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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat alapvető feladata 
a lakosság, a különböző állami szervezetek, illetve a 
gazdasági szereplők folyamatos tájékoztatása a Föld 
légkörében lezajló, illetve várható eseményekről. A szak
mát teljes értékűen művelni csak akkor lehet, ha ered
ményeinket megfelelő helyen és időben közzé tesszük, 
így biztosítva nemcsak az igényes tájékoztatás és is
meretterjesztés, hanem a későbbi tudományos vita lehe
tőségét is. Úgy gondolom, többé-kevésbé mind a mai 
napig időszerűek Fléjas Endre, az IDŐJÁRÁS című 
folyóirat első szerkesztőjének és kiadójának 1897-ben 
megfogalmazott gondolatai: „...az érdeklődés az időjá
rás iránt csaknem mindenkiben, úgy az egyszerű ember
ben, mint a legmagasabb műveltségűben, egyaránt meg 
van. Az időjárás szabályozza mindennapi életünket; 
ahhoz alkalmazzuk ruházkodásunkat, táplálkozásunkat, 
szórakozásainkat, egyszóval egész életmódunkat... Ha 
megvan az érdeklődés, honnan mégis az a lépten- 
nyomon tapasztalható tájékozatlanság meteorológiai 
kérdésekben, honnan az időjárás jelenségeinek primitív

felfogása, honnan... az előítélet a meteorológia modem 
munkásaival szemben?” Véleményem szerint az immár 
53. évfolyamába lépő LÉGKÖR című folyóirat szerzői 
a kezdetek óta arra törekszenek, hogy ezt a bizonyos 
tájékozatlanságot és előítéletet hiteles és színvonalas 
cikkeiken keresztül feloldják. Az utóbbi évtizedekben a 
szerkesztők és a szerzők áldozatos munkája révén si
került elérni, hogy a folyóirat a szakma iránt érdeklődők 
lehető legszélesebb rétegeihez jusson el: a tudományos 
igényű elemzésektől kezdve, az ismeretterjesztésen és a 
közéleti híreken át az aktuális éghajlati áttekintésig 
csaknem mindenki talál hasznos és érdekes olvasnivalót 
az egyes lapszámokban.

Az OMSZ 2007-ben kinevezett elnökeként, s egyben 
a folyóirat felelős kiadójaként ezúton köszöntőm vala
mennyi olvasónkat, és kívánom, hogy a LÉGKÖR még 
további hosszú éveken, évtizedeken keresztül maradjon 
hasznos és élvezetes olvasmányuk.

Dr. Bozó László 
OMSZ elnök

METEOROLÓGIAI
Szép számú, jeles közönség vett részt világnapi ünnepségün
kön, amit ebben az évben, a március 23-ára eső korai Húsvét 
miatt március 25-én rendezett meg a magyar Szolgálat.

Dr. Bozó László elnök megnyitó beszédében köszöntötte a 
nap kitüntetettjeit, kiemelve, hogy az idei Világnap témája, a 
„Meteorológiai megfigyelések egy jobb jövőért” címmel, 
utal az időjárási megfigyelések és előrejelzések növekvő 
szerepére, valamint hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy esz
tendő során elsősorban az időjárási riasztások fejlesztésének 
terén szép eredményeket értünk el: beruházásaink haszno
sulása megmutatkozik munkánk eredményességében.

A környezetvédelmi és vízügyi minisztert Kovács 
Kálmán államtitkár képviselte, aki a meteorológiai munka 
nemzetközi szintű fontosságát hangsúlyozva az EUMET- 
SAT-hoz, az Európai Műhold-meteorológiai Szervezethez 
való csatlakozás jelentőségéről beszélt. Méltató szóval 
köszöntötte a nap ünnepeltjeit, a díjat, emlékplakettet, 
oklevelet kapó, szorgalmas munkájukkal kitűnő meteoro
lógusokat, munkatársakat, társadalmi észlelőket.

A világnapi ünnepség keretében Schenzl Guidó Díjat 
kapott Barát József, „az OMSZ elnökeként több mint egy 
évtizeden át végzett jelentős szervezeti és műszaki 
fejlesztési tevékenységéért.”

Barát József 1957-ben végzett az ELTE-n, mint okleve
les meteorológus. Az OMI-ban helyezkedett el, ahol kez-
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detben meteorológiai műszer-kalibrálással és hitelesítés
sel foglalkozott. Dési Frigyes elnöki megbízatása után 
elnökhelyettesi kinevezést kapott és ekkor vette át a 
Szolgálat pénzügyi és gazdasági irányítását. Czelnai 
Rudolf Genfbe történt távozása után az OMSZ elnöke lett, 
1981. február 1 -tői 1990. november 30-ig.

Elnöksége idején kezdődött az OMSZ jelentős számí
tástechnikai fejlesztése, felépült az OMSZ új számító- 
központja Pestszentlőrincen. a Tatabánya téren. A Magyar 
Meteorológiai Társaságban kezdeményezte a szoros 
együttműködést a Szlovák Meteorológiai Társasággal. 
1978-ban az MMT Steiner Lajos emlékéremmel tüntette 
ki, majd 1988-ban MTESZ díjban részesült, de több álla
mi kitüntetésnek is birtokosa. 1988-ban a Magyar 
Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagjává választotta, a Déli- 
Sarkon (1965-67 között) több, mint egy éven át végzett 
magaslégköri kutatásaiért.

A Schenzl Guidó Díj másik kitüntetettje Horváth 
Csaba „magas színvonalú katonai meteorológiai tevékeny
ségéért, a magyar honvédség meteorológiai szolgálatának 
eredményes vezetéséért”.

Horváth Csaba a katonai ösztöndíjjal elvégzett közép
iskola után jelentkezett az ELTE meteorológus szakára. 
A diplomát megszerezve 1987-től a 47. Honi Vadászrepülő 
ezred szinoptikusa volt Pápán, majd a Honi Légvédelmi és
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Légierő nagytarcsai harcálláspontján teljesített szolgálatot. 
1991-ben került a Katonai Meteorológiai Központba, szinop
tikusnak. 1997-től a Magyar Honvédség Meteorológiai Hiva
talának meteorológus főtisztje. 2001 és 2004 között 
Nápolyban teljesített szolgálatot a NATO Szövetséges Erők 
Déli Hadműveleti Parancsnokságán. Hazatérése után, 2005- 
től, az MH Meteorológiai Szolgálatának kiemelt meteoroló
gus főtisztje, majd szolgálatfőnöke, 2007. november 1-i 
nyugállományba helyezéséig.

Pro Meteorológia Emlékplakettet kapott:
Ihász István, „a Szolgálatnál eddig eltöltött több mint 20 év 
során tanúsított szorgalmáért és segítőkészségéért, az 
ECMWF-fel való kapcsolattartásért, fejlesztő munkájáért”.

Az ELTE meteorológus szakán 1984-ben államvizsgá
zott. Előbb az OMSZ Levegőminőség Modellező Osztá
lyán, majd 1986. közepétől a Numerikus Módszerfej
lesztő Kutatócsoportban dolgozott. Az 1980-as évek vé
gén részt vett az ún. svéd korlátos tartományú numerikus 
előrejelző modell adaptálásában, melynek végén a modell 
-  1991. július elejétől -  hazánkban először operatív alkal
mazásra került.

1992. nyarától részt vett a Francia Meteorológiai Szol
gálat (Météo Francé) által életre hívott ún. ALADIN 
nemzetközi együttműködésben. A fejlesztő munka idején 
1992 és 1996 között többször dolgozott Toulouseban a 
francia szolgálat előrejelző és kutató központjában.

Az OMSZ és az ECMWF közötti ún. Meteorological 
Contact Point kapcsolattartó feladatkört 1994 óta, a 
Computer Representative feladatkört 2001 óta tölti be, 
melynek során alapvető feladata az ECMWF-beli modell- 
fejlesztések szakmai nyomon követése s az OMSZ-beli 
partnerek tájékoztatása illetve továbbképzése.

Dr. Károssy Csaba „az éghajlati kutatásokban kifejtett 
tevékenységéért, oktató munkájáért, valamint szakirodal
mi munkásságáért.”

Károssy Csaba biológia-földrajz szakos tanári oklevelet 
szerzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen. 
Ugyanitt védte meg 1972-ben egyetemi doktori disszertá
cióját. Péczely György tanítványaként, majd aspiránsa
ként kezdettől fogva bekapcsolódott az ott folyó éghajlati 
kutatásokba. Kandidátusi értekezését is e területen védte 
meg 1980-ban. Előbb a Szegedi Juhász Gyula Tanár
képző Főiskolán dolgozott, majd 1984-ben a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Földrajzi 
Tanszékének megalapításában vett részt. 1988-tól tanszék- 
vezető főiskolai tanár volt. Tudományos tevékenységének 
tengelyében az időjárási helyzetek (ún. makroszinoptikus 
típusok) osztályozása, katalogizálása, statisztikai elemzé
se állt. Péczely György halála (1984) óta a Péczely-féle 
típusok napi katalogizálását végzi, még napjainkban is.

Németh Péter „a meteorológiai rádiószondázás érde
kében hosszú éveken át kifejtett magas szintű munkájáért 
és a radarmérések kiértékeléséhez szükséges egyedi 
szoftverek fejlesztéséért” kapta az Emlékplakettet.

Németh Péter 1978-ban kezdte meteorológusi pályáját az 
akkori Központi Meteorológiai Intézetben. A megfigyelések, 
mérések iránti érdeklődése folytán rádiószondázási adatok 
elemzésével, adatbázisának kialakításával kezdett foglalkoz
ni Varga Miklós vezetése mellett. Később bekapcsolódott a 
szegedi és budapesti METORIT-RKZ rendszer automa
tizálásába, majd vezetőként részt vett a Vaisala rádiószonda 
rendszer meghonosításában. Fő tevékenysége mellett 
foglalkozott az UV sugárzás mérésével és előrejelzésével az 
EU COST tevékenységébe is bekapcsolódva a 90-es évek
ben. Az OMSZ időjárási radarhálózatának 1999-ben kez
dődött Doppler-dual polarizációs radarokkal történő 
megújításában aktívan vett részt, vezetőként is. Az új radarok 
jelenlegi szolgáltatási körének kialakítása, a mért adatok 
megbízható minősége, a radaradatok feldolgozásának, 
elemzésének módszertani fejlesztései az ő állhatatos és újító 
tevékenységének köszönhetők. A radarok mellett megho
nosította a szodár és a windprofiler méréseket is.

Völker József „a radarmeteorológiai fejlesztésekben 
meghatározó szerepéért, a Szentgotthárd-farkasfai meteo
rológiai- és radar-állomás létrehozásáért és évtizedeken 
keresztül tartó szakszerű vezetéséért.”

Völker József 1968-ban végzett a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolán, a mikrohullámú szakon. 1971-től az 
OMSZ Központi Előrejelző Intézet Repülés Előrejelző 
Osztályán dolgozott. 1977-től áthelyezték a Központi Me
teorológiai Intézet Megfigyelési Főosztály Radarmete
orológiai Csoportjába, ahol 1978. év végétől csoportveze
tő. 1981. július 1-től megbízták a Szentgotthárd-Farkasfa 
Radarmeteorológiai Obszervatórium vezetésével, ahol 
nyugdíjba vonulásáig (2006-ig) dolgozott.

Völker József 1977-től meghatározó szerepet vállalt az 
MRL-5 típusú orosz radarokon nyugvó országos radar- 
hálózat kiépítésében és későbbi üzemeltetésében, a radar 
adatok távirati formájának kidolgozásában, az operatív 
adatküldés beindításában. Folyamatosan részt vett a 
radarok műszaki ellenőrzésében, amelynek fontossága az 
automatizálást követő időszakban meghatározóvá vált. 
Vezetésével a farkasfai radarállomás a balatoni vihar
előrejelzés háttérbázisává fejlődött.

Az OMSZ elnökének különdíját és oklevelét kapta öt 
társadalmi észlelőnk, akik hosszú évtizedes megfigyelési 
munkával a hátuk mögött, az ország különböző terüle
teiről érkeztek átvenni a díjat és megismerni a Szolgálatot. 
Az észlelőket, s az állomásokat Tamáskovits Károly 
leírásából ismerhetjük meg legjobban.

Gruber Nándor Bp. Árpádföldről
Árpádföld, Budapest XVI. kerülete a Szilas-patak két 

partján, a Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság találkozásá
nál terül el. A csapadékmérő állomás a kerület határán az 
épülő MO-ás körgyűrűtől légvonalban kb. 600 m-re he
lyezkedik el. Az állomás vezetését 1959-ben Gruber Nán
dor vette át elődjétől. 49 éven át végzett pontos méréseit, 
megfigyeléseit köszönve kérjük, hogy továbbra is segítse 
tevékenységünket.
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Hercsik József Kislángról
Kisláng község Fejér megyében, a Mezőföldön helyez

kedik el. Munkatársunk a meteorológiával már 1948-ban 
közelebbi kapcsolatba került, amikor az akkori Méhészeti 
és Méhbiológiai Kutató Intézet neves vezetője és kutatója 
őrösi Pál Zoltán felkérte méhészeti megfigyelésre. A meg
figyeléshez csapadékmérőt és maximum-minimum hő
mérőt kapott, hogy ezen adatokat is mélje. 1960-ban őrösi 
professzor ajánlására az Országos Meteorológiai Intézet 
felkérte csapadékmérő állomás vezetésére, amit azóta is 
töretlenül ellát, immár 48 éve.

Guzina Mihályné Bátorligetről
Szabolcs-Szatm ár-Bereg megye DK-i részén, a 

Nyírségben található település Bátorliget. Legnagyobb 
nevezetessége a híres Bátorligeti ősláp, mely legjob
ban megőrizte a hajdani Nyírség, Nagyalföld történel
mi előtti képét. Az 50 hektáros bátorligeti arborétum 
ma az Alföld természeti múltjának élő múzeuma, 
melyben megtalálhatók a Kárpát-medencében lezajlott 
éghajlatváltozások nyomai. A mikroklímát az arboré
tumot övező erdők biztosítják az itt megőrződött 
különleges növény- és állat-világ számára. Itt vezeti 
immáron 46 éve csapadékmérő állomásunkat Guzina 
Mihályné.

Gurdics Jánosné Csólyospálosról
Csólyospálos Bács-Kiskun megye legdélibb települése. 

Földtani föltárás természetvédelmi területe. Aki ellátogat 
ide, az egész világon egyedülálló jelenséget figyelhet meg 
közelről, hiszen a csólyospálosi feltáráson kívül mind
össze néhány helyről ismert a réti vagy tavi mészkő és 
dolomit képződése. Itt vezeti csapadékmérő állomásunkat 
immáron 45 éve Gurdics Jánosné.

Végül, de nem utolsósorban megköszöntük közel 20 évi 
munkáját Teleki Tiboménak és fiának, Teleki Sándor
nak, akik Kunmadarason a hortobágyi háttérszennye- 
zettségmérő állomáson a meteorológiai méréseket, minta
cserét, állomásfelügyeletet végezték. 2007. szeptem
berében búcsúztunk el tőlük, mert költözésük miatt nem 
tudták tovább vállalni ezt a feladatot.

A kitüntetések átadása után Nagy Zoltán, a Földfelszíni 
Megfigyelések Osztályának vezetője tartott szakmai elő
adást „Meteorológiai megfigyelések az élhető jövőn
kért” címmel. Előadásának anyagát a Légkör e számában 
adjuk közre. A www.met.hu portálon a Hírek, Események 
rovatban is megtalálhatják majd az érdeklődők.

Az ünnepség végeztével az OMSZ elnöke állófogadást 
adott az ünnepeltek és a vendégek tiszteletére.

Sáhó Ágnes

VILÁGNAPI RENDEZVÉNY DEBRECENBEN
Az idei Meteorológiai Világnap témájához kapcsolódva a 
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke a Magyar 
Meteorológiai Társaság Debreceni Csoportja és a Deb
receni Akadémiai Bizottság Meteorológiai Munkabi
zottsága közreműködésével 80 éves a Debreceni Egyetem 
meteorológiai obszervatóriuma címmel nemzetközi 
tudományos szemináriumot rendezett 2008. március 27-én 
Debrecenben. A Nagyváradi Egyetem és a Babes-Bolyai 
Egyetem hallgatói, kutatói aktív részvételükkel járultak 
hozzá a rendezvény sikeréhez.

A szemináriumot Sailer Kornél, a Természettudományi 
és Technológiai Kar dékánja nyitotta meg. Kiemelte az 
obszervatórium történetének legnevezetesebb időpontjait, 
az obszervatóriumnak a Földtudományi BSc képzésben, 
elsősorban a meteorológus szakirány oktatásában játszott 
szerepét. Levélben üdvözölte a rendezvényt Hozó László, az 
OMSZ elnöke. Köszöntőjét így zárta: „Külön üdvözlöm a 
mai rendezvény szakmai programjában szereplő vendé
geket, akik a debreceni kollégákkal összefogva, egyszer (s 
nem újabb nyolc évtized múlva) talán nemes szakmai ha
gyományt teremtenek azzal, hogy az egymáshoz tudomá
nyos érdeklődésben és földrajzi értelemben is közel élő 
kutatók és oktatók számára az országhatár és részben a nyel
vek eltérése sem akadály, sőt talán épp az együttműködés 
megvalósulását serkentő körülmény!"

A szakmai előadások sorát Szegedi Sándor (Meteoroló
giai Tanszék) nyitotta meg A Debreceni Egyetem meteo

rológia obszervatóriumának története című előadásával. 
(Az előadás írott változata e számban megtalálható). Őt 
Florin Moldovan (Babes-Bolyai Egyetem) követte, aki a 
romániai meteorológiai állomáshálózatot mutatta be. 
Jákfalvi Mihály (OMSZ) pedig a hazai állomáshálózatról, 
részletesebben a debreceni szinoptikus állomásról beszélt. 
Iulian-Horia Holobáca (Babes-Bolyai Egyetem) a hőmér
séklet, Adina-Eliza Croitoru (Babes-Bolyai Egyetem) 
pedig a csapadék hosszútávú változását elemezte Kolozsvár 
megfelelő idősorai alapján. Bondor Károly (Nagyváradi 
Egyetem) a napenergiából előállítható váltóáram ipari fel- 
használásának lehetőségeiről szólt. Bartók Blanka (Babes- 
Bolyai Egyetem) előadásában a műholdas napsugárzás 
adatok felszíni mérések alapján történő verifikálását ele
mezte. Costea Monica (Nagyváradi Egyetem) a 
Nagyváradot környező dombvidék potenciális szélen
ergiájának közelítő meghatározására kidolgozott módszert 
és ennek eredményeit ismertette. Végül Bondor Károly 
(Nagyváradi Egyetem) a gázturbinák maximális teljesít
ményének meghatározásával a CO2 kibocsátás csökken
tésének egyik lehetőségére hívta fel a figyelmet.

A rendezvény a részben felújított 80 éves obszervatórium 
meglátogatásával zárult.

Az előadások megtalálhatók tanszékünk honlapján: 
http://meteor.geo.klte.hu/.

Tar Károly
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M eteorológiai m e g fig y e lé se k  az é lh e tő
jö v ő n k é r t

Bevezetés
Nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy Földünk éghaj
latának változásai sokszor döntő mértékben befolyásolták 
az emberiség történetét. Természetesen ezen kijelentést 
szinte lehetetlen direkt módon igazolni, mivel egyrészt, az 
emberiség történelmének egy jelentős részére alig, vagy 
egyáltalán nincsenek megbízható régészeti leleteink, más
részt, a már birodalmak, államok keretei között fejlődő 
társadalmakra az éghajlati tényezők csak áttételesen fej
tették, illetve fejtik ki hatásaikat.

Jelenlegi tudásunk szerint, az emberré válás folyamán 
kb. 100-300 ezer évvel ezelőtt kezdtek véglegessé válni 
az ember napjainkra jellemző legfontosabb külső és belső 
sajátosságai. Ha ezt az időszakot, tehát az elmúlt 100-300 
ezer év jelenleg rendelkezésre álló hőmérsékleti adatsorát 
tekintjük, abban egyértelműen nyomon követhető a földi 
klíma változékonysága (1. ábra), az egymást követő 
glaciális és interglaciális időszakok. Az utolsó 100 ezer év 
esetében a jégkorszak hatásaként egyértelmű egy csök
kenő hőmérsékleti tendencia, melynek eredményeképpen
i.e. 20 000 körül a Föld egyik leghidegebb időszakát élte 
át. Habár a homo sapiens ebben az időszakban, tehát az 
utolsó 50-75 ezer évben, biológiai értelemben már alig 
különbözött a mai embertől, fejlődési pályája, az időszak
ban végbemenő igen fontos képességbeli változások elle
nére, aránylag lassúnak tekinthető. Jellemzően elszigetelt 
közösségekben, hordákban, vándorló életmódot folytatott, 
vadászattal, halászattal, bogyók gyűjtögetésével fenntart
va magát. Az említett életmód, a zorduló klímaviszonyok, 
illetve az ehhez társuló gyérülő táplálék források mellett 
az emberiség létszáma is csak lassú fejlődést mutatott. 
Természetesen a fenti kijelentések csak az ezt követő 
időszakok fejlődési ütemének tükrében értelmezhetők.

Aztán kb. 18 ezer évvel ezelőtt hirtelen vége szakadt az 
utolsó jégkorszaknak, amely hatására gyors és nagyará
nyú, közel 10 fokos hőmérséklet emelkedés jelentkezett a 
Föld átlaghőmérsékletében, egy relatív stabil és meleg

' A 2008. évi Meteorológiai Világnapon elhangzott előadás

klímát eredményezve bolygónk felszínén (1. ábra). Ezzel 
a folyamattal gyakorlatilag párhuzamosan az emberiség 
fejlődésében is egy olyan változás történt, amely kiinduló 
pontként tekinthető azon folyamat során, melynek ered
ményeképpen az emberiség elérte jelenkori technikai és 
civilizációs fejlettségi szintjét. Ezen kiinduló pont az 
ember letelepedése volt. A letelepedés hatására a nomád 
életmódot felváltotta a növénytermesztés és az állatte
nyésztés, létrejöttek azon első városok, államok, kultúrák, 
melyekhez kapcsolódóan már egyre növekvő számban 
állnak rendelkezésre régészeti leletek.

A kialakuló ősi államok, kultúrák esetében azok voltak 
a legsikeresebbek, melyek a társadalmi, és természeti erő
forrásokat a legoptimálisabban tudták használni, illetve 
megfelelően igazodtak a kialakul geopolitikai erőviszo
nyokhoz. Ám kétségtelen, hogy a földi klíma kedvezőtlen 
változásai nagy népvándorlásokat indíthattak el, valamint 
az ősi államok és birodalmak esetén felerősíthették a fej
lődéssel sokszor párhuzamosan jelentkező belső társadal
mi feszültségeket, megbontva a kialakult külső erőviszo
nyokat, melyek birodalmak bukásához, illetve keletke
zéséhez vezettek.

Az éghajlat változékonysága az élelmiszer biztonság és 
egyéb más tényezőkön keresztül egészen a közelmúltig 
nagymértékű függőséget eredményezett az emberek 
életében. Ez a helyzet napjainkra jelentősen módosult, 
mivel a technikai fejlődés eredményeképpen sokszor már 
eredményes válaszokat tudunk adni a természet szeszé
lyeinek kihívásaira. Talán nem kell bizonygatni, hogy 
ezen áldásokban a Föld nem minden lakója részesül egy
formán, és a természet szeszélyei által okozott emberi 
szenvedéseknek még korunkban is nap, mint nap tanúi 
lehetünk.

Feltehetjük azt a furcsa kérdést, hogy például az ókori, 
vagy jelenkori civilizációnk kiszolgáltatottabb-e a termé
szet szeszélyeinek? A válasz nem biztos, hogy annyira 
egyértelmű, mint ahogy első látásra tűnik. Napjainkban, 
amikor emberek 10 milliói koncentrálódnak igen kis terü
leteken, mely területek esetenként természeti katasztrófák 
nagyfokú kockázatának vannak kitéve, és amikor az alap
vető infrastruktúrák megfelelő működése az emberiség 
egy jelentős részénél életbevágó fontosságú, nos ezek után 
talán úgy fogalmazhatunk, hogy az Egyiptomi Közép- 
birodalom bizonyosan kiszolgáltatottabb volt, de talán 
kevésbé volt érzékeny, mint jelenkori civilizációnk. 
Természetesen ezen kijelentés erősen spekulatív és nem 
veszi figyelembe azt a tényt, hogy napjainkban is a Föld 
egyes területeinek és országainak technikai és civilizációs 
fejlettségi szintjében óriási különbségek tapasztalhatók.
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Egy dolgot azonban bizonyosan kijelenthetünk a régmúlt 
és napjaink civilizációinak összehasonlításakor, mégpedig 
azt, hogy napjainkra az ember olyan mértékben használja, 
illetve kihasználja a természet erőforrásait, hogy azon ke
resztül már beleszól a természet megszokott életébe, fel
gyorsíthatva a földi klíma számunkra kedvezőtlen változását.

Összefoglalva a bevezetőben elhangzottakat, egyértel
mű, hogy az emberiség jövője, pontosabban fogalmazva 
jobb és emberhez méltó jövője érdekében egyre fontosab
bá válnak azon igazodási stratégiák, melyek segítségével 
sikeres válaszok adhatók egyrészt, a természet szeszé
lyeinek kivédésére, másrészt, a természeti környezetünk
ben bekövetkező változásokra.

Ám a sikeres igazodási stratégia elképzelhetetlen 
anélkül, hogy tisztában lennénk környezetünk, azon belül 
légkörünk jelenlegi állapotával, illetve az ott végbemenő 
jövőbeni változásokkal. Ezt a gondolatot hangsúlyozza a 
WMO, amikor a 2008-as Meteorológiai Világnap alkal
mával központi gondolatként az emberiség szebb jövő
jének érdekében Földünk megfigyelését jelöli ki.

Globális és lokális megfigyelőrendszerek 
bolygónk megfigyelésére
A bevezetőben az igazodási stratégiák esetében a légköri 
folyamatok két időskáláját emeltük ki. Amikor a termé
szet szeszélyeiről beszéltünk akkor jellemzően a rövid 
időskálán lezajló, veszélyes időjárási eseményekre gon
doltunk, míg a természeti környezetünkben bekövetkező 
változások a Föld éghajlatának hosszabb időszakra 
vonatkozó változásait jelentik. A Föld egy adott pontján 
lejátszódó rövid időskálájú, veszélyes időjárási ese
mények esetében is általában megállapítható, hogy azok 
időben és térben jóval nagyobb légköri képződmények 
hatásaiként jelentkeznek, vagy másképpen fogalmazva az 
időjárási események nem  ismernek országhatárokat. 
Amikor pedig Földünk klímájának hosszú távú változásait 
szemléljük, a térbeni és időbeni dimenziók tovább 
szélesednek. Egyértelmű tehát, hogy Földünk légkörének 
megfigyelésében egyfajta globális szemléletmódot kell 
követnünk, amit a WMO m ár megalakulása óta képvisel, 
és amely szervezet a nemzeti meteorológiai, illetve 
hidrometeorológiai szolgálatokkal együttműködve úttörő 
szerepet töltött be a globális megfigyelőrendszerek 
kiépítésében és működtetésében.

Ebben az együttműködésben a tagországok lehetősé
geik szerint létrehozzák és működtetik saját mérőrend
szereiket, mely rendszerek által szolgáltatott mérési ered
mények egy jelentős részét a tagországok számára 
elérhetővé teszik, míg a WMO feladata a tagországok 
közötti adat és információ cseréhez kapcsolódó szervező, 
harmonizáló, kezdeményező szerepkör. A tagországok 
mérési adataira épülve az adatfeldolgozó központok aztán 
olyan szolgáltatásokat juttatnak vissza az együttműködő 
tagországoknak, melyek minőségi változást jelentenek a 
kiindulási adatokhoz képest.

Ezen együttműködés keretein belül működő legrégebbi 
és legismertebb mérőhálózat a GOS (Global Observing 
System). A föld-légkör rendszer, térbeli és időbeli dimen
zióit, valamint állapotjelzőit tekintve igen bonyolult rend
szer, így nem meglepő a GOS-hoz tartozó mérőrendsze
rek sokszínűsége (2. ábra).

A legfontosabb mérőrendszerek a következők:
• Földfelszíni megfigyelő rendszerek;
• Légköri megfigyelő rendszerek;
• Műholdas mérőrendszerek;
• Levegőkémiai mérőrendszerek;
• Óceáni megfigyelő rendszerek
• Klímahálózatok

2. ábra: A GOS (Global Observing System) mérőrendszerei

Földfelszíni megfigyelő rendszerek
A földfelszíni megfigyelő rendszerek a leghosszabb múlt
tal rendelkeznek az említettek közül. A mérési program
juk általában az alapvető földfelszíni meteorológiai 
paramétereket, tehát a léghőmérsékletet, légnedvességet, 
légnyomást, szélsebességet és irányt, valamint a csapadék 
mennyiségét tartalmazza, melyek sok esetben vizuális 
megfigyelésekkel is kiegészülnek. A földfelszíni mérő
hálózatokból származnak azok a hosszú, esetenként év
századnál hosszabb mérési sorok, melyek felvilágosítást 
adnak a legalapvetőbb meteorológiai paraméterek, például 
a léghőmérséklet és csapadékmennyiség évtizedekre 
visszanyúló változásairól. A földfelszíni megfigyelő 
hálózatok mérési programja gyakran kiegészül agromete
orológiai, hidrológiai, levegőkémiai, illetve légkörfizikai 
mérésekkel. A Földön mintegy 10 000 ilyen mérőállomás 
működik melyek általában óránként, vagy háromóránként 
végeznek méréseket. Ezek közül mintegy 4 000 mérőál
lomás az, amely a GOS mérőrendszeréhez tartozik.

A földfelszíni mérőrendszerekben az utóbbi évtizedek
ben egyre inkább az automatizált mérőrendszerek mű
ködése dominál, általában jóval részletesebb adatsorokat 
szolgáltatva a felhasználók számára.

Mivel a mérőállomások adatainak egy jelentős része be
kerül a nemzetközi adatforgalomba, az adatok egységes
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kezelhetősége alapvető fontosságú. Ennek érdekében a 
WMO a múltban és a jelenben is egyre növekvő 
erőfeszítéseket tesz az adatok módszertani és méréspon
tossági szempontból történő egységes értelmezhetősége 
érdekében, ajánlások összeállításával, nemzetközi 
etalonok fenntartásával, műszer összehasonlítások és szak
mai konferenciák rendezésével.

Minthogy a Föld felszínének jelentős részét víz borítja, 
a szárazföldi mérések mellett alapvető fontosságúak azon 
felszíni mérések, melyeket hajókon, fúrótornyokon, kötött 
és úszóbójákon végeznek az óceánok vízfelszínének és az 
afeletti légrétegek állapotának nyomon követésére.

A mérőrendszerek egyértelműen más kategóriája, ám 
általában mégis a földfelszíni mérőrendszerek közé 
soroljuk az időjárási radarokat, melyek a csapadék inten
zitására és területi eloszlására adnak felvilágosítást. 
Szerepük a jövőben a maihoz képest is szinte bizonyosan 
nő, mivel egyrészt, a folyamatos módszertani fejlesztések 
eredményeképpen már egyre megbízhatóbb mennyiségi 
csapadékbecslésre alkalmasak, másrészt, az időjárási 
radarok pontos képet adnak a veszélyes időjárási jelen
ségek (heves zivatarok, trópusi ciklonok, tornádók) 
mozgásáról, fejlődéséről.

A légkör állapotát megfigyelő rendszerek
A légkörben zajló folyamatok megértéséhez nélkülözhe
tetlen a legfontosabb fizikai állapotjelzők vertikális elosz
lásának ismerete, melynek egyik legfontosabb felhasz
nálási területe az előrejelzési modellek.

A légkör állapotának vertikális eloszlását legtöbbször 
rádiószondás mérésekkel határozzuk meg, mely mérések 
alapvetően a léghőmérsékletre, légnedvességre, légnyo
másra, szélsebességre és szélirányra vonatkoznak. 
Napjainkban mintegy 900 helyen végeznek rádiószondás 
méréseket általában napi két alkalommal több 10 km 
magasságig meghatározva az említett paraméterek verti
kális eloszlását. A rádiószondák mérési programja a 
korábban említetteken túl gyakran kiegészül speciális 
mérésekkel, mint például az ózon, vagy a légköri radioak
tivitás mérése.

A rádiószondás mérőállomások területi eloszlása igen 
egyenetlen, így sajnos a Föld óriási területeiről ilyen infor
mációk nem állnak rendelkezésre. Ezen segítenek nap
jainkban azon speciális repülőgépes mérések, melyek 
során főleg az utasszállító repülők fedélzeti berendezései 
szolgáltatják a légkör adott magasságának léghőmérséklet 
és légnyomás adatait, szélviszonyait. Ezen mérési adatok 
szinte késleltetés nélkül bekerülnek a nagy adatközpon
tokba, ahol feldolgozva és értékelve azokat, nagyban hoz
zájárulnak a légköri képződmények mozgásának, 
fejlődésének előrejelzéséhez.

Érdekességképpen említjük meg az időjárási robotre- 
pülőket, ejtőszondákat, melyek főleg a veszélyes időjárási 
képződményekről szolgáltatnak pótolhatatlan informá
ciókat.

A profil mérésék egy teljesen más kategóriáját jelentik 
a napjainkban egyre inkább terjedő windprofilerek, me
lyek távérzékeléssel, elektromágneses hullámok kibocsá
tásával határozzák meg a léghőmérséklet, illetve a szél
viszonyok függőleges eloszlását.

Műholdas megfigyelő rendszerek

3. ábra: A GOS műholdas megfigyelő rendszere

A GOS műholdas megfigyelő rendszerét napjainkban 16 
operatív és egyéb feladatot ellátó műhold alkotja, melyek 
részben kvázipoláris, részben geoszinkron műholdak (3. 
ábra).

A műholdas mérések gyakorlatilag bolygónk teljes fel
színének állapotáról képesek folytonos információt szol
gáltatni. Különösen fontosak ezek az információk a Föld 
nagykiterjedésű lakatlan területeire vonatkozóan, mint az 
óceánfelszínek, sivatagok, kiterjedt erdőségek, pólusok. A 
WMO fontos szervező szerepet tölt be annak érdekében, 
hogy a műholdas mérések lehetőleg egyenletes fedett
séget biztosítsanak bolygónk felszínén.

Néhány példa a műholdak által szolgáltatott legfon
tosabb információkról:

-  Felhőborítottság meghatározása a látható és infra tar
tományban végzett mérésekből;

-  Fégkör vízgőztartalmának meghatározása;
-  Szélmezők, hőmérséklet és nedvesség profilok;
-  Fégkör kémiai összetevőinek profilmérései;
-  Egyéb geofizikai mérések (pl. napállandó);
-  Talajfelszín állapotának, növényborítottság változásá

nak globális léptékű követése;
-  Globális szintű felhőzet borítottság, légköri aeroszol 

tartalom;
-  Óceán és földfelszín, sztratoszféra hőmérséklet;
-  Föld hosszúhullámú egyenlegének meghatározása.

A légkör kémiai összetételét elemző 
mérőrendszerek
A légkör kémiai összetétele természetes okok következ
tében is számottevően változhat, ám főleg az Ipari Forra
dalom óta az emberi tevékenység is ezen változás elő
idézőjévé vált.
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A légkör kémiai összetétele két alapvető szempontból is 
érdekes számunkra, egyrészt, a tiszta levegő alapvető élet- 
feltétel az ember számára, másrészt a légkör kémiai 
összetétele direkt módon befolyásolja Földünk klímáját.

Ezen mérőrendszerek által végzett legfontosabb mérési 
feladatok:
>  Üvegházhatású gázok a szén-dioxid, metán, 

nitrogén-oxidok, illetve a vízgőz direkt módon befolyá
solják földünk klímáját, annak minden nemkívánatos 
hatásával együtt (légkör melegedése, csapadékviszonyok 
változása, rendkívüli időjárási események gyakoriságának 
növekedése);
>  A légkörben található természetes és mesterséges 

aeroszolok, egyrészt, a napsugárzásra gyakorolt hatásuk 
miatt, másrészt azért, mert kémiai és felhőfizikai folyama
tokon keresztül ugyancsak klímamódosító hatással bírnak;
>  Egészségkárosító és az ózoncsökkenésben is szere

pet játszó halokarbonok, bróm, klór, reakcióképes gázok 
(kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok) koncentrá
ciójának mérése;
>  Kimondottan az emberi egészségre ártalmas termé

szetes (pl. pollen, por) és mesterséges eredetű összetevők 
(fosszilis égéstermékek, füst, korom, kén-dioxid, külön
böző ipari technológiákból, közlekedésből származó 
szennyező anyagok) mennyiségének meghatározása;
>  A sztratoszférikus ózon mennyiségének változását 

követő mérések.
Az igen szerteágazó mérési feladatokhoz a mérőrend

szerek sokszínűsége tartozik: felszíni levegő analizátorok 
és mintavevők, spektroszkópiai úton működő berende
zések, profilmérő berendezések, műholdak.

A légkör kémiai összetételének megállapítása érde
kében végzett mérések nemzetközi összehangolásában 
kiemelkedő szerepe van a W MO által koordinált GAW- 
nak (Global Atmosphere Watch).

Klímahálózatok
Ahhoz, hogy a földi klíma változását egyértelműen 
nyomon követhessük, megbízható és hosszú mérési adat
sorok szükségesek az óceánok felszíni és mélyebb vizei
ben, a jégmezők és szárazföldek állapotában, valamint a 
légkör fizikai jellemzőiben és kémiai összetételében történő 
változásokról. És ne feledkezzünk el a legalapvetőbb infor
mációról, vagyis a Napból érkező sugárzási energiáról.

Nyilvánvaló, hogy ilyen összetett feladat esetén nem 
lehet egyetlen "üdvözítő" globális klímahálózatról beszél
ni, a megoldás inkább a korábban említett mérőrendszerek 
mérési eredményeinek ezen szempont szerinti összeren
dezése (a korábbi megfigyelőrendszerek esetében szinte 
minden esetben találtunk utalást a mérések klíma vonat
kozásaira). Mondhatjuk, hogy a szárazföldi és óceáni, 
légköri és műholdas megfigyelőrendszerek működésének 
egyik kicsúcsosodása, amikor eredményeik egy adott 
szempont szerinti egységes értelmezése minőségi vál
tozást eredményez.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
megfigyelő rendszerei

Ahogy korábban láttuk, a GOS megfigyelőrendszere 
lokális megfigyelő rendszerekből épül fel, amihez a ma
gyar nemzeti szolgálat is lehetőségeihez képest hozzájárul.

Az OMSZ által működtetett főbb megfigyelőrendszerek a 
következők:

• 565 hagyományos csapadékmérő állomás;
• 101 automata szinoptikus és klíma állomás, 9 hagyo

mányos klímaállomás;
• 3 időjárási radar;
• 2 rádiószondázó állomás (Bp. napi kétszeri, Szeged 

napi egyszeri felszállás);
• 2 windprofiler;
• 5 mérőállomásból álló villámlokalizációs hálózat;
• Levegőkémiai és légkörfizikai mérőhálózat (felszíni 

ózon, kén-dioxid, sztratoszférikus ózon, légköri 
radioaktivitás).

Az OMSZ mérőhálózatában két olyan fejlesztés zajlik, 
melyek Magyarországot tekintve az időjárási és klímavál
tozáshoz kapcsolható kockázatok csökkentésével a szebb 
jövőnket szolgálhatják.

Az egyik, az automata felszíni mérőhálózat adattováb
bítási rendszerében történt fejlesztés, melynek eredmé
nyeképpen a korábbi jellemzően betárcsázós telefon 
modemeket GPRS alapú adatátvitelre cseréltük. Ennek 
eredményeképpen a korábbi decentralizált adatgyűjtési 
szisztéma centrálissá vált az óránkénti, illetve 3 óránkénti 
adattovábbítás pedig 10 percre csökkent, ami gyakorlati
lag a mérőállomások adatainak real-time elérhetőségét 
jelenti.

A másik fejlesztés az OMSZ földfelszíni megfigyelő 
hálózatához szorosan kapcsolódó mérőhálózat létreho
zása, melynek célja a globális klímaváltozás Magyar- 
ország éghajlatára gyakorolt hatásának a jelen helyzettől 
kiinduló, pontos és megbízható mérési programmal 
történő nyomon követése. Az OMSZ meglévő felszíni 
mérőhálózata természetesen alapvető fontosságú az 
említett kérdés tisztázása érdekében, ám ez a hálózat igen 
sokcélú, míg az új mérőhálózat kizárólag klímaszempon
tokat tart szem előtt. A mérőhálózat létrehozását a Jedlik 
Ányos pályázat támogatja.

A mérőhálózat a tervek szerint 4 mérőállomásból épül 
fel, melyek közül egy mérőállomás a többihez képest rész
letesebb, bővebb mérési programmal rendelkezik. A 4 
mérőállomás mérési programja jellemzően a talaj közeli 
légrétegekben (max. 10 m), illetve a talaj, felszín közeli 
rétegeiben játszódó folyamatokat vizsgálja. A 4 mérőál
lomás kiegészül a kékestetői mérőállomás napsugárzás 
mérési programjának bővítésével, a légkör átbocsátó 
képességének nyomon követése érdekében.

A mérőhálózat létrehozása több szempontból is újszerű, 
amely megmutatkozik a mérőállomások helyszínének
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kiválasztása, a mérési program meghatározása, illetve az 
alapvető paraméterekhez kapcsolódó, a mérési pontosság 
növelését célzó módszertani vizsgálatokban.

Prioritások a mérési program összeállításánál:
-  Alapvető klíma paraméterek (léghőmérséklet, csapa

dék) hosszú távú változásának lehető legpontosabb 
(méréstechnika) és legmegbízhatóbb (módszertan) 
meghatározása.

-  Egyértelmű igény a hagyományos 2 m-es magasság 
feletti mérésekre - mérőtorony - gradiens mérések.

-  A felszín energia egyenlegének meghatározása -  
légnedvesség és szélsebesség gradiens, sugárzási 
egyenleg (kiemelt paraméter a légkör hosszúhullámú 
visszasugárzása) talajhőmérséklet, talajnedvesség -  
lehetőség szerint a jelenlegi gyakorlatnál nagyobb 
mélységekben, hőáram.

-  Korrekt energia egyenlegmérések -  Eddy korreláció, 
szónikus anemométer, vízgőz, szén-dioxid koncent
ráció mérések.

A mérőhálózat létrehozásának lépései
2006: Módszertani előkészítő vizsgálatok

• A hőmérsékletmérésekhez kapcsolódó vizsgálatok
A léghőmérséklet mérések megbízhatóságát alapvetően 

befolyásolja a szenzorok elhelyezésére szolgáló 
árnyékoló szerkezetek felépítése, melyek kedvezőtlen 
esetben akár nagyságrendileg is nagyobb hibát okozhat
nak, mint maguk a mérőszenzorok. A különböző 
árnyékolók összehasonlító vizsgálatára az OMSZ 
Marczell György Főobszervatóriumában módszertani 
mérőkertet alakítottunk ki (1. kép), ahol alapvetően az 
alábbi kérdéseket vizsgáltuk:

-  Referencia kérdése;
-  Különböző felépítésű hőmérő árnyékolók által oko

zott hiba;
- A  mérési pontosság növelésére vonatkozó fejlesz

tések.

/. kép: Az OMSZ Marczell György Főobszervatóriumában 
kialakított módszertani mérőkért

• A csapadékmérésekhez kapcsolódó vizsgálatok
A léghőmérséklet mellett a csapadék a másik para

méter, melynek hosszú távú, megbízható mérése alapvető 
fontosságú. Sajnos a csapadékmérések esetében főleg hó 
csapadék esetében a mérési körülmények esetenként több 
tízszázalékos hibát okoznak a mennyiség meghatáro
zásában. Ezen tényezők közül egyértelműen a szél a leg
dominánsabb, amely hatás főleg hó esetén jelentkezik. 
Magyarország klímaviszonyai mellet sajnos a téli hó 
csapadék mennyisége igen nagy ingadozást mutat, ami 
esetenként a teljes hiányt is jelentheti. Ilyen viszonyok 
mellett a szabadtéri vizsgálatok igen bizonytalan 
kimenetelűek és ezért döntöttünk a probléma, modelle
zéssel történő vizsgálata mellett, melyet a BME Áramlás
tan Tanszékén FLUENT 6.2 modell segítségével végez
tünk el.

A modell segítségével különböző geometriai felépítésű 
csapadékmérőket, illetve szélámyékoló berendezéseket 
vizsgáltunk hó és eső csapadék esetén egyaránt. A 4. 
ábrán egy automata csapadékmérő, illetve ugyanazon 
eszköz szélámyékoló berendezéssel kiegészített változatá
nak áramlásmódosító hatását láthatjuk.

4. ábra: A csapadékmérők áramlás módosító hatása (BME Áramlás
tan Tanszékén FLUENT 6.2 modell futtatás eredményei)
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• Mérőhelyek kiválasztása

5. ábra: Magyarország hőmérséklet és csapadékviszonyainak 
változásai az elmúlt évtizedekben

Magyarország hőmérsékleti és csapadékviszonyainak 
az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásait bemu
tató két ábra (5. ábra) egyértelműen igazolja, hogy az 
ország nyugati és keleti részén mentek végbe a legerősebb 
változások a hőmérséklet és csapadékviszonyok tekinte
tében.

Míg az ország nyugati részén az erőteljes melegedés a 
csapadék mennyiségének csökkenését vonta maga után, 
addig a keleti régióban a melegedést csapadékcsökkenés 
nem kísérte.

Ezek alapján egyértelmű, hogy a négy mérőállomás 
közül egy az ország nyugati, míg egy az ország keleti 
részébe kell, hogy kerüljön. A másik kettőt terveink 
szerint az Alföld középső részére, illetve elhe
lyezkedésének sajátossága miatt a Bükk-fennsíkra 
telepítjük.

Az előzőek alapján 2007 évben az első mérőállomás 
telepítésére Debrecenben az Agrártudományi Egyetem 
Kismacsi Agrometeorológiai Obszervatóriumában került 
sor, mely mérőállomás a négy mérőállomás közül bővített 
mérési programmal rendelkezik.

2007: A debreceni bővített mérési programmal működő 
mérőállomás telepítése és a kékestetői mérőállomás nap
sugárzási mérési programjának bővítése

A debreceni mérőállomás mérési programja alapvetően 
az ún. Eddy-korrelációs technikán alapuló fluxus számítá

sok tekintetében különbözik a többi mérőállomás mérési 
programjától (2. kép). Ennek segítségével lehetőség nyílik 
a felszín teljes energia egyenlegében szereplő szenzibilis, 
illetve latens hő áramok pontos meghatározására. Ezen 
mérések az operatív jelleg mellett kutatási célokat is szol
gálnak. A mérőállomáson ezen kívül meghatározásra 
kerül a felszín energia egyenlegének többi főbb kompo
nense úgymint, a napsugárzási egyenleg, illetve a talajban 
tárolódó hőmennyiség (3.-4. kép). A  debreceni mérőál
lomáson a mérési programnak a többi három mérőál
lomáshoz történő kompatibilitását a 10 méteres mérő
torony biztosítja. (5. kép) Az említett kutatási témák 
egyike az Eddy-korrelációs technikával, illetve a mérő
torony mérésein alapuló ún. gradiens módszerrel megha
tározott szenzibilis és latens hő áramok összehasonlítása.

2. kép: A latens és szenzibilis hő áramok meg
határozására szolgáló mérőrendszer

3. kép: A sugárzási egyenleg meghatározására szolgáló 
mérőrendszer
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4. kép: Mérőszenzorok a talajnedvesség, talajhőáram és talaj- 
hőmérséklet mérésére

A kékestetői mérőállomásunk napsugárzási mérési prog
ramjának bővítése alapvetően az 1000 méter feletti „za
vartalan” légrétegek napsugárzás átbocsátó képessé
gének hosszú távú detektálását célozza. A bővítés után a 
mérési program az alábbiak szerint alakul:

-Aeroszol mennyiségének meghatározása 4 standard 
hullámhosszon;

-  Direkt, diffúz és globál napsugárzás mérése;
-  Égbolt hosszúhullámú sugárzásának mérése.
Mivel az említett mérési paramétereket a budapesti nap

sugárzási mérőállomás mérési programja is tartalmazza, 
így a két mérőállomás mérési eredményeinek összehason
lításával képet kaphatunk az alsóbb, az emberi tevékeny
ség által erősebben érintett légrétegek optikai átbocsátó 
képességében történő változásokról.

5. kép: 10 méteres mérőtorony a léghőmérséklet, 
légnedvesség és szélsebesség gradienseinek 

meghatározására

2008: A mérőhálózat három standard mérési program
mal működő mérőállomásának telepítése.

Az  idei évben telepítendő mérőállomások mérési pro
gramját és kiépítését a 3.-5. képen követhetjük nyomon.

Nagy Zoltán

Sir Brian Hoskins 
az új, brit klímakutató intézet élén

Önálló éghaj latkutató intézetet hozott létre 2007. februárjában 
a világ öt legjobb egyeteme között számontartott, londoni 
Imperial College. A Grandiam Institute fór Climate Change 
működését a bostoni multimilliomos házaspár, a környezet- 
védelem területen aktívan tevékenykedő Jeremy és Hannelore 
Grantham által vezetett Grantham Környezetvédelmi Ala
pítvány teszi lehetővé. Az alapításkor kiadott küldetésnyi
latkozat szerint az intézet négy multidiszciplináris kutatási 
területtel foglalkozik. Ezek a következők: a Föld bolygó rend
szereinek vizsgálata, a sebezhető ökológiai rendszerek és a 
társadalmi jólét összefüggései, a fenntartható fejlődés jövő
képe, valamint kockázatok, szélsőségek és visszafordíthatat
lan változások kutatása.

Az intézet vezetésére 2008. januárjában Brian Hoskins pro
fesszor, a Readingi Egyetem kutatója kapott megbízást, akit 
Olvasóink is ismerhetnek abból az interjúból, amit Horváth F. 
Ákos meteorológus hallgató készített vele folyóiratunknak, és 
ami 1995. évi 2. számunkban jelent meg.

Kutatóként leggyakrabban a potenciális örvényességgel és a 
vertikális mozgások vizsgálatával kapcsolatos eredményeit 
emlegetik, de emellett évek óta foglalkozik az éghajlatvál
tozás kérdéseivel is. Szakmai lektora és társszerzője az IPCC 
Negyedik értékelő jelentésében a 3. fejezetnek.

A Grantham Éghajlatváltozási Intézet kutatási profiljába 
eső kérdéseket a világ valamennyi országában vizsgálják, 
ezért az új intézmény munkatársainak tevékenységéről min
den bizonnyal gyakran fogunk hallani.

Gyúró György

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket, amelyeket a 

kislexikonban szerepelnek]

komplex mutató
Bonta I. és Hirsch T.: Hidegpárna: a helyzet változatlan 

A hőmérséklet, a szél, a felhőzet és a csapadék előre
jelzésének százalékos beválásából készített súlyozott 
átlag. A súlytényezőket az OMSZ előrejelzéseinek leg
gyakoribb felhasználási területei alapján határozták 
meg az Időjárás Előrejelző Osztály munkatársai.

autokorreláció
Domonkos P.: Homogenizáló módszerek...

Annak mértéke, milyen erős lineáris kapcsolat (egye
nes arányosság) van egy statisztikai változó és annak 
korábbi értékei között.

Összeállította: Gyúró György
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HIDEGPÁRNA: A HELYZET VÁLTOZATLAN
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is az inverziós 
helyzetek jelentették az egyik legnagyobb problémát az 
előrejelzési modellek számára, amelyek ilyen helyzetek
ben jelentősen alábecsülik az alacsonyszintű felhőzetet, s 
ennek következtében alábecsülik a minimum, és fölébe- 
csülik a maximum hőmérsékletet. Mindez annak ellenére 
történt, hogy mind az ECMWF, mind az ALADIN modell 
esetében a fejlesztők évek óta jelentős erőfeszítéseket 
tesznek a modell javítása érdekében. Az ECMWF-nél 
például a 2005-ben végrehajtott új fejlesztés éppen ezt a 
problémát volt hivatott kiküszöbölni (Martin Köhler, 
ECMWF Newsletter No. 104-Summer 2005). Az inver
ziós helyzetek kezelését illetően azonban jelentős javulás
ról a 2007-es előrejelzések alapján sem lehet beszámolni. 
Jó hír ugyanakkor, hogy az ALADIN modell a korábbi
akhoz képest mindenképpen jobb ezekben a szituációk
ban, és az ECMWF modellnél is lehetett olyan napokat 
találni, amikor a modell az átlagosnál lényegesen jobban 
kezelte ezeket a helyzeteket.

Tartós inverziós helyzet 2007. december 
második felében
Novemberben és december elején még úgy látszott, 
hogy a modellek ebben az évben a korábbiaknál jobban 
kezelik az inverziós helyzeteket. Az ECMWF modell 
néhány esetben különösen sikeres volt ilyen szempont
ból, így például november 21-én, amikor a modell az 
előrejelzésében területileg is pontosan tudta azonosítani 
az inverziós területeket. Sajnos a fenti eset nem 
bizonyult tipikusnak, december második felében egy 
sokkal stabilabb, és egyértelműbb inverziós helyzetbén 
az ECMWF modell napokig (közel két hétig) jelentősen 
alábecsülte az inverzió hatását, miközben a 2004. de
cemberi helyzethez hasonlóan a szinoptikusok jelen
tősen javítani tudtak a modellek eredményein. Meglepő 
módon ezekben a napokban az ALADIN modell, amely 
az elmúlt években még az ECMWF modellnél is rosz- 
szabbul kezelte az inverziót, jobbnak mutatkozott.

A hosszantartó inverziós időszak december 19-én 
kezdődött. Előrejelzésénél különös nehézséget okozott, 
hogy az anticiklon közepe ekkor még tőlünk északnyu
gatra volt, és a talaj közeli légrétegeket nem számítva még 
viszonylag erőteljes északi, északnyugati áramlás 
uralkodott. A hidegpárna hirtelen kialakulása mellett 
szólt, hogy északi, északnyugati áramlással az itt lévő, a 
felszín közelében megrekedt hideg levegő fölé az éjszakai 
óráktól a magasban 5-6 fokkal melegebb levegő érkezett. 
Az erős inverziós rétegződéshez hozzájárult, hogy éjszaka 
a derült ég alatt a talaj közelében erősen lehűlt a levegő, 
különösen az ország déli felén, ahol jelentős hótakaró is 
volt. Kecskeméten például -15 fokot mértek. Mivel haj
nalban mindenütt leállt a szél, és a magasban erőteljes

melegadvekció kezdődött, egyre többfelé képződött sűrű 
zúzmarás köd, miközben a Tátrát megkerülve északnyu
gat és északkelet felől a korábbi napokban Lengyelország 
felett képződött alacsonyszintű felhőzet advektálódott a 
Kárpát-medence térségébe (1. ábra). A beáramló és 
fokozatosan terjeszkedő stratus felhőzet illetve a középső 
országrészben napközben is megmaradó köd „össze
olvadása” következtében a 12 UTC-s műholdkép szerint a 
déli órákra gyakorlatilag az egész országot összefüggő 
alacsonyszintű felhőtakaró bontotta be.

.

' ' WM
1. ábra: MSG éjszakai, 06 UTC-s (fent) és nappali (lent), 12 UTC-s 

műholdképe 2007. december 19-én: a világos területeken 
alacsonyszinti felhőzet, illetve köd van

A szinoptikus az előző napon adott prognózisában 
számolt azzal, hogy éjszaka a derült, szélcsendes 
időjárás következtében többfelé képződik köd, majd 
napközben a köd egy része megmarad, illetve többfelé 
inverziós felhőzet is létrejön. Emiatt a modellekkel
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ellentétben, amelyek lényegében derült időt adtak, nap
palra is (ld. a 2. ábrát) változóan felhős, többfelé tartó
san ködös időt prognosztizált. A több felhőre és ködre 
tekintettel átlagosan 1-3 fokkal hidegebbet adott, mint a 
modellek.

2. ábra: Az ECMWF modell összfelhőzet előrejelzése
2007. december 19-re.

A modell többnyire derült időt jelzett előre, -2, +3 fokos hőmérsék
lettel, miközben a valóságban túlnyomóan borult, sokfelé ködös idő 

volt, és általában csak 0, - 6 fokot mértek. A modell futtatásának 
időpontja december 18. 00 UTC

A komplex mutatót* tekintve, bár a szinoptikus több, 
mint 6%-kal jobb előrejelzést adott, mint az ECMWF 
modell, mégsem tekinthető sikeresnek ez a prognózis. 
Felhőzet esetében a változóan felhős helyett jobb lett 
volna a többnyire erősen felhős megfogalmazást adni, 
maximumhőmérséklet esetében pedig a prognosztizált 
-1, +4 fok helyett, a 0, -5 fokos intervallum állt volna 
közelebb a valósághoz. A továbbiakban a hidegpárnás 
helyzet még hosszú ideig fennmaradt, de ekkor már a 
szinoptikusok viszonylag könnyű helyzetben voltak. 
Kiismerve a modellek hibáit, és alkalmazva a korábbi 
tapasztalatokat, napokig közel megmaradási prognózist 
adtak, és ezzel az ALADIN-t 10-20, az ECMWF előre
jelzéseket pedig 20-30% -kal is javítani tudták (3. ábra). 
Megfigyelhető, hogy az ECMWF-hez képesti javítás 
mértéke november közepétől 2-hetes átlagban már az 
1%-ot sem érte el, a hidegpárna kialakulása előtt 
közvetlenül pedig már kis negatív értékeket láthatunk, 
azaz ebben az időszakban az előrejelző átlagosan 
kismértékben már rontott a modell előrejelzéseken. 
Valószínűsíthető, hogy ekkor a szinoptikus már egyre 
inkább a hidegpárna kialakulásával számolt, ezért 
gyakran a modellekhez képest több felhőt és kisebb 
napi hőingást jelzett, de a hidegpárna valójában csak 
december 19-én jött létre.

A 4. ábrán részletesen is áttekinthetjük a hidegpárnás, 
illetve az azt megelőző időszakot a rövidtávú előre-

Különbség a szinoptikus és a modellek között az 1. napra 
vonatkozó komplex mutató értékében 2007-ben

3. ábra: Az 1■ napra vonatkozó komplex mérőszám napi eltérése 
2007. októberi, és december 31. között a szinoptikus és az ECMWF, 

illetve a szinoptikus és az ALADIN között, valamint a görbékre 
illesztett 14-napos mozgó átlag

jelzések beválása szempontjából (az ábrán az előre
jelzés elkészültének napja szerepel dátumként, tehát pl. 
dec. 18-nál a dec. 19-re szóló prognózis összteljesít
ménye látható). A hidegpárna kialakulását megelőző 
napokban az előrejelzések beválása általában, többnyire 
még az ALADIN esetében is 80 és 90% között mozgott. 
A hidegpárna gyors, gyakorlatilag az egyik napról a 
m ásikra történő létrejötte a modell előrejelzések 
beválásának szignifikáns csökkenését hozta, míg a 
szinoptikus teljesítménye sokkal kisebb mértékben és 
csak átmenetileg csökkent, majd az ezt követő napok
ban végig 90% körül mozgott.

Kiemelendő, hogy az ALADIN a hidegpárnás időszak 
folyamán -  egyetlen nap kivételével -  végig jobban tel
jesített az ECMWF-nél. Ugyancsak világosan látható az 
ábra alapján, hogy a modell előrejelzések beválása 
Karácsony környékén, illetve az év legvégén sokkal 
jobb volt, pedig a hidegpárna ekkor is fennállt. Az előb
bi esetben a Kárpát-medencét kitöltő hidegpárna fölé 
észak felől a magasabb szinteken egy hidegcsepp 
helyeződött, míg az utóbbinál északnyugat felől egy 
sekély ciklon érte el térségünket. Mindkét esetben az itt

4. ábra: Az 1. napra számított komplex mérőszám 2007. december 1. 
és 31. között naponként a szinoptikusra, ECMWF-re és az ALADIN- 

ra vonatkozóan
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lévő alacsonyszintű felhőzet fölött közép- és magas
szinten is sok felhő keletkezett, amit a modellek már 
meglehetősen jól tudtak előre jelezni, míg a hideg
párnához kapcsolódó alacsonyszintű felhőzetet tovább
ra sem adták. Az összfelhőzetet ily módon az említett 
két időszakban sokkal jobban jelezték előre, és ez jelen
tősen növelte a komplex m utató értékét.

Az említetteket az 5. ábra is alátámasztja, melyen az 
első napra vonatkozó összfelhőzet előrejelzések átlagos 
és átlagos abszolút hibái láthatóak 2007. decemberre. A 
hónap első 10-12 napján a szinoptikus és a modellek 
felhőzet előrejelzés beválása között alig mutatható ki 
különbség, kismértékű, többnyire 1 okta alatti felül- 
becslést figyelhetünk meg. A hónap közepén átlagosan 
1-2 oktára nőtt az abszolút hiba, és a hidegpárnát 
közvetlenül megelőző napokban a korábbi felülbecslést 
már egyre inkább alulbecslés váltotta fel. A hidegpárna 
létrejöttekor a szinoptikus is kismértékben alulbecsülte 
a felhőzet mennyiségét, az ezt követő napokban viszont 
év végéig „hibátlan” prognózist készített, míg a mo
dellek alulbecslése országos átlagban gyakran elérte a 
4 -6  oktát. Az említett hidegcsepphez illetve a sekély 
ciklonhoz köthető közép- és magasszintű felhőzetet a 
modellek is előre tudták jelezni, így ekkor jelentősen, 
0-1 oktáig csökkent a hibájuk. A hidegcsepp és a se
kély ciklon közötti időszakban viszont, amikor ismét 
csupán alacsonyszintű felhőzet volt tapasztalható, a 
modellek felhőzet alábecslése drasztikusan megnőtt.

Jellegzetes képet mutat a hőmérséklet előrejelzések 
átlagos hibája is (6. ábra). A hónap első felében mind a 
minimum, mind a maximum hőmérséklet esetén általában 
kismértékű alábecslés, az ALADIN-nál a maximum 
hőmérséklet esetén olykor nagyobb alábecslés volt tapasz
talható. A hidegpáma kialakulásának napján ez hirtelen 
felülbecslésbe váltott, azaz ekkor mind a szinoptikus, 
mind a modellek magasabb értékeket jeleztek előre a mini
mum és a maximum hőmérsékletre is. Ezt követően a 
szinoptikus hibája, bár lassabban, mint a felhőzet esetén, 
de beállt a 0 körüli értékre, míg a modellek országos átlag
ban 2-3 °C-kal alulbecsülték az éjszakai legalacsonyabb 
hőmérsékletet, és 2-5 °C-kal felülbecsülték a nappali leg
magasabb hőmérsékletet, azaz a zárt alacsonyszintű fel
hőzet hiánya miatt a valósnál jelentősen nagyobbra 
jelezték a napi hőingást. A maximum hőmérséklet felül- 
becslése esetén az ECMWF hibája gyakran körülbelül 
kétszerese volt az ALADIN-énak. A hidegcsepp fölénk 
helyeződése hatására átmenetileg mindkét modell mini
mum hőmérséklet alábecslése rövid időre gyenge felül
becslésbe váltott. Az év legvégén, amikor az országot 
sekély ciklon érte le, a modellek minimum és maximum 
hőmérséklet előrejelzésének hibája is jelentősen csökkent. 
Összességében tehát megállapítható, hogy a modellek 
beválása akkor volt a leggyengébb, amikor egyértelműen 
tisztán a Kárpát-medencét kitöltő hidegpáma határozta 
meg hazánk időjárását.

