek fel. Ebből nyilvánvaló, hogy 
az időjárás jellegére és a légköri folya
matokra gyakorolt hatásuk ugyancsak el
térő.

így például a nemstacionárius (age- 
osztrofikus) mozgásból eredő vertikális 
áramlások a légköri képződmények terü
letének megfelelő térségre terjeszkednek 
ki, időben és térben viszonylag kevéssé 
változnak. A termikus turbulenciából szár
mazó mozgások ezzel szemben a földfel
színnek csak kis darabját ölelik fel, idő
ben és térben erősen változnak, ugyan
akkor mindkét mozgásforma átfogja a 
troposzféra jelentékeny részét. Amíg a 
nemstacionárius okokból származó verti
kális feláramlások kialakulása és fejlődése 
független az évszaktól és napszaktól, addig 
termikus turbulencia csak a meleg félév
ben és a nappali órákban lép fel. A nagy 
területet átfogó rendezett, ageosztrofikus 
feláramlások sebessége (1 —10 cm/sec) ál
talában századrésze a vízszintes mozgások 
sebességének (10 m/sec), ezzel szemben a 
szűk területre korlátozódó, rendezetlen, 
konvektiv mozgások sebessége ugyanolyan 
nagyságrendű, mint a horizontális moz
gásoké. E két mozgásformához viszonyítva 
a turbulencia okozta függőleges mozgások 
időben és térben még instabilisabbak, 
nagy területet ölelhetnek fel, de vertikádis 
kiterjedésük kicsiny, rendszerint a tropo
szféra alsó rétegére (1 — 2 km) korláto
zódnak.

Az említett három mozgásforma külön
böző felhő- és csapadékrendszert alakít 
ki. A vergenciális feláramlások hatalmas 
As-Ns felhőrendszerrel kapcsolatos tartós 
csapadékot idéznek elő, a konvektiv fel
áramlások gomoly- és zivatarfelhők ala
kulását és zivatartevékenységgel kísért 
záporesőt hoznak létre, míg a dinamikus 
turbulenciából eredő feláramlások a téli 
félévben réteges felhőzetet, esetleg szitá- 
lást okoznak.

A vertikális mozgások nagyságát csak 
elméleti úton határozhatjuk meg, mert 
közvetlen mérésük módszere még kidol
gozatlan. Ami az eddigi számítási mód
szereket illeti, azok még távolról sem 
korszerűek, nagy részük több lényeges 
egyszerűsítést tartalmaz, így a nyert 
eredmények sok esetben nem felelnek meg 
a valóságos légköri mozgásformáknak. 
Ennek ellenére a jelenleg kidolgozott el
méletek a vertikális mozgások következő 
alapvető formáinak megkülönböztetését 
és kiszámítását teszik lehetővé :

a) súrlódási vergenciából eredő feláram
lás a talajközeli légrétegekben ;

b) a szabad légkörben fellépő nem
stacionárius mozgások okozta feláramlás, 
melynek oka az, hogy a tényleges szél 
eltér a geosztrofikus széltől ;

c) a frontfelületek mentén belső súrló
dásból származó vertikális mozgás ;

d) a fronton a hideg és meleg levegő 
sűrűségkülönbsége folytán keletkező füg
gőleges mozgás ;

e) a hőmérsékleti advekcióval össze
függő vertikális mozgás ;

f) a talajfelszín egyenlőtlen felmelege
dése következtében a termikus turbulen
ciából és konvekcióból származó feláram
lás ;

g) a dinamikus turbulenciából eredő 
feláramlás, melynek oka a vertikális irányú 
szélnyíródás.

Mint említettük, a felsorolt vertikális 
mozgásformák idő- és térbelileg különböző 
előjelűek és intenzitásúnk lehetnek, emel
lett különböző társulásban léphetnek fel. 
Egyesek önállóan, más mozgásoktól füg
getlenül is létrejöhetnek, míg mások csak 
bizonyos önálló mozgásformákkal együtt 
léphetnek fel. A sűrűségben beállott sza
kadásból és a frontális súrlódásból szár
mazó vertikális mozgások például nem 
jöhetnek létre önállóan, hanem csupán a 
fronttevékenységgel összefüggő ageosztro
fikus feláramlásokkal kapcsolatban, ki
alakulásuk tehát ciklonképződési folya
matot tételez fel.

A vertikális mozgások értékelésére ki
dolgozott formulákból számított mennyi
ségeknek nem annyira az abszolút értéke, 
hanem inkább időbeli változása érdemel 
figyelmet, minthogy az utóbbi elég nagy 
pontossággal jellemzi a légköri folyamatok 
intenzitásának változását.

Felhő- és csapadékképződés szempont
jából legnagyobb jelentőségűek a súrló- 

* dási és szabadlégköri vergenciából eredő
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rendezett vertikális mozgások. Mint isme
retes, a rendezett függőleges mozgások 
sebessége a

dQ , deu dQV , cQw _  0
dt ^  dx dy ‘ 1" dz ■

folytonossági egyenletből határozható meg. 
Ha feltételezzük, hogy a levegő sűrűségé
nek időbeh és horizontális irányú válto
zása kicsinv, az u r- , v r~- értéke elha-

dx óV
nyagolható, a Coriolis paraméter állandó, 
továbbá a függőleges sebesség a földfel
színen zérus, akkor

z

0

. ahol u’ és v' az ageosztrofikus szél össze
tevői. Eszerint — némi elhanyagolással 
— a rendezett függőleges mozgásokat a 
szél ageosztrofikus összetevőinek diver
genciája okozza.

E módszer elvi alapjában figyelemre
méltó, hogy a szabad légkörben a szél 
eltérését a geosztrofikus széltől a folya
matok nemstacionárius volta idézi elő, 
maguk az eltérések azonban mint a 
geosztrofikus szél összetevőinek teljes dif
ferenciálhányadosai határozandók meg. Ez 
azzal a feltevéssel egyenértékű, hogy a 
szél minden rögzített időpontban és a tér 
valamennyi pontjában geosztrofikus. A 
geosztrofikus széltől való eltérés annak 
folytán jön létre, hogy a geosztrofikus 
szél egyrészt a tér egyik pontjától a má
sikig, másrészt az időben változik.

Az áramlási tér megfelelő ismeretének 
hiányában a vertikális légmozgások érté
kei a nyomási mező alapján is meghatá
rozhatók. Ebben az értelemben A. F. 
Djubjuk a feladat eléggé általános és teljes 
megoldását adta. A súrlódási réteg felső 
határán a vertikális sebességre Djubjuk 
az alábbi kifejezést kapta :

w =  al Ap0 +  az ddt Ap0 (3)

ahol pl a tengerszintre átszámított lég
nyomás, a2 és a0 állandó pozitív együtt
hatók, A a Laplace operátor. A (3) for
mula első tagja a súrlódás vergenciájának, 
a második tag a súrlódási réteg ageosztro
fikus szélösszetevői vergenciájának hatá
sát tartalmazza ; az utóbbi tehát a hori
zontális légmozgás gyorsulását fejezi ki.

A súrlódási rétegen kívül fekvő tetsző
leges 2 szinten a vertikális sebességet a 
következő formula fejezi ki :

w, =  al Ap0 +  a2 Ap0 +  a3 ~  Ap. (4)

A (4) egyenlet jobboldalának első két 
tagja azonos a (3) egyenlet jobboldalával, 
míg a harmadik tag a súrlódási réteg 
fölötti horizontális légmozgás gyorsulásá
nak hatását tartalmazza, p  a magasság 
szerint közepeit nyomást jelenti a súrló
dási szinttől addig a z magasságig, amelyre 
a függőleges sebességet meghatározzuk ; 
a3 állandó pozitív együttható.

A (4) formula lehetővé teszi, hogy a 
nyomási mező és annak időbeli változása 
alapján következtessünk a vertikális moz
gások jellegére és nagyságára.

Mint ismeretes, a nyomási mező Laplace 
operátora az izobárfelület közepes görbü
letét jellemzi. Ha az y tengely az izobár 
érintőjének, az x tengely az izobár nor
málisának irányába mutat, akkor

ahol n az izobárhoz vont normális (pozitív 
az iránya, ha a magas nyomás felé mutat), 
1/r az izobár görbülete, cp/fin a légnyomás 
aszcendense, c2pidn2 az izobárok sűrűsé
gének változása a normális irányában.

Az elmondottakból következik, hogy 
ciklonokban a nyomás Laplace operátora 
pozitív lesz ( A p >  O), mert az izobárok 
görbülete pozitív ( 1 /r>  O) és a magas 
nyomás irányában sűrűsödnek (g2p/gw2>>0). 
Pozitív lesz a nyomás Laplace operátora 
a nyomási teknőkben is, kivéve azokat, 
amelyek a ciklontól távol vannak. Ezek
ben az izobárok eiklonális görbületűek 
ugyan, azonban a magas nyomás felé rit
kulnak (dp/dn2 <C 0). Az operátor értéke 
ciklonokban és teknőkben annál nagyobb, 
núnél nagyobb az izobárok görbülete és 
minél erősebben sűrűsödnek a magas nyo
más irányában. Anticiklonokban és nyo
mási gerinceken fordított a helyzet, 
A p </ O, mert az izobárok negatív gör
bületűek (1/r O) és az alacsony nyomás 
felé sűrűsödnek (d2p\dn2 0).

A (4) formulában szereplő d A p/dt a 
nyomás Laplace operátorának időbeli vál
tozását jelenti mozgó légrészecskére. En
nek előjelére a nyomási képződmények 
fejlődésének jellege alapján következtet
hetünk. Ha a ciklon vagy a nyomási 
teknő profilja erősödik, akkor dAp/dt/>0, 
ha pedig az anticiklon vagy a nyomási 
gerinc profilja erősödik, akkor dAp/dtK.0. 
Ellenkező esetben fordítottak a viszonyok. 
d A p/dt abszolút értéke annál nagyobb, 
minél erőteljesebb a nyomási képződmé
nyek fejlődése, illetve minél jobban vál
tozik a nyomási teknők és gerincek pro
filja.

A (4) formulából az következik, hogy 
a talajközeli súrlódás hatására (a jobb
oldal első tagja) a ciklonokban és nyomási
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teknőkben feláramlást, anticiklonokban és 
gerincek területén leszálló légmozgást ta
lálunk. Az áramlás sebessége annál na
gyobb, minél fejlettebbek a képződmé
nyek, vagyis minél nagyobb Ap0- Ez 
más szóval azt jelenti, hogy a súrlódásból 
származó vertikális mozgások sebességé
nek abszolút értéke a nyomási képződ
mények erősödésével növekszik, gyengülé
sével csökken.

A (4) formula jobboldalának második 
és harmadik tagja azt mutatja, hogy a 
vertikális mozgások közvetlen kapcsolat
ban vannak a nyomási képződmények 
cirkulációjának változásával. Eszerint ha 
a ciklon mélyül, vagy a nyomási teknő 
profilja erősödik, a horizontális mozgás 
gyorsulása feláramlást, az anticiklon vagy 
nyomási gerinc profiljának erősödése le- 
áramlást idéz elő és viszont.

Az elmondottak értelmében a talaj- 
közeli súrlódásból eredő vertikális sebes
ségek előjelben megegyeznek a nemsta
cionárius okok által kiváltott sebességek
kel.

Miután a súrlódásból és az ageosztro- 
fikus mozgásból származó függőleges se
bességek közvetlen összefüggésben vannak 
a nyomási képződmények fejlődésével, az 
utóbbiakat pedig a légnyomás dinamikus 
változásai idézik elő, ezért a függőleges 
sebességek előjelére és intenzitására minő
ségileg következtetni lehet a dinamikus 
nyomásváltozás jellegéből és intenzitásá
ból is. A dinamikus! nyomásnövekedés 
(anticiklon-képződés) leszálló légmozgás, 
a dinamikus nyomáscsökkenést (ciklon
képződés) felszálló légmozgás kíséri. A 
dinamikus nyomásváltozások az individu
ális és lokális frontképződéssel és front
feloszlással kapcsolatosak, így a vertikális 
mozgások, a dinamikus nyomásváltozások 
és a front képződési folyamatok kölcsönös 
összefüggésben állnak egymással. Ennek 
az összefüggésnek a felfedése a korszerű 
szinoptikus meteorológia egyik lényeges 
vívmánya.

A nyomási mező profiljától. függő ver
tikális mozgások a ciklonok, anticiklonok, 
teknők és gerincek területén azonos irá
nyúak, az említett képződmények terüle
tére terjednek ki és mindaddig megtartják 
irányukat, amíg az izobárok, illetőleg az 
abszolút topográfiák izohipszáinak görbü
lete ellenkezőre nem változik. Ezért az 
ilyen típusú mozgásokat rendezett függő
leges mozgásoknak nevezhetjük.

A (4) formulából az is következik, hogy 
az erősödő ciklonokban és teknőkben fekvő 
frontok területén rendezett feláramlást, 
az erősödő anticiklonok és gerincek terü
letén elhelyezkedő frontokon rendezett le- 
áramlást találunk.

A függőleges sebességek következő for
mája a frontfelületen a meleg levegő fel
siklásából származó súrlódás által keltett 
vertikális feláramlás. A súrlódás oka a 
meleg és hideg levegő sebességének kü
lönbsége. A. F. Djubjuk komplex alakú 
mozgásegyenletek megoldásával formulá
kat kapott az ilyen típusú vertikális moz
gások kiszámítására. A formulák leveze
tésénél Djubjuk feltételezte, hogy a) az. 
izobárok görbületének hatását kizárhat
juk, ha a front területén egyenesvonalú 
izobárok törését tételezzük fel és a nyo
mási gradienst a front alatt és a front 
fölött mind horizontális, mind vertikális 
irányban állandónak vesszük ; b) elhanya
goljuk a hideg és meleg levegő sűrűségé
nek különbségét; c) kizárjuk a talajfel
színi súrlódás hatását.

A meglehetősen bonyolult szerkezetű 
formulákból az alábbi eredmények követ
keznek :

1. a fronton a vertikális sebességek ér
téke zérus ;

2. a front fölött a meleg levegőben fel
áramlás történik, melynek értéke bizonyos 
magasságig növekszik, azután csökken ;

3. a front alatti hideg levegőben le- 
áramlás van, ennek sebessége valamilyen 
magasságban eléri a maximumot, majd a 
talajfelszín felé haladva csökken.

A belső súrlódásból származó függőleges 
sebességek nagysága egyenesen arányos a 
frontfelület hajlásúval és a nyomási gra
dienseknek a front normálisa irányába 
eső összetevőivel. A kapott formulák 
alapján Djubjuk egy esetre kiszámította 
a belső súrlódásból származó függőleges 
sebességek eloszlásának profilját a front- 
felület mentén. Ha a frontfelület a talaj 
fölött 1000 m magasan helyezkedik el, 
hajlásszöge 0,01, a nyomási gradiensek 
normális összetevőinek értéke 5 mb/100 
km, a belső súrlódás együtthatója 5 kg 
m-lsec-1, akkor a függőleges sebességek 
maximuma a front fölött és alatt egyaránt 
225 m távolságra található, értéke 13,4 
cm/sec.

Djubjuk formuláiból az következik, hogy 
minél élesebben kifejezett a fronttal össze
függő teknő, annál nagyobbak a front
övezetben a súrlódás révén keletkezett 
függőleges sebességek. Minél nagyobb to
vábbá a front hajlásszöge — egyébként 
azonos feltételek mellett —, annál nagyobb 
a vertikális mozgások értéke.

A frontális súrlódásból és a horizontális 
vergenc iából származó függőleges sebessé
gek azonos nagyságrendűek és azonos 
okokra vezethetők vissza : mindkettő dön
tő módon a bárikus teknő profiljától függ. 
A két mozgásforma közötti alapvető kü
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lönbség az, hogy míg a belső súrlódás 
okozta függőleges mozgás csak a front 
fölött és alatt 1 km-es rétegre terjed ki, 
addig a vergenciából származó feláramlás 
a troposzféra jelentékeny rétegét átfogja.