5. ábra: Az összfelhőzet előrejelzés átlagos (ME) és átlagos abszolút 
hibája (MAE) az 1. napra 2007. december 1. és 31. között 

naponként a szinoptikusra (Sz), ECMWF-re (EC) és az ALADIN-ra 
(AL) vonatkozóan

6. ábra: A minimum (Tmin) és a maximum hőmérséklet (Tmax) 
előrejelzés átlagos hibája az I. napra 2007. december I. és 31. 
között naponként a szinoptikusra (Sz), ECMWF-re (EC) és az 

ALADIN-ra (AL) vonatkozóan

Összefoglalás
Az idei hosszantartó inverziós periódus, amely egyéb
ként a 2007-2008-as tél egyetlen olyan időszaka volt, 
amikor a hőmérsékleti maximum tartósan 0 fok alatt 
maradt, az ECMW F modell előrejelzése szempontjából 
sok újat nem hozott. A modell ebben az időszakban az 
elmúlt évekhez hasonló módon továbbra is jelentősen 
alábecsülte a felhőzetet, és a felhőzet hiánya miatt jelen
tősen fölébecsülte a napi hőingást. Hasonló problémák 
voltak az ALADIN modell esetében is, de a korábbi 
évekkel szemben itt a hibák nagysága tartósan közel 
fele volt csak az ECMWF-ének. Miután a szinoptikusok 
kiismerték a modellek viselkedését, ezeket felülbírálva 
könnyen tudtak azokon javítani, és végeredményben 
mindkét modellnél lényegesen jobb prognózist adtak. A 
témával kapcsolatban tervezzük, hogy a fenti tapaszta
latainkról az európai központban (Reading) júniusban 
sorra kerülő, a szinoptikusok számára szervezett tanács
kozáson tájékoztatjuk az ECMWF témában illetékes 
fejlesztőit.

Bonta Imre, Hirsch Tamás
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A 2007 . év  időjárása: rekord  m eleg
A 2007. év az 1901 óta rendelkezésre 
álló homogenizált, interpolált adatsor 
alapján az elmúlt évszázad legmele
gebb éve volt Magyarországon. Az
évi középhőmérséklet országos átlag
ban 1,7 fokkal volt magasabb az 
1971-2000-es éghajlati átlagnál, csa
padékviszonyok tekintetében ugyan
akkor a tavalyi év nem volt rendkí
vüli, az év csapadékhozama országos 
átlagban a szokásos érték 108%-ának 
felelt meg.

Az év során szinte minden évszak 
szolgált -  elsősorban hőmérséklethez 
köthető -  időjárási szélsőségekkel. A 
2006/2007-es tél az elmúlt évszázad 
legmelegebb tele volt, 2007 januárja 
az 1901 óta regisztrált legmelegebb 
január. Szokatlanul meleg volt a ta
vasz és a nyár is -  a tavalyi tavasznál 
csak az 1934-es volt forróbb, a 2007- 
es nyár középhőmérsékletét pedig 
csak a 2003-as nyáré szárnyalta túl. 
2007. augusztusával zárult emellett 
egy másik rekord is: 2006. szeptem
ber és 2007. augusztus között, egy 
teljes éven keresztül megszakítás 
nélkül minden hónap középhőmér
séklete magasabb volt a sokévi átlag
nál, ami a több mint 100 éves meteo
rológiai adatsorban példa nélkül álló.

A szokásosnál melegebb idő miatt 
okozott ugyanakkor komoly károkat a 
késő tavaszi fagy. Az április végi -  má
jus eleji, mindössze 4 fagyos éjszaká
nak köszönhetően a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyei kertekben (a 
kedvező időjárás következtében jól 
fejlődő) alma- és a kajszitermés 70-90 
százaléka károsodott, ajég- és fagykárt 
több milliárd forintra becsülik.

Csapadékviszonyait tekintve 2007- 
ben csak április bizonyult rendkívü
linek. Ez volt az elmúlt évszázad 
legszárazabb áprilisa: a hónap során 
országos átlagban a szokásos csapa
dékhozam csupán 6 százalékának 
megfelelő eső hullott. A nyári hóna
pokban ugyanakkor többször fordult 
elő nagymennyiségű lokális csapadék
hullás: augusztus 19-én például 
Budapesten 75 mm-nyi eső esett.

Összehasonlításképpen: Budapesten 
az augusztus havi átlagos csapadék
összeg 67 mm.

A tragikus kimenetelű 2006. augusz
tus 20-ihoz hasonló hevességű vihar 
2007. augusztus 20-án is lesújtott a 
fővárosra. A legerősebb széllökések 
2007. augusztus 20-án is elérték a 
122 km/órát (2006-ban a maximális 
széllökés 123 km/óra volt), azonban 
a 2007-ben két és fél órával korábban 
érkező vihar felkészültebben érte a 
hatóságokat és a lakosságot is. Az 
ünnep lebonyolítása, ezúttal figyelve 
és hagyatkozva az OMSZ előrejelzé
seire, biztonságosan zajlott.

Az elemzésben bázisidőszakként 
alapértelmezésben az 1961—1990-es 
éghajlati átlag szolgál. Egyes hő- 
mérsékleti és csapadékviszonyokat 
szemléltető ábrákat ugyanakkor az 
1971-2000-es éghajlati átlag függ
vényében mutatunk be (erre minden 
alkalommal felhívjuk a figyelmet) -  
az ezeken szereplő értékek homoge
nizált, interpolált adatokból állnak elő.

2007-ben az országos évi középhő-
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1. ábra Az országos évi középhőmérsék
letek 1901 és 2007 között 

(16 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján)

mm

2. ábra Az országos évi csapadékösszegek 
1901 és 2007 között 

(37 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján)

mérséklet 11,75 °C volt, ami 1,7°C- 
kal meghaladta az 1971-2000-es 30 
éves átlagot (1. ábra).

Az elmúlt évben országos átlagban 
611 mm csapadék hullott, ami mintegy 
8%-kal haladta meg az 1971-2000-es 
sokévi átlagot (2. ábra).

NAPFÉNYTARTAM
2007-ben az átlag 112%-ában, 2198 
órán át sütött a nap hazánkban. A 
napsütéses órák számának havi 
értékeit mutatja be a 3. ábra. Szep
tember, október valamint december 
kivételével átlag feletti mennyiségű 
napsütésben volt részünk az év során. 
A sokévi menet maximuma júliusban 
van, és 2007-ben is ez volt a legna
posabb hónap. A sokévi átlagértéket 
2007-ben április napfénymennyisége 
múlta felül legnagyobb mértékben.

óra

3. ábra A napsütéses órák havi összegei 
2007-ban és 1961-90 között

Hazánk területén a napfénytartam 
éves összege átlagosan 1750 és 2050 óra 
között alakul. A napsütéses órák éves 
összege 2007-ben 1980 és 2410 óra kö
zött váltakozott az ország területén. 
Általában a Dél-Alföldön és Bara
nyában éri el a maximumát a napfény
tartam, míg minimuma az Alpokalján és 
az ország északkeleti részén van. A nap
sütéses órák számának 2007. évi elosz
lását mutatja az 4. ábra. A legnaposabb

4. ábra A napsütéses órák száma 2007-ban
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területek a Közép-Dunántúl és az ország 
délkeleti vidékei voltak, míg a legala
csonyabb értékeket a déli területeken 
mérték.

HŐMÉRSÉKLET
Az egyes hónapok területileg átlagolt 
anomáliái az 5. ábrán láthatók.

ja n 5,4°C
fe b r —  3,9°C

m árc mmmm 3,o°c
á p r ■ H  2,4°C
m áj m m  2,o°c
jú n mmmm 3,o°c
jú l ■ i  2,5°C

a u g m m  i,9°c
s z e p t -1,5°C H l

o k t -0,1°C|
n ov -0,5°C |
d e c -1,2°c mm

2 0 0 7 .é v mm i,7°c

5. ábra Az országos havi középhőmérsék-
let eltérése a sokévi (1971 -2000-es) 

átlagtól 2007-ben (16 állomás homoge
nizált, interpolált adatai alapján)

Január 2007-ben jóval melegebb 
volt a sokévi átlagnál. A hónapot 
országos átlagban jellemző 5,4°C-os 
pozitív anomália példa nélkül álló -  
ilyen enyhe januárt a magyarországi 
mérések kezdete óta még nem re
gisztráltak. Január nagy részében a 
napi középhőmérsékletek 8-14 
fokkal meghaladták a 30 éves átlagot, 
átlag alá csak a hónap 3 napján 
csökkent a középhőmérséklet. Január 
5 napján született országos, 4 napján 
pedig csak budapesti (nappali illetve 
éjszakai) melegrekord. A hónap leg
melegebb napján, 13-án például 
országosan és Budapesten is megdőlt 
a százéves melegrekord, Budapesten 
15,3 fokot, Sopron-Fertőrákoson 
17,8 fokot mértek -  ezt megelőzően 
1920-ban volt a legmelegebb 13-án 
(Budapesten 15 fok. Sopron- 
Fertőrákoson 16,2 fok).

Február középhőmérséklete is jóval 
átlag felett alakult, országosan mintegy 
3,9°C-kal volt magasabb a szokásos
nál. A hónap során, országos átlagban 
csak 1 nap napi középhőmérséklete 
maradt átlag alatt, február nagy 
részében az átlagot 1-6 fokkal megha
ladó napi középhőmérsékleteket mértek.

Március sem törte meg a szeptem
ber óta tartó tendenciát: országos

átlagban mintegy 3,0 fokkal mele
gebb volt, mint az ilyenkor szokásos. 
Az ország nyugati felében volt kisebb 
(2-3 fokos) a pozitív anomália, az 
északkeleti országrészben helyenként 
4 fokkal is melegebb volt a normál
nál. Fagyos nap szórványosan még 
előfordult, legtöbb (20) fagyos napot 
az Északi-középhegységben regiszt
ráltak.

x  Január Február Március

6. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése
az átlagtól Budapest-Pestszentlőrincen, 

2007. január, február, március

Április szintén melegebb volt a 
sokévi átlagnál, országosan 2,4 fok
kal. A pozitív anomália az ország 
déli, délkeleti régióiban volt kisebb 
(ott a normálnál csak 1-2 fokkal volt 
magasabb a havi középhőmérséklet), 
a legnagyobb eltérést (az átlagnál 
közel 4 fokkal melegebb áprilisi 
középhőmérsékletet) a nyugati ország
részben regisztráltak. A meleg, napos 
idő kedvezett a gyümölcsök fejlődé
sének, ezért okozott milliárdos kárt 
április végén (majd május elején) né
hány fagyos éjszaka.

Május átlagnál hűvösebb idővel 
vette kezdetét: 2-án megdőlt az adott 
napra vonatkozó hidegrekord (Zabar- 
on éjszaka -6,4 fokig hűlt le a leve
gő), és az éjszakai fagyok több mil
liárd forintos károkat okoztak. A hó
nap közepi és végi, a szokásosnál 
akár 6-7 fokkal melegebb időszakok
nak köszönhetően azonban a május 
középhőmérséklete is meghaladta a 
sokévi átlagot, országosan mintegy
2.0 fokkal. Május 22-én évszázados 
melegrekord dőlt meg: Poroszlón 
34,2 Celsius fokot mértek, ami a 
körösszakáli (1983-ban regisztrált) 
34,1 fokos május 22-i rekordot dön
tötte meg.

Június ugyancsak melegebb volt a 
sokévi átlagnál, országos átlagban
3.0 °C-kal. A hónap során országosan 
csak 3 nap középhőmérséklete maradt

átlag alatt, június döntő többségében 
az átlagot 3-7 fokkal magasabb napi 
középhőmérsékleteket regisztráltak. 
18-ától másodfokú hőségriadót ren
deltek el, majd június 21-én 35,7 °C- 
kal megdőlt az aznapra vonatkozó 
budapesti melegrekord, 25-én Sátor
helyen pedig új országos, június 25- 
ére vonatkozó melegrekord született 
(35,5°C).

-a;
£  - 1 0  i
x  Április Május Június

7. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése
az átlagtól Budapest-Pestszentlőrincen, 

2007. április, május, június

Július is melegebb volt az átlagnál, 
országosan 2,5 fokkal. A szokásosnál 
melegebb havi középhőmérséklet túl
nyomórészt a hónap második har
madában tapasztalt hőhullámnak volt 
köszönhető, amely alatt, 15-e és 24-e 
között harmadfokú riadókészültség 
volt érvényben az ország területén. 
Ebben az időszakban 6 (egy kivétel
lel egymást követő) napon dőlt meg 
az adott napra vonatkozó maxi
mumhőmérsékleti rekord. A Kiskun
halason detektált 41,9 °C egyben or
szágos abszolút hőmérsékleti rekord, 
hiszen ilyen magas hőmérsékletet a 
mérések kezdete óta Magyarorszá
gon még nem regisztráltak. Július 
végül az átlagnál hidegebb idővel 
búcsúzott, 31-én éjszaka megdőlt az 
adott napra vonatkozó országos hi
degrekord: Zabaron 3,0°C-ot mértek.

Augusztus szintén melegebb volt 
az átlagnál, országosan mintegy 1,9 °C- 
kal. Az átlag feletti havi középhő
mérséklet a hónap kétharmadában 
tapasztalható, az átlagnál akár 8-10 
fokkal melegebb időszakoknak volt 
köszönhető. Országon belül ugyan
akkor markáns eltérések mutatkoztak 
az augusztusi hőmérsékleti anomáli
ákban. Az ország keleti-délkeleti ré
giója volt a legforróbb, itt az augusz
tus 3-3,3 fokkal volt melegebb a 
szokásosnál, a legenyhébb délnyugati 
országrészben ezzel szemben a po
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zitív anomália helyenként az 1 °C-ot 
sem érte el.

Szeptember hűvösebb volt a sokévi 
átlagnál, országos átlagban 1,5 fok
kal. Ezzel megszakadt a több mint 
100 éves meteorológiai adatsorban 
példa nélkül álló sorozat: 2006. 
szeptember és 2007. augusztus között 
egy teljes éven keresztül megszakítás 
nélkül minden hónap középhőmér
séklete meghaladta a normálértéket. 
A szeptemberi középhőmérséklet az 
ország egészében alacsonyabb volt az 
ilyenkor szokásosnál. A legnagyobb 
(akár 2,6°C-os) negatív anomáliákat 
a déli valamint az északkeleti ország
részben regisztrálták, míg a szeptem
beri átlagtól az Északi-középhegy
ségben volt legkisebb az eltérés 
(helyenként az egy fokot sem érte el). 
30 °C-ot meghaladó nappali felmele
gedésre csak a délkeleti régióban volt 
példa, mindössze egy napon.

P 15

i  Július Augusztus Szeptember

8. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése 
az átlagtól Budapest-Pestszentlőrincen, 

2007. július, augusztus, szeptember

Október is hűvösebb volt a meg
szokottnál, a hónap középhőmérsék
lete országos átlagban 0,1 °C-kal ma
radt el a sokévi átlagértéktől. A havi 
középhőmérsékleti anomáliák az 
ország középső és keleti felében vol
tak pozitívak: itt az október helyen
ként 0,4-0,5 fokkal is melegebb volt 
a szokásosnál. A nyugati ország
részben ezzel szemben október hide
gebb volt a normálnál, egyes térsé
gekben akár 1,1-1,2 fokkal.

November középhőmérséklete or
szágos átlagban 0,5 fokkal hidegebb 
volt a megszokottnál. Országon belül 
nem voltak jelentős különbségek a 
havi átlaghőmérséklettől vett eltérés
ben: a legkisebb középhőmérsékleti 
anomáliát (-0,2°C) a Tiszazugban, a 
legnagyobbat pedig (-1,8°C) az Észa
ki-középhegységben regisztrálták. 

December szintén hidegebb volt a

megszokottnál (országos átlagban 1,2 
fokkal), köszönhetően a hónap máso
dik felében tapasztalható, átlagnál 
5-7 °C-kal hidegebb időszaknak. Az 
átlagtól vett eltérések országon belül 
nem voltak jelentősek: a legnagyobb 
negatív hőmérsékleti anomáliát, 
-l,7°C-ot a délkeleti országrészben 
regisztrálták, az átlaghoz képest leg
enyhébb értékeket pedig az Északi
középhegységben mérték, itt a nor
málnál 1,1 °C-kal volt magasabb a 
havi átlaghőmérséklet.

W V N i
9. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése 

az átlagtól Budapest-Pestszentlőrincen, 
2007. október, november, december

2007-ben az országos évi középhő
mérséklet 11,7 °C volt, ami l,7°C-kal 
meghaladta az 1971-2000-es 30 éves 
átlagot. Az országon belül 7,1°C és 
13,3°C között alakultak az évi 
középhőmérséklet értékek (10. ábra).

10. ábra 2007. évi középhőmérséklet (°C)

A hőmérsékleti küszöbnapok szá
ma tavaly jelentősen eltért a sokévi 
átlagtól: a meleg küszöbnapok száma 
jóval meghaladta a normálértékeket, 
a hideg küszöbnapok száma pedig 
nagymértékben elmaradt azoktól.

2007-ben országos átlagban 17 nap 
volt téli, 11 nappal kevesebb mint a 
szokásos, és 1 nap zord, ami 10 nappal 
maradt alatta a szokásos értéknek. Nulla 
fok alatti hőmérséklet 73 napon fordult 
elő -  a 30 éves átlagérték 97 nap.

2007-ben nyári nap 91 volt átlago
san, ami 22 nappal több, mint a szo
kásos. A hőségnapok száma 39 volt,

ez 23 nappal haladja meg az átlagos 
16-ot. Tavaly átlag 8 forró napunk volt, 
ami nyolcszorosa az 1961-1990-es 
időszak átlagának.

CSAPADÉK
Az elmúlt évben országos átlagban 
611 mm csapadék hullott, ami mint
egy 8%-kal haladta meg a sokévi 
(1971-2000-es) átlagot. Az év 8 
hónapjában fordultak elő átlag feletti 
és 4 hónapban átlag alatti csapadék- 
mennyiségek, a legjelentősebb ano
máliákat áprilisban és szeptemberben 
regisztrálták (11. ábra).

j a n n  1 1 2 %
f e b r — m 1 6 1 %

m á r c ■MM 157%
á p r 5 % l ............................ I
m á j mm 1 2 7 %
jú n 6 8 %  C Z 3
jú i 5 9 %  I--------- 1

a u g H M  1 4 7 %
s z e p t H M M  1 7 0 %

o k t ■ ü  1 4 5 %
n o v a 1 0 7 %
d e c 9 7 %  |

2007. év 1  1 0 8 %

11. ábra Havi csapadékösszegek 2007-ben 
az 1971-2000-es normál százalékában 
(37 állomás homogenizált, interpolált 

adatai alapján)

Az éves csapadékmennyiség orszá
gon belüli eloszlása nagyjából a 
sokévi átlagnak megfelelően alakult 
(12. ábra). A legcsapadékosabb dél
nyugat-dunántúli területek és a hegy
vidéki régiók csaknem két és félszer 
annyi csapadékot kaptak, mint az 
Alföld közepe. Az év során a leg
kevesebb csapadék (414 mm) 
Jakabszállás térségében hullott, a leg
nagyobb csapadékösszeget pedig 
(1011 mm) Bakony szűcsön regiszt
rálták.

12. ábra A 2007. évi csapadékösszeg

Január csapadékhozama átlag kö
rül alakult, a csapadékhullás területi 
eloszlása azonban nem volt egyen
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letes. Míg a nyugati és északi ország
részek néhol a normál másfélsze
resének megfelelő csapadékmennyi
ségben részesültek, az ország közép
ső és keleti felében a sokévi átlagnak 
csupán 60-80%-a hullott. A hónap 
jellemző csapadéka az eső volt. 
Havazás, hószállingózás csak január 
2-4  napján fordult elő, és a lehullott 
hó szinte mindenhol azonnal el is 
olvadt.

Február csapadékosabb volt a 
sokévi átlagnál, országos átlagban 
61%-kal. Amíg azonban az ország 
középső és keleti vidékei helyenként 
a normál 200-250%-ának megfelelő 
csapadékhozamban részesültek, addig 
a legcsapadékszegényebb vidékeken, 
a déli országrészben és a magashegy
ségekben, helyenként a szokásos 
csapadékmennyiségnek mindössze a 
fele hullott le. A hónap jellemző 
csapadéka az eső volt. Havazást 
országszerte csak 1^1 napon regiszt
ráltak, de a lehullott hó a magasabb 
hegységek kivételével (ahol egyes 
helyeken februárnak 18 napja volt 
havas) mindenhol azonnal elolvadt.

Március országos átlagban csapa
dékosabb volt a sokévi átlagnál, 
országon belül azonban jelentős volt 
a csapadékhozambeli eltérés. Míg az 
ország keleti felében a havi csapa
dékösszeg helyenként a normál 30%- 
át sem érte el, addig a nyugati ország
rész egyes régióiban a márciusban 
szokásos csapadékmennyiségnek akár 
két és félszerese is lehullott. A hónap 
jellemző csapadéka az eső volt, de 6 
napon még elszórtan havazást is re
gisztráltak az Alpokalján és az Észa
ki-középhegységben.

Április jóval szárazabb volt az át
lagnál, az ország közel felén mind
össze 0-1 mm csapadék hullott az 
egész hónap során. Országos átlag
ban a szokásos csapadékösszegnek 
csak mintegy 5%-a volt a csapadék
hozam, de az ország legcsapadéko
sabb, délkeleti régiójában is csak 
12%-a hullott le az áprilisban szoká
sos csapadékmennyiségnek. Az or
szág jelentős részén egyáltalán nem 
fordult elő csapadékhullás a hónap 
során, a legtöbb (5) csapadékos napot

a Maros-Körös közében és az Északi
középhegységben regisztráltak. Az 
április jellemző csapadéka az eső volt, 
az ország területén csak egy napon 
regisztráltak havazást.

Május havi csapadékösszege orszá
gos átlagban meghaladta a szokásos 
értéket, mintegy 27 százalékkal. Or
szágon belül azonban nem volt 
egyenletes a csapadékhozam. A leg
alacsonyabb értékeket az északi
középső országrészben regisztrálták, 
ahol az átlagos csapadékmennyi
ségnek csak 60-70 százaléka hullott 
le, míg a legnagyobb, az átlag közel 
háromszorosának megfelelő csapa
dékhullás a déli országrészben volt. 
A hónap jellemző csapadéka az eső 
volt, de a hónap során többfelé oko
zott károkat a heves viharokkal kísért 
jégeső.

Június csapadékszegényebb volt az 
átlagnál: a szokásos havi csapadék- 
mennyiségnek a hónap során csupán 
68%-a hullott le. Országon belül 
ugyanakkor nem volt egyenletes a 
csapadékeloszlás. A legcsapadéko
sabb pontokon az átlagos havi csapa
dékösszeg 160%-a is lehullott, míg a 
legszárazabb régiókban helyenként 
csupán a sokévi átlag 30%-ának 
megfelelő mennyiséget regisztráltak. 
A hónap jellemző csapadéka az eső 
volt, de komoly károkat okozó jég
esők is előfordultak. Június 21-én, 
amikor heves vihar vonult végig az 
ország északi részén (a legerősebb 
széllökések a fővárosban elérték a 
101 km/órát), Budán és Újpesten dió 
nagyságú jég hullott.

Júliusban, országos átlagban a szo
kásos mennyiség alig 60%-ának meg
felelő csapadék hullott, országon belül 
azonban jelentősek voltak az eltérések. 
Míg az ország középső részén a július 
havi csapadékmennyiség csupán 
30-40%-ának megfelelő eső esett, 
addig a keleti vidékeken helyenként a 
sokévi átlagot akár 20%-kal is megha
ladó havi csapadékösszeget regisztrál
tak. A hónap jellemző csapadéka az eső 
volt, jégeső csak egy napon fordult elő 
az ország területén.

Augusztus országos átlagban 47%- 
kal csapadékosabb volt a szokásosnál,

országon belül ugyanakkor nagy volt 
a havi csapadékhozambeli eltérés. A 
középnyugati országrészben volt leg
nagyobb az augusztusi csapadékösz- 
szeg átlagtól vett eltérése: helyenként 
a szokásos csapadékmennyiség több 
mint háromszorosának megfelelő 
esőt regisztráltak. Az északkeleti, 
délkeleti és délnyugati területeken 
ugyanakkor egyes állomásokon a 
szokásos mennyiség felénél is 
kevesebbet mértek. Augusztus folya
mán többször fordult elő nagy meny- 
nyiségű napi csapadékhullás. 10-én 
Tengelicen 94 mm-nyi eső hullott, 
20-án Győrött regisztrálták a legtöbb 
csapadékot (mintegy 56 mm-t), 19-én 
pedig Budapest volt az országos 
rekorder, 75 mm-rel (Budapesten a 
havi csapadékösszeg 67 mm).

Szeptember országos átlagban csa
padékosabb volt a szokásosnál, az 
ilyenkor várható mennyiség 170%-a 
hullott le. Országon belül ugyan
akkor jelentős eltérések mutatkoztak: 
legszárazabbnak az ország középső 
része adódott (helyenként a szokásos 
mennyiségnek csupán 70%-a érkezett 
meg), legcsapadékosabbnak pedig az 
ország északnyugati csücske bizo
nyult, a sokévi átlag közel négysze
resének megfelelő havi csapadékho
zammal. A hónap jellemző csapadéka 
az eső volt. Jégeső egy napon hullott.

Október csapadékosabb volt az 
átlagnál, országosan a havi csapadék
hozamnak közel másfélszerese hul
lott le. Az országon belül ezzel együtt 
jelentős volt a havi csapadékmennyi
ségben tapasztalt eltérés. Átlagosnál 
kisebb csapadékhozamot csak a 
Nyugat-Dunántúl középső részén 
regisztráltak, az ország keleti felében 
viszont helyenként a szokásos októ
beri csapadékmennyiség háromszo
rosának megfelelő csapadék hullott. 
A hónap jellemző csapadéka az eső 
volt, de Kékestetőn 4 napon már 
havazás is előfordult.

Novemberben a havi csapadék
hozam átlag körül alakult, de jelentős 
térbeli eltéréseket regisztráltak. Az 
ország szárazabb, középső részében a 
novemberi csapadékösszeg nem érte 
el a sokévi átlagértéket (itt egyes
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területeken a szokásos mennyiségnek 
kevesebb, mint fele hullott le), míg a 
déli és északi területeken a havi 
csapadékhozam helyenként a sokévi 
átlag másfélszeresét is meghaladta. 
2007-ben november közepén köszön
tött be a tél, országos havazás for
májában. A hónap során az ország 
minden régiójában előfordult hava
zás, egyes területeken novembernek 
12 napja volt havas.

A decemberi csapadékhozam or
szágos átlaga a szokásosnak megfe
lelően alakult, területileg azonban 
jelentős eltérések mutatkoztak a havi 
csapadékmennyiségben. Az ország 
északkeleti csücskében a szokásos 
decemberi csapadékhozamnak keve
sebb, mint 40%-a hullott le, míg az 
átlagot legnagyobb mértékben meg
haladó havi csapadékösszeget (a nor
mál 150%-át) a nyugati országhatár 
mentén regisztrálták. A hónap során 
esőzés is havazás is előfordult - 
néhány kistérségen kívül az ország 
egészében regisztráltak 5-10, de 
helyenként akár 15 havas napot. Az 
év december 31-én országos havazás
sal búcsúzott.

LÉGNYOMÁS
A légnyomás átlagos értéke a nagy
térségű időjárási képződmények 
gyakoriságát jellemzi. A tengerszinti 
légnyomás átlagos- és 2007. évi me
netét mutatja be a 13. ábra oszlopdi
agramja.

13. ábra A tengerszinti légnyomás 
havi átlagai Budapest-Pestszentlőricen 

2007-ben

Az átlagos évi menetben kettős hul
lám látható. A főmaximum januárban 
van, a másodmaximum októberben. 
Ezeket a hónapokat jellemzi az anti
ciklonok gyakori előfordulása. A mi
nimumok áprilisban, illetve novem
berben jelentkeznek, amikor nagyobb

a ciklongyakoriság. A 2007. évi 
átlagokat reprezentáló oszlopok azt 
mutatják, hogy a főmaximum ezúttal 
decemberben volt, a másodmaximum 
pedig októberben, de kiugróan magas 
légnyomás uralkodott a szokatlanul 
száraz áprilisban is. 2007-ben 3 mini
mum fordult elő a légnyomás havi 
átlagában, időrendi sorrendben febru
árban, májusban majd pedig novem
berben.

SZÉL
Az átlagos szélsebesség alapján 
hazánkat mérsékelten szeles terület
nek minősíthetjük. A szélsebesség 
évi átlagai 2-4 m/s között változnak. 
Jellegzetes a szélsebesség évi járása 
(14. ábra), legszelesebb időszakunk a 
tavasz első fele (március, április 
hónapok), míg a legkisebb szélse
bességek általában ősz elején tapasz
talhatók.
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14. ábra A szélsebesség havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen

A 14. ábra alapján elmondhatjuk, 
hogy a szokásosnál sokkal kevésbé 
volt szeles a 2007. év időjárása 
Budapest-Pestszentlőricen, és az évi 
menet sem teljesen a sokévi átlagnak 
megfelelően alakult. Az év legszele
sebb hónapja a január volt, átlagnál 
nagyobb szélsebességekkel, a 
legkisebb havi átlagos szélsebességet 
pedig decemberben regisztrálták - a 
hónap átlagos szélsebessége fele volt 
a sokévi átlagértéknek.

Schlanger Vera

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 
a 2007-es év szélsőségei, a mérés helye és ideje:

o A legmagasabb mért hőmérséklet: 41,9 °C, Kiskunhalas, július 20. 
oA  legalacsonyabb mért hőmérséklet: -14,8 °C, Kecskemét, 

december 19.
o A legnagyobb évi csapadékösszeg: 1011 mm, Bakonyszücs 
q A legkisebb évi csapadékösszeg: 414 mm, Jakabszállás 
o A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg: 94 mm, Tengelic, 

augusztus 10.
o A legvastagabb hótakaró: 40 cm, Kékestető, november 16. 
o A legnagyobb évi napfényösszeg: 2411 óra, Békéscsaba 
a A legkisebb évi napfényösszeg: 1976 óra, Kalocsa

iö Új kiadvány

Az OMSZ gondozásában megjelent dr. Bartha Imre: A balatoni 
viharjelzés története és a meteorológiai szolgáltatások fejlődése 
kezdetektől napjainkig c. munkája.

A 40 oldalas A /4  formátumú mű történeti hűséggel tekinti át a 
több, mint 70 éve működő rendszert. A kiadványt Horváth Ákos 
szép fotói teszik látványossá.

Korlátozott példányszámban megkapható az OMSZ Könyv
tárban, de rákerül a Szolgálat honlapjára is.
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H om ogenizáló m ódszerek  a lka lm azásán ak  hatása a 
detektá lható  h őm érsék le ti trendek m egbízhatóságára

Az éghajlat változásának és változé
konyságának vizsgálata szempont
jából döntő fontosságú a hőmérséklet
ben, csapadékmennyiségben és egyéb 
meteorológiai elemekben előforduló 
trendek korrekt értékelése. Itt és most 
kizárólag a múltbeli megfigyelések
ből származó idősorok vizsgálatával, 
azon belül pedig a detektált lineáris 
trendek megbízhatóságának kérdé
sével foglalkozunk. A lineáris trend 
kitüntetett fontosságú statisztikai 
jellemző, mert ebből következtethe
tünk az átlagos szisztematikus válto
zás irányára és nagyságára, mégpedig 
függetlenül attól, hogy a megfigyelt 
változások alakja milyen pontosság
gal közelíthető lineáris függvénnyel. 
A cikkben először röviden megem
lítünk néhány olyan problémát, ame
lyek figyelmen kívül hagyása hibát 
eredményezhet a számított trendek 
fizikai interpretációja során, majd a 
tanulmány további részében a homo
genizáló módszerek alkalmazásának 
hatásaival foglalkozunk részletesebben.

A számítolt trendek kapcsolata 
az éghajlati változásokkal
Mindennapos tapasztalat, hogy a mete
orológiai elemek értékei folytonosan 
változásban vannak. Ennél kevésbé 
magától értetődő, de tény, hogy a 
havi, a szezonális, sőt még az évi 
átlagok értékei is évről-évre külön
böznek. Ezek a változások lehetnek 
valamilyen tartósan fennálló ger
jesztés (napsugárzás változása, légkör 
összetételének változása, stb.) követ
kezményei, vagy származhatnak az 
eseti eltérések véletlenszerű felhalmo
zódásából. Bármilyen természeti té
nyezők okozzák is a meteorológiai 
elemek hosszú időléptékű változásait, 
azok együttesét az éghajlat változá
sainak tekintjük. Megjegyezzük, hogy 
az éghajlatváltozás szó alatt általában 
hosszú időn át tartó, egyirányú 
megváltozást értünk, az egyéb válto
zásokat éghajlatingadozásnak, éghaj

lati változékonyságnak vagy variabil
itásnak szoktuk nevezni. Szemben 
ezekkel, azok a változások, amelyek a 
megfigyelési és adatrögzítési folya
mat technikai különbségeiből szár
maznak, magától értetődően nem 
részei az éghajlat változásainak. Ha a 
megfigyelési eredmények alapján 
egy, a mérőpont körüli jelentékeny 
sugarú térség éghajlati viszonyaira 
kívánunk következtetéseket levonni 
(ez a tipikus eset), akkor a lokális 
skálájú változásokat (pl. felszín
borítás, beépítettség változásai) szin
tén hibatényezőknek kell tekintenünk. 
Az éghajlati idősorok vizsgálatánál 
mindenkor fontos meggyőződni arról, 
hogy azok rendelkeznek-e a vizsgá
lattól remélt eredmények eléréséhez 
szükséges mennyiségi és minőségi 
mutatókkal. Az idősorok homoge- 
nizálása olyan statisztikai eljárások 
alkalmazását jelenti, amelyek során 
az adatminőség javulását nem az 
egyedi adatok megbízhatóságának 
vizsgálatával, hanem idősorok vagy 
idősor-szeletek statisztikai jellem
zőinek együttes elemzésével törek
szünk elérni.

Mielőtt rátérnénk a homogenizáló 
módszerek tárgyalására, megemlítünk 
néhány más olyan problémát is, ame
lyek hibát okozhatnak a megfigyelt 
éghajlati trendek gyakorlati interpre
tálása során. Egy lineáris trendet 
rendszerint akkor szoktunk az éghajlat 
egyirányú megváltozásának tekinteni, 
ha a trendvonalhoz tartozó meredek
ség 5%-nál kisebb valószínűséggel 
származik véletlen ingadozásból, az 
erre vonatkozó küszöbértéket pedig 
táblázatból vagy szoftver alapján 
nyerjük. Ahhoz azonban, hogy egy 
konkrét statisztikai vizsgálathoz az 
elmélet által javasolt szignifikancia- 
küszöböt hiba elkövetése nélkül hoz
zárendelhessük, legalább 3 feltételnek 
minden esetben teljesülnie kell:
a) a statisztikai minta (vagyis az idő

sor) elemeinek azonos valószínűsé

gi eloszlásból kell származniuk (ez 
a homogenitás -  inhomogenitás 
problémája);

b) az elemeknek statisztikai értelem
ben függetlennek kell lenniük;

c) a statisztikai minta előválogatása 
nem megengedett (eredeti elméleti 
megfogalmazásban: a hipotézis- 
vizsgálat végzését olyan statisztikai 
mintán kell végrehajtani, amely a 
hipotézis felállításának pillanatá
ban még ismeretlen).
A részletek mellőzésével megem

lítjük, hogy amikor az idősor szom
szédos elemeihez tartozó értékek 
között pozitív autokorreláció van 
(vagyis az azonos előjelű anomáliák 
egymásra következésének valószínű
sége 50%-nál szignifikánsan nagyobb, 
ez a helyzet például Magyarországon 
az egymást követő nyarak középhő
mérsékleteivel), akkor a b) feltétel 
nem teljesül, ha pedig a trendvizs
gálat kezdő és záró időpontját szem
revételezés alapján döntjük el, akkor a 
c) feltétel nem teljesül. Megjegyezzük 
itt, hogy a kutatónak természetes 
törekvése, hogy az idősornak azt a 
részletét igyekszik demonstrációs 
célra kiválasztani, amelyben a vál
tozások a legmarkánsabbnak mutat
koznak. Az interpretációnál azonban 
tekintettel kell lenni arra, hogy a vé
letlenszerű ingadozások együttes ha
tásainak és a tényleges egyirányú 
megváltozásnak a szétválasztásához a 
statisztikai alapmodell által ajánlott szig- 
nifikancia-küszöbök ilyenkor nem 
alkalmazhatók, és a ténylegesen alkal
mazható küszöbök eltérése az erede
titől jelentékeny mértékű lehet. Ez 
utóbbi, b) és c) típusú problémák 
világszerte felbukkannak az alkalma
zott klimatológiában (Percival and 
Rothrock, 2005). Ennél is nagyobb 
figyelem és tudományos fejlődés 
kapcsolódik az idősorok homogenitás 
vizsgálatának és homogenizálásának 
témaköréhez. Az utóbbi néhány évti
zedben számos új eljárást dolgoztak
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ki a homogenizálás útján történő mi
nőségjavításra. Az ENSZ meteoroló
giai szervezete (World Meteorologi
cal Organisation) öt ízben rendezett 
nemzetközi szemináriumot a témá
ban. Büszkék lehetünk rá, hogy ezek 
a szemináriumok immár hagyomá
nyosan, Budapesten, az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal közösen 
kerülnek megrendezésre. A legutóbbi 
szeminárium 2006. májusában volt, 
és négy kontinens, 21 ország 46 szak
értőjének részvételével zajlott.

Homogenizáló módszerek 
alkalmazása a világban és 
Magyarországon
Az idősorok homogenizálása során a 
meteorológiai mezők térbeli korrelá
ciója alapján rendelkezésre álló infor
mációt használunk fel az egyes idő
sorok hibáinak csökkentéséhez, ezért 
a feladat végrehajtásához azonos föld
rajzi régióból, hasonló klimatikus 
adottságok között született megfi
gyelési idősorok együttes elemzése 
szükséges. Ennek jelentőségét egy 
példával illusztráljuk: tegyük fel, 
hogy Sopron állomás hőmérsékleti 
idősorában 1980 körül ugrásszerű 
melegedést látunk. A melegedés lehet 
a nagytérségű éghajlat megváltozásá
nak jele, vagy valamilyen lokális ere
detű hatás következménye. Ha több 
más, környező helyekről származó idő
sorokban (pl. Szombathely, Moson
magyaróvár, Győr idősoraiban) is 
hasonló változás mutatkozik 1980 
körül, akkor a változás a regionális 
éghajlat módosulásával magyaráz
ható, ellenkező esetben azonban nagy 
valószínűséggel lokális eredetű. Épp 
ezért az objektív homogenizáló mód
szerek többségében a térbeli különb
ségek értékeit időrendben tartalmazó 
ún. relatív idősorok változásait vizs
gáljuk. A relatív idősorok tehát úgy 
származtathatók, hogy a vizsgálatra 
kijelölt idősor minden egyes érté
kéből kivonjuk egy másik idősornak 
(az. ún. referencia idősornak) a kije
lölt idősoréval megegyező időpontok
hoz tartozó elemeit. (Megjegyezzük, 
hogy bizonyos meteorológiai elemek
nél, így pl. a csapadékmennyiségnél,

nem különbségeket, hanem hánya
dosokat képezünk a relatív idősor 
létrehozásakor). A referencia idősor 
lehet egy tudottan igen jó  minőségű 
idősor, de ennél gyakrabban, több 
idősor átlagolása útján származtatható 
olyan idősor, amelyben a lokális ere
detű hibák elenyészők. Alternatív 
lehetőség a több referencia idősor 
együttes alkalmazása (amely szintén 
az egyedi hibák kiszűrését célozza). A 
referencia idősor minősége azért kri
tikus pontja a homogenitás vizsgálat
nak, mert rosszul választott referencia 
idősor esetén a relatív idősorok inho
mogenitása nem a vizsgálatra kijelölt, 
hanem a referencia idősor inhomo
genitásából származik. Sajátos prob
léma, hogy nem minden esetben tu
dunk biztosítani megfelelő minőségű 
referencia idősorokat. Kivételesen, 
térbeli összevetés nélkül is végezhető 
homogenizálás, ilyenkor rendszerint 
más környezeti változók állapotaira 
vonatkozó ismeretek, vagy a megfi
gyelések technikai feltételeiben 
történt változásokról szóló dokumen
tumok szolgálnak támpontul a makró- 
klimatikus, ill. lokális eredetű időbeli 
változások elkülönítéséhez. Ami a 
magyarországi, XX. századi hőmér
sékleti idősorokat illeti, az idősorok 
száma és térbeli korrelációi alapján jó 
minőségű referencia idősorok hozha
tók létre, tehát esetünkben ilyen ter
mészetű probléma nem hátráltatja a 
homogenizálás alkalmazását.

A gyakorlatban elterjedt homogeni
záló eljárások mind a térbeli összeha
sonlítás módjában, mind az idősorok
ban előforduló szignifikáns változások 
felderítésére alkalmazott statisztikai 
eljárások típusában különböznek. 
Jelen tanulmány a térbeli összehason
lítási mód különbözőségének hatásait 
nem vizsgálja. Szintén nem vizs
gáljuk az adattörténeti információk 
felhasználásának szerepét. Kizárólag 
a relatív idősorokban előforduló inho
mogenitások detektálásának objektív, 
statisztikai módszereivel, illetve ezek 
megbízhatóságával foglalkozunk.

Az inhomogenitások többnyire ugrás
szerű változás (ún. töréspont) képé
ben jelentkeznek, mivel a technikai

eredetű változások rendszerint egy 
konkrét időponttól kezdve lépnek 
életbe. A homogenizáló módszerek 
többsége kizárólag szignifikáns törés
pontok felderítésére törekszik, vagyis 
a relatív idősorok lépcsős függvénnyel 
történő közelítésével nyújt informá
ciót a bennük lévő inhomogenitá
sokról. Néhány homogenizáló módszer 
a töréspontokon kívül fokozatos, line
áris alakú megváltozásokat is detektál.

Az utóbbi évtizedekben számos kü
lönböző szubjektív és objektív mód
szert dolgoztak ki világszerte meteo
rológiai idősorok homogenizálása 
céljára, és e módszereket elterjedten 
alkalmazzák. A leggyakrabban alkal
mazott módszerekről 1998-ban szüle
tett meg az első átfogó jellegű tanul
mány (Peterson et al. 1998). A dolgo
zat szerzői kimutatják, hogy a homoge
nizáló módszerek alkalmazása általá
nosan előnyös, és ez a megállapítás 
valamennyi elterjedten alkalmazott 
módszerre érvényes. Magyarországon 
szintén teret nyert az éghajlatkutatás
ban a homogenizált idősorok alkalma
zása. Dr. Szentimrey Tamás matema
tikus, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat munkatársa olyan módszert 
dolgozott ki, amely elméleti megala
pozottságánál fogva (Szentimrey, 
1999), valamint az eddig elvégzett 
hatékonyság-elemzések szerint is 
egyike a világon létező legeredmé
nyesebb módszereknek. Az eljárás 
elnevezése Multiple Analysis of 
Series fór Homogenization [MASH]. 
A MASH-sal homogenizált idősorok 
felhasználásával számos éghajlati 
tanulmány készült az utóbbi években 
(Bartholy és mts., 2004, Mika és mts.., 
2004, Domonkos and Tar 2003, stb.).

Homogenizáló módszerek 
tesztelése
Mivel több különböző homogenizáló 
eljárás létezik, felmerül a kérdés, 
hogy vajon melyiknek az alkalmazása 
a legelőnyösebb? Erre a kérdésre csak 
akkor adható objektív válasz, ha 
megoldást találunk a módszerek haté
konyságának számszerű jellemzésére. 
A hatékonyság objektív becsléséhez 
két fő feltételnek kell teljesülnie:
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i. A számításokhoz olyan, szimuláció
val előállított adatállomány időso
rainak vizsgálata szükséges, amely
nek statisztikai tulajdonságai a 
megfigyelésből származó időso
rokéhoz hasonló, és a benne lévő 
inhomogenitások ismertek. -  Az 
utóbbi feltétel biztosítja, hogy a 
homogenizáló módszerek alkalma
zásának eredményessége számsze
rűen értékelhető, az első feltétel 
pedig azt, hogy a kiértékelés ered
ménye a ténylegesen megfigyelt 
idősorokra vonatkoztatható.

ii. A hatékonyságot azoknak a statisz
tikai tulajdonságoknak a vizsgálata 
alapján kell értékelni, amelyek si
keres reprodukálását elvárjuk a ho
mogenizáló módszer alkalma
zásától. -  Már e megfogalmazásból 
is következik, hogy a hatékonyság 
többféleképpen jellemezhető. Hang
súlyozni szeretnénk itt, hogy a 
töréspontok detektálásának pon
tosságán túl lényeges szempont, 
hogy a homogenizált idősor milyen 
hűen reprodukálja a tényleges tren
deket és az éghajlati változékony
ság karakterisztikáit.
2006-ban, az V. Nemzetközi Ho-

mogenizálási Szeminárium alkalmá
val jelen sorok írója olyan ered
ményeket mutatott be, amelyek a fenti 
szempontok alapján végzett tesztvizs
gálatokból származnak (Domonkos, 
2007). A szerző tudomása szerint 
ilyen típusú hatékonyságvizsgálatot 
ezt megelőzőleg mások még nem 
végeztek. Az itt bemutatásra kerülő 
eredmények a Domonkos (2007) pub
likációban közöltektől abban külön
böznek, hogy itt a valós éghajlati tren
dek reprodukálásának sikerességével 
értékeljük a homogenizáló módszerek 
hatékonyságát.

Tizenöt, az éghajlatkutatásban el- 
terjedten alkalmazott homogenizáló 
módszert teszteltünk:

Baya: Bayes-teszt (Ducré-Robita- 
ille et al., 2003), autokorreláció szá
mításon alapuló szignifikanciavizs- 
gálattal kiegészítve 

Bayb: Bayes-teszt (Ducré-Robita- 
ille et al., 2003), kiegészítve a BIC 
(Bayesian Information Criterion)

számításával a töréspontok számának 
megállapításánál (Caussinus and 
Lyazrhi, 1997)

Bsha: Buishand-teszt (Buishand, 
1982), kumulált anomáliák maximu
mának számítása

Bshb: Buishand-teszt (Buishand, 
1982), kumulált anomáliák maximu
mának és minimumának differenciája 

C-M: Caussinus-Mestre teszt (Ca
ussinus and Mestre, 2004), dinamikus 
algoritmus normális eloszlású minták 
vizsgálatához

E-P: Easterling-Peterson teszt (Eas
terling and Peterson, 1995)

MASH: Multiple Analysis of Series 
for Homogenisation (Szentimrey, 1999) 

M-K: Mann-Kendall teszt (Aesawy 
and Hasanean, 1998)

MLR: Multiple Linear Regression 
(Vincent, 1998)

Pett: Pettitt-teszt (Pettitt, 1979) 
SNHb: Standard Normal Homo

geneity Test (Alexandersson, 1986), 
csak töréspontok vizsgálata 

SNHT: Standard Normal Homo
geneity Test (Alexandersson and 
Moberg, 1997), töréspontok és tren
dek vizsgálata

tta: t-teszt (Ducré-Robitaille et al., 
2003)

ttb: t-teszt (Kysely and Domonkos, 
2006)

WRS: Wilcoxon Rank Sum teszt 
(Kari and Williams, 1987)

Az egyes módszerek alkalmazásá
val kapcsolatban további részletek 
találhatók Domonkos (2006 és 2007) 
tanulmányaiban.

Először tényleges meteorológiai 
idősorokból származta
tott relatív idősorokon 
vizsgáltuk az egyes 
módszerek által detek
tált inhomogenitások 
statisztikai jellemzőit.
Ehhez 327 közép-euró
pai középhőmérséklet 
és csapadékmennyiség 
idősort használtunk fel 
(Domonkos, 2006). Az 
idősorok 98-100 év 
hosszúságúak és havi 
vagy évi középértéke
ket, illetve összegeket

tartalmaznak. Jelenleg csak azokkal a 
relatív idősorokkal foglalkozunk, 
amelyek autokorrelációja legalább 
0,4. E szűkítésnek az a magyarázata, 
hogy a relatív idősorok autokorreláció
ja sztochasztikus kapcsolatban áll az 
idősorok homogenitásával, éspedig 
oly módon, hogy a magas autokor
reláció erősen inhomogén jellegre 
utal (Sneyers, 1997). A megszabott 
feltételnek eleget tevő, szerző által 
vizsgált, tényleges megfigyelésből 
származó idősorok száma 72, csaknem 
kivétel nélkül magyarországi, havi és 
évi középhőmérsékletek idősorai.

Kiszámítottuk a detektált inhomo
genitások átlagos gyakoriságát, vala
mint az inhomogenitások magnitúdó
inak átlagát és szórását, minden egyes 
homogenizáló módszer többféle para- 
metrizációjára. A trendeket is detek
táló módszereknél (MLR és SNHT) a 
trendek gyakoriságát, valamint azok 
átlagos hosszát és meredekségét is 
előállítottuk. Összesen 204 statisz
tikai jellemzőjét képeztük ily módon 
a 72 tényleges megfigyelésből szár
mazó idősor detektált inhomogenitá
sainak. Következő lépésben olyan 
módszert kerestünk, amellyel a tény
leges idősorokéhoz hasonló statisz
tikai jellemzőkkel rendelkező mester
séges adatbázis hozható létre. Ennek 
során, empirikus vizsgálatok sokasá
gának végzése útján, olyan szimulá
ciós módszert hoztunk létre, amellyel 
a vizsgált 204 statisztikai jellemző 
többsége legfeljebb 10%-os hibával 
közelíthető (1. ábra). Az ábráról az is 
leolvasható, hogy a viszonylag na-

1. ábra. A szimulált idősorokban detektált inhomogenitások 
statisztikai tulajdonságainak differenciája a megfigyelésből 

származó idősorokéhoz viszonyítva
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gyobb eltérések esetében a kicsi min
taméreteknek is szerepe lehet azok 
létrejöttében (t.i. bizonyos típusú 
detektált inhomogenitások előfordu
lási száma a tényleges megfigyelésből 
származó adatbázisban alacsony). A 
szimulációs módszer leírását Do
monkos (2007) tartalmazza.

A közöltek alapján úgy ítéljük, hogy 
e szimulációs módszerrel létrehozott 
adatbázis alkalmas az egyes homoge
nizáló módszerek gyakorlati hatékony
ságának összehasonlítására. Az alkal
masság alapja a megfigyelt és szimulált 
idősorok inhomogenitás-tulajdonságai 
közötti hasonlóság. E hasonlóság a 
magyarországi hőmérsékleti idősorok, 
azon belül is az inhomogenitással vi
szonylag erősebben szennyezett állo
mányok vonatkozásában az ideálist 
megközelítő, és valószínűleg jóval szé
lesebb körben tekinthető kielégítő 
mértékűnek (ennek tárgyában további 
vizsgálatok szükségesek).

Homogenizáló módszerek 
parametrizációja
Jóllehet vizsgálataink kizárólag ob
jektív homogenizáló módszerekre ter
jednek ki, tehát olyan eljárásokra, 
amelyek mindennemű szubjektív mér
legelés nélkül is eredményesen alkal
mazhatók, bizonyos paraméterek 
beállításával a módszerek működése 
befolyásolható. Ennek azért van itt 
jelentősége, mert az eltérő parametri- 
zációkhoz tartozó különböző haté
konyságok miatt abból, hogy egy 
konkrét módszer egy bizonyos para- 
metrizációval gyengébb eredményt ad 
más módszereknél, nem következik, 
hogy minden más parametrizáció alkal
mazása esetén is gyenge eredményt ad. 
Számos alkotó eleve többféle parame- 
trizációt ajánl, pl. Alexandersson and 
Moberg (1997) háromféle szignifikan- 
cia-határt is közzétesznek, minde
gyiket alkalmazhatónak tartják. Más 
esetekben önkényesen rögzítenek 
bizonyos paramétereket. Például 
Moberg and Alexandersson (1997) 
azt tanácsolják, hogy módszerüknél 
az idősorokat addig lehet az általuk 
leírt módon kisebb szakaszokra bon
tani, amíg a további vizsgálatoknak

alávetendő szakaszok hossza 10 idő
egységnél nem rövidebb. A 10 idő
egység, mint paraméterválasztás nincs 
indokolva. Matematikailag megokolt 
paraméterválasztások sem mindig 
biztosítják azonban, hogy a hozzájuk 
tartozó módszer az általuk elérhető 
optimális hatékonysággal működjön. 
Ennek okai között szerepel, hogy a 
hatékonyság függ (több más között) a 
mintaanyag tulajdonságaitól, és attól 
a céltól is, amelynek szellemében a 
hatékonyságot értékeljük. Lehetséges 
például, hogy két parametrizáció 
közül az egyik optimális megbízha
tósággal ismeri fel a legalább közepes 
méretű ugrást tartalmazó töréspon
tokat, viszont egy egész más paramet
rizáció biztosítja az éghajlati trendek 
optimális megbízhatóságú detektá
lását (ilyen reláció-pár természetesen 
nemcsak egy módszer két parame
trizációja, hanem két homogenizáló 
módszer eredményessége között is 
fennállhat).

Az eddig elvégzett vizsgálatok iga
zolják, hogy a módszerfejlesztők által 
ajánlott, valamint a konvención ala
puló paraméterválasztások (konvenció 
szerinti paraméterválasztás például az 
elsőfajú hiba elkövetési valószí
nűségének 5%-ban történő rögzítése a 
homogenizáló eljárás valamely lépé
sénél) általában nem biztosítják a 
konkrét módszerrel elérhető maxi
mális hatékonyságot. A különböző 
parametrizációkkal végrehajtott tesz
telések során azonban egyértelműen 
kirajzolódik, hogy konkrét tulajdon
ságú mintaanyag és rögzített szem
pontok szerint értékelt hatékonyság 
esetén mely parametrizáció alkalma
zása optimális. Ezért a homogenizáló 
módszerek hatékonyságvizsgálatának 
van egy cseppet sem mellékes „mel
lékterméke”: az optimális paramet- 
rizációk felderítése.

Homogenizáló módszerek 
hatékonysága az éghajlati 
trendek detektálhatósága 
szempontjából
A hatékonyság méréséhez valameny- 
nyi szimulált idősorban (mindegyik 
100 év hosszúságú) kiszámítottunk

3-3 jellemzőt, egyrészt a teljes idő
sorra, másrészt az idősor utolsó 50 
éves szakaszára vonatkozóan: a) 
lineáris trend iránytangense homoge- 
nizálás előtt (e), b) lineáris trend 
iránytangense a homogenizálás elvég
zése után (f), és c) az inhomogenitá
soktól tökéletesen megszűrt idősor 
iránytangense (g). A hatékonyság (H) 
az optimális értékektől számított 
eltérések abszolút értékeinek összeg
zésével került meghatározásra:

r y  f ~ g  1
(1) H=  1 - “  100%

2 ^ e - 8

A szummák képzésénél minden egyes 
idősornak mindkét vizsgált szaka
szához (50 éves szakasz, ill. teljes 100 
év) tartozó iránytangens értékeit 
összegeztük. A tanulmányban szerep
lő példák mindegyikénél tízezer idő
sor alapján számítottuk ki a H 
értékeket. Az így számított haté
konyság maximális értéke 100%, és 
ez akkor lenne elérhető, ha létezne 
olyan módszer, amely mindig minden 
inhomogenitást tökéletesen kiszűr. A 
reálisan előforduló H-k azt a hánya
dot mutatják, amellyel az aktuálisan 
vizsgált homogenizáló módszer járul 
hozzá az inhomogenitás eredetű trend
becslési hibák kiszűréséhez. A H = 0 
azt fejezi ki, hogy a homogenizáló 
módszer alkalmazása se nem javít, se 
nem ront a trend-detektálás megbíz
hatóságán, ennél is kedvezőtlenebb 
esetben pedig H negatív értéket vesz 
fel. H definíciójából szintén követ
kezik, hogy a trendbecslés szempont
jából olyan homogenizáló módszer 
hatékonysága is magas lehet, amely 
ugyan nem pontosan adja meg az 
egyes inhomogenitások időpontját és 
nagyságát, de a detektálási eredmény 
alapján végrehajtott korrekciók ha
sonló trendeket eredményeznek, mint 
a tökéletes detektálás esetén.

Három megjegyzés: 1. Az inhomo
genitásoktól tökéletesen megszűrt idő
sor tényleges megfigyelésből szárma
zó idősorok esetében nem megismer
hető, szimulált idősoroknál azonban 
igen. 2. Relatív idősoroknál, idealizált 
esetben az éghajlati eredetű trend 
zérus (itt nem részletezendő okok
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2. ábra. Homogenizáló módszerek hatékonysága az éghajlati 
trendek becslése szempontjából legalább 0,4 autokorrelációjú 
relatív idősorok esetén. A MASH módszert vonalkázott oszlop 

szemlélteti.
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3. ábra. Hasonló, mint a 2. ábra, de üres oszlopokkal az optima
lizált paraméterekhez tartozó hatékonyságokat is ábrázoltuk

4. ábra. Homogenizáló módszerek hatékonysága. Szürke oszlop: 
eredeti parametrizáció, üres oszlop: optimalizált parametrizáció, 

vonalkázott oszlop: MASH

miatt), ám a tökéletesen homogenizált 
reális (vagy azt közelítő) idősor zaj
komponenseket is tartalmaz, és azok 
általában g = 0 iránytangenst eredmé
nyeznek. 3. Felmerülhet, hogy az op
timális trendbecslésnek nemcsak az 
inhomogenitásokat, hanem a zajkom
ponenseket is ki kellene szűrnie, tehát 
a g = 0 esethez viszonyítva lenne cél
szerű számítani a trendbecslés haté
konyságát. Ám ami a relatív idősor 
alacsony frekvenciájú változásai szem
pontjából zaj, annak nem kis része a 
tényleges meteorológiai folyamatok 
térbeli változékonyságából származik. 
Ennek kiszűrése pedig hiba volna.

A 2-4. ábrák a hatékonyságvizs
gálat eredményeit szemléltetik. A 2. 
ábrán látható eredmények kiszámítá
sához a módszer fejlesztői által aján
lott, illetve konvención alapuló para- 
metrizációkat alkalmaztunk. A Magyar- 
országon elteijedten alkalmazott MASH 
módszer eredményét a hozzá tartozó 
oszlop vonalkázásával emeltük ki. A 
3. ábrán minden egyes módszernél 
olyan hatékonyságok is feltüntetésre 
kerültek, amelyeket előzetes optimali
zálás alapján rögzített paraméterek 
alkalmazásával értünk el. Megjegyez
zük, hogy a paraméter-optimalizálást 
nem kifejezetten a trendbecslés céljából 
végeztük, hanem többféle statisztikai 
tulajdonság kombinált hatékonysági 
mutatója alapján történt a paramet- 
rizációk meghatározása (Domonkos, 
2007). A 3. ábrán is vonalkázással 
emeltük ki a MASH eredeti és opti
malizált parametrizációjához tartozó 
eredményeket.

Az ábrák azt mutatják, hogy az el- 
terjedten alkalmazott homogenizáló 
módszerek többségével az inhomoge
nitások okozta becslési hiba nagyobb 
hányada kiküszöbölhető, hiszen a ha
tékonyságok általában jócskán megha
ladják az 50%-ot, túlnyomó részük 
70% körül szóródik. Lényegesen 
gyengébb eredményeket csak a t-pró- 
báknál és az M-K tesztnél, valamint 
az E-P eredeti parametrizációjánál 
látunk. Első rátekintésre meglepőnek 
tűnhet, hogy a módszerek többségé
nél egymáshoz közeli hatékonyság 
értékeket kaptunk. Vegyük azonban

figyelembe, hogy az 
inhomogenitások kö
zött vannak olyanok, 
amelyek vizuálisan is 
megállapíthatók, ezeket 
gyakorlatilag minden 
homogenizáló módszer 
felismeri, míg vannak 
olyan, zajjal erősen ele
gyedett inhomogenitá
sok, amelyek felderí
tése semmilyen statisz
tikai eszközzel sem le
hetséges.

A paraméter-optima
lizálás eredményeként 
minden módszernél nö
vekedett a hatékony
ság. A javulás mértéke 
általában csak néhány 
százalék, kivéve azokat 
a módszereket, amelyek 
eredeti paraméterezés
sel egyértelműen alkal
matlanok a trendbecs
lés elvárható mértékű 
megbízhatóvá tételére.
A 4. ábra tartalmi szem
pontból nem közöl új 
információt, csupán a 
skála és az elrendezés 
megváltoztatása miatt 
látszódnak másképpen 
az eredmények. Ez az 
ábra azt szemlélteti, 
hogy bár a paraméter- 
o p t i m a l i z á l á s s a l  
elérhető hatékonyság- 
javulás százalékokban 
kifejezve kicsi, az ere
deti parametrizációval 
viszonylag alacsony 
hatékonyságot elérő módszerek 
„leelőzhetik” a rangban előrébb álló
kat optimális paraméterek alkalma
zásával. Ez az eredmény azért is 
fontos, mert a számított hatékony
ságok számértékeinél lényegesebb a 
módszerek közötti rangsorrend, a 
konkrét hatékonyságok ugyanis erő
sen függnek az idősorok statisztikai 
tulajdonságaitól (nincs szemléltetve).

Eredményeink igazolják, hogy a 
Magyarországon általánosan alkal
mazott MASH homogenizáló módszer

hatékonysága élvonalbeli. Mindazon
által a 4. ábráról az is leolvasható, 
hogy paraméter-optimalizálással, vala
mint egyéb módszerekkel történő 
kombinálással további hatékonyság- 
javulás lehet elérhető.

Konklúziók
• Az objektív homogenizáló módsze

rek alkalmazásával lényegesen növel
hető a trend-becslések megbízha
tósága.

• Tekintettel arra, hogy a hazai fej-
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lesztésű MASH módszer világvi
szonylatban élvonalbeli hatékony
ságú, kívánatos, hogy az alkalma
zott klimatológiai kutatásokban 
nagyobb következetességgel ra
gaszkodjunk az Országos Meteoro
lógiai Szolgálat homogenizált adat
bázisának felhasználásához.

• A paraméterek optimalizálásával a 
homogenizáló módszerek további 
hatékonyság-javulása érhető el.

A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk 
még a következő magyar nyelvű iro
dalmakat is: Szentimrey (1994 és 
2007).

Dr. Domonkos Péter 
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tőbizottsága is melegen gratulál.