Érdemes itt rámutatni egy hibás ma
gyarázatra, melyet egyes szerzők a fron
tokon fellépő függőleges mozgások elő
idézésének indokolásánál többször elkövet
nek. A szinoptikus meteorológiában a 
frontális felhőzet és csapadék kialakulását 
a meleg levegőnek a frontfelület menti 
felsikló mozgásával hozzák kapcsolatba. 
A vertikális sebesség értékét a front nor
málisába eső sebességi összetevők és a 
front hajlásszöge határozza meg a követ
kező formában :

w — ( ui — uz) tQ a > (5)
ahol u1 és Un a szélsebesség frontra merő
leges összetevői a meleg és hideg levegő
ben, a a front hajlásszöge. Ugyanakkor 
a dinamikus meteorológiában a frontok 
szerepét a csapadék kiszámításánál elha
nyagolják és a tartós csapadékok kialaku
lását kizárólag a súrlódási és szabad ver
genciából származó függőleges sebességek
kel hozzák kapcsolatba, melyet a (2) for
mula határoz meg.

Ez a megkülönböztetés ugyanazon je
lenség magyarázatánál csak látszólagos és 
a troposzférában fellépő vertikális sebes
ségek különböző számítási módszereivel 
függ össze. A súrlódásból és ageosztrofiá- 
bóí eredő függőleges sebességek kiszámí
tására szolgáló (2) formula eleve magában 
foglalja azokat a vertikális sebességeket 
is, melyek a szélsebesség szakadásából 
erednek (5. formula) és amely legnagyobb 
értékét a fronton éri el. Az (5) formula 
tehát speciális esete a (2) formulának, 
amiről számítás útján könnyen meggyő
ződhetünk, ha a (2) formulában egyik 
sebességi összetevőt zérusnak tekintjük.

A sűrűségben beállott szakadásból szár
mazó vertikális áramlásokat a front zóná
jában abból a kinematikai összefüggésből 
határozhatjuk meg, amely a front két 
oldalán észlelt horizontális mozgások kö
zött fennáll, geosztrofikus áramlást fel
tételezve, egyébként azonos körülmények 
között. Az ilyen természetű függőleges 
sebességek értéke azonban még igen nagy 
hőmérsékletkülönbség esetén is jelenték
telen.

Függőleges mozgásokat idéz elő a lég
körben az adveltció is. Ha feltételezzük, 
hogy a lokális nyomásváltozás valamely 
magasságban és a tenger szintjében csak 
az advekciótól függ, akkor a kontinuitási 
egyenlet felhasználásával arra az ered
ményre jutunk, hogy a meleg advekciót 
felszálló, a hideg advekciót leszálló moz
gás kíséri. Az ilyen természetű áramlások 
sebessége a már felsorolt mozgások sebes
ségi értékeihez viszonyítva elhanyagolható.

A termikus turbulencia és termikus 
konvekció által létesített feláramlás mér
tékét az emelkedő légrészecske hőmérsék
letváltozásának és környezete hőmérséklet- 
változásának viszonya határozza meg. A 
dinamikus turbulenciából származó függő
leges sebességet a szélnyíródás kinetikai 
energiájának alapján értékelhetjük R i
chardson ismert kritériumának felhaszná
lásával.

IRODALOM : A. F. Djubjuk : A füg
gőleges sebességek kiszámítása a nyomási 
mező alapján. A Hidrometeorológiai Fő- 
igazgatóság Közleményei, Leningrad, 1947, 
24. szám. — A. F. Djubjuk : A front- 
felületi súrlódásból származó függőleges 
sebességek. Központi Prognosztikai Intézet 
Közleményei, Leningrád, 1951, 26. szám. 
— A. A. Bacsurina—Z. L. Turketti : A 
hideg félév csapadékképződésének feltéte
lei és előrejelzésük lehetősége. Leningrád, 
1955.

Bodolai István
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LÁNG SÁNDOR: A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. Földrajzi monog
ráfiák, I. kötet. Akadémiai kiadó, Budapest, 1955. 512 (B/5) oldal, 101 ábra, 99 táblázat, 
12 műmelléklet.

A szerkesztő ígérete szerint e mű a földrajzi monográfiák 5 kötetes sorozatának 
megnyitó munkája. Hasonló tervszerű, módszeres természeti földrajzi ismertetés e két 
középhegységünkről eddig nem jelent meg. A magyar földrajzi és éghajlati tudo
mányok művelésénél a továbbfejlődés útját hazánk egyes tájainak és a különböző éghaj
lati elemeknek monografikus feldolgozása jelenti. A kettő szoros kölcsönhatásban van, 
egyik sem tökéletes a másik ismerete nélkül, ezért is fogadjuk örömmel Láng Sándor 
könyvét.

A szerző tárgyalási módszere és sorrendje mindkét hegységnél azonos. Foglalkozik 
először a hegység földrajzi helyének pontos meghatározásával, majd részletesebben a 
hegység kialakulásával, földtörténeti múltjával, a mai formáit létrehozó tényezőkkel és 
folyamatokkal, hasznosítható ásványaival. Ezután következik a felépítés, szerkezet, 
felszín, éghajlat, vízrajz növényzet, talaj tárgyalása. A hegységeket szerkezeti mor
fológiai tájegységekre, részlettájakra bontja — a Mátrában 10, a Börzsönyben 5 ilyent 
különböztet meg —, s ezeket később egyenként vizsgálja a fent említett szempontok 
szerint.

A hegységek földtörténeti múltjának és kialakulásának bőséges tárgyalása a szerző 
geológiai szemléletére vall. Ez a szemléletmód az éghajlati részben is szerencsésen meg
mutatkozik : még a sokoldalú ismereteket kívánó paleoklimatológia is némi helyet 
kap pl. a Mátra éghajlatának tárgyalásában. Az egyes éghajlati elemeket külön tárgyalja, 
helyi adatokkal gazdagon alátámasztva. Különösen ki kell itt emelnünk a szerzőnek 
azt a tevékenységét, hogy éghajlati adatokból olyan jellemző táblázatokat állított össze, 
melyek az eddigi meteorológiai irodalmunkban sem szerepeltek. Ilyenek például ,,A csa
padék növekedése a magassággal a Mátrában (1901 — 1940).”, vagy ,,A csapadékot szál
lító szelek iránya és a csapadék mennyisege mm-ben a Kékesen (1933—1940).”, vagy 
,.A Nagybörzsöny csapadékvalószínűségi adatai” stb.

A kedvező mikroklímájú lejtők sajátságait tárgyalva földrajzi, talajtani és éghaj
lati adatokkal alátámasztott mezőgazdasági termelési szempontokra mutat rá : helyes 
következtetésként kimondja, hogy hazánkban éppen az éghajlati előfeltételek elégtelen
sége miatt, pl. a citrusfélék termesztése még alapos meggondolást, sok munkát igényel. 
Nézetünk szerint annyit, hogy az már túlmegy a gazdaságosság határán. A részlettájak 
éghajlatának tárgyalásánál a szerző a mikroklíma kutatások hiányával küzködik. A két 
hegység vízrajzi tárgyalásánál érdekes és értékes a források és patakok részletes ada
tokkal történő felsorolása. Az egyébként is szép kiállítású könyvet sok értékes összefog
laló táblázat, keresztmetszet, szelvény, vázlat, és térképábra egészíti ki, ezenkívül 24 
jól megválasztott, de nyomdatechnikailag annál rosszabbul kivitelezett kép is szem
lélteti az egyes tájakat.

A könyvben az éghajlattani ismeretek a földrajziakkal egyensúlyban vannak, de 
mindkettő túlsúlyban van a vízrajzi, és mégjobban a növényföldrajzi és talajtani résszel 
szemben. A korszerű tudományos színvonalig könyv világos okfejtésével, gazdag adat- 
felsorolásával, a megoldatlan feladatok és tisztázatlan Kérdések bátor fölvetésével 
messzemenően kielégíti elsősorban a földrajzi kutatók, de a pedagógusok és a föld
rajzi monográfiák iránti egyéb érdeklődők igényeit is.

Lőrincz Anna
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SZ. P. HROMOV, L. I. MAMONTOVA: Meteorologicseszkij szlovarj (Meteoro
lógiai szótár). Gidrometeoizdat. Leningrad, 1955. 455 o.

Nem hisszük, hogy helyes lenne, ha egy újonnan megjelenő szakszótárt az ismer
tető — a recenzió megírása előtt — elejétől végéig elolvasná. Aki ugyanis némikép jára
tos az ilyesfajta kézikönyvek megírásában, jól tudja, elsősorban a címszavak körül
tekintő megválasztása okőz nagy gondot, s utána, mert a könyvek terjedelme korlá
tozott, a címszavak megírása. A szerkesztők tehát szüntelenül kétségek közt végzik 
munkájukat : ha nő a címszók száma — kevesebb hely marad magyarázatukra, s ha 
kisebb számmal elégszenek meg — nem ok nélkül tartanak a bíráló megjegyzéseitől. 
Mindez, erre már bevezető mondatunkban céloztunk, nem dönthető el egyszeri olva
sással, inkább a szótárnak huzamosabb időn át való használata után mondhatunk csak 
calóban tárgyilagos bírálatot.

Egyelőre benyomásainkról írunk egy-két szót. A Meteorológiai szótár címszó-anyaga 
rendkívül gazdag. A dinamikus és szinoptikus meteorológia területén megtalálhatunk 
minden klasszikus és korszerű fogalmat, részletezésüket — egy ilyen típusú könyv kere
tében — elegendőnek tartjuk. Az aerológia, klimatológia és egyéb diszciplínák vonalán 
mondjanak az illetékes szakemberek véleményt. Ügy véljük, ők is haszonnal forgathat
ják e formájában, szerkesztésében és illusztrálásában is rokonszenves kézikönyvet.

Dési Frigyes

Scientific proceedings of the International Association of Meteorology, 10th 
Assembly, Rome, September, 1954. (A Nemzetközi Meteorológiai Társaság tudomá
nyos értekezései.) 594 (B/5) oldal, ábrák, táblázatok. Butterworth Scientific Publica
tions, London, 1956.

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (International Union of Geodesy and 
Geophysics, IUGG) 1954. szeptember 14 — 25-ig tartotta Rómában a 10. általános ülés
szakát. Ezen az ülésszakon részt vett az IUGG-t alkotó hét tudományos társulat, köztük 
a Nemzetközi Meteorológiai Társulat. A jelen munka az elhangzott meteorológiai elő
adások gyűjteménye. Nehéz lenne a kötet együttesét alkotó Í04 tanulmányt külön- 
külön méltatni, azt azonban könnyű megállapítani, hogy a gyűjtemény igen értékes 
és kiválóan szemlélteti a meteorológia területén bekövetkezett nagyarányú specializá
lódást és a meteorológiai kutatás terén kifejtett nagy aktivitást.

A kötet 18 fejezetből áll, ezek között az első Ramanathan professzor elnöki meg
nyitója ,,A légköri ózon és a légkör általános cirkulációja” címen. A szinoptikus meteo
rológiai közlemények között szerepel az 1953. januári Északi-tengeri katasztrófa okának 
fejtegetése, légtömeganalízis az összenergia segítségével, orografikus csapadékok és a 
futóáramlás blocking helyzetben. Felhőfizikai és klimatológiai előadások után egy igen 
érdekes fejezet következik a légköri ózon és a sztratoszférikus cirkulációk közötti kap
csolatokról, az éjszakai ózon-megfigyelésekről, az ózon napi változásairól, a Föld külön
böző részein végzett ózon-megfigyelésekről, új mérési módszerekről és műszerekről stb. 
A T. E. W. Schumann által ismertetett különös figyelmet érdemlő nemzetközi kutatási 
terv után a dinamikus meteorológia köréből következik néhány tanulmány a rotorok 
elméletéről, a lee-hullámokról, majd az általános légkörzés című fejezet számol be töb
bek közt a 27-napos periódusról, a Japán feletti légköri cirkulációkról és az éghajlati 
állapotokról, a SSE Indiai-óceáni nyomásmezőről és a délsarki polarfront zavarokról. 
A trópusi meteorológiai problémák után találjuk a felhőfotometria eredményeit és mód
szereit, és a magszámlálással kapcsolatos közleményeket, majd 10 tanulmányt a légköri 
elektromosság köréből. Igen érdekes előadásokat tartalmaz a 13. fejezet a nagyméretű 
légkörzésekkel kapcsolatban. A modem meteorológia általános érdekű fejezetét, a szi
noptikus meteorológia numerikus és dinamikus módszereit mezoszféra megfigyelések 
követik, majd Mörikofer vezeti be a sugárzások problémakörét a sugárzás-kutatások 
mai állásáról szóló beszámolójával. Az utolsó fejezetben több tanulmányt közölnek az 
alsó sztratoszférái és a sztratoszféra alatti sugárzási egyensúllyal kapcsolatban.

Már ez a rövid összefoglalás is tanúskodik a római ülés tartalmasságáról és sok
oldalúságáról. Az igen értékes előadások egy könyvbe foglalása valószínűleg nem talál
kozik minden meteorológus tetszésével részben a téma sokfélesége, részben pedig az egyes 
tanulmányok igen kivonatos közlése miatt. Valóban ez a munka nem olyan könyv, amit 
egyf°lytál>an végigolvashat az ember, azonban igen nagy értéke, hogy általános tájé
kozódást enged meg a meteorológia egyre jobban szétágazó birodalmában, ugyanakkor 
komoly elmélyedésre ad alkalmat az egyes témakörökön belül.

Békeffy Józse/né
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VAN B L A D E L , J . : Les applications du radar a l ’astronomie et á la météorologie.
CA ra d a r  a lk alm azásai a  csillagászatban  és a  m eteorológiában.) 143 (B/5) o ldal, 55 áb ra . 
G auth ier-V illars, Paris , 1955.

A  jelen  m onográfiának  az a  célja, hogy egy k ö te tb e  foglalja m in d azo k a t a  ra d a r ra  
vonatkozó  felv ilágosításokat, am elyek  elszórva ta lá lh a tó k  a  m űszak i irodalom ban . 
A  szerző figyelm en k ív ü l h ag y ja  a  ra d a r  elsődleges ren d e lte té sé t és csak m in t igen é r té 
kes k u ta tó m ű sze rt ism erte ti a  cs illagászatta l és a m eteoro lóg iával kap cso la tb an . A  ra d a r  
az asz tronóm usnak  h a ta lm as  seg ítséget n y ú jt ,  am enny iben  sokkal h a th a tó sa b b  és g yo r
sabb  m ódszert szo lgálta t, m in t a v izuális vagy  fo tografikus eljárások  ; a  m eteoro lógus 
szám ára  pedig lehetővé teszi, hogy a  csapadéko t eső, hó vagy jég a lak jáb an  a  kele tkezés 
helyén  tan u lm ányozza  és, hogy ezeket a  je lenségeket a fejlődésük so rán  nyom on kísérje .

A  k ö nyv  h a t  fejezetre oszlik. A  klasszikus ra d a r  m űködési elve u tá n  ism e rte ti 
az in te rp lan e tá r is  k u ta tá so k ra  h aszn á lt radar-berendezéseket és az ezekkel e lé rt k ísé r
le ti eredm ényeket. A m eteo rit-v isszhangok  elm életének  k ísérle ti igazolása, to v á b b á  
az északi fény és a  v illám ok lenyom ozásának  a  tan u lm án y  ozása u tá n  á t té r  a  m eteo ro ló 
gusok közvetlen  érdeklődési körébe vágó csapadék-v isszhangok tá rg y a lásá ra . Is m e r te ti  
a  visszhangképződési e ljá rás fiz ikai a lap ja it , a  csapadékok  m ennyiségi és m inőségi 
ta n u lm á n y á t és beszám ol a  csapadék  lenyom ozás hasznosságáról az em beri tevékenység  
legkülönbözőbb te rü le te in . Az uto lsó  fejezet tá rg y a  a  ballon-szondák  követése p rim ér 
és szek u n d ér radarokka l.

A  szerző m űvében  a  főhangsú ly t a  v isszhang-vétel fizikai a lap ja ira  fek te ti, e g y ú tta l 
a rra  tö rekszik , hogy m ondan ivaló ja  eg y a rán t érdekelje a  rádióelek trom os m érnökö t, 
a  m eteoro lógust és a  csillagászt. T alán  ennek  a  következm énye az, hogy a  szerző n éh a  
könnyedén  e lhagy  o lyan  részleteket, am i a  szakem bert közelebbről érdekelné, és hogy 
az egyes levezetésekből nem  v on ja  le szav ak k a l a  k ö v e tk ez te té s t.

Igen  bő h iva tkozási iro d a lm a t közöl, szám szerin t 196-ot, sa jn á la to s azonban , 
hogy a  h iv a tk o zás nem  teljes, ugyan is csak  a  szerző n ev é t és a  m egjelenés h e ly é t és 
id e jé t közli, a  ta n u lm á n y  cím ét nem .

Békeffy József né

L. SZ. G A N G Y IN , D. L. L A JH T M A N , L . G. M A T Y E JE V , M. I . JU G Y IN  : Osz- 
novü (linamicseszkoj meteorologii. (A d inam ikus m eteorológia a lap jai). G idrom eteo- 
izd a t. L en ingrad , 1955. 647 o.

E  h a ta lm as k ö te tn ek  legjellem zőbb vonása az, hogy jó form án m indaz  m eg ta lá l
h a tó  benne, a m it m anapság  az elm életi m eteorológia a  d in am ik a  te rü le té rő l eg y á lta lán  
n y ú jth a t. F ő k én t a  szov jet k u ta tó k  m unkássága  á ll elő térben, és elsősorban azok a  p ro b 
lém akörök, am elyekkel m á r év tizedek  ó ta  különös előszeretette l foglalkoznak. M eg
ta lá lh a t ju k  benne a Fridm an  fe lv e te tte  a lapve tő  h id rom echan ikai p ro b lém ák at éppúgy , 
m in t K ibei első és m ásodik  közelítéseit, Kolmogorovn a k  az örvénylés k u ta tá s á t  szolgáló 
m ódszerét éppúgy , m in t Obuhov v izsgá la ta it a  geosztrofikus szélről.

A könyv  ta r ta lm áb ó l csak felszínes íze lítő t ad  e röv id  felsorolás, s a  jeles szov je t 
k u ta tó k  hosszú so rá t kellene m ég idéznünk , h a  ism erte tésünkben  teljességre tö re k e d tü n k  
volna. E h e ly ü tt azonban  erre nem  v á lla lkozha tunk , csupán  a z t tű z h e tjü k  k i célul, hogy  
— a  m á r m o n d o ttak o n  k ív ü l — rám u tassu n k  a  m űnek  m ég n éh án y  egyéb je llem voná
sá ra  is. íg y  példáu l n y o m át se ta lá lju k  benne a  n éh a  öncélúan geom etrizáló k in e m a tik á 
nak , nem  is egy d inam ikus m eteorológiai kézikönyv  közism ert és eléggé tip ik u s  ism ér
vét. A sz ta tik á i rész t is jó n ak  ta r tju k , m e rt töm ör, de m égis világos és m entes az  u g y a n 
csak öncélú szám ítgatások tó l. A m atem a tik a i pontosságra tö rekvő  p rognosztika i e lm é
le tek rő l í r t  részek különösen érdekesek. Felölelik m indaz t, am i e te rü le ten  va ló b an  
korszerű , logikai szem pontból sallangm entesek, s va lóban  a  lényeget n y ú jt já k .

Ű gv véljük , nem  vag y u n k  a  k lasszikus hagyom ányoknak  m erev tisztelő i, h a  h iá 
nyo ljuk  a  könyv  végén közölt b ib liográfiában  Brunt, Exner, Koschmieder és — ta lá n  
nem  is u tolsó so rban  — Steiner Lajos nevét. Z avarólag h a t, hogy o tt , aho l a  köz ism ert 
d inam ikus m eteorológiai kézikönyvek  m egem lítéséről van  szó : Exner, Brunt és Kosch
mieder neve nem  szerepel. E z a m egjegyzésünk — elism erjük  — in k áb b  csak form ai 
jellegű, de Steiner m unkássága  azé rt érdem elt vo lna em lítést, m e r t a nyom ásvá ltozás 
és hőm érséklet kö zö tti összefüggés felderítésében jelentős érdem e van.

E  n éh án y  k ritik a i észrevételünk  m it sem  von le a  m ű  valód i értékébő l : jelenleg a 
nem zetközi szak irodalom ban  kor- és szakszerűbbet aligha ta lá lh a tn á n k .

jVési F rigyes
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BAROMÉTEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
LENINGRÁDBAN. A WMO V I. (európai) 
te rü le ti b izo ttságának  a jugoszláviai D ub- 
rovn ikban  195(5. m árc iusban  h o zo tt h a tá 
roza ta  érte lm ében  k e rü lt sor a  b u d ap esti 
W ild-Fuess 19,401 szám ú tö rzsbarom éter 
és a  len ingrád i ősbarom éterek  k ö zö tti 
eltérés m egállap ítása  céljából az Országos 
M eteorológiai In té z e t W -F 524 és W -F  864 
szám ú ú tibarom étere ive l v é g re h a jto tt ösz- 
szehasonhtó  m érésekre L en in g rád b an  1956. 
o k tóber 17 — 26. közö tt.

A len ingrád i összehasonlítás e lő tt B u d a 
p es ten  m eg tö rtén t a  m ag y ar tö rzsb a ro 
m éte r és az ú ti barom éterek  közö tti e ltérés 
m egállap ítása  k é t, 20—20 leo lvasásból 
álló m éréssorozat ú t já n  1956. o k tó b er 
12— 13-án.

A  gondosan becsom agolt m űszerekkel 
1956. ok tóber 15-én du. K éri M enyhért, 
az  Országos M eteorológiai In té z e t osztály- 
vezetője repülőgéppel u ta z o t t  L eningrád- 
ba . Az u ta z á s t o k tóber 16-ra v irrad ó  é j
szak á ra  M oszkvában m eg szak íto tta , ez
a la t t  a  m űszerek  a  vnukovó i rep ü lő té r 
m eteorológiai szo lg á la tán ak  egy ik  h e ly i
ségében n y e rte k  b iztonságos elhelyezést. 
M ind a  B u d ap est—M oszkva-i, m in d  a 
M oszkva—L eningrád-i lég iú ton  felfüg
gesztve, a  lengések és rázkódások  te ljes 
e lhárítása , ill. csökkentése érdekében  rög 
zítve, a  repü lőgépek  elülső szo lgála ti fü l
kéjében  szá llíto tta  a  m űszereket. A  len in 
g rád i repü lő térrő l P . V. Djacsenko, a  G eo
fiz ikai F őobszervató rium  H ite lesítő  L a 
bo ra tó riu m a  vezető jének  k ísé re tében  egye
nesen  a L ab o ra tó riu m b a , az  összehasonlí
tások  színhelyére s z á llíto ttá k  a  m űszere
k e t, aho l azo k a t kicsom agolás u tá n  azon 
n a l fe lfüggesztették  a  m érések végzésére 
szolgáló m űszerfalra.

Az első, összesen 30 leolvasásból álló 
m éréssorozatra  o k tóber 17. és 19-én k e 
rü l t  sor. E z u tá n  — élve a  SzU H idrom et. 
Szolgálata len ingrád i m űszerüzem ének  sz í
ves b a rá ti a já n la tá v a l — m ég 19-én á t 
sz á llíto tta k  a m ag y ar ú tib a ro m é te rek e t 
a  m űszerüzem  barom éter-részlegébe, ahol 
m in d k e ttő n ek  a  h ig an y á t és üvegcsöveit 
m eg tisz títo ttak , to v áb b á  az 524-es m űszer 
sk á lá já t ú jra  ezüstözték .

E  m űvele t u tá n  a  m űszerekkel ú jab b  
három , 20—20 leolvasásból álló  m érés- 
so rozato t h a jto tta k  végre o k tóber 23—24, 
24—25, és 25 —26-ra v irrad ó  éjje leken . 
Az összehasonlító  m érések eredm ényeit

rögzítő  jegyzőkönyvet a  G eofizikai F ő 
obszerva tó rium  H ite lesítő  L ab o ra tó riu m á 
b an  v e tté k  fel 1956. o k tó b e r 27-én déle lő tt, 
am ely e t szov je t részről J . A . Pokrovszkaja 
tu d . fő m u n k a tá rs , m ag y ar részről pedig  
K éri M enyhért o sztályvezető  í r t  alá.

Az összehasonlító  m érések végleges e re d 
m én y e it m ég nem  áll m ó d u n k b an  közölni, 
m ivel a  befejező b u d ap esti m érések m ég 
nem  tö r té n te k  m eg. A len ingrád i ős b a ro 
m éte rek  (etalonok) és 1. a  bu d ap esti 
W -F  524-es ú ti b arom éter k ö zö tt a  tisz títá s  
és a skálaezüstözés e lő tt  —)-0,12 m m , u tá n a  
pédig -(-0,10 m m , ille tve  2. a  b u d ap esti 
W -F  864-es ú tib a ro m é te r k ö z ö tt a  tisz títá s  
e lő tt -j-0,06 m m , u tá n a  ped ig  0,02 m m  
v o lt az eltérés. A  B udapest-i, u ta z á s  e lő tti 
és u tá n i  m éréssorozatok  részleteredm ényei 
és a  végeredm ények  e lő re lá th a tó lag  az 
Országos M eteorológiai In té z e t 1956. évi 
m eteorológiai m egfigyeléseket ta r ta lm a z ó  
É vkönyvében  k e rü ln ek  közlésre.

A  len ing rád i m érések befejezése u tá n  
K é ri M enyhért az A. J .  V ojejkovró l e ln e 
v eze tt G eofizikai F ő o bszerva tó rium ban
M . J . Bndüko-n ak , a főobszervató rium  
ig azga tó jának  felkérésére o k tó b er 26-án 
,,A m ag y ar m eteorológiai szo lgá la t” cím m el 
e lőadást ta r to t t ,  29-én ped ig  a  L eningrád- 
tó l m in tegy  30 km -re  levő Vojejkovo-i 
m eteorológiai és m ikrok lim ato lóg ia i k ísé r
le ti á llom ást tan u lm án y o z ta . A m űszerek 
h azaszá llításá ra  az o k tó b er 31-én m eg
k e z d e tt hazau tazássa l k e rü lt sor, u g y a n 
o lyan  m ódon, m in t az o d au tazás a lk a lm á 
val, L en in g ra d —M oszkva (vasú ton) M oszk
v a — P rág a  (repülőgépen), P rá g a —Pozony 
(vasú ton) P ozso n y —K o m árom  (au tó 
buszon) és K o m áro m —G yőr—B u d ap est 
(vonaton  és teh e rau tó n ) ú tvona lon .

A m űszerek  a n o vem ber 16-i m egérke
zésig ta r tó  17 napos, v á ra tla n u l hosszúra 
nyú ló  és vá ltoza to s u ta t  épségben te t té k  
m eg.

A barom éter-összehason lításban  és a 
m űszerek  h azaszá llításáb an  a S zU  Hidro- 
meteorológiai Szolgálatának vonukovói és 
moszkvai in tézete i, a  leningrádi G eofizikai 
Főobszervatórium  és a n n a k  H itelesítő L a 
boratóriuma, to v á b b á  a prágai Meteoroló
gia i Intézet és a  pozsonyi Hidrometeorológiai 
Szolgálat n y ú jto t ta k  igen je len tős seg ít
séget, am e ly é rt ezeknek  az in téze tek n ek , 
és tu d o m án y o s tám ogatásra ', b a rá t i  e g y ü tt
m űködésre  m ind ig  kész dolgozóinak ez
ú to n  is köszöneté t m ondunk .

Kiadásért és szerkesztésért felelés : az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója 
A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZ. METEOROLÓGIAI INTÉZET HIVATALOS LAPJA
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Z. O zo ra i :*

\s Orographic occlusion in the Carpathian basin

As generally  know n, th e  occlusion process is u sua lly  s ta r te d  b y  th e  en co u n te r 
o f  w arm  an d  cold fron ts, w hen th e  cold fro n t advancing  a t  a  m ore rap id  ra te  -over
tak e s  th e  slowly m oving w arm  fro n t. In  th a t  case th e  w arm  sec to r is slowly occluding, 
a n d  th e  w arm  a ir  — a t  leas t a t  th a t  section  o f th e  fro n t — is lifted  from  th e  g round .

T he descrip tion  o f th e  occlusion process can be found  in  d e ta il in  every  synop tic  
handbook . T here is, how ever, a  less freq u en tly  occurring  syn o p tic  process lead ing  also 
to  occlusion phenom ena. I ts  descrip tion  can be found  only  in  Chromoio's : “ T he basis 
o f syn o p tic  m eteoro logy” am ong th e  recen tly  issued handbooks on synop tic  m eteorology. 
A ccording to  Chromow th is  process takes place as follows :

“ L e t us assum e th a t  th e  cold fro n t approaches a  m o u n ta in  ridge. I f  th e  m o u n ta in  
ridge is essen tia lly  h igher th a n  th e  fro n ta l surface, i t  w ill p resen t a n  obstacle to  th e  
fu r th e r  m ovem ent of th e  fro n t an d  th e  a ir  m ass succeeding th e  fro n t su rro u n d s i t  
from  b o th  sides. A fte r going round  th e  m o u n ta in  range, b o th  branches o f th e  cold a ir  
m ass succeeding th e  fro n t can join again . In  th a t  case we face an  orographic occlusion 
occurring  o ften  in  th e  C aucasus an d  in  th e  A lps, w hen th e  cold fro n t approaches th e  
m o u n ta in  range from  th e  n o r th .”

U n fo rtu n a te ly  from  these lines it does n o t come to  ligh t w h eth er th e  described 
process is th e  a u th o r’s ow n idea, or he s ta te d  som ebody elses’ experim en ts. As th is  
phenom enon has n o t y e t been m en tioned  in  th e  handbooks published  since th e n , i t  
is very  probable , th a t  e ith e r in  synop tic  circles th e y  d id  n o t believe in  th e  possib ility  
o f  a n  occlusion com ing in to  ex istence in th is  m anner, o r ra th e r  i t  was n o t considered 
im p o rtan t.

In  th e  C arp a th ian  basin , owing to  its  p a rticu la r position, special syn o p tic  s itu a tio n s  
m ay  occur. T he ring  of th e  C arpa th ian  m o u n ta in s  p lays th e  m ain  p a r t  in  causing 
m odifications. F o r th is reason th e  orographic effects in  H u n g a ry  have  to  be tak en  
in to  g rea te r consideration . This is w hy th e  investiga tions p roving  th e  occurrence of 
th e  process described  by  Chromow came in to  prom inence. T he “ d iscovery” o f th e  
orograph ic  occlusion o r ra th e r  th e  correct diagnose an d  analysis of th e  sy nop tic  situ a tio n  
was carried  o u t f irs t on th e  17th F eb ru a ry  1954 on th e  0900 GMT m ap . F o r th e  sake 
ot th e  h is to rica l t r u th  we should  like to  m en tion  th a t  u p  to  th a t  tim e we have  n o t 
vet succeeded in  analysing  orographic occlusion, e ith e r over th e  te r r ito ry  of H u n g a ry  
o r elsewhere, therefore , u n ti l  th e  abovem entioned  occasion we stro n g ly  d o u b ted  th e  
possib ility  of th e  occurrence of a  s itu a tio n  described by  Chromow. W e have to  m en tion  
th a t  since th a t  tim e we were able to  follow u p  several tim es th e  developm ent o f an  
orographic  occlusion over th e  te r rito ry  of H u n g ary , b u t we n ev er experienced  i t  on 
th e  sou thern  side of th e  Alps.