A kitüntetés színhelye ^
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A csu p a sz ta laj- é s  a n övén yi p á ro lg á s  
ö sszeh a so n lító  v izsg á la ta

Bevezetés
Van-e hasonlóság a csupasz talaj és a 
növényzet párolgása között? A két 
összetevőt: a csupasz talaj párolgását 
(evaporációt), valamint a növényi 
párolgást (transpirációt) nehéz szét
választani és megkülönböztetni a tel
jes párolgás (evapotranspiráció) ára
mában. Ugyanakkor jó  lenne ismerni 
az alapvető különbségeket vagy ha
sonlóságokat, mert az evapotranspi
ráció meghatározó tényező az agro- 
meteorolgiai alkalmazásokon túl akár 
a légszennyezés akár az időjárás mo
dellezésében.

A témakör tárgyalása talán köny- 
nyebb, ha a hasonlóságok helyett a 
különbségekről beszélünk. A csupasz 
talajfelszín párolgása csak fizikai 
tényezőktől függ, míg a növényi 
párolgás biofizikai jelenség, azaz 
élettanilag is szabályozott folyamat. 
A növényi párolgás gázcserenyílá
sokon (sztómákon) keresztül törté
nik; ezek nyitódását, záródását a 
globálsugárzás, a levegő vízgőzhi
ánya, hőmérséklete és a talaj vízellá
tottsága határozza meg. Például, ha 
csökken a talajnedvesség, vagy a 
növény számára már kedvezőtlenül 
magasra emelkedik a léghőmérsék
let, akkor a sztómák záródnak. így 
lelassul a gázcsere, a növény ke
vesebb vizet veszít (a sztómák veze
tőképessége lecsökken), de a növe
kedése is lassul.

Mindezek után kérdezhetjük, hogy 
e különbözőségek ellenére paramet- 
rizálható-e elfogadható pontossággal 
az evaporáció és a transpiráció ha
sonló elvek és/vagy módszerek alap
ján? Tanulmányunkban e kérdést jár
juk  körül az evaporáció és a trans
piráció összehasonlító vizsgálatával.

Adatok és módszer
Légköri és talajadatok 
A numerikus vizsgálatok elvégzé
séhez légköri határfeltételekre és ta
lajadatokra van szükség.

A légköri határfeltételeket a braun- 
schweigi szinoptikus állomás 1992- 
ben mért adatai alkotják. Az adatsor 
negyedórás felbontásban tartalmazza a 
globálsugárzás, a légköri visszasugár- 
zás, a léghőmérséklet, a légnedvesség, 
a szélsebesség és a csapadék mért ér
tékeit. Az adatsor részletes leírása meg
található Ács és Drucza (2003) 
munkájában. A futtatásokat homok- és 
agyagtalajokra végeztük. Az alkalma
zott paramétereket a kezdeti feltétellel 
együtt az 1. táblázat tartalmazza.

Paraméter Homok Agyag

íí„ (hcmtdaxponthoz tartozó talajnedvesség-tartalom) | 0,06)1 0,286

0, ts/abadloldi vi/kapacilásho/ tartozó takijnedvessug-iartalunt) |m'm j 0,1.35 0,367

W (leütési taliijnetKevség-tartalom) {mm 'j 0.395 0.482

kezdeti talajnedvesség-tartalom érték [m‘m ■*] 0.1 0,34

I. táblázat: A talaj fontosabb hidrofizikai 
állandói és a szimulációkban használt kezdeti 

talajnedvesség-tartalom érték

A modell
A talajnedvesség-tartalom előrejel
zését egy háromrétegű talaj modellel 
(Ács és Löké, 2001) végeztük. Mivel 
a párolgás parametrizálása jelen
tősen módosult, ezért azt részletesen 
ismertetjük.

A potenciáüs párolgás (PÉT) csak a 
légköri tényezőktől függ, ugyanis a fel
színi tényezők hatása elhanyagolható 
jó vízellátottság esetén. A PET-et Pen- 
man-Monteith képletéből számítjuk:

PÉT = ------------’ (!)

ahol A a vízgőz telítési görbéjének haj
lata az adott hőmérsékleten, Ac a fel
színen rendelkezésre álló energiaá
ram, p  a levegő sűrűsége, cp a levegő 
állandó nyomáson vett fajhője, &  a víz
gőzhiány, y a pszichrometrikus állandó 
és R.d az aerodinamikai ellenállás.

Az MM5 modellben (Mahrt and 
Ek, 1984) a PÉT a szabad vízfel
színre vonatkozik. Tanulmányunk
ban viszont a PÉT csupasz talajra 
vonatkozik. A csupasz talajra és a 
növényekre vonatkozó potenciális 
párolgás nyilván nem egyenlő, pél

dául az érdességbeli különbségek 
miatt. Ám e különbségek nem 
nagyok, első közelítésben elhanya
golhatóak, vagyis PEv~PEb-vel. 
Ezért ábráinkon mindig a csupasz ta
lajra vonatkozó potenciális evaporá
ció (PÉb) értékeit tüntettük fel.

A növények transpirációját (T )  és 
a csupasz talaj párolgását (£b) a nö
vényekre (PEV) és a csupasz talajra 
(PEb) vonatkozó potenciális párolgás 
függvényében becsüljük az ún. fi 
függvény alkalmazásával. Látható, 
hogy csupasz talaj esetén b (bare 
soil), míg a növények esetén v (vege- 
tation) felső indexet használunk. A 
függvény a tényleges párolgás és a 
potenciális evaporáció arányával 
egyenlő, s egyaránt függ a talaj- és a 
légköri tényezőktől:
T" =P‘ p e ' illetve Eb = p h PEb (2) 
A (3 h/v függvény többféleképpen pa- 
rametrizálható (4a, 4b, 4c képletek). 
Az alábbiakban e parametrizációkat 
részletesen fogjuk ismertetni.

Tényleges párolgás 
Ahogy a bevezetésben is említettük, 
a különböző szabályozó tényezők 
miatt a csupasz talaj és a növények 
párolgása eltérő. Ezt az eltérést a [3 
függvény segítségével fejezzük ki, 
azaz különbözőképpen parame- 
trizáljuk a /3 h és a (3' függvényeket.

Csupasz talaj
A csupasz talaj tényleges evaporá- 
cióját (Ehi) a következő képlettel be
csüljük:

Eh\ = /3bi ■ PEh (3)
Esettanulmányukban a /3V re három 
különböző alakot -  egy konvex (4a), 
egy konkáv (4b) (Mlntz and Walker, 
1993) és egy (4c) lineáris alakot -  
használunk:

(3b\ = P\= xe, (4a)
Pb2 = p 2= l - e ~ bX'x , (4b)

Pb3 = P 3=x. (4c)
Amint a bevezetőben is említettük, a 
csupasz talaj párolgása csak a talaj- 
nedvesség függvénye.
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így az alakja:

X

1,
f fl-flw
[öf-öw

0 , 001,

ha 6 >6f 
ha 0W < 9 < 0f 

ha 0 < 0W
(5)

ahol 0W a hervadásponthoz tartozó 
talajnedvesség, 9f a szabadföldi víz
kapacitáshoz tartozó talajnedvesség, 
6S a telítési talajnedvesség-tartalom. 
Az adott talajra vonatkozó értékeket 
az 1. táblázat tartalmazza.

Növényzet
A növények transpirációját ( T ’J 
Chen and Dudhia (2001), valamint 
Ács szóbeli közlése alapján a követ
kezőképpen számítjuk. A levezetés 
részletesebb bemutatása nélkül csak 
az alábbi képleteket mutatjuk be, de 
úgy, hogy a modell reprodukálható 
legyen.

T'i = P 'i ■ PE' (6 )

ß vi
C ' + l

C ’+ l + (7)

A csupasz talajjal szemben P v függ a 
növény felszíni ellenállásától (Rc) és 
a növényállomány feletti aerodi
namikai ellenállástól (RJ is. Az Rc 
viszont a sztómák működését szabá
lyozó meteorológiai elemek hatás
függvényei alapján becsültük. Ezek 
szerint a hatásfüggvények nagysága 
0 és 1 között változik. A globálsu- 
gárzás, a vízgőzhiány, a léghőmér
séklet, és a talaj vízellátottságának 
hatásfüggvényeit Jarvis (1976) hatá
rozta meg megfigyelések alapján. Az 
általunk alkalmazott hatásfüggvények

to 20 » a .« -* .3rC*C) ?(MFa)
1. ábra: A relatív sztómavezetés (g) alakulása 

az irradiancia (I), a vízgőzhiány (őe), a 
léghőmérséklet (T) és a levélvíz-potenciál ( tff) 

függvényében Jones (1983) nyomán. Az 
ábrákon a mérési eredményekre illesztett leg
gyakrabban használt függvényalakok vannak 

feltüntetve (a,k,n konstans értékek).

alakját (11-14 egyenletek) az 1. ábra 
szemlélteti (Jones, 1983). FI, F2, F3 
és F4 rendre a sugárzásra (l.ábra a 
része), a vízgőzhiányra (l.ábra b ré
sze), a léghőmérsékletre (l.ábra c  ré
sze) és a vízellátottságra (l.ábra d 
része) vonatkozó hatásfüggvények. 
Láthatjuk, hogy a globálsugárzás nö
vekedésével a sztómák nyitottsága 
exponenciálisan növekszik, a vízgőz
hiány növekedésével viszont line
árisan csökken. A hőmérsékleti ha
tásfüggvény kupola alakú, azaz van 
egy optimális hőmérséklet, amelyen 
a sztómák nyitottsága maximális. A 
talajnedvesség változása csak a her- 
vadáspont és a szabadföldi vízkapaci
tás közötti tartományban fontos. E 
tartományban a talajnedvesség csök
kenésével a sztómák nyitottsága 
lineárisan csökken.

( 8 )C ' =

S ' =

(] + ß')+ ä 
4 ■ e- o -T ’

P ■
Cp (9)

R, =

F1 =

R,
LAI ■ F I - F 2 - F 3 -FA

Rcmin + (0 ,5 5 - S ■ 2 )
s cmai Rgl LAI

1 +  (0,55 •
LAI

F2 = \ - S e - c v 

F3 = 1 -0 ,0 0 1 6  - (7 ,̂, - T ) ‘ 

FA = ß bi = ß ■

( 10)

( 11)

( 12)

(13)
(14)

A fenti képletekben az emisszivitást 
jelent (értéke 1), o  a Stefan-Boltz- 
mann állandót, Rcmm a minimális sztó- 
maellenállást, í?cmax a kutikulaellen
állást, LAI a levélfelületi indexet, Topt 
az optimális hőmérsékletet, S a glo- 
bálsugárzást, Rgí a fotoszintetikusán 
aktív sugárzást és cv a növényspeci
fikus állandót jelöli.

Eredmények
A [3függvények
Vessük össze először a fi függvénye
ket! A p h, és a p v, függvények talaj
nedvesség-tartalom szerinti változá
sát homok és agyag esetén a 2. és a 
3. ábra szemlélteti. Mivel a p bt (csu
pasz talaj) csak a talajnedvesség-tar
talom függvénye (4a, 4b, 4c képle

tek), a v’j (növények) becslése (lásd 
7. egyenletet) során olyan határfel
tételeket használtunk (globálsu
gárzás: 800 Wm"2, a levegő telített, a 
levegő hőmérséklete egyenlő a nö
vényre vonatkozó optimális hőmér
séklettel és a szél sebessége 2 m s 1), 
melyek alapján az FI, F2 és az F3 
hatásfüggvények egyenlők 1-gyel.

homok a {jvai;

0,00 0,05 0,10 (US OáO 0,25 0,40 0,45 0,40 0.45 0,50

2. ábra: A csupasz talaj párolgását 
jellemző (3 j függvény változása a talaj

nedvesség-tartalom függvényében

\  0/í*
I•a 0.40

homok agyas

f f 7 ^ 7  I

j
1

0,00 0,05 0.10 0.15 0.20 »25 0.30 lU5 0.40 0.-15 0.50

3. ábra: A növényzet párolgását jellemző 
P 1 i függvény változása a talajnedvesség
tartalom függvényében (a globálsugárzás 

értéke minden esetben 800 Wm 2, a 
szélsebesség 2 ms~\ a levegő telített, a 

léghőmérséklet 25 °C)

A  csupasz talajra és növényekre vo
natkozó P függvények várakozásunk
nak megfelelően észrevehetően külön
böznek. E különbözőség a lineáris 
alak esetén (lásd 4c. és 14. egyen
letet) a legszembetűnőbb. Észreve
hető, hogy a P hi (4a, 4b, 4c képletek) 
0 és 1 között változik, ezzel szemben 
a p vj, legnagyobb értékei 0,9 körül 
vannak. Látható az is, hogy nö
vényzet esetén (14. egyenlet) a P v3 
függvény nem lineáris, hanem kon
vex alakú. Ezen eltérések magya
rázata az, hogy csupasz talaj esetén a 
P bj függvények csak a talajnedves
ség-tartalom függvényében változ
nak, ezzel szemben a P'\ függvé
nyek a talajnedvesség-tartalom mel
lett a globálsugárzás, a légned
vesség, a léghőmérséklet és a 
szélsebesség függvényében is.
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E hatások az ~  tagban vannak 

„elrejtve”. A 6. egyenlet alapján nyil

vánvaló, hogy /?vj akkor tart az 1-
p

hez, ha az - hányados minimális és

megközelíti a nullát. Ez akkor fordul

elő, ha nedves a talaj (Re = 40-60 sm 1)

és stabilis alégnétegződés (R, = lOOOsrn').

Választott határfeltételeink mellett

(800 W m '2, optimális hőmérséklet,

2 ms"1) C ’ értéke ebben az esetben

nagyobb az —--nál így fi 'j = 0,96.

Hasonlóképpen, fi ') akkor tart 0-hoz, 
Rc

ha a z ~  hányados sokkal nagyobb
cl

C'+1 értéknél (pl. ha a talaj száraz és 

labilis a légrétegződés). Mindezek 

alapján látható hogy a /3'j függvé

nyek igen erősen függnek mind a ta

laj, mind a légköri tényezőktől.

A tényleges párolgás és a 
talajnedvesség
A  csupasz talaj és a növényzet tény
leges párolgását, a csupasz talaj 
potenciális párolgását, valamint a 
talajnedvesség-tartalmat agyag és 
homok esetén az adott kezdeti 
feltételre a 4-9. ábrákon láthatjuk. 
Helyszűke miatt csak a konkáv (4b. 
és 14. egyenlet) és a lineáris (4c. és 
14. egyenlet) alakokhoz tartozó leg
szélsőségesebb eseteket mutatjuk be.

A párolgási görbék napi menete 
hasonló. Értelemszerűen a PEb érté
kek a legnagyobbak. A nappali 
időszakban a csupasz talaj párolgása 
az összes parametrizáció esetén 
nagyobb, mint a növények párol
gása. Első pillanatra ez ellentmondá
sosnak tűnik, főleg akkor, ha a 3. 
ábrán látható p'\ függvényeket vesz- 
szük szemügyre. Az ábra alapján a (i 
lineáris és konkáv alakjához tartozó 
értékek a növényzet esetében nagyob
bak, mint a csupasz talaj esetében, 
ugyanakkor a párolgás esetében ez 
fordítva van. Ennek oka az, hogy a 3. 
ábrán látható f i ') függvények számí
tásakor a hatásfüggvények ( f j ,  F2, 
Ft,) maximális értékeivel (1-nek vet-

4. ábra: A csupasz talaj és a növényzet párolgásának időbeli változása (agyag, lineáris
forma)

5. ábra: A csupasz talaj és a növényzet párolgásának időbeli változása (agyag, konkáv fonna)

6. ábra: A csupasz talaj és a növényzet párolgásának időbeli változása (homok, lineáris
forma)

7. ábra: A csupasz talaj és a növényzet párolgásának időbeli változása (homok, konkáv
forma)

i
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” l in e á r is  n ö v é n y  

“ l in e á r is  c s u p a s z  ta la j 

p o te n c iá l is

8. ábra: A csupasz talaj és a növényzet alatti talaj nedvesség-tartalmának időbeli változása
(agyag, lineáris forma)

9. ábra: A csupasz talaj és a növényzet alatti talaj nedvesség-tartalmának időbeli változása
(homok, lineáris forma)

tűk) számoltunk, míg a párolgás 
számításakor a hatásfüggvények 
aktuális, 1-nél kisebb értékeivel kell 
számolnunk. Ezek az értékek 0,5 
körüliek. Továbbá a lineáris alakhoz 
tartozó p hl (4c. és az 5. egyenlet) 
(mely csak a talajnedvesség függvé
nye) jelentősen eltér a lineáris alak
hoz tartozó p  v,-től (6.-14. egyenle
tig tartozó képletsor).

A diagramok alapján nincs éjjeli 
harmatképződés a növényzeten. En
nek magyarázata szintén a hatásfügg
vényekben keresendő. Mivel éjjel a 
globálsugárzás nulla, ezért az Fl 
hatásfüggvény értéke a l l .  egyenlet 
alapján 0,008, ami az Rc-t 14000 s m 1 
körüli értékre növeli. így P v\ elha
nyagolhatóan kicsivé válik (0,005), 
aminek következtében az éjjeli har
matképződés szinte nullára csökken.

Vegyük észre azt is, hogy a csu
pasz talaj és a növényzet alatti talaj 
nedvességtartalma igen keveset tér el 
egymástól, azaz a két nedvességtar
talom szinte egyenlőnek vehető (lásd 
a 8. és a 9. ábrát). E tény arra enged

következtetni, hogy első közelítés
ben a két párolgási áram megkö
zelítően egyenlőnek vehető, annak 
ellenére, hogy az evaporáció valame
lyest nagyobb volt, mint a transpiráció.

Összefoglalás
A bemutatott parametrizációk az 
MM5 mezoskálájú modell 
(NCAR/Penn State Fifth Generation 
Mesoscale Model) parametrizációs 
csomagjának egyik eleme (Cheri és 
Dudhia, 2001). A csupasz talaj és a 
növények párolgásának összehason
lító vizsgálatát a braunschweigi adat
bázison vizsgáltuk különböző tex
túrák és nedvességi állapotok 
feltételezésével. Numerikus vizs
gálatainkban a vízellátottság hatását 
kifejező függvényekre (4a, 4b, 4c és 
14 egyenlet) összpontosítottunk, 
ugyanis az MM5 modell rendszer
ben csak a lineáris alakok (4c egyen
let) szerepelnek.

Eredményeink alapján észrevehető 
különbségek vannak a csupasz talaj

és a növényzet párolgása között a 
parametrizációk hasonlósága ellené
re is. Ennek legszembetűnőbb bizo
nyítékát a 2. és a 3. ábrák szolgál
tatják. Eredményeink alapján azt 
mondhatjuk, hogy a csupasz talaj in
tenzívebben párologtat, mint a nö
vényzet. p v (növény) értékét a su
gárzás, a vízgőzhiány és a léghőmér
séklet hatásfüggvényei lecsökkentik, 
így kisebb lesz, mint a p b értéke 
(csupasz talaj).

A mindenkori modelleknek ezen 
karakterisztikákat számításba kell 
venniük a céljaiknak megfelelően.

Ács Ferenc egyet, docens 
Szinyei Dalma doktorandusz, 

ELTE TTK Meteorológiai 
Tanszék
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20 éves a Montreali Jegyzőkönyv 
Megemlékezés Montrealban és Asgabatban

Ünnepi transzparens Asgabatban

A földi élővilágot a Napból érkező 
ultraibolya sugaraktól megvédő ma
gaslégköri ózonréteg az 1970-es évek
ben veszélybe került. Egyes halogé
nezett szénhidrogének tömeges gyártása 
és világméretű felhasználása vezetett 
az ózonpajzs vékonyodásához. Az 
ennek következtében megnövekedett 
UV-B sugárzás számos káros hatást 
okoz mind az élővilágnak (bőrrák, 
szürke hályog, termés-csökkenés...) 
mind egyes anyagoknak (pl. műa
nyagok öregedése). A visszafordíthatat
lan folyamatok megelőzése érdekében a 
természettudósok és politikusok 
nemzetközi összefogást sürgettek, ami 
a Montreali Jegyzőkönyv 1987-ben 
történő aláírásával megszületett. Azóta 
20 év telt el, s ez a globális környezet
védelmi jogi eszköz mintaértékűvé vált 
elfogadottsága (191 ország csatlako
zott), működési mechanizmusai és elért 
eredményei tekintetében (mérhetően 
lecsökkent a klór- és brómionok 
légköri koncentrációjának növekedése).

Ebben az írásban beszámolok a 
montreali évfordulós rendezvények
ről, az Európai Unió és hazánk 
szerepéről az elért eredményekben, s 
végül bemutatom Türkmenisztánt, 
ahol már kora tavasszal egy regi
onális konferenciát egy kicsit a 
Montreali Jegyzőkönyv 20. évfor
dulójának szenteltek.

Montreal
Montrealban rendezték 2007-ben a 
Montreali Jegyzőkönyv részes orszá
gainak 19. konferenciáját. Ennek 
keretében szeptember 16-án a Mont

reali Jegyzőkönyv aláírásának 20. 
évfordulója tiszteletére ünnepi szemi
náriumot tartottak. Megnyitó be
szédet mondott A. Steiner, a UNEP 
főigazgatója, C. Clériux a kanadai 
Környezetvédelmi Minisztérium mi
niszter-helyettese, Marco Gonzalez, 
az Ozontitkárság vezetője. A megnyi
tó tudományos előadásokat Rowland 
és Molina, Nobel-díjas kutatók tartot
ták, akik 1974-ben fedezték fel az 
ózoncsökkenés problémáját, ami 
elvezetett a Montreali Jegyzőkönyv
höz. Ezen a napon három kategó
riában 43 díjat osztottak ki. Hazánk 
részéről Dobó László és Lotz Tamás 
kollégáim kaptak kitüntetést a 
Jegyzőkönyv Műszaki és Gazdasági 
Paneljében végzett többéves mun
kájukért. Az ünnepi estélyen B. 
Mulroney egykori kanadai minisz
terelnök méltatta a Montreali Jegy
zőkönyv eredményeit, s hangsúlyozta 
az iparral való együttműködés fon
tosságát. Az ipar vezette be a piacra 
az ózonkárosító halogénezett szén- 
hidrogéneket, az ipar találta meg a 
helyettesítésükre alkalmas más ve- 
gyületeket vagy technológiákat. Az 
elmúlt két évtizedben az ózonká
rosító anyagok felhasználásának 
95%-át sikerült kiváltani. A hűtés- 
technikában a CFC-k, HCFC-k he
lyett már a természetes hűtőközegek 
és a HFC-k, a tűzvédelem terén a ha- 
lonok helyett HFC-k, inért gázok, 
habok és porok, a mezőgazdasági 
talajfertőtlenítésben a metil-bromid 
helyett más vegyszerek és techno
lógiák, a műanyagok habosításában 
CFC-k helyett más alapanyagok 
jellemzőek.

A kiváltásban fontos szerepet játszott 
a Sokoldalú Pénzügyi Alap, ahova a 
fejlettebb országok (köztük hazánk is) 
jelentős összegeket fizetnek évente, s azt 
a fejlődő országokban az ózonkárosító 
anyagok kiváltására fordítják.

A 19. konferencia legjelentősebb 
eredménye a HCFC-k gyorsított üte

mű kiváltásának elfogadtatása volt a 
fejlődő országokkal. így joggal 
remélhető, hogy 2060 körül visszaáll 
a kívánatos mértékű ózonszint.

Az Európai Unió a legújabb tudo
mányos és műszaki eredményekre 
támaszkodva a Montreali Jegyző
könyv kötelezettségein messze túl 
jutott már a belső szabályozásával. A 
HCFC-k felhasználása két év múlva 
tilos lesz, míg a fejlődő országok 
2040-ig használhatják. Az EU első
ként korlátozta egyes fluortartalmú 
üvegházhatású gázok felhasználását 
is az ún. F-gáz rendeletben. Az ebben 
meghatározott intézkedések végre
hajtása érdekében további tíz 
bizottsági rendelet készítése van 
folyamatban. Ezeken kívül szükség 
lesz még a hazai szabályozás 
módosítására is.

Az Európai Unió tagjaként Ma
gyarország is részt vesz ebben a jog
alkotási dömpingben és az intézkedések 
végrehajtásában. A húsz évvel ezelőtti 
7000 tonna feletti évi ózonkárosító 
anyag felhasználásunkat 100 tonna 
közeli értékre csökkentettük. Szakmai 
segítséget nyújtunk a fejlődő országok
nak. Több kelet-európai és közép-ázsiai 
ország kezdeményezésére létrejött egy 
olyan hálózat, amelyik a UNEP anyagi 
segítségével és szervezésében rendszere
sen találkozik a Montreali Jegyzőkönyv 
kötelezettségeinek összehangolt teljesí
tése érdekében. Hazánk kezdettől fogva 
támogatta ennek a hálózatnak a 
munkáját, ez a segítségnyújtás jelenleg 
az ózonkárosító anyagok kiváltása terén 
szerzett tapasztalataink átadását jelenti. 
Az érdekelt országok 2007. március ele
jén Türkmenisztánban jöttek össze, 
ahova meghívtak több előadás meg
tartására.

Türkmenisztán
Közép-Azsiában fekszik, nyugaton a 
világ legnagyobb tava, a Kaszpi- 
tenger határolja. Ha egy pár évtized
del korábbi térképen nézzük a tavat,
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hatalmas öblöt, a Kara-Bogaz-öblöt 
láthatjuk a keleti oldalán. Később ez 
az öböl sós tóvá alakult, az 1980-as 
évek elejére kiszáradt, s a legfrissebb 
térképeken már csak sós mocsarak 
(legalacsonyabb pontja -32 méter 
mélyföld) jelzik a körvonalát, s a 
tengerparton vasútvonal húzódik át 
rajta Türkmenbasi (az egykori Krasz- 
novodszk, amit az oroszok alapítot
tak 1869-ben) és Bekdas között. Az 
országot északról Kazahsztán és 
Üzbegisztán, keletről Afganisztán, 
míg délről Irán határolja. Területe 
488 100 km2, amit döntően a Kara- 
kum (türkmén térképeken Gara Gum, 
jelentése fekete-homok) sivatag fog
lal el. Ennek legnagyobb része ho
moksivatag, de szikes-, agyag-, kő- 
és kavicssivatag is található. Délen 
húzódik a Kopet-dag vonulata, amely
nek legmagasabb csúcsa az iráni 
határon lévő Rize 2942 méterrel. Erre 
a hegységre nézett a szállodai 
szobám ablaka, így jól láthattam, 
mennyire kopár. Apró tűlevelű fák 
rendezett sora jelzi azonban, hogy 
próbálkoznak fásítással.

Éghajlatát meghatározza fekvése és 
északi nyitottsága. A nyáron érkező 
légtömegek szárazak és forrók, télen 
pedig a hideg sarki légtömegek is 
eljutnak idáig. Az éghajlati elemek É- 
D-i irányban változnak. A nyár forró, 
a július középhőmérséklete északon 
28 °C, délen 32 °C. A szinte állandó
an felhőtlen, derűs időben perzselően 
tűz a nap, délen a kora délutáni 
hőmérséklet heteken át 40 °C fölötti. 
A sivatag homokfelszínén Repetek- 
nél mértek már 79 °C-ot is 1915-ben. 
A januári középhőmérséklet északon 
-4 °C, dél felé jelentősen enyhül, 0 °C 
körüli, míg a tenger menti Atrek fo
lyó környékén 4 °C. A csapadék évi 
átlagos mennyisége a Kara-kumban 
100 mm-nél kevesebb, az előhegy vi
dékeken 300 mm-ig, a Kopet-dagban 
400 mm-ig emelkedik. A csapadék a 
ciklontevékenység élénkülésekor, a 
tavaszi időszakban hull, majd több 
hónapos teljes szárazság követi.

Fő folyója az Amu-darja, amely az 
ország északkeleti területén folyik az 
Aral-tó felé. Az ország nagy részén

jellemző vízhiány pótlására több csa
tornát és víztározót építettek. A legna
gyobb a Kara-kum-csatoma, amely 
jelenleg a világ leghosszabb hajóz
ható öntözőcsatomája. A mellette lé
vő oázisokat, településeket látja el az 
Amu-darjából öntöző-, ipari és ivó
vízzel, miközben az Aral-tó kiszárad.

A sivatagban csak helyenként for
dulnak elő gyepek, félcserjék és cser
jék. Délen a sivatagot rövid füvű 
sztyep váltja fel. A túlzott legeltetés a 
sivatag terjedését okozta. A sivatag 
jellegzetes állatai az ugróegér, a 
homoki nyúl, tatárantilop, sivatagi 
gekkó, a ragadozók közül előfordul 
az országban az aranysakál, a farkas, 
a türkmén sivatagi hiúz, a párduc és a 
tigris is.

Egyik nap a házigazdáink elvittek 
bennünket a Türkménbasi lovardájá
ba. Nagy területen fekvő, gondozott, 
elegáns istállók sora egy bemu
tatóhellyel. A lovászok gyönyörű 
türkmén lovakat vonultattak fel. Ez 
az egyik legősibb, már Kr. e. 2000- 
ben ábrázolt kultúrfajta. Nagyobb, 
nyúlánk termetével az Asszír, majd a 
Perzsa Birodalom idejében elkülö
nült a többi ázsiai, zömökebb, las
súbb mozgású, kisebb típustól. Szá
mos régi magyar és erdélyi, „keleti 
vérű”-nek, „turáni eredetű”-nek jel
zett ménes, illetve a mezőhegyesi 
ménes 79 cserkesz alapító lova is 
rokonságban állhatott a türkmén 
lovakkal. A bemutató végén bárki 
felülhetett a lovakra. Üzbég és kirgiz 
kollégáim nem igényeltek segítőt, 
profi módon ülték meg a paripákat. 
Visszafelé menet egy rendőr megállí
totta buszunkat. A sofőr rutinosan a 
feje mögötti polcról leemelt néhány 
bankjegyet, a tenyerébe gyűrte, majd

Türkmén ló

kiszállva harsányan kezet fogott a 
rend éber őrével. Utána kérdeztem 
tőle, hogy követett-e el valamit, mert 
én semmit nem vettem észre. Azt 
mondta, semmit nem csinált, de ezt 
így szokták intézni.

Az állam területét a 7-8. században 
arabok foglalták el, az itt élő népek 
akkor tértek át a muzulmán hitre. A 13. 
században a mongolok foglalták el, 
majd a 16-17. században Perzsiához, 
valamint a Buharai Emírséghez és a 
Hivai Kánsághoz tartozott. 1865-1885 
között orosz csapatok szállták meg. 
1918-1920 között egy bolsevikellenes 
kormány került hatalomra, de 1920-tól 
a Turkesztáni Autonóm Szovjet Szo
cialista Köztársaság része lett. A Türk
mén SzSzK 1924 októberében alakult, 
s 1925 májusában lett a Szovjetunió 
része. A szovjet rendszer kiépíté
sének részeként 1940-ben bevezették a 
cirill betűs írást, a hagyományos 
nomád pásztorkodás helyett az öntö
zéses földművelést és a letelepült állat- 
tenyésztést.

Az ország lakossága 5,8 millió fő, 
89%-uk szunnita, 9%-uk orosz orto
dox vallású. A lakosság 77%-a türk
mén, 9%-a üzbég, 6%-a orosz, de a 
Szovjetunióban jellem ző áttelepí
tések nyomán elég tarka a népesség.

Türkmenisztán 1991. október 27- 
én kiáltotta ki függetlenségét. E na
pon lett Szaparmurat Atajevics 
Nyijazov az elnök, aki rövid idő alatt 
személyi kultuszt alakított ki.

Türkménbasi szobra
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1992-ben újraválasztották, 1993-ban 
felvette a Szaparmurat Türkménbasi 
(minden türkmének atyja) nevet. 
Törvénybe foglalták, hogy 70. szüle
tésnapjáig, 2010-ig hivatalában ma
radhat. Ebben megakadályozta 2006. 
december 21-én bekövetkezett halá
la. A személyi kultuszokban jártas 
grúz kollégám elmondta, hogy Türk- 
ménbasihoz egészen másként viszo
nyul a nép, mint mondjuk Leninhez 
vagy Sztálinhoz annak idején. Türk- 
ménbasit valóban tisztelik a legtöb
ben, mert amikor átvette az ország 
irányítását, bizonytalan politikai és 
gazdasági helyzet uralkodott. Türk
menisztán megőrizte függetlenségét, 
s főleg hatalmas gáz- és olajkészlete
inek köszönhetően, gyors növekedési 
pályára állt. Ezt látszik igazolni a 
fővárosban tapasztalt nagy építkezé
sek sora.

Új épületek sora Asgabatban

2007 februárjában Gurbanguly 
Berdimukhammedovot választották 
utódjául, azóta a tévéadásokban zöm
mel őt láthatja és hallhatja a lakosság. 
1996-ban az orosz helyett a türkmén 
lett a hivatalos nyelv, 2000-től elnöki 
rendeletre hivatalos fórumokon csak 
ezt használják. írásban is a török 
nyelvben használatos betűkre tértek 
át az orosz helyett. Türkménül közel 
sem beszél mindenki. A jobb városi 
iskolákban orosz a tanítási nyelv. A 
fővárosban az orosszal mindenhol 
lehet boldogulni, a türkmén nyelv 
használata inkább vidéken jellemző.

Gazdaságának legfőbb bevételi 
forrását a szénhidrogének bányászata 
és exportja képezi. Rövid idő alatt az 
egy főre jutó GDP megtízszere
ződött. Az embereknek nem kell fi
zetni a vízért, a fűtésért, a gázért és a 
telefonért. Egy dollárért 60 liter ben

zint lehet vásárolni, ennek ellenére a 
főváros útjai nem voltak zsúfoltak a 
gépjárművektől. Ipara a mezőgaz
dasági termékeket dolgozza fel 
(élelmiszer-, textil- és bőripar). Tex
tiliparuk még tartja magát. Az üz
letekben, piacokon nem lehet kínai 
árut látni. A keleti szőnyegek között 
nagy múltra tekint vissza a türkmén 
szőnyeg. Fő díszítőelemei a növény- 
és állatvilág geometrikusán stilizált 
motívumai. Alapszínük vörös, ural- 
kodóak a mély tónusú színek nyersfe
hérrel, barnával, feketével. Ellátogat
tunk a főváros híres szőnyegmú
zeumába. Feltűnt a bejáratnál, hogy 
ez az intézmény nem a Türkménbasi 
nevét viseli. Megkérdeztem hát kísé
rőimet, vajon kiét. A válasz: Türk
ménbasi édesanyjáét.

A lakosság nagy része öntözött oázi
sokban él és főként gyapottermesz
téssel foglalkozik. A gyapot mellett 
fontosabb termesztett növények a 
rizs, a szőlő, a gyümölcsök és zöld
ségek.

Gyapottal teli zsákok

Keleti fűszerek, édességek és gyümölcsök 
egy asgabati piacon

Főbb kereskedelmi partnerei Uk
rajna, Olaszország, Oroszország, 
Irán, Törökország. Ötcsillagos szál
lodánk vezetője egy olasz fiatalember 
volt, aki nagyon elégedett az ottani 
lehetőségekkel. Gondoskodott arról, 
hogy a helyi ételek mellett pizza és

olasz borok is kerüljenek az asztalra. 
Egy éjszakai szállás mindössze 60 
dollárba került.

Hogy még nem épült ki teljesen a 
piacgazdaság, az jelzi, hogy míg a 
hivatalos árfolyamon egy dollárért 
5200 manatot adtak, nem teljesen 
hivatalosan a konferencia rendezőitől 
24 000-et kaphattunk.

Türkmenisztán fővárosa Asgabat 
(oroszul Ashabad), 745 000 lakossal. 
1881-ben alapították orosz erődít
ményként, majd fejlődését a karaván- 
utaknak és a transzkaszpi vasútvonal
nak köszönhette. 1948-ban földren
gés pusztította el. Vízhiányán az 
1962-ben megépített Kara-kum- 
csatoma segített. Az utak mellett csa
tornák szolgálják a fasorok és parkok 
vízellátását.

Középkori türkmén harcos egy fővárosi 
szökőkutas park

A nagy földrengés emlékére emelt szobor 
(a földgolyót tartó bika) Asgabatban

A türkmén emberek nagyon barát
ságosak és a szerény orosz tudást is 
nagyra értékelik. Ez csak a repülőté
ren megérkezéskor nem volt tapasz
talható. Késő éjjel szállt le gépem
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Isztambulból jövet, s meglepő 
módon a magyar állampolgár vízum 
nélkül juthatott be. Ez azonban 
időben semmit nem lendített rajtam. 
Bár ez az egy gép érkezett azidőtájt, 
kb. két óra alatt jutottunk át az 
ellenőrzéseken. Ami tényleges 
ellenőrzést nem jelentett, csak euró
pai nyelvet nem beszélő fontos 
egyenruhások sztohasztikus megje
lenését és eltűnését.

A fővárosban örömmel vettem 
észre néhány ütött-kopott Ikarus 
buszt. Egyéb magyar vonatkozású 
dolgokat keresve tapasztaltam, hogy 
Vámbéry Ármin turkológus, nyel
vész, orientalista utazót ismerik 
Türkmenisztánban. Ő a magyar 
nyelv török eredete mellett szállt 
síkra. Nekem is az volt a benyomá
som, hogy sok türkmén ember arctí
pusa nagyon emlékeztetett egyes 
alföldi falvak lakosaira. A Richter 
Gedeon Gyógyszergyár egy tele
phelyét is felfedeztem.

A türkmén himnusz kezdetével 
fejezem be az írást:
The great creation of Turkmenbashy, 
Native land, sovereign state, 
Turkmenistan...
Ami szabad fordításban egy szerény 
megállapítás:
Türkménbasi nagy alkotása 
Szülőföldünk, a független állam, 
Türkmenisztán...

Tóth Róbert

Helyesbítések
A Légkör 2007/1. számának 26. 

oldalán (Czelnai Rudolf 75 éves) 
az elhangzott előadások felsorolá
sából sajnálatosan kimaradt Láng 
István: Időjárás, éghajlat, társa
dalom címmel megtartott előa
dása.

A 23. oldal első táblázatában az 
Antarktiszon mért abszolút mini
mum hőmérséklet -89,2 °C (az 
előjel hiányzott).

A hibákért olvasóink elnézését 
kérjük.

EüMETSAT teljes jogú tagságot 
előkészítő tárgyalások

Magyarország 1999. július 7. óta társult 
tagja az európai operatív meteorológiai 
műholdakat üzemeltető szervezetnek 
(EUMETSAT). Az öt évre szóló jogvi
szony két alkalommal meghosszabításra 
került, ez év december 31-én lejár. Ma
gyarország 2009. január 1-től teljes jogú 
tagként kíván csatlakozni az EUMET- 
SAT-hoz. A tárgyalások megkezdése 
érdekében az EUMETSAT főigazgatója, 
Lars Prahm Darmstadt-ba hívta a ma
gyar Környezetvédelmi- és vízügyi mi
nisztert és küldöttségét.

A találkozóra 2007. december 5-én 
került sor. A magyar delegációt Kovács 
Kálmán, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM) államtitkára ve
zette, tagjai voltak az OMSZ képvise
letében Bozó László elnök és Lábó 
Eszter műhold-meteorológus. A baráti 
hangvételű fogadáson a csatlakozási 
feltételek kerültek tisztázásra, valamint 
a felek megállapodtak, hogy az előké
szítő tárgyalásokat 2008. januárjában 
Budapesten folytatják. Megegyeztek 
abban is, hogy szükségszerű ugyanek
kor egy szakmai információs előadás- 
sorozatot is megrendezni az érintett 
minisztériumok szakemberei részére, az 
EUMETSAT adatok, produktumok szé
leskörű, a meteorológián túlmutató fel
használási területeiről, valamint a ma
gyar űripar részvételi lehetőségeiről. A 
találkozót követően a tagságra vonatko
zóan kedvező döntés született.

A januári találkozót 2008. január 24- 
én szerveztük. Az EUMETSAT főigaz
gatójának vezetésével hét tagú delegá
ció érkezett Budapestre. A küldöttség 
tagjai túlnyomó többségében a jogi, va
lamint a nemzetközi részleg vezetői és 
munkatársai voltak. Szakmai részről 
Hans Peter Roesli, a Svájci Meteoro
lógiai Szolgálat (MeteoSwiss) nyugdíja
zott munkatársa, jelenleg EUMETSAT 
tanácsadó érkezett. A délelőtt folyamán 
a KvVM-ben Kovács Kálmán állam
titkár fogadta Lars Prahmot és a két fél 
képviselőit.

Ezt követően az OMSZ földszinti elő
adó termében a delegáció tagjai tájékoz
tatót tartottak az EUMETSAT működé

séről, az adatok és szolgáltatások hasz
nosításáról, az ipari felhasználás széles
körű lehetőségeiről. Lars Prahm bemu
tatta az EUMETSAT működését, tevé
kenységi körét. Hans Peter Roesli az 
EUMETSAT adatok, termékek, szolgál
tatások hasznosítási lehetőségeiről 
beszélt. Paul Conet az ipari felhasználás 
széleskörű lehetőségeit, valamint az 
EUMETSAT és az ESA kapcsolatát is
mertette a hallgatósággal. A rendezvény 
keretében Putsay Mária műholdmeteo
rológus előadásában áttekintette az OMSZ 
és az EUMETSAT közötti együttműkö
dés előnyeit.

Délután a Külügyminisztérium (Ge
rely es István és Grünwald Éva), a Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(Lakosúé Horváth Alojzia) és az OMSZ 
képviselőinek közreműködésével a csat
lakozást megelőző további jogi lépések 
egyeztetésére került sor. Hans Peter 
Roesli csütörtök délután és péntek dél
előtt az OMSZ vendége maradt. Ennek 
során szakmai látogatást tett az időjárás 
előrejelzőknél, a HAWK3 fejlesztőinél, 
valamint a műhold-meteorológusokkal 
konzultált számos szakmai kérdésben.

A teljes jogú tagsághoz szükséges jo
gi eljárásokat 2008 folyamán kell le
folytatni. Folyamatban van az a tárca
közi egyeztetés, amely Magyarország 
hivatalos csatlakozását kérvényező mi
niszteri szándéknyilatkozat kiadásához 
szükséges. Ezt követően júliusban az 
EUMETSAT Tanácsa dönt a tagság 
ügyében. Az itthoni kormánydöntés 
után írja majd alá a két fél képviselője a 
csatlakozási szerződést, várhatóan 2008 
ősz folyamán.

Dobi Ildikó, Lábó Eszter, 
Putsay Mária

EUMETSAT - European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites, Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete 
Társult tagsági szerződés aláírása 1999. július 7, 
1003/1999 (1.18) Kormány Határozat; lejárt: 2004. július 
6-án
Első hoszabbítás aláírása: 2004. július 29, 2144/2004 
(VI. 15) Komány Határozat; lejárt:2005. december 31-én 
Második hosszabítás aláírása: 2006 június 6, 137/2006 
(VI. 18 Kormány Határozat); lejár: 2008. december 31-én
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A DEBRECENI EGYETEM METEOROLÓGIAI 
OBSZERVATÓRIUMÁNAK NYOLCVAN ÉVE

Debrecenben az elsők között indul
tak meg az intézményesített keretek 
közt végzett meteorológiai észlelé
sek hazánkban, így bár a Debreceni 
Egyetem Meteorológiai állomása 80 
évvel ezelőtt kezdte meg működését, 
a meteorológiai megfigyelések hosz- 
szabb múltra tekintenek vissza váro
sunkban.

A debreceni meteorológiai méré
sek lényegében civil kezdeménye
zésből, egy lelkes amatőr meteoroló
gusnak köszönhetően kezdődtek el. 
Tamássy Károly gyógyszerész a 
belvárosban, a Simonffy és Piac utca 
sarkán lévő patikája udvarán rende
zett be meteorológiai állomást és 
folytatott műszeres észleléseket 
1854-től 1869-ig. Megfigyeléseit 
eljuttatta a Bécsi Meteorológiai Köz
pontba, ahonnan szakmai segítséget 
is kapott a további észlelésekhez. A 
megfigyelési naplók eredeti példá
nyait ma az Országos Meteorológiai 
Szolgálat archívumában őrzik.

A debreceni meteorológiai észle
lések történetének következő fontos 
állomása volt, amikor hosszabb elő
készítő munka után megalakult a 
Magyar Királyi Debreceni felsőfokú 
Gazdasági Tanintézet. Az intézmény 
több helyen is működött a város te
rületén és a gyakorlati oktatás szá
mára a várostól 4 km-re északra, 
Pallagon gyakorló kerteket is 
kialakítottak. Itt az intézmény meg
nyitásának évében, 1868-ban egy 
éghajlati állomást is létrehoztak. A 
méréseket Tonnái Béla az intézmény 
alapító igazgatója személyesen vé
gezte, ami jelzi, milyen nagy jelentő
séget tulajdonított a meteorológiai 
megfigyeléseknek.

1870-ben, az Osztrák-Magyar 
M onarchia bécsi meteorológiai 
intézetétől önállósodva megalakult a 
Magyar Királyi Meteorológiai és 
Földdelejességi Intézet, amely az 
ország akkori területén működő 
meteorológiai állomások működ

tetését átvette. Ennek a hálózatnak 
lett tagja a Debrecen-Pallag néven 
nyilvántartott éghajlati állomás. Az 
intézmény területén az eredeti állo
más pontos helye nem ismert, de 
tény, hogy a működés során többször 
áthelyezték.

A megfigyeléseket a továbbiakban 
az intézet fiatal fizika tanárai vé
gezték. Külön érdemes megemlíteni 
Zalka Zsigmond nevét, aki az éghaj
lattan és fizika oktatójaként nemcsak 
a megfigyeléseket végezte, de az ad
dig összegyűlt két évtizedes észlelési 
sorok felhasználásával elkészítette 
az első Debrecen éghajlatát bemu
tató monográfiát, ami „Debreczen 
város meteorológiai viszonyai” cím
mel 1889-ben jelent meg a tanintézet 
évkönyvében.

Az állomás kutatási tevékenysége 
kezdettől agrometeorológiai irá
nyultságú volt, mivel az anyaintéz
ményben folyó mezőgazdasági kuta
tást is kiszolgálta, hozzájárult az 
Alföld szélsőséges éghajlati sajátsá
gaihoz jobban alkalmazkodó haszon- 
növény fajták nemesítéséhez. így az 
általános éghajlati megfigyelések 
mellett a különböző növény állomá
nyok sajátos mikroklimatikus viszo
nyainak feltárása jelentette kutatási 
profiljának fő elemét. Az állomás év
tizedeken át az egyetlen meteoroló
giai obszervatórium volt Debrecenben.

Az 1912-ben alapított, az első vi
lágháború alatt és az azt követő 
években felépített Debreceni Tisza 
István magyar királyi Tudomány- 
egyetem földrajzi intézetében kez
dettől folyt az éghajlattan tantárgy 
oktatása. A tárgyat Dr. Berényi 
Dénes adta elő, aki a meteorológia 
igen széles területének vált kiváló 
kutatójává. Szerteágazó tudomá
nyos tevékenysége mellett az egyete
mi sporttelep területén 1927-ben 
meteorológiai állomást alapított (1. 
ábra), ami 1928-ban kezdte meg a 
működését. Több évtizeden át foly

tak a hagyományos első osztályú 
éghajlati megfigyelő állomásokon 
szokásos program szerinti észlelé
sek. Az állomás az Országos Meteo
rológiai Intézet állomáshálózatának 
tagja lett, megfigyelési anyaga meg
található az OMSZ archívumában, 
így 1950-ig Pallagon és az egyetemi 
állomáson párhuzamosan folytak 
mérések. Ez lehetővé tette a két állo
más adatsorainak összehasonlítását.

1. ábra Az egyetemi meteorológiai obszer
vatórium létrehozója, Dr. sen. Berényi 

Dénes (1900-1971) és az obszervatórium 
építése 1927-ben (forrás: A Debreceni 
Egyetem Meteorológiai Tanszékének 

archívuma).
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Mivel az egyetemi állomás a város 
beépített területe és a Nagyerdő hatá
rán létesült, és az idők során a város 
felőli oldal egyre sűrűbben beépítet
té vált, a városi hatás megmutatko
zott a mért értékekben, főként a szél- 
sebesség és a hőmérséklet vonatko
zásában.

A város éghajlatmódosító hatásá
nak vizsgálata nem tartozott Berényi 
Dénes szűkebb kutatási területei 
közé, a debreceni városklíma méré
sek megkezdése mégis az ő nevéhez 
fűződik. 1928 nyarán és őszén, va
lamint 1929-1930 telén hajtott végre 
ilyen vizsgálatokat. A kutatás célja a 
város és környéke közt meglevő 
hőmérsékleti különbségek kimu
tatása volt az egyetem földrajzi inté
zetének épületén, a városközpont 
közelében és az egyetemi obszer
vatóriumban, egymástól hozzávető
leg 3 km távolságban elhelyezett 
minimum hőmérők segítségével. Fi
gyelembe vette a hőmérséklet 
alakulását módosító felhőzet és szél 
szerepét. A feldolgozott 476 eset 
alapján megállapította, hogy a fel
hőzet és a szélsebesség növeke
désével a bel- és külterület között 
hőmérsékleti differencia egyre in
kább elmosódik. Mérései szerint 1,3 
m/s szélsebességnél a különbség már 
eltűnt, ami a szél domináns szerepét 
húzza alá. Derült és szélcsendes 
időben alakulhat ki a legnagyobb 
hőmérsékleti különbség. Ez a méré
sek szerint elérheti a 3,7 °C-ot. A 
különbség kialakulását Berényi pro
fesszor a városi háztömbök hőtároló 
hatásában látta.

Az egyetemi meteorológiai állo
más 1944 októberéig működhetett 
zavartalanul. Az addig összegyűlt 
megfigyelési anyagot Berényi pro
fesszor az OMI akkori igazgatójával, 
Réthly Antallal közösen igen rész
letesen fel is dolgozta a pallagi meg
figyelésekkel összehasonlítva.

1944. október-november folyamán 
a Debrecen körüli harcok, majd a 
szovjet katonai megszállás a megfi
gyelések elvégzését is jelentősen 
nehezítette, erről az időszakról a két 
állomáson csak részleges megfi

gyelési anyag állt rendelkezésre. 
Berényi professzor a veszélyes és ne
héz körülmények közt maga végezte 
a méréseket az egyetemi állomáson, 
míg Pallagon a mezőgazdasági aka
démia igazgatója gondoskodott a 
megfigyelések elvégzéséről. így vé
gül sikerült elérni, hogy a két állo
más adatai egymást kiegészítve tel
jes megfigyelési sort biztosítsanak 
erre az időszakra is. 1944 végén tel
jesen új helyzet állt elő. Debrecen 
lett az ország ideiglenes fővárosa és 
a meteorológiai szolgálati tevékeny
ség központja átmenetileg a Vörös 
Hadsereg által ellenőrzött területen. 
A Meteorológiai Szolgálat irányítá
sával 1945 közepéig Berényi profesz- 
szort bízta meg az új Nemzeti 
Kormány.

A háború után a debreceni repülő
tér szovjet katonai reptérként műkö
dött. Hamarosan megindult a belföl
di polgári légiforgalom is a MA- 
SZOVLET szovjet-magyar légitár
saság keretében. A repülés igényei
hez igazodva ezért egy részleges 
meteorológia állomás jött létre 
Benkő Tibor vezetésével. Az állomás 
az egyetemi állomáshoz kapcsolva 
működött 1950-es önállósulásáig. 
Ettől az időszaktól kezdődően három 
meteorológiai állomáson történtek 
megfigyelések Debrecenben (2. ábra).

kedése Debrecenben (Szász G. 1993 alapján)

Az egyetemi állomás működésé
vel párhuzamosan Berényi profesz- 
szor speciális kutatási programokat 
is beindított. Az egyik ilyen a 
Tiszántúlon négy helyen: a püspök
ladányi erdészetben, Gúton (3. ábra), 
Vadasmegyeren, és Szentmargitán 
létrehozott helyi meteorológiai 
állomások rendszere volt, amelyek a 
második világháborúig működtek. A 
hálózat keretében agrometeoroló
giai, agroklimatológiai és fenológiai 
megfigyeléseket végeztek.

3. ábra Gúton, Debrecen város erdőbir
tokán kialakított erdő mikroklíma kutatóál

lomás az 1930-as években 
(forrás: A Debreceni Egyetem

Meteorológiai Tanszékének archívuma).

A 30-as években, Debrecen térsé
gére készített napi előrejelzéseket, 
havi jelentéseket, évkönyveket és 
1932-től időjárási térképeket, ame
lyek a helyi sajtóban jelentek meg. A 
háború alatt ezek összeállítására nem 
volt tovább lehetőség.

1929-től pilotballonos magassági 
szélméréseket folytatott. Debrecen
ben ezek voltak az első magaslégköri 
megfigyelések. Aerológiai méré
seinek eredményei itthon és német 
szakfolyóiratokban láttak napvilágot 
a 30-as évek elején. A Nagyalföld 
aerológiai viszonyainak elemzése 
mediterrán ciklonok átvonulása ide
jén az első hazai munkának tekint
hető az időjárás háromdimenziós 
elemzése területén.

A meteorológiai állomások műkő-
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désének mai rendje az 1960-as évek 
elejére kezdett kialakulni Debrecen
ben. A repülőtéri meteorológiai ob
szervatórium vált az OMI, majd 
OMSZ debreceni főállomásává 
kielégítve a szinoptikus és repülés
meteorológiai igényeket, 1982-től 
Jákfalvi Mihály vezetésével.

A pallagi agrometeorológiai állo
más 1956-ig működött. A Debreceni 
Agrártudományi Főiskola, majd 
Egyetem megalakulását követően az 
új éghajlati és agrometorológiai 
obszervatórium kezdetben az egye
tem központja közelében működött, 
majd 1961-től, Debrecen-Kismacs- 
on, a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem tangazdasága területén 
nyert elhelyezést szolgálva az agro
meteorológiai kutatást Dr. Szász 
Gábor irányításával. Az állomás egy 
ideig az Országos Meteorológia 
Szolgálat állomásaként is működött. 
Az ott folyó megfigyelések lénye
gében a pallagi sor folytatásának 
tekinthetők. A fejlesztő munka ered
ményeként az elmúlt évtizedekben 
az ország legkorszerűbben felszerelt 
agrometeorológia obszervatóriuma 
jött létre.

A Kossuth Lajos Tudományegye
tem meteorológiai obszervatóriuma 
átalakult szekuláris állomássá, a 
megfigyeléseket a régi rend szerint 
végezve 1968-ig Dr. Berényi Dénes, 
1991-ig Dr. Justyák János, azóta 
Dr. Tar Károly vezetésével. Az ég
hajlati észlelés mellett speciális 
hőmérsékleti profil és sugárzás- 
mérések zajlottak. A földrajz szakos 
hallgatók nyári meteorológia terep- 
gyakorlatukat töltötték a meteoroló
gia állomáson megismerkedve a 
mérések módszertani és műszeres 
hátterével. Ugyanakkor újabb mete
orológiai kutatási programok indul
tak be, mint például a Dr. Justyák 
János nevével fémjelzett tarcali sző
lő állományklíma vizsgálatok, vagy 
a síkfőkúti erdőklíma kutatási prog
ram, amelyek már nem az egyetemi 
obszervatóriumhoz kötődtek.

Az egyetem meteorológiai állomá
sa a környezetében egyre erősödő 
városi beépítés következtében már

nem volt alkalmas az éghajlati 
állomás szerepkörének ellátására, 
amint azt a 4. ábra is mutatja.

4. ábra Az alapítás óta az állomás 
környezete Keleten, Délen és Nyugaton 
sűrűn beépítetté vált (forrás: tanszéki 
archívum, illetve a szerző felvétele).

Napjainkra ezért új szerepkörök 
körvonalazódnak. Részint az állo
más műszerparkjának felhasználásá
val létrehozott gyakorló terem segít a 
Meteorológus Bsc és más földtudo
mányi szakos hallgatók meteoroló
giai műszertan gyakorlati oktatá
sában (5. ábra.).

5. ábra A meteorológiai miiszergyűjtemény 
és a frissen üzembe helyezett automata 
városklíma állomás (a szerző felvételei)

Az obszervatórium városiasodó 
környezete alkalmassá teszi a meteo
rológiai tanszék egyik fontos új 
kutatási irányát jelentő városklíma 
vizsgálatok keretében a városklíma 
állomás szerepkörének betöltésére. 
Ezt a célt szolgálja a napjainkban 
üzembe állított automata meteoroló
giai állomás (5. ábra).

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetét mond 
Dr. Justyák János professor emeri- 
tusnak és Dr. Szász Gábor professor 
emeritusnak a Debreceni Egyetem 
meteorológiai obszervatóriumának 
történetéhez kapcsolódó személyes 
emlékeik felidézéséért és az írott 
anyagokon messze túlmutató infor
mációkért.

Szegedi Sándor

Felhasznált irodalom

Berényi, D., 1933: Die aerologischen 
und meteorologischen Verhältnisse im 
östlichen Teil der grossen unga- 
rischenTiefebene (Alföld) bei mediter
ranen Zyklonen. Beträge zur Physik 
der freeien Atmophäre, 20. pp 84-122. 

Berényi Dénes, 1930: A  városi háztöm
bök hatása az éjjeli lehűlésekre. Az 
Időjárás, 34. évf. új sorozat, 6. évf., 3- 
4. fűz., pp 46-49. Budapest.

Szász Gábor, 2001: Bevezető előadás. 
Szász G. (szerk.): Dr. sen. Berényi 
Dénes születésének 100 éves jubileu
mi ünnepsége, pp. 7-23, Debrecen. 

Justyák János, Kéri Menyhér, Szász G. 
2001: Dr. Berényi Dénes professzor 
életútja, munkássága. Szász G. 
(szerk.): Dr. sen. Berényi Dénes 
születésének 100 éves jubileumi 
ünnepsége, pp. 25-33, Debrecen.

Szász Gábor, 1993: A debreceni éghajlati 
megfigyelések rövid története. I. rész: 
Légkör, 38. 2., pp. 10-14, II. rész: 
Légkör, 38. 3., pp. 11-13.

Tar Károly, 2003: Berényi Dénes. 
Pedagógusok arcképcsarnoka, 2003. 
Karácsony Sándor Neveléstörténeti 
Egyesület, pp. 39-45.



LÉGKÖR -  53. évf. 2008. 1. szám 37

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2008. január l.-március 31. között

Választmányi ülés:
Március 27.
Napirend:

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése
3. Határozat tagfelvételek ügyében
4. Határozat a szakosztályok és vidéki csoportok 

vezetőinek megerősítéséről
5. Határozat a 2008. évi kitüntetésekről és díjakról
6. A 2008. évi közgyűlés előkészítése
7. A 2008. évi vándorgyűlés előkészítésének állása
8. Egyebek

Felvett tagok: Bakos Viola, Balhási Gyula, Balogh Beáta, 
Batta Roland, Bodó Anita, Bodorkós Gábor, Bottyán Zsolt, 
Csapó Gergely, Csiszár Márk, Eöry Mónika, Fábián Kinga, 
Fábián Péter Áron, Fülöp Judit, Goller István, Györkös 
Szabolcs, Imics Bálint, Jászberényi Balázs, Jónás Csaba, 
Joó Bianka, Juhász Gyula Tamás, Kiss Ágnes, Koller István, 
Komjáti Dávid, Kúti Zsuzsanna, Labancz Krisztina, 
Letenyei Adrién, Major Enikő, Nagy Károly, Nánási Dávid, 
Némethné Kádi Ottília, Pákey Zoltán, Pető Réka, Pék 
András, Pék Hajnalka, Pongrácz János, Rózsavölgyi Koméi, 
Sípos Hajnalka, Srágli Éva, Stekovics Gergely, Szankovics 
Mónika, Szőke Heléna, Szőnyi Zsuzsanna, Tamás Dániel, 
Tóth Katalin, Újhelyi Lívia, Vaja Tamás, Varga Katalin, 
Varga Levente, Vörös Mihály, Záhorszky Máté 
Előadó ülések, rendezvények:
Január 24.
Az MMT Légkördinamikai Szakosztályának alakuló ülése 
Elnök: Horányi András, Titkár: Szépszó Gabriella 
Szépszó Gabriella: A magyar tudomány Achilles-sarka: a 
klímakutatás 
Január 31.
Az MMT Levegőkörnyezeti Szakosztályának tisztújító ülése 
Elnök: Horváth László, Titkár: Balogh Beáta 
Horváth László: Légkör és bioszféra közötti nyomanyag
csere
Február 12.
Az MMT Agro- és biometeorológiai Szakosztályának 
tisztújító ülése
Elnök: Szalai Sándor, Titkár: Fülöp Andrea 
Fülöp Andrea: Az orvosmeteorológia fejlődésének átte
kintése a legújabb tudományos eredmények tükrében 
Szalai Sándor:Az öntözésnek mint az éghajlatválto
záshoz való alkalmazkodásnak a lehetőségei 
Február 18.
Az MMT Nyugat-magyarországi Csoportjának tisztújító 
ülése

Elnök: Puskás János, Titkár: Kúti Zsuzsanna 
Ambrózy Pál: Éghajlati adatsorok CD-n és az OMSZ hon
lapján
Február 19-22.
Quantifying the Climate Impact of Global and Euro- 
pean Transport Systems
(Globális és európai közlekedési rendszerek éghajlati 
hatásainak értékelése) nemzetközi konferencia rende
zése Budapesten
A konferencia témája a légi, tengeri és szárazföldi közle
kedés globális klímára gyakorolt hatásának kvantifikálása
Március 11.
Az MMT Róna Zsigmond Ifjúsági Körének előadó ülése 
Gelybó Györgyi és Szinyei Dalma: 35 nap alatt a Lég
körül: a Titántól az öntisztuló betonig
Március 12.
Az MMT Pécsi területi Csoportjának tisztújító ülése 
Elnök: Fodor István, Társelnök: Geresdi István, Titkár: 
Szabó-Kovács Bernadett
Major György: A légköri üvegházhatás felfedezése 
Március 18.
Az MMT Nyugat-magyarországi Csoportjának előadó ülése 
Lakatos Klaudia: Egyiptom hallgatói szemmel

Március 25.
Meteorológiai Világnap az Országos Meteorológiai Szol
gálattal közös rendezvény.
Központi téma: Bolygónk megfigyelése egy jobb jövő ér
dekében
• Megnyitó: Bozó László, az OMSZ elnöke
• Ünnepi üdvözlő : Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi 

és Vízügyi Minisztérium államtitkára
• Schenzl Guidó Díj, Pro Meteorologia Emlékplakettek, 

miniszteri elismerések és oklevelek átadása
• Kiváló társadalmi észlelők köszöntése
• Nagy Zoltán: Meteorológiai megfigyelések az élhető jö 

vőnkért
• Állófogadás a kitüntetettek tiszteletére
(A Világnapról bővebb információt olvashatnak ebben a 
számban.)
Március 27.
Az MMT Debreceni Csoportja és a DE Meteorológiai 
Tanszék, DAB Meteorológiai Munkabizottsága, a Nagy
váradi Egyetem és a Babes- Bolyai Egyetem Földrajz Kara 
közös rendezésében a Meteorológiai Világnap alkalmából 
tudományos szemináriumot rendeztek Debrecenben.
(A szemináriumról beszámolót közlünk ebben a számban.)