The isobaric p a tte rn  on th e  17th F eb ru a ry  1954 is v ery  charac te ris tic  to  th e  
C arp a th ian  basin , for th is  reason we denom inated  i t  for a  long tim e as “ encircling 
isobars". This isobaric  p a tte rn  generally  appears w hen an  an ticyclone is s itu a ted  
n o r th  of H ungary , for exam ple in  P o land  o r in  th e  U kra ine , an d  several cyclones lie 
o v e r th e  M ed iterraneah  region. In  such  cases th e  isobars co ncen tra te  in  th e  region 
of th e  C arpa th ians an d  one of them  follows qu ite  exac tly  th e  m o u n ta in -cha in . H ence

* Author of tills paper is dr. Zoltán Ozorai, Chief of the Forecast-Section of the Central Institute of 
Meteorology, Budapest.
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th e  denom ination  “ encircling isobars” . I t  w as d iscovered  b y  la te r  in ves tiga tions t h a t  
th e  orographic occlusion does n o t occur in  every  case of th e  encircling  isobars. A nyhow , 
i t  is certa in , th a t  a t  th e  appearence o f th e  encircling  isobars (i. e. before 1954) we have  
o ften  felt th e  in ce rtitu d e  of th e  analysis. E ith e r  we w ere n o t ab le  to  exp la in  th e  
strong lv  overcast sky  an d  th e  occasional p rec ip ita tio n  w ith  a  fro n t, o r if  we hav e  
d raw n  a  fro n t, th e  de te rm in a tio n  of its  ex ac t location , m ovem en t an d  ch a rac te r caused  
a  considerable problem . A bove a ll its  re la tio n  to  th e  an teced en ts  w as m issing. In  a  
w ord th e  fron tana ly sis  has been som ew hat a rb i tra ry  an d  forced.

The co rrect analysis o f th e  17th F e b ru a ry  1954 w as su p p o rted  b y  severa l 
circum stances — ap p a ren tly  o f m ino r im portance . A t th a t  tim e  th e  w ea th e r m aps 
were p lo tted  regu la rly  a t  every  3rd h o u r using  a  m ap  o f 1 : 10 000 000 scale in  th e  
m ain  s ta n d a rd  tim es of synop tic  observations, a n d  1 : 5 000 000 scale in  in te rm e d ia te  
tim es. The la t te r  enables a  m ore de ta iled  analysis, as th e  isobars on th is  m aps a re  
d raw n  in every  2,5 m b. I t  m a y  be considered fo rtu n a te , th a t  th e  occlusion process 
s ta r te d  betw een 0600 an d  0900 GMT, th u s  th e  su b seq u en t analysis of b o th  m aps 
b ro u g h t th e  even ts to  ligh t. A t th a t  tim e  a  ra th e r  a b u n d a n t q u a n ti ty  of aerological 
d a ta  were availab le  su p p o rtin g  o u r conceptions. The process w as clarified  an d  su p p o rted  
by  la te r  investiga tions.

L e t us n e x t consider th e  developm ent of th e  sy n o p tic  s itu a tio n , w hich  gave rise 
f in a l ly  to  th e  developm ent of th e  o rographic  Occlusion. A fte r d iscussing th e  concrete  
case we can d raw  th e  general conclusions.

The development of the weather situation betiveen 16 and 23 February 1954

A) A nalysis of the surface maps. On th e  basis of th e  surface m aps th e  w ea th e r 
s itu a tio n  .was developing as follows :

A bou t th e  10th  F eb ru a ry  a n  an ticyclone  la y  over E a s te rn  E urope. I t  m a in ta in ed  
a  so u th e rly  a ir  s tre a m  over th e  B alkans an d  C en tra l E u rope  tra n sp o rtin g  w arm  a ir  
m asses to  th e  n o rth . On th e  11 th  F e b ru a ry  a  shallow  depression  developed over P o land , 
w hich was m oving slow ly n o rth w ard s  a n d  n o rth -eas tw ard s  respective ly . I n  th e  re a r  
of th e  depression th e  ridge o f th e  E as t-E u ro p ean  an ticyclone  sp read ing  over S can 
d inav ia  has been in tensified . The fu r th e r  m ovem en t of th e  cyclone sp lit th e  an ticyc lone  
in to  tw o branches, an d  th e  S cand inav ian  ridge becam e a n  in d ep en d e n t th e rm a l a n t i 
cyclone. T hree days la th e r, on th e  15th, th e  cen te r of th e  cyclone was a lread y  d isp laced  
to  th e  region of P etcho ra , a t  0600 GMT th e  line o f its  cold fro n t was ru n n in g  so u th  
of Moscow, n o r th  of K iev, W arsaw a an d  B erlin , an d  w est of D en m ark  (  F ig . 1, p. 331). 
In  th e  C arp a th ian  basin  th e  so u th e rly  cu rre n t s till pers isted , b u t th e  cold a ir  m ass, 
hav ing  its  o rig in  in  th e  S cand inav ian  an ticyclone, m ore an d  m ore su rro u n d ed  th e  
C arpath ians. I t  f irs t pushed  fo rw ard  along th e  D onetz  in  th e  d irec tion  of th e  B lack 
Sea an d  W allachia, as well as across P o lan d  to  G erm any . D u ring  th e  follow ing 24 
hours th e  cold a ir overflew  R u m an ia , th e  n o rth e rn  p a r t  of G erm any , b u t  i t  could n o t 
get across th e  C arpath ians. U n d er th e  in fluence of th e  cold a ir  fa lling  over th e  G ian t- 
m o u n ta in  a shallow  cyclone developed tem p o ra rily  in  th e  C zech-basin. T he fro n t of 
th e  cold a ir  — n o t m en tion ing  th e  far-o ff sections — follow ed roughly  th e  line o f th e  
C arpath ians from  its  so u th eas te rn  p a r t  to  th e  u p p e r course o f th e  riv e r Vág, from  
there  i t  ru n  to  P rague an d  A achen respective ly  (F ig . 2, p. 331). T he 1015 m b  isobar, 
w hich passed rough ly  across th e  B alkans bulged  deeply  over th e  G rea t H u n g arian  
Plain. On th is  v ery  d ay  — in  th e  la te  hour’s — th e  inflow  of th e  cold a ir  com m enced 
Írom  tw o sides in to  th e  C arp a th ian  basin , p a r t ly  th ro u g h  th e  ga te  o f D évény  fro m  
A ustria , an d  p a r tly  th ro u g h  th e  ga te  o f O rsóvá from  W allachia. As soon as th e  cold 
a ir su rrounded  th e  co u n try  th e  encircling  isobars appeared . T hus a  shallow  low p ressu re  
a rea  m ay  be analysed  over H u n g a ry  ( F ig. 3, p. 332).

On th e  17 th  F eb ru a ry  th e  push ing  forw ard  of th e  cold a ir  becam e obvious in  
the  daily  cycle of th e  tem p era tu re . A ccording to  th e  d a ta  o f th e  s ta tio n s  re p o r tin g  
hourly , th e  fro n ta l cooling m an ifested  itse lf a lread y  in  th e  m orn ing  hours in  S zo m b at
hely an d  Győr, while, for exam ple in  B udapest th e  te m p e ra tu re  increased  corresponding  
to  th e  no rm al da ily  v aria tio n . On th e  basis o f th e  te m p e ra tu re  curve a n d  o th e r  d a ta , 
th e  fron ta l passage in  B udapest can  be p u t to  th e  even ing  hours. T he cold a ir  advancing  
trom  so u th eas t d id  n o t yet a t ta in  th a t  d ay  o u r fron tiers. I ts  advance  sto p p ed  sh o rt 
a f te r  th e  qu ite  rap id  overflow  of W allachia. D uring  its  falling  over th e  S ou theast- 
C arpath ians, th e  a ir  w arm ed u p  som ew hat dynam ica lly  too . T he cold invasion  com 
m enced also Írom  th e  th ird  side in  th e  m orn ing  of th e  17th. T his w ave ru n  over th e  

ort h e a s t“-C arpath ian  m ak ing  its  effect fe lt f irs t in  th e  d is tr ic ts  B orsod-A baúj-Z em plén 
an d  Szabolcs-Szatm ár. The fro n ta l passage to o k  place in  M iskolc a t  0900, in  N y iregy-
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háza  a t  1100, fu r th e r  in  D ebrecen a t  1700, an d  in  Szohiok a t  2100 o ’clock w ith  n o r th 
e a s t w ind. T he cold a ir  was n o t advancing  u n ti l  th e  n e x t m orn ing , th e  18th, to  th e  
so u th  an d  so u th ea s t p a rts  of th e  co u n try . B y th a t  tu n e  th e  a ir  m ass push ing  fo rw ard  
from  so u th eas t, a rr iv ed  also th ere . T he tw o a ir  w aves, h av in g  th e  sam e origin, b u t  
trav e llin g  on  d iffe ren t w ays, encoun te red  one an o th e r  on th e  ea s te rn  m arg in a l region 
o f th e  G rea t H u n g a rian  P la in  a t  th e  w estern  foo t o f th e  B ih ar-m o u n ta in . T he cold 
a ir, push ing  forw ard  from  tw o o r ra th e r  from  th ree  sides, lif ted  th e  w arm er a ir  se ttled  
in  th e  basin  an d  developed th e  orographic  occlusion. The c o n tin u ity  of th e  cold fro n t 
lias been re-estab lished  so u th  from  H u n g a ry  an d  th e  fro n t becam e s ta tio n a ry  th e re . 
A t th e  sam e tim e th e  o rographic  occlusion crossed H u n g a ry  rough ly  in  n o rth -so u th  
d irec tion . Owing to  th e  sh a rp  co n trasts  in  th e  tem p e ra tu re  a cyclone developed over 
th e  C arp a th ian  basin a n d  i t  p ers isted  for several days in  sp ite  of its  shallow  fo rm ation .

P ara lle l w ith  th e  above even ts , a  core broke  dow n from  th e  an ticyclone  ly ing  
over N orth-Sw eden an d  F in lan d  respective ly , an d  m oved  in  so u th -so u th eas t d irec tion . 
A t th e  18th  i t  a rr iv ed  over th e  U kra ine , w here i t  d isappeared  th e  sam e day . S u b 
seq u en tly  th e  whole an ticyclone  cam e in to  a  so u th e rn -so u th eas te rn  m ovem ent. As a  
consequence o f th is  th e  C arp a th ian  basin  was overflow n again  by  th e  cold a ir  an d  
th e  o rographic  occlusion regenera ted . T he core o f th e  an ticyclone  a rr iv ed  on th e  21st 
to  th e  K iev  region an d  sim u ltaneously  a n  an ticyclone  ridge developed over G erm any . 
On th e  follow ing d ay  th e  an ticyclone  passed to  east, a t  th e  sam e tim e  th e  cold a ir  o f  
G erm any  fd led  en tire ly  th e  C a rp a th ian  basin . On th e  23rd F eb ru a ry  th e  encircling  
isobars d isappeared  an d  th e  c u rv a tu re  w hich was cyclonic u p  to  th is  tim e , becam e 
an ticyclon ic  an d  hereupon  th is  p a rtic u la r  sy n o p tic  s itu a tio n  cam e to  a n  end.

B) Relationship between the isobar pattern and the cold invasion. W ith o u t in s is tin g  
on th e  basic prob lem  of th e  p rio rity  o f th e  pressure- an d  a ir  m ass d is tr ib u tio n , we 
have  to  s ta te  th a t  in  th e  analysed  s itu a tio n  th e  charac te ris tic  changes in  th e  p ressure 
p a tte rn  have  been caused  b y  th e  advance  o f a ir  m asses. In  o rder to  be ab le  to  follow 
m ore ex ac tly  th e  process we hav e  p rep a red  a  series of sm all scale m aps ( 1 : 5  000 000). 
B y  m eans o f these  m aps i t  can  be p roved  th a t  on th e  occasion of th e  cold invasion  
th e  w ind was ageostroph ic  in  th e  m ost places, obviously  due to  th e  arising  accelerations. 
On th e  Sm all H u n g a rian  P la in , fo r exam ple, th e  w ind  d irec tions are  a lm ost p e rp e n 
d icu la r to  th e  isobars. T he advance  of th e  cold a ir  has well m an ifested  itse lf in  th e  
form  o f th e  p ro tru d in g  pressu re  ridges. A v e ry  good exam ple of th is  is th e  pressu re  
ridge in  W allach ia  persisting  th ro u g h  a considerable period. T he isobars were s itu a te d  
as if  th e y  were co n tou r lines, i. e. isohypscs of th e  cold a ir  m ass.

H ow ever th e  m ost charac te ris tic  isobar p a tte rn  is th e  low  p ressure a rea  developing 
in  th e  basin  ( F ig. 4, p. 332). A t th e  beg inn ing  of th e  developm ent of th e  s itu a tio n  
th is  w as n o t y e t hom ogeneous, b u t as a  m a t te r  o f fa c t i t  was com posed of th ree  p a rts :

a ) low  in  N o rth -H u n g ary
b) low  in  th e  M aros-valley
c) V -shaped depression in  S ou th -H ungary .
O ut of th e  th ree  form ations — p a r t ly  abso rbed  b y  one an o th e r  — th e  th i rd  one 

gave in re a lity  th e  isobar p a tte rn  encircling  th e  C arpatheans, th e  tw o o th e r  on ly  
com pleted  a n d  even  deform ed i t  in  ce rta in  fea tu res . The f irs t owes its  ex is tence to  
th e  H ig h  T á tra  a n d  th e  second to  th e  Szörényi- an d  Szebeni-alps. T he follow ing tw o 
fac to rs p layed  a  role in  th e ir  developm ent :

1. T he lam in a r flow, ow ing to  th e  orographic  obstacle  g e ttin g  in  its  w ay, has 
been sp lit in to  tw o b ranches — a t  leas t in  th e  low er layers — an d  th u s  divergence 
arise  d.

2. I t  is a  well know n fac t, th a t  if  a  dam  is b u ilt in  a  canal w ith  its  to p  u n d e r  
th e  w a te r level, th e n  — looking dow nstream  — th e  w a te r level s inks dow n b eh ind  
th e  d am  an d  a tta in s  th e  o rig inal he igh t only  a f te r  a  ce rta in  d is tance  again . T his 
is because th e  flu id  is advanc ing  a t  a  m ore rap id  ra te  over th e  dam , a n d  a t  th e  sam e 
tim e  its  pressure is decreasing. S im ilarly  to  th a t ,  a  decrease of p ressure is to  be expected  
in  th e  cold a ir  falling  over m oun ta ins. T his is p roved  also by th e  w aves genera ting  
b eh ind  th e  obstacles, in v es tig a ted  theo re tica lly  by  Queney, Scorer an d  L yra  a n d  in  
th e  p rac tice  by  Förchtgott. F rom  all these i t  m ay  be ta k e n  for p roved , th a t  a decrease 
o f p ressure has to  arise beh ind  th e  obstacles.

For th e  purpose o f fu r th e r  d em o n stra tio n  we p resen t tw o w eath er s itu a tio n s  each  
w ith  one orographic cyclone over th e  C arp a th ean  basin . T he f irs t is a  cyclone o f N o rth - 
1 lu n g a ry  in  case of a  cold occlusion advancing  from  P o land . This was th e  s itu a tio n  
on tlie  27 th  M arch 1952 a t  0600 GMT (F ig . 5, p. 333). In  th e  analysis of th e  orig inal 
w ork ing  m ap  th e  pressure rep o rted  from  D ebrecen w as considered as a  fau lt an d  th e
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tro u g h  of th e  fro n t was leng thened  utm ost u n ti l  B udapest. lIo w e \e r , th e  d n tn  of A \n -  
egyháza an d  S alg ó ta rján  have  been p lo tted  on th e  p resen ted  m ap  too. These new  d a ta  
proved conclusively, th a t  th e  fro n ta l tro u g h  d id  n o t ex ten d  to  w est o f D ebrecen, b u t 
there  was a n o th e r cen te r in th e  tr iang le  of Szo lnok—M iskolc—S a lg ó ta rján , w hich h ad  
been genera ted  by th e  cold a ir  falling  over th e  C arpa th ians.