38 LÉGKÖR -  53. évf. 2008. 1. szám

BÚCSÚ GÁSPÁR PÁLTÓL
( 1927-2008)

Búcsúszavaimat egy pár mondatos idé
zettel szeretném kezdeni. „Valójában az ész
lelés hozzátartozik életritmusomhoz. Ha 
felkelek, először az égre nézek, és egész 
nap figyelem az időjárás változásait. A 
figyelés olyan automatizmussá vált az éle
temben, mint a lélegzés, vagy a szívdobo
gás. Majd akkor hagyom abba, amikor az 
utóbbi kettő is abbamarad.” Január 18-án

abbamaradtak. Gáspár Pál krédóját, hitval
lását hallották, amihez egész életében tar
totta magát. Valóban, hűségesen kitartott 
mellette, és ezt mindenkori felettesei is észre
vették, éltek vele, néha talán vissza is éltek vele.

Hosszú pályafutása alatt sokszor úttörő 
munkát kellett végeznie. A repülés szerel
mese volt, így került a meteorológiával 
kapcsolatba. Először katona korában a má
tyásföldi repülőtéren szolgált, majd civil
ként a Meteorológiai Intézetben számos 
munkakört betöltött, mindig precízen, 
becsületesen helytállva az adott területen. 
Az 1952-ben felépült Pestlőrinci Aeroló- 
giai Obszervatóriumban ő bocsátotta fel 
az első rádiószondát. Pár év múlva az ő 
feladata volt a szentgotthárdi szinoptikus 
állomás életre hívása, majd a Hálózati 
Osztály munkatársa lett. Itt érte élete talán 
legnagyobb szakmai kihívása: a Kaszpi- 
tenger melletti Tengizben a magyar szak
emberek által kezdett olajfúrások kiszol

gálásához meteorológiai állomást kellett 
létesíteni. Kollégájával, Szudár Bélával 
kiutazva, hazai háttértámogatással ezt a 
feladatot is kiválóan teljesítette.

Aktív életének utolsó nagy feladata a 
80-as években a budaörsi repülőtér szi
noptikus állomásának megteremtése, az 
időjárási repülés eligazítás megszer
vezése volt.

Ennyi új feladat teljesítése -  közben a 
mindennapos mérési, észlelői munka 
példás ellátása -  valóban csak úgy sikerül
hetett, ahogy hitvallásában ezt megfogal
mazta. Tényleg együtt élt az időjárással, és 
ez jellemezte nyugdíjas éveit is. Odaadó 
munkájáért 2005-ben Pro Meteorologia 
miniszteri kitüntetésben részesült. Talán 
már korábban is megérdemelte volna...

Öröm volt vele a nyugdíjas találkozó
kon beszélgetni, feleleveníteni a több 
évtizedes emlékeket. Hűséges szolgája 
volt szakmájának. Most már felülről nézi 
az örökké változó időjárást, de újabb 
kihívások már nem érik e földi életben.

Kedves Pali, nyugodj békében!
Ambrózy Pál

SIMON JÓZSEF
1931-2008

Búcsúzni jöttünk egy volt munkatársunk
tól, barátunktól, a volt KMI Műszer Osz
tályának vezetőjétől. Mindig nagy vesz
teség számunkra, amikor egy olyan volt 
kollégát veszítünk el, aki becsületes és 
lelkiismeretes munkájával kivívta a mete
orológiai társadalom nagyfokú elismerését.

Simon József 1931 február 10-én szü
letett Babóton, egy nyolcgyermekes kis
birtokos család egyikeként. Az elemi 
iskola otthoni elvégzése után középfokú 
tanulmányait részben Budafokon a 
Jászóvári Premontrei, részben a kőszegi 
Bencés, részben a Csornai Latinka

Sándor gimnáziumban végezte, ahol 
1952-ben érettségizett. Még ez évben 
felvételt nyert az ELTE Földtudományi 
karának meteorológus szakára, ahol 
1956-ban államvizsgázott. Az Észak
dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Inté
zetben agrometeorológusként tett rövid 
kitérő után még ez év decemberében 
felvételt nyert az Országos Meteorológiai 
Intézetbe, ahol a Marczell György Aero- 
lógiai Obszervatórium Sugárzáskutató 
Osztályán kezdett dolgozni. Mindig von
zották a meteorológiai műszerek, fejlesz
tések, ezért később áthelyezték az akkori 
KMI Műszer Osztályára, ahol 1973-tól 
vezető volt. Osztályának feladata a me
teorológiai hálózatban alkalmazott mű
szerek típus kiválasztása, telepítése, hite
lesítése, karbantartása, pótlása, nyilván
tartása és áttelepítése volt. Simon József a 
felsorolt igen sokrétű és alapos szakmai 
ismereteket igénylő feladatoknak min
denben eleget tudott tenni. Nagy szerepe 
volt a balatoni viharjelző rendszer műsza
ki hátterének kialakításában és telepíté
sében és aktívan részt vett az OMSZ 
automatizálási kísérleteiben. Szakmai 
felelősségvállalása példás volt, aktívan

vett részt az akkori KMI-nek igen jelen
tős bevételeket nyújtó szerződéses 
munkákban. A Kaszpi-tenger mellett lévő 
Tengizben 1986 végén, 87 elején nagy 
aktivitással vett részt munkatársaival az 
ottani meteorológiai állomás felszerelésé
ben, beindításában. Munkavégzésben nem 
ismert lehetetlent, ha a feltételek nem 
voltak szervezetten biztosítva, ő akkor is 
talált megoldást a kapott feladatok szak
szerű végrehajtására. 1990-ben korenged
ményes nyugdíjba vonult.

Kedves Jóska Bátyám!
Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
az OMSZ-nál eltöltött lassan 37 évem 
alatt sok kedves emlék fűződik hozzád. 
Állomás telepítések és áttelepítések, a 
Tengizben eltöltött egy hét, amíg Te is ott 
voltál, a szobádban történt nagy beszél
getések és ne hagyjuk ki, mint két magas 
vérmérsékletű embernek, a nagy viták is, 
de ha emlékeim nem csalnak, mindig 
barátilag búcsúztunk el egymástól. Most 
utolsó utadon is barátilag búcsúzom 
Tőled a Szolgálat elnöke, aktív és nyugdí
jas munkatársai, a vidéki -  a Te idődben 
nagy, most már azért kisebb -  hálózat 
munkatársai nevében is azzal, hogy 
emlékedet kegyelettel megőrizzük. 
Nyugodjál békében.

Tamáskovits Károly
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2 0 0 7 /2 0 0 8  TELÉNEK IDŐJÁRÁSA
December hidegebb volt a megszokottnál (országos átlagban 1,1 
fokkal), köszönhetően a hónap második felében bekövetkezett, az 
átlagnál 5-7 °C-kal hidegebb időszaknak. Az átlagtól vett eltérések 
országon belül nem voltak jelentősek: a legnagyobb negatív 
hőmérsékleti anomáliát, -1,7 °C-ot a délkeleti országrészben re
gisztrálták, az átlaghoz képest legenyhébb értékeket pedig az Északi
középhegységben mérték, itt a normálnál 1,1 °C-kal volt magasabb 
a havi átlaghőmérséklet.

Decemberben 18-28 nap volt fagyos (minimumhőmérséklet 
<= 0°C), legkevesebb az északnyugati országrészben, legtöbb az 
Északi-középhegységben. 11-18 nap volt téli (maximumhőmérséklet 
<= 0°C), amelyből a déli-délnyugati országrészben regisztráltak 
legtöbbet. Zord nap pedig (minimumhőmérséklet <= -10°C) az 
Északi-középhegység kivételével (ahol helyenként december 8 napja 
volt zord) csak elszórtan, 0-1 alkalommal fordult elő az ország 
területén.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 13.1 °C Máza 
(Baranya megye) december 7.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -14.8 °C 
Kecskemét (Bács-Kiskun m.) december 29.

A decemberi csapadékhozam országos átlaga a szokásosnak 
megfelelően alakult, országon belül azonban jelentős eltérések 
mutatkoztak a havi csapadékmennyiségben. Az ország átlaghoz 
viszonyított legszárazabb, északkeleti csücskében a szokásos de
cemberi csapadékhozamnak kevesebb, mint 40%-a hullott le, míg 
az átlagot legnagyobb mértékben meghaladó havi csapadékössze
get (a normál 150%-át) a nyugati országhatár mentén regisztrálták.

A hónap során esőzés is, havazás is előfordult; néhány kistérsé
gen kívül az ország egészében regisztráltak 5-10, de helyenként 
akár 15 havas napot. Az év december 31-én országos havazással 
búcsúzott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 93 mm Villány (Baranya 
megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 18 mm Győr (Győr-Moson- 
Sopron megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 30 mm Villány 
(Baranya megye), december 7.

2008. januárja mindenütt enyhébb volt a sokévi átlagnál. A 
pozitív hőmérsékleti anomália az északnyugati országrészben volt 
legnagyobb (helyenként a 4,8 fokot is elérte), és a középső 
valamint déli régiókban volt legkisebb (egyes térségekben 
mindössze 1,8 fokos értékkel). Átlagnál hidegebb időre csak a 
hónap első hetében volt példa, a hónap nagy részére az átlagnál 
5-10, sőt 12 fokkal melegebb napi középhőmérsékletek voltak 
jellemzőek. Január legmelegebb napján, 20-án Rábagyarmaton 
17,5 °C-os napi maximumhőmérsékletet regisztráltak, amivel meg
dőlt az adott napra vonatkozó százéves melegrekord. Ugyanaznap 
a január 20-ra vonatkozó éjszakai melegrekord is megdőlt -  Táton 
hajnalban 9°C-os minimumhőmérsékletet regisztráltak.

A hónap során 13-28 nap volt fagyos (legkevesebb Budapesten, 
legtöbb az Északi-középhegységben), 2-14 nap volt téli (legkeve
sebb az északkeleti országrészben, legtöbb az Északi-középhegy
ségben) és 0-5 nap volt zord.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 17.5 °C 
Rábagyarmat (Vas megye) január 20.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -19.2 °C 
Szentes (Csongrád megye) január 5.

Január országos átlagban szárazabb volt a sokévi átlagnál, orszá
gon belül ugyanakkor komoly eltérések mutatkoztak a havi csapa
dékhozamban. Az ország átlaghoz mérten legcsapadékszegényebb 
vidékein (délnyugati országhatár) a szokásos havi csapadékösszeg
nek csak mindössze 7%-a érkezett meg, míg a normálhoz viszo
nyított legcsapadékosabb régiókban (északnyugati országrész) az 
átlag 126%-ának megfelelő csapadék hullott.

A hónap elején országos ónos eső és intenzív jegesedés, január 
végén pedig 6 megyét érintő, komoly károkat okozó szélvihar miatt 
kellett harmadfokú (piros) riasztást kiadni.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 48 mm Rajka (Győr- 
Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 2 mm Zalaegerszeg (Zala 
megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 26 mm Szuha 
(Nógrád megye) január 6.

Február, hasonlóan az előző hónaphoz az ország területén eny
hébb volt a sokévi átlagnál. Az ország jelentős részén +3, +3.5 
fokos anomália adódott, helyenként ettől magasabb értékek is elő
fordultak. A Dunántúlon, valamint a keleti országrészben +2.5, +3 
fokos eltérések adódtak. A középhegységekben volt a legkisebb 
anomália (egyes térségekben 2 foknál is alacsonyabb értékkel). 
Átlagnál hidegebb időre csak a hónap második dekádjában volt 
példa. 17-én az országos átlaghőmérséklet 5 fokkal volt alacso
nyabb az ilyenkor szokásostól. Február legmelegebb napján, 25-én 
Sátorhelyen, 21 °C-os napi maximumhőmérsékletet regisztráltak, a 
déli országrészben ekkor 20-21 fokig emelkedett a hőmérő 
higanyszála. Országos napi hőmérsékleti rekord is született a 
hónapban, 26-án Túrkevén +20 fokot mértek, amire ezen a napon 
még nem volt példa.

A hónap során 9-26 nap volt fagyos (legkevesebb Budapesten és 
Szegeden, míg a legtöbb az Északi-középhegységben), 0-11 nap 
volt téli (a legtöbb az Északi-középhegységben, Kékestetőn) és 0-6 
nap volt zord.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 21.0 °C Sátor
hely (Baranya megye) február 25.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -17.3 °C Za- 
bar (Nógrád megye) február 17.

Február országos átlagban, csapadékban szegényebb volt a sok
évi átlagnál. Folytatódott a januári csapadékhiányos periódus. Az 
országos átlaghoz képest a csapadékban legszegényebb területeken 
(középső országrész) a szokásos havi csapadékösszegnek csak 
3-10%-a hullott, míg a csapadékosabb régiókban (Dunántúl déli 
részén, északi, északkeleti országrészben) is csak az átlag 30-40%- 
ának megfelelő csapadék hullott. Ennek következtében a hónap 
végén, a talajok felső rétegének vízkészlete a telített állapot 
30-50%-ára csökkent (az alacsonyabb értékek a déli országrész
ben, míg a magasabb értékek északkeleten, és az Északi-középhegy
ségben fordultak elő).

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 24.2 mm Jánkmajtis 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 0.6 mm Budapest Csepel, 
Budapest Népliget

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 13.2 Csömyeföld 
(Zala megye) február 2.

Bella Szabolcs
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2007/2008. tél

napsütés (óra) hőmérséklet (°C) csapadék (mm) szél

állomások é v sz .ö s sz . e l t é r é s é v s z .k ö z é p e l té ré s a b s z .m a x . n a p ja a b s z .m in n a p ja é v s z .  o s s z  á t l a g % - á b a n I m m c n a p o k s z . v ih a r o s  n a p o k

Szombathely 236 33 1.8 2.3 18.2 2008.02.25. -11.4 2007.12.18. 37 44 n 8
Nagykanizsa - - 1.4 1.5 20.7 2008.02.25. -12.4 2008.02.17. 64 50 n 6
Győr 266 73 2.2 2.0 19.6 2008.02.25. -11.8 2008.02.17. 52 51 13 16
Siófok 208 9 1.8 1.7 15.2 2008.02.26. -10.3 2008.01.05. 69 60 14 12
Pécs 285 66 1.9 1.8 19.4 2008.02.25. -12.4 2008.01.05. 83 71 20 11
Budapest 259 72 1.7 1.7 18.8 2008.02.25. -11.1 2008.02.17. 62 61 11 4
Miskolc 244 97 0.5 2.2 18.3 2008.02.25. -10.7 2008.02.17. 53 58 13 8
Kékestető 281 21 -1.3 2.4 13.3 2008.02.25. -13.9 2008.02.17. 86 54 15 31
Szolnok 222 27 1.6 2.0 20.3 2008.02.26. -13.5 2008.01.05. 71 74 8 -
Szeged 258 59 1.3 1.4 20.2 2008.02.26. -12.6 2008.01.04. 52 57 13 6
Nyíregyháza - - 0.9 2.2 17.2 2008.02.25. -13.3 2008.01.04. 71 78 16 11
Debrecen 261 80 1.3 2.2 17.3 2008.02.25. -9.2 2008.01.05. 62 56 14 8
Békéscsaba 242 47 1.6 2.1 19.8 2008.02.26. -13.2 2008.01.05. 58 49 13 6

<1
-2 - 1 0  1 2  3

Lábra: A tél középhőmérséklete °C-ban

<3 . ... .... ' E S I —
30 50 70 90 110 130 150

2.ábra: A tél csapadékösszege mm-ben

35 38 41 44 47 50 53

3.ábra: A tél globálsugárz.ás összege MJ/cm2-ben

sokévi átlag .........2007/2008 tél

4.ábra: A tél napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag °C-ban
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KOPPÉN WLADIMIR

(Szentpétervár, 1846. szeptember 25. -  Graz, 1940. június 2 2 .)

Egyetemi tanulmányait Németországban végezte, és Lipcsében doktorált. Tanulmányai befe
jeztével állást vállalt Henrich Wild mellett az Orosz Meteorológiai Intézetben. 1873-ban részt 
vett Bécsben a Nemzetközi Meteorológiai Konferencián, ahol megismerkedik Neumayer-rel, 

aki Hamburgba hívja. 1875-től 1879-ig a Seewarte partmenti prognózis és viharóvási szolgálatot 
vezeti. Ezután is marad a Seewarte kutatója és a régi kutatási területe, a klimatológia kerül első 
helyre.

1919-ben megjelent javított klímaképlete és ennek eredményeként az egész Földet felölelő 
növényföldrajzi és megfelelő éghajlati alapokon nyugvó éghajlati beosztása. Sokat foglalkozott a 
hőmérséklet és a csapadék szakaszosságával, amelyről 91 évesen írt egy nagyszabású értekezést, 
amelyben -  többek között -  Budapest adatait is feldolgozta, „Die Schwankungen der Jahrestempe
ratur in Mitteleuropa von 1761 bis 1936” címmel. A magyar tudományos körök is méltatták nagy- 
jelentőségű munkásságát és a M agyar Földrajzi Társaság 1913-ban, a Magyar Meteorológiai 
Társaság pedig 1928-ban tiszteleti tagjául választotta.

Varga Miklós
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EMMA: EGY TÉLVÉGI VIHARCIKLON EURÓPÁBAN

Bevezetés
2008. február 29-én és március 1-én pusztító szélvihar 
söpört végig Európán. Az orkán erőssége az Északi-tenger 
partjainál helyenként elérte a 200 km/ó sebességet, milliár
dos károkat okozva infrastruktúrában, épületekben, közle
kedésben. A viharnak közvetlenül is több halálos áldozata 
volt, sok volt a sebesült és hajszálon múlott hogy Ham
burgban komolyabb légiszerencsétlenség nem történt a szél 
miatt. Az Emma névre keresztelt vihart egy mély ciklon 
okozta, amely Magyarországon is súlyos károkat okozott a 
ciklonban kialakult rendkívül éles hidegfronttal. A front egy 
görgőviharral rohant keresztült az országon és ebben az 
évszakban meglehetősen szokatlan módon zivatarokat oko
zott, amelyekhez jégeső, helyenként feltehetően gyenge 
tornádó is járult. Az orkánerejű szél itthon is komoly 
károkat okozott és legjobban Nagyszentjános és Dévaványa 
településeket sújtotta, ahol sok háztetőt leszakított, fákat 
tépett ki. A mérőhelyek közül a legerősebb szelet Budapest 
Lágymányos mérte 39,2 m/s-t (közelítőleg 140 km/h-t) 
(1. ábra).

1. ábra: Magyarországon mért legerősebb széllökések 
2008-03-01-én. (25 m/s 90 km/h fölött erős viharról, 

33 m/s 120 km/h fölött orkán erejű szélről beszélünk)

A viharciklon kialakulása
A viharciklon előélete több napra nyúlik vissza. Az északi 
hemiszférikus térképeken először február 25-én 12 UTC- 
kor lehetett felismerni egy határozott depresszió kiala
kulását, amely a nyugati hosszúság 100. és 110. fok és az 
északi szélesség 40. és 50. foka között alakult ki a Sziklás
hegység térségében. A 850 hPa-os szint magassági mezeje 
és az 500 hPa-os szint hőmérséklete alapján látható, hogy a 
Kanada északi része felett elhelyezkedő „hideg mag” hát
oldalán dél felé áramló hideg levegő és a Kaliforniai-öböl 
felől, a Sziklás-hegység keleti része felett áramló meleg 
levegő optimális termikus körülményeket biztosított a cik
lon további fejlődéséhez (2. a) ábra). A gyorsan mélyülő

ciklon hátoldalán erőteljes északi hidegáramlással sarkvidé
ki levegő árasztotta el az Egyesült Államok középső majd 
keleti részét, míg az előoldalon a Mexikói-öböl felől újabb 
meleg és nedves légtömeg szívódott a melegszektorba, így 
az Atlanti partokat már egy erőteljes alacsonynyomású 
légörvény formájában érte el a vihar (2. b) ábra).

2. a) ábra: A 850 hPa magassági mezeje (gpdm-ben, folytonos vo
nalak) és az 500 hPa-os szint hőmérséklete (szürke árnyalatok) 
2008.02.25. 12 UTC-kor az NCEP reanalízis alapján. A Sziklás 
hegység keleti oldalán látható depresszióból alakult ki az Emma 

(fehér nyíl mutatja a ciklont).

2. b) ábra: A 850 hPa magassági mezeje (gpdm-ben, folytonos vo
nalak) és az 500 hPa-os szint hőmérséklete (szürke árnyalatok) 

2008.02.27. 00 UTC-kor az NCEP reanalízis alapján. A ciklon eléri 
az Egyesült Államok keleti partvidékét 

(fehér nyíl mutatja a ciklont).

Ezzel egyidőben az Észak-Amerika keleti részei felett 
kiépült teknő előoldalán egy rendkívül erős jet kezdett 
kialakulni a magasban. A jet magjában fokozatosan erő
södött a szélsebesség, amelyet fokozta a „hideg mag” 
Kanada északi részéből Labrador-tenger fölé történő áthe
lyeződése. A legerősebb szélsebességeket a „hideg mag” 
áthelyeződése után lehetett mérni a jet magjában, több 
mint 360 km/h-t. Ugyanakkor Izland és a Skandináv-fél- 
sziget térségében ciklonok helyezkedtek el, amelyektől 
északra továbbra is hideg levegő volt található. Ebben a 
makroszinoptikus elrendeződésben, az Atlanti-óceán fölött 
erős zonális áramlás alakult ki, amely a rendkívül heves 
jettel párosulva felgyorsította a légörvény nyugat-kelet 
irányú áthelyeződését, így az 30 óra alatt áthaladt az óceán
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felett (2. c) és d) ábra). Az említett elrendeződésben 
kialakult nagy termikus különbségek hatása eközben to
vább mélyítette a ciklon nyomási mezejét, mivel az emlí
tett „hideg mag” Grönlandtól kissé nyugatra helyezkedett 
el, folyamatosan biztosítva a ciklon számára a hátoldali 
hideget, az óceán pedig az előoldali meleget. Elmondható, 
hogy az Európa partjaihoz érő vihar jelentős kinetikus 
energiája két részből tevődött össze. Egyrészt a ciklon 
Eszak-Amerika középső részétől egészen Európáig egy je
lentős hőmérsékleti kontraszt mentén haladt, azaz a polár- 
front baroklin instabilitása folyamatosan hatott az ör
vényre, illetve a folytonos termikus kontrasztból származó 
hőenergia folyamatosan alakult át kinetikus energiává: a 
ciklon kimélyült és a sűrű izobárok mentén nagyon erős 
szelek jöttek létre. Ehhez hozzáadódott a ciklon jelentős 
áthelyeződési sebessége, amelyre az Atlanti-óceán fölött 
tett szert. Mindezek eredményeként február 29-én egy 
rendkívül mély és gyors mozgású ciklon csapott le a Brit- 
Szigetekre, illetve Európa északnyugati partjaira.

- 4 5  - 4 0  - 3 5  - 3 0  - 2 5  - 2 0  - 1 5

2. c) ábra: A 850 hPa magassági mezeje (gpdm-ben, folytonos 
vonalak) és az 500 hPa-os szint hőmérséklete (szürke árnyalatok) 

2008.02.28. 12 UTC-kor az NCEP reanalízis alapján. A ciklon 
Grönlandtól délre helyezkedik el (fehér nyíl 

mutatja a ciklont).

2. d) ábra: A 850 hPa magassági mezeje (gpdm-ben, folytonos 
vonalak) és az 500 hPa-os szint hőmérséklete (szürke árnyalatok) 
2008.02.29. 12 UTC-kor az NCEP reanalízis alapján. Az Atlanti

óceán fölött felgyorsult ciklon eléri megközelíti 
a Brit-szigeteket (fehér nyíl mutatja a ciklont).

A ciklon átvonulása Európán
A ciklon centrumában február 29-én a 18 UTC-s analízis 
alapján 960 hPa alá csökkent a légnyomás (3. a) ábra). A cik
lonban található éles hidegfront 12 óra alatt tette meg az

utat Németország északi partjaitól Magyarország nyugati 
határáig (3. b) ábra). A prefrontális szél is mindenütt na
gyon erős volt, azonban a vihar a tetőpontját a hidegfront 
átvonulásakor érte el. A front mint egy hatalmas dugattyú 
torlasztotta maga előtt a levegőt és ezáltal feláramlást, un. 
kényszer konvekciót okozott. A frontális emelés mellé jött a 
magasban lezajló rendkívül erős hidegadvekció, amely na
gyon rövid idő alatt labilissá tette a légkört. A vonal mentén 
létrejövő éles zivatarzóna gyakorlatilag egész Európán 
végigszáguldott (4. ábra). A  zivatarok részben lekeverték a 
magasban fújó orkánerejű szelet, részben pedig a görgővi
har mentén rövid élettartalmú tornádók alakultak ki, fokoz
va a szél pusztító erejét.

3. a) ábra: Tengerszinti légnyomás és 925 hPa-os szélmező 
2008.02.29. 18 UTC-kor az ECMWF analízis alapján.

3. b) ábra: Tengerszinti légnyomás és 925 hPa-os szélmező 
2008.03.01. 12 UTC-kor az ECMWF analízis alapján.
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4. ábra: Az Emma hidegfrontjának keresztiilvonulása Közép-Európán az európai kompozit radarképek alapján 
2008.03.01. 06:35, 08:19, 10:20 és 13:03 UTC-kor.

A hidegfront átvonulása Magyarországon
A rendkívül gyors mozgású hidegfront március 1-én 11:30 
UTC-kor érte el az északnyugati határokat, és 12 UTC-kor 
már Győr-Szombathely vonalnál, majd 1 órával később már 
a főváros térségében járt (5. a) és b) ábra). A radarmérések 
jól mutatták az időnként erős (45-50 dBz) jelet adó kes
keny zivatarzónát, amely mindvégig illeszkedett a hideg
front nyomási teknőjéhez. A front mentén a Kisalföldön a 
legalacsonyabb tengerszinti légnyomás 990 hPa körül 
alakult! A hidegfront 14 UTC-re már elhagyta az ország 
középső részét (5. c) ábra) illetve 15 UTC-re már az ország 
délkeleti határain is túl volt.

5. a) ábra: Országos kompozit radarkép 2008.03.01. 12 UTC-kor.

5. b) ábra: Országos kompozit radarkép 2008.03.01. 13 UTC-kor.

5. c) ábra: Országos kompozit radarkép 2008.03.01. 14 UTC-kor.

A Budapest Lágymányoson mért 39.2 m/s erősségű szél 
valószínűleg nem volt egyedi jelenség az országban. A ká
rok alapján feltehetően ennél erősebb széllökések is előfor
dulhattak a görgővihar mentén. A Győr és Komárom között 
található Nagyszentjános és a Békés megyei Dévaványa 
települések kárleírásai alapján valószínűsíthető, hogy a 
görgőviharhoz kisebb forgószelek, tornádók („gustnado”) 
is kialakulhattak, amelyekben a szél meghaladhatta a 40-50 
m/s erősséget is.

Összefoglalás
Az Emma nevű vihar a téli félévben Európában is megje
lenő viharciklonok egyik jellegzetes példája volt. Sok tekin
tetben hasonlított elődeihez, a tavalyi Kyrill nevű viharhoz, 
vagy a 2004 novemberében a Tátrát letaroló viharhoz, vagy 
akár az 1999 Karácsonyán Nyugat-Európát végigpusztító 
Christmas Stormhoz. Az Emma jellegzetessége az volt, 
hogy míg a korábbi viharok legfeljebb Labrador partjaihoz 
vezethetőek vissza, addig ennek a ciklonnak a kialakulása a 
Sziklás-hegység térségében történt, az ott gyakori lee ciklo- 
genezisek mechanizmusával. Szokatlan hosszú élettartal
mát és erősségét annak köszönheti, hogy szerencsésen fel 
tudta használni az éles polárfront mentén található hőmér
sékleti különbséget és a zonalitás kinetikus energiáját. 
Mivel a markáns ciklon az északi félteke majdnem felén 
keresztülment mielőtt Európába ért, így nem meglepő, hogy 
a nagytérségű numerikus modellek jó előre és nagy pontos
sággal jelezték annak mozgását és fejlődését. Önmagában a
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szinoptikus skálájú folyamat nem végzett volna olyan nagy 
pusztítást, ha nem lettek volna hozzá kapcsolódó zivatarok. 
A zivataros járulékot az Országos Meteorológiai Szolgálat 
szakemberei már több nappal korábban felismerték, és az 
OMSZ sajtóközleményben tájékoztatta a lakosságot. Talán 
ennek is köszönhető, hogy a súlyos viharkárok mellett tra
gédiára nem került sor.

Tény, hogy az utóbbi években a téli félteke Rossby övé
nek meridionális hőmérsékleti gradiensei markánsak, és ez 
kedvez az Emmához hasonló vihar ciklonok kialakulá
sához.

Köszönetnyilvánítás:
Az NCEP reanalízis adatokat a NOAA/OAR/ESRL PSD 
(Boulder, Colorado, USA) biztosította, amelyek hon
lapjukról is elérhetők a következő címen: 
http://www.cdc.noaa.gov/

Horváth Ákos, 
Fodor Zoltán, 

Kolláth Kornél, 
Darányi Mariann

METEOROLÓGUS A DÉKÁNI SZÉKBEN

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Hírlevelének 2007. évi 3. számában 
megjelent hír szerint „A PTE Termé
szettudományi Karának Tanácsa 
dr. Geresdi Istvánt választotta a kar 
dékánjának. A dékáni megbízatás 
2007. július 1. napjától 2010. június 
30. napjáig szól.” Meteorológus még 
nem került ilyen magas beosztásba 
magyar egyetemen, ezért Geresdi pro
fesszor urat azokkal az Olvasóinkkal 
is szeretnénk megismertetni, akik 
még nem találkoztak vele személyesen.

Baján született 1956. augusztus 17- 
én. Dombóváron végezte általános és 
középiskolai tanulmányait. 1980-ban 
szerzett fizikus diplomát a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen. A 
diploma megszerzését követően az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
Alkalmazott Felhőfizikai Központjá
ban helyezkedett el Pécsett. A köz
pont átszervezése után 1991-ben a 
Nefela Dél-magyarországi Jégeső
elhárító Egyesülésnek lett egyik 
alapító munkatársa. A „Zivatarfelhők 
mikrofizikájának számítógépes mo
dellezése” című dolgozatának megvé
désével 1992-ben elnyerte a földrajz
tudomány (meteorológia) kandidá
tusa címet. 1993 óta meghívott oktató 
az ELTE meteorológus szakán. 1995- 
ben oktatói állást kapott a Pécsi Tudo
mányegyetem jogelőd intézményé
ben, a Janus Pannonius Tudomány- 
egyetem Természettudományi Karán. 
Vendégkutatóként többször járt az 
amerikai Boulderben lévő Országos 
Légkörkutató Központban (NCAR).

Kutatási eredményeit számos nem
zetközi konferencián ismertette. Több 
mint két tucat publikációja jelent meg 
angol nyelvű nemzetközi szakmai 
folyóiratokban. Több szakkönyvnek, 
egyetemi jegyzetnek és tankönyvnek 
a szerzője, illetve társszerzője. A kör
nyezetvédelmi miniszter 2002-ben 
Pro Meteorologia Emlékplakettel tün
tette ki. A Dialóg-Campus Kiadónál

megjelent „Felhőfizika” című köny
vét 2004-ben a Magyar Meteorológiai 
Társaság Szakirodalmi Nívódíjban 
részesítette. „A csapadékképződés és 
az aeroszolok közvetett éghajlati ha
tásának numerikus modellezése” 
című értekezése alapján 2006-ban el
nyerte a Magyar Tudományos Akadé
mia doktora címet. 2007 óta a Pécsi 
Tudományegyetem újonnan alakult

Környezettudományi Intézetében a 
Talajtani és Klimatológiai Tanszék 
tanszékvezetű egyetemi tanára.

Nem könnyű személyesen találkoz
ni egy elfoglalt egyetemi vezetővel, 
március közepén mégis sikerült rövid 
interjút készíteni Dékán Úrral abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Mete
orológiai Társaság újjászervezett 
Pécsi Területi Csoportjának társel
nöke lett.

-  Kérlek, mutasd be a pécsi TTK-t 
Olvasóinknak.

-  A természettudományi oktatás 
1948-ban indult Pécsett a Tanárképző 
Főiskolán. Az intézmény 1982-ben az 
akkor létrehozott Janus Pannonius 
Tudományegyetem (JPTE) főiskolai 
kara lett. Ezt követően mind a ter
mészettudományi, mind a bölcsészet
tudományi képzés jelentős fejlődésnek 
indult, amelynek eredményeképpen 
1992 óta mind a TTK, mind a BTK 
önálló egyetemi karként működik.

-  Miért vonzó ma egy egyetemista 
számára pécsi TTK-snak lenni?

-  Karunk egy régi gimnáziumi épü
letegyüttesben működik. Az 1989-ben 
megkezdett rekonstrukció eredménye
képpen az 1910-es években épült 
komplexumban -  a BTK-val közösen 
-  létrehoztunk egy negyedmillió köte
tet befogadó új kari könyvtárt, aula és 
új hallgatói-kutatói laborszámy épült, 
felújítottuk az előadótermeket, a sze
mináriumi helyiségeket és a dolgozó- 
szobákat. 1997-ben adták át a torna- 
csarnokot és a modern uszodát magá
ban foglaló új sportcentrumot, és a
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TTK-BTK Campus része az értékes 
Botanikus kert is.

-  Milyen oktatási feladatokat lát el 
a TTK?

-A  TTK-t hét intézet alkotja: a Bio
lógia, a Fizikai, a Földrajzi, a Kémia, 
a Környezettudományi, a Matemati
kai és Informatikai Intézet, továbbá a 
Testnevelési- és Sporttudományi Inté
zet. Az ún. bolognai rendszerben 
nyolc alapszakon -  biológia, fizika, 
földrajz, kémia, környezettudomány, 
matematika, programtervező infor
matikus, sportszervező és testnevelő
edző -  folyik képzés a karon. A tehet
séges hallgatók számára a program- 
tervező informatikus szakot kivéve 
mindegyik említett alapszakhoz biz
tosítani tudjuk az MSc szintű képzés
ben történő továbbtanulás lehető
ségét. Karunkon a biológia, a fizika, a 
földrajz és a kémai szakterületeken 
doktori iskola is működik, ezzel lesz 
teljes az egyetemi képzés vertikuma. 
Hallgatóink száma közel 3000. A gra- 
duális és posztgraduális képzés sok

irányú feladatait 120 főállású oktató 
látja el.

-  Milyen a tudományos élet a Ka
ron?

-  Annak ellenére, hogy az ország 
legfiatalabb TTK-ja vagyunk, komoly 
tudományos eredmények születtek a 
karon. Oktatóinknak több mint fele 
rendelkezik PhD fokozattal, és kol
legáink közel 20%-a kapta meg az 
MTA doktori címet. Nemrég nyertünk 
el egy közel 7 milliárd forintos pályá
zati támogatást, amelynek segítségé
vel jelentősen fejleszteni kívánjuk a 
kutatáshoz szükséges infrastruktúrát.

-  Nem volt könnyű időpontot egyez
tetni Dékán Úrral. Látogatásunk előtt 
is jártak nálad, és a beszélgetésre 
szánt fél óra elteltével újabb vendéget 
fogadsz a dolgozószobádban.

-  A megnövekedett feladatok miatt 
igyekszem a hét egy-egy napjára kon
centrálni az azonos típusú ügyeket. 
Hétfőn az óráimat tartom, keddenként 
általában Budapestre kell utaznom a 
különböző testületekben vállalt köte

lezettségeim miatt. A kari ügyek szinte 
teljesen kitöltik a szerdai és a csütör
töki napomat. Mivel nem szeretnék 
teljesen elszakadni a tudományos 
munkától, megpróbálom úgy intézni a 
dolgokat, hogy a pénteki napon ma
radjon erre is idő.

-  Családod hogyan viseli a gyakori 
távollétet?

-  Kiegyensúlyozott a magánéletem. 
Három gyermekünk van, akik lassan 
már a saját útjukat járják. Az időseb
bik fiam mérnök-fizikusként diplomá
zott tavaly, jelenleg PhD-hallgató. 
A lányom az idén érettségizik, és 
művészeti pályára készül. A kisebbik 
fiam két év múlva érettségizik, és a 
természettudományos tárgyak -  első
sorban a matematika - iránt érdek
lődik.

-  Nem is zavarunk tovább. Gratulá
lunk kinevezésedhez! Munkádhoz 
további sok sikert és jó egészséget 
kívánunk!

Lejegyezte: Gyúró György

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket, amelyeket a kislexikonban szerepelnek]

fenofázis
Koppány Gy. és Gulyás A.: Milyen legyen az élővilág szá
mára optimális éghajlat?

Egy növény vagy növényállomány életciklusának egy 
szakasza, növényélettanilag elkülöníthető fázisa (pl. kelés, 
virágzás, érés).

IPCC WG I, TAR, WG II
Koppány Gy. és Gulyás A.: Milyen legyen az élővilág 
számára optimális éghajlat?

IPCC: az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Inter
governmental Panel on Climate Change); WG I az első 
munkacsoport (working group), ez foglalkozik az éghaj
latváltozás természettudományos alapjaival (Physical 
Science Basis of Climate Change), TAR a Harmadik Hely
zetértékelő Jelentés (Third Assesment Report), WG II a 
második munkacsoport, ez foglalkozik az éghajlatváltozás 
hatásaival, az alkalmazkodási lehetőségekkel, valamint az 
embernek és környezetének az éghajlatváltozással kapcso
latos sebezhetőségével (Climate Change Impacts, Adap
tation and Vulnerability).

PM-10
Haszpra L.: EMEP - egy európai környezetvédelmi prog
ram három évtizede

A levegőben, mint összetett diszperz rendszerben egyen
letesen szétoszló, 10 mikrométernél kisebb átmérőjű, 
szilárd (más szóval aeroszol) részecskék (pl. por- vagy ko
romszemcsék).

eutrofizáció
Haszpra L.: EMEP - egy európai környezetvédelmi prog
ram három évtizede

A  jelentős tápanyagfelesleg miatt kialakuló túlzott növé
nyi szaporulat a természetes vizekben („elnövényesedés”).

fotokémiai oxidáns
Haszpra L.: EMEP - egy európai környezetvédelmi prog
ram három évtizede

A napsugárzás hatására bekövetkező kémiai bomlás 
(fotolízis) nyomán létrejövő, oxidációra, azaz oxigén 
közreműködésével megvalósuló kémiai rekacióra képes 
anyag. Leggyakoribb példája az ózon, a nitrogén-dioxid és 
a peroxi-acetil-nitrát.

Folytatás a 38. oldalon.
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EMEP - E gy európai k ö rn y e ze tv é d e lm i  
program  három  é v tized e

Az EMEP születése
A levegőszennyezés csaknem egyidős az emberiséggel. Az 
ősember által lakott barlangok falára kirakodott vastag 
koromréteg meggyőző bizonyíték. Az ipari forradalom 
kibontakozásával, később a gépkocsiforgalom megjelené
sével a nagyobb ipari települések levegőjének szennye
zettsége egyre súlyosabbá vált. Ugyanakkor egészen az 
1950-es évek súlyos szmog-katasztrófáiig az emberek 
többsége a levegőszennyezettséget a városiasodás, az ipari 
fejlődés természetes velejárójának tartotta. A füstölgő gyár
kéményeket mintegy a fejlettség szimbólumának tekintette.

A súlyos egészségügyi következmények miatt (pl. az 
1952. decemberi londoni szmog 4000-12000 áldozatot 
követelt*) az 1950-es, 1960-as években a nagyobb váro
sokból igyekeztek száműzni a szén-tüzelést, a nagyobb 
ipari létesítmények pedig magas kéményeket kaptak. Ez 
utóbbi lépés, miközben javította a városok levegőminő
ségét, a levegőszennyezést regionális léptékűvé tette. A 
szennyezőanyag-kibocsátás általános korlátozására ekkor 
még nem gondoltak. Európában 1950 és az 1970-es évek 
eleje között, a II. világháborút követő gazdasági fellen
dülés következtében, a korábban sem csekély kén-dioxid 
kibocsátás megduplázódott!

1952. DECEMBERI LONDONI SZMOG:
1952. december 5-én a derült, szélcsendes és hosszabb ideje 
szokatlanul hideg idő hatására a kialakuló stabil és sekély határ
rétegben kisugárzási köd képződött. A csaknem egymillió inten
zíven fűtött széntüzelésű kályhából és kazánból, továbbá az ipari 
forrásokból származó égéstermékek (korom, kén-dioxid, stb.) 
fokozatosan felhalmozódtak. Éjszakára a kialakuló füstködben a 
látástávolság néhány méterre csökkent. A városközponttól vi
szonylag távoli heathrow-i repülőtéren két napon keresztül 10 m- 
nél alacsonyabb látástávolságot észleltek, és a látástávolság 114 
órán keresztül nem emelkedett 500 m fölé. A korabeli mérések 
alapján becsült PM10 koncentráció 3000-14000 fig/m3 között 
alakulhatott, ami a manapság szokásos szint 100—400-szorosa. 
A kén-dioxid koncentráció helyenként meghaladta a 3000 pg/m'-t. 
A sűrű füstködön a napsütés nem tudott áthatolni, így a hőmérsék
leti inverzió tartósan fennmaradt. A szmog-epizód idején és az azt 
követő két hétben az átlagosnál 4000-rel többet haltak meg 
Londonban. A halálozás a tél hátralévő részében is magasabb volt 
a szokásosnál, így több forrás az 1952. december 5-10-i londoni 
szmog halálos áldozatainak számát legalább 12000-re becsli.

Svéd kezdeményezésre az 50-es évek végén a regionális 
skálájú levegőszennyeződés vizsgálatára létrehozták az 
Európai Levegőkémiai Hálózatot. Ennek adatai egy idő 
után világossá tették, hogy a csapadékvíz savassága a 
mérőhálózat által lefedett észak- és nyugat-európai terüle
teken folyamatosan növekszik. Ugyanakkor más vizsgála
tok kimutatták, hogy a skandináv tavakban tapasztalt hal- 
pusztulások és az Európa számos területén észlelt 
erdőkárosodások hátterében is a légkörbe bocsátott kén-

dioxid, és kisebb mértékben a nitrogén-oxidok okozta 
környezet-savasodás áll.

A nagyközönség a környezet savasodásával, a „savas 
eső” fogalmával és súlyos következményeivel az ENSZ 
1972. évi stockholmi környezetvédelmi konferenciája 
kapcsán találkozott először. Ugyanebben az évben az 
OECD égisze alatt tizenegy európai ország közös prog
ramot indított a légszennyező anyagok nagytávolságú ter
jedésének vizsgálatára. A program bebizonyította, hogy a 
levegőbe bocsátott kén-dioxid napokig a légkörben marad
hat, és eközben sok száz kilométeres távolságra juthat el. 
Ennek következtében az országok jelentős mértékben 
szennyezhetik egymás levegőjét. Érdemi javulás csak ösz- 
szehangolt nemzetközi levegőtisztaság-védelmi intézke
désekkel érhető el. 1977-ben az addig nyert ismeretek 
alapján az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) az 
ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP) és a 
Meteorológiai Világszervezettel (WMO) együttműködve 
létre hozta a légszennyező anyagok nagytávolságú ter
jedésének európai vizsgálatára az EMEP-et (European 
Monitoring and Evaluation Programme -  Európai 
Megfigyelési és Értékelési Program).

Az EMEP -  teljes nevén Cooperative Programme fór 
Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmis
sion of Air Pollutants in Europe (Európai Együttműködési 
Program a Légszennyező Anyagok Nagytávolságú 
Terjedésének Megfigyelésére és Értékelésére) -  elsődleges 
célja az volt, hogy a kormányoknak információt nyújtson a 
szennyezőanyagok koncentrációjáról, kiülepedéséről, 
országhatárokat átlépő mennyiségéről, és ezzel segítse a 
kibocsátás-csökkentési intézkedések előkészítését, 
meghozatalát. A kitűzött célok elérése évtizedeken át tartó 
folyamatos munkát igényelt, amelyhez stabil politikai és 
gazdasági háttérre volt szükség.

Az EMEP és a Genfi Egyezmény
1975-ben a történelmi korszakhatárt jelző helsinki Európai 
Biztonsági és Együttműködési Értekezleten a résztvevők 
megállapították, hogy a szennyezőanyagok nagytávolságú 
transzportja Európa-szerte megfigyelhető és egyetértettek 
abban, hogy a jelenség megfigyelésére és értékelésére 
nemzetközi programot kellene indítani. Az értekezlet sike
res befejezését követően a politikusok a hidegháború és 
Európa megosztottságának végét ünnepelték. Mindkét 
oldalról számos együttműködési programot kezdemé
nyeztek. Korabeli magyar források szerint Leonyid Iljics 
Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártjának első 
titkára, a Szovjetunió vezetője, a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt 1975. decemberi, VII. Kongresszusán mondott 
beszédében vetette fel, hogy „kedvező eredménnyel járna a
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környezetvédelmi, a közlekedési és az energetikai 
együttműködés kérdéseivel foglalkozó összeurópai kong
resszusok vagy kormányközi értekezletek megtartása”. 
Miközben számos kelet-nyugati kezdeményezés érdekte
lenségbe fulladt, vagy a felek ellenérdekeltsége, gya
nakvása miatt elhalt, a környezetvédelmi egyezmény 
előkészítése az EGB égisze alatt elindult, és ha nem is 
problémamentesen, de haladt. Ebben szerepet játszhatott, 
hogy e téren a résztvevők -  mai szemmel nézve meglepő 
módon -  nem láttak komolyabb politikai vagy gazdasági 
kockázatot, a környezeti károk mérséklése pedig nyilván
valóan nemzetközi megállapodást igényelt.

Közel négyéves előkészítés után megszületett az „Egyez
mény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő leve
gőszennyeződésről” (Convention on Long-range Transboun
dary Air Pollution) tervezete, amely 1979. november 13-16. 
között Genfben került az összeurópai, miniszteri szintű 
környezetvédelmi konferencia elé. Itt a tervezetet 34 ország 
kormányának aláírásával lényegében vita nélkül elfogadták 
(http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_hl-htm). Az egyez
mény, amelyet gyakran Genfi Konvenció néven említenek, a 
24. ratifikációs okmány letétbe helyezését követően, 1983. 
március 16-án lépett hatályba.

Az objektív tájékoztatás érdekében meg kell említeni, 
hogy a Genfi Konvencióhoz vezető tárgyalások kezde
ményezését a nyugat-európai országok is magukénak 
vallják, és a korábbi OECD vizsgálatok eredményének te
kintik. A konvenció létrejöttét annak idején a szocialista 
országok elsősorban politikai eredményként, míg a nyugat
európai országok a politikai szempontokat háttérbe szorító 
szakmai munka gyümölcseként értékelték. Az egyezmény 
persze aligha jöhetett volna létre úgy, hogy azt ne tekint
hette volna mindkét fél saját sikerének.

A Genfi Konvenció keretegyezmény, egyfajta szándék- 
nyilatkozat. A konkrét kötelezettségeket az egyezményhez 
később csatolt jegyzőkönyvek tartalmazzák. A konvenció 
aláírásával a szerződő felek kinyilvánították, hogy a le
vegőszennyeződést súlyos problémának tekintik és az em
ber, valamint a környezet védelme érdekében korlátozzák, 
a lehetőségek határain belül fokozatosan csökkentik, 
amennyiben lehet, megakadályozzák. A szerződő felek 
kinyilvánították készségüket a környezet állapotára 
vonatkozó információk, a kutatási és mérési eredmények 
szabad cseréjére. Egységes, megfelelő szakmai színvonalú 
mérőhálózat nélkül a Konvenció nem érhette el a célját, 
ezért az egyezmény 9. cikkelyében a szerződő felek kívá
natosnak nevezték, hogy minden aláíró ország csatlakoz
zon az akkor már két éve létező EMEP programhoz, amely 
a kimunkálandó környezetvédelmi intézkedések tudomá
nyos alapját biztosíthatja.

A Genfi Konvenció aláíróinak tehát az EMEP-re, az 
EMEP-nek pedig a stabil, hosszú távú működéshez szük
séges politikai, pénzügyi háttérre volt szüksége. Kézen
fekvő volt tehát az EMEP beemelése a konvencióba. Ezt 
rögzíti a konvencióhoz csatolt első jegyzőkönyv (Jegy

zőkönyv az EMEP hosszú távú finanszírozásáról -  Protocol 
to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air 
Pollution on Long-term Financing of the Cooperative 
Programme for Monitoring and Evaluation of the Long- 
range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP) -  
http://www.unece.org/env/lrtap/emep_hl.htm). Az EMEP 
hosszú távú finanszírozásáról, az egyes országok kötelező 
anyagi hozzájárulásának mértékéről szóló jegyzőkönyvet 
1984. szeptember 28-án fogadták el és a megfelelő számú 
ratifikációs okmány letétbe helyezését követően 1988. 
január 28-án lépett hatályba. A Jegyzőkönyv egyebek mel
lett minden országot kötelez az EMEP program előírásai 
szerint működő mérőállomások fenntartására, valamint a 
mérési és szennyezőanyag-kibocsátási adatok rendszeres 
jelentésére.

Ezt követően születtek meg a Genfi Konvencióhoz csatolt 
közismert jegyzőkönyvek a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, 
az illékony szerves szénhidrogének, a nehézfémek és a 
környezetben tartósan megmaradó szerves anyagok kibo
csátásának, illetve országhatáron való átáramlásának korlá
tozásáról, valamint a négy szennyezőanyag kibocsátását 
mérséklő 1999. évi Göteborgi Jegyzőkönyv. A Jegyző
könyveket az érdeklődő olvasó megtalálhatja a Konvenció 
honlapján (http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html).

Az EMEP felépítése
A program a regionális léptékű légszennyezettség méré
sére és a szennyezőanyagok nagytávolságú terjedésének 
vizsgálatára jött létre. A mérések szakmai irányítására, a 
mérési-analitikai módszerek fejlesztésére, az állomások 
által mért adatok összegyűjtésére és elemzésére létre
hozták a Kémiai Koordinációs Központot (Chemical 
Coordinating Centre), amelynek a kezdetektől a Norvég 
Légkörkutató Intézet (Norwegian Institute for Air 
Research -  NILU) ad otthont. A szennyezőanyagok ter
jedésének, területi eloszlásának vizsgálatát, az ezeket a 
folyamatokat leíró matematikai modellek fejlesztését, a 
szükséges szennyezőanyag-kibocsátási adatok összegyűj
tését a Meteorológiai Szintetizáló Központok (Meteoro
logical Synthetizing Centres) végezik. Ezekből -  az 1970- 
es évek politikai viszonyait tükrözve -  kettő is született: a 
nyugati központ a Norvég Meteorológiai Intézetben, 
Oslóban, a keleti központ pedig Moszkvában, kezdetben az 
Alkalmazott Geofizikai Intézetben, kapott elhelyezést. A 
politikai szembenállás idején a párhuzamosan végzett 
modell-fejlesztéssel a központok egymás munkáit is 
ellenőrizték. Az 1990-es évekre azonban a központok már 
szakosodtak. Míg a Nyugati Központ a savasodást, eut- 
rofizációt* okozó anyagok és a fotokémiai oxidánsok* ter
jedésének, ülepedésének folyamataira vonatkozó kontinen
tális skálájú matematikai modellt fejleszti és üzemelteti, a 
Keleti Központ a nehézfémekkel és a lassan lebomló 
szerves anyagokkal (POP) foglalkozik. A bővülő feladatok 
miatt 1999-ben létrehozták az Integrált Hatáselemzési 
Központot (Centre for Integrated Assessment Modelling),
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amely a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési 
Intézetben (International Institute fór Applied Systems 
Analysis) működik (Laxenburg, Ausztria). Feladata a 
jövőben várható szennyezőanyag-kibocsátás becslése, a 
különböző beavatkozási stratégiák hatásának környezeti, 
egészségügyi és gazdasági hatásainak elemzése.

Az EMEP-et az Irányító Testület (Steering Body) vezeti. 
Az évente egyszer, szeptember elején Genfben ülésező 
testületbe minden tagország delegál képviselőt. Magyar- 
országot a kezdetektől az Országos Meteorológiai 
Szolgálat szakértői képviselik. 1991-ig Szepesi Dezső, 
majd e sorok írója töltötte be ezt a feladatot. 2007-től 
Pappné Ferenczi Zita képviseli hazánkat az EMEP Irányító 
Testületében. A testület beszámoltatja a Központokat, 
határozatot hoz a következő év munkatervéről, beleértve a 
méréseket, a kibocsátási adatok gyűjtését, a hatáselem
zéseket és a más megfigyelési/kutatási programokkal való 
együttműködésekre vonatkozó kérdéseket, továbbá 
ellenőrzi a program tárgyévi költségvetésének teljesülését 
és előkészíti a következő évi költségvetést. Flatározatait 
jogi erejű döntésre a Konvenció Végrehajtó Bizottsága 
(Executive Body) elé teijeszti.

Az Irányító Testület munkáját az említett Központokon 
kívül munkacsoportok (Task Force) segítik. Jelenleg négy 
ilyen munkacsoport működik: 1) Emisszió-kataszter* és 
kibocsátás-előrejelzési munkacsoport (Task Force on 
Emission Inventories and Projections), 2) Mérési és mo
dellezési munkacsoport (Task Force on Measurement and 
Modelling), 3) Integrált hatáselemzési munkacsoport (Task 
Force on Integrated Assessment Modelling), 4) 
Hemiszférikus légszennyezés-terjedési munkacsoport 
(Task Force on Flemispheric Transport of Air Pollution).

Az EMEP mérési programja és állomáshálózata
Az EMEP-et a környezet egyre aggasztóbb mértékű sava- 
sodása és az ebből fakadó környezeti károk hívták életre, 
így mérési programja kezdetben a savasodást okozó 
anyagok megfigyelésére irányult. A környezet savasodását 
elsősorban a légkörbe bocsátott kén-dioxid és a belőle a 
légkörben képződő szulfát részecskék száraz, illetve 
nedves ülepedése okozza. Mérendő volt tehát ezen nyom
anyagok légköri és csapadékbani mennyisége. Lényegében 
ez a feladat képezte az 1980-ig tartó 1. fázis mérőállomá
sainak minimum-programját. A minimum-programba 
beletartozott még a csapadékvíz savasságát általánosság
ban jellemző pH-érték mérése, továbbá a csapadékvíz 
klorid-, magnézium-, kalcium- és nátrium-ion tartalmának 
mérése ott, ahol a tengeri levegőből származó, természetes 
eredetű szulfátot indokolt volt elkülöníteni a döntően az 
emberi tevékenység által kibocsátott kén-dioxidból szár
mazó antropogén eredetűtől. Az úgynevezett bővített 
(extended) programot megvalósító állomásokon mérték a 
csapadékvíz ammónium- és nitrát-ion tartalmát is.

Az 1983-ig tartó 2. fázis a minimum-programban nem 
hozott változást. A bővített program azonban már vala

mennyi ezt választó állomás esetében tartalmazta a dön
tően tengeri eredetű (fent említett) ionok mennyiségének 
mérését, továbbá megjelentek a savasodásban a növekvő 
gépkocsiforgalom miatt egyre nagyobb szerepet játszó 
nitrogén-vegyületek is. így a bővített program tartalmazta 
a levegő nitrogén-dioxid, ammónia és salétromsav koncen
trációjának, valamint az aeroszol részecskék nitrát és 
ammónium tartalmának a mérését is.

Az 1984 és 1986 közötti 3. fázis a kibővített csapadék
kémiai elemzést és a nitrogén-dioxid légköri koncentrá
ciójának mérését beemelte a minimum-programba, újabb 
komponensek mérését azonban nem írta elő a bővített prog
ramot végző állomások számára sem.

Az 1980-as évek közepére a környezetvédelmi intéz
kedések hatására megindult a környezetsavasodás lassú 
mérséklődése. Ugyanakkor egyre aggasztóbb méreteket 
öltött a magas ózon-koncentrációval járó fotokémiai 
szmogok megjelenése. A korábban csak Amerikából 
ismert, -  Los Angeles(-i)” típusú szmogot* az 1970-es 
években észlelték először Európában, de a motorizáció ter
jedésével kialakulása egyre gyakoribbá vált. A korabeli 
Amerikával ellentétben Európában, az eltérő földrajzi vi
szonyok miatt, kevésbé súlyos, de nagy kiterjedésű, 
regionális léptékű fotokémiai szmog epizódok alakultak ki. 
így a 1987-1989 közötti 4. fázis bővített mérési prog
ramjában megjelent a felszínközeli légréteg ózon-koncent
rációjának megfigyelése is.

LOS ANGELES(-I) TÍPUSÚ SZMOG:
Nitrogén-oxidokkal, szén-monoxiddal, reaktív illékony szén- 
hidrogénekkel (fő forrásaik a belső égésű motorok) szennyezett 
levegőben intenzív napsütés hatására olyan (foto)kémiai reakciók 
zajlanak le, amelyek erősen egészség- és környezetkárosító, ún. 
másodlagos szennyezőanyagok (ózon, peroxiacetil-nitrát, aero
szol részecskék, stb.) képződéséhez vezetnek. Stagnáló időjárási 
viszonyok között ezek a másodlagos szennyezőanyagok felhal
mozódhatnak, kialakulhat a fotokémiai (eredetű) szmog. A jelen
séget először az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején Los 
Angeles környékén figyelték meg. Innen kapta nevét: Los Angeles 
vagy Los-Angeles-i típusú szmog. Ellentétben a magas kén-dioxid 
és korom koncentrációval jellemezhető, téli viszonyok között 
kialakuló ún. londoni szmoggal, a magas ózon-koncentrációval 
jellemezhető Los Angeles-i típusú szmog a nyári intenzív napsütés 
hatására alakulhat ki.

Az 1992-ig tervezett, de 1994-ig meghosszabbított 5. 
fázis megszűntette a bővített program kategóriáját és az 
előző fázis bővített programját valamennyi EMEP mérőál
lomásra alapfeladatként előírta. Ez volt az az időszak, 
amikor az EMEP mérési tevékenysége kezdett elszakadni a 
Konvenció által diktált tempótól. Javában tartott már az 
illékony szerves anyagok (VOC - az ózonképződés fontos 
nyersanyagai) kibocsátásának korlátozásáról szóló jegyző
könyv előkészítése, amikor az EMEP-en belül ilyen 
méréseket csak önkéntes alapon, kutatási programokba 
ágyazva végzett néhány állomás. A Jegyzőkönyv előkészí
téséhez szükséges tudományos alapokat, méréseket 
alapvetően az 1987-ben indult EUREKA/EUROTRAC
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projekt biztosította. Ebben az időszakban indult meg a 
nehézfémekre és a lassan lebomló szerves anyagokra 
(POP) vonatkozó egyezmények alapozása. Ezeknek a 
nyomanyagoknak a mérése komoly szakértelmet és költ
séges laboratóriumi hátteret igényel. így az EMEP Irányító 
Testületé e komponensek mérését csak önkéntes felaján
lásként kérhette a tagországoktól. A 6. fázisban 
(1995-1998) ugyan kísérlet történt bizonyos nehézfémek 
és szénhidrogén vegyületek mérésének kötelezővé tételére, 
ez azonban csak mérsékelt sikerrel járt. Egyedül a leg
fontosabb nehézfémek (ólom, kadmium) kerültek be a 
kötelező mérési programba. Kísérlet történt az egyre hete
rogénebb hálózat egységesítésére, a terjedési modellek 
adat-igényéhez illesztésére is, ajánlások születtek az egyes 
országokban működtetendő állomások darabszámára és 
mérési programjára, ezek a kezdeményezések azonban a 
tagországok érdektelensége vagy (anyagi) ellenérdekelt
sége miatt elhaltak.

Az 1999-ben indult 7. fázisnak megoldást kellett találnia 
a fenti problémára. Nem volt tovább tartható, hogy minden 
mérőállomástól ugyanazt a mérési programot követeljék 
meg, mivel az egyre költségesebb technikát és egyre na
gyobb, jól képzett személyzetet igényelő mérések meg
kezdését számos tagország anyagi okokból határidő meg
jelölése nélkül halogatta, lényegében megtagadta az újabb 
mérések programba iktatását. (A Genfi Egyezmény sem
milyen szankciót nem tartalmaz erre az esetre!) Ugyan
akkor a sűrűbb állomáshálózatú régiókban szakmailag sem 
feltétlenül indokolt, hogy minden állomáson az összes 
programban szereplő légszennyező anyag mérését végez
zék. Az EMEP Irányító Testületé 2003-ban elfogadta az 
állomások kategóriákba sorolását, ami lényegében vissza
hozta az alap- és bővített-program koncepciót. Az alapál
lomások (1. kategória -  Level 1) a bonyolultabb kémiai 
analízisek nélküli, lényegében a 6. fázisban kialakult 
mérési program szerint dolgoznak, amihez 2003-ban 
kötelező feladatként jött a 10 pm alatti aeroszol-ré
szecskék tömeg-koncentrációjának (PM10*) mérése. Az 
Irányító Testület határozata szerint 50000 km2-enként 
legalább egy ilyen állomásnak kellene Európában működ
nie (EB. AIR/GE. 1/2003/3/Add. 1
http://www.unece.org/env/lrtap/emep/emep27_docs.html). 
Cél, hogy ezek közül az állomások közül minél többet 
idővel 2. kategóriájú állomássá fejlesszenek.

A 2. kategóriájú (Level 2) állomások végzik -  az alap
program végrehajtása mellett -  a komolyabb szakértelmet 
és laboratóriumi hátteret igénylő, de egyébként egysé
gesített módszertan alapján végezhető méréseket. Ebbe a 
körbe tartoznak a Genfi Konvencióhoz csatolt Jegyző
könyvekben nevesített nehézfémek, illékony és lassan 
lebomló szerves anyagok, továbbá a légköri aeroszol rész
letesebb vizsgálata. Európában legalább 20-30, földrajzi
lag jól elosztott 2. kategóriájú állomásra lenne szükség. A 
3. kategória (Level 3) a kutatási szintet jelenti. Ezeken az 
állomásokon, döntően különböző kutatási projektek

keretében olyan méréseket is végeznek, amelyek jelenleg 
még csak az általános ismeretszerzést vagy a mérési mód
szertan kidolgozását, fejlesztését szolgálják. Itt nem 
kötelezők az alacsonyabb kategóriájú állomások mérései, 
hiszen ezek az állomások jellemzően kutatási célokat szol
gálnak. Az EMEP mérési programjának fejlődését az 1. 
ábra mutatja be, míg a különböző kategóriájú állomások 
aktuális mérési programját az I. táblázat tartalmazza. Az 
EMEP mérési stratégiája és programja a Kémiai 
Koordinációs Központ honlapján érhető el 
(http://www.nilu.no/projects/ccc/).
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1. ábra: Az EMEP mérési programjának fejlődése és Magyarország 
részvétele (sötét sáv)

1. kategóriájú állomások
• szervetlen ionok a  csapadékban (SC>42_, NO3., Cj_, NH4+, H+, 

Na+, K+, Ca2+, M g2+, továbbá pH és vezetőképesség -  napi 
mintavétel);

• nehézfémek a csapadékban (legalább Cd és Pb, továbbá Cu, Zn, 
As, Cr, Ni -  napi vagy heti mintavétel);

• gázok és aeroszol részecskék (SO2, SO42., teljes nitrát [HNO3 + 
N O 3T  teljes am m ónium  [NH3 + NH4J ,  HC], NO2, Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+ -  napi mintavétel, O3 -  órás mintavétel);

• aeroszol részecskék tömegkoncentrációja (PM10, PM2.5 -  órás 
vagy napi mintavétel);

• gáz-részecske arány (HNO3 /  NO3., NH3 /  NH4+ -  havi mintavétel);
• meteorológia (csapadékmennyiség, léghőmérséklet, relatív ned

vesség, légnyomás, szélirány, szélsebesség -  órás átlagok).

2. kategóriájú állomások (az 1. kategóriájú állomások fela
datain túlmenően)

• gáz-részecske arány (HNO3 /  NC>3_, N H 3 / NH4+ -  órás vagy napi 
mintavétel);

• gázok (NO, NO2, C2-C7 szénhidrogének -  órás mintavétel, alde
hidek és ketonok - 8 órás mintavétel, hetente kétszer);

• nehézfémek a csapadékban (Hg -  heti mintavétel);
• nehézfémek az aeroszol részecskékben (legalább Cd és Pb, továb

bá Cu, Zn, As, Cr, Ni - napi vagy heti mintavétel, Hg [gáz fázis
ban is] -  órás vagy napi mintavétel);

• lassan lebomló szerves anyagok (POP) a légkörben és a csa
padékban (PAH, PCB, HCB. HCH, DDT/DDE -  napi vagy heti 
mintavétel);

• aeroszol részecskék összetevői PM 10-ben és PM2.5-ben (SO42., 
N 0 3_, C[_, NH43., Na+, K+, Ca2+, M g2+ -  órás vagy napi 
mintavétel, Si [csak PM 10-ben], elemi szén, szerves szén -  napi 
vagy heti mintavétel).

I. táblázat Az EMEP mérőállomások mérési programja a 
2004-2009-es Stratégiai Terv szerint 

(http://www. nilu. no/projects/ccc/)
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A Kiotói Jegyzőkönyv aláírása után többször felmerült, 
hogy az EMEP vonja be mérési programjába az üveg
házhatású gázok mérését is. Mivel azonban egyrészt a már 
létező mérési program is csak részlegesen teljesült, más
részt az üvegházhatású gázok meglehetősen költséges és 
szakemberigényes mérésére, a kibocsátási adatok gyűj
tésére már léteztek nemzetközi szervezetek és programok, 
a tagországok ellenállása miatt a kezdeményezést az 
Irányító Testület végül levette a napirendről.

Az EMEP megalakulásakor 36 mérőállomás csatlakozott 
a programhoz. A következő néhány évben a hálózat gyor
san bővült (2. ábra). Ezt követően a bővülés már lelassult, 
évente csak néhány új állomás létesült, miközben egy-kettő 
különböző okokból meg is szűnt. A regisztrált EMEP 
állomások számában az 1980-as évek végén, a felszín
közeli ózon-koncentráció mérés programba emelésekor 
jelentős ugrás történt. Ennek az az oka, hogy a tagországok 
a már meglévő ózonmérő állomásaikat EMEP állomásként 
is regisztrálták, és megkezdték ezek mérési adatainak a 
jelentését is. Ezeknek az állomásoknak a nagy részét a

2. ábra Az EMEP mérési programjában résztvevő állomások számá
nak alakulása

3. ábra A savasodást és eutrofizációt okozó nyomanyagokat mérő 
állomások földrajzi elhelyezkedése 2004-ben. A térkép szokatlan 
tájolását az EMEP szennyezőanyag-terjedési modellje indokolja, 

amely a lehető legkisebb téglalappal (értelmezési tartomány) 
próbálja lefedni Európát (forrás: 

http://www.nilu.no/projects/ccc/network/index.html)

hálózat megítélésekor célszerű külön kezelni, mivel több
ségük mindmáig csak az ózon mennyiségét méri, más 
méréseket nem végez, így még csak valódi 1. kategóriájú 
EMEP állomásnak sem tekinthetők. Az állomáshálózatra 
vonatkozó legfrissebb adatok (2004 
http://www.nilu.no/projects/ccc/network/) szerint a 
mérőhálózat, az Irányító Testület minden erőfeszítése 
ellenére, területileg ma sem homogén (3. ábra). Az 
állomáshálózat Dél- és Kelet-Európábán lényegesen rit
kább, mint Észak- és Nyugat-Európában. 2004-ben az illé
kony szerves anyagok (VOC) mérését csupán 17 állomás 
végezte, a lassan lebomló szerves anyagokról (POP) pedig 
csak 12 küldött adatot. Ráadásul ez utóbbiak közül csak 5 
volt teljes értékű, a többi vagy csak a csapadékvíz, vagy 
csak az aeroszol-részecskék POP tartalmát mérte.

Magyarország és az EMEP
A csapadékvíz szulfát- és nitrát-ion tartalmának mérése 
Magyarországon már 1965-ben megkezdődött az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csapadékkémiai mérőál
lomásain. Az OMSZ a levegő kén-dioxid és nitrogén-dio- 
xid regionális háttérkoncentrációjának mérését 1972-1973- 
ban kezdte meg néhány mérőállomáson, egyebek között a 
VITUKI kiskunsági Komlósi Imre Kísérleti Telepén. 1980- 
ban ennek a mérőhelynek az örökébe lépett a közvetlen a 
szomszédságában létesült, azóta is működő K-pusztai 
mérőállomás. Az EMEP megszületésekor tehát az elvárt 
mérések mindegyike jó  ideje folyt már hazánkban. 
Magyarország egyike volt annak a tíz országnak, amely az 
EMEP létrejöttének pillanatától küldött adatokat a prog
ramnak. EMEP mérőállomásként a regionális háttér-levegő- 
szennyzettség mérésére leginkább alkalmas kiskunsági 
állomást jelentettük be (Komlósi telep/K puszta).

A Genfi Egyezmény hazai előkészítése természetesen 
kormányzati szinten zajlott, az Építésügyi és Városfej
lesztési Minisztérium koordinálásával és -  egyebek között 
-  az OMSZ bevonásával. A Konvenciót Magyarország -  az 
Orosz Föderáció, Ukrajna és Fehéroroszország után -  
negyedikként, 1980. szeptember 22-én ratifikálta. A 
Konvenció aláírására összehívott genfi miniszteri értekez
let után, 1979 végén, a Minisztertanács az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt (OKTH) bízta 
meg az egyezménnyel kapcsolatos hazai feladatok meg
szervezésével. Az intézkedési terv az OMSZ feladatává 
tette egy öt mérőállomásból álló mérőhálózat kialakítását. 
Az OMSZ meghatározó részfeladatokat kapott egy nagytá
volságú szennyezőanyag-transzport modell kidolgozásá
ban és a kutatásokat végző intézmények sorában is helyet 
kapott. Az OKTH intézkedési tervében megfogalmazott, 
OMSZ-ra vonatkozó feladatokat az OMSZ elnökének 
3/1980. számú határozata fordította le konkrét teendőkre.

Az intézkedési tervek az 1985-ben végződött VI. ötéves 
terv idejére szabtak meg feladatokat. Bár Magyarország 
ugyancsak az elsők között iktatta jogrendszerébe a Genfi 
Konvencióhoz csatolt, EMEP-ről szóló Jegyzőkönyvet
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(1985. május 8.), nagyon úgy néz ki, hogy az 1985-ben 
végződött tervidőszak után esedékes feladatok meghatá
rozásáról, illetve arról, hogy erre egyáltalán szükség van, 
mindenki megfeledkezett. Ez a rendszerváltásig, a gaz
dasági megszorítások első hullámáig nem okozott gondot. 
A mérések a korábbi utasítások és rendelkezések lejárta 
ellenére rendben folytatódtak. Az 1990-es évek elején, az 
OMSZ tevékenységének, létszámának kényszerű szűkítése 
kapcsán aztán kiderült, hogy ez a fontos, nemzetközi kor
mányszintű egyezményből fakadó feladat végrehajtása for
málisan nem szerepel az OMSZ kötelezettségei között. Ez 
a tevékenység tehát takarékossági okokból saját hatáskör
ben megszűntethető, illetve végzéséért -  üzleti tevékeny
ségként - pénz kérhető. Az egyezmény végrehajtásáért 
felelős Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté
rium azonban ezt másként látta. A tisztázatlan jogi helyzet 
jó  időre megakadályozta az EMEP mérési program 
fejlődésének követését, a módszertani korszerűsítéseket, 
amelynek a folyó mérések minősége látta kárát.

Az általános pénzszűke mindmáig rányomja bélyegét a 
hazai EMEP mérésekre. Az 1990-es évek közepén a kül

földi anyagi támogatás ellenére nem jött létre az Irányító 
Testület által kívánatosnak tartott második magyarországi 
EMEP mérőállomás, a hosszú távú finanszírozás bizonyta
lansága miatt. Magyarország csak egy 1. kategóriás, alap
állomás (K puszta) fenntartását vállalta, a modellek ponto
sabbá tételéhez e földrajzi körzetben feltétlenül szükséges 
bonyolultabb, költségesebb méréseket nem. Némi optimiz
musra ad azért okot, hogy a laboratóriumi háttér az elmúlt 
bő évtizedben számottevően korszerűsödött, jelentősen 
javítva a mérési adatok minőségét. Ha az EMEP mérési 
programba foglalásához képest hosszabb-rövidebb késle
kedéssel is, de 1996-ban megindultak a felszínközeli ózon
koncentráció mérések, 2007-ben pedig az aeroszol tömeg
koncentráció (PM10) mérések is. 2006-tól már a két 
legfontosabb nehézfém (ólom, kadmium) csapadékban és 
aeroszolban mért koncentrációját is jelentjük az EMEP 
adatközpontnak, és ezzel lényegében teljesítjük egy 1. 
kategóriás mérőállomás mérési programját.

Haszpra László

MILYEN A Z ÉLŐVILÁG* SZÁMÁRA OPTIMÁLIS
ÉGHAJLAT?

Az ökoszisztémák fontossága
A magasabbrendű élőlények, növények és állatok többsége 
általában szabad szemmel látható, ismert fajtáik száma 
körülbelül másfél millió (1. ábra). A magasabb rendű 
élőlények élete, szaporodása ökoszisztémában zajlik. Az 
ökoszisztéma sémája egy energia- illetve anyagáramlási 
körforgás, amelynek láncszemei a következők: a Napból 
érkező fény-kvantumok (fotonok) energiája, élettelen anya
gok, pl. víz, tápanyagok, széndioxid, stb., a fotoszintézisre 
alkalmas anyagot (karotenoid vagy kloroftl) tartalmazó 
„termelők” vagy producensek, a növényevők vagy primer

1. ábra. Megközelítőleg 1.75 millió fajt ismerünk, bár az egyes forrá
sokban található becslések nagyon különböznek. Adatok az ábrán: 

állatok 1 320 000, baktériumok 4000, vírusok 4000, protozoák (egy
sejtűek) 80 000, növények 270 000, gombák 72 000.

(Forrás: Bartholt et al., 2004)

konzumensek, a húsevők vagy szekunder konzumensek, 
ezek elhalása után a bomló szerves anyagot eltakarító 
dögevő rekuperálók, illetve a használhatatlan vagy éppen 
mérgező bomló anyagot átalakító reducens vagy dekom- 
ponáló mikroorganizmusok. így lesz a szerves holt anyag
ból a növények számára újra használható „táplálék”.

Az ökoszisztéma működéséhez szükséges energiát a nap
sugárzás jelenti, amelyből a producensek bizonyos fotono
kat kiválogatnak, és ezek energiájának felhasználásával 
szerves anyagokat állítanak elő. Mindenekelőtt tehát szük
ség van napfényre. Az anyag, a táplálék áramlásához, a 
melléktermékek eltávolításához szükség van szállító közeg
re, (folyékony) vízre. Az élő sejtek életfunkciójukat bizo
nyos hőmérsékleti határok között képesek fenntartani. 
A napfény, a víz és a hőmérséklet éghajlati elemek. így 
kapcsolódik az élővilág az éghajlathoz (Széky Pál, 1979).

Az élővilág számára optimális éghajlat elméleti 
kérdése
Egy alkalommal agrometeorológus szakembernek tették fel 
a kérdést: „Milyen legyen egy év időjárása hazánkban, 
hogy a legfontosabb kultúrnövényeink mindegyikének opti
mális termést biztosítson, de kárt ne okozzon?” A válasz az 
volt, hogy ilyen időjárás nem létezik. Az egyes növények
nek fenofázisonként* különböző mennyiségű napfényre,

* Megjegyzés: élővilágon ebben a tanulmányban csak a szabad szemmel 
látható (makroszkopikus) élőlények összességét értjük.
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nedvességre, más-más hőmérsékletre van szüksége. Ami jó 
az egyik növénynek adott évszakban, az kevésbé kedvező a 
másiknak és fordítva.

Hasonló mondható a természetes ökoszisztémákról. Ha 
megváltozik az éghajlat, ez a változás lehet, hogy kedvezőt
len egyes fajoknak, esetleg el is pusztulnak, vagy legalábbis 
módosulnak, de lehet, hogy az elpusztulok helyébe újak 
lépnek, amelyeknek a megváltozott éghajlat a kedvező. 
Richard S. Lindzen, az IPCC WG I* egyik vezető munka
társa, a MIT meteorológiai professzora fel is teszi a kérdést: 
az örökké változó hőmérsékletű éghajlatot mikor nevez
hetjük optimálisnak? Miből gondoljuk, hogy a jelenlegi 
éghajlat minden szempontból kedvező minden élőlénynek, 
és ha a klímánk megváltozik, az kizárólag hátrányokkal 
járna? (Lindzen, 2007).

Elgondolkodtató mindenesetre, hogy az élővilág mennyi
re tud alkalmazkodni még a szélsőséges környezeti viszo
nyokhoz is. A sivatagban élő hüllők a forró napsütés elől a 
homokba ássák magukat olyan mélységbe, ahol még kap
nak elég levegőt, de a hőség már elviselhető számukra. 
Éjszaka, amikor már lehűl a talaj és a levegő, előbújnak. 
A sivatagi rovarok hasonlóképpen éjszaka bújnak elő a ho
mokból, és amikor az erős lehűlés miatt harmat képződik, a 
testükre kicsapódott vizet csápjaikkal összekotoiják és 
lenyelik, ez elegendő a napi víz-szükségletük kielégítésére. 
A hüllők elpusztulnának a nappal felforrósodott talajon, a 
sivatagi rovarok pedig az éjszakai harmat nélkül.

Elődeink, amikor félig a föld alá építkeztek, hasonlókép
pen kihasználták azt, hogy a talaj a felszíntől a mélyebb 
rétegek felé haladva egyre kiegyensúlyozottabb hőmérsék
letet biztosít. A pincékben például sohasem fagy meg a víz 
télen, és nem olvad meg a vaj nyáron, ezért lehet a pincéket 
természetes hűtőszekrénynek is használni.

Az is elgondolkodtató, hogy az éghajlat melegedése miatt 
emelkedő tengerszint miért okoz egyesekben olyan félel
met, mintha a tengerszint soha sem változott volna a múlt
ban? Lindzen emlékeztet arra, hogy az utolsó eljegesedés 
óta eltelt 15 ezer év alatt a tengerszint 100 m-t emelkedett 
(lásd még: IPCC WG I, TAR, 2001 p. 656.). Ha ez az 
emelkedés egyenletesen történt, akkor évszázadonként 
mintegy 66 cm-t kellett emelkednie az átlagos tengerszint
nek. Ezzel szemben a 20. században a tengerszint mért 
növekedését 10-20 cm-re becsülik (Meissner, 2004; IPCC 
WG I, TAR, 2001.). Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a 
tengerszint magassága nem csak a víztömegtől függ, hanem 
egyebek között a tenger medrének változásaitól, a kéregle
mezek mozgásától is.

A szubtrópusi-trópusi éghajlat általában 
kedvezőbb az élővilág számára a Földön, mint 
a hűvösebb klíma
Ezt az állítást látszanak igazolni a következő tények. Az 
ember által használt növények, élelmiszerek, fűszerek, illat
szerek készítésére alkalmas növények túlnyomó többsége a 
meleg éghajlatot kedveli, illetve a meleg évszakban hozza a

termését. A rizs, szőlő, gyapot és a kukorica kifejezetten 
hőigényes növény. A hűvös éghajlatot kedvelő növények is 
a meleg évszakban hozzák a termésüket, például a bur
gonya. A félszáraz éghajlaton az esős évszakban indul meg 
a növények újraéledése, ez a szavannákon egyben a nyári 
félév. Nem véletlen, hogy a földművelés első nyomait is a 
meleg éghajlaton találjuk, és az első civilizációk is a meleg 
vagy forró klímán alakultak ki, mint a kínai, hindu, 
mezopotámiai, egyiptomi, görög, föníciai, szábeus népek 
kultúrái (Koppány, 2006).

A látható, makroszkopikus élővilág elterjedésének, a 
Fanerozoikumnak korában a Föld éghajlata általában jóval 
melegebb volt a jelenleginél. 300-350 millió évvel 
ezelőtt, amikor dús növényzet borította a Föld nagy részét, 
szubtrópusi éghajlat volt a jellemző bolygónkon. Ezt 
paleoklimatológiai kutatások és őslénytani vizsgálatok 
igazolják.

Az állatvilág többsége is a meleg éghajlatot részesíti 
előnyben, ezért kelnek útra a vándormadarak a meleg év
szak végén arra a féltekére, ahol éppen kezdődik a követ
kező meleg évszak és nem pedig fordítva. Vagyis az 
őszből mennek a tavaszba hiszen a meleg évszakban 
találják meg az életben maradásukhoz szükséges 
táplálékot. Kivétel a tengerek élővilága, mivel a hideg víz 
több oxigént tud oldani, mint a meleg, ezért a hidegebb, 
oxigénben dúsabb vizekben több táplálékot találnak a bál
nák és néhány halfaj.

Természetesen más kivételek is akadnak, mint a sarki 
rókák vagy jeges medvék és a fókák. Az élővilágra azon
ban nem a sztatikus állapot a jellemző, hanem az állandó 
változás, ami vagy egyes fajok ritkulásával, esetleg kipusz
tulásával vagy alkalmazkodó képességének kifejlődésével 
jár. A földtörténet során bekövetkezett biológiai kataszt
rófák során azok az állatfajok maradtak meg, amelyek 
legjobban tudtak alkalmazkodni, és ezekből fejlődtek ki 
további új fajok (Budyko et al., 1988).

Hogy az élővilág produktivitása is a meleg évszakban 
növekszik, azt jól mutatják azok az űrfelvételek, amelyek 
hamis színek felhasználásával ábrázolják a biomassza 
sűrűségét az egész Föld területén. Ezeken a felvételeken 
feltűnő a legnagyobb biomassza sűrűségű zóna eltolódása 
januárban a déli, júliusban az északi félgömb közepes szé
lességei felé.

A biodiverzitás globális eloszlásának bemutatására szol
gál a 2. ábra, amely a növényfajok előfordulási gyako
riságát szemlélteti. Az ábrán a legvilágosabb árnyalat 100- 
nál kevesebb növényfajt jelent 10 000 km2-en, a következő 
árnyalat 100-200 fajt és így tovább, a legsötétebb árnyalat 
5000-nél több fajt (Bartholt et al., 2004). A sivatagokat 
leszámítva a trópusoktól a hűvösebb éghajlat felé haladva 
egyre csökken a biodiverzitás. A legnagyobb a növényfa
jok változatossága ott, ahol az orografikus szintkülönb
ségek miatt kis távolságon belül erősen változik az éghajlat 
(Közép-Amerika, Andok, Madagaszkár stb.). Feltűnő még 
a trópuson kívül Dél-Afrika gazdag növényvilága.
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2. ábra. Az edényes növények diverzitásának térképe Bartholt et al.
szerint. A leghalványabb árnyalat: 10 000 km2 területen 100-nál 

kevesebb faj, a következő árnyalat 100-200faj, a következő 200-500 
faj és így tovább, a legsötétebb árnyalat: 5000-nél több faj. 

Legnagyobb a diverzitás az egyenlítői zónában.

(Forrás: UNESCO, 1997, in Population Geography, www.eolss.net) .

Eurázsia és Észak-Amerika területén szembetűnő a 
növényfajok ritkulása a magasabb szélességek felé.

A 3. ábra a népsűrűség földrajzi eloszlását mutatja be. 
Jól látható a térképen, hogy Európa kivételével a legna
gyobb népsűrűségű területek a 4CM5° szélességek és az 
Egyenlítő között vannak. Korábbi tanulmányainkban 
kimutattuk, hogy az 50 legnagyobb népsűrűségű országnak 
több mint 90%-a a szubtrópusi és trópusi éghajlatú 
zónában található. Kivételt 4-5 európai ország képez. A 
legnagyobb népsűrűségű országoknak a felében az egy 
főre jutó GDP meghaladja a 15 000 USD-t, azaz nem 
mondhatók szegénynek (Koppány, 2004; Koppány, 2005, 
Nagy Világatlasz, 2004). A kivételt képező nagy nép
sűrűség kialakulása Európában valószínűleg annak is 
köszönhető, hogy az ókori Római Birodalom Európában 
észak felé terjeszkedett és legészakibb határa Anglia 
középső táján, kb. az 55 N szélességen húzódott. A 
Birodalom tehát részben kiterjedt a mérsékelt vagy hűvös 
éghajlatú területekre, ahol télen fűtésre volt szükség. Ezért 
a rómaiak kifejlesztették a padlófűtés rendszerét. Valószínű 
az is, hogy az Atlanti-óceán éghajlatot mérséklő hatása is 
vonzotta Európa nyugati vidékére az embert, továbbá 
Európa a legtagoltabb kontinens, itt van a legtöbb félsziget

és beltenger, így kiegyenlített hőmérsékletű és elegendően 
nedves éghajlat alakult ki.

Az éghajlat melegedésétől való félelmet nem az indokol
ja, mintha a melegedés az élővilág számára kizárólag káros 
hatással lenne, hanem sokkal inkább a változással járó gaz
dasági hatások növekedése. Az időjárási szélsőségek okoz
ta károk 4 évtized alatt megtízszereződtek a világon: az 
1950-1959 közötti évtizedben a világon összesen 39 mil
liárd USD, 1990-1999 között csaknem 400 milliárd USD 
volt a kár 1999-es USD árfolyammal számolva (IPCC WG 
II., 2001). Ennek elsődleges oka az óriási gazdasági 
fejlődés, a gazdasági értékek felhalmozása. Csak Magyar- 
országon a személygépkocsik száma 50 év alatt 120-szoro- 
sára nőtt, de a világon ugyanekkor majdnem mindenütt 
sokat fejlődött főleg az infrastruktúra és a mezőgazdasági 
termelés, ami a társadalmat sebezhetőbbé tette.

James Lovelock szerint: „Nem a Föld sérülékeny, hanem 
mi magunk. A természet az általunk előidézetteknél sokkal 
nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel 
nem pusztíthatjuk el a természetet, de magunkat annál 
inkább” (Lovelock, 1987).

Koppány György, Gulyás Ágnes 
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B eszám oló a M eteorológiai V ilágszervezet 
XV. K on gresszu sáró l

A WMO 15-ik kongresszusa 2007. 
május 7. és 25 között Genfben 
ülésezett. A Meteorológiai Világ- 
szervezetnek 6 régióból 182 ország 
tagja. A kongresszus a szervezet 
legfelsőbb döntéshozó testületé, 
amely négyévente ülésezik a részt
vevő delegációk kormány megbízó- 
levél birtokában jogosultak a szava
zásra. A rendezvényen 163 tagor
szág küldöttsége jelent meg. A 
küldöttségek tagjai rendszerint a 
meteorológiai illetőleg hidrológiai 
intézmények vezetői, a nemzetközi 
kapcsolat tartói, minisztériumi szak
értők, a követségek munkatársai vol
tak. Részt vettek továbbá a WMO 
programok vezetői és 30 nemzet
közi szervezet képviselője, a nem 
állami szervezetek küldöttei továb
bá négy nem WMO tagállam megfi
gyelője és felkért szakértők, össze
sen kb. 1000 fő. A kongresszus nagy 
létszámú megbeszélésein folya
matos szinkrontolmácsolás zajlott a 
WMO hét hivatalos nyelvén (angol, 
francia, orosz, spanyol, portugál, 
arab, kínai).

A magyar küldöttség megbízásá
hoz miniszterelnöki határozat szüle
tett a kongresszuson való részvétel
ről, melyben a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter felhatalmazást 
kapott arra, hogy a külügyminisz
terrel egyetértésben kijelölje a dele
gáció tagjait. Ezt követően került 
sor a meghatalmazási okirat kiállí
tására. Az eljárás fél évet vett 
igénybe. A küldöttség vezetője 
Dunkel Zoltán dr. az OMSZ elnöke, 
helyettese dr. Dobi Ildikó az Nem
zetközi Kapcsolatok osztályvezető
je, tagjai dr. Búzás Zsuzsanna a 
KvVM főtanácsosa, dr. Bakonyi 
Péter a VITUKI Rt. ügyvezető igaz
gató-helyettese, a Hidrológiai 
Tanácsadó, továbbá a Magyar 
Állandó Képviselet az ENSZ Genfi 
Hivatala mellett („Genfi Magyar 
Misszió”) első beosztottja, Blazsek 
Dóra volt. A korábbi kongresszusok

hagyományai sajnos nem folytatód
tak, mivel a Magyar Honvédség 
nem képviseltette magát.

Az OMSZ feladata volt a kong
resszuson az összes hazai meteoro
lógiai szervezet, intézmény és vál
lalkozás képviselete, ezért az uta
zást megelőzően április 17-én az 
érintett cégek és intézmények kép
viselőivel megbeszélést tartottunk.

A résztvevőktől a katonai meteo
rológia szempontok érvényesítésére 
valamint a szakmát népszerűsítő 
alapfokú oktatási segédanyagokra 
vonatkozóan kaptunk érdemi javas
latokat.

A három hetes genfi kongresszus 
helyszíne a Nemzetközi Konferen
cia Központ épülete volt, ahol a ple
náris ülésekkel többnyire párhuza
mosan további két szekcióban folyt 
a program. Az első két napon a 
hivatalos megnyitót és a választás
sal kapcsolatos szervezési kérdé
seket követően került sor a főtitkári, 
az elnöki, valamint a régióvezetők 
és a pénzügyi vezető beszámo
lójára.

Május 8. és 10. között került meg
rendezésre a METEOHYDEX kiál
lítás, a meteorológiai mérőműsze
reket bemutató rendezvény. A kiál
lításon minden számottevő meteo
rológiai műszereket gyártó cég 
képviseltette magát. Sajnálattal kel
lett megállapítani, hogy az egyre 
drágább VAISALA rádiószondát 
legfeljebb kínai szondával lehetne 
csak kiváltani.

Nyolc napon keresztül két mun
kacsoportban zajlott a WMO prog
ramvezetőinek beszámolója az 
elmúlt négy év során végzett 
tevékenységről és a további felada
tokról.

A kongresszus részletesen megvi
tatta a WMO hosszú távú 
(2008-2011) és további időszakot 
vázoló Millenniumi terveit, a szer
vezetet érintő legfontosabb változá
sokat, a költségvetést, az ENSZ-

szel és egyéb nemzetközi szerve
zetekkel történő kapcsolattartást, 
valamint pénzügyi és jogi kérdé
seket.

A kongresszus legfontosabb ha
zánkat érintő pénzügyi döntése a 
magyar tagdíj drasztikus megnö
velése volt (Res40 Cg-XV). A tag
államok hozzájárulásának arányát a 
WMO XIV. kongresszusának dön
tése (Res36 Cg-XIV) értelmében az 
ENSZ skála alapján számítják. A 
legutóbbi, a 2005-2007-es KSH 
adatok alapján szám ított mutató 
értéke alapján hazánkra a hozzá
járulás aránya 0,12%-ról 0,24%-ra 
nő a 2008-2011-as időszakra. Ez 
tagdíj-duplázódást jelent. A tagor
szágok közül minket érint a legna
gyobb emelés. A tagdíjfizetés 
aránya Ausztriában 0,87%, Cseh
országban 0,28%. A legnagyobb 
tagdíjfizető változatlanul az Egye
sült Államok (21,6%). Érdekes
ségképpen megemlítjük, hogy India 
0,44%-nyi, míg Irán 0,18%-nyi tag
díjat fizet.

A kongresszus döntött a WMO 
embléma megújításáról valamint a 
szervezet döntéseinek átláthatósá
gáról. Ennek értelmében a Végre
hajtó Tanács (EC) döntései a szer
vezet honlapján publikussá válnak, 
továbbá nyitottabbá válik a tagál
lamok számára a Pénzügyi Tanács
adó Bizottság tevékenysége is.

Az egyik legfontosabb határozat, 
hogy végre megrendezésre kerül a
3. Éghajlati Világkonferencia. Idő
pontja és helyszíne: 2009. augusz
tus 31 - szeptember 4, Genf.

A WMO tíz fő programja közül a 
W W W 1 a Szervezet legnagyobb 
prioritású, melyek feladata a nem
zeti szolgálatoktól származó alap 
információk összehangolása, a mete
orológiai és hidrológiai adat
gyűjtéstől, az adatátvitelen, és

1 W W W  -  World Weather W atch 
Programme
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adatkezelésen át az előrejelzésig. 
Ebből adódóan szoros együttmű
ködést tart fenn a CBS2 és a CIMO3 
technikai bizottságokkal. Az elmúlt 
négy évben egyebek mellett jelen
tősen hozzájárult a GEOSS4 tevé
kenységéhez, a GTS kapacitások 
növekedéséhez WMO WIS Infor
matikai Rendszerének5 fejleszté
séhez. Az elkövetkezendő időszak
ban jelentősége tovább növekszik a 
katasztrófa megelőzésben, a külön
féle tartamú előrejelzéseknél, külö
nösen fontos szerepet tölt be a 
sérülékeny helyekre szolgáltatott ri
asztások terén. Kiemelten támoga
tottak a képesség fejlesztő tevékeny
ségek a legkevésbé fejlett országok 
számára, illetőleg a WMO űrpro
gramjának megvalósítása. Szorgal
mazzák a tagállamokban a GDPFS6 
és az RSMCs7 használatát, valamint 
a pekingi és tokióihoz hasonló regi
onális klíma központok létrehozását.

A WWW/GOS8 feladata a Föld 
és a légkör állapotának monitorozá
sa, a megfigyelési rendszerek koor
dinálása.

A METEOSAT 7 és 8 műholdak 
pályamódosítása kedvezően érint 
néhány tagállamot. A hajókon vég
zett önkéntes megfigyelések száma 
jelentősen csökkent, a területi adat
hiányok kompenzálására megcéloz
ták a tengereken és a repülőgépeken 
végzett megfigyelések számának 
növelését. Kiemelten támogatottak 
a THORPEX és a sarkok vizsgála
tával foglalkozó (IPY9) programok.

A WWW/GTS10 programja az 
adatközpontok közötti, a régiókon 
belüli valamint a tagállamok közti 
telekommunikációt biztosítja. Az
2

CBS - Commission fór Basic System
3 CIMO - Commission fór Instruments 

and Methods o f Observation
4 GEOSS - The Global Earth Observation 

System of Sytems
5 WIS - WMO Information System
6 GDPFS - Global Data-processing and 

Forecasting Systems
7 RSMCs - Régiónál Specialized 

Meteorological Centre
8 GOS - Global Observing System
9 IPY - International Polar Year
10 GTS - Global Telecommunication

System

előző években lezajlott műholdas 
adatközvetítéssel kapcsolatos fej
lesztések költségtakarékos és haté
kony megoldásnak bizonyultak. A 
kongresszus kiemelte a program 
jelentőségét a szökőár riasztó rend
szerek üzeméltetésében. A 14-dik 
kongresszuson kezdeményezett 
WIS a WMO és a nemzetközi szer
vezetek számára gyűjti és továbbítja 
a hidrom eteorológiai informáci
ókat. A tervezett rendszer a Világ- 
szervezet időjárás-éghajlat-víz adat 
és produktum részét biztosítaná a 
GEOSS számára. A próba verziók 
sikeresek, a kongresszus részletesen 
elemezte a további tennivalókat. A 
WIS-en belül az új tábla vezérelt 
kód rendszer különösen fontos sze
repet kap a szökőár-riasztásoknál és 
a repülésmeteorológiában.

A WWW/GDPFS és az ERA11 fő 
feladata az előrejelzés (főként a 
rövid távú és nowcasting előrejel
zések) valamint a riasztások. 2006- 
ban sikeres csapadék és szélri
asztást végeztek az SWFDP12 kísér
leti projekt keretében Dél-Kelet 
Afrikában. A kongresszuson ismer
tették a „MeteoAlaram” rendszert 
is, melynek kifejlesztésében szol
gálatunk munkatársai is részt vesz
nek. A hosszú távú prognózisok 
fejlesztésében szerepet szánnak a 
regionális klím a központoknak. A 
kongresszus javasolja a hely speci
fikus EPS produktumok fejlesztését 
és a kidolgozott indexek alkalma
zását. A regionális centrumok koor
dinálják a térségek szolgálatainak 
tevékenységét a környezeti károk 
megelőzésében, a terjedés vizsgála
tokban, valamint a nukleáris baleset 
megelőzésben. Hangsúlyos szerepet 
kapnak a távoktatás és a különféle 
továbbképzések, melyekhez egyre 
több segédanyag válik hozzáférhe
tővé a WMO közvetítésével kiadvá
nyok illetőleg internetes oktató cso
magok formájában.

A CIMO fő feladata a mérések 
egységesítése. A meteorológiai mű-

11 ERA - Em ergency Response Activities
12 SW FDP -Severe Weather Forecasting

Dem onstration Project

szerekről és mérésekről nemrég 
megjelent útmutatók elektronikus 
verziójának közzétételét indítvá
nyozta a program elnöke. Javasolják 
az Sí mértékegységek következetes 
használatát, továbbá a rendszeres 
műszer kalibrációk érdekében a 
regionális szintű együttműködé
seket. Ehhez a regionális műszer és 
sugárzási központok pénzügyi tá
mogatását kezdeményezték. Kérik a 
nemzeti szolgálatokat, hogy lega
lább ötévente végezzék el a kalibrá
ciót a regionális központokban, 
külön hangsúlyozták a rendszeres 
pyrheliométer összehasonlítás fon
tosságát. Felhívták a figyelmet az 
automata meteorológiai állomások 
elterjedése következtében felmerülő 
inhomogenitási problémákra.

Az Antarktisz kutatás a WMO 
kiemelt prioritású feladata. A szer
vezeten belül és egyéb nemzetközi 
programokkal együttműködésben 
nagy erőket összpontosítanak az 
automata műszerek adatain alapuló 
antarktiszi synop és klíma adat
bázisok megteremtése érdekébe.

A W CP13 és a W CDM P14 az elő
ző négy éves időszakban jelentős 
érdemeket könyvelhet el a klíma 
vizsgálatokhoz szükséges szabályo
zás (adatkezelés, -mentés, monitor
ing stb.) tekintetében. Az útmutató 
dokumentációk (WMO Guides) a 
WMO/CC1 honlapról letölthetők. 
Az eredményes együttműködés pél
dájaként említették a CLIMAT és 
CLIMAT TEMP táviratok kódolá
sára kifejlesztett CLIREP software-t. 
Az 1991-2000 adatok gyűjtése még 
folyamatban van. A CLIVAR15 prog
ram keretében jelentős erőfeszíté
seket tesznek a klíma változás de
tektálása és a jeleket kimutató 
indexek kidolgozása érdekében. A 
WMO támogatja a témában meg
rendezésre kerülő tréningeket, külö
nösen a fejlődő országok részvé
telét.

13 W CP -Word Climate Programme
14 W CDM P -World Climate Data and 

Monitoring Programme
15 CLIVAR - Climate Variability and 

Predictability Programme
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A nemzeti szolgálatok figyelmé
be ajánlanak számos klíma felhasz
nálású szoftvert, melyek elérhetők 
egyebek közt a
http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCD- 
Ml/software.html lapon. Sikeresnek 
bizonyult a Metoffice támogatásá
val készített CLICOM, melyet 74 
országban installáltak, a cseh 
CLIM SOFT program, mely a 
h ttp :/ /w w w .m e t-e le a rn in g .o rg  
oldalról megismerhető, valamint a 
francia CLISYS és az orosz CLI- 
WARE. Felvetődött a klíma adatke
zelő rendszerek standardizálása. 
Támogatott az elavult adathordo
zókról történő adatok mentése, digi
talizálása (DARE-Data Rescue Pro- 
ject), a módszertanról segédlet 
jelent meg. A CLIPS16 legfontosabb 
feladata a klímával kapcsolatos 
kockázatbecslések a kulcsfontos
ságú szektorokban (egészség, turiz
mus, energetika, városok), a prog
ramhoz a tagállamoktól a nemzeti 
képviselők (Focal Point-ok) megújí- 
tását/kijelölését kérte a kongresszus.

Az AREP17 operatív programjai 
közül a GAW18 az összes levegőké
miai megfigyelés integrációját tűzte 
ki célul a 2008-2015-ös időszakra. 
Tevékenységüket kiterjesztik a por 
és homokvihar előrejelzésekre is. 
Ismét előtérbe került az időjárás 
módosítás témaköre, a tárgyban 
WMO állásfoglalás és segédlet 
készült, és konferenciát terveznek. 
A W W RP19 technikai stratégiai ter
ve tartalmazza a tagállamok bekap
csolódását a THORPEX tevékeny
ségébe.

Az AMEP20 keretein belül priori
tást élveznek a trópusi viharok ri
asztására alapított Trópusi Ciklonok 
Programja21 és a fejlődő országok 
sérülékenységével kapcsolatos tan-

16 CLIPS - Climate Information and
Prediction Services Project

17 AREP - Atmospheric Research and
Environment Programme

18 GAW - Global Atmosphere Watch
19 W W RP - World Weather Research

Programme
2(1 AM EP - Applications o f  M eteorology

Programme
21 TCP - Tropical Cyclone Programme

folyamok, kiadványok, egyéb ké
pesség fejlesztés.

A PWS22 programon belül a riasz
tások és a felhasználásuk elősegítése, 
oktatása kap prioritást. Hong Kong 
üzemelteti a Severe Weather Infor
mation Centre és WWIS23 progra
mokat, amelyek 115 tagállam riasztá
sait és figyelmeztető jelzéseit teszi 
eléretővé 6 nyelven, az interneten.

Az AeMP24 javasolja az illetékes 
Bizottság25 és az ICAO26 közötti 
szoros együttműködést, ennek kere
tében új szolgáltatások fejlesztését, 
továbbá regionális munkacsoportok 
létrehozását.

A hidrológiai program27 kereté
ben az árvíz előrejelzések fejlesz
tésére stratégiai és akció tervet 
hagyott jóvá a kongresszus. A 
WMO az UNESCO-val és több 
nemzetközi szervezettel együttmű
ködik az árvízi károk megelőzése 
illetőleg csökkentése érdekében.

A WMO ETR28 képzési program
ja  a kevésbé fejlett országok szolgá
latainak segítését, az internetes 
„e-leaming” távoktatás bővítését, a 
tréning programokat, a meteoroló
gia népszerűsítését, valamint a kü
lönféle szintű oktatásban a meteo
rológiai hidrológiai tananyag ösz- 
szeállítását támogatja.

A TCP29 keretében regionális iro
dák jöttek és jönnek létre, az érin
tettek körében 2010-re terveznek 
konferenciát. A Regionális Prog
ramban a tagállamok közti hatéko
nyabb információ csere érdekében 
új stratégiát és jövőképet fogadtak 
el. A nemzeti szolgálatoknak java
solják a költséghatékony mérési 
megoldásokat. A régiók közötti légi

22 PW S - Public W eather Services
23 W M O WIS - World Weather 

Information Service
24 AeM P - Areonautical Meteorology 

Programme
25 CaeM - Commission for Aeronautical 

Meteorology
26 ICAO - International Civil Aviation 

Organization
27 HW R - Hydrology and W ater Resources 

Programme
28 ETR- Education and Training Programme
29 TCP - Technical Cooperation Programe

navigációhoz szükséges információ 
csere elősegítésére a kongresszus 
javasolja a RP és az AeMP szoro
sabb együttműködését.

A WMO legnagyobb prioritású, 
legátfogóbb programja az NDPM30, 
amely a természeti katasztrófákhoz 
kapcsolódó megelőző tevékenysé
geket foglalja magába. A 2008-11 
időszak stratégiai terve a nemzeti 
szolgálatok és a megfigyelési háló
zatok modernizációjától, a riasztó 
rendszerek kiépítésén át a koordi
nált oktatásig tartalmazza a szük
séges tennivalókat.

A WMO 2008-2011 időszakra 
szóló Stratégiai terve megfogalmaz
za a szervezet „küldetését”. A Világ- 
szervezet megújult alapokmánya 
értelmében fő feladata minden, az 
időjárással, a klímával, a vízzel és 
környezeti hatásaikkal összefüggő 
kérdés szakértői és koordináló 
tevékenysége, fejlesztése, s a nem
zeti meteorológiai és hidrológiai 
szolgálatok ez irányú tevékeny
ségeinek támogatása, összehango
lása. A cél elérése érdekében a 200 
oldalas dokumentum 11 pontba sű
ríti a célkitűzéseket és a várható 
eredményeket. Ezeken alapulnak a 
regionális és a WMO programok 
részletes cselekvési tervei.

Az RA VI régió stratégiája az 
európai térség specifikumait, priori
tásait elemzi. Mintaként szolgálnak 
a többi régió számára a Regionális 
Meteorológiai Adat Kommuniká
ciós Hálózat, ül. a Speciális Regi
onális Meteorológiai Központok. 
Napjaink prioritásai: a riasztások és 
az éghajlati sérülékenység becslése. 
A térségben növekszik az igény a 
klímaváltozással és a levegőminő
séggel összefüggő szolgáltatásokra, 
miközben általánosan jellem ző, 
hogy a növekvő feladatok mellett 
csökkenek a nemzeti szolgálatok 
támogatási forrásai és kiéleződik a 
verseny a magán szektorral szem
ben. Különösen a keleti tömbben 
szükségesek infrastrukturális fej-

30 NDPM - Natural Disaster Prevention 
and Mitigation Programme
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A magyar fogadás résztvevői a Genfi Magyar Misszió székhelyén.

lesztések. Stratégiai alternatívaként 
a régión belüli együttműködések 
bővítése, a tagállamok közötti 
tapasztalatcsere fokozása, a nemzet
közi tagságok (ECMWF, EUMET- 
SAT, EUMETNET, ICH), a fel
használók oktatása, és új partner- 
kapcsolatok létesítését ajánlja a kb. 
60 oldalas anyag. Legfontosabb 
stratégia prioritások:
1. ) az időjárás, klímával és vízzel és

az érintett környezeti elemekre 
vonatkozó pontos, naprakész elő
rejelzések és riasztások szolgál
tatása,

2. ) hozzáférhetőség a nagyközön
ség, a kormány és egyéb fel
használók számára,

3. ) nemzetközi és sokoldalú együtt
működéssekkel összhangban lé
vő tudományos és technikai 
szakértői tevékenység a politikai 
és döntéshozói kör támogatására.

A Stratégia melléklete a jelenlegi 
állapot és régión belüli kapcsolat- 
rendszer összefoglalását, továbbá a 
nemzeti szolgálatok tennivalóit te
kinti át.

Az európai régió (RA VI) nemzeti 
szolgálatainak valamint a legjelentő
sebb szakmai szervezetek (ECMWF, 
EUMETSAT, EUMETNET,
EUMETRep) nemzetközi kapcsolat- 
tartói az INTAD-6 nevű szervezet tag
jai. Feladata a régión belüli információ 
áramlás elősegítése és kapcsolattartás 
révén az egyes konkrét problémák 
megoldására gyors és hatékony segít
ségnyújtás. Ez utóbbi illusztrálására a 
május 18-án tartott megbeszélés során 
az elmúlt év tevékenységei közt meg
említésre került, hogy szolgálatunk az 
2006. augusztus 20-ai zivatart kö
vetően a figyelmeztető rendszerekről 
kért és kapott a régióból információt. 
A vezetőség évenként kerül megvá
lasztásra. Az új elnök a moldáv 
Nathalia Berghi, a titkár az olasz 
Sergio Pasquini lett. Az RA VI fent 
említett hosszú távú stratégiájáról 
október második felében szerveznek 
megbeszélést Genfben.

Május 16-án került sor a főtitkár 
újraválasztására, melyen Michel 
Jarraud egyhangúan, titkos szava

zás nélkül kapott megbízást a kö
vetkező 4 évre. Hasonlóan, alterna
tív jelölt hiányában az elkövetke
zendő négy évre jogosult betölteni az 
elnöki posztot Alexander I. Bedritsky 
(Oroszország), az első elnökhe
lyettesét Ali Mohammad Noorian 
(Irán) a második helyettest Tyrone W. 
Sutherland (Brit Karibi Területek). A 
harmadik helyettesi posztért tanzáni
ai és a brazil elnök indult, 10 sza
vazattal Antonio Divino Moura 
(Brazília) lett a 3. elnökhelyettes.

A WMO kongresszusok között az 
évente két alkalommal ülésező Vég
rehajtó Bizottság (EC - Executive Co- 
uncil) hozza meg a döntéseket. A 37 
tagú testületet a Szervezet vezető
sége (főtitkár, elnök és hálom helyet
tese), a hat régió vezetője, továbbá 27 
választott igazgató alkotja. Ez utóbbi 
helyekre 35 regisztrált jelölt volt.

Az elektronikus szavazásra 18-án 
délelőtt került sor. Elsőként a prog
ramvezetők jelöltjei kerültek be a 
Tanácsba, második körben régión
ként elektronikusan szavaztunk, 
harmadik körben régiótól függet
lenül kerülhettek be ajelöltek.

Az európai régióban a megválasz
tott képviselők:
1. Pierre-Etienne Bisch (Francia- 

ország)
2. Francisco Cadarso Gonzalez 

(Spanyolország)
3 . Brig. Gén. Massimo Capaldo 

(Olaszország)

4. Wolfgang Kusch (Németország)
5. Prof John Mitchell (Egyesült 

Királyság)
6. Prof Mieczyslaw Ostojski (Len

gyelország)
7 . Pekka Plathan (Finnország)

A három hetes Kongresszus fon
tos járulékos részei a különböző tár
sadalmi események. Az említett vá
lasztások előtt szinte minden napra 
esett egy vagy két fogadás, melyek 
egyben kortes események is, ahol a 
meghívó ország küldöttjére „kér
ték” a résztvevők támogatását.

Az OMSZ meghívására május 
21-én a Genfi M agyar Misszió 
épületében került sor 20 fős állófo
gadásra. A jó  hangulatú találkozón 
részvételükkel megtiszteltek ben
nünket a WMO képviseletében 
Michel Jarraud főtitkár és Dániel 
K. Keuerleber-Burk svájci igazgató, 
az RA VI régió elnöke is. Anyagi 
lehetőségeink a velünk szorosabb 
kapcsolatban lévő Közép-európai 
országok, valamint az olasz és a né
met szolgálat intézetvezetői és nem
zetközi kapcsolattartói meghívását 
tették lehetővé.

Az utolsó héten a plenáris ülése
ken az összes dokumentum egyen
kéntijóváhagyására került sor, továb
bá három szakmai előadás zajlott. A 
kongresszus által elfogadott doku
mentumok elérhetők a WMO hon
lapon http://www.wmo.int.

Dunkel Zoltán és Dobi Ildikó
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MILYEN MÉRTÉKŰ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VÁRHATÓ
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

Az európai éghajlatváltozást vizsgáló PRUDENCE projekt 
50 km-es felbontású modellszimulációi alapján készítettünk 
becsléseket a Kárpát-medence térségére a 2071-2100 
időszakra. E cikkünkben a várható hőmérséklet- és csapa
dékváltozás mértékét elemezzük az A2 és a B2 globális 
IPCC szcenáriók esetére.

Regionális éghajlati modellezés a PRUDENCE 
projekt keretében
Az 1990-es évek elejére egyértelművé vált, hogy a globális 
éghajlati modellekkel készített klímabecslések pontossága 
regionális térskálán nem megfelelő, s keresni kellett vala
milyen módszert, mellyel a globális skálájú modellek ered
ményeiből kiindulva a regionális leskálázás végrehajtható. 
Elsőként Giorgi és munkatársai (Giorgi, 1990) fejlesztették 
ki az ún. beágyazott modellekkel való szimulációt, amikor 
a globális modellek eredményeit bemenő paraméterként 
felhasználva korlátos tartományú beágyazott modellek írják 
le a finomabb skálájú légköri folyamatokat. A ma 
használatos regionális modellek felbontása akár már 10-20 
km is lehet. A regionális klímamodellezés témakörében a 
XXI. század elején az V. és VI. EU-keretprogramban szá
mos, az egész kontinenst átfogó program indult (PRU
DENCE, STARDEX, ENSEMBLES, CECÍLIA, CLA- 
VIER). E projektek sorában a legelső a PRUDENCE 
(http://prudence.dmi.dk) volt, mely további kutatásokhoz 
már 2005-től rendelkezésre bocsátotta a regionális éghajlati 
szimulációk eredményeit.

A PRUDENCE projektben kilenc Európai Uniós ország
ból összesen 21 egyetem, nemzeti meteorológiai szolgálat 
és kutatóintézet vett részt, a projekt vezetője a Dán Meteo
rológiai Intézet volt, a résztvevők között többek között 
megtalálhatjuk a brit Hadley Központot, a hamburgi Max 
Planck Intézetet, valamint a trieszti Nemzetközi Elméleti 
Fizikai Központot (Abdus Salam International Centre fór 
Theoretical Physics, ICTP). A regionális modellszimulá- 
ciók kiindulási- és peremfeltételeihez három globális éghaj
lati modell (a brit HadAM3, a hamburgi ECHAM5, s a 
francia ARPEGE) outputjait használták fel. A szimulációk 
során mindösszesen 10 regionális éghajlati modell került 
alkalmazásra (Christensen, 2005). A futtatásokban a teljes 
európai térségre egységesen 50 km-es horizontális felbon
tást alkalmaztak. Minden esetben az éghajlati szimulációk 
referencia időszaka 1961-1990 volt, az éghajlati projekciók 
célidőszaka pedig 2071-2100. A regionális modellek min
degyikét az IPCC-jelentésekben szereplő A2 szcenárióra 
futtatták, s ahol csak lehetőség volt rá, a B2 szcenárióra is.

Az A2 szcenárió a világ sokféleségének megmaradásá
val, valamint az emberiség lélekszámának állandó, de lassú 
növekedésével számol. A gazdasági és technikai fejlődés 
várhatóan minden földrajzi régióban érvényesül, de az

összes forgatókönyv közül ez esetben a leglassabban 
(IPCC, 2007). Ezt tartják az IPCC-szcenáriók közül a leg
pesszimistábbnak, mivel 2100-ra a globális szén-dioxid 
szint 850 ppm-re történő növekedését feltételezi, s ez az 
ipari forradalom előtti légköri mennyiség közel három
szorosa. A B2 szcenárió a felmerülő környezeti és társadal
mi problémák regionális szintű megoldását helyezi előtér
be. A földi népességszám várhatóan növekszik, de az A2 
feltételezésénél lassabban. A gazdasági növekedés közepes 
ütemű, a technológiai változások visszafogottabbak, 
ugyanakkor szerteágazóbbak, mint a másik három alap- 
szcenárió esetén (IPCC, 2007). Még ez az optimistának 
tekinthető B2 szcenárió is a szén-dioxid globális koncentrá
ciójának 600 ppm-re, vagyis az ipari forradalom előtti szint 
több mint kétszeresére történő növekedével számol a XXI. 
század végére.

Ebben a cikkben összegezzük a Kárpát-medence térségé
re a XXI. század végére várható regionális éghaj latváltozási 
szcenáriókat a PRUDENCE modellszimulációk felhaszná
lásával. Az évszakos hőmérsékleti paraméterek várható ala
kulását elemezzük, majd az évszakos csapadék valószínűsít
hető változását mutatjuk be.

A Kárpát-medencében várható 
hőmérsékletváltozás mértéke
Jelen vizsgálatainkban a Kárpát-medencét reprezentáló 
területnek a 45,25°-49,25°É és 13,75°-26,50°K által 
kijelölt térséget választottuk. Elsőként az 1961-1990 közöt
ti referencia időszakra kapott szimulációs eredményeket 
elemeztük, mely a klímamodellek validálásának hagyo
mányos módja. A PRUDENCE szimulációk értékelésére az 
ún. CRU adatbázist (New et al„ 1999) használtuk fel, 
melyet a Kelet-Angliai Egyetem Éghajlatkutató Osztálya 
(University of East Anglia Climatic Research Unit) állított 
össze földfelszíni meteorológiai mérések alapján. Általá
nosságban elmondhatjuk, hogy a szimulációk valamelyest 
felülbecslik a hőmérsékletet a Kárpát-medence térségében, 
csak a vizsgált terület nyugati és az északkeleti határain 
figyelhetünk meg csekély mértékű alulbecslést. A legna
gyobb felülbecslés az ország déli részén figyelhető meg, de 
ennek mértéke sem haladja meg a 1,5 °C-ot.

A validálást követően az évszakos átlaghőmérséklet 
várható alakulását vizsgáltuk a 2071-2100 időszakra. Az 1. 
ábra kompozittérképein (melyeket a rendelkezésre álló 
különböző modell futtatásokból kapott várható évszakos 
változások átlagaként állítottunk elő) mutatjuk be a várható 
évszakos hőmérséklet-növekedést az A2 (balra), illetve a 
B2 (jobbra) szcenárió esetén (melyhez 16, illetve 8 modell- 
futtatást használtunk fel). Hasonlóan a globális és európai 
eredményekhez, a Kárpát-medencére is az A2 szcenárió 
esetén nagyobb melegedés várható, mint a B2 esetén.
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A2SZCENÁRIÓ B2 SZCENÁRIÓ

HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS (°C)

1. ábra: A várható évszakos hőmérsékletváltozás mértéke (°C) a Kárpát-medence térségére 16, illetve 8 európai regionális éghajlati 
modellszimuláció eredményei alapján a 2071-2100 időszakra, A2 (bal oldalon) illetve B2 (jobb oldalon) szcenárió esetére.

Referencia időszak: 1961-1990.
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A2 SZCENÁRIÓ B2 SZCENÁRIÓ

CSAPADÉKVÁLTOZÁS (%)

-80 -40 0 +40 +80

3. ábra: A várható évszakos csapadékváltozás mértéke (%) a Kárpát-medence térségében 16, illetve 8 európai regionális éghajlati modell- 
szimuláció eredményei alapján a 2071-2100 időszakra, A2 (bal oldalon) illetve B2 (jobb oldalon) szcenárió esetére.

Referencia időszak: 1961-1990.
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Az 1. táblázatban a Magyarország területére várható me
legedés mértékét összegezzük. A melegedés mindkét szce- 
nárió esetén nyáron a legnagyobb (4,5-5,1 °C, illetve 
3,7-4,2 °C), s tavasszal a legkisebb (2,9-3,2 °C, illetve 
2,4—2,7 °C). A hőmérséklet emelkedés mértéke nyáron észak
ról dél felé, míg télen és tavasszal nyugatról kelet felé ha
ladva növekszik. A modellek eredményeiből adódó bizony
talanságot az előrejelzett hőmérsékletváltozás szórásérté
keivel jellemezve a legnagyobb szórás nyáron (0,9-1,1 °C) 
jelentkezik mindkét szcenárió esetén (Bartholy et al., 2007).

1. táblázat
Szcenárió Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ősz (SzON) Tél (DJF)
A2 2,9-3,2 °C 4,5-5,1 °C 4,M ,3 °C 3,7^t,3 °C
B2 2,+-2,7 °C 3,7-4,2 °C 3,2-3,4 °C 2,9-3,2 °C

A 2071-2100 időszakra Magyarországra várható átlaghőmérséklet
változás értékei (azA2 szcenárió esetén 16 modellszimuláció 

eredményeit vettük figyelembe, míg a B2 szcenárió esetén 8 modell
szimuláció eredményei álltak rendelkezésre)

A 2. ábra összegezi az A2 és B2 szcenáriók esetén Ma
gyarországra várható évszakos hőmérsékletváltozásokat. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a 2071-2100 időszak
ra a melegedés mértéke mindkét szcenárióra és minden 
évszakra meghaladja a 2,5 °C-ot, de kisebb mint 4,8 °C. 
A legkisebb eltérés az A2 és B2 szcenárió között tavasszal 
várható (0,6 °C), míg legnagyobb télen (1,0 °C). A mele
gedés a legnagyobb mértékű várhatóan nyáron lesz, 4,8 °C 
az A2 szcenárió esetén, és 4,0 °C a B2 szcenárióra. A 
legkisebb hőmérséklet-növekedés tavasszal várható: 3,1 °C 
(A2), illetve 2,5 °C (B2).
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2. ábra: A XXL század végére Magyarországra várható átlag
hőmérséklet-változás évszakos értékei (az 1961-1990 közötti refe
renciaidőszak hőmérsékletei a Budapesten mért értékeket jelzik).

A Kárpát-medencében várható 
csapadékváltozás mértéke
A hőmérséklethez hasonlóan, a csapadékra is végeztünk 
hibaanalízist az 1961-1990 időszakra a CRU adatbázis 
(New et al., 1999) felhasználásával. A csapadék esetén a 
modellek inkább felülbecslik a jelen éghajlati viszonyokat,

s csupán a vizsgált terület délnyugati régiójában találunk 
alulbecslést. Szigorúan hazánk területét vizsgálva a szi
mulált és mért csapadékértékek közötti eltérések a -10% és 
+20% közötti intervallumba esnek.

Mind az A2, mind a B2 szcenárió esetén az éves 
csapadékösszegben nem várható jelentős mértékű változás 
(Bartholy et al., 2003), de ezt nem mondhatjuk el az évsza
kos csapadékösszegekről. A regionális klímamodellek által a 
Kárpát-medence térségére 2071-2100-ra becsült várható 
csapadékváltozások évszakos kompozittérképeit a 3. ábrán 
mutatjuk be, balra az A2, jobbra a B2 szcenáriót figyelembe 
véve. Amint jól látható, a csapadékösszegek változásának 
várható tendenciája nem minden évszakban azonos előjelű. 
Nyáron (és kisebb mértékben ősszel) a teljes vizsgált térség
ben a csapadék csökkenésére, míg télen (és kisebb mérték
ben tavasszal) a csapadék növekedésére számíthatunk.

A 2. táblázatban foglaljuk össze az évszakos csapadék
változások Magyarországra várható értékeit a két vizsgált 
szcenárióra. A hőmérséklethez hasonlóan az A2 szcenárió 
esetén nagyobb mértékű csapadékváltozások valószínűsít
hetők, mint a B2 szcenárióra. Az előrejelzett csapadék
csökkenés mértéke nyáron 24-33% (A2 szcenárió), illetve 
10-20% (B2 szcenárió), míg a téli csapadéknövekedés 
mértéke 23-37% (A2 szcenárió), illetve 20-27% (B2 szce
nárió). A modelleredményekből adódó bizonytalanságot 
reprezentáló évszakos szórástérképek (Bartholy et al., 2007) 
alapján a modellek előrejelzésében a legnagyobb eltérések 
az A2 szcenárió esetén nyáron mutatkoznak (amikor a 
szórásértékek akár a 20%-ot is elérhetik), míg a B2 
szcenárió esetén tavasszal (amikor a szórásértékek elérik a 
16%-ot). A többi évszakban relatíve jó egyezés mutatkozik 
a modelleredmények között (Bartholy et al., 2007). 
Természetesen a hőmérsékletben mutatkozó szórásokhoz 
viszonyítva a várható évszakos csapadékösszegekben na
gyobb bizonytalanságot mutatnak a modelleredmények.

2. táblázat
Szcenárió Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ősz (SzON) Tél (DJF)
A2
B2

0 - (+10) % 
(+3)-(+12)%

(-24) - (-33) % 
(-10) - (-20) %

(-3)-(-10)% 
(-5) - 0 %

(+23)-(+37)% 
(+20)-(+27)%

A 2071-2100-ra várható évszakos csapadékváltozás értékei 
Magyarországra (az A2 szcenárió esetén 16 modellszimuláció ered

ményeit vettük figyelembe, míg a B2 szcenárió esetén 8 modell
szimuláció eredményei álltak rendelkezésre).

A 4. ábrán illusztráljuk a magyarországi csapadék éves 
eloszlásában várható változást az A2 és a B2 szcenárió 
esetén. Az évszakos csapadékcsökkenést sárga, míg a 
csapadéknövekedést zöld nyilak jelölik. Az 1961-1990 
közötti referencia időszakban az átlagosan lehullott 
csapadékmennyiség alapján az évszakok csökkenő sorrend
je: nyár, tavasz, ősz, tél (a referencia-időszak értékeit a 
Budapesten mért csapadékösszegek alapján tekintettük, ami 
a sokéves átlagokat nézve nagyjából az országos sorrendnek 
is megfelel). A modelleredmények valószínűsítik e sorrend 
teljes átrendeződését a XXI. század végére. A modellek azt
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4. ábra: A XXI. század végére Magyarországra várható 
csapadékváltozás évszakos értékei (az 1961-1990 közötti referencia

időszak értékei a Budapesten mért csapadékösszegeket jelzik).

melegedéshez tartozó regionális hőmérséklet- és csapadék
változásokat az európai országokra (az A2, illetve a B2 
szcenáriók esetén adódó globális melegedés mértékét 1°C- 
hoz arányosítva). Ehhez az elemzéshez 50 km x 50 km-es 
ráccsal fedték le egész Európát, és az adott országok 
területére eső rácsponti értékeket átlagolták. Majd az összes 
modellfuttatás (25) hőmérsékletre és csapadékra vonatkozó 
becsléseit összegezték. Ezután az éves és évszakos átlag
illetve szórásértékek alapján egy normál eloszlású valószí
nűségi függvényt illesztettek, és ez alapján számították a 
95., 50. és 5. percentiliseket, melyek mindegyikéhez 
megadták a 95%-os konfidencia-intervallumot is. Ezeket az 
eredményeket foglaljuk össze Magyarországra a 3. táblá
zatban a hőmérsékletre, illetve a csapadékra vonatkozóan, 
melyek közel harminc rácspont becsléseit veszik alapul. A 
számszerűsített eredmények összhangban vannak az előző 
két fejezetben bemutatott térképeken látható becslésekkel.