The o th e r dem o n s tra tin g  exam ple d a tes  from  th e  26 th  M arch 1956 ( F ig . 6, 
p. 334). On th a t  d ay  th e re  was a  s tro n g  so u th ea s te r ly  flow  over C en tra l E urope. T he 
strong  SE wind, falling over th e  S o u th eas t-C arp a th ean s (ju s t as in  th e  ana ly sed  w ea th e r 
situa tion ), developed th e  cyclone of th e  M aros-valley. T he o rographic  pressu re  decrease 
tak in g  place beh ind  th e  m o u n ta in s can be found  a t  tw o m ore places on th e  p resen ted  
m ap, nam ely  beh ind  th e  H igh  T á tra , b u t th is  tim e  on its  n o rth e rn s id e  in  co rrespon
dence w ith  th e  general flow  p a tte rn  ; an d  a t  th e  n o rth e rn  an d  n o rth w es te rn  side resp ., 
of th e  B ohem ian Erzgebirge. These bulges in  th e  isobars m ay  n o t be a t t r ib u te d  to  a 
chance, for in  sim ilar cases th e y  occur a lm ost regu larly .

R etu rn ing  to  th e  orig inal su b jec t of o u r s tu d y  we m ay  s ta te  th a t  th e  occurrence 
of th e  cyclones of N o rth -H u n g a ry  an d  th e  M aros-valley justifies o u r assum ption , th a t  
th e  cold a ir pushed forw ard from  tw o sides s im u ltaneously  in to  th e  co u n try . F rom  
th e  above exam ples i t  m ay  be concluded also th a t  th e  sim ple falling  over is on ly  of 
local significance being able to  genera te  tem p o ra ry  low p ressure in s tead  of one ex ten d in g  
over th e  whole co u n try  o r basin.

A fter th e  developm ent of th e  orographic  occlusion, w hen th e  falling  over o f th e  
cold a ir  becam e a lread y  w eaker, an d  th e  cyclogenesis due to  th e  te m p e ra tu re  differences 
has come in to  prom inence, th e  low p ressure a rea  becam e hom ogeneous in  th e  basin .

F rom  th e  aforesaid  i t  can  be seen too, th a t  a  sim ple dynam ic  process is n o t su ffic ien t 
fo r th e  developm ent of a  low  p ressure a rea  ex ten d in g  over th e  whole basin , b u t te m p e ra 
tu re  differences are  also needed. L e t u s, therefo re , exam ine th e  changes an d  d is tr ib u tio n  
of th e  tem p era tu re . This ex am ina tion  m ay  supp ly  a  fu r th e r  p roof concern ing  th e  d ev e
lopm ent an d  m a in tenance  of th e  o rographic  occlusion. W e s ta te d  so fa r  th a t  th e  o ro 
g raph ic  occlusion was estab lished  b y  th e  en co u n te r o f th e  cold a ir  m asses ad v an c in g  
from  several sides. I f  so, th e n  d u rin g  th e  ex istence o f th e  occlusion fro n t th e  cold in flow  
h as  to  be con tinued  also an d  w ith  th e  w eakening  o f th e  la t te r  th e  occlusion is to  
w eaken too.

C ) A nalysis of the aerological data. W e do n o t m ake an y  a tte m p t to  d em o n s tra te  
th e  orographic occlusion in  a ve rtica l cross-section because of th e  insuffic iency  of aero lo 
gical d a ta . N evertheless enough  d a ta  are  availab le  to  d em o n s tra te  th e  in tesifi ca tion  
o r th e  cessation  o f th e  tem p e ra tu re  differences a t  th e  tim e  o f th e  estab lish m en t o r sm o o t
h ing  dow n of th e  encircling  isobars.

In  o rder to  follow th e  te m p e ra tu re  changes in  th e  u p p e r a ir  we h av e  d raw n  em agram s 
betw een  th e  surface an d  500 m b  level b y  m eans of aerological ascen ts in  B u d ap est 
an d  in some neighbouring  s ta tio n s. T he changes occurring  in  th e  u p p e r layers were in d if
fe ren t from  th e  p o in t of view  of o u r s tu d y  since th e  cold a ir  was s itu a te d  in  th e  low er 
layers. T he processes ta k in g  place in  th e  h igher layers were n o t in fluenced  by th e  
C arpatheans.

The tem p era tu re -p ressu re  curves o f th e  15th F eb ru a ry  a t  0300 GMT are roughly  
of th e  sam e ru n  in  B udapest , B ucharest, P o p rad  an d  V ienna. T hus a t  th e  abovem en tioned  
places th e  tem p era tu re  d is tr ib u tio n  is rough ly  th e  sam e, i. e. th e  one a n d  th e  sam e a ir 
m ass is s itu a te d  over them .

On th e  m orn ing  of th e  16th F eb ru a ry  in  th e  low er layers, below 850 m b, a w arm ing  
u p  m ay  be experienced over B udapest, w hich m an ifested  itse lf m ore feebly over B u ch a
res t too. B udapest had  therefo re  th e  w arm est a scen t am ong th e  C en tral E u ropen  s ta tio n s  
(F ig . 7, p. 335).

On th e  following days a  general cooling s ta r te d , w hich was followed w ith  som e 
delay  by  B udapest : therefo re  a c o n s ta n t tem p e ra tu re  d ifference was ex is ting  betw een 
o u r co u n try  an d  th e  neighbouring  areas. T his cond ition  la s ted  till th e  19th F eb ruary . 
B y  th en  th e  p ressure decreased in  P o land  ow ing to  th e  eastw ard  d isp lacem en t of th e  
an ticyclone . In  th e  w estern  h a lf  of C en tra l E u rope  th e  a ir  c u rre n t has changed  in to  
so u th e rn , tran sp o rtin g  w arm er a ir  m asses from  b o th  th e  A d ria tic  an d  th e  w estern  basin  
o f  th e  M editerranean . This is ev iden t in  th e  rad io  sound ing  o f D resden show ing a t  th is  
tim e  h igher tem p era tu res  th a n  th a t  o f B udapest. H ow ever, cold a ir  m asses were s itu a ted  
to  th e  eas t an d  n o rth  of H ungary . T he encircling  isobars still ex is ted , th o u g h  th e  o ro
g raph ic  occlusion lost its  s tren g th , nevertheless i t  d id  n o t cease to  ex is t over th e  te r r ito ry  
o f ou r coun try .

A fte r tw o days, on th e  21st, th e  cold a ir  pushed  forw ard  again  from  C en tra l E u rope  
a s  consequence of th e  abovem entioned  c ircum stances an d  overflew  G erm any. The te m p e 
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ra tu re  co n tras ts  becam e m ore p ronounced  again , th e  o rographic  occlusion reg en era ted  
an d  th e  h ighes t tem p e ra tu re s  (a t th e  sam e level) were to  be fo u n d  over B udapest. 
The in flu x  of th e  cold a ir was so s tro n g  th a t  th e  cen te r o f th e  an ticyc lone  becam e d isp laced  
to  th e  w est, an d  a  ridge was b u il t u p  over A u str ia  an d  th e  C zech-basin. T he cen te r 
of th e  local cyclone overlay  T ran sy lv an ia  an d  on th e  23rd, w hen  th e  cold a ir  filled  en tire ly  
th e  basin, th e  occlusion a n d  th e  cyclonic c u rv a tu re  of th e  isobars ceased to  ex is t, an d  
in s tead  of i t  a  h igh p ressure ridge ex ten d ed  over H u n g ary . A ccording to  th e  em agram s 
B u d ap est an d  V ienna were th e  co ldest on th is  d ay  in  th e  low er layers of th e  troposphere  
am ong th e  neighbouring  s ta tio n s  ( F ig. 8, p. 336).

By m eans of th e  em agram s we were ab le  to  follow closely th e  te m p e ra tu re  changes» 
w hich led  to  th e  developm ent, th e  regenera tion  a n d  fina lly  to  th e  d y ing  o u t of th e  
orographic  occlusion.

W ith  a  view  o f looking for fu r th e r  proofs we ex ten d ed  o u r stud ies to  th e  co n to u r 
m aps o f th e  s ta n d a rd  pressure levels. A m ong th e  abso lu te  to p o g rap h y  m aps we h a d  
th e  700 an d  500 m b  m aps a t  ou r disposal. Since even th e  700 m b level lies too  h ig h  for 
th e  lay e r w here th e  in v es tig a ted  processes ta k e  place, th e  to p o g rap h y  of e ith e r  th e  
700 o r th e  500 m b level has no expressed  re la tio n  to  th e  encircling  isobars a n d  th e  
o rographic  occlusion. On b o th  th e  700 an d  th e  500 m b level zonal c ircu la tion  p revailed  
m o stly  in  th e  period  of 15—23 F eb ru a ry , an d  it was in te rru p te d  on ly  for a  sh o rt tim e  
by  a co l-situation . A t th e  tim e, w hen th e  in f iltra tio n  of th e  cold a ir  in to  H u n g a ry  s ta r te d  
(17 th  Feb.) a  w arm  advection  ap p ea red  on th e  the rm o b aric  field  over H u n g ary .

T he series of th e  1000—500 m b th ickness m aps, in  co n tra s t w ith  th e  above re su lts  
— even if n o t in  every  m in u te  d e ta il — , d em onstra tes  th e  described  process on a  large 

scale. The h igher average tem p e ra tu re  of th e  a ir  m ass ly ing  over H u n g a ry  is well m a n i
fested  in  th e  th icknesses of th e  17th F eb ru a ry  ( F ig. 9, p. 336), as well as th e  w arm ing  
u p  in  G erm any  on th e  20th , an d  fina lly  on th e  m ap  of th e  23rd th e  cold pool g e ttin g  
over o u r basin , w hich b rough t ab o u t th e  closing of th e  s itu a tio n  ( F ig. 16, p. 337).

Development of the weather in  H ungary on the occasion of the orographic occlusion

D uring  th e  period o f th e  o rographic  occlusion in  o u r co u n try  we ana ly sed  th e  
following elem ents in  o rder to  characterize  th e  prevailing  w ea th e r :

a ) P rec ip ita tio n
b) Cloudiness
c) T em peratu re
d )  W ind
a) In  o rder to  s tu d y  th e  distribution of the precipitation  we have  p repared  a  su m m a

rized  p rec ip ita tio n  m ap  for th e  period  16 — 22 Feb. 1954.
A fte r th e  evidence o f th e  m ap  ra in  fell a lm ost everyw here in  th e  co u n try , y e t 

its  am o u n t — especially  in  th e  eas te rn  h a lf of th e  c o u n try  — did  n o t a t ta in  even  th e  1 m m . 
F e b ru a ry  is generally  a m o n th  o f sm all p rec ip ita tio n  in  o u r co u n try , how ever, accord ing  
to  th e  p rec ip ita ted  am o u n ts  th e  orographic  occlusion was accom panied by  a  p rec ip ita tio n  
below  th e  average.

C oncerning th e  tim e d is trib u tio n  i t  can be s ta te d  th a t  th e  cold invasion  passed off 
a lm ost en tire ly  w ith o u t p rec ip ita tio n  an d  only  a f te r  th e  fo rm ation  o r r a th e r  th e  regene
ra tio n  o f th e  fro n t cam e a w et period. We cam e to  th e  sam e re su lt w hen in v es tig a tin g  
th e  d is tr ib u tio n  of cloudiness.

b) In  o rder to  have  a  good view  of th e  amounts of clouds we to o k  as a  basis th e  
observations o f 10 s ta tio n s  carried  o u t 4 tim es in  a  day . T he 10 s ta tio n s  were th e  fo llo
w ing :

B udapest
S zom bathely
Szolnok

Szeged
Miskolc
G yőr
K eszthely

D ebrecen
Pécs
B ékéscsaba

We selected  th e  observations carried  o u t a t  0100, 0700, 1300 an d  1900 in  C en tra l 
E u ro p ean  Tim e, in  o rder to  have  a  m ore hom ogeneous d is tr ib u tio n  th a n  th a t  of th e  
s ta n d a rd  tim es o f clim atological observations, an d  th a t  th e  n o c tu rn a l clouds could  be 
ta k e n  also in to  consideration . F rom  th e  rep o rted  cloud am o u n ts  we com pu ted  da ily  
an ti period ical m eans for each  s ta tio n  an d  “ regional m eans” from  th e  daily  m eans o f 
th e  10 s ta tio n s . The resu lts  expressed in  te n th  of th e  sk y  are  show n in  th e  follow ing 
tw o tab les.
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T able I.
M ean values of the cloudiness ( expressed in  tenth of the sky) in  the period 16—22 Feb. 1954

B udapest 7,5 (6,5) D ebrecen 7,0 (6,3)
Miskolc 4,8 K esz th e ly 7,0 (6,0)
S zom bathely
G yőr

6,1 Pécs 7,9 (6,3)
7,3 Szeged 8,8 (6,6)

Szolnok 8,3 B ékéscsaba 8,0

We pub lished  th e  F eb ru a ry  m o n th ly  m eans o f th e  cloudiness in  b rack e ts  on th e  
basis of th e  w ork  Bacsó—K akas—Takács': C lim ate  in  H u n g ary .

T able I I .

Beqional means of cloudiness in  H ungary ( in  tenth of the sky) in  the period February
1 6 - 2 2 ,  1954

F eb ru a ry  1954 16 17 18 19 20 21 22
T en th s 6,4 8,1 9,6 7,1 6,3 8,6 3,8

/
W e canno t d raw  m an y  conclusions fro m  T able  I . D u rin g  th e  in v e s tig a te d  period , 

w ith  th e  excep tion  of M iskolc, a  v e ry  cloudy  w ea th e r p rev a iled  th ro u g h o u t th e  co u n try . 
H ow ever, we a re  ab le  to  d raw  som e inferences as to  th e  o rographic  occlusion, nam ely  
th e  fac t, th a t  a lth o u g h  th e  cold f ro n t h as a lre ad y  passed  beyond  th e  co u n try , som e 
k in d  of fro n t h a d  to  be p resen t because o therw ise we can n o t fin d  a n y  reason  for th e  
a m o u n t of clouds a n d  th e  p re c ifita tio n . T he p rocess described  in  th e  sy n o p tic  p a r t  
can  be followed u p  in  T able I I  : p ara lle l w ith  th e  deve lopm en t of th e  occlusion th e  
cloudiness increases, th e n  on th e  19 th  a  decrease o f cloudiness se t in . B u t th e  rege
n e ra tio n  a f te r  th e  20 th  was accom pan ied  b y  a  fresh  clouding  over.

c) F ro m  th e  p o in t o f view  of temperature th e  in v es tig a ted  period  is n o t h o m o 
geneous, b u t i t  is a  tran s itio n  betw een  a w arm er a n d  a  colder period . F o r  th is  reason  
th e  abso lu te  va lue of th e  te m p e ra tu re  is o f lesser in te re s t fo r us. T he te m p e ra tu re  m ean  
re fe rrin g  to  th e  w hole period  is sim ilarly  devoid  of in te re s t fo r us. On th e  o th e r  h a n d  
th e  ex am ina tion  of th e  te m p e ra tu re  changes du rin g  th e  process m ay  a ffirm  o u r view  
form ed ab o u t th e  developm ent of th e  o rographic  occlusion. T he series o f th e  da ily  m ean  
tem p e ra tu re  values o f th e  abovem en tioned  10 s ta tio n s  co n stitu te s  th e  basis of o u r 
s tu d y .