3. táblázat

Éves Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ősz (SON) Tél (DJF)
Hőmérséklet (°C)

Átlag 1,4 1,1 1,7 1,5 1,3
Szórás 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
95. percentilis 1,9 [1,8-2,1] 1,6 [1,5-1,8] 2,4 [2,2-2,6] 2,0 [1,8-2,1] 1,9 [1,7-2,1]
5. percentilis 0,9 [0,7-1,0] 0,6 [0,5-0,8] 1,0 [0,8-1,2] 1,0 [0,8-1,1] 0,8 [0,6-0,9]

Csapadék (%)
Átlag -0,3 0,9 -8,2 -1,9 9,0
Szórás 2,2 3,7 5,3 2,1 3,7
95. percentilis 3,4 7,0 0,5 1,5 15,0

[2,2-4,6] [5,0-9,0] [(-2,3)-(3,2)] [0,4-2,7] [13,0-16,9]
5. percentilis -3,9 -5,2 -16,9 -5,3 3,0

[(-5,1 )-(-2,8)] [(-7,2)-(-3,3)] [(-19,5)-(-14,l)] [(-6,4)-(-4,2)] [1,0-5,0]

Az l °C-os globális hőmérsékletnövekedés esetén Magyarországra vonatkozó várható 
hőmérséklet- és csapadékváltozások 2071-2100 időszakra 25 modellszimuláció eredményei 
alapján (Christensen, 2005). A percentilisek esetén a zárójelben található értékek a 95%-os 

konfidencia-intervallumot jelölik.

jelzik, hogy mindkét szcenárió esetén 
a legcsapadékosabb két évszak a tél és 
a tavasz lesz (ebben a sorrendben). A 
legszárazabb évszak az A2 szcenáriót 
figyelembe véve várhatóan a nyár, 
míg a B2 szcenárió esetén az ősz lesz.
A klímaprojekciók alapján a B2 
szcenárió esetén az évszakos csapa
dékmennyiségek közötti különbségek 
szignifikáns csökkenése várható (felé
re csökken), mely azt eredményezi, 
hogy az éves csapadékeloszlás kie
gyenlítettebbé válik a XXI. század 
végére. Nem mondható el ugyanez az 
A2 szcenárió esetére, ahol várhatóan 
továbbra is jelentős mértékben eltér 
egymástól a téli és a nyári csapadék
összeg, csak a legszárazabb és a legcsapadékosabb évszak 
felcserélődik.

A Kárpát-medencében várható hőmérséklet- és csapa
dékváltozás elemzésekor a fentiekben nem vettük figyelem
be azt, hogy a múltra vonatkozóan az egyes klímamodellek 
milyen hibákkal szimulálták az éghajlatot, és persze azt 
sem, hogy milyen hibák lesznek a jövőre nézve. Ily módon 
a levont következtetések nem tekinthetők teljesen pontos
nak, sokkal inkább kvalitatív becslésként értelmezhetőek, 
melyek a jellemző várható tendenciákat jelölik ki.

Az 1 °C-os globális melegedés esetén várható 
éghajlatváltozás Magyarországon
A  PRUDENCE projekt keretében végzett modellfuttatások 
célidőszaka a XXI. század vége (2071-2100), így a Kárpát
medencére vonatkozó elemzéseinkben mi is ezt az idősza
kot vizsgáltuk. A klímaváltozások hatásvizsgálatához a 
közelebbi jövőre vonatkozó előrejelzésekre lenne szükség, 
melyek egyelőre még nem állnak rendelkezésre. A század
végre (2071-2100) vonatkozó modellbecslések alapján 
Christensen (2005) meghatározta az l°C-os globális

A hőmérsékletre vonatkozóan egyértelmű melegedő ten
dencia jelentkezik, mely erősebb az 1 °C-os globális átlag
hőmérséklet-emelkedésnél. Az éves 1,4 °C-os hőmérséklet
emelkedésnél nagyobb mértékű változásra számíthatunk 
nyáron és ősszel (1,7 °C, illetve 1,5 °C), míg télen és 
tavasszal valamivel kisebb mértékűre (1,3 °C, illetve 1,1 °C).

Az 1 °C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén vár
ható éves csapadékváltozást csekély mértékű negatív ten
dencia jellemzi. Az évszakos csapadékösszegben hazánk
ban jelentős (abszolút értékben átlagosan közel 10%-os) 
változás a téli és nyári évszakban valószínűsíthető, előbbi 
esetén növekedésre, utóbbinál csökkenésre számíthatunk. 
Az átmeneti évszakokban a különböző modellek által adott 
becslések nem ennyire egyértelműek -  némelyeknél csökke
nést, másoknál növekedést kapunk Magyarország térségére.

Következtetések
Az Európai Unió V. keretprogramon belül a PRUDENCE 
projekt az A2 és B2 szcenárióra Európára ad becsléseket a 
XXI. század utolsó három évtizedére, 50 km-es rácsfelbon
tással. Ennek eredményei alapján levonható az az általános
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következtetés, hogy hasonlóan a globális és európai tren
dekhez, a Kárpát-medencére is az A2 szcenárió esetén 
nagyobb melegedés várható, mint a B2 esetén. A 
2071-2100-ra várható melegedés mindkét szcenárió esetén 
nyáron a legnagyobb (4,8 °C, illetve 4,0 °C), s tavasszal a 
legkisebb (3,1 °C, illetve 2,5 °C). Nyáron zonális struktúra 
figyelhető meg, azaz a várható melegedés mértéke északról 
dél felé növekszik. Télen általában meridionális struktúra 
várható, azaz nyugatról keletre haladva nő a várható 
melegedés. A 2071-2100-ra várható éves csapadékvál
tozást csekély mértékű negatív tendencia jellemzi, mely az 
egymással ellentétes jelentős mértékű évszakos változások
ból adódik: télen növekedő, nyáron viszont csökkenő 
évszakos csapadékösszeg valószínűsíthető. Az előrejelzett 
csapadékcsökkenés mértéke nyáron 24-33% (A2
szcenárió), illetve 10-20% (B2 szcenárió), míg a téli 
csapadéknövekedés mértéke 23-37% (A2 szcenárió), 
illetve 20-27% (B2 szcenárió). Az 1961-1990 közötti ref
erencia időszakban a legcsapadékosabb évszakunk a nyár 
volt, míg a legszárazabb a tél. A modelleredmények 
valószínűsítik az éven belüli csapadékeloszlás átren
deződését a XXI. század végére. A modellek azt jelzik, 
hogy mindkét szcenárió esetén a legcsapadékosabb évszak 
a tél lesz, míg a legszárazabb várhatóan a nyár (A2 
szcenárió), illetve az ősz (B2 szcenárió).

Hangsúlyozzuk, hogy ezen becslések nem pótolják a 
PRUDENCE keretében alkalmazott dinamikus model
lekhez hasonló, ám a XXI. század egészére kiterjedő finom 
felbontású (akár 10 km-es) regionális klímaváltozási 
elemzést, mely több globális éghajlati szcenáriót vesz 
figyelembe és számos meteorológiai paramétert tartalmaz. 
Regionális éghajlati modellek adaptálása Magyarországon 
jelenleg mind az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Meteorológiai Tanszékén (Bartholy et al., 2006), mind az 
Országos Meteorológiai Szolgálatnál (Horányi, 2006) 
folyamatban van. Amíg ezekből a részletes elemzések 
elkészülnek, addig az itt bemutatott eredmények tendencia 
jellegű információkat nyújthatnak minden érdeklődőnek, a 
klímapolitikusoknak, illetve a nemzetgazdaság többi érin
tett szektorának. A felhasználhatóságot jelzi az a tény is, 
hogy a cikkünkben szereplő eredmények a Nemzeti Éghaj
latváltozási Stratégia meteorológiai részét szolgáltatták.

Köszönetnyilvánítás. Kutatásainkat támogatta a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az MTA TKI 
Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz című, 2006/TKI/246 
számú programja, az OTKA T-049824, K-67626, K-69164 
számú pályázata, az NKFP-3A/0082/2004 és az NKFP- 
6/079/2005 pályázat. További segítséget nyújtott az EU VI. 
keretprogram CECÍLIA projektje (GOCE-037005). Az 
éghajlatváltozási modellszimulációk adatbázisát az EU 
EVK2-CT2001-00132 számú szerződésében támogatott 
PRUDENCE projekt keretében állították elő.

Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Gelybó Györgyi 
ELTE Meteorológiai Tanszék
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ÚJ KÖNYV

Az MTA Történettudományi Intézete új könyvsoro
zat szerkesztésébe kezdett 'Természettörténelem'1 
címmel. A sorozat második kötetének írója 
Mészáros Ernő, 
címe

A levegő megismerésének története

A közel 20 0  oldalas mű első fele időrendben fog
lalkozik az  emberré válástól a 20. századig mind
azzal, amit a levegővel kapcsolatban elképzeltek, 
mértek, bizonyítottak. A második száz oldal a 
korszerű meteorológia kialakulását tárja az  olvasó 
elé, majd rövid kitekintésben a jövőben megol
dandó feladatokat vázolja.
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Az Atlanti-óceán felszíni vízhőm érsékletének  
több évtizedes oszcillációja és hatásai 

az atlanti-európai térségre az elm últ 60 évben
Bevezetés és irodalmi áttekintés
„Nincs kétség, hogy valami történik az észak-atlanti tér
ségben” -  mondta Christopher Folland, a Hadley Centre 
klimatológusa (Kerr, 2000) utalva arra, hogy főleg az at
lanti térségben az elmúlt 150 év műszeres méréseiből szár
mazó hőmérsékleti idősorokban az általános melegedés 
mellett egy oszcilláció is megfigyelhető. Schlesinger és 
Ramankutty 1994-ben megjelent cikkükben bemutatták, 
hogy vizsgálataik szerint van egy 65-70 éves periódusú 
oszcilláció a 1850-es évektől kezdődő globális, az észak- 
atlani térségre vonatkozó felszíni hőmérsékleti mérési ada
tokban. „Valószínű, hogy a jelenlegi melegedő tendencia 
az észak-atlanti térségben a természetes és az antropogén 
folyamatok szuperponálódása” -  fogalmazott Michael Mann 
klimatológus a Virginiai Egyetemen (Kerr, 2000). A jelen
séget a külföldi szakirodalom Több Évtizedes Atlanti 
Oszcillációnak nevezi (Atlantic Multidecadal Oscillation - 
AMO; Kerr, 2000). A jelenség, amely a több évtizedes 
léghőmérsékleti oszcillációt is eredményezi, nem más, 
mint az észak-atlanti vízhőmérséklet több évtizedes oszcil
lációja.

Az AMO vezető szerepet játszik a Száhel-övezet nyári 
szárazságainak megjelenésében, az atlanti hurrikánakti
vitás több évtizedes változékonyságában (Goldenberg et. 
al, 2001; Zhang és Delworth, 2006), illetve hatással van az 
indiai nyári monszun csapadékmennyiség változására 
(Goswami et al., 2006) is, mely kimutatható az elmúlt 
kétezer évre (Feng és Hu, 2008). Az AMO kapcsolatban áll 
az Egyesült Államok hidrológiai, hidrometeorológiai 
folyamataival (lefolyás, csapadék, stb.), valamint a több 
évtizedes időskálán visszatérő óriási aszályokkal Észak- és 
Közép-Amerikában (Enfild et al., 2001; Schubert et al., 
2004; Bensőn et al., 2007; Mendoza et al., 2007; Curtis, 
2008). Sution és Hodson (2005) rámutatott arra, hogy az 
AMO fontos szerepet játszik Észak-Amerika és Európa 
nyári éghajlatának több évtizedes változásának alakí
tásában. Vizsgálatukkal érthetőbbé válik a múlt néhány 
éghajlatváltozása is. Ugyanakkor Li és Bates (2007) azt is 
igazolták, hogy az AMO Kína keleti részének téli 
középhőmérsékletére és csapadékviszonyaira is hat több 
évtizedes időskálát tekintve. Mindezek mellett Minőbe 
(1997) kapcsolatot fedezett fel az aleuti alacsonynyomás 
néhány évtizedes ingadozása és az AMO között. A jelek 
szerint a Grönlandi-tenger jégborítottságának és a maga
sabb, északi szélességek légnyomás ingadozásának több 
évtizedes oszcillációja is szinkronban áll az AMO-val 
(Venegas és Mysak, 2000). Az elmúlt ezer évet vizsgálta 
Fischer és Mieding (2005), akik grönlandi jégmintákat fel

használva arra az eredményre jutottak, hogy egy 62 éves 
oszcilláció figyelhető meg az észak atlanti régióban. Az 
oszcilláció főleg 1700-tól vált aktívvá, kapcsolatba hoz
hatóan az észak-atlanti tengervíz hőmérsékletének 
ingadozásával. Delworth és munkatársai (1997) kapcsolt 
óceán-légkör modellel végzett kísérletükben úgy találták, 
hogy a Grönland-tenger felszíni és felszín alatti rétegeiben 
40-80 éves időskálájú oszcilláció figyelhető meg. Ez a 
kelet-grönlandi tengeráramlat fluktuációjához kapcsolódik 
és kihat a Labrador-tengerre, továbbá ez az oszcilláció 
kapcsolatban van az Atlanti-óceán több évtizedes termo- 
halin áramlás oszcillációjával is. Gray és munkatársai 
(2004) fák évgyűrűinek segítségével rekonstruálták az 
AMO indexet egészen 1567-ig visszamenőleg. A vizsgála
tok szerint az AMO a műszeres mérések előtti időszakban 
is jelen volt 60-100 éves kvázi-periódusidejű oszcilláció
val. Hasonló eredményre jutottak más kutatók is model
lekkel elvégzett szimulációk alapján (pl.: Delworth és 
Mann, 2000; Knight et al., 2005; Grosfeld et al., 2007). 
Andronova és Schlesinger (2000) hat globális éghajlati 
modellel végzett kísérlet alapján arra a következtetésre 
jutottak, hogy a hőmérsékleti adatokban jelentkező 65-70 
éves ciklusok a légkör és az óceán kölcsönhatásának ered
ményei, és azok külső kényszerek hatásai nélkül jönnek 
létre. Ezt későbbiekben, más éghajlati modellekkel végzett 
vizsgálatok is megerősítették (Delworth és Mann, 2000; 
Knight et al., 2005). Egy-egy modell-szimuláció elemzése 
alapján feltételezhető, hogy az AMO-t az atlanti termo- 
halin cirkuláció* váltakozása és a hozzá kapcsolódó óceáni 
hőtranszport fluktuációja eredményezi (Delworth és Mann, 
2000; Knight et al., 2005; Zang et al., 2006). Sution és 
Hodson (2005) cikkükben ugyanakkor utalást is tesznek 
arra, hogy a folyamat pontosabb megismerése lehetőséget 
ad akár arra is, hogy megtudjuk mi vár ránk a következő 
évtizedekben. Emellett azt is leírták, hogy az éghajlati 
modellek alapján az AMO ismét negatív fázisba (lásd a 
későbbiekben definiált AMO-indexnél) válthat. Hasonló 
jövőképet feltételeztek Knight és munkatársai (2005) 1400 
éves éghajlati modell-szimuláció alapján. Feltételezésük 
szerint az Atlanti-térség termohalin cirkulációja a következő 
évtizedben lassulhat, ugyanakkor arra is felhívja Knight a 
figyelmet, hogy nem egy pontos óraműként viselkedik a 
rendszer, hanem kvázi-periodikusan (Kerr, 2005).

A kutatások alapján az AMO mechanizmusát a követ
kezőképp lehet röviden összefoglalni (Dima és Lohmann, 
2007). A  termohalin cirkuláció hatással van az észak
atlanti vizek hőmérsékleti anomáliájára. A tengervíz 
hőmérsékleti anomáliája hat a tengerszinti légnyomási
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mezőkre, módosítja azt. Ez a módosulás azonban megvál
toztatja a légáramlási viszonyokat, amelyek kihatnak a 
tengeri jég mozgására és a sókoncentráció viszonyokra a 
Grönlandi-tenger térségben. Ezek pedig visszahatnak az 
Atlanti-óceán termohalin cirkulációjára.

Cikkünk célja az volt, hogy bemutassuk az egyik hasz
nálatos AMO-indexet, illetve megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 
évtizedekben kimutatható-e valamilyen kapcsolat az atlanti
európai térség nyári éghajlata és az Atlanti-óceán vízhő
mérsékletének több évtizedes oszcillációja, az AMO között.

A z AMO-index meghatározása
Az AMO jelenség leírására szolgáló AMO-index definíció 
szerint az Atlanti-óceán Egyenlítőtől északra eső részének 
vízhőmérsékletéből számított területi átlag trendnélküli 
idősora. Mivel elsősorban évtizedes időskálán vizsgálják a 
folyamatot, ezért simítják az így kapott adatsort. A simítás 
típusa szakirodalomtól függően változó: például lehet 
Chebyshev-szűrő (Knight et al., 2005), 37 pontos Hender- 
son-szűrő (Sution és Hodson, 2005), 10 éves (Enfild et al, 
2001) vagy éppen 25 éves mozgó átlagolás (Dima és 
Lohmann, 2007).

Az AMO-index meghatározásához az 5°x5°-os horizon
tális rácsfelbontású Kaplan-féle (Káplán et al, 1998) ten
gervíz hőmérsékleti reanalízist (Káplán SST V2) alkalmaz
tuk 1856-tól 2007-ig. Az AMO-index kiszámítását Enfild 
et al. (2001) indexszámításához hasonlóan végeztük el. A 
számítás során az Atlanti-óceán Egyenlítőtől északra fekvő 
területére (a Ny. h. 77,5°-tól K. h. 7,5°-ig) eső rácspontok 
tengervíz hőmérsékleti értékeiből területi átlagot számítot
tunk minden egyes év júniustól szeptemberig (JJAS) ter
jedő időszakára. Ezt követően a kapott vízhőmérsékleti 
idősorból kivontuk a lineáris trendet (a lineáris trend sze
rinti hőmérséklet növekedése az észak-atlanti medencében 
mintegy 0,4 °C volt). Az így kapott trendnélküli idősoron 
alkalmaztunk még egy 10 éves mozgó átlagolást (1. ábra). 
A bemutatott AMO-index tehát az Atlanti-óceán északi 
medencéjének több évtizedes vízhőmérsékleti anomáliáját 
írja le. A kapott adatsorban az AMO két jellegzetes fázisa 
különül el, az úgynevezett meleg és hideg fázis. A fázisok 
közötti hőmérséklet különbség hozzávetőlegesen 0,4 °C. 
A megfigyelések szerint az elmúlt másfél évszázad során

1. ábra: Az AMO-index: az Atlanti-óceán északi medencéjének nyári 
(júniustól szeptemberig tartó), lineáris trend nélküli, tengervíz 

hőmérsékleti anomáliájának 10 éves mozgó átlaga.

az AMO két teljes, 65-80 éves periódusidejű ciklust írt le. 
Az 1. ábrán látható, hogy a két meleg fázis az 1860-1880 
és az 1930-1960 közötti időszakokra, míg a két hideg fázis 
az 1905-1925 és 1970-1990 közötti időszakokra tehető. 
A '90-es évektől egy újabb meleg fázis kezdődött.

Felhasznált adatok, módszertan
Kapcsolatkereső vizsgálatunkban az AMO indexet a 
korábban említett Kaplan-féle (Káplán et al., 1998) ten
gervíz hőmérsékleti reanalízis adatokból számítottuk ki, az 
előző fejezetben bemutatottnak megfelelően, 1948-tól 
2007-ig a kibővített nyári (JJAS) időszakra.

Felhasználtuk még a NCEP/NCAR 2,5°x2,5°-os hori
zontális rácsfelbontású reanalízis adatai (Kalnay et al., 
1996) közül a felszíni léghőmérsékleti (Tf) és a 850 hPa-os 
hőmérsékleti mezőt (T850), a tengerszinti légnyomási 
(SLP) és az 500 hPa-os geopotenciális szint magassági 
mezőjét (AT500), valamint a relatív nedvességi mezőket az 
1000 (RH100o) és 700 hPa-os (RH700) szintekre. Az elem
zéseket az 1948 és 2007 közötti JJAS időszakokra 
végeztük el az atlanti-európai térség felett. Mindenegyes, a 
térségre eső rácspontban az idősorokból kivontuk a trendet 
és 10 éves mozgó átlagolást alkalmaztunk. Ezt követően a 
rácspontok ilyen módon kapott meteorológiai paramétere
inek idősorai és az AMO-index között meghatároztuk a 
lineáris korrelációs együttható értékét. A továbbiakban 
mindegyik meteorológiai paraméter esetében a trend
nélküli, 10 éves mozgó átlagolásé idősort használjuk.

Eredmények
Az AMO-index és a Tf között számolt korrelációs mezőt a 
2. ábra mutatja be. Az ábrán jól látható, hogy az óceán 
felett erős (r>0,8) korrelációs értékek mutatkoznak. 
Hasonlóan magas értékek találhatók a Földközi-tenger 
nyugati medencéjében, Franciaország középső és déli 
részeinél, Alpok térségében, Közép- és Kelet-Európa déli

2. ábra: Az AMO-index korrelációja a felszíni középhőmérséklettel 
(Tf) a nyári időszakban (JJAS). Mindegyik adatsor trendnélküli, 

10 éves mozgó átlagolású. A folytonos (szaggatott) vonal a pozitív 
(negatív) korrelációs együtthatókat határoló izovonalakat jelöli. 

Az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb korrelációs értékeket 
szürkítéssel jelöltük.
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részén - beleértve a Kárpát-medencét - illetve a Skandináv- 
félsziget északnyugati részei felett. Ha az AMO és a T850- 
es mező kapcsolatát vizsgáljuk, hasonló térbeli szerkezetet 
tapasztalhatunk a korrelációs együtthatót ábrázoló 
térképen (3. ábra). Ez utóbbi esetben azonban már egész 
Közép- és Kelet-Európa felett erős (r>0,8, a Kárpát
medence délkeleti részénél r>0,9) korrelációs együtthatók 
figyelhetők meg. Ezen eredmények alapján elmondható, 
hogy az AMO pozitív fázisának időszakában melegebb 
Közép- és Kelet-Európa nyári éghajlata, mint az AMO 
negatív fázisa idején.

3. ábra: Az AMO-index korrelációja a 850 hPa-os szinti 
középhőmérséklettel (Tgyg) a nyári időszakban (JJAS). 

Mindegyik adatsor trendnélküli, 10 éves mozgó átlagolása.
A folytonos (szaggatott) vonal a pozitív (negatív) korrelációs 

együtthatókat határoló izovonalakat jelöli. Az abszolút értékben 
0,5-nél nagyobb korrelációs értékeket szürkítéssel jelöltük.

A 4. ábrán bemutatott, az AMO-index és az SLP között 
számolt korrelációs mező alapján arra következtethetünk, 
hogy az AMO pozitív fázisa idején az egész kontinensen 
alacsonyabb a nyári tengerszinti légnyomás, mint az AMO 
negatív fázisa során. Ugyanis erős (r<-0,8) negatív kor-

4. ábra: Az AMO-index korrelációja a tengerszinti légnyomással 
(SLP) a nyári időszakban (JJAS). Mindegyik adatsor trendnélküli, 
10 éves mozgó átlagolása. A folytonos (szaggatott) vonal a pozitív 
(negatív) korrelációs együtthatókat határoló izovonalakat jelöli. 

Az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb korrelációs értékeket 
szürkítéssel jelöltük.

relációs együttható látható az óceán és a kontinens jelentős 
része felett.

Az AT5oo és AMO között végzett korrelációs számítás 
alapján (5. ábra) elmondható, hogy az AMO-index 
emelkedésekor csökken a Brit-szigetek térségében a nyári 
geopotenciális érték, amely a gyakoribb, vagy a szokásos
nál mélyebb teknő kialakulására enged következtetni. 
Ugyanakkor Kelet-Európa déli része felett mutatkozó pozi
tív korrelációs értékek találhatók. Ez utóbbi szerint az 
AMO pozitív fázisa során gyakoribb, vagy erősebb a ma
gassági gerinc kiépülése az érintett -  pozitív korrelációs 
együtthatójú -  területek felett, mint ahogy az az AMO ne
gatív fázisának időszakában alakulna. Ebben a helyzetben 
Közép-Európa a Brit-szigetek térségében gyakori teknő 
előoldalán és az említett magassági gerinc hátoldalán he
lyezkedik el az AMO pozitív fázisának időszakában. Meg
állapíthatjuk, hogy a közép-troposzférában dominánsabbá

5. ábra: Az AMO-index korrelációja az 500 hPa-os geopotenciállal 
(AT 500) a nyári időszakban (JJAS). Mindegyik adatsor trend

nélküli, 10 éves mozgó átlagolása. A folytonos (szaggatott) vonal a 
pozitív (negatív) korrelációs együtthatókat határoló izovonalakat 
jelöli. Az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb korrelációs értékeket 

szürkítéssel jelöltük.

6. ábra: Az AMO-index korrelációja az 1000 hPa-os szinti relatív 
nedvességgel (RH1000) a nyári időszakban (JJAS). Mindegyik adat
sor trendnélküli, 10 éves mozgó átlagolása. A folytonos (szaggatott) 
vonal a pozitív (negatív) korrelációs együtthatókat határoló izovon

alakat jelöli. Az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb korrelációs 
értékeket szürkítéssel jelöltük.



28 LÉGKÖR -  53. évi. 2008. 2. szám

7. ábra: Az AMO-index korrelációja a 700 hPa-os szinti relatív ned
vességgel (RH700) a nyári időszakban (JJAS). Mindegyik adatsor 
trendnélküli, 10 éves mozgó átlagolású. A folytonos (szaggatott) 

vonal a pozitív (negatív) korrelációs együtthatókat határoló izovon- 
alakat jelöli. Az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb korrelációs 

értékeket szürkítéssel jelöltük.

válik a délnyugati, déli áramlás Közép-Európa felett, mint 
ahogy az az AMO negatív fázisának időszakában lenne.

Az 1000 és a 700 hPa-os légnyomási szint RH mezeje és 
AMO-index között számolt korrelációs értékeket a 6. és 7. 
ábra mutatja be. Erős (r<-0,8) korrelációra utaló együtt
hatók találhatók a Földközi-tenger nyugati medencéje és a 
Balkán-félsziget területeinél, illetve Észak-Afrika észak- 
nyugati részei felett. Ezek az értékek arra utalnak, hogy az 
AMO pozitív fázisa során szárazabb a nyári éghajlat a 
Földközi-tenger nyugati medencéjében, Franciaország és 
az Alpok vidékén, a Balkán-félsziget térségében, valamint 
Észak-Afrika északnyugati részein mind a felszín közeli 
(1000 hPa-os szint), mind pedig magasabb szinten (700 
hPa-on), mint az AMO negatív fázisának időszakában.

Összefoglalás
Tanulmányunkban bemutattuk az észak-atlanti térség 
vízhőmérsékleti értékeiben jelentkező, évtizedes skálájú 
oszcillációs jelenséget, az AMO-t, és az oszcilláció szám
szerű leírására szolgáló AMO-indexet. Betekintést adtunk 
e jelenség kapcsán végzett kutatási eredményekbe is.

írásunkban kapcsolatot kerestünk az atlanti-európai 
térség nyári (júniustól szeptemberig terjedő időszakának) 
éghajlata és az Atlanti-óceán vízhőmérsékletének több 
évtizedes oszcillációja, az AMO között. A kapcsolat 
elemzéséhez lineáris korrelációs számítást alkalmaztunk. 
Az eredményekből kiderült, hogy az AMO pozitív fázisa 
idején melegebb és szárazabb a nyári éghajlat a Balkán-fél
szigeten, a Kárpát-medencében és a mediterrán térség nyu
gati részében, mint az AMO negatív fázisa idején. Ezen 
kívül arra is rámutattunk, hogy az AMO-index növekedé
sével csökken a légnyomás Európa nagy részén, illetve 
növekszik a teknők megjelenési esélye a Brit-szigetek 
térségében, és a magassági gerinc kialakulása Kelet- 
Európa déli részénél. Az eredményekből az is kitűnik, 
hogy ezen változások természetesen érintik, sőt befolyá

solják hazánk nyári időszakának időjárását is. Ennek ala
posabb elemzéséhez azonban a jelenleginél finomabb fel
bontású rácsra lenne szükség, mivel vizsgálatunk során 
mindössze két rácspont esett hazánk területére.

Köszönetnyilvánítás:
Az NCEP reanalízis adatokat a NOAA/OAR/ESRL PSD 
(Boulder, Colorado, USA) biztosította, amelyek honlap
jukról is elérhetők a következő címen: 
http://www.cdc.noaa.gov/

Kaplan SST V2 adatokat a NOAA/OAR/ESRL PSD 
(Boulder, Colorado, USA) szolgáltatta, amelyek hon
lapjukon hozzáférhetők az alábbi címen: 
http://www.cdc.noaa.gov/

Fodor Zoltán OMSZ, 
Seres András Tamás MH Geoinf. Szóig.
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EDWARD N. LORENZ
( 1917- 2008)

2008. április 16-án szomorú hír járta 
be a világot: a bostoni agglomerá
cióhoz tartozó cambridge-i otthoná
ban, 90 éves korában elhunyt Edward 
Norton Lorenz, a neves amerikai ma
tematikus és meteorológus. Kutatá
sai jelentősen hozzájárultak a légkör
dinamikai folyamatok alaposabb 
megismeréséhez. Életművének leg
fontosabb eredményét a pillangóhatás 
felfedezése és az ahhoz kötődő 
káoszelmélet alapjainak megterem
tése alkotja. Sokan vallják, hogy 
munkássága a 20. századnak a relati
vitáselméletet és a kvantumfizikát 
követő harmadik tudományos forra
dalmához vezetett el.

Lorenz 1917. május 23-án született 
a Connecticut állambeli West Hart- 
fordban. Fiatal korában olykor nagy 
bánatot okozott neki, hogy termete 
miatt nem mindig fogadták szívesen 
iskolája baseball csapatában. Viszont 
megtanult kiválóan sakkozni: végül 
tanítómesterét, az édesanyját is sike
rült legyőznie, pedig ő korábban 
egyszer még a cambridge-i Massa- 
chusetts Institute of Technology 
(MIT) bajnoka fölött is diadalmasko
dott. Felsőfokú tanulmányait a New 
Hampshire-i Dartmouth College-ban, 
majd a Harvard Egyetemen végezte 
el. Elméleti matematikusnak készült, 
de a világháború közbeszólt. Az MIT- 
ben 1942 tavaszán nyolc hónapos

meteorológiai kurzust indítottak, 
hogy a hadsereg részére időjárás elő
rejelzőket képezzenek ki. Lorenz ide 
iratkozott be, majd két évig ott is ma
radt, hogy a további tanfolyamokon 
repülős kadétként a hallgatók labo
ratóriumi gyakorlatait vezesse. 1944 
nyarán az utolsó kurzus is befe
jeződött, és Lorenz tengerentúli szol
gálatra kapott parancsot. Hawaiiban

kéthónapos trópusi meteorológiai ok
tatásban részesült, majd először a 
Saipanról, 1945 tavaszától pedig az 
Okinaváról felszálló, japán célpontok 
támadására bevetett repülőgépek 
időjárási eligazítását irányította.

Leszerelését követően, 1946 tava
szán Lorenz válaszúihoz érkezett: 
matematikus legyen, vagy továbbra is 
a meteorológusi pályát kövesse. Az 
MIT meteorológiai tanszékének veze
tője, Henry Houghton professzor ta
nácsára az utóbbi mellett döntött; 
hozzálátott numerikus prognosztiká
val foglalkozó doktori disszertációjá
nak a megírásához, amelyet 1948-ban 
sikeresen megvédett. Az MIT-hez 
fűződő elkötelezettsége mindvégig 
töretlen maradt. 1962-ben professzori 
kinevezést kapott, 1977 és 1981 
között ő vezette a tanszéket, majd 
1987-ben, nyugállományba vonulása
kor, elnyerte a Professor Emeritus 
címet.

A kezdeti évek, Victor Starr tár
saságában, az általános cirkuláció 
mechanizmusának tanulmányozásá
val teltek. Ennek során dolgozta ki 
Lorenz a hozzáférhető potenciális 
energia* fogalmát, és alkalmazta azt a 
légkörzésre -  segítségével 1955-ben 
sikerült először világos magyarázatot 
nyerni az általános cirkuláció fenn
maradásának alapvető kérdésére. E 
téren elért eredményei nyomán 
később, 1967-ben, a Meteorológiai 
Világszervezet V. Kongresszusán az 
IMO Lecture megtartására kapott 
felkérést; előadásának impozáns 
monografikus változata, amelynek 
megírására egy évet szánt, hosszú
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időn keresztül komolyan befolyásolta 
a cirkuláció szerkezetével és energeti
kájával foglalkozó kutatásokat.

Am időközben Lorenz érdeklődése 
új, és immár véglegesnek bizonyuló 
irányba terelődött. Az 1950-es évek 
közepén a statisztikus előrejelzéssel 
foglalkozó meteorológus közösség 
meggyőződéssel vallotta azt a Nor
bert Wienemek, a kibernetika mega
lapozójának tulajdonított állítást, 
miszerint a lineáris eljárások éppen 
olyan jól működnek, mint bármilyen 
más módszer, beleértve a numerikus 
prognosztikai és a szinoptikus meteo
rológiai technikát is. E nézet megcá
folása céljából Lorenz egyszerű, 
mindössze néhány változót tartal
mazó nemlineáris modelleket* kez
dett szerkeszteni, amelyekkel sikerült 
egyértelműen bebizonyítania a nem
lineáris dinamikára* alapozott előre
jelzések hatékonyságának tagadhatat
lan fölényét.

Az igazán fontos, és a meglepetés 
erejével ható felfedezést azonban nem 
ez az eredmény, hanem egy új, addig 
ismeretlen viselkedési forma létezé
sének a kimutatása jelentette. A kény- 
szerített-disszipatív determinisztikus 
modellekkel végrehajtott numerikus 
kísérletei nyomán ugyanis kiderült, 
hogy a légköri folyamatokat kor
mányzó, három változóra egyszerű
sített egyenleteknek is lehet igen 
bonyolult megoldása, amelyet két 
tulajdonság jellemez: az aperiodikus 
(önmagát nem ismétlő), megjelené
sében véletlenszerű változékonyság, 
valamint a kezdőfeltételekkel szem
beni érzékenység. A klasszikus new
toni mechanika ezt a szabálytalan 
viselkedést korábban nem ismerte. 
Henri Poincaré ugyan már 1892-ben 
leírta, hogy három vagy több szabad
sági fokú konzervatív (súrlódás- 
mentes) rendszerekben kialakulhat 
komplex mozgásforma, George Birk- 
hoff professzor pedig (aki a Harvar- 
don Lorenz posztgraduális matema
tikai tanulmányainak irányítója volt) 
Poincaré állítását 1927-ben bővebben 
is kifejtette -  ezek a munkák azonban 
a fizikusok körében alig találtak vissz
hangra. Lorenz 1963-ban publikált

tanulmánya részletesen bemutatta, 
hogy ez a determinisztikus káosznak 
elnevezett jelenség disszipatív (súrló
dásos) rendszerekben szintén fel
léphet, sőt egy évtizeddel később -  
miután a kérdés a kutatók mind széle
sebb táborának keltette fel az érdek
lődését -  bizonyossá vált, hogy a fizi
ka, a kémia, a biológia és a technika 
legkülönbözőbb modelljeiben éppen a 
szabályos (periodikus és kvázi-peri- 
odikus) viselkedést kell kivételnek 
tekinteni. A káosz kialakulásának oka 
ugyanis a nemlineáris rendszerekben 
fellépő dinamikai instabilitás, amely
nek a következményei kizárólag a 
folyamatok számítógépes szimulá
ciójával jeleníthetők meg.

Lorenz felfedezése új fizikai világ
képet, a légkördinamikában pedig új 
kutatási területeket teremtett. A kez
deti feltételek előírására mutatott 
nagyfokú érzékenység vezetett el a 
napjainkra általános gyakorlattá vált 
ensemble prognosztika* kimunkálá
sához, amely lehetővé teszi a szük
ségszerűen bizonytalansággal terhelt 
időjárás előrejelzések várható beválá
sának objektív előrejelzését. Lorenz 
ezt a bizonytalanságot az egyik, 1972- 
ben megtartott előadásában egy elvont 
kérdés feszegetésével igyekezett 
érzékeltetni: kiválthat-e egy brazíliai 
pillangó szárnycsapása tornádót 
Texasban? Ma a „pillangóhatás” vi
lágszerte ismert szimbóluma annak a 
jelenségnek, hogy csekély hatások is 
eredményezhetnek jelentős változá
sokat. A káosz másik ismérve, az ape
riodikus változékonyság elsősorban a 
klímakutatásban okoz nehézséget: 
lehetetlen pontos választ adnunk arra 
a kérdésre, hogy a globális éghajlat- 
változás folyamatának előidézésében 
milyen mértékben részesedik külső 
kényszerként az emberi tevékenység, 
illetve mennyiben vezethető vissza a 
globális melegedés a légkör állapotá
nak természetes szabad ingadozására.

Az elmúlt évtizedek során Lorenz 
elsősorban a káoszelmélet megala
pozásával, az előrejelezhetőség 
elemzésével, majd az oksági össze
függések feltárására kiválóan alkal
mas alacsonyrendű (kevés szabadsági

fokú) modellek -  az ő szóhasználatá
val „játék modellek” -  szerkesztésé
vel foglalkozott. Emellett olyan, a me
teorológiai fejlesztések jelenlegi hom
lokterében álló gyakorlati kérdéseket 
is elemzett, mint a modellek fizikai 
parametrizációs eljárásaiban levő bi
zonytalanságoknak az ún. sztochasz
tikus fizika alkalmazásával történő 
számszerűsítése, vagy a járulékos 
megfigyelések kijelölésének problé
maköre, amely az előrejelzések sike
rességéhez alapvetően szükséges 
mérőhálózat optimális kialakítását tű
zi ki célul.

Több mint hatvan szakcikket fel
ölelő munkásságáért Lorenz számos 
elismerésben részesült. 1983-ban 
Crafoord-díjat kapott, amelyet a Svéd 
Tudományos Akadémia a Nobel- 
díjakkal nem jutalmazható tudomány
ágak jeles személyiségei számára ala
pított. 2000-ben a WMO neki ítélte 
legmagasabb kitüntetését, az IMO- 
díjat. Egy évvel később a Kyoto-díj 
részesévé vált, mint az a kutató, aki az 
indoklás szerint „... a determinisz
tikus káosz felfedezésével... Sir Isaac 
Newton óta az egyik leginkább drá
mai változást idézte elő az emberi
ségnek a természetről alkotott szem
léletében”.

Lorenz egész életében megszállott 
természetjáró, hegymászó és síelő 
volt. Tudományos aktivitásának töret- 
lenségére jellemző, hogy amikor 53 
esztendei együttlét után, 2001-ben 
elveszítette feleségét, és környe
zetében felmerült a kérdés, hogy mi 
lesz az idős professzorral, egyöntetű 
volt a vélemény: még többet fog dol
gozni. Leánya mesélte, hogy két és fél 
héttel a halála előtt édesapja még 
kirándulni indult, egy héttel korábban 
pedig az egyik kollégájával éppen 
befejeztek egy, a sztochasztikus 
parametrizációval foglalkozó tanul
mányt.

Alig huszonnégy nappal a 91. szü
letésnapját megelőzően egy kivételes 
tudású és szorgalmú, végtelenül 
szerény és hallgatag egyén távozott az 
élők sorából.

Götz Gusztáv 
Horányi András
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Mit gondolnak más szakemberek a meteorológiáról?

Nincs még egy természeti jelenség, 
amely annyira szorosan kapcsolód
na életünkhöz, mint az időjárás, 
éppen ezért oly fontos az emberek 
számára a meteorológusok munká
ja. De vajon mit gondolnak rólunk? 
Mit gondol a meteorológiáról az, 
aki nem természettudós? Házidol
gozatot kellett készíteni Szinoptikus 
meteorológiából, és ennek keretében 
erre a kérdésre kerestem a választ.

Az információszerzés eszközéül a 
kérdőíves közvélemény-kutatást vá
lasztottam. Mivel a kérdőívek név 
nélkül kerültek kitöltésre, mindenki 
bátran vállalhatta véleményét. Igye
keztem minél több olyan foglalko
záscsoportot elérni, akik nem állnak 
szorosabb kapcsolatban a természet- 
tudományokkal, így az interneten, 
ill. ismerőseimen keresztül kérdé
seim eljutottak pedagógusokhoz, 
könyvtárosokhoz, informatikusok
hoz, pszichológusokhoz, építész- és 
gépészmérnökökhöz, jogászokhoz, 
közgazdászokhoz, formatervezők
höz és kereskedelemben dolgozó 
személyekhez egyaránt. A megkér
dezettek 18 és 65 év közötti, főis
kolát, egyetemet végzett szakembe
rek, ill. tanulmányaikat jelenleg is 
folytató hallgatók voltak.

A kérdőív
Összesen 19 kérdést tettem fel az 
önkéntes válaszadóknak. Életkoruk 
és foglalkozásuk mellett arról érdek
lődtem, honnan értesülnek az idő
járásjelentésekről, olvasnak-e mete
orológiával foglalkozó könyveket, 
újságcikkeket, rendszeresen tájéko
zódnak-e időjárási kérdésekben 
utazás előtt, és mennyire tartják meg
bízhatónak a kapott információkat. 
Kértem, soroljanak fel ismert mete
orológusokat, és megkérdeztem, ki 
szimpatikus számukra. Látnak-e 
különbséget a meteorológus és az 
időjárás-jelentő munkája között? 
A kérdőív második felében azt ku
tattam, mit tudnak a meteorológia

tudományáról, a légköri jelensé
gekről, és mennyire foglalkoztatják 
őket a környezeti katasztrófák és az 
éghajlatváltozás kérdései.

A kérdőívek értékelése
Összesen csaknem 200 kitöltött kér
dőívet kaptam papíron vagy elektro
nikus levélben. Mivel voltak ko
molytalan és alig értékelhető vála
szok is, ezért kiválasztottam azt a 
100 kérdőívet, amelyen minden 
kérdésre elfogadható, értékelhető 
választ kaptam. A következőkben 
ennek a 100 válasznak az össze
foglalását, kivonatát igyekszem 
megadni.

Felmérésemből kiderült, hogy a 
meteorológiai jelentéseket szinte 
egytől egyig figyelemmel követik 
az emberek. Ezekről legtöbben a 
televízióból értesülnek. Viszonylag 
sokan figyelnek a rádióadásokra is, 
és az interneten keresztül is sokan 
tájékozódnak <1. ábra). Időjárással 
foglalkozó könyvet, újságcikket vi
szont szinte senki sem szokott ke
zébe venni.

Az időjárásról történő információszerzés forrásai

■ rádió (24%)

televízió (43%)

ts újságok, napilapok 
( 11% )

■ in ternet (22%)

Kiderült, hogy a többség nem so
rolja ugyanabba a szerepkörbe az idő
járás-jelentő és a meteorológus 
munkáját. Röviden fogalmazva: a 
meteorológusé a felelősség, az 
időjárás-jelentőé a népszerűség. Az 
egyes személyek ismertsége és nép
szerűsége meglehetősen szubjektív 
dolog, és erősen függ attól, melyik 
televíziós csatornán szerepelnek és 
mióta, ezért csak tájékoztató jelle
gűnek tartom az erre a kérdésre ér
kező válaszokat.

A válaszadók közül egy-két em
bert kivéve mindenki tájékozódik az

időjárásról, amikor utazásra, kirán
dulásra készül, és mintegy 70-80%- 
ban tartják megbízhatónak a kapott 
információt. Természetesen akadt 
olyan válaszadó is, aki csak tájékoz
tató jelleggel hallgatja meg az előre
jelzéseket, és voltak néhányan, akik 
egyáltalán nem bíznak bennük.

A külföldről hallott meteorológiai 
hírekkel, természeti csapásokkal 
kapcsolatos vélemények nagyon 
megoszlottak. Sokakat megráznak, 
megdöbbentenek a jelentések, van
nak, akik csak érdekesség szintjén 
foglalkoznak ezzel, másokat egyál
talán nem érdekel a téma. Vélemé
nyem szerint nincs olyan ember, 
akinek a figyelmét elkerülnék az 
időjárás hatalmas erejét közvetítő 
hurrikánok, tornádók, lavinák, erdő
tüzek és áradások, hiszen ezek 
annyi sok védtelen ember életét, 
hajlékát veszélyeztetik világszerte. 
Arra a kérdésre, vajon tényleg több- 
e a természeti katasztrófa, vagy csak 
a média foglalkozik többet velük, 
legtöbben azt válaszolták, az üveg
házhatás erősödése és a globális 
felmelegedés miatt valóban növek
szik a természeti folyamatok rom
boló hatása, ezért tényleg több ilyen 
eset fordul elő az utóbbi évtizedek
ben, mint korábban. Mindössze 5% 
volt, aki határozottan kijelentette: csak 
a média fújja fel a témát, mint szen
zációt, ráadásul az apróbb esemé
nyeket is felnagyítják.

Ezután az érdekelt, a válaszadók 
szerint milyen tudományokra épül a 
meteorológia (2. ábra). Kiemel
kedik a fizika, a matematika és a 
földrajz, de viszonylag sokan voksol-

Tudományok, melyekre a meteorológia épül... (?)
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tak a kémiára és a csillagászatra is. 
Ez nagyjából fedi is a valóságot, bár 
rengetegen gondolták úgy, hogy a 
földrajz a legfontosabb. Sokan nem 
is sejtették, főleg a műszaki tudo
mányokban jártasak csodálkoztak, 
hogy a matematika és a fizika meny
nyire fontos szerepet tölt be a mete
orológus munkájában.

A meteorológián belüli szakterü
letekről a megkérdezettek 30%-ának 
elképzelése sem volt. Amit a leg
többen ide soroltak, az a klimatoló- 
gia/éghajlatkutatás volt (25%). 
Emellett viszonylag sokan nevezték 
meg az agrometeorológiát (10%) és 
a légkörfizikát (8 %), valamint a le
vegőkémiát, az időjárás előrejelzé
sét, az orvosmeteorológiát, a repü
lésmeteorológiát és a környezet- 
védelmet (6-6%). Sokan soroltak fel 
meteorológiai szakterületként más 
földtudományokat, így pl. a földmoz
gások vizsgálatát (szeizmológiát), a 
talajtant és talajvizsgálatot, a vulka- 
nológiát, és a geológiát (4—4%). 
Említésre került még a vízrajz, a 
meteorológia története, a viharok 
előrejelzése, a sarkkutatás, a hul
ladékgazdálkodás, az oceanográfia, 
a távközlés és a számítástechnika is. 
Olyan érzésem támadt, mintha gon
dolatban egy geológus, egy csilla
gász és egy meteorológus munkáját 
fésülték volna össze.

Nap, mint nap halljuk az időjárás
jelentésekben, hogy egy ciklon vagy 
egy anticiklon hatása érvényesül 
hazánk területén. Vajon tudják-e az 
emberek, mi az alapvető különbség 
közöttük? Hogy ezzel kapcsolatban 
milyen válaszokat kaptam, az 7. táb
lázatban foglaltam össze. Sajnos, a

1. táblázat

Tipikus válaszok arra a kérdésre:
Mi az anticiklon/ciklon?

Magas/alacsony
légnyomású légtömeg 32%
Száraz, derült, meleg idő /
csapadékos, hűvös idő 19%
Fel-/leszálló légáramlás
zónája 9%
Nem tudja 40%

megkérdezettek közel felének ötlete 
sem volt, mi lehet a különbség 
közöttük. Mindenki tudta viszont, 
hogy a szél irányát mindig azzal az 
égtájnak a nevével jelezzük, ahon
nan a szél fúj, nem pedig amerre fúj.

Kiderült, hogy a megkérdezettek 
többsége viszonylag gyakran kém
leli az eget. Ahogy azt várni lehe
tett, a felhők közül a már gyerekko
runkban is oly sokszor emlegetett 
bárányfelhő volt a legismertebb, de 
sokan nevezték meg a gomoly-, az 
eső- és a zivatarfelhőt is (II. táb
lázat).

2. táblázat

Tipikus válaszok arra a kérdésre: 
Milyen felhőfajtákat ismer?

Bárányfelhő 84%
Gomolyfelhő 42 %
Esőfelhő 40 %
Vihar-/zivatarfelhő 40 %
Fátyolfelhő 29 %

A különleges légköri jelenségek 
közül a szivárványt említették a leg
többen (21%), és szerepelt még a 
spontán felsorolásban a villámlás 
(18%), hullócsillag (11%) és hold- 
fogyatkozás (7%) is. Kicsit megle
pőnek tartottam, hogy a válaszadók 
4% -a sarki fény, 3%-a pedig mete
orit megfigyeléséről is beszámolt. 
Sokan említették az 1999-es napfo
gyatkozást is (16%). Két idősebb 
válaszadóm erre a kérdésre még az 
1972. május 19-ei balatonfüredi 
víztölcsérről (trombáról) is beszá
molt, amikor a Tagore-sétány fáinak 
tucatjait csavarta ki gyökerestől a 
szél.

A válaszadók viszonylag tájéko
zott feleleteket adtak arra a kérdés
re, miért veszélyes az ózonlyuk 
növekedése, ill. arra, hogyan le
hetne m egakadályozni a légköri 
ózonréteg további vékonyodását. 
Helyesen írták, hogy az ózonréteg 
csökkenése miatt nagyobb mennyi
ségben éri el az UV-sugárzás a föld
felszínt (90%), s hogy ez az ember 
esetében bőrkárosodást, akár bőrrá
kot is okozhat (28%). Megoldásként 
a következők merültek fel: rövid

időn belül jelentősen csökkenteni 
kellene a szén-dioxid-termelést 
(18%), ill. a CFC-gázok kibocsátá
sát a dezodorok és régi hűtőszek
rények használatának mellőzésével 
(27%). Csökkenteni kellene a káros 
anyagok kibocsátását (26%), szem
léletváltásra lenne szükség (9%), 
terjeszteni kellene a hidrogén meg
hajtású kisautók használatát (2%), 
csökkenteni kellene a fosszilis ener
giatermelést (4%), át kellene térni a 
megújuló energiaforrások használa
tára (3%), továbbá védeni kellene 
az esőerdőket, és gyorsítani az erdő- 
telepítést (10-10%).

Többen egyetértettek abban, hogy 
a nyarak egyre melegebbek, a telek 
pedig egyre enyhébbek. Arra a kér
désre, hogy a globális felmelegedés 
létező folyamat-e, és ha igen, meny
nyire kell komolyan venni, egyön
tetűen igenlő választ kaptam. A 
jogász végzettségűek szerint sajnos 
éppen azok nem veszik elég komo
lyan az ezzel kapcsolatos híreket, 
akik hathatósan tehetnének ellene. 
A saját véleményem ezzel kapcso
latban egyezik másokéval: a globá
lis problémák megoldásához globá
lis együttműködésre lenne szükség.

Kérdőívem utolsó szakaszában 
különböző természeti jelenségek ér
telmezésére kérdeztem rá. Azt, hogy 
a zivatart elektromos kisülések kí
sérik, és bőséges csapadékkal is jár
hat, a megkérdezettek több mint fele 
(53%-a) tudta. A válaszolók 43%-a 
szerint mindössze a csapadék intenz
itása nagyobb, mint a záporé, ill. úgy 
vélték, hogy a zivatart viharos szél és 
jégeső is követheti.

A hideg- és melegfront közötti 
különbséget a válaszadók 20%-a 
egyáltalán nem tudta értelmezni, azt 
viszont többen sejtették, hogy 
hőmérsékletkülönbségben (is) rejlik 
az eltérés. Azt, hogy hidegfront 
esetén a front előtt meleg, mögötte 
hideg levegő halmozódik fel, s utá
na lehűlés tapasztalható, a megkér
dezettek 64%-a adta válasznak. Azt 
viszont, hogy a melegfront -  a nevé
vel ellentétben -  a talaj közelében 
nem feltétlenül hoz felmelegedést
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(ugyanis a felhős, csapadékos 
időben visszaesik a hőmérséklet), 
szinte senki sem tudta. Közel 9% 
azt is írta, hogy a frontok mentén 
légnyomáskülönbségek vannak.

A legtöbb helyes válasz a két nem 
hulló csapadékfajta: a dér és a harmat 
jelenségének értelmezésekor érke
zett. A 91%-os többség tudta, hogy 
dér fagypont alatti hőmérséklet 
esetén keletkezik. Azt, hogy a harmat 
a levegőben lévő vízgőz kicsapódása 
a felszínre, mindössze néhány ember 
nem tudta elmagyarázni.

A legfurcsább válaszok az ónos 
eső definiálásakor születtek. Az 
"óntartalmú, savtartalmú, szmogos 
esőtől" kezdve "szennyezett felhők" 
emlegetéséig sok minden előfordult 
a válaszok között.

Személyes vélemények
A kérdőív kitöltése mellett néhá- 
nyan konkrétan is leírták, mit gon
dolnak a meteorológiáról. Ezekből 
a véleményekből idéznék néhányat: 

,,A tudomány fejlődésével a mete
orológia is fejlődött; hiszen míg 
régen az emberek csak saját szemük 
által látott dolgokból következtettek, 
és leginkább emlékeikre hagyatkoz
tak, a mai tudomány lehetővé teszi a 
komolyabb megfigyeléseket és az 
összefüggések értelmezését. Szerin
tem az egyetlen műsor a TV-ben 
amit mindenki szívesen megnéz, az 
az időjárásjelentés, szóval igen nagy 
kultusznak örvend észrevétlenül is.” 
(Csaba, villamosmérnök)

„Tömény matematika és grafikon- 
elemzés a tenyérjóslás pontosságá
val.” (Anna, mérnök)

„A meteorológia olyan tudomány, 
amely kicsit sántít, mert sokszor

inkább találgatáshoz hasonlít, mint 
komoly tudományágra. Érthető vala
mennyire, hogy rengeteg olyan kö
rülmény módosíthatja (és sokszor 
módosítja is) az adatokkal, méré
sekkel alátámasztott várható időjá
rást, amikkel előre számolni, az elő
rejelzésbe bevenni nem lehet. Csak 
azt nem értem, akkor mire ez a nagy 
magabiztosság. Értem, hogy nem 
fér bele az a jelentésbe, hogy „szer
intem ilyen idő lesz”, de hát mégis, 
úgy mondják, mintha megkérdő
jelezhetetlen matematikai axióma 
lenne. Mindezek ellenére egyér
telmű, hogy (még így is) van létjo
gosultsága a meteorológiának.” 
(Zsolt, pszichológus)

„Szerintem igen becsülendők 
azok az eredmények, amelyeket 
elérnek előrejelzéseikben. Ha a 
tartózkodási helyem szerinti szinten 
nézem az előrejelzéseket az inter
netes fórumaikon, akkor 1„3 nap 
biztonsággal számítani lehet, hogy 
tényleg úgy is fog történni. Mos
tanában az is előfordult velem, hogy 
majdnem óra pontosan sikerült 
kiderítenem (előrejelzésekből), mi
kor érkezik az eső, és tényleg akkor 
esett.” (Ferenc, informatikus)

Következtetések
Örömmel láttam, hogy a meteo
rológiának egyre nagyobb szerepe 
van, és az emberek többségét egyre 
jobban kezdi foglalkoztatni az idő
járási jelenségek fizikai hátterének 
megismerése, és egyre kevesebben 
hagyatkoznak a népszokásokra és 
helyi mendemondákra.

Úgy gondolom, a kérdőív kiér
tékelése után még fontosabbak szá
momra a híres Nobel-díjas fizikus,

Richard Feynman következő szavai: 
„A mi korunkban az em ber átélheti 
azt az örömöt, és részesülhet abban 
a semmihez sem hasonlítható 
élvezetben, hogy kitalálja, hogyan 
fog viselkedni a term észet egy 
eddig még sosem vizsgált, új 
helyzetben." Ugyanakkor meteo
rológus-jelöltként azon is elgondol
kodhattam, hogy a term észettu
domány az egyetlen, ahol az elmélet 
és a gyakorlat közötti kapcsolat 
megértése és átlátása a legfon
tosabb. Talán ezért is olyan nehéz 
elsajátítani ezt a fajta gondolkodás- 
módot. Életünk folyamán — meglá
tásom szerint -  két szemlélet hatá
rozza meg cselekedeteinket. A meg
figyelések és kísérletek birodal
mában tudjuk csak értelmezni a 
technika vívmányait és végezni ter
mészettudósként mindennapi mun
kánkat, ugyanakkor hiedelm ek, 
eddig nem bizonyított elméletek, 
filozófiai bölcseletek és szigorú 
szabályokkal nem definiálható je 
lenségek is hozzátartoznak vilá
gunkhoz. Látszólag ellentétes a két 
szemlélet, de ezzel kapcsolatban 
nagyon emlékezetes szám om ra 
Gyarmati István professzor, a nem
egyensúlyi termodinamika ismert 
kutatójának következő megfogal
mazása: „A természettudományos és 
a humán kultúra egységének megér
téséhez -  ami az igazi kulturáltságot 
jelenti -  a természettudományokkal 
foglalkozóknak van potenciális 
előnye.” A fenti munka elvégzé
sekor ez a mottó lebegett szemem 
előtt.

Kurunczi Rita 
IV. éves meteorológus

OLVASTUK.. .

Bővül az USA csapadékm érő hálózata

Noha a radarok felbecsülhetetlen értékű és mennyiségű adatot szolgáltatnak a csapadékhullásról, ezek pontossága tovább növelhető a 
földfelszíni megfigyelésekkel. Ennek érdekében szerte az Egyesült Államokban tovább bővítik az önkéntes csapadékmérő állomások 
számát. A cél az, hogy 15 km2-enként legyen egy állomás. (Kb. ugyanekkora a jelenlegi állomássűrűség Magyarországon.)

A program 1998-ban a Colorado-i Állami Egyetemen indult, egy évvel a Fort Collins környékét sújtó hatalmas árvíz után. A NOAA 
és más támogatók segítségével az USA 29 államában mostanra 6500-ra nőtt az állomások száma.

Weather, 2008. ápr. Ambrózy Pál
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Malier Aranka

i
Rendezvényeink 2008. április 1-június 30 között

Előadó ülések, rendezvények:

Május 15.
a Magyar Meteorológiai Társaság Közgyűlése.
>  A Közgyűlés megnyitása

A határozatképesség megállapítása, a Közgyűlés elha
lasztása 
Előadás:

>  Dr. Károssy Csaba: A Kárpát-medence dinamikus ég
hajlati modellje Péczely-féle makroszinoptikus helyze
tek alapján (Az időjárás harmóniája és diszharmóniája)

>  A Közgyűlés újbóli megnyitása
>  Tagfelvétel (Felvett tagok: Dobosi Erzsébet, Cséplő 

Anikó, Holicska Szilvia, Horváth Gabriella, Kiss Gergő, 
Klaibán Sándor, Kolláth Kornél, Kullmann László, 
Lábó Eszter, Mikó Róbert Nándor, Pap Zsófia, Rajnai 
Márk, Steib Roland, Szabó László, Szigetiné Erdei 
Anna, Török László, Wantuch Ferenc)

>  2007. évi Közhasznúsági jelentés (A Közhasznúsági 
jelentés teljes terjedelemben megtalálható ebben a 
számban)
• Főtitkári beszámoló
• Az Ellenőrző Bizottság jelentése 

^  Vita
y  Alapszabály módosítás
>  A 2007. évi társasági díjak átadása
>  A Közgyűlés bezárása

Április 1.
A Magyar Meteorológiai Társaság és a Magyar Hidro
lógiai Társaság közös rendezvénye az MTA Dísztermében 
REJTŐ JENŐ a ponyva klasszikusa, mint METEORO
LÓGUS ÉS HIDROLÓGUS címmel.

Április 17.
Az MMT Szegedi Csoportjának rendezvénye 

Koppány György: Meteorológiai mezők felbontása ter
mészetes ortogonális összetevőkre

Május 13.
Az MMT Szombathelyi Csoportjának elnöke sajótájékoz- 
tatót tartott a soron következő feladatokról.

Május 16.
Az MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye 

Dr. Makra László: Magyarországi városok és megyék 
objektív analízise és rangsora környezeti és társadalmi 
tényezők alapján.

Május 22.
A  Magyar Meteorológiai Társaság Nap- és Szélenergia 
Szakosztálya és az MTA Meteorológiai Tudományos Bizott
sága Légköri Erőforrás Munkabizottsága közös rendezvénye. 
A rendezvényen a következő előadások hangzottak el: 

Weidinger Tamás - Gyöngyösi András Zénó - 
Bánfalvi Károly (ELTE): A szélenergetikai becslések 
módszertana numerikus modellszámítások és meteoroló
giai mérések alapján.

Pálosi Dániel (Kaposvári Egyetem): A szélenergia 
alkalmazásának gazdasági vizsgálata.

Június 12.
Az MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ren
dezvénye 
Előadások:

Gulyás Ágnes - Kántor Noémi - Unger János: Külön
böző léptékű humán bioklimatológiai vizsgálatok 

Kántor Noémi - Gulyás Ágnes - Unger János: Városi 
humán komfort objektív és szubjektív megközelítésben 

Lakatos László - Szegedi Sándor: Bioklimatológiai 
vizsgálatok Debrecenben

Németh Ákos: Bioklímaindexek alkalmazása a turisz
tikai klimatológiai kutatásokban

Június 19.
Reményi Károly és Gróf Gyula: A főbűnös C 0 2 

perújrafelvétele

S  ------------
A 2007. évi TÁRSASÁGI DÍJAKKAL 

kitüntetettek névsora

STEINER LAJOS EMLÉKÉREM 
Horányi András

- -  &
SZAKIRODALMI NÍVÓDÍJ 

Fejesné Sándor Valéria és Wantuch Ferenc:
Repülésmeteorológia

-------------  &
RÓNA ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY 

2007. ÉVI KAMATAI 
Bíróné Kircsi Andrea

------------&  --------------
BERÉNYI DÉNES EMLÉKDÍJ 

Dunkel Zoltán

^  f
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K özhasznúsági jelen tés a M agyar M eteorológiai T ársaság
2007. évi tevékenységéről

Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól 
nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. Az 
eljárás a Pk. 60. 443 ügyiratszámon befejeződött és 
Társaságunkat 1999. február 16.-án bejegyezték a köz
hasznú egyesületek közé.

Az MMT hatályos Alapszabálya értelmében az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi:

-  tudományos tevékenység, kutatás;
-  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-  kulturális örökség megóvása;
-  környezetvédelem;
-  euroatlanti integráció elősegítése.
A hatályos jogszabályok előírásai szerint a közhasznúsá

gi jelentést az alábbiakban részletezzük:

1. Költségvetési támogatás felhasználása
Közvetlenül az állami költségvetésből támogatást nem kaptunk.

1.1 Egyéb támogatás
NCA pályázat működésre 300e Ft.
1.2 Kapott közhasznú támogatások kimutatása:
Országos Meteorológiai Szolgálat jogi tagdíja 750e Ft, a 
Honvédelmi Minisztérium jogi tagdíja 300e Ft, egyéb jogi 
tagdíjak 630e Ft.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2006-ban 8.245e Ft 
volt. A 2007-es évet 1.202e Ft negatív eredménnyel zártuk, 
ezért vagyonunk jelentősen lecsökkent. Állampapírokban 
5.101e Ft-ot, bankszámlán 1.209e Ft-ot, illetve készpénz
ben 25e Ft-ot tartottunk 2007 év végén. Tárgyi eszközál
lományunk nem változott, új beszerzés csak kisértékű tár
gyi eszköz volt. Figyelembe véve az éves rendes érték- 
csökkenési leírást, a tárgyi eszközök nettó értéke le Ft. 
2007 évben két szoftver beszerzés volt 48e Ft értékben.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása:
2007 évben díjakra és könyvutalványokra költöttünk 
170e Ft-ot.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
Vezető tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem 
ténylegesen társadalmi munkában látják el önként vállalt 
feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban semmiféle 
juttatásban nem részesültek, még költségtérítésben sem.

5. Szakmai tevékenységünket a főtitkári beszámoló tar
talmazza

Társaságunk működésének 83. évében folytatódtak az 
előző évben megkezdett kedvező folyamatok, bíztató új

kezdeményezések is születtek, de sajnálatos módon -  a 
legkörültekintőbb gazdálkodás ellenére -  tovább csökkent 
a vagyonunk.

Összesen 8 egyéni előadóülést szerveztünk, de emellett 
további 8 alkalommal voltunk nyilvános szakmai ankétok, 
konferenciák rendezői vagy társszervezői. A rendezvé
nyeken legtöbbször az Országos Meteorológiai Szolgálat, 
az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága és a Deb
receni Egyetem voltak partnereink. Előadóként és 
résztvevőként sikerült bevonni tagtársainkon kívül más 
tudományterületek szakembereit is, így pl. fizikusokat, 
mérnököket, mezőgazdászokat, közgazdászokat és egész
ségügyi szakértőket.

Hagyományosan megemlékeztünk a Meteorológiai 
Világnapról, melynek 2007. évi témája „A sarkvidékek 
meteorológiája” volt. Az OMSZ Dísztermében a ren
dezvény szakmai előadását Mika János tagtársunk tartotta.

A májusi közgyűlésen megvitattuk a pénzügyi és a fő
titkári beszámolót, valamint elfogadtuk a közhasznúsági 
jelentést is. Szokás szerint szakmai kitüntetéseinket: a 
Steiner Lajos Emlékérmet, a Szakirodalmi Nívódíjat, a 
Berényi Dénes Emléklapot és a Róna Zsigmond Alapít
vány kamatait is ekkor adtuk át.

Nem csak a meteorológus közösség, hanem a nemzet
közi közvélemény számára is kiemelkedő, és hosszú ideig 
emlegetett esemény volt a Nemzetközi Éghaj latváltozási 
Kormányközi Testület, az IPCC Negyedik Értékelő 
Jelentésének (AR4) közzététele. A minden eddiginél kon
krétabb megfogalmazásokat tartalmazó jelentés fontos
ságát és lehetséges kihatásait az OMSZ-szel közösen tartott 
rendezvényen elemeztük. Itt Mika János, Szálai Sándor és 
Kis-Kovács Gábor tagtársaink voltak a felkért előadók.

Az MTA Légköri Erőforrások Munkabizottsággal és a 
Magyar Szélenergiái Társasággal közösen szerveztük a 
„Megújuló erőforrások” című konferenciát, ahol több 
külső előadó is szerepet kapott.

Az OMSZ Dísztermében köszöntötte a magyar szakmai 
és tudományos közélet tiszteleti tagunkat, Czelnai Rudolfot 
75. születésnapja alkalmából. Ezen akadémikus-társai, 
Bozó László, Láng István, Major György, Mészáros Ernő, 
Rácz Zoltán mellett Dunkel Zoltán, Tóth Pál és Weidinger 
Tamás tagtársaink is előadást tartottak.

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok 
Centrumának új konferenciatermében tartották azt az 
ünnepséget, amelyen tiszteletbeli elnökünket, Szász Gábor 
professzor urat köszöntötték 80. születésnapa alkalmából. 
Társaságunk nevében Major György, Antal Emánuel, 
Ambrózy Pál, Pusztainé Holczer Magdolna és Gyúró 
György adott át jelképes ajándékot az ünnepeltnek. A ren
dezvényen szakmai előadást is tartott Major György és 
Antal Emánuel.
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A késő őszi időszakban került sor Debreceni Területi 
Csoportunk és a Debreceni Egyetem közös rendezvényére 
a Magyar Tudomány Napja alkalmából „Kutatási irányza
tok napjaink hazai meteorológiájában” címmel.

Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsággal 
közösen szervezett 33. Meteorológiai Tudományos Napok 
programjában ezúttal „A levegőkömyezet állapota: ökoló
giai kölcsönhatások és egészségügyi kockázatok” téma
köre szerepelt.

Társaságunk évzáró ülésén tiszteletbeli elnökünk, Szász 
Gábor professzor úr tartott előadást „Elet a MTESZ égisze 
alatt” címmel. Az előadás apropója a fennállásának 60. 
évfordulójára készülő MTESZ tevékenységének áttekintése 
volt. Emellett az ülésen szokás szerint megemlékeztünk 
nagy elődeink, szakmánk híres nagyjainak munkásságáról. 
A kerek évfordulókhoz kötődő beszámolót Mezősi Miklós 
tagtársunk állította össze és mondta el. Szakmai, kulturális 
örökségünk megóvásának keretében az év során -  az 
OMSZ anyagi támogatásával -  felújításra került Marczell 
György és családja, így ezzel együtt Berkes Zoltán sírem
léke. A felújítás és a síravatáskor tartott megemlékezés 
Varga Miklós szorgos közreműködésével történt.

Az előbb felsorolt rendezvények mellett két olyan konfe
renciának is felelős szervezői voltunk, amelyen egy-egy 
tagtársunk volt egy konferenciasorozat magyarországi há
zigazdája.

Évek óta visszatérő témája a főtitkári beszámolónak a 
szakosztályok és a területi csoportok aktivitásának vissza
esése. Ezen a területen igen kedvező folyamat kezdődött 
el, amelynek folytatása a következő évben is megfigyel
hető lesz. Elnökünk kezdeményezésére és hathatós 
közreműködésével a beszámolási évben három szakosztá
lyunk (a Nap- és Szélenergia, a Repülésmeteorológiai 
Szakosztály és a Róna Zsigmond Ifjúsági Kör), valamint a 
Debreceni Területi Csoportunk új vezetőséget választott, 
és felújította tevékenységét. Bizakodva figyeljük a többi 
szakosztály és területi csoport aktivitásának éledését is.

Nagyrendezvényünk a beszámolási időszakban nem volt, 
viszont megkezdtük a XXXII. Vándorgyűlés szervezé
sének előkészítését. A helyszín Pécs lesz, és ottani területi 
csoportunk vállalta a rendezői feladatokat.

Az egyesületi élet szempontjából megnyugtató, hogy 
folytatódott a tagtoborzó tevékenység, és továbbra is igen 
fontos számunkra két jogi személyiségű tagunk, az OMSZ 
és a Magyar Honvédség Meteorológiai (új nevén Geo- 
informatikai) Szolgálatának anyagi és erkölcsi támogatása. 
Ugyanakkor hiába vállaltuk két kisebb rendezvény anyagi 
lebonyolítását, mérlegünk ebben az évben is növekedő 
hiányt mutat. Még szélesebb körben és még nyomatékos
abban kellene ismertetni tagtársainkkal azt a lehetőséget, 
hogy Társaságunkat vegyék igénybe változó helyszíneken 
szervezett rendezvénysorozatok magyarországi fordulójá
nak lebonyolítását. Ezzel sok adminisztratív nehézségtől 
mentesíthetnék magukat, és szerény mértékben anyagi 
hasznot is hoznának Társaságunknak.

Az immár 50 éves Légkör című folyóiratot továbbra is 
ingyenes ellátmányként tudjuk eljuttatni tagtársainkhoz. 
Ebben nagy segítséget jelentenek intézményi összekötőink 
az OMSZ-nél és az ELTE-n. A jelenleg egyetlen magyar 
nyelvű szakmai folyóirat főszerkesztői munkájáért köszö- 
netünket fejezzük ki Ambrózy Pálnak.

Külső kapcsolatainkról. A MTESZ új vezetése mindent 
megtesz azért, hogy a szervezet kilábaljon az évek óta tartó 
hullámvölgyből. Továbbra is fenntartjuk tagságunkat az 
Európai Meteorológiai Társaságban.

Társaságunk működésével kapcsolatban szeretném kie
melni ügyvezetőnk, Pusztai Magdi értékes munkáját, 
amellyel rendezvényeinket gondozza, és gazdálkodásunk 
fölött őrködik. Köszönöm az egész évi együttműködést.

Örvendetes hír, hogy felterjesztésünk alapján a MTESZ 
Szövetségi Tanács az év végén MTESZ Emlékéremmel 
tüntette ki titkárunkat, Maller Arankát, aki több évtizede 
aktív szervezője és közreműködője egyesületi életünknek. 
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Az MMT hatályos Alapszabálya értelmében az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi:

-  tudományos tevékenység, kutatás;
-  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-  a kulturális örökség megóvása;
-  környezetvédelem;
-  és az euroatlanti integráció elősegítése.
A hatályos jogszabályok előírásai szerint a közhasznúsá

gi jelentést az alábbiakban részletezzük. Társaságunk köz
hasznú szervezetként működik. Ennek jegyében:

-  tudományos tevékenységet folytattunk, szakmai ren
dezvényeket és előadóüléseket szerveztünk;

-  nevelési, oktatási, képességfejlesztési munkát végez
tünk, előadóüléseken hallgattuk meg fiatal tagtársainkat, és 
ifjúsági szakosztályunk önképzőköri üléseket szervezett;

-  ismeretterjesztő tevékenységet végeztünk a Légkör 
című szakmai folyóirat szerkesztésében és terjesztésében 
való közreműködéssel;

-  szolgáltuk kulturális örökségünk megóvását, ápoltuk 
elődeink emlékét, az aktuális évfordulók kapcsán megem
lékeztünk híres magyar meteorológusok szakmai tevé
kenységéről, az országos szervezetek előtt kezdemé
nyeztük nagyjaink emlékhelyeinek védetté nyilvánítását; 
Tudománytörténeti Bizottságunk tagjainak javaslatára 
tovább bővült az OMSZ Meteorológiai Múzeuma, Mezősi 
Miklós és Varga Miklós tagtársunk lelkiismeretesen gondo
zza a kiállítás anyagát;

-  környezetvédelmi tevékenységünk keretében előadó
üléseket tartottunk, szakmai ankétokat és konferenciákat 
szerveztünk;

-  az euroatlanti integráció elősegítése keretében kapcso
latban állunk európai társegyesületekkel, akítvan közre
működünk az Európai Meteorológiai Társaság mun
kájában.
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6. Számviteli beszámoló
A szervezet megnevezése: Magyar Meteorológiai Társaság 
A szervezet címe: 1027 Budapest, Fő u 68.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007. ÉV

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök 16 43
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 42
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 16 1
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0
6. B. Forgóeszközök 8.001 6.533
7. I. KÉSZLETEK 0 0
8. II. KÖVETELÉSEK 287 200
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 5.877 5.101
10 TV. PÉNZESZKÖZÖK 1.837 1.232
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 526 129
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 8.543 6.705
13. D. Saját tőke 6.027 4.826
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1.042 1.042
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 5.647 4.986
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -662 -1.202
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0
20. E. Céltartalék 0 0
21 F. Kötelezettségek 1.897 1.614
22 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.224 1.260
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 673 354
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 619 265
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 8.543 6.705

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2007 ÉV

a d a t o k  E - F t - b a n

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1 . A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6.548 6.923
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1.431 300
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól -
6. d) egyéb, ebből 1% 1.431 300
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 400 -
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.408 4.095
9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 2.179 2.124
10. 5. Egyéb bevételek 130 404
1 1 . B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12. C. Összes bevétel 6.548 6.923
13. D. Közhasznú tevékeny ség ek ráfordításai 7.210 8.125
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 92 61
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3.145 3.697
16. 3. Értékcsökkenési leírás 170 46
17. 4. Egyéb ráfordítások 3.733 4.190
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 70 112
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 19
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások -

23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások -

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás 7.210 8.125
28. G. Adózás előtti eredmény -662 -1.202
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0
31. J . Tárgyévi közhasznú eredmény -662 -1.202

T á j é k o z t a t ó  a d a t o k  ( E  F t - b a n )

MEGNEVEZÉS ÖSSZEG
A. Személyi jellegű ráfordítások 3.697
1. Bérköltség 2.444

ebből: -  megbízási díjak 433
-  tiszteletdíjak 0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 472
3. Bérjárulékok 781
B. A szervezet által nyújto tt tám ogatások 0

ebből: A korm.rend. 16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként 
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0

A beszámolót Pusztainé H. Magdolna bejegyzett mérleg
képes könyvelő készítette.
Nyilvántartási száma: PM 168451 
A mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot tartott az MMT 
Titkárságán. Az ülésen az EB a vizsgált 2007. évről a 
szokásos évi ellenőrzést a már gazdaságilag lezárt adatok 
alapján vizsgálta.

A taglétszám 2007. december 31-én 386 fő volt (törölve 
ill. kilépett vagy meghalt 21 fő). A tagfelvételi kérelmek
ről a döntés 2008. elejére tolódott.

A bevételi oldalon harmadára csökkent az NCA támoga
tás, ezt gyakorlatilag ellensúlyozta a 2 kisebb rendezvény 
szervezéséből eredő bevétel. A kiadási oldalon szinte min
den kategóriában adódott kisebb növekedés, ami össze
gezve legfeljebb az infláció növekedésének megfelelő volt.

A tárgyévi összeredmény 1.202e Ft hiányt mutatott, ami 
az előző évinek csaknem kétszerese. így megállapítható, 
hogy az igen gondos gazdálkodás mellett is a költségvetési 
hiány növekvő trendje a Társaság pénzügyi tartalékának 
gyorsuló feléléséhez vezet. (Részletes kimutatás alább.)

Az MMT szakmai tevékenysége az előző évekhez ha
sonlóan alakult, az Alapszabályban lefektetett elveknek 
megfelelően.

A központi rendezvényeket és a sikeresen újjászer
veződött szakosztályok és területi csoportok keretében 
végzett tevékenységet a főtitkári beszámoló értékeli.

Az EB a könyvelési bizonylatokat és a leltári nyilván
tartást rendben levőnek találta.

Bevételek: 2006 tény ! 2007 terv 2007 tény 2008 terv
Működés:
Egyéni tagdíj 439 450 444 450
Jogi tagdíj 1.740 1.300 1.680 1.500
SZJA 1% 374 370 (260)* 300
MTESZ támogatás 0 0 0 0
NCA tám. Működésre 1.000 1.000 300 500
Mecenatúra tám. tagdíjra 0 100 0 100
Kamat 341 300 336 250
Egyéb KH bevétel 371 1.628 365 1.600**
Működés összesen: 4.330 5.148 3.125 4.700
Rendezvény 2.218 2.300 3.798 6.500
Összes bevétel: 6.548 7.448 6.923 11.200

* elhatárolva 2008-ra 
**még nincs meg a fedezet
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Kiadások: 2006 tény 2007 terv 2007 tény 2008 terv
Működés
anyag ktg. 75 100 54 100
Posta,telefon 342 450 340 350
pénzügyi, számviteli szóig. 474 520 518 554*
egyéb szóig.ktg.,internet 176 190 290 300
belf.kiküld. 0 0 8 10
Bér 1.865 2.009 2.011 2.172
Bérjárulékok 643 666 667 720
könyvutalványok, díjak 212 200 170 200
Repi 31 45 21 45
étk. ktg.tér. 72 120 120 144
BKV bérlet 71 88 74 99
ÉCS 170 40 46 70
MTESZ tagdíj m2 731 750 778 778
bank ktg. 70 70 97 100
Egyebek 217 200 73 73
EMS tagdíj 0 100 93 100
nem visszaig ÁFA 200 0 156 0
Összes működési ktg. 5.349 5.548 5.516 5.815
Rendezvényi kiadások 1.861 1.900 2.609 5.385
Összes kiadás 7.210 7.448 8.125 11.200

Működési eredmény: -1.019 -400 -2.391 -1.115
Rendezvényi eredmény: + 357 +400 +1.189 +1.115
Tárgyévi összeredmény: -662 0 -1.202 0

* benne van a 13.havi bér is

8. Jelen közhasznúsági jelentést az MMT 2008. május 
15.-i Közgyűlése elfogadta.

Major György sk. 
az MMT elnöke

1948. június 29-én alakult megy tizennégy, főleg műszaki jel
legű egyesület részvételével a Műszaki és Természettu
dományi Egyesületek Szövetsége. E főleg felsőbb irányító 
szervek kezdeményezésére létrejött „emyőszervezet”-nek a 
korábbi évtizedekben is volt már nyoma, hiszen az 1931-ben 
rendezett Magyar Országos Mémökkongresszus résztvevő 
egyesületei csaknem mind ott találhatók az alapító MTESZ 
testületek között.

A Magyar Meteorológiai Társaság 1949-ben jelentette be 
csatlakozási szándékát a MTESZ-be tömörült egyesületekhez, 
abból a jól felfogott saját érdekből, hogy megmaradását biz
tosíthassa, és létfenntartása a MTESZ-nek nyújtott állami tá
mogatás arányos részéből megoldott lehessen.

A „gyémántjubileumi” ünnepi ülésre 2008. május 8-án a 
magyar műszaki értelmiség napjához csatlakozóan került sor a 
MTESZ Kossuth téri székházában. Dr. Gordos Géza elnök 
ünnepi előadásában méltatta a MTESZ nem mindig felhőtlen 
eddigi útját, bízva abban, hogy a hazai műszaki és ter
mészettudományi értelmiség hangja a jövőben jobb meghall
gatásra talál. Ugyancsak ő nyitotta meg a székház földszintjén 
berendezett „Alkotó magyarok” című kiállítást.

Az ünnepség alkalmából számos kitüntetés átadására került 
sor, ennek keretében Pusztainé Holczer Magdolna, Társa
ságunk ügyvezető titkára a MTESZ jubileumi emlékérmét 
vette át. Kitüntetéséhez gratulálunk!

Ambrózy Pál

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket, amelyeket a 

kislexikonban szerepelnek]

Folytatás a 6. oldalról.

emisszió-kataszter
Haszpra L.: EMEP - egy európai környezetvédelmi 
program három évtizede

A légköri szennyezőanyagok kibocsátását térben és 
időben összegző gyűjtemény.

termohalin cirkuláció
Fodor Z. és Seres A. T.: Az Atlanti-óceán felszíni 
vízhőmérsékletének...

A tengervíz sótartalmának (szalinitásának) változása 
miatt bekövetkező, nagytérségű cirkuláció. Oka egy
részt az édesvíz beáramlása a tengerekbe, másrészt a 
sótartalom és ezen keresztül a víz sűrűségének vál
tozását kiváltó vízhőmérséklet-változás, azaz hőszál
lítás.

hozzáférhető potenciális energia
Götz G. és Hórányi A.: Edward N. Lorenz (1917-2008) 

A légköri hőenergia és helyzeti energia összegét 
jelentő teljes potenciális energiának az a része, amely 
természetes körülmények között — a környezettel foly
tatott hőcserét figyelmen kívül hagyva, azaz adiabatiku
san -  átalakítható mozgási energiává, azaz az általános 
légkörzés energiájává, (vö.: Lorenz, E., 1955: Available 
potential energy and the maintenance of the generál cir- 
culation. Tellus, 7. évf., 157 - 167. old.)

nemlineáris modell, nemlineáris dinamika
Götz G. és Horányi A.: Edward N. Lorenz (1917-2008) 

Olyan légköri modell, amelyben a mozgásokat leíró 
(dinamikai) egyenletek az ismeretlen függvény vagy 
függvények szorzatát is tartalmazzák.

ensemble prognosztika
Götz G. és Horányi A.: Edward N. Lorenz 
(1917-2008)

Adott időpontra vonatkozó többszörös előrejelzés. Az 
előrejelzések különbözhetnek a kezdeti értékekben, a 
peremfeltételekben vagy a modellparaméterekben. 
Mivel ennek elmélete az ún. „lassú sokaság” matema
tikai vizsgálatára vezethető vissza, ezért szokták 
sokasági előrejelzésnek is nevezni.

Összeállította: Gyúró György

* * *
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20 0 8  TAVASZÁNAK IDŐJÁRÁSA
2008. márciusa hasonlóan az előző hónapokhoz az ország terü
letén enyhébb volt a sokévi átlagnál. Az ország nagy részén +1 
+1.5 fokos eltérés adódott, helyenként, főként az ország középső 
sávjában, ettől magasabb értékek is előfordultak (+2, +2.3 fok). 
A középhegységekben, illetve az északkeleti országrészben volt a 
legkisebb anomália (0.4-0.5 fok).

Átlagnál hidegebb idő a hónap második dekádjában fordult elő. 
26-án az országos átlaghőmérséklet 5 fokkal volt alacsonyabb az 
ilyenkor szokásostól. Kisebb lehűlés a dekád elején is volt. 6-án 
kismértékben átlag alatt alakult az országos átlagérték. Március 
legmelegebb napján, 2-án Nagykanizsán 20.5 °C-os napi maxi
mumhőmérsékletet regisztráltak, ezen a napon ilyen meleget még 
nem mértek, a délnyugati, nyugati országrészben is 15-20 fokig 
emelkedett a hőmérő higanyszála. Az ország többi részén 10-15 
fok körül alakult a napi maximum értéke, kivételt a hegyvidékek 
jelentettek.

A napfénytartam értéke március 20-án 11.3 óra volt Egerben, 
ami szintén országos rekord, mert ezen a napon még ilyen magas 
értéket nem regisztráltak.

A hónap során 1-22 nap volt fagyos [napi minimumhőmérsék- 
let < 0°C] (legkevesebb Budapesten, míg a legtöbb az Északi- 
középhegységben Zabar településen volt), 0-6 nap volt téli [napi 
maximumhőmérséklet < 0°C] főként a középhegységekben, a leg
több téli nap Kékestetőn adódott.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 20.5 °C 
Nagykanizsa március 2.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -8.8 °C Zabar 
(Nógrád megye) március 21.

Március országos átlagban, csapadékosabb volt a sokévi átlagnál. 
A csapadékban legszegényebb területeken (az ország északi része, 
Észak-Alföld) a szokásos havi összegnél is 0-10%-kal hullott több 
csapadék, míg a csapadékosabb régiókban (Dunántúl északi ré
szén) a sokévi átlagon felül 30-40% többlet adódott. Az ország 
nagy részén +20-30%-kal hullott több csapadék. A csapadék alap
vetően esőből származott, azonban a hónap közepén kiadós 
havazás volt főként középhegységeinkben. A havas napok száma 
0-14 nap között változott. Az Alföldön, Somogyi dombság 
területén 0-2 nap, míg a középhegységekben főként 4-8 nap volt 
havas. A maximumot Kékestetőn mérték 14 nappal. A csapadékos 
időjárásnak köszönhetően a hónap végén, a talajok felső rétegének 
vízkészlete az alföldi területek nagy részén a telített állapot 
60-70%-ára változott, míg 70-80%-ra a Dunántúlon. A mélyebb 
rétegek telítettség közeli állapotban voltak.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 97.6 mm Bakony szűcs 
(Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 22.4 mm Nemeskisfalud 
(Somogy megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 34.8 mm Nagykanizsa
2008. áprilisa is hasonlóan az előző hónapokhoz az ország terü

letén enyhébb volt a sokévi átlagnál. Az ország középső és keleti 
részén +0.5 +1.0 fokos eltérés adódott, míg főként a Dunántúlon, 
ettől magasabb értékek voltak jellemzőek (+1, +1.5 fok). Az észak
keleti országrészben adódott csupán negatív anomália (-0.5-0 fok).

Átlagnál hidegebb idő a hónap mindegyik dekádjában előfor
dult. 8-án az országos átlaghőmérséklet 3 fokkal volt alacsonyabb 
az ilyenkor szokásostól. Kisebb lehűlés 17-én és 24 körül is elő
fordult.

A hónap során 0-15 nap volt fagyos (a legtöbb az Északi
középhegységben Zabar településen volt, a középhegységekben 
2-4 nap, míg az ország nagy részén 0-1 nap), 0-1 nap volt nyári 
[25 °C < napi maximumhőmérséklet] főként a déli országrészben 
1-1 nap erejéig.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 26.4 °C Baja 
Csávoly április 21.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -5.2 °C Zabar 
(Nógrád megye)

Április csapadékösszege országos átlagban valamivel elmaradt 
az ilyenkor szokásostól, a normál mennyiségnek 80%-a hullott le. 
A Dunántúl középső területein a szokásos havi csapadékösszegnek 
csak 30-70%-a hullott, míg a csapadékosabb régiókban (Tiszántúl, 
Északi országrész) a sokévi átlagon felül 10-30% többlet adódott. 
Az északkeleti területeken 90% többletet is regisztráltak. A havas 
napok száma 0-3 nap között változott, a legtöbb Kékestetőn fordult 
elő, míg a nyugati országrészben fordult elő 1-1 havas nap a hónap 
elején.

Az elmúlt hónap során több viharzóna is áthaladt az ország fe
lett, melynek következtében a széllökés napi maximuma két alka
lommal is meghaladta az eddig előfordult legmagasabb napi érté
ket. Április 4-én 29 m/s (Kab-hegy), míg április 19-én (Szerep) 
25.4 m/s-nak adódott a maximum.

Április 22-én megdőlt a napi csapadék maximuma is, 
Galgagyörkön 55.1 mm-t regisztráltak.

Az átlag alatti csapadéknak köszönhetően a hónap végén, a tala
jok felső rétegének vízkészlete 30-50%-ra változott a középhegy
ségek kivételével az ország jelentős részén. A Kisalföldön és az 
ország északi területein 50-70% adódott. A mélyebb rétegek ned
vesség szempontjából valamivel kedvezőbb helyzetben voltak. Itt 
50-70% volt a jellemző, míg a csapadékosabb keleti területeken 
70-90% közötti értékek adódtak.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 95.7 mm Sonkád 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 12.9mmZics (Somogy megye)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 55.1 mm Galgagyörk, 

(Pest megye) április 22.
2008. májusa is hasonlóan az előző hónapokhoz az ország 

területén melegebb volt a sokévi átlagnál. Az ország keleti és észa
ki részén +0.5 +1.0 fokos eltérés adódott, míg főként a Dunántúlon 
ennél magasabb értékek voltak jellemzőek (+2, +2.5 fok). Az észa
ki országrészben adódott csupán gyenge (-0.5-0 fok) negatív 
anomália.

Átlagnál hidegebb idő az időszak elején, és 20. körül fordult elő. 
5-én az országos átlaghőmérséklet 2.5 fokkal volt alacsonyabb az 
ilyenkor szokásostól. Egy újabb lehűlés 19-én és 22 körül is elő
fordult, amikor is körülbelül 2,5 fokkal átlag alatt alakult a hő
mérséklet.

Május legmelegebb napján, 28-án Kecskemét K-pusztán 34.1 °C- 
os napi maximumhőmérsékletet regisztráltak, a hónap ezen napján 
ilyen meleget még nem mértek az országban a mérések kezdete óta.

Az ország nagy részén 0-16 nap volt nyári. Minimum Szent- 
léleken 0 nap, míg a maximum érték, 16 nap, Pitvaroson fordult 
elő. A hónap során 0-4 nap volt hőségnap [30 °C < napi maxi
mumhőmérséklet] (a legtöbb Túrkevén volt 4 nap, azonban az 
alföldi területeken sok helyen 3 nap adódott, míg az ország északi 
területein csak 0-1).
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A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 34.1 °C 
Kecskemét K-puszta (Bács-Kiskun megye) május 28.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -1.4 °C Zabar 
(Nógrád megye) május 11.

Május csapadékösszege országos átlagban valamivel elmaradt 
az ilyenkor szokásostól, a normál mennyiségnek 80%-a hullott le. 
Az országos átlaghoz képest a csapadékban legszegényebb terüle
teken (főként a Dunántúl nyugati részei) a szokásos havi csapa
dékösszegnek csak 20-50%-a érkezett, míg a csapadékosabb ré
giókban (Tiszántúl, Északi országrész) 10-50% csapadéktöbblet 
adódott, azonban lokálisan +100-150%-ot is mértek.

Az átlag alatti csapadéknak köszönhetően a hónap végén, a talajok 
felső rétegének víztartalma a telítettségi érték 30-50%-a volt a az ország 
jelentős részén. Az északkeleti, északi országrészben voltak magasabb 
értékek 60-70%. A mélyebb rétegek nedvesség is hasonlóan alakult.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 126.1 mm Gyula (Békés 
megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 10.5 mm Csömyeföld (Zala 
megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 59.2 Bátya (Bács- 
Kiskun megye)

Bella Szabolcs

2008. tavasz

napsütés (óra) hőmérséklet (°C) csapadék (mm) szél
állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. ossz átlag%-ában lmmcnapok sz. viharos napok

Szombathely 5 9 8 5 9 1 1 ,0 1 .6 3 2 .9 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -3 .0 2 0 0 8 .0 3 .0 6 . 116 8 0 2 2 15

Nagykanizsa n.i 1 ,0 3 3 .3 2 0 0 8 .0 5 .2 7 . -4 .7 2 0 0 8 .0 3 .2 6 . 130 7 6 19 9

Győr 6 3 0 11.5 1.1 3 1 .4 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -3 .3 2 0 0 8 .0 3 .0 6 . 147 2 6 19 10

Siófok 5 8 2 -3 1 2 .4 1 .6 3 0 .3 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . 0 ,0 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 128 9 6 17 2 2

Pécs 5 8 5 14 12 ,0 1 .4 3 1 .8 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -2 .9 2 0 0 8 .0 3 .2 6 . 155 9 9 18 15

Budapest 6 3 4 85 12 ,0 1 .2 3 1 .2 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -1 .5 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 146 121 2 0 11

Miskolc 5 7 6 4 7 11 ,0 1 ,0 2 8 .5 2 0 0 8 .0 5 .3 1 . -3 .8 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 133 9 7 2 4 11

Kékestető 4 9 8 -41 5 .9 0 .8 2 1 .4 2 0 0 8 .0 5 .3 1 . -7 .4 2 0 0 8 .0 3 .2 6 . 195 91 3 4 25

Szolnok 5 4 6 -2 9 12 .4 1.5 3 1 .3 2 0 0 8 .0 5 .3 1 . -2 .9 2 0 0 8 .0 3 .2 7 . 104 8 4 2 7

Szeged 6 0 0 4 4 1 1 .9 0 .9 3 4 ,0 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -4 .7 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 128 10 6 19 10

Nyíregyháza 1 1 .2 0 .8 3 0 .6 2 0 0 8 .0 5 .3 1 . -4 .3 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 132 10 9 28 23

Debrecen 6 1 2 36 1 1 .7 1 .2 2 9 .3 2 0 0 8 .0 5 .3 1 . -6 .7 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 162 121 27 13

Békéscsaba 6 3 3 6 6 12 .2 1 .4 3 0 .7 2 0 0 8 .0 5 .2 8 . -3 .1 2 0 0 8 .0 3 .2 1 . 2 2 7 166 27 7

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lábra: A tavasz középhőmérséklete °C-ban
80 100 120 140 160 1«) 200 220 240

2. ábra: A tavasz csapadékösszege mm-ben

<  ................. .....................................' ..........ism M záám ajM M m m
130 140 160 160 170 180

3.ábra: A tavasz globálsugárzás összege MJ/cm2-ben
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VILHELM BJERKNES
(Oslo, 1862. március 1 4 .-O slo , 1951. április 9.)

V. Bjerknes apja C. A. Bjerknes az Oslói Egyetem tanára volt, aki főleg hidrodinamikai prob
lémákkal foglalkozott. V. Bjerknes mellette kezdte meg tudományos pályafutását. 1890-ben az Oslói 
Egyetem elvégzése után Németországba ment, ahol Heinrich Hertz német fizikus asszisztense. 
A kettős rezgőkörök rezonanciájának vizsgálatában elért eredményei hozzájárultak az elektromág
neses hullámok természetének megismeréséhez.

1895-ben a Stockholmi Egyetemen kinevezték az alkalmazott mechanika és matematikai fizika 
professzorává. 1898-ban hozta nyilvánosságra nagyjelentőségű cirkulációs elméletét, és kutatási 
területét a légkör dinamikájára irányította. 1904-ben elsőként ismerte föl a légkör matematikai m o
dellezésének lehetőségét és elvi alapjait. Munkássága szakmai körökben nagy érdeklődést váltott ki. 
Előbb Lipcsében, majd Bergenben „iskolát” alapított, amely a szinoptikus meteorológiai és prog
nosztikai kutatók vezető helye volt. Bergenben írta: A cirkulációs örvények dinamikája a légkörre, 
valamint a légköri örvény és hullámok mozgására alkalmazva c. munkáját (1921).

V. Bjerknest a modern meteorológiai előrejelzés atyjának lehet mondani, akinek a meteorológia 
tudománya igen sok és értékes eredményt köszönhet.

V a r g a  M ik ló s
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TOR BERGERON

(1891. augusztus 15. -  1977. június 13.)

Angliában, Hudstonban született. Tanulmányait Svédországban folytatta és a Stockholmi 
Egyetem elvégzése után 1919-ben a Svéd Meteorológiai és Hidrológiai Intézetben, mint 
segédmeteorológus kezdett dolgozni. Ugyanebben az évben tanulmányútra Bergenbe 

küldték. 1920-ban visszatért Svédországba, de 1922-ben átment a bergeni Norvég Meteorológiai 
Intézet időjárási szolgálatához. 1923-tól 1925.-ig a L. Weickmann által vezetett lipcsei Geofizikai 
Intézetben dolgozott. Itt G. Swobodával együtt folytatta le a „ Hullámok és örvény egy kvázista- 
cionárius határfelületen Európa fölött ” című vizsgálatát. Norvégiába 1928-ban tért vissza és megír
ta „A háromdimenziós időjárás analízisről” c. művének első részét „Elvi bevezetés a légtömegek és 
frontok kialakulásának problémájába ” alcímmel. Ezzel új szemlélet módot vezetett be a szinoptikus 
meteorológiába. Tudományos érdeklődési köre új irányt vett és 1935-ben „A felhők és a csapadék 
fizikája” c. tanulmányában elméletet dolgozott ki a szilárd halmazállapotnak a csapadékhullás 
folyamatában játszott szerepéről. 1930-ban és 1932-ben hosszabb előadás sorozatot tartott M oszk
vában. Bergeron professzor a magyar meteorológusoknak is személyes ismerője volt. 1970-ben a 
centenáriumi ünnepségre Budapestre látogatott, és a tudományos szim pózium  keretében 
„Mezometeorológiai tanulmány a csapadékeloszlásról” (Pluvius-terv) címmel tartott előadást. 
A bergeni iskola utolsó képviselője volt.

V a r g a  M ik ló s
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A leh e tség es ven tillá c ió s fo lyo só k  fe lté rk ép ezése  
érdesség i p a ra m éterek  a lap ján  e g y  városi terü leten

1. Bevezetés
A városi és a természetes területek felszínének geomet
riája, víz és energiaegyenlege jelentősen eltér, ennek ha
tására létrejön egy jellegzetes tulajdonságokkal rendel
kező városi klíma. Az egyik legfeltűnőbb jelenség a 
városi légtér termális módosulása (városi hősziget, urban 
heat island -  UHI), valamint a városok területén -  a fel
színnek a külterületeknél jóval nagyobb érdessége miatt 
-  az átlagos szélsebesség kisebb (Oké, 1987). Viszont 
megfelelő időjárási körülmények között létrejöhet egy 
lokális légáramlási rendszer is, az ún. városi szél, amit a 
jól ismert tengeri-parti szél analógiájaként értelmezhe
tünk. Kialakulásának alapfeltétele a gyenge regionális 
légáramlás, hajtóerejét a városi légtér magasabb hőmér
séklete szolgáltatja. Ha a vízszintes hőmérsékleti (és 
ennek következtében a nyomás) gradiens megfelelő 
mértékű, akkor az UHI középpontjának (ami gyakran 
egybeesik a városközponttal) irányába beáramlás jön 
létre a felszín közeli légrétegekben. A hőszigetnek 
köszönhetően a központban egy feláramlási zóna alakul 
ki és a magasabb rétegekben a vidéki területek felé 
irányuló ellenáramlást tapasztalhatunk (1. ábra).

Nappal a beáramlás a tetőszinti réteg (urban canopy 
layer -  UCL) felett figyelhető meg, mivel ilyenkor a 
besugárzás hatására a tetőszintbe helyeződő aktív felszín 
miatt ez a légréteg melegedik fel jelentősebben. Ebben 
az időszakban az erőteljes légköri labilitás miatt a kisebb 
horizontális hőmérsékleti gradiens (azaz gyengébb UHI) 
is elegendő az áramlási rendszer kialakulásához. Éjjel a 
tetőszint alatt az épületek közti légrétegben (azaz az 
UCL-ben) egy nagyobb hőmérsékleti gradiens tapasztal
ható, mivel a hőszigetet kialakító tényezők ekkor ebben 
a rétegben éreztetik hatásukat, ezért a beáramlás is itt 
jelentkezik (Barlag and Kuttler, 1990).

Ez a cirkulációs rendszer lehetőséget ad a városi le
vegő minőségének javítására (Vukovich, 1971). A beá
ramlás mélysége a felszínérdesség függvénye, tehát ahol 
az érdesség alacsony és közvetlen kapcsolat van a kül
területekkel, ott a beáramlás elérheti a város központi 
területeit és mérsékelheti a légszennyezettséget. Ezeket a 
területeket áramlási vagy ventillációs folyosóknak 
nevezzük.

A felszín légáramlásra gyakorolt hatásai az érdességi

paraméterekkel* számszerűsíthetők. Ezek a paraméterek 
azt jellemzik, hogy a felszín milyen hatékonyan alakítja 
át a légáramlás energiáját turbulens mozgásra a felszíni 
határréteg alsóbb rétegeiben (Davenport et al, 2000). 
Munkánkban a leggyakrabban használt paramétereket, 
így az érdességi magasságot (zo) és az érdességi 
rétegvastagságot ( z j  alkalmazzuk (Lettau, 1969).

Az érdességi rétegvastagság (Zd) a szélsebességprofil -  
amit a felszíntől távolodva megközelítően logaritmiku
sán növekvő értékekkel írhatunk le -  érdességi elemek 
miatti eltolódását jellemzi. Ez áramlástani szempontból 
úgy fogható fel, mintha a Zd értékkel jellemzett magas
ságba helyeződne át a felszín, hiszen az ez alatti 
légrétegben található áramlások már nincsenek kapcso
latban és nem gyakorolnak lényegi hatást a magasabb 
légrétek áramlási viszonyaira. A z0 a felszín érdességi 
elemeinek együttes fékező hatását méri, formálisan azt a 
felszín (vagy a légáramlások számára felszínként 
viselkedő réteg) feletti m agasságot jelöli, ahol a 
szélsebesség nullává válik. Nagysága függ az érdességi 
elemek nagyságától, alakjától és eloszlásától. Értéke a 
nyugodt vízfelszín néhány század mm-étől az erdők és 
települések néhány m-éig terjed.

A teljesség igénye nélkül néhány további fontos para
méter -  amelyek részben a z0 és zA meghatározásához 
szükségesek -  még az épület alapterület arány (kp), az 
épület alapterület arány magassági szintenként (ap(z)), a 
frontális felület arány (XF), a teljes kitettség arány, a 
magasság-szélesség arány, a frontális felülettel súlyozott 
átlagos magasság, az effektív magasság (Matzarakis and 
Mayer 1992, Bottema 1997, Grimmond and Oké 1999, 
Burian et al, 2002). Burian et al. (2002) munkájukban 
egy kimerítő összefoglalást adnak a leggyakrabban 
használt érdességi paraméterek kiszámításáról egy Los 
Angeles központi részén fekvő mintaterületen. Az 
érdességi paraméterek számítását térinformatikai rend
szerben (GIS) végezték, amihez 3D városi adatbázist, 
felszínborítási adatokat, digitális domborzatmodellt 
(DEM) és úthálózati térképet használtak fel. Az átlagos 
paramétereket a teljes területre és felszínhasználati 
kategóriánként is kiszámolták, továbbá magassági szin
tenként és gridhálózatra is végeztek kalkulációkat.

Grimmond and Oké (1999) említést tettek egy a fák 
porozitását leíró együtthatóról. Úgy véljük, hogy egy 
ehhez hasonló paraméter, ami nem a fák, hanem az UCL 
porozitását írja le, hasznos lehet a városi területek áram
lási viszonyainak vizsgálatához.

Amennyiben sikerül érdességi paraméterek térbeli 
eloszlásának feltérképezése, lehetőség nyílik arra, hogy 
meghatározzuk a városi levegőkörnyezet számára 
előnyös hatással bíró áramlási folyosók feltételezett
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helyeit. Matzarakis and Mayer (1992) így összegzik az 
áramlási folyosókra vonatkozó feltételeket:
(a) az érdességi magasság értéke kisebb 0,5 m-nél,
(b) elhanyagolható mértékű az érdességi rétegvas

tagság,
(c) legalább 1 km hosszú,
(d) szélessége legalább kétszer-négyszer nagyobb a körül

vevő objektumok magasságánál, de legalább 50 m,
(e) szélei csak kis mértékben tagoltak,
(f) a folyosóban lévő érdességi elemek szélessége 

nem nagyobb a folyosó szélességének 10%-ánál,
(g) a folyosóban lévő objektumok magassága nem na

gyobb 10 m-nél,
(h) a folyosóban lévő objektumok hosszabbik oldala 

párhuzamos a folyosó oldalaival,
(i) egy adott objektumra vonatkozó magasság-széles

ség arány a folyosón belül nem lehet nagyobb 
épületek esetén 0,1 és fák esetén 0,2-nél.

Hogy valóban hasznosak legyenek ezek a folyosók, 
fenntartásuk és továbbfejlesztésük érdekében a követ
kezőkre érdemes odafigyelni (Barlag and Kuttler 1990):
(i) meg kell őrizni a közel egyenes, nyílt és a központ 

felé irányuló területeket,
(ii) ezeken a szabad területeken a felszín érdességét 

alacsony szinten kell tartam,
(iii) a beáramlási területek felszínborítását úgy érdemes 

változtatni, hogy hűtő hatást fejtsen ki a város- 
központ felé áramló levegőre,

(iv) minimalizálni kell a légszennyezést azokon a 
területeken, ahonnan a beáramló levegő származik.

M unkánk célja, hogy egy olyan felszínérdesség 
térképezési eljárást dolgozzunk ki, ami morfometrikus 
módszeren alapul és egy 3D épület-adatbázist használ 
fel egy teljes városra kiterjedő mintaterületen. Bő
vebben:
(i) bemutatjuk a térképezési eljárásnál alkalmazott 

morfometrikus számítási módszer alkalmazását 
szabálytalan épületelrendezés esetén,

(ii) tárgyaljuk a városi tetőszint réteg porozitás 
számításának megközelítési lehetőségeit,

(iii) kijelöljük a lehetséges áramlási folyosókat a szá
mított érdességi paraméterekre és a további geo
metriai jellemzőkre vonatkozó kritériumok 
alapján.

2. A vizsgált terület és a felhasznált adatok
Szeged (46°É, 20°K) sík területen fekszik az ország DK- 
i részén, tengerszint feletti magassága 79 m körüli. A 
Trewartha-féle klímaosztályozás alapján a D. 1 osztályba 
(kontinentális klíma hosszabb meleg évszakkal) tartozik, 
hasonlóan az ország nagy részéhez (Unger 1996). A 
város közigazgatási területe 281 km2, azonban a városi
asnak tekinthető területek mindösszesen 30 km2-re ter
jednek ki. Szerkezete jellegzetesen körutas-sugárutas, a 
lakosság száma 165 000 fő körüli.

Az utóbbi néhány év szegedi városklimatológiai vizs
gálatai, ideértve a kiterjedt UHI méréseket és a városi 3D 
épület-adatbázis létrehozását, egy 26 km 2-es területre 
terjedtek ki (2. ábra) (pl. Unger 2006). Jelen munka 
támaszkodik a korábbi eredményekre, ezért ebben az 
esetben is ezt választottuk vizsgálati területnek.

2. ábra A vizsgált terület és a frontális felület számítási zónái 
Szegeden

A 3D épület-adatbázis több mint 22 000 épület magas
sági és egyéb geometriai adatait tartalmazza az ArcView 
shape formátumú fájl attribútum táblázatában. Azért ezt 
a szoftvert választottuk, mert az adatok tárolása mellett a 
később részletezendő számítások is elvégezhetők a 
segítségével. Az adatbázis felépítésének és létrehozásá
nak részletes leírása megtalálható Unger et al. (2006) 
munkájában.

3. A felszín légáramlásra gyakorolt hatásának 
számszerűsítése
3.1. A felszínérdesség számítása
Az érdességi magasság és az érdességi rétegvastagság 
kiszámítására számos módszer ismeretes, melyek három 
csoportba sorolhatók (Grimmond et al. 1998):
(i) mikrometeorológiai módszerek, amelyek a terepen 

elvégzett szél és turbulencia méréseken alapulnak,
(ii) érdesség osztályozási módszerek, amelyek egy 

területet vizuális megfigyelés alapján sorolnak be 
érdességi osztályokba,

(iii) morfometrikus módszerek, amelyek a felszíngeo
metria számszerűsítésén alapulnak.

A legtöbb mikrometeorológiai módszer során egy 
(vagy néhány) megfelelően felműszerezett toronyban 
több szinten szél és turbulencia méréseket végeznek és 
az itt mért adatokból kiindulva a logaritmikus szélprofil 
egyenlet alapján számítják ki az érdességi magasság és 
érdességi rétegvastagság értékekeit. Az egyenlethez 
szükséges legalább három szélsebesség adat, amit külön
böző -  az átlagos érdességi elemek feletti -  magassá-
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gokban mérnek. A becsült érdességi értékek a szélirány 
függvényében eltérőek és az eljárás igen érzékeny a 
hibákra (Oké 2004). Ez a módszer nem alkalmas rész
letes érdességi térképezés elvégzésére, mivel igen költ
séges és szinte lehetetlen vállalkozás lenne a megfelelő 
térbeli felbontáshoz szükséges mérőtornyok telepítése 
egy kiterjedt városi területen.

Az érdesség osztályozási eljárások alapelve az, hogy a 
vizsgált területen a z() és z.tj értéke megközelítőleg azonos 
lesz egy hasonló felszínborítású területen korábban mért 
értékekkel. A széles körben elterjedt Davenport módszer 
8 érdességi osztályt tartalmaz. Egy területet vizuális 
módszerrel sorol be ezen osztályok valamelyikébe, ami
hez légifotókat vagy felszínborítási térképet használ fel 
(Davenport et al. 2000). A  módszer előnye az, hogy a 
lehetséges hiba mindig kisebb az adott érdességi osztály
ba tartozó zo értékek intervallumánál, azonban csak két 
olyan kategóriát tartalmaz, ami a beépített területekre 
vonatkozik, tehát nehezen alkalmazható városi környe
zetek részletes érdesség térképezésére (Oké, 2006).

Számos morfometrikus módszer ismeretes, melyek 
mindegyike a felszín morfológiáját leíró adatbázison ala
pul. Az egyszerűbbek az érdességi elemek átlagos ma
gasságát és sűrűségét veszik számításba (pl. Counihan 
1975, Bottema 1997). A  kifinomultabb eljárások már 
figyelembe veszik a frontális felület arányt, az átlagos 
magasságot és épület sűrűséget is (Grimmond and Oké, 
1999).

A  fent említett módszerek szabályos épület-elrende
zést alkalmazó szélcsatorna kísérleteken alapulnak. 
Kevés olyan módszer van, aminél megkísérelték az 
összefüggést kiterjeszteni szabálytalan (tehát a valóságot 
sokkal jobban közelítő) elrendezésre. Az egyik ilyen a 
Bottema and Mestayer (1998) által bemutatott, melynek 
során a felszínérdesség térképezést egy 2,7 km x 2,2 km 
méretű városi területen végezték el. A módszer katasz
teri adatbázison alapul (vektoros formátumú épület-adat
bázis) amiben az épületeket poligonok reprezentálják, 
melyekhez épület alap- és tetőmagassági adatok tartoz
nak. A számítás alapja az általuk rugoxel-nek nevezett 
térbeli egység, ami egy 2D-s gridcella és a mérete 50 m 
és 450 m között változik. Az épület-poligonokat úgy 
alakították át, hogy mindegyik konvex legyen és belefér
jen egy rugoxel-be. M inden ilyen cellára kiszámították a 
Zo és Zd értékeit, am iket mint cellánkénti átlagos 
értékeket foghatunk fel.

Ratti et al. (2006) a A/>, zH, XF értékeket az irodalom
ból már ismert képletek alapján (Grimmond and Oké, 
1999) egy olyan felszínmodellből számították ki, amely 
tartalmazza a domborzatot és a vizsgált városi terület 
épületeit. Azonban számításaik csak kis területre (400 m 
x 400 m) vonatkoztak három  városban (London, Berlin 
és Toulouse).

Munkánkban az érdességi magasság számításának 
alapja egy olyan morfometrikus módszer, mely eredeti

leg szabályos épület-elrendezésre készült, azonban 
bizonyos közelítéssekkel és egyszerűsítésekkel Bottema 
and Mestayer (1998) szerint alkalmazható szabálytalan 
elrendezés esetében is:

f  \

zo = { h - z d )exp
V 0,5

te

C  Dh '  J
( 1 )

ahol h a térfogattal súlyozott átlagos magasság (h = 
(X(épület magasság * az épület térfogat))/(a teljes épület 
térfogat)), A  a Kármán konstans (0,4), CDh a légellenál
lási együttható (0,8) (Counihan 1975, Bottema and 
Mestayer 1998). A  képlethez továbbá szükséges a fron
tális felület arány (ÁF). ami a következő módon számít
ható ki: A/,(6) = (az épületek frontális felületeinek 
összegei0)Kíí teljes vizsgált terület) (Burian et al. 2002, 
Ratti et al. 2006). A  0 szög az áramlási iránynak felel 
meg, mivel ettől függ az áramlásra hatást kifejtő frontális 
felület nagysága. A konstansok behelyettesítésével az (1) 
egyenlet a következő egyszerűbb formát kapja:

= { h - z d ) e xp
0,4

U
(2)

Az érdességi rétegvastagságot egy egyszerű hatvány- 
közelítéses képlettel számíthatjuk ki:

= * - o , r (3)

ahol AP az épület-alapterület arány (XP = (az épületek 
alapterületeinek összege)/(a vizsgált terület nagysága)). 
Szabálytalan épület-elrendezés esetén ez a képlet egy 
egyszerű közelítést ad a Zd értékére, anélkül, hogy szám
ba venné az épületek és az azok között a légáramlás által 
létrehozott recirkulációs zónák térfogatát (Bottema and 
Mestayer 1998).

A  képletek kiszámításához olyan kisebb területegy
ségekre van szükség, amelyeket szabályos épület-elren
dezés esetén könnyű értelmezni, viszont egy valódi 
városi terület esetében már nem olyan egyértelmű a 
lehatárolásuk. Továbbá megállapítható, hogy a frontális 
felület számítása egy szabályos gridhálózatra nem lehet
séges, mivel számos épület nagyobb, mint egy cella, ill. 
jelentős számú épületet a cellahatárok kereszteznek 
(Burian et al. 2002). Ezért -  összhangban a Grimmond 
and Oké (1999) által bemutatott megközelítéssel -  a 
vizsgált területet szabálytalan alakú „telek” poligonokra 
bontottuk fel, amely felosztásnak az alapját a szomszé
dos és érintkező épületekből összevont épülettömbök 
adták (3. ábra). A  poligonok lehatárolása az ArcView 
egy beépített algoritmusával (Assign Proximity) történt, 
amely működése során egy adott vizsgált terület minden 
pontjában megállapítja, hogy az a pont egy előre 
megadott pont vagy poligon adatbázis melyik eleméhez 
esik legközelebb. Az ilyen elv alapján az azonos objek
tumhoz (ebben az esetben épülettömbhöz) közel eső 
pontok így egy szabálytalan poligont alkotnak.
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3. ábra A „telek” poligonok lehatárolása a vizsgált terület egy 
részletén (a: épülettömbök, b: különálló épületek határai, c: „telek 

poligonok határai)

A számításhoz szükséges paraméterek értelmezését a
4. ábra szemlélteti. A poligonok lehatárolását követően 
kiszámítottuk a teljes poligon területet (Ar) (4.a ábra). 
Az épület alapterület (AP) nem más, mint az egy épület
tömbbe tartozó épületek alapterületeinek (API, AP2, AP3, 
..., APn) összege. Az adott poligonra vonatkozó épület- 
alapterület arányt (XP) az épület alapterület és a teljes 
poligon terület hányadosa adja (Á.P = A ,/A T).

A frontális felület arány meghatározásához szüksé
günk volt az épületeknek egy adott irányba vett frontális 
felületére (4.b ábra). Az egy épülettömbbe tartozó 
épületek frontális felületeinek (AFI, AF2, AF3, ..., A Fn) 
összege adja a teljes frontális felületet (AF). Mivel fő 
célunk az volt, hogy a felszínnek a város által generált 
hősziget cirkulációra gyakorolt hatását vizsgáljuk, ezért

4. ábra A számításokhoz szükséges paraméterek és azok értelmezése 
szabálytalan épületelrendezés esetén

ilyen számítási zónában a városközpont felé irányuló 
áramlást tételeztünk fel (2. ábra). A frontális felület 
kiszámítását egy Avenue script formátumú algoritmussal 
oldottuk meg. Az algoritmus vetítő egyeneseket rajzol a 
vizsgált területre -  a felhasználó által meghatározott fel
bontásban -  és ezek segítségével elvégzi a felhasználó 
által definiált irányban tapasztalható frontális felület 
összegzését (4.b ábra). A számítás alapelve, hogy min
den egyenes mentén a poligonok mindegyikében meg
keresi a legnagyobb épületmagasságot. A frontális 
felület az adott telek poligonra eső egyeneseknél mért 
legnagyobb épületmagasságok és a kiértékelésnél beállí
tott felbontás szorzatainak összege. Az algoritmust mind 
a 8 számítási zónában (2. ábra) 5 m-es felbontással, 
külön-külön futtattuk le.

3.2. A városi tetőszint réteg porozitása
A  városi légtér átjárhatóságának jellemzése fontos fela
dat, ezt jól jelzi, hogy már vezettek be hasonló informá
ciókat szolgáltató paramétereket, például az 1. fejezetben 
említett ocP(z), amely az épületek által egy adott rétegben 
elfoglalt térfogatot számszerűsíti (Burian et al, 2002). 
Vizsgálatunkban egy új paramétert (városi porozitás) ve
zettünk be a városi légtér átjárhatóságának jellemzésére. 
A városi porozitást egy olyan paraméterként értelmez
zük, ami megmutatja, hogy mekkora az UCL-en belül a 
nyílt légtér térfogatának aránya a teljes vizsgált légtérhez 
viszonyítva, azaz mekkora az átjárható légtér részaránya.

A városi porozitás számítása két megközelítés alapján 
végezhető el. Az első módszer az UCL vastagságát a tel
jes városi területre egységesnek (hconst) tekinti. A szá
mításokhoz szükséges az adott poligon alapterülete (Ar ) 
és a rá eső épülettérfogat (V). így az első módszerrel szá
molt porozitás (Ph-const) képlete egy poligonra a követ
kező:

h-const
AT-Kon, - V

' hCOmt
(4)

ahol hconst érték a teljes vizsgált területre vonatkozó 
épület-adatbázis alapján határozható meg, úgy hogy az 
ennél magasabb épületek száma elenyésző legyen a tel
jes épületszámhoz viszonyítva. Megvizsgálva az adat
bázisban szereplő épületmagasság adatokat, arra a 
következtetésre jutottunk, hogy az UCL magassága 
Szeged esetében 40 méternek tekinthető (hconst = 40 m).

A  második módszernél a poligononként eltérő UCL 
magasságot veszünk számításba. Az így értelmezett 
porozitást í0 k-var) egy poligonra a következő képlet írja 
le:

_  sxTAr ■ h.UCL
h-\ar

' K jcl
(5)

ahol hUCL minden poligon esetében az ott található leg
magasabb épület magasságával (hmax) egyezik meg (hrnax 
-  huct)- Ez alapján a vizsgált területen a városi tetőszint
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5. ábra a: Az érdességi magasság (zo) térbeli szerkezete és a potenciális áramlási folyosók, b: a érdes ségi 
rétegvastagság (z ĵ) térbeli szerkezete (c: azon terület határa ahol a Zo< 0,5, d: potenciális áramlási

folyosók)

6. ábra a: Az 50 x 50 m-es cellahálózat a vizsgált terület egy részén, b: a potenciális áramlási folyosók 
kritériumai alapján lészült kompozit térkép

réteg magassága 6,59 m és 
63,4 m között változott és 
átlagosan 12,19 m volt.

4. A számolt 
paraméterek térbeli 
eloszlása és a poten
ciális ventillációs 
folyosók lehatárolása
A számítások elvégzését 
követően megkaptuk a fel
szín érdességét jellemző 
paraméterek „telek” poli- 
gonokra vonatkozó érté
keit. Ezen értékek alapján 
már vizsgálható az érdes
ség városon belüli elosz
lása, illetve lehetőségünk 
van a potenciális ventillá
ciós folyosók lehatáro
lására.

A 1. fejezetben felsorolt 
összes feltételt -  a minta
terület poligonokra bontása 
miatt -  nem tudjuk a munka 
jelenlegi állásánál figyelem
be venni. Ezért első lépés
ként megkerestük azon 
területeket, amelyek tel
jesítik az áramlási folyosók 
három legfontosabb kritéri
umát: (a) a zo értéke kisebb 
0,5-nél, (b) a értéke 
elhanyagolható mértékű és 
(c) elegendően nagy a 
hosszúsága (> 1000 m) 
(Matzarakis and Mayer, 
1992). A szakirodalomban a 
ritkán és alacsony épüle
tekkel beépített városi 
területeken a z.j értékét 3 m- 
nél kisebbnek írják le 
(Grimmond and Oké 1999, 
Burian et al 2002, 2004), 
ezért szempontunkból ezt a 
Zd értéket tekintettük elha
nyagolhatónak.

A vizsgálat az érdességi 
paraméterek térbeli elosz
lásának figyelembe véte
lével történt. Az 5. a ábrán 
nyilakkal jelöltük azokat a 
területeket, ahol a zo ér
tékek alapján
(zq < 0,5) potenciális ven-
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tillációs folyosókat feltételezhetünk. Az 5.b ábra szerint 
a Zd értékek is elhanyagolható mértékűek ezeken a 
területeken.

Következő lépésként a negyedik (d) feltételt (a szé
lesség legalább 50 m) is figyelembe véve kísérletet tet
tünk a potenciális ventillációs folyosók pontosabb 
lehatárolására. Ehhez létrehoztunk egy olyan kompozit 
térképet, ami egy speciális 50 x 50 m oldalhosszúságú 
gridhálózatra épül (6.a ábra). Ez az oldalnagyság 
összhangban van az áramlási folyosók minimális szé
lességére vonatkozó (d) kritériummal. A cellák oldalai 
minden egyes áramlási zónában (2. ábra) párhuzamosak 
illetve merőlegesek a feltételezett áramlási irányra.

A cellák logikai értékei azon poligon zo és Zj értékei 
alapján kerültek megállapításra, amelyik poligonra a 
cella középpontja esett. Igaz értéket akkor kaptak, ha 
megfeleltek az áramlási folyosók két fő kritériumának 
(zo < 0,5 m, Zd< 3 m). Ezt követően a legalább 1 km 
hosszan összefüggő, igaz értékekkel rendelkező cellákat 
kellett leválogatnunk, hiszen ez az érték tekintendő a 
folyosók minimális hosszának. A végeredményként 
előállt kompozit térképen már jól kirajzolódnak a 
megfelelően hosszú és alacsony érdességű zónák, azaz a 
potenciális áramlási folyosók helyei (6.b ábra).

Vizsgálataink kiterjedtek a Ph_40 (7.a ábra) és a PA_var 
(7.b ábra) értékek térbeli eloszlására is. A két ábra 
alapján kijelenthető, hogy a paraméterek térbeli 
szerkezete hasonlatos az érdességnél tapasztalt struk
túrához. A lehetséges áramlási folyosók területén itt is 
alacsony értékeket találunk.

A városi Ph-mr paraméter alapján további olyan 
területeket azonosíthatunk, amelyeknek fontos szerepe 
lehet a város átszellőzésében. Az északi részen található 
nagy kiterjedésű panel lakótelepeknek fontos tulajdonsá
ga, hogy a magas épületek viszonylag ritkán helyezked
nek el és köztük nagy kiterjedésű szinte teljesen nyitott 
zöldterületek vannak. E speciális beépítési típus miatt 
ezeken a területeken is valószínűsíthetünk valamennyi 
beáramlást annak ellenére, hogy a területre jellemző fel
színérdesség viszonylag magas.

A városi tetőszint réteg porozitásának vizsgálata azért 
jelentős, mert míg az érdesség alapján a magasabb 
légrétegek áramlási viszonyaira következtethetünk, 
addig -  mint említettük -  ez a paraméter a városi légtér 
átjárhatóságáról tájékoztat. Tehát, ahol mind az ér
desség, mind pedig a porozitás értékei alacsonyak, nagy 
valószínűséggel ott alakulhat ki egy olyan beáramlás a 
város területén, amely a felszínközeli légrétegekre is 
kedvező hatást tud gyakorolni.

5. Összegzés
A városi mintaterületünk egészére kiszámítottuk a fon
tosabb érdességi paramétereket. Ez a számítás egy 3D 
épület-adatbázison alapult és jóval részletesebb a leg
több hasonló vizsgálatnál (Bottema and Mestayer, 1998,

Burian et al, 2002, Ratti et ál, 2006). Módszerünk az 
ún. „telek” poligonokon alapult, amelyhez hasonlót 
ismereteink szerint nem használtak a korábbi vizsgála
toknál.

A kiszámított paraméterekkel meghatározhattuk a po
tenciális ventillációs folyosók lehetséges elhelyezke
dését. Ezek a ventillációs folyosók fontos szerepet játsz
hatnak a hősziget cirkuláció kialakulásában, továbbá 
jelentősen hozzájárulhatnak a városközpont hűtéséhez és 
légszennyezettségének mérsékléséhez.

Eredményeink alapján a várostervezés során felhív
hatjuk a figyelmet a feltételezett ventillációs folyosók 
elhelyezkedésére. Ez lehetőséget biztosíthat arra, hogy 
tudatos fenntartásuk, esetleg bővítésük esetén az ott beá
ramló friss és tiszta levegő kedvező hatást fejthessen ki 
mind a szennyezettség, mind pedig a humánkomfort 
szempontjából.
Köszönetnyilvánítás
A kutatást az OTKA (T/049573 és K-67626) támogatta.
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Mészáros Ernő:
A levegő megismerésének 
története
Tudománytörténeti előadásokat, írá
sokat gyakran közhelyszerűen, de 
többnyire nem indokolatlanul azzal 
kezdünk: már a régi görögök is... A 
levegő megismerésének története 
azonban még ennél is messzebbre 
nyúlik vissza az időben, hiszen a 
légkörrel távoli elődeink is közvetlen 
kapcsolatban éltek. Folyamatosan 
tapasztalták -  esetenként elszen
vedték -  változásait, jelenségeit.

Eszméletre még éppen csak éb
redő őseink életét is alapvetően 
befolyásolta az időjárás, az éghajlat 
alakulása. Észlelték, tapasztalták a 
légköri jelenségeket, bár magya
rázatukkal még aligha foglalkoztak. 
A villámcsapások keltette tüzek 
fontos szerepet töltöttek be a tűz 
megismerésében, birtokbavételé
ben, az emberi fejlődés magasabb 
szintre lépésében.