T able I I I .
D aily  mean temperature values at 10 H ungarian stations between 16 — 23 February 1954

B u d ap est M iskolc Szom bathely G yőr Szolnok

16 0,8 - 1 , 9 — 0,6 0,2 - 7 , 5
17 0,3 - 1 , 7  - — 2,8 — 2,4 - 4 , 2
18 — 2,9 — 4,0 — 6,6 — 6,4 — 4,2
19 — 6,7 — 6,7 — 7,0 — 6,8 — 8,5
20 - 7 , 5 — 8,7 — 11,7 — 8,9 - 8 , 0
21 — 5,7 — 6,3 — 9,7 — 6,5 — 7,3
22 — 5,3 — 7,1 — 10,2 - 8 ,1 — 8,5
23 — 5,3 - 6 , 7 - 8 , 7 — 8,0 — 8,3

D ebrecen K esz the ly Pécs Szeged B ékéscsaba
16 - 3 , 8 — 0,3 — 0,4 - 7 , 2 — 7,7
17 — 3,6 - 1 , 6 — 0,3 - 1 . 9 — 3,3
18 — 4,3 — 6,3 — 4,6 — 5,3 — 4,7
19 — 8,0 — 6,6 — 7,3 — 8,6 — 10,4
20 — 10,2 . - 9 , 1 — 9,0 — 10,0 — 10,4
21 - 7 ,1 — 7,4 - 9 , 4 - 7 , 8 — 7,5
22 — 7,2 — 7,8 —8,5 — 10,5 — 10,7
23 - 7 , 2 — 7,0 — 9,5 — 12,7 — 12,3

I t  w ill be seen th a t  th e  changes in  th e  da ily  tem p e ra tu re  m eans a re  q u ite  h o m o 
geneous th roughou t th e  coun try . In  th e  f irs t days te m p e ra tu re  rise m ay  be observed  
being  sign ifican t especially in  th e  eas te rn  d is tric ts . The rise is due to  th e  fa c t th a t  w arm
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a ir  lay  in  th e  basin  before th e  cold invasion , b u t, w ith  reg a rd  to  th e  w in te r season, a 
considerab le  su rface inversion  developed ow ing to  th e  s tro n g  cooling, an d  w hile th e  
inversion  ex is ted  s t ra tu s  an d  fog p rev en ted  th e  effectiveness o f th e  rad ia tio n . T herefore 
th e  s ta r tin g  o f th e  cold in flow  was accom panied  by  th e  rise o f tem p e ra tu re , w hich  is 
a t  th a t  tim e  a  u su a l phenom enon in  th e  C arp a th ean  basin . F rom  th is  tim e  on th e  advec- 
tio n  m ade its  effect fe lt an d  a  un ifo rm  cooling to o k  place, w hich  a tta in e d  its  m in im um  
o n  th e  20th.

T he following fac to rs c o n tr ib u ted  to  th e  developm ent o f th e  m in im um  on th e  20 th  :
1. As a lread y  m en tioned , w arm er a ir  m asses a rr iv ed  on th e  19th  to  th e  w este rn  

h a lf  of C en tral E urope from  th e  A dria tic . A t th e  sam e tim e a  pausing  o f th e  in f il tra t io n  
o f  cold a ir  in to  o u r c o u n try  to o k  place. T he fro n t w eakened a n d  th is  was also show n 
b y  th e  decrease o f th e  cloudiness. T he b reak ing  u p  of th e  clouds favou red  th e  n o c tu rn a l 
cooling. T he low est m in im um  tem p era tu res  occured  generally  a t  daw n  on  th e  20 th .

2. On th a t  d a y  w arm er a ir  m asses a rr iv ed  over th e  te r r ito ry  of H u n g a ry  too , 
b u t th e y  could  n o t com pensate  th e  rad ia tio n a l cooling. The low est da ily  m ean  occurred  
on  th e  20th.

A fte r th e  regenera tion  o f th e  s itu a tio n  th e  da ily  te m p e ra tu re  m eans decreased  
aga in  — w ith  th e  excep tion  of som e cases — u n d e r  th e  in fluence  of th e  cold a ir  com ing 
from  th e  w est.

d) W hen in v es tig a tin g  th e  w ind distribution , th e  sam e s ta tio n s  a n d  tim es were 
se lec ted  as b y  th e  cloudiness. T he sh o r t d u ra tio n  of th e  period  d id  n o t enable  u s  to  
d raw  m ore special conclusions from  th e  w ind  d a ta . W e e lab o ra ted  th e  d a ta  o f fou r 
observations daily , ob ta in ed  a t  10 s ta tio n s  du rin g  7 days, i. e. th e  re su lt o f 280 o bserva
tions on th e  whole. A n in te re s tin g  fea tu re  is th e  frequency  of th e  calm s a tta in in g  30% 
o f th e  w ind  observations. In  sp ite  of th e  fre q u e n t calm s th e  m ean  w ind  speed, th o u g h  
u n d e r  the  average , is s til l n o t m ark ed ly  low, as i t  w ill be seen from  th e  follow ing tab le  :

T able IV .
M ean w ind speeds in  mfsec during the period 16—22 Feb. 1954

B udapest 1,1 (1,8) Szolnok 1,6 Pécs 3,6
Miskolc 2,1 D ebrecen 2,0 (2,4) Szeged 1,7
S zom bathely 3,6 K esz the ly

G yőr
2,0
2,2

(3,1) B ékéscsaba U

T he F eb ru a ry  averages a re  show n in  b rack e ts  ta k e n  from  Bacsó—K a k a s—Takács : 
C lim ate  of H u ngary .

F ro m  th is  we m ay  conclude, th a t ,  th o u g h  in  th e  period  m en tioned  th e  w ea th e r 
w as generally  calm , i t  w as in te rru p te d  by  one o r tw o m ore w indy  periods. T his m ay  
bo well observed  in  th e  “ regional m eans” o f th e  w ind  speed.

T able V.

D aily  means of the w ind speed from 10  Hungarian stations in  the period of 1 6 —22 Feb. 1 9 5 4

F eb ru a ry  1954 16 17 18 19 20 21 22
m /sec 1,5 3,3 4,9 2,3 1,4 1,0 0,9

On th e  occasion of th e  cold inflow  th e  w ind stren g th en e d  an d  i t  reached  its  m ax i
m u m  a t  th e  developm ent of th e  orographic  occlusion, from  th is  tim e  onw ards i t  g rad u a lly  
slow ed dow n. T he regenera tion  does n o t ap p ea r in  th e  change of th e  w ind  speed.

On th e  basis of th e  sum m arized  w ind  speed  tab le  th e  m ost fre q u e n t d irec tions 
a re  : N , N N E  an d  N E , w ith  11% frequency  each, th u s  th e  t h ird of a ll cases falls on 
th ese  close-by d irections. O ut of th e  o th e r w ind d irec tions th e  E  is of a n  o u ts tan d in g  
freq u en cy  a t  Pécs (in 10 cases) an d  N W  a t  G yőr (in 4 cases). T he form er show s th a t  
th e  effect of th e  V -shaped form  of th e  isobars was n o t fe lt on th e  so u th e rn  p a r ts  of th e  
co u n try , th e  c ircu la tion  was in  accordance w ith  th e  general flow  p a tte rn  ; w hile th e  
la t te r  shows th e  persistence of th e  no rth -w este rn  cold in f iltra tio n .

Sum m ing u p  th e  above resu lts  : d u ring  th e  orographic  occlusion th e  w ea th er was 
m ore d u ll an d  calm  th a n  generally , w ith  freq u en t b u t sm all am o u n ts  of ra in  an d  w ith  
a  tem p e ra tu re  decrease. As th e  occurring  changes could be well m o tiv a ted  b y  th e  conclu
sions ob ta in ed  by o th e r w ays, we th u s  p roduced  in d irec t evidence also for th e  orographic  
occlusion.
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Occurrences of the orographic occlusion
The results of the February 16 — 23, 1954 situation, discussed by us in detail, 

cannot be used in practice but by proving that in weather situations, showing similar 
outward features, the same physical processes will take place, that is if we point out 
indeed the physical causes in the course of the study. For this reason we analysed the 
synoptic maps for 0600 GMT each day in the years 1946—1955, and out of these we 
selected the situations when the encircling isobars existed at least for two consecutive 
days. In these cases the development of an orographic occlusion could be suspected. 
Further detailed investigations proved that orographic occlusion does not always occur 
when encircling isobars appear. For that very reason we selected those situations, which 
were accompanied by an occlusion front. These were as follows :

1. Jan. 14-18 , 1946
2. Oct, 2 3 -26 , 1946
3. May 3 — 7, 1947
4. March 28—30, 1949
5. Oct. 29—Nov. 5, 1949
6. Jan. 17 — 24, 1950
7. Dec. 28 — 31, 1950
8. May 30—June 2, 1951

9. Oct. 6 — 9, 1951
10. Dec. 2 — 9, 1952
11. Jan. 13—16, 1953
12. Oct, 19 — 22, 1953
13. Jan. 30—Feb. 5, 1954 

v 14. Feb. 16 — 23, 1954
' 15. Apr. 8—11, 1954

We have no intention of giving any detailed survey of these cases, but nevertheless 
we publish the conclusions drawn of them.

a) The orographic occlusion always developed simultaneously with the encircling 
isobars after a northern cold invasion.

b) The occurrence of the process is verified — besides the synoptic maps — also 
by the decrease of the daily mean temperatures as well as by the cloudy, rainy weather.

c) Out of the 15 investigated cases 11 (i. e. 73%) ended with an anticyclone.
d) Analysing the yearly distribution of the abovementioned cases we can get a 

newer, indirect evidence to verify the process. For that purpose we compiled the above 
15 occurrences of the orographic occlusion in Table VI. The single cases were put to the 
account of the month in which the development started, but the periods were taken 
into consideration according to the calender months. In the cases extending from one 
month to the other, the period was represented only in the second month, without 
the number of the cases. This was the only way to avoid any contradiction regarding 
the number of occurrences.

Table VI.

n — number of cases t =  period in days

As it appears already from the material of these 10 years, the orographic occlusion 
occurs almost exclusively in the winter months. It is the most frequent in January and 
October, whereas it does not occur between July and September, and even in June
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only  one overlapp ing  case w as no ted . T he inves tig a ted  s itu a tio n  ty p e  is freq u en t in  
O ctober because a f te r  th e  tem p e ra tu re  fall in  S ep tem ber — ta k in g  place chiefly  in  conse
quence of th e  rad ia tio n  — th e  fro n ta l cold invasions becam e num erous in  th is  m o n th . 
In  o rder to  prove th e  la t te r  assum p tion  we refer on ly  to  th e  g rea te r general cloudiness 
of O ctober. T his phenom enon does n o t come o u t from  th e  am o u n ts  o f p rec ip ita tio n , 
for th is  process is n o t associated  w ith  g rea te r p rec ip ita tion . The m ore s ign ifican t p rec i
p ita tio n  am o u n ts  of Sep tem ber, as well as those of O ctober a re  due to  th e  w arm  fro n ts  
an d  n o t to  th e  cold ones. The g rea t frequency  in  J a n u a ry  an d  th e  li tt le  frequency  in  
F eb ru a ry  is connected  w ith  th e  following reasons. I t  is well know n th a t  in  o u r co u n try  
generally  a  w arm ing u p  occurs a t  th e  end  of D ecem ber, a f te r  w hich th e  occurrence 
o f m ore vigorous an d  m ore p e rs is ten t cold invasions is ev iden t. B u t s tro n g  colds develop  
in  o u r co u n try  even in  F eb ru a ry  too . A t th a t  tim e, how ever, th e  p ro b ab ility  o f th e  o ro 
g raph ic  occlusion lessens, since th e  colds o f F eb ru a ry  are  n o t advec tive  processes, b u t 
th e  resu lts  of rad ia tio n a l phenom ena. In  F eb ru a ry  1956, w hen a f te r  th e  prolonged w arm 
ing  u p  a  v ery  severe w in te r followed, th e  orographic  occlusion occurred  severa l tim es. 
T his proves again  th e  correctness of o u r conception.

L e t us give fina lly  one m ore in d irec t evidence. I f  th e  ch a rac te ris tic  change o f th e  
isobar p a tte rn  were n o t caused by  th e  im u sh  of th e  cold a ir, encircling  isobars should  
occur in  every  eas te rn  flow. L e t us consider th e  s itu a tio n  of M ay 9, 1948, w hen easte rly  
flow  prevailed  in  ou r co u n try  a t  th e  so u th e rn  side of an  an ticyclone . E ncirc ling  isobars 
a re  s til l n o t visible, for th is  tim e  w arm  a ir  ad v an ced  from  th e  east. T he p u sh ing  forw ard 
of th e  w arm  a ir  is less h indered  by th e  m o u n ta in s , for th is  reason th e  a ir  m asses d id  
n o t accum ula te  a ro u n d  th e  C arpatheans an d  th e re  could n o t be e ith e r cyclo- o r fron to- 
genesis.

Conclusion

On th e  basis o f o u r investiga tions th e  follow ing could be s ta te d  :
1. On th e  occasion o f s trong  an d  con tinuous cold in flow  orograph ic  occlusion 

m ay  develop in  th e  C arp a th ean  basin.
2. The occlusion process is p roduced  by  th e  cold a ir  m asses flow ing in to  th e  basin  

from  tw o or th ree  sides an d  lifting  th e  w arm er a ir  occupying  th e  basin .
3. Para lle l w ith  th is  process encircling  isobars w ill develop  by  w hich th e  occurring  

phenom ena will be easily  recognized. T he encircling  isobars su rro u n d  a  shallow  low 
p ressure a rea  s itu a te d  over th e  basin .

4. In  th e  fo rm ation  of th e  low  p ressure a rea  dym am ic  an d  th e rm a l causes ta k e  
p a rt . H ow ever, u n d e r  th e  in fluence of th e  cold a ir  falling  over th e  m o u n ta in s  on ly  a  
sm all scale an d  tem p o ra ry  cyclone develops, because for ob ta in in g  a  low p ressure a rea  
ex ten d in g  over th e  whole basin , d u rab le  tem p e ra tu re  differences a re  needed .

5. A t th e  tim e of th e  orographic  occlusion th e  w ea th e r in  o u r co u n try  was p red o 
m in an tly  c loudy an d  calm  w ith  freq u en t b u t sm all p rec ip ita tio n  an d  progressive te m p e ra 
tu re  decrease.

6. T he cessation  of th e  s itu a tio n  is m ostly  closed b y  th e  bu ild ing  u p  of an  a n t i 
cyclone b u t can  be caused also by  som e o th e r process an n ih ila tin g  th e  te m p e ra tu re  
differences betw een th e  basin  an d  its  su rround ings.

A ll these  s ta tem en ts  can  be u tilized  for th e  co rrect recognizing of sim ila r s i tu 
a tions, as well as for th e  forecasting  of th e  fu r th e r  m a in tenance  o r d issipa tion  o f th e  
developed orographic  occlusion.
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B. Bél i*:

Photoehem iselie Soniieiisírahluiigsniessiiiigeit
\

Im  L aufe d e r U n te rsu ch u n g  d e r u ltra v io le tte n  S o n nenstrah lung  w urden  häufige 
V ersuche zu r E in fü h ru n g  pho tochem ischer M essm ethoden gem acht. Die B edeu tung  
derselben k a n n  d u rch  die Schw ierigkeiten  e rk lä r t w erden, denen  m an  bei d e r M essung 
der biologisch so w ichtigen U V -S trah lung  begegnet. Diese Schw ierigkeiten  können  wie 
fo lg t zusam m engefasst w erden :

1. Dieses S pek tra lgeb ie t b e s itz t einen  verhältm issm ässig  geringen E nerg ie fluxus 
(kaum  1% desjenigen der gesam ten  Sonnenstrah lung).

2. Die U V -S trah lung  u n te rh e g t gew altigen S chw ankungen  (infolge des U m standes, 
dass die D ispersion um g ek eh rt p ro p o rtio n a l m it d e r v ie rten  P o tenz  d e r W ellenlänge 
sich ä n d e rt, w ird  die zu r E rdoberfläche  herabgelangende S onnenstrah  lung  in  diesem  
Spek tra lgeb ie te  re la tiv  am  s tä rk s te n  die S chw ankungen , d ie d u rch  A en d em n g  der 
Sonnenhöhe u n d  d e r L u ftv eru n re in ig u n g en  v e ru rsach t w erden, erleiden).

3. Infolge des geringen E nerg iestrom es können  h ie r die e infachen  ka lo rim etrischen  
M essm ethoden in  d e r m eteorologischen P rax is  keine V erw endung finden.

N u n  erw iesen sich die pho toelek trischen  Zellen (z. B. die C adm ium -Zelle) a ls 
g u t verw endbare M essgeräte, doch is t  d e r V ergleich m ehrere r Zellen, u n d  so m it auch  
die B ew ertung  von  M essergebnissen eines au sgedehn ten  B eobach tungsne tzes, m it 
gewissen Schw ierigkeiten  v e rbunden . A uch  is t  die M essung n ic h t e in fach  (F ad en 
elek trom eter, hohe Iso la tionsbedürfn isse , T ro ckenha ltung , zeitw eises K alib rie ren  des 
E lek trom eters). D a eine R eg istrie re in rich tu n g  kostsp ielig  a u sfä llt , w ird  die Photozelle  
in  der M eteorologie h au p tsäch lich  zu r G ew innung  von A ugenb licksw erten  v erw endet ; 
doch w erden d ad u rch  die A nsprüche d e r B ioklim atologie, sowie d e r H yg ien ischen  
M eteorologie keineswegs voll befried ig t.

Seitens dieser Zweige d e r an g ew an d ten  W issenschaften  w ird  eine sy s tem atische  
B eobach tung  im  W ege eines au sg ed eh n ten  S ta tionsne tzes b enö tig t. A us diesem  G runde  
is t die E n tw ick lung  solcher M essm ethoden von g rösster B edeu tung , welche geeignet 
sind , die U V -S trah lu n g  in  e in facher W eise zu m essen. E s w ird  gefo rdert, dass d u rch  
die M ethode 1.) u n te re in an d er vergleichbare W erte  geliefert w erden, 2.) das V erfah ren  
soll m it so geringen E rzeugungs- u n d  B etrieb skosten  ve rb u n d en  sein, dass eine g leich
zeitige V erw endung im  B eobach tungsne tz  gesichert w erden könne.

In  der ungarischen  m eteorologischen F orschung  is t diese F rage  im  Z usam m enhang  
m it den besonderen S trah lu n g sv erh ä ltn issen  u n se re r K u ro rte  u n d  E rh o lu n g o rte  am  
B alatonsee u n d  im  G ebirge au fg e tau ch t. Zu V ergleichzw ecken sind  vere inzelte  Mes
sungen nich t geeignet, u n d  ein  R eg istrieren  — n am en tlich  im  U V -G ebiet — is t zu 
kostspielig . E ine  befried igende L ösung  k a n n  in  e iner F ests te llu n g  d e r T agessum m en 
d e r U \-B e s tra h lu n g  e rb lick t w erden. D em zufolge w urden  im  Som m er 1955 U n te r 
suchungen  am  U fer des B alatonsees, in  T ihany , ü b e r d ie V erw endbarke it d e r o b en 
e rw äh n ten  photochem ischen  M essm ethoden u n te rnom m en .

In  L n g a rn  befasst sich D irek to r-C hefarz t M . F rank  se it m eh r als einem  J a h rz e h n t 
m it d ieser F rage u n d  k ü rz lich  w ird  die du rch  ih n  au sgearbe ite te  M ethode a u f  dem  G ebiete  
d e r M eteorologie zu r V erw endung  kom m en. N euerlich  w u rden  solche M essungen in  
L n g a rn  au ch  d u rch  den  ärz tlich en  F o ischer J . M órik  zu industriehyg ien ischen  Zw ecken

*  ̂erfasser des Aufsatzes : dr. Béla Béli, Leiter des Aerologischen Observatoriums „Marczeli György’’, 
Budapest-Lorinc.
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a u sg e fü h rt, u n d  L. Takács be fasst sich m it d e r A usdehnung  d e r M essungen a u f  ein 
B eobach tungsne tz .

Im  Folgenden  w erden  die E rfah ru n g en  m itg e te ilt, welche im  L aufe  d e r M es
sungen  in  T ih an y  in  Bezug a u f  die V erw endbarkeit d e r sog. O xalsäu rem ethode des 
pho tochem ischen  M essverfahrens gew onnen w urden . D ie U n te rsu ch u n g en  sind noch  
n ic h t abgeschlossen, dem zufolge m üssen  die liier folgenden M essergebnisse als vorläufige 
B eiträge b e tra c h te t w erden.

B ekann tlich  is t  eine Lösung, die O xalsäure m it einen  U ranv lsa lze  als K a ta ly s a to r  
e n th ä lt,  zu r M essung d e r U V -S trah lung  geeignet. In  d ieser L ösung  zerse tz t sich  die 

. O xalsäure u n te r  d e r E in w irk u n g  d e r U V -S trah lung  u n d  die M asse d e r ze rse tz ten  O xal
säu re  k a n n  als ein  Mass fü r  die In te n s itä t  d e r U V -S trah lung  verw endet w erden. Dieses 
V erfah ren  w urde u n te r  dem  N am en „U V  R ad io m ete r m itte ls  O xalsäure-U ranyL sulphat” 
d u rch  Anderson u n d  Robinson im  J a h re  1925 zu r U V-M essung em pfohlen  [1]. A ufsätze 
von Leighton u n d  Forbes, sowie von Meyerson b efassten  sich m it dieses V erfah ren  in  1930 
bzw. 1935 [2, 3] u n d  h ie r w ird au ch  die W ellen längenabhäng igke it d e r O xalsäu rezer
se tzung  angegeben. D em zufolge beteiligen  sich die u n te rh a lb  500 m g  liegenden W ellen 
längen  an  d e r photochem ischen  R eak tio n  (1 . Abb. Seite 343). D as G ebiet d e r w irksam en 
W ellenlängen w ird  an n äh e rn d  d u rch  die effek tive W ellenlänge 460 mju n ach  d e r Seite 
d e r langen  W ellen  h in  abgegrenzt. Von h ie r ab  k a n n  die E m p fin d lich k e it bis zu r k ü r 
zesten  im  S onnenspek trum  noch  a u ftre ten d en  W elle, die eine n a tü rlich e  G renze des 
E ffek tes d a rs te llt (ungef. 290 m g), als befried igend  k o n s ta n t angesehen w erden (A b
w eichung vom  M itte lw ert an n äh e rn d  16% ). Som it e n th ä l t  das w irksam e G ebiet n ich t 
n u r  U V -W ellenlängen, sondern  au ch  noch  S trah lu n g en  am  kurzw elligen E n d e  des 
s ich tb a re n  S pek trum s.

In  d e r m eteorologischen P rax is k o n n te  sich dieses V erfah ren  n ic h t re c h t e in b ü r
gern, was d ad u rch  e rk lä r t w erden k an n , dass die Forscher, en tsp rech en d  ih re r m eh r 
p h ysika lisch  gerich te ten  V orbildung, eine V orliebe fü r  e lek trische  u n d  m echanische 
M essgeräte hegen  d ü rften .

Kiditschkova  [5] h a t  den  Versnob u n te rnom m en , das O xalsäu reverfah ren  d e r 
m eteorologischen P rax is  näherzub ringen . Die lich tem pfind liche  F lü ssigkeit w urde  in  
eine Q uartzröhre  von 150 m m  L änge u n d  25 m m  D urchm esser gefü llt, w elche a u s 
w endig m it e iner lich tundu rch läss igen  U m hü llung  versehen w urde. D ie F lüssigkeit 
w ird  von der S trah lu n g  d u rch  eine an  d e r M itte  der R öhre  befind lichen  Ö ffnung, die 
e in e  R inggesta lt besitz t, erre ich t.

Diese d u rch  Kulitschkova en tw orfene E in rich tu n g  w ird  von J . M érik  bei den  
e rw äh n ten  U ntersuchungen  v erw endet u n d  auch  w ir g eb rauch ten  bei u n se ren  o rien 
tie ren d en  M essungen eine ähn liche  Q uartzröhre . D aneben  w urden  zu r U n te rsu ch u n g  
d e r B estrah lung  au f der H orizon ta lebene au ch  noch  G lasschalen m it k reisförm igem  
D urchm esser, m it einer O berfläche von  53 cm 2, verw endet, in  w elchen die lich tem p fin d 
liche F lü ssigkeit au f kü rzere  Z eit d e r S trah lu n g  frei ausgese tz t w urde.

D as M essverfahren g es ta lte te  sich  wie fo lg t :
Als R eag en t w urden  40 cm 3 zehn te lnorm ale O xalsäure verw endet. Zu diesem  

Zw ecke w urden  in  1000 cm 3 W asser 6,3 g O xalsäure (C ,H 20 4) aufgelöst, un d , in  der E ig en 
sc h a f t eines K a ta ly sa to rs , 5,02 g U ra n y ln itra t : U 0 2(NÖ3)2- 6H 20  d e r L ösung  zuge
geben. Die Masse der d u rch  Photo lyse zerse tz ten  O xalsäure 'wurde d u rch  T itrie ru n g  
m it ebenfalls zehn te lno rm aler K a lium hyperm angana t- (K M n04) -L ösung (3,16 g K M n 0 4 
in  1000 cm 3 W asser) festgestellt.

Im  L aufe d e r T itrie ru n g  w ird aus e iner B ü re tte  H yp erm an g an a t-L ö su n g  in  die 
lich tem pfind liche  F lüssigkeit e inge trop ft u n d  h ierbei e n tfä rb t  ; zu d e r E n tfä rb u n g  je 
e in es  cm 3 d e r Lösung is t die A nw esenheit von 6,3 m g O xalsäure no tw endig . D as E in- 
tro p fen  w ird  so lange fo rtgese tz t, bis end lich  e in  T ropfen  d au e rn d  u riv e rfä rb t b leib t. 
D as V olum en des bis d ah in  verw endeten  hy p erm an g an sau ren  K alium s k a n n  a n  d e r 
B ü re tte  abgelesen w erden. D ies m uss im  F alle  e iner m ch te in g es trah lten  O xalsäure 
m it dem  V olum en des le tz te ren  übere in stim m en  (da beide L ösungen  die gleiche Z eh n 
te ln o rm al-K o n zen tra tio n  besitzen) ; im  Falle e iner b e leuch te ten  O xalsäuren lösung  is t 
a b e r dieses V olum en u m  soviel cm 3 geringer, wie v ielm al 6,3 m g O xalsäure d u rch  die 
S o nnenstrah lung  zerse tz t w orden sind.

Dem zufolge, w enn das V olum en der bei der T itrie ru n g  v e rb rau ch ten  M essflüssig
k e it vor der B eleuch tung  V, n ach  erfo lg te r B eleuch tung  ab e r \ \  cm 3 b e trä g t, so is t 
die Masse der d u rch  S onnenstrah lung  zerse tz ten  O xalsäure

M  =  6,3 ( V — V J  mg
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B eträg t die e ingestrah lte  O berfläche F  cm 2, u n d  die D au er d e r B e leuch tung  t S tu n d en  
so k an n  die S tra h lu n g s in te n s itä t d u rch  folgende Grösse gekennzeichnet w erden :

S = 6 , 3 - ^  1 [m g/cm 2 S tunde].b t

O rien tierungshalber te ilen  w ir m it, dass, nach  M eyer—Seitz [4] d u rch  einen  
E nerg iestrom  von 3 m w a tt/cm 2 im  W ellen längengebiet von 255— 365 m y  in  e iner 
Z eitspanne von 30 M inuten die Z ersetzung  von  1 m g O xalsäu re  b ew irk t w ird. D ies b ed 
eu te t u n g efäh r , dass einem  In ten s itä tsk en n w erte  im  obigen S inne vonS  — 1 m g /cm 2 S tu n d e  
ein  E nerg iestrom  von 1,5 m w a tt/c m 2 en tsp reche , d. h . eine S tra h lu n g s in te n s itä t von 
a n n ä h e rn d  0,0214 ca l/em 2.

Soweit zur M essung R öhren  verw endet wTerden , is t die Grösse d e r b e leuch te ten  
O berfläche n ic h t le ich t zu defin ieren . D ie n ach  jeder Seite o ffenstehende ringgesta ltige  
Ö ffnung der Z y linderfläche w ird  gleichzeitig  von d e r d irek ten  S onnenstrah lung , von 
der H im m clsstrah lung  u n d  von d e r S trah lu n g , d ie a n  den  K ö rp e rn  d e r U m gebung 
re f lek tie rt oder ze rs treu t w ird, getroffen . D as V erhä ltn iss d ieser S trah lu n g k o m p o n en ten  
ä n d e rt sich m it d e r S tellung  d e r R öhrenachse . D ies e rfo rd e rt die U n te rb rin g u n g  d e r  
R öhre in  einer w oh ldefin ierten  S tellung . W ir w äh lten , ausgehend  von d e r N a tu r  u n se re r 
M essaufgabe, die A chsenstellung  sen k rech t zu r E k lip tik . In  diesem  F alle  e n tfä ll t  d e r 
grösste Teil d e r e infallenden  S trah lu n g  a u f  die d irek te  S onnenstrah lung . D och  k an n  
auch  in  diesem  F alle  die Grösse der b e s tra h lte n  O berfläche n ic h t m it h in län g lich e r 
G enauigkeit festgeste llt w erden, u m  den  W ert S  d e r S tra h lu n g s in te n s itä t in  b e ru h i
gender We ise festzustellen , allerd ings können  ab e r au ch  bei e iner solchen A ufste llung  
einige M essungen zu  O rien tierungszw ecken  au sg e fü h rt w erden. D ieselben w aren  in  
e rs te r R eihe  d a ra u f gerich te t, A ufschlüsse ü b e r M essgenauigkeit u n d  R ep ro d u z ie rb a rk e it 
der M essungen zu  liefern. Die R e su lta te  können  wie fo lg t zusam m engefasst w erden  :

D ie P ü n k tlich k e it d e r T itrie ru n g  k o n n te  bei h in re ich en d er E in ü b u n g  bis a u f  
1 Tropfengrösse verbessert w erden. Im  F alle  d e r verw endeten  B ü re tte  b e tru g  das V olu
m en eines T ropfen K aliu m h y p erm an g an a tes  0,067 cm 3. Bei d e r B estim m ung  von  
V —V x k a n n  in  u n g ü n stig s tem  F alle  e in  F eh le r von zw eim al so hohem  B etrage  au f- 
tre te n . D ieser M axim alfehler en tsp ric h t

im  F alle  von V —V t =  10 cm 3 einem  re la tiv en  F eh le r von  1,3%
im  Falle von V—Vj =  20 cm 3 einem  re la tiv en  F eh le r von 0 ,7% .

Die R ep ro d u z ib ilitä t d e r M essungen w urde  d u rch  V erw endung  von 5 versch iedenen  
R öhren  a n  gleicher Stelle u n d  zu gleicher Z eit u n te rsu c h t. In  E rm an g e lu n g  von R öhren  
m it 25 m m  D urchm esser w urden  R ö h ren  m it einem  In n en d u rch m esser von  19 m m  
verw endet. Die B reite d e r m it d e r R öhrenachse g leichläufig gestellten  E in tr it tsö ffn u n g  
w urde in  d e r n achstehenden  T abelle m it D  bezeichnet. Z u r Zeit d e r M essung w ar eine 
H im m elsbedeckung  von 8/10 Ac lam  v o rhanden , Sonnenschein  b rach  zeitw eise d u rch  
die L ücken  d e r Ae durch .

Tabelle I. F ünf Röhren unter gleichen Bedingungen. 15. 7. 1955, T ihany

t
R öh re W ahre A t D v - v , M

O rtsze it m in cm cm 3 m g

1 7.27— 10.27 180 2 8,4 52,9
2 7.27— 10.27 180 2 8,6 54,2
3 7.27— 10.27 180 2 8,4 52,9
4 7.27— 10.27 180 2 8,6 54,2
5 7.27— 10.27 180 2 8,2 51,7

8,44 53,18

R ela tiv feh ler der B eobachtungsreihe 1,5% .
M ir  u n te rsu ch te n  die F rage, wie w eit dieses V erfah ren  geeignet is t, Sum m en d e r 

e in g es trah lten  E nergiem engen ü b er kü rzere  oder längere Z eit festzuste llen . D ie R esu l
ta te  e iner solchen M essreihe s ind  in  T ab. I I .  d argeste llt.
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Tabelle I I . Untersuchung der Summ ation durch Röhren, T ihany, 11. 7. 1955

R ö h re t
W ahre  O rtsze it

A t
m in

D
cm

V —V x
cm 3

l 9 .12— 19.12 600 1,5 28,5

2 9.12— 10.12 60 1,5 3,1
3 10.12— 11.12 60 1,5 3,0
4 11.12— 13.42 150 1,5 9,1
5 13.42— 16.18 156 1,5 7,6
2 16.18— 17.18 60 1,5 2,6
3 17.18— 19.12 114 1,5 2,1

W olkenbeobachtumgen : A m  ganzen  Tage w eniger als 2/10 Cu hu, d an n  Cu cong. 
D er Sonnenschein  w urde d u rch  die B ew ölkung n ich t b ee in träch tig t. Sum m e d e r m it 
R öh ren  N° 2 — 5. e rh a lten en  W erte  : 27,5 cm 3. D ies w eicht von dem  m it R öhre  N° 1. 
e rh a lten en  ganztäg igen  W erte  von 28,5 cm 3 n u r  u m  einen  R ela tiv feh le r von 3,5%  ab.

Diese M essfehler en ts tam m en  teilw eise d e r T itrie rung , u n d  teilw eise d e r U ng leich 
h e it der A ufstellungen. I s t  d ieser F eh le r verschw indend gegenüber d e r zu u n te rsuchenden  
örtlichen  U ntersch iede, dem  Tagesgange, oder der V erschiedenheiten  d e r S trah lu n g s
v e rhä ltn isse  an  verschiedenen Tagen, d an n  k an n  m an  die M essgenauigkeit als befrie
d igend  be trach ten .

A uf eine U n te isu ch u n g  der ö rtlichen  V erschiedenheiten  h aben  sich unsere  M es
sungen  n ic h t e rs treck t. D er T agesgang der S trah lu n g  bei u n g estö rtem  Sonnenschein 
w ird  in  T ab. I I I .  u n d  in  Abb. 2. ( Seite 346.) d a rges te llt. In  der le tz ten  Spalte  befinden  
sich die M engen d e r zerse tz ten  O xalsäure, red u z ie rt a u f  eine S tunde  B estrah lungsze it 
u n d  a u f  eine S p a lten b re ite  d e r B eleuchtungsöffnung  von 1 cm. So w eit m an  dieselben 
R öhren  in  gleicher A ufstellung  verw endet, d ü rf te  es angenom m en w erden, dass die 
e rleuch te te  O berfläche der S p a ltenb re ite  p ro po rtiona l sei.

Tabelle I I I .  M essung der täglichen Änderung der Strahlung, T ihany, 21. 7. 1955.

R ö h re
t

W ahre
O rtsze it

A t
m in

D
cm

V —Vj 
cm 3

M
m g/cm 2. 
St made

1 6.12— 7.12 60 3,0 1,8 3,8
2 7.12— 8.12 60 3,0 3,4 7,1
1 8.12— 9.12 60 3,0 4,2 8,8
2 9.12— 10.12 60 3,0 6,0 12,6
1 10.12— 11.12 60 3,0 6,8 14,3
2 11.12— 12.12 60 3,0 7,3 15,3
1 12.12— 13.12 60 3,0 7,3 15,3

Wolkenbeobachtungen :

6» 8/10 : Sc — Ac cast., flocc.
7h 3/10 : Sc — Ac flo cc .
8h 3/10 : Ac flocc.
9“ 4/10 : Cu hu 1/ 10, Ac len t. 3/10

10» 2/10 : Ac lent.
l l h 3/10 : Ac len t., un d .
12h 3/10 : Cu hu  1/ 10, Ac len t. 2/10
13» 3/10 : Cu hu  1 / 10, Ac len t. 2/10

Die Sonne h in te r  Ac 
Sonne frei.
Sonne frei.
Sonne zeitweise bedeckt. 
Sonne frei.
Sonne frei.
Sonne frei.
Sonne frei.

A uf Abb. 2. (Seite 346 .) w erden die re la tiv en  täg lichen  V eränderungen  von m 
d a rg es te llt (K reise u n d  ausgezogene K urve) au sg ed rü ck t in P rozen ten  des m ax im alen  
T agesw ertes. Zum  V ergleich w urden  auch  die m it e iner C adm ium -Photozelle  festge
s te llten  V eränderungen  d e r U V -B estrah lung  an  e iner w agerech ten  F läche eingetragen  
(K reuze u n d  gestrichelte  K urve).
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Die In te n s itä t der U V -S trah lung  w urde ebenfalls in  re la tiv en  E in h e iten  au sg e 
d rü c k t u n d  in  Abb. 2. (Seite 346.) g leichw ohl in  P rozen ten  des m ax im alen  T agesw ertes
angegeben.

W ie ersich tlich , können  die Feh ler, die beim  T itrie ren  u n d  infolge d e r u ngenauen  
A ufstellung  en ts teh en , vernach lässig t w erden gegenüber dem  Tagesgange. A uch  is t 
die W olkenw irkung  an  d e r a u f  photochem ichem  W ege gew onnenen K u rv e  g u t zu 
erkennen . Dies k a n n  m it den  re la tiv  n ied rigen  W erten , die im  Z e itrau m  von 6 b is 
7 U hr, sowie von  8 bis 9 U h r au ftre te n , beleg t w erden. D ie In te n s itä tsa b n a h m e  in  d e r 
zw eiten Periode is t  au ch  in  den  M essungen m it d e r Cd-Zelle au fg e tre ten . A us A bb. 2. 
geh t auch  hervor, dass die In te n s i tä t  desjenigen W ellenlängengebietes, w elches d u rch  
die Cd-Zelle e rfa sst w ird, ü b e r e iner ste ile ren  K u rv e  ih r  M axim um  e rre ich t, a ls die 
au f photochem ischem  W ege gew onnene In ten s itä tsk en n zah l. Die B eg ründung  d ieser 
A bw eichung k an n  d a rin  e rb lick t w erden, dass das M essungsbereich d e r Cd-Zelle n u r  
aus u n te rh a lb  305 m /.i liegenden W ellenlängen b esteh t.

Bei diesen M essungen w urden  ie e in s tünd ige  B eleuch tungen  an g ew an d t u n d  es 
w urde vorausgesetz t, dass die M enge d e r ze rse tz ten  Oxalsäure? bei gleichen E in s trah - 
lungsverhältn issen  p ro po rtiona l m it d e r B estrah lu n g sze it zun im m t. U m  diese A nnahm e 
zu rech tfe rtigen , h ab en  w ir in  e iner w olkenlosen S tu n d e , e tw as vo r M ittag , in  w elcher 
die re la tive  V eränderung  der S trah lu n g  gering w ar, 5 R öh ren  B eleuch tungen  von v e r 
schiedener L änge ausgesetzt. Die E rgebnisse  w aren  die folgenden :

Tabelle IV . Zeitdauer-M essungen m it Röhren, T ihany, 16. 7. 1955

R öhre
t

W ehre
O rtsze it

A t
m in

D
cm

v - v
cm 3

M
m g

1 10.42— 10.57 15 2,0 L4 8,8
2 10.42— 11.12 30 2,0 2,4 15,1
3 10.42— 11.27 45 2,0 3,6 22,7
4 10.42— 11.42 60 2,0 4,8 30,2
5 10.42— 11.57 75 2,0 6,1 38,4

Wolkenbeobachtungen :

10h 3/10 : Cu cong. 2/10, Ac len t. 1/10 Sonne frei.
1 l h 2 /10 : Cu cong. Sonne frei.
12h 3/10 : Cu cong. Sonne frei.

D er lineare  Z usam m enhang  zw ischen d e r  M enge d e r ze rse tz ten  O xalsäure u n d  
der B eleuch tungszeit w ird  d u rch  Abb. 3. (Seite  347.) belegt. (Die schw ach  ausgep räg te  
K o n k a v itä t der K urve  k an n  aus der n ach  M ittag  h in  zunehm enden  S trah lu n g  e rk lä r t 
w erden.) V ie  sp ä te r  gezeigt w ird, d a rf  m an  diese L in e a r itä t n ich t a u f  längere B eleuch
tungszeiten  ex trapo lieren .

Im  Laufe der U n tersu ch u n g  des Tagesganges w urde  au ch  vo rausgesetz t, dass  
bei gleicher B eleuch tungsdauer die M enge d e r zerse tz ten  O xalsäure p ro p o rtio n a l m it  
der S paltenbre ite  zunehm e. E ine Ü b erp rü fu n g  w ird d u rch  T ab. V. u n d  Abb. 4. (S eite  
347 .) geliefert.

Tabelle 1 . Öffnungsgrösse-M essungen m it Röhren, T ihany, 18. 7. 1955

R ö h re
t

W ah re
O rtsze it

A t
m in

D
cm

V —V, 
cm 3

M
m g

1 8.25— 10.45 140 1,5 7,3 46,02 8.25— 10.45 140 2,5 12,1 76,2
3 8.25— 10.45 140 3,5 16,3 102,7
4 8.25— 10.45 140 4,5 19,3 121,6
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W olk en b eo b a ch tu n g en  :

10» 2/10 : Ac u n d . Sonne frei,
ID 3/10 : Cu cong 1/10, Ac u n d  2/10 Sonne frei,
12» 3/10 : Cu cong 2/10, Ac le n t 1/10 Sonne frei.
13» 3/10 : Cu cong 3/10 Sonne frei.

A us diesen M essungen geht es hervor, dass bei e iner grösseren Ö ffnung die Menge 
der zerse tz ten  O xalsäure geringer is t, als es e iner P ro p o r tio n a litä t en tsp rechen  w ürde. 
Dies d ü rf te  w ahrschein lich  d ad u rch  e rk lä r t w erden, dass die b e leuch te ten  u n d  u n b e 
leu ch te ten  Teile d e r F lüssigkeit sich n ic h t vollkom m en u n te re in an d e r verm ischen . 
M ehrere solche M essung fü h r te n  zum  gleichen E rgebniss.

Die F rage d e r V erm ischung  e rleu ch te te r u n d  n ich t e rleu ch te te r F lüssigkeitsm engen  
w ird  offenbar gegenstandslos, w enn m an  die ganze F lüssigkeitsm enge e iner gleichm äs- 
sigen B eleuch tung  au sse tz t. D em entsp rechend  w urden  im  n äch sten  V ersuche 40 cm 3 
d e r R eagen tflü ssigkeit in  eine offene G lasschale, die einen  kreisförm igen  Q uerschn itt 
h a tte , gegossen. D er D urchm esser d e r Schale b e tru g  81,8 m m , die e rleu ch te te  wage- 
rech te  O berfläche b e tru g  som it 52,7 cm 2. M it solchen Schalen w urde die L in e a r itä t 
des Z usam m enhanges zw ischen zersetzte  O xalsäure u n d  B eleuch tungsd auer u n te rsu c h t. 
D ie E rgebnisse sin d  aus T ab. V I. e rs ich tlich .

Tabelle V I. Zeitdauer-M essungen m it Schalen, T ihany, 16. 7. 1955

R ö h re
t

W ahre
O rtsze it

A t
m in

F
cm 2

V —Vj
cm 3

M
m g

1 10.06 — 10.11 5 52,7 3,0 18,9
2 10.06— 10.16 10 52,7 5,8 36,5
3 10.06— 10.21 15 52,7 9,0 56,7
4 10.06— 10.26 20 52,7 11,8 74,3
5 10.06— 10.31 25 52,7 15,0 94,5
6 10.06— 10.36 30 52,7 18,2 114,7
7 10.06— 10.41 35 52,7 21,2 133,6
1 10.12— 10.52 40 52,7 24,2 152,5
2 10.17— 11.02 45 52,7 27,2 171,4
3 10.22— 11.12 50 52,7 30,2 190,3
4 10.27— 11.22 55 52,7 33.8 212,9
5 10.32— 11.32 60 52,7 36,6 230,6
6 10.37— 11.42 65 52,7 36,8 231,8
7 10.42— 11.52 70 52,7 39,6 249,5

W olkenbeobachtungen  sind  n ach  T ab. IV . m itge te ilt.
Aus Abb. 5. (Seite 348.) e rs ieh t m an , dass auch  h ie r ein  lineare r Z usam m enhang  

m it d e r B eleuch tungsdauer in  E rscheinung  t r i t t ,  doch w ird  die L in e a r itä t u nsicher, 
w enn die zerse tz te  O xalsäurenm enge schon 75% des m öglichen M axim alw ertes (in 
unserem  F alle  30 cm 3 von den verfügbaren  40 cm 3) erreich t, So können  w ir m it g en ü 
gender S icherheit behaup ten , dass die Menge d e r ze rse tz ten  O xalsäure p ro p o rtio n a l 
d e r B estrah lungsze  i t  angenom m en w erden k an n , solange dieselbe n ic h t 50%  des 
M axim alw ertes e rre ich t h a t. A uch  b es teh t eine gleiche B eziehung m it d e r S trah lu n g s
in te n s itä t.

L e tz ten  E ndes geh t au s diesen Ő rientierungsversuchen  hervor, dass m an  das 
photochem ische V erfahren  m it O xalsäure als genügend em pfind lich  b e tra c h te n  d a rf  
u n d  dass die A nw endung  des V erfahrens in  d e r M eteorologie m it genügender E in fac h 
h e it verw irk lich t w erden kan n . W esentlich erschein t es, dass m an  die F eh ler, die e iner 
m an g e lh a fte r D urchm ischung  d e r F lüssigkeit en tsp ringen , v e rh ü ten  soll, d. h. die e in 
heitliche D u rch strah lu n g  der F lüssigkeit so llte  gesichert w erden. U n te r  d ieser B ed in 
gung  sind  M essungen über m ehrere  S tunden , ü b e r einen  h a lben  oder ganzen T ag 
schw ierig du rchzu füh ren . A us diesem  G runde, u n d  au ch  zwecks eines genauen  Defi- 
n ierens d e r M essoberfläche, w ollen w ir es vorziehen, das L ich t d u rch  eine enge K reis- 
ö ttnung  d e r F lüssigkeit im  Q uartzgefäss zugehen zu lassen, in  ähn lich e r W eise, wie es 
bei M esseinrichtungen denen  F a ll is t, in  denen eine Photozelle b e n ü tz t w ird. E ine regel
m ässige V erteilung  des e in treffenden  L ichtes k a n n  d u rch  A nbringen  e iner M a ttq u a rtz -

X V



p la tte  oder eines M attg lasfilters u n te rh a lb  d e r Ö ffnung gesichert w erden. F ü r  solche 
Zwecke d ü rf te  z. B. d e r Schottische F ilte r  U G  5 (3 m m ) geeignet sein, d u rch  w elchen 
das E m pfind lichkeitsgeb iet der M essung m itte ls  O xalsäure a u f  W ellenlängen u n te rh a lb  
400 m n e ingeschränk t w ird  (vergl. A bb. 1.), d. h. ta tsäch lich  eine U V -M essung v e r 
w irk lich t w erden kan n . Es w äre vo rte ilh a ft, einen  A u fbau  des In s tru m en te s  d u rc h 
zuführen, der den pho toelek trischen  A p p a ra ten  nach  Günther u n d  Tegetmeyer [6] gleichen 
w ürde.

In  der m eteorologischen P rax is, n am en tlich  bei E xped itionsm essungen , w äre es 
angezeigt, a u f  die um fangreichen  chem ischen E in rich tu n g en  zu  v e rz ich ten  u n d  an  
deren Stelle das H albm ik roverfah ren  von M aucha zu verw enden [7].

F ü r  nü tzliche R atsch läge  u n d  Ü berlassen  d e r Q uartz röh ren  u n d  Schalen m öchten  
w ir unseren  D ank  an  Dr. J . M órik, F o isch e r am  L an d es-H y g ien e in s titu t, sowie an  
Dr. J . Páter, L e ite r des L abo ra to rium s d e r U ngarischen  S taa tse isenbahnen , au sd rü ck en .

SC H R IF T T U M

Siehe am Ende des ungarischen Textes, Seite 349.
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