A gondolkodás fejlődésével, a hi
edelemvilág kialakulásával a légkör 
hol kedvező, hol hátrányos, pusztító 
jelenségeit eleink egyre inkább 
különböző istenek tevékenységének 
vélték, akiknek igyekeztek a ked
vükbe járni, hogy megfelelő időjá
rással ajándékozzák meg őket. Nem 
tudjuk, hogy ez a gondolkodásmód 
mikor jelent meg az emberiség 
fejlődése során, az ókori kultúrák
ban azonban már egyértelműen 
nyoma van. Ha már a régi görö
gökre hivatkoztunk a bevezető mon
datban, akkor elég csak a gyakran

K ö n y v ism e r te té s
villám okkal a kezében ábrázolt 
Zeuszra gondolnunk. Az, hogy egy- 
egy ősi kultúra milyen összetett 
hiedelemvilágot épített ki, nagy
mértékben függött az időjárásnak 
való kiszolgáltatottságától.

A levegő tényleges mibenlétének 
vizsgálata azonban valóban az ókori 
görög civilizáció filozófusaihoz kötő
dik. Tisztában voltak azzal, hogy a 
levegő anyag, és az egyik őselem
nek tekintették. Ez a feltevés egé
szen a modern kémia megjelené
séig, kétezer éven át elfogadott volt!

A görög filozófusok már az i.e. 6 . 
századtól próbálkoztak racionális 
magyarázatot adni a szél, a villám
lás, a mennydörgés, a különböző 
optikai jelenségek (szivárvány, 
haló, stb.) keletkezésére. A kor

S  MÉSZÁROS ERNŐ
w

« A levegő
«  megismerésének 
« története

ismeretei nagyrészt Arisztotelész 
i.e. 350-ben született összefoglaló 
munkájában maradtak ránk, amely 
a tudományterületet máig jelölő 
Meteorológia címet viselte.

A görög filozófusok nézeteiről és 
más ókori népek (sumérok, babilo
niak, asszírok, hettiták, egyiptomi
ak, perzsák, stb.) légkörrel kapcso
latos hiedelemvilágáról olvasmá
nyos ismertetést kapunk Mészáros 
Ernő akadémikus közelmúltban 
megjelent „A levegő megismeré
sének története” című könyvének 
első fejezeteiből. A továbbiakban 
pedig nyomon követhetjük e terület 
egzakt természettudománnyá fejlő
dését egészen napjainkig.

A középkor első ezer éve keveset 
adott hozzá az ókori ismeretekhez. 
A reneszánsz kibontakozása azon
ban megnyitotta az utat a ter
mészettudományok kibontakozása 
előtt. Kopernikusz, Kepler, Galilei, 
Newton, Torricelli, Pascal és a töb
biek munkái megalapozták a mo
dern meteorológiát. Megszülettek 
az első mérőműszerek (hőmérő, 
légnyomásmérő, légnedvességmé
rő, szélmérő), amelyek a filozófia 
köréből az empirikus tudományok 
közé emelték át a légkörrel kapcso
latos vizsgálatokat. A nagy földrajzi 
felfedezések kora, az óceáni hajózás 
egyrészt megkövetelte, másrészt 
lehetővé tette a légköri és az óceáni 
cirkuláció megismerését. Az újkor 
hajnalán, az 1660-as években meg
próbálkoztak az első meteorológiai 
mérőhálózat létrehozásával is.
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Newon és Euler munkája, Corio- 
lis felismerése lerakta a modern 
dinamikus meteorológia alapjait. 
Bouguer és Lambert fényelnyelő- 
dési törvénye a modern légkör
fizika, a Föld-légkör energiaháztar
tás leírásának egyik alapja. Boyle, 
Mariotte, Guy-Lussac megalkották 
a termodinamika alapegyenleteit, és 
a levegő főbb alkotóinak azonosí
tásával eldőlt, hogy a levegő nem 
(ős)elem, nem is vegyidet, ahogy 
azt a 18. század kezdetén még 
sokan gondolták, hanem gázke
verék.

Mészáros Ernő könyve lépésről 
lépésre vezeti végig az olvasót az 
újabb és újabb felfedezéseken. 
Akiket az említett tudósok élete és 
munkássága részletesebben is érde
kel, azok a könyv szövegétől elkü
lönülő keretes formában ezt is meg
találhatják. Az életrajzok így nem 
törik meg a tudománytörténet ívét, 
ugyanakkor a hasznos, érdekes 
ismeretek mégis megtalálhatók az 
olvasó számára.

Az évszázadok során, különösen 
a távolabbi múltban, számos téves, 
mai szemmel nézve tudománytalan 
értelmezés is született. Azért, hogy 
a laikus olvasónak ne kelljen keres
gélnie a tudomány mai állása sze
rinti helyes magyarázatot, a könyv 
szerzője rögtön a nem időtállónak 
bizonyult állítás mellett közli a 
jelenségek valós magyarázatát is.

Mészáros Ernő könyvének máso
dik része a közvetlenül mögöttünk 
álló két évszázad légkörtudományi 
felfedezéseivel foglalkozik. Ebben 
az időszakban alakultak ki a mai 
meteorológia többé-kevésbé önálló 
szakterületei.

A 19. században jelent meg a le
író éghajlattan, mint önálló terület. 
Egyre többet tud a tudomány a 
felhő- és csapadékkeletkezésről, a 
légköri nyomanyagokról, köztük a 
vízgőz kondenzációjában kulcssze
repet játszó aeroszol részecskékről. 
Feltárják a légkör általános cirkulá
cióját és megjelenik a tudományos 
alapokon nyugvó időjárás-előre
jelzés. Ez utóbbihoz persze már

kiterjedt mérőhálózatra és folyama
tos nemzetközi adatcserére is szük
ség volt. Vajon tudja-e a nem szak
mabeli olvasó, hogy az olyan, ma 
teljesen közismertnek tekinthető 
légköri képződményeket, m int a 
ciklonok, anticiklonok, időjárási 
frontok, kevesebb mint 1 0 0  éve 
fedezték fel, és adtak kialakulásukra 
magyarázatot? 1 0 0  éve még isme
retlen volt a sztratoszféra, a száraz
földi élet létezését lehetővé tevő 
ózon-pajzs?

A légkörtudomány robbanásszerű 
fejlődése miatt a 2 0 . század négy fő 
meteorológiai tudományterülete 
már egy-egy önálló fejezetet kapott 
Mészáros Ernő könyvében.

A korábban megismert dinamikai 
és termodinamikai összefüggések 
alapján a számítógépek megjele
nésével lehetővé vált az időjárás 
számszerű előrejelzése, az objektív 
numerikus prognosztika. Az ipari 
fejlődéssel együtt járó növekvő 
környezetszennyezés magával hoz
ta a levegőkémia önálló tudomány
ággá válását. A savas esők, az ózon
réteg vékonyodása, az antarktiszi 
ózonlyuk, a városi szmogok az 
elmúlt fél évszázad napilapjainak is 
gyakori témái voltak. Az üvegház
hatású gázok globális éghajlatvál
tozással fenyegető légköri felhal
mozódása miatt pedig az éghaj
latkutatás napjaink legfontosabb 
légkörtudományi szakterületévé 
vált. Más bolygók légkörének vizs
gálatáról ma már nem csak a tudo
mányos-fantasztikus regényekben, 
hanem a napilapok tudományos 
rovataiban is olvashatunk.

A 20. század műszaki fejlődése a 
méréstechnikában is soha korábban 
nem látott ütemű fejlődést hozott. 
Az óceánokon úszó bójáktól a 
műholdakig, az automata meteo
rológiai állomásoktól a ballonnal 
vagy rakétával a levegőbe küldött 
szondákig, a legkülönbözőbb távér
zékelési méréstechnikákig (radarok, 
szodárok, windprofderek, lidarok, 
spektrofotométerek, stb.) olyan 
mennyiségű új eszközt bocsátott a 
légkör megismerésével foglalkozó

kutatók rendelkezésére, hogy talán 
terjedelmi okokból hiányzik fel
sorolásuk a könyvből.

A levegő megismerése nem befe
jezett történet. Nem egy olyan 
jelenséget ismerünk, amelyre ma 
sem tudunk minden tekintetben 
kielégítő magyarázatot adni (pl. vil
lámképződés). Mészáros Ernő lebi
lincselő könyvének utolsó fejezete a 
közeljövő légkörkutatásának né
hány kiemelt területét sorolja fel. 
Az időjárás előrejelzés pontosságá
nak növelése, a pontosság időbeli 
kiterjesztése az élet- és vagyonbiz
tonság, a gazdasági hatékonyság 
növelése szempontjából meghatá
rozó feladat. A csaknem bizonyosan 
az emberi tevékenység hatására 
zajló éghajlatváltozás előrejelzése, 
a mérséklési és védekezési stra
tégiák kidolgozásának támogatása 
különlegesen nagy feladatot ró az 
elkövetkező évtizedek éghajlatku
tatására.

A Mészáros Ernő könyvében 
nyomon követett tudományfejlődés 
révén ma már elegendő ismeretünk 
van arról, hogy tudjuk, bolygónk 
különböző szférái -  és önálló ténye
zőként az ember -  állandó kölcsön
hatásban van a légkörrel. A jövő 
szaktudományaiban, így a légkörtu
dományban is, a Föld csak egységes 
egészként kezelhető.

Mészáros Ernő „A levegő megis
merésének története" című 195 
oldalas könyve a M agyar 
Tudományos Akadémia Történettu
dományi Intézetének gondozásá
ban, a természettörténelemmel fog
lalkozó könyvsorozat 2 . köteteként 
látott napvilágot. Ajánlható a szak
májuk történetére kíváncsi meteo
rológusoknak, a légkörtudománnyal 
még csak most ismerkedő egyetemi 
hallgatóknak. Olvasmányos stílusa, 
különösebb előképzettséget nem  
igénylő magyarázatai miatt a tudo
mánytörténet iránt érdeklődő, de az 
adott szakterületen laikus olvasó is 
élvezettel olvashatja, szám talan 
hasznos ismeretre tehet szert belőle.

Haszpra László
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NÉHÁNY SZÓ A G EO-RÓL EGY KONFERENCIA 
RÉSZVÉTEL ÜRÜGYÉN

Szóösszetételekben a geo földre való utalást, azzal való 
kapcsolódást jelent. A GEO rövidítés, ami annyit tesz, mint 
Group of Earth Observation, egy önkéntes együttműkö
désen alapuló nemzetközi szervezet nevét jelenti, melynek 
célja a GEOSS (Global Earth Observation System of 
Systems) megvalósítása. A GEO kormányok és nemzetközi 
szervezetek önkéntes társulása, melyet a III. Földmegfi
gyelési Csúcstalálkozó hozott létre. A 2008. májusi adatok 
szerint az Európai Bizottság és 51 kormányzati, kor
mányközi és regionális szervezet mellett 73 ország a tagja. 
A szervezet a 2005-2015-ös időszakra vonatkozó 10 éves 
megvalósítási terv alapján kívánja megvalósítani a GEOSS-t. 
A végrehajtási terv meghatározza a rendszer jövőképét, 
célkitűzéseit, működési területét, az elvárható előnyöket és 
a kilenc társadalmi hasznosítási területet, ezek a kataszt
rófák, az egészség, az energia, az éghajlat, a víz, az időjárás, 
az ökoszisztéma, a mezőgazdaság és a biológiai sokféleség. 

A program megvalósulása esetén várható társadalmi haszon
-  a természetes és az ember által okozott katasztrófák em

beréletben és anyagai javakban okozott veszteségeinek 
csökkentése,

-  az emberi egészségre és jólétre hatással lévő környezeti 
tényezők jobb megértése,

-  az energiahordozók hatékonyabb kezelése,
-  az éghajlat-változékonyság és változás jobb megismeré

se, becslése, előrejelzése, hatásainak enyhítése és hozzá 
való alkalmazkodása,

-  a vízkörforgalom jobb megismerésével hatékonyabb víz
készlet gazdálkodás megvalósítása,

-  az időjárási információgyűjtés, előrejelzés és veszélyjel
zés javulása,

-  a földi, tengerparti és tengeri ökoszisztéma jobb kezelése,
-  a fenntartható földművelés támogatása, küzdelem a siva

tagosodás ellen, valamint
-  a biológiai sokféleség jobb megismerése, megfigyelése és 

megőrzése.

Mindkét felsorolást átnézve, elmondhatjuk, hogy a 
GEOSS célja mindent megfigyelni, minden (távérzékelt) 
adatot összegyűjteni, hogy mindent jobban, hatékonyabban 
csináljunk. Ez egy nagyon nagyszabású cél. Lehet, hogy túl 
nagyszabású, ha hozzátesszük azt, hogy az együttműködés 
önkéntes, anyagi alapja pedig a csatlakozó országok szintén 
önkéntes felajánlása. A döntéshozókat valószínűleg első
sorban az a cél vezette, hogy bár rendkívül sokat tudnak az 
általuk vezetett világról, mindent azért ők sem tudnak.

Magyarország viszonylag későn, csak 2006-ban csatlako
zott a szervezethez. Hazánkban a politikai akaratot messze 
megelőzte a tudományos érdeklődés és együttműködési 
igény. Czelnai Rudolf kezdeményezésére az MTA évi ren

des közgyűlése már 2005-ben egy ad hoc elnöki bizottságot 
hozott létre a témakör tudományos vonatkozásainak átte
kintésére. Ennek eredményeként létrejött egy szimpózium 
az Akadémián, melyen a kérdésben leginkább érintett föld- 
tudományi szaktekintélyek számoltak be érdekeltségükről a 
GEOSS megvalósulásában. Az előadások írásban is hoz
záférhetők a Magyar Tudomány 2007/5-ös számában. A 
szaktekintélyek aktivitásának hatására hamarosan megszü
letett a politikai döntés is, s Magyarország 2006-ban csat
lakozott a GEO-hoz. Az eredményes további működéshez 
azonban sajnálatos módon még nem jött létre a legalább 
tájékoztatási, koordinálási joggal felruházott GEO nemzeti 
bizottság. Ebben az is közrejátszhat, hogy a GEOSS-ban 
érdekelt vagy ahhoz leginkább kapcsolódó területeken már 
eddig is megalapozott munka folyt, meg talán az is, hogy 
téma felügyeletéhez jogszabályt kellett módosítani. Két, 
igazán nagy, rendszeres műholdas felhasználó van hazánk
ban, a nagy térbeli felbontású, de kisebb időbeli gyakori
ságban érdekelt, a földhasznosítást térképező, termésbecs
lést végző, az FVM háttérintézményeként működő Földmé
rési és Távérzékelési Intézet valamint az Országos 
Meteorológiai Szolgálat, amely nagy időbeli gyakoriságú, 
de kisebb felbontású képekkel dolgozik. A közös szakmai 
érdeklődés hiánya nem hat serkentően a formális együtt
működés kialakítására. Pedig a GEO célja összehangolni a 
műholdas környezeti megfigyeléseket, s lehetőleg ingyenes 
adathozzáférést biztosítani az adatigénylőknek. Ez utóbbi 
valószínűleg kemény dió lesz, elsősorban Európában, ahol 
a műholdas szervezetek fenntartása bizony komoly költ
ségeket ró a nemzeti intézményekre, így az OMSZ-ra is. 
A meteorológusoknak mindenképp magukénak kell érez
niük a szervezetet, hiszen akár célkitűzéseiben, akár 
szervezetében közel áll a meteorológiához. A magyar szó- 
használatban talán nem érződik annyira, ami itt érezhető, 
az, hogy egyenrangúan és markánsan különbséget tesznek 
időjárás és éghajlat között. Ennek van egy számunkra, az 
Országos Meteorológia Szolgálat számára negatív 
következménye, hogy sokan úgy gondolják, az éghajlathoz 
és éghajlatváltozáshoz nem sok köze van a „meteorológiá
nak”. Ugyanakkor a magas szintű döntéshozók érzékelték a 
„meteorológia” jelentős szerepét mind a műholdas távérzé
kelésben, mind a globális megfigyelésben, s ennek követ
keztében a GEO titkárságot a Meteorológiai Világszervezet 
genfi székházába telepítették. Az már csak szépséghiba, 
hogy a WMO székházat sikerült olyan nagyra építeni, hogy 
egy bérlő mindig jól jön a csodapalotába. Meg az is, hogy a 
GEO titkárságra sikerült áttelepíteni egy-két nagy nem
zetközi tapasztalattal bíró, hatékony WMO tisztviselőt.

A meteorológusok és a meteorológiai nemzetközi 
szervezetek (WMO, EUMETSAT. ECMWF) közreműkö
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dése erősen dominál az együttműködésben. Ez a meteoro
lógusi felülreprezentáltság a GEO-IV Miniszteri Csúcsta
lálkozón is megmutatkozott. A megjelent képviselők között 
szép számmal voltak meteorológusok, s hála a hosszú 
nemzetközi együttműködésnek, örömmel fedeztem fel szá
mos régóta ismert meteorológus kollégát.

A csúcstalálkozót 2007-ben a Dél-Afrikai Köztársaság 
rendezte meg. A helyszín választás nem a véletlen műve. 
Bár a GEO önkéntes együttműködésen alapul, kiemelt 
szerepet, társelnöklést vállalt benne az Egyesült Államok, 
Japán, az Európai Bizottság és a házigazda Dél-Afrikai 
Köztársaság. Ezt a társelnöklést a gyakorlati lebonyolítás
ban is szó szerint vették, azaz minden szekciónak négy 
elnöke volt, ami a hatékony tárgyalást nem minden esetben 
segítette elő.

A konferencia legfontosabb eredménye a fokvárosi állás- 
foglalás (Cape Town Declaration) elfogadása volt. A dek
laráció teljes terjedelmében megtekinthető a www.earthob- 
servation.org honlapon.

A konferencián elhangzottak nemzeti beszámolók. 
Oroszország részletes ismertette meteorológiai műhold 
rendszerét. Két geostacionárius holdat állítanak majd pá
lyára. Az Európai Bizottság a GMES megvalósításáról szá
molt be. A GMES -  Global Monitoring for Environment 
and Security egy európai kezdeményezés, az EU egyik leg
fontosabb közösségi programja, amely a környezet és a biz
tonság távérzékelt és felszíni adatokkal való teljes körű 
kiszolgálását kívánja megvalósítani. Az ECMWF egy 
csodálatosan illusztrált előadásban ismertette a globális 
vízgőz előrejelzését. Az Egyesült Államok arról a 100 lé
pésről beszélt, ami a GEOSS létrehozásához vezetett. A 
nemzeti beszámolók mellett a GEO négy munkabizottsága 
(User Interface, Architecture and Data, Capacity Building, 
Science and Technology) is jelentést tett. Sor került a GEO 
bizottsági tagjainak újraválasztására. A nemzetközi 
szervezetekben megszokott módon, politikusán kiegyensú
lyozottan került sor a nagyok mellett néhány kisebb ország 
képviselőjének beválasztására, gondosan ügyelve a házi
gazda és társelnök Dél-Afrikai Köztársaság kellően nagy
számú részvételére is.

A konferenciához egy kiállítás is csatlakozott, amelyen a 
nagy szervezetek (EUMETSAT, ECMWF) mellett az EU és 
néhány nagyobb ország (Kína, Ausztrália, Kanada) is 
bemutatta műholdas tevékenységét. Itt remek képet kapott a 
vendég arról, hogy ma már milyen széleskörűen alkalmaz
zák a műholdas megfigyeléseket, s mind az állami, mind a 
magáncégek milyen sokrétű tevékenységet fejtenek ki. 
Valóban időszerű ezek magas szintű összehangolása, 
legalább a kölcsönös információ átadásban! Ugyanakkor az 
is kitűnt, hogy a GEO/GEOSS tevékenység címszó alatt azt 
adják el, amit egyébként is csinálnak. Tegyük a kezünket a 
szívünkre! A meteorológusoknak lehet újat mondani a nem
zetközi együttműködés területén?

A miniszteri csúcs keretében 11 miniszter és államtitkár 
jelentkezett szólásra. Az eredeti terv szerint Kovács Kálmán 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára 
is részt vett volna, és felszólalt volna a találkozón. Mivel a 
lemondás az utolsó pillanatban történt, a szervezők nem 
törölték a magyar államtitkárt a felszólalók listájáról. Ne
gyedikként megkapta a szót. A kiküldött került abba a nem 
várt, de mindenképp megtisztelő helyzetbe, hogy miniszteri 
helyen szólalhatott fel. Miután magamhoz tértem a meg
tiszteltetéstől, még volt kb. harminc percem arra, hogy 
összeszedjem a gondolataim. Ez az idő épp arra volt elég, 
hogy címszavakban leírjam, mit is akarok mondani.

Felszólalásomban a szokásos felvezető mondatok után 
megköszöntem a GEO titkárság erőfeszítéseit a munka 
összehangolására és a konferencia hatékony megszerve
zéséért. Ezt őszintén mondhattam, mert a korábban némileg 
bírált titkárság jól készítette elő a konferenciát. Megem
lítettem, hogy Magyarország csak 2006-ban csatlakozott a 
szervezethez. Nyilvánvaló számunkra, s ezt a konferencia 
egyik fő tanulsága, hogy nemzeti GEO testületet kell létre 
hozni. Részünkről a legfontosabb, amivel hozzájárulhatunk 
a hatékony működéshez, hogy teljes jogú tagjai kívánunk 
lenni az ESA-nak és az EUMETSAT-nak, s ennek érde
kében jelenleg komoly munka folyik hazánkban. Az adat
megosztási politikát („Data Sharing Policy”) nagyon 
fontosnak ítéljük, de hangot adtam azon kételyemnek, hogy 
az ingyenes és teljes körű adathozzáférés a jelenlegi 
intézményfinanszírozási rendszerben nemcsak Magyaror
szágon, hanem az EU többi államában se járható út, azzal 
együtt, hogy mint szakember teljes mértékben a szabad 
hozzáférés híve vagyok. A szemben ülő német igazgató 
egyetértőén bólogatott. Tudományos szempontokkal kap
csolatban megemlítettem, hogy Magyarország mind az 
aszály-, mind az árvízkérdésben érintett ország. Ez viszont 
szemmel láthatólag meglepetést okozott a hallgatóság egy 
részének. Javasoltam, hogy ne csak az afrikai országok 
esetében érezzék úgy, hogy szükséges az aszály-monitor
ing. Az éghajlatváltozással együtt jár a földhasznosítás vál
tozása, s a GEO-nak érdemes volna erre a kérdésre is kon
centrálnia Közép- és Délkelet-Európában is. Megemlítet
tem a WMO és az UNCCD által kezdeményezett balkáni 
aszályközpontot, amely végül is Szlovéniában kapott elhe-
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lyezést. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a monitoring 
fontos eleme a felszíni kontroll, amely úgy tűnik, hiányzik 
az elképzelésekből. Hozzászólásom úgy látszik valamilyen 
mértékben figyelmet keltett, mivel utána Jósé Achache pro
fesszor, a GEO igazgatója, Michel Jarraud a WMO 
főtitkára, és a volt német igazgató Udo Gärtner is odajött 
hozzám és gratulált. Remélem nemcsak a formális udvari
asság mondatta ezt velük.

Egyedül voltam magyar képviselő, de azért volt rajtam 
kívül magyar résztvevő, Remetey-Fülöpp Gábor szemé
lyében, aki a GSDI (Global Spatial Data Infrastructure 
Association) nemzetközi szervezetet képviselte.

Ha már ilyen távoli, nekünk egzotikus országban kerül 
megrendezésre egy konferencia, akkor, valljuk meg férfi
asán, a kiküldött igyekszik nemcsak a tudományra figyelni. 
A szakmai rendezvény után maradt még másfél nap a tú
ri stáskodásra, hála az alacsonyárú repülőjegynek. Minden 
útikönyv és szóbeli tájékoztató intette az arra járót, hogy 
csak úgy ne csavarogjon a városban, de ha mégis, akkor a 
bádogvárosokat mindenképp nagy ívben kerülje el. Meg
fogadva a jó tanácsot, ezt nem tettem, bár igaz egyik este 
azért kicsit kisétáltam a szállodámból. A hihetetlenül 
viharos szél és néhány nem nagyon megnyerő külsejű 
járókelő azonban visszakényszerített szállásomra. Az 
egyéni felfedezés öröme helyett befizettem egy félnapos 
városnéző, s másnap egy egész napos vidéki túrára. Nem

vagyok egy különösebb természetimádó, egy kis gótikus 
katedrális mindig jobban felkelti a figyelmemet, mint a leg
nagyobb elefánt. Ezen az úton azonban olyan sorozatban 
kerültek elém a természet csodái, hogy még be sem csuk
tam a szám az egyik látvány után, máris tátva maradt a 
következőtől.

Fokváros „központi” nevezetessége a város közepén 
elterülő Asztal-hegy, ahova gyalog is fel lehet menni, de a 
lustább és kevesebb idővel rendelkező látogatóknak marad 
a kötélvasút. Nekem általában ilyen helyen tériszonyom 
van. Most is hosszas vívódás után vettem rá magam, hogy 
beszálljak a kabinba. Indulás után kiderült, hogy ez egy 
nehezített feladat volt, mivel a kabin felfelé haladva még 
körbe is forgott, a jobb kilátás érdekében. A hegytetőn aztán 
elszabadult a természet. Általam nem ismert, mindenféle 
színben pompázó sziklanövények között gyíkok szaladgál
tak, s időnként tarka madarak húztak el felettünk. Mivel a 
kondenzációs szint kb. megegyezett a hegy magasságával, 
alkalmam volt közelről megfigyelni az orografikus fel
hőképződést. Nagyon sajnáltam, hogy csak kis időnk volt a 
nézelődésre. A másnapi túra fő célja a Jóreménység foka 
volt. Előzetes becslésem szerint már az is megéri az egész 
napos zötyögést, hogy az ember eljut a Jóreménység fokára. 
Erre időnként nemcsak afrikai utazás során van szüksége a 
vándornak! Az első lenyűgöző élmény a fókák szigete. 
Hajóval megyünk oda. Hatalmas hullám borítja el az
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élelmeseket, akik jó előre helyet foglaltak a hajó orrában, ez 
mégiscsak az óceán. A fókák megszokhatták a turistákat, 
vidáman lubickolnak a hajó körül, vagy lustán nyújtóznak 
el szigetükön. A pingvinek meglátogatásához még hajóra se 
kell szállnunk. Magas pallók vezetnek hozzájuk. Úgy 
kerülünk közel hozzájuk, hogy szinte semmiben se zavarjuk 
mindennapi életüket. Több tucat turista és egy-két száz 
pingvin jól el van egymás mellett! A fajtáját nem tudom, de 
nemcsak látni, hanem lefilmezni is sikerült tojástörő 
madarat. A digitális fényképezőgép tényleg többet tud, mint 
az analóg. Néhány méter magasról kétszer-háromszor is 
leejtette zsákmányát, amíg el nem tört. Aztán láttunk 
valamilyen szarvas állatot: gazella? impala? antilop? Bo
csánat, hiányoztam a biológia órákon. Idegenvezetőnk 
sajnálkozik, hogy a páviánok nem mutatkoznak. Én is. 
Kárpótlásul látunk néhány struccot, de csak ketrecben. S a 
végén a csúcs, bálnavadászat helyett bálnales. Ott van, 
mondja vezetőnk, de én semmit nem látok. Már csoporttár
saim is örvendeznek, csak én nem látok semmit, aztán a 
bálna, úgy ahogy illik, s ahogy megszoktuk kifújja felfelé a 
vizet. Nem kétség, ott a bálna. Aztán még egyszer, s eltűnik 
az óceánban. Ennyi csoda elég is egy napra. S hogy a szak
máról se feledkezzünk meg, a Fokon észak felé nézve 
felfedezem a WMO GAW hálózat egyik obszervatóriumát, 
dél felé nézve pedig élvezhetem két óceán találkozásának 
lenyűgöző látványát.

Másnap korán repülök haza. Tizenkét óra repülés egybe. 
Teltház a repülőn, minden hely elkelt, nem is kaptam ablak 
mellé helyet. Már indulnánk, csak egy hely üres, a mellettem 
lévő ablakmelletti. Lesz, ami lesz, átülök oda. Már gurulunk, 
amikor beesik a szomszédom. Elnézést kér, és nem teszi 
szóvá, hogy a helyén ülök. Nem forszírozom a helycserét. 
Aztán jön a nagy csalódások sorozata. A Kalahári sivatag

A GEO története

2002 JOHANNESBURG: Fenntartható fejlődés 
csúcs -  szükséges az egyeztetett Föld megfigyelés
2003 EYIAN: G8  megerősíti a Föld megfigyelés 
fontosságát
2003 WASHINGTON: I. Földmegfigyelési Csúcs- 
találkozó
2004 TÓKIO: II. Földmegfigyelési Csúcstalálkozó 
-  GEOSS keretdokumentum
2005 BRÜSSZEL: III. Földmegfigyelési Csúcsta
lálkozó -  GEOSS 10 éves megvalósítási program, 
GEO kormányközi csoport
2005 GLENEAGLES: G8  Csúcs akció terve támo
gatja a GEOSS-t
2007 HEILINGENDAMM: G8  Csúcs megerősíti ve
zető szerepét a GEOSS kialakításában 
2007 FOKVÁROS: IV. Földmegfigyelési Csúcsta

lálkozó -  Fokvárosi deklaráció

felett sok-sok felhő. Nem ezt tanultam az iskolában! Aztán 
kirepülünk az óceán fölé, majd magasabbra, a kijelző szerint 
már 1 1  ezer méter magasan vagyunk, s sebességünk megha
ladja az 1000 km per órát. Az Egyenlítő körül már sűrű fel
hőben szállunk, s dobál is rendesen. Ezt a dobálást még 
egyszer átéljük a Földközi tenger felett. Ez lenne a futóáram
lás? Vagy, ahogy megint újból mondják a jet? A Szahara 
feletti felhők mellett azért jól látszanak a sárgás és vöröses 
sziklák, a homokdombok, kiszáradt folyómedrek. A Niger 
mentén kisebb zöld sávok, öntözött parcellák. Lassan sötéte
dik. Az Alpok felett már csak 750-nel repülünk. Frankfurt 
persze csak késéssel indítja a pesti gépet, a biztonsági szol
gálat valami misztikus EU szabályozásra hivatkozva meg 
elkobozná a fokvárosi repülőtéren vett, szabályosan lera
gasztott zacskóban lévő Pongrácz pezsgőt. Na azt inkább 
nem. Megkóstolom, aztán a maradékot szomorú szívvel 
kiöntöm. Nem elég nekem egy bálna látása, még dél-afrikai 
magyar pezsgőt is hazavinnék?

Dunkel Zoltán

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a  kifejezéseket, 

amelyeket a kislexikonban szerepelnek]

érdességi paraméter, érdességi magasság, érdességi 
rétegvastagság
Gál T. és Unger J.: A lehetséges ventillációs folyosók 
feltérképezése ...

A felszíni tereptárgyak (pl. növények, épületek) által 
keltett áramlásmódosító hatás kifejezésére szolgáló 
mérőszám.

IPCC globális szcenáriók
Bartholy J. és tsai: Milyen mértékű változás várható ...

Az  éghajlatváltozás várható hatásainak és mértéké
nek becsléséhez használt lehetséges forgatókönyvek. 
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) Ne
gyedik Értékelő jelentése négy alapvető szcenáriót 
határozott meg. Ezek (röviden) A l: nagyon gyors gaz
dasági növekedés az évszázad közepén tetőző, majd 
csökkenő népességszámmal; A2: régiónként heterogén 
és összességében lassabb gazdasági fejlődés folyamatos 
népességnövekedéssel; B l: csökkenő nyersanyag
igényű, tiszta és forráshatékony ipari technológiák az 
évszázad közepén tetőző, majd csökkenő népesség
számmal; B2: regionálisan eltérő igényesség a kör
nyezetvédelemmel szemben és folyamatosan növekvő 
népességszám. Az A l forgatókönyvnek csoportja 
ismert a fosszilis energiahordozók felhasználása szem
pontjából. Az A1FI az erősen fosszilis, az A1T a nem 
fosszilis energaihordozókra épülő világgazdaságot vetít 
előre, az A1B pedig az összes energiaforrás egyensúlyi 
felhasználását feltételezi.

Folytatás a 31. oldalon
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B lokkoló  a n tic ik lo n o k  szerepe  n a g y  
csa p a d ék m en n y iség g e l já r ó  idő járási h e lyze tek

k ia la k u lá sá b a n
Bevezetés
Emlékezetesen csapadékos volt a 2000-es év ősze 
Nyugat-Európában (hl. pl. Gyúró, 2001, 2002). Hasonló 
helyzet alakult ki 2006-ban is. Az általános cirkuláció 
szempontjából vizsgálva az adott időszakok időjárási 
helyzeteit, azt lehet megállapítani, hogy valamennyi 
esetben ún. blokkoló anticiklon volt jelen kontinensünk 
térségében. Mivel ilyen helyzetek a Kárpát-medence 
időjárását is jelentősen befolyásolják, ezért megvizsgál
tuk a blokkoló anticiklonok lehetséges szerepét a ma
gyarországi, nagy csapadékmennyiséggel járó időjárási 
helyzetek kialakulásában.

Csapadékos helyzetek eddigi vizsgálatai
A Duna és a Tisza vízgyűjtőit érintő, jelentős mennyisé
gű csapadékhullással járó  időjárási helyzetek kutatása 
hosszú múltra tekint vissza hazánkban. A meteorológiai 
feltételek vizsgálatának a Tisza esetében különös 
fontosságot ad az a tény, hogy az árhullámok sok esetben 
hirtelen alakulnak ki, így a felkészülésre és a védekezés 
közvetlen előkészítésére sokszor csak 1 — 2  napos 
időelőny adódik. Természetesen olyan eset is előfordul
hat (elsősorban a kisebb folyók, patakok vízgyűjtőin), 
amikor gyakorlatilag nincs is időelőny a nagy csapadék 
kialakulása és a levonuló ún. torrens áradás között. Az 
ilyen jellegű árvizek kiváltói rendszerint mezometeo- 
rológiai jelenségek, elsősorban a hosszú ideig fenn
maradó, orográfiai akadályok miatt blokkolt zivatarok.

Az első meteorológiai tanulmányok főként a nyári 
zivatarokat érintették (pl. Héjas, 1898; Bodolai, 1954). 
Később az érdeklődés az időjárási frontokhoz kapcsolódó 
csapadéktevékenység felé fordult (pl. Bodolai és Bodolainé 
Jakus, 1964). A kutatások összegzéseként sikerült mo
dellezni azt a feltételrendszert, amely mellett jelentős árhul
lámok alakulhatnak ki a Kárpát-medence nagy folyóin 
(Bodolainé Jakus, 1983; Bodolainé Jakus et al., 1984; 
Tanczer és Saikó, 1985). A szakterület fejlődésének rész
letes áttekintését Bodolainé Jakus (1996) adja meg.

Napjainkban a numerikus időjárás-előrejelző model
lek új alapokra helyezték a mennyiségi csapadékelőre
jelzés kérdését. A jelenleg használt módszertan részletes 
bemutatását találjuk Homokiné Ujváry és Hirsch (2002) 
munkájában. Az eddigi tapasztalatok viszont azt mutat
ják, hogy a numerikus modellek egyelőre nem tekint
hetők univerzálisan bevethető fegyvernek a napi prog
nózis megfogalmazásakor. Javításra két módon van lehe
tőség: a nagy mennyiségű csapadékot adó légköri 
mozgásrendszerek mezoskálájú, azaz a 1 0 - 1 0 0  kilo
méteres nagyságrendi tartományba eső szerkezetének

vizsgálata, ill. azoknak az időjárási helyzeteknek a meg
adása a szinoptikus tartományban, azaz a több ezer kilo
méteres horizontális kiterjedésű időjárási rendszerek kö
zött, amelyek alkalmával a jelentős mennyiségű csapa
dékképződés megtörténik.

Az első, azaz a mezoskálájú kutatásokkal kapcsolatos 
eredményeknek nagyon jó  összefoglalóját adja Bodo
lainé Jakus és Tanczer (2003) tanulmánykötete. Jelen 
dolgozatunkban a második módszert alkalmazzuk, 
vagyis a közepes földrajzi szélességek cirkulációjának 
olyan helyzeteit vizsgáljuk, amelyekben gyakran alakul 
ki nagy mennyiségű csapadékhullással járó időjárási 
esemény. A kutatásban a légkör egy különleges jelen
ségére, a közepes földrajzi szélességek ún. blocking 
eseményeire fókuszálunk.

A blokkoló anticiklonok szerepe a mérsékelt szé
lességek cirkulációjában
A 30. és a 60. szélességi körök közötti területen általános 
esetben erőteljes nyugatias áramlások dominálnak. Az 
egyes földrajzi szélességeken a légkör hosszú távú ter
mikus egyensúlyának fenntartása érdekében rendszere
sen kialakulnak olyan meridionális perturbációk, ame
lyek lehetővé teszik a trópusokon felhalmozódott hőe
nergia szállítását a pólusok irányába. Ezen perturbációk 
következtében a nyomási képződmények egyes esetek
ben olyan formációkba rendeződnek, amelyek területén 
a magaslégköri áramlások zonális komponense szinte 
teljesen megszűnik, nyomási teknők és gerincek, a föld
felszín közelében pedig ciklonok és anticiklonok jönnek 
létre. Ennek a meridionális hullámzásnak az egyik 
különleges esete az állóhullámok kialakulása, azaz olyan 
anticiklonok létrejötte, amelyek hosszabb ideig, akár 
több héten át is ugyanazon a területen vesztegelnek. Ezt 
nevezi a nemzetközi szakirodalom blockingnak.

A veszteglő anticiklonok első leírása és a blocking elne
vezés első használata Garriott (1904) nevéhez fűződik, 
de ebben az irányban csak a II. világháború befejezését 
követően gyorsultak fel a kutatások, pl. Namias (1947) 
és Bergrren et. al. (1949) tevékenysége nyomán. 
A blocking helyzet felismerésének komplex kritériumait 
Rex (1950) adta meg:
-  a mérsékelt szélességek meghatározó nyugatias áram

lási viszonyai között a sugáráramnak (magaslégköri 
je t stream) két ágra kell hasadnia,

-  a légtömegek mozgása az egyik ág mentén észlelhető 
csak,

-  a két eltérő ág által kifeszített területnek legalább 45 
hosszúsági fokot kell felölelnie,
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-  a formációnak legalább 7 napon keresztül fenn kell áll
nia folyamatosan.
A napi időjárási analízis során ezek a kritériumok túl

ságosan szigorúnak bizonyultak, ezért munkánk során 
némileg enyhébb feltételeket alkalmaztunk.

Ismert tény, hogy blokkoló anticiklonok -  a többi 
anticiklonhoz hasonlóan -  termikusán homogén felszín 
fölött jönnek létre. Ilyen lehet az óceáni vízfelszín több 
millió négyzetkilométer kiterjedésű hasábja, vagy egy 
kontinentális tábla. Az eurázsiai térség alkalmasnak 
tűnik ugyan a feltételek kielégítésére, a tapasztalatok 
viszont azt mutatják, hogy a teljes táblát sosem uralja 
anticiklon, legfeljebb annak egy részterületét. Ilyen 
szokott lenni a Fenno-skandináv térség és a Kelet-euró- 
pai-síkság (Makainé Császár és Tóth, 1978). Ezeknek a 
területeknek a méretét ismerve a hosszúsági fokokban 
mért kritérium erősen túlzónak tűnik, ezért vizsgála
taink során a 30 hosszúsági fok fölötti feltételt alkal
maztuk. Mivel az élettartamra vonatkozó 7 napos felté
tel is csak igen kevés esetben teljesül, ezért minden 5 
nap fölötti élettartamú jelenséget bevontunk vizs
gálatainkba.

Blokkoló anticiklonok területén a meteorológiai 
paraméterek nagyfokú homogenitása, csekély időbeli 
változékonysága jellemző napokon, esetleg heteken 
keresztül. Ezek árvizek és aszályok, az átlagosnál tartó- 
sabban alacsonyabb vagy magasabb átlaghőmérsékletek 
és más időjárási szélsőségek kialakításához vezetnek. 
Ezért is fontos, hogy időben felismerjük a blocking 
képződményeket, lehetőleg még a kezdeti fázisukban, és 
lehetőségeink szerint jelezzük előre várható helyüket és 
fennmaradási idejüket.

A blocking események leginkább a magaslégköri tér
képekről, analízisekről és előrejelzési mezőkről ismer
hetők fel. A blokkoló anticiklonok nyugati oldalán rend
szeresen megváltozik a ciklonok pályája, gyakori a 
ciklonok megrekedése -  bőséges csapadékhullás kísé
retében.

A blocking típusai
Több szerző is elvégezte a blokkoló anticiklonok tipi
zálását (Wiedemann et al., 2002; Petty and Hoskins, 
2003). Munkánk során az elsőként említett típusrend
szert használtuk:

1. ómega-helyzet (1. ábra). Ez a görög betűhöz hason
lítható formáció a magassági térképeken. Ilyen esetek
ben az anticiklon belsejében száraz, derült idő a 
jellemző, gyenge légmozgásokkal, hosszú ideig való 
fennállás esetén komoly szárazsággal. Ugyanakkor a 
képződmény délkeleti, ill. délnyugati peremén megle
hetősen csapadékos az időjárás az ott található nyomási 
teknők, azaz ciklonok hatására. Az ómega-helyzetben az 
időjárási kép előrejelezése meglehetősen egyszerű, 
mivel meglehetősen nagy pontossággal ki lehet jelölni a 
csapadékos és a száraz területek helyét.

(vastag vonal: az 500 hPa-os főizobárszint egy jellegzetes 
izohipszája, vékony folytonos vonal: a ciklon és az anticiklon 

egy-egy izobárja, szaggatott vonal: a hideg és a meleg légtömegek 
egy-egy jellegzetes izotermája a 850 hPa-os főizobárszinten)

2. Rex-típusú blocking (2. ábra). Ez egy „fél 8 -asra”, 
vagy egy fordított „S”-re hasonlító formáció. Ilyen eset
ben egymás szomszédságában épül fel nyomás gerinc és 
teknő. A gerinc tengelye mindig a pólushoz, a teknőé az 
egyenlítőhöz van közelebb. Ilyen helyzetekben a Kelet- 
európai-síkság nagy részén és Skandináviában anticik
lon, ugyanakkor Közép- és Nyugat-Európában ciklon 
alakítja az időjárást.

3. „Tűzgyűrű”, avagy leszakadó anticiklon (3. ábra). 
A közepes földrajzi széleségek egyenlítő felőli peremén 
a szubtrópusi magasnyomású zónák időnként megle
hetősen nagy területeket foglalnak el, és a szomszédos 
anticiklonok össze is kapcsolódhatnak. Ez a folyamat 
vezet a „leszakadó anticiklon”-nak nevezhető helyzet 
kialakulásához. Másik nevét („tűzgyűrű”) onnan kapta, 
hogy a képződmény közepén a délutáni órákban erőtel
jes konvekció figyelhető meg, és a magasnyomású cent
rumot gyűrűszerűén körülölelő zivatarok láncolata 
alakul ki.
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3. ábra A leszakadó anticiklon ("tűzgyűrü"-típusú blocking) 
sematikus képe

4. Kettéhasadó áramlási mező (4. ábra). Ebben a 
helyzetben a magaslégköri sugáráram (jet stream) két 
ágra hasad szét. A két ág mentén meglehetősen gyorsak 
a mozgások és a változások, a két ág által körülölelt 
területen viszont állóvízhez hasonló alacsonnyomású 
zóna alakul ki.

4. ábra A kettéhasadó áramlási mezővel kísért blocking sematikus 
képe

5. Leszakadó alacsonynyomású rendszer (5. ábra). 
Már Pettersen (1956) megfigyelte, hogy egyes esetekben 
a nyomási teknők amplitúdója kiugróan nagy lehet, és 
ezt gyakran követi a teknő tengelyében lévő alacsony-

5. ábra A leszakadó ciklonnal kísért blocking sematikus képe

nyomású zóna leszakadása. Amennyiben ez állóhul
lámként tartósan megmarad egy adott földrajzi hely 
fölött, a blocking jelenségnek egy különleges, ciklonális 
fajtájával találkozunk.

A jelentős csapadékmennyiséggel járó időjárási 
helyzetek kiválasztása
Munkánk során az 1976. és 2005. közötti 30 éves 
időszak nagy csapadékot adó helyzeteit vizsgáltuk meg. 
Az elemzéshez a kiindulási adatokat az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatbázisából kap
tunk. Jelentős csapadékmennyiséggel járó időjárási 
helyzet definíciónk szerint az, amikor a magyarországi 
csapadékmérő állomások legalább háromnegyed részén 
a lehullott csapadék mennyisége -  egymást követő 2  nap 
alatt -  eléri, vagy meghaladja a 10 mm-t. A vizsgálataink 
során azért dolgoztunk a kétnapos időlépcsővel, mert 
gyakorta előfordult olyan helyzet, amikor egy csapadék
rendszer 24 órán túl is a Kárpát-medence fölött tar
tózkodott. Ráadásul a hagyományos módon mért napi 
csapadékösszegek a reggel 7 órától a másnap reggel 7 
óráig tartó időszakra vonatkoznak, így a napos bontást 
alkalmazva sok olyan helyzet kiesett volna látókörünk
ből, amikor a csapadéktevékenység tovább tart a hagyo
mányos napi csapadék észlelési idejénél, ugyanakkor 
mégis jelentős mennyiség hullott az országra. Első lé
pésként összegyűjtöttük ezeknek az időjárási helyzetek
nek a dátumát, majd egyesével megvizsgáltuk, mi 
lehetett a nagy csapadék kiváltó oka.

A blocking vizsgálata
Annak eldöntésére, hogy a korábban kiválasztott csapa
dékos időjárási helyzetben volt-e blocking esemény, az 
Amerikai Egyesült Államok Országos Környezet- 
tudományi Előrejelző Központja (National Centers fór 
Environmental Prediction, NCEP) és az Országos 
Légkörtudományi Kutatóközpont (National Center fór 
Atmospheric Research, NCAR) által készített, és a szá
mítógépes világhálón hozzáférhető magaslégköri térké
peit használtuk a 850 és az 500 hPa-os főizobárszintekre 
vonatkozóan.

Jelentős csapadékmennyiséget adó időjárási helyzet 
1976. és 2005. között átlagosan évente 14-szer fordult 
elő. Blocking eseményhez az említett 30 év alatt évente 
csaknem 1 0  alkalommal volt társítható jelentős mennyi
ségű csapadékhullás (/. táblázat). Érdemes megfigyelni, 
hogy az éves csapadékmennyiség és a blocking hely
zetek gyakorisága között igen erős kapcsolat van (vő. 6. 
ábra).

Elvégeztük a blocking helyzetek tipizálását is a nagy 
csapadékot adó helyzetekre (7. ábra). Kiderült, hogy 
elsősorban a Rex-típusú blocking (22%), a kettéhasadó 
áramlási mező (46%) és a leszakadó alacsonynyomás 
(24 %) esetén várhatunk országosan kiadós csapadékot. 
Nagy csapadék csekély számban előfordult az ómega-
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1. táblázat
év csapadékösszeg

(mm)
csapadékos

helyzet
(db)

blocking
esemény

(db)

1976 610 11 10
1977 578 14 10
1978 558 13 10
1979 631 17 13
1980 681 16 9
1981 569 14 11
1982 553 13 8
1983 470 9 7
1984 613 14 13
1985 636 13 9
1986 492 10 6
1987 645 17 10
1988 558 12 5
1989 566 14 7
1990 503 12 5
1991 626 16 11
1992 487 14 9
1993 537 13 7
1994 539 10 5
1995 692 18 12
1996 670 18 14
1997 519 10 4
1998 731 23 19
1999 809 24 17
2000 433 11 3
2001 609 18 16
2002 564 9 8
2003 467 10 7
2004 687 21 14
2005 746 17 16

összes 17779 431 295
éves átlag 593 14,4 9,8

Az éves csapadékösszeg (mm), a legalább 10 mm-es csapadékhullás
sal járó időjárási helyzetek száma (db) és a jelentős csapadékhullás

sal járó blocking események száma (db)

típusnál is (6 %). A leszakadó anticiklon, azaz a „tűz- 
gyűrű” helyzet fellépésekor viszont 30 év alatt mind
össze kétszer fordult elő nagy csapadék. A két eset is egy 
déli blokkoló anticiklon peremén kialakult hevesebb 
zivataroknak tulajdonítható.

6. ábra Az éves csapadékösszeg (üres hasáb), a jelentős 
csapadékhullással járó időjárási helyzetek (fekete hasáb) és a 

blocking jelenséggel fellépő jelentős csapadékú időjárási helyzetek 
(szürke hasáb) évenkéni száma 1976. és 2005. között

Összefoglalás
A magyar nyelvű szakirodalomban viszonylag ritkán 
lehet találkozni a blocking jelenségkör fogalmával. Dol
gozatunkban igyekeztünk megadni a jelenségkör

7. ábra A blocking egyes típusainak relatív gyakorisága jelentős
csapadékhullással járó időjárási

leírását, valamint szinoptikus klimatológiai vizsgála
tokat végeztünk a Kárpát-medence térségére vonatko
zóan. Megállapítható, hogy a jelentős mennyiségű 
csapadékhullással járó időjárási helyzetek döntő több
ségének kapcsolata van a blocking jelenséggel, és azt is 
sikerült kimutatni, milyen blocking-típusok mellett lehet 
a legnagyobb valószínűséggel szám ítani ezekre az 
időjárási helyzetekre.

Gyúró György és Tóth Tamás 
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O lv a s tu k
Műholdas térképpel a szélenergia 
hasznosításáért
A NASA QuickSCAT műholdjával készült globális tengeri 
széltérkép alapján kijelölhetők azok a helyek, ahol a leginkább 
érdemes part menti szélerőműveket építeni. Az 1999-ben felbo
csátott hold az óceánfelszín közelében fújó szél sebességét és 
irányát képes meghatározni. A mérés radaros elven működik. Azt 
használja ki, hogy a változó szél következtében más-más módon 
hullámzó vízfelületről másképpen szóródnak a fedélzeti radar
berendezés által a vízfelszínre küldött mikrohullámok. A közel 
egy évtizedes átfogó adatbázisból most elkészítettek egy 
széltérképet.

A szélenergia felhasználása során nem keletkeznek közvetlenül 
üvegházhatású gázok. Ezért ezt a bőségesen rendelkezése álló 
„zöld” energiaforrást érdemes volna minél hatékonyabban az 
emberiség szolgálatába állítani. Ezt segíti, ha megbízható informá
cióval rendelkezünk azokról a helyekről, ahol folyamatosan a 
megfelelő erősséggel fúj a szél. Mivel a QuickSCAT adatai a 
tengerfelszínre vonatkoznak, ebben az esetben természetesen a par
tok mentén építendő szélerőművekről lehet szó. Becslések szerint 
a világ energiaszükségletének akár a 10—15%-át is lehetne fedezni 
a szél energiájából. A számítások azt mutatják, hogy a legalkal
masabb helyeken az egy négyzetméterre jutó termelés 500-800 W 
lehet. Az ugyancsak környezetbarát napenergiáéhoz (1 kW/m2) 
képest ez kevesebb ugyan, de azt is érdemes számításba venni, 
hogy a szélenergia a generátorokkal hatékonyabban és olcsóbban 
alakítható elektromos energiává, mint a napenergia a jelenleg gyár
tott napelemekkel. A jövőben akár úszó szélerőműtelepek is 
elképzelhetők -  ezek zajukkal kevésbé zavarnák a part menti 
élővilágot, s nyűt vizek felett általában a szél is erősebb.

A térképen megjelöltek néhány helyszínt, ahol különösen érde
mes volna a szélenergiát hasznosítani. Ilyen például Észak- 
Kalifornia, Tasmánia, Új Zéland egy-egy jól meghatározott 
vidéke. Az adatbázis nemcsak a szélenergia jobb felhasználását 
segítheti elő. Értékes információt nyújthat például a hajózási tár
saságoknak, amelyek így el tudják kerülni a legviharosabb ten
geri útvonalakat.

(www.urvilag.hu F.S.)

A marsi vízre vonatkozó közvetlen 
bizonyítékkal szolgált a Phoenix
Az amerikai Phoenix űrszonda kutatócsoportjának hosszas vi
szontagságok után sikerült vízjeget tartalmazó mintát juttatni a 
TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer) műszer egyik 
kemencéjébe. A TEGA a fokozatosan melegített anyagmintából 
eltávozó gázok összetételét analizálja. Korábban, az első vizs
gálat során nem bukkantak víz nyomára. A feltételezések szerint

azért, mert túl sok ideig tartott a mintának a műszerbe juttatása, s 
ez idő alatt a benne lévő vízjég elszublimált. A talajfelszínen 
látható, majd pár napon belül eltűnő szemcsék fényképezése 
egyébként igazolni látszott ezt az elképzelést. (Még korábban a 
Mars körül keringő űrszondák radaros mérései is a felszín alatti 
jelentős mennyiségű jégre utaltak a bolygó sarkvidéki területein.)

A Phoenix űrszonda fedélzeti laboratóriumában végzett 
anyagvizsgálat tehát meghozta a küldetés várva vért eredményét: 
sikerült közvetlen elemzési módszerrel kimutatni a Mars fel
színéről vett törmelékminta F^O-tartalmát. A kiemelkedő 
fontosságú felfedezés tudományosan igazolt ténnyé szilárdítja azt 
a feltételezést, mely szerint jelenleg is létezik vízjég az égitesten. 
Az eredmény számos olyan vitát lezár, amelyek az elmúlt közel 
másfél évszázadban a marsi vízzel kapcsolatban zajlottak és új 
fejezetet nyit a bolygó tanulmányozásában: a múltbeli életformák 
nyomait és a remélhetőleg máig fennmaradt élettevékenység 
jeleit kereső küldetések időszakát. Nem meglepetés, de mégis 
történelmi jelentőségű felfedezés: a Phoenix közvetlenül is bebi
zonyította, hogy van vízjég a Mars talajában.

Földtudományi szempontból azért fontos a víz jelenléte a 
Marson, mert jelzi, hogy a Föld egyik legfontosabb anyagának 
tartott H20  külső bolygószomszédunk felszínén is megtalálható, 
tehát a Mars valóban a sajátunkhoz leginkább hasonló égitest a 
naprendszerben. Asztrobiológiai szempontból azért, mert az 
általunk ismert földi típusú vagy ahhoz hasonló és általunk 
elképzelhető életformák létezésének a víz mindenképpen szük
séges (de természetesen nem elégséges) feltétele, vagyis reményt 
jelent abból a szempontból, hogy a Marson valamilyen módon 
létezhetett, esetleg ma is létezhet élet. Gyakorlati űrkutatási 
szempontból pedig azért, mert a remélhetőleg néhány évtized 
múlva indítandó emberes kutató expedíciók számára a víz ren
delkezésre áll majd erőforrásként, számos módon könnyítve meg 
egy Mars-bázis kialakítását és fenntartását.

A Marson tartózkodó szonda időközben elkészítette a leszál
lóhely környékének teljes, színes panorámaképét. A Phoenix kb. 
100 nanométeres felbontású atomierő-mikroszkópjának első képe 
a bolygó felszínét bontó por egyetlen, 1 mikrométer átmérőjű 
szemcséjéről készült. Az űrszonda küldetését hivatalosan 
meghosszabbították, egyelőre 1 hónappal, szeptember 30-ig. 
Ennek további költsége 2 millió dollár, ami az eddigi teljes, 420 
millióhoz képest nem nagy összeg ...

Űrkaleidoszkóp XXII. évf. 9. szám 

Közreadja: H. Bóna Márta
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MILYEN MÉRTÉKŰ VÁLTOZÁS VÁRHATÓ A  
KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATI SZÉLSŐSÉGEIBEN

A XXL SZÁZAD VÉGÉRE?
A Légkör előző számában megjelent cikkünkben a PRU- 
DENCE projekt 50 km-es felbontású modellszimulációi 
alapján készített hőmérséklet- és csapadékbecsléseket 
mutattuk be a Kárpát-medence térségére a 2071-2100 
időszakra, valamint az 1 °C-os globális melegedéshez 
kapcsolódva. Ebben a számban a szélsőséges hőmérsék
leti és csapadék események, illetve extrém indexek vár
ható változását elemezzük az A2 és a B2 globális IPCC 
szcenáriók* esetére.

Bevezetés
A globális melegedés egyik megnyilvánulása az extrém 
időjárási események gyakoriságának és amplitúdójának 
megváltozása. Az előző számban bemutatott (Bartholy et 
al., 2008) PRUDENCE projekt fő célja az európai éghaj
lati változások kockázatának és hatásainak meghatározá
sa volt regionális szcenáriók és bizonytalansági becslé
sek alapján (Christensen, 2005). Számos meteorológiai 
paraméterre (pl.: középhőmérséklet, maximum- és mini
mumhőmérséklet, csapadékösszeg, szél, stb.) elkészül
tek a PRUDENCE projekt keretében az IPCC (2007) A2 
és B2 szcenárió regionális modellbecslései (50 km-es 
horizontális felbontással) mind a négy évszakra. A PRU
DENCE szimulációk a XXI. század végére (2071-2100) 
és a referencia időszakra (1961-1990) állnak ren
delkezésre.

Ebben a cikkünkben összegezzük a Kárpát-medence 
térségére a XXI. század végére várható regionális vál
tozásokat az extrém hőmérsékleti és csapadékparaméte
rekre. Elsőként a napi maximum- és minimumhőmér
sékletek várható alakulásának területi eloszlását, majd a 
WMO-CC1/CLIVAR munkacsoport által ajánlott hőmér
sékleti és csapadék indexek becsült változásait elemezzük.

A maximum- és minimumhőmérséklet várható 
változása a Kárpát-medencében
A hőmérsékleti szélsőségek 2071-2100-ra várható ala
kulását ún. kompozittérképek segítségével ábrázoltuk az 
A2 és a B2 szcenárióra vonatkozóan. Az A2 szcenáriót 
tekintő futtatások közül 16 szimulációt, míg a B2 
szcenárió esetén 8  szimulációt vettünk figyelembe.

A napi maximum- és 
m in im um hőm érséklet 
évszakos átlagainak 
várható alakulását vizs
gáltuk a 2071-2100 
időszakra (Bartholy et 
al., 2007). Az 1. ábra 
k o m p o z i t t é r k é p e i n

(melyeket a rendelkezésre álló különböző modellfuttatá- 
sokból kapott várható évszakos változások átlagaként 
állítottunk elő) bemutatjuk a várható évszakos 
hőmérséklet-növekedés területi eloszlását a maximumok 
esetén. A bal oldali oszlopban az A2, a jobb oldali 
oszlopban pedig a B2 szcenárióra vonatkozó évszakos 
melegedés mértéke látható. Hasonlóan a globális és 
európai eredményekhez, a Kárpát-medencére is az A2 
szcenárió esetén nagyobb melegedés várható, mint a B2 
esetén. A legnagyobb melegedés mindkét szcenárió 
esetén nyáron várható: a maximumhőmérsékletek 
várható növekedése 4,9-5,4 °C (A2), illetve 4,0-4,4 °C 
(B2). A nyári várható melegedés térbeli eloszlása 
egyértelműen zonális szerkezetet mutat, északról dél felé 
haladva egyre nagyobb hőmérséklet-növekedésre szá
míthatunk. A többi három évszakban általában nyugat
keleti gradiens jellemző, s a változás mértéke várhatóan 
nagyobb lesz a  keleti országrészben.

Az 1. táblázatban és a 2. ábrán összegezzük a 
Magyarország teljes területére várható évszakos változá
sokat. Az 1. táblázatban a kompozittérképek alapján a 
maximum- és minimumhőmérsékletek várható évszakos 
változásának országon belüli legkisebb és legnagyobb 
mértékét foglaljuk össze. A 2. ábrán az országos átla
gokat szemléltetjük évszakonként és szcenáriónként. A 
kis téglalapok alsó oldala a napi maximum-, illetve mini
mumhőmérsékletek referencia időszakra vonatkozó 
országos átlagértékét, míg a felső, vastagított oldala a 
2071-2100-ra vonatkozó várható átlagértéket mutatja. 
A téglalapok belsejében lévő nyilak a várható változás 
irányát, a fölé, illetve alá írt számértékek pedig a várható 
hőmérsékletemelkedés országos átlagát jelenítik meg. 
Amint a számértékekből kitűnik, a minimumhőmérsék- 
letek valószínűsíthető növekedése általában (tél kivéte
lével) kisebb, mint a maximumhőmérsékleteké, mely 
arra utal, hogy a napi hőingás mértéke várhatóan növek
szik a jövőben. A minimumhőmérsékletnél is a legna
gyobb melegedésre nyáron számíthatunk: 4,2-4 , 8  °C 
(A2 esetén), illetve 3,5-4,0 °C (B2 esetén).

1. táblázat
Szcenárió Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ösz(SzON) Tél (DJF)

Maximum A2 2,8-3,3 °C 4,9-5,4 °C 4,3-4,6 °C 3,7-4,2 °C
B2 2,4-2,6 °C 4,0-4,4 °C 3,3-3,5 °C 2,6-3,0 °C

Minimum A2 3,0-3,2 °C 4,2-4,8  °C 4,0-4,2 °C 3,8-4,6 °C
B2 2,3-2,7 °C 3,5-4,0 °C 3,0-3,2 °C 2,8-3,5 °C

A 2071-2100 időszakra Magyarországra várható évszakos növekedés értékei a maximum- és 
minimumhőmérsékletek kompozittérképei alapján. A felsorolt intervallumok a Magyarország területén 

az adott évszakban várható legkisebb és legnagyobb értéket jelzik.
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1. ábra: A napi maximumhőmérséklet várható évszakos változása (°C) a Kárpát-medence térségében 16, illetve 8 európai regionális éghajlati 

modellszimuláció eredményei alapján a 2071-2100 időszakra, A2 (bal oldalon) illetve B2 (jobb oldalon) szcenárió esetére

Extrém indexek alakulása
Az 1990-es évek végén nemzetközi összefogással 
alakult WMO-CC1/CLIVAR munkacsoport által ajánlott 
extrém éghajlati indexeket (Kari et al., 1999) használtuk 
a hazai szélsőségek változásainak elemzéséhez. Korábbi 
vizsgálataink során (Bartholy és Pongrácz, 2005; 2007) 
meghatároztuk számos extrém hőmérsékleti és 
csapadékindex XX. század második felére vonatkozó 
tendenciáit a Kárpát-medence térségére. Ezen számítá

sokhoz a hazai és szomszédos országokbeli meteoroló
giai állomások mért adatsorait használtuk fel. Ugyan
ezen indexek idősorait előállítottuk a PRUDENCE 
keretében futtatott regionális klímamodellek szimulációs 
mezősorait felhasználva. Példaként e cikkünkben egy 
olyan modellt választottunk a magyarországi kivágatra 
számított extrém indexek változásának bemutatására, 
melyből mind az A2, mind a B2 szcenárióra rendel
kezésre állnak futtatási eredmények. A Dán Meteoroló-
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2. ábra: A XXI. század végére Magyarországra várható maximum- 
és minimumhőmérséklet-változás évszakos átlagos értékei.

giai Intézet (DMI) modellszimulációi a hőmérséklet és a 
csapadék szempontjából egyaránt átlagosnak vehetők a 
többi PRUDENCE-szimulációhoz viszonyítva.

A 2. táblázatban összefoglaljuk az extrém hőmérsék
leti indexek várható alakulását. A XX. század második 
felében már elindult és detektálható változások 
(Bartholy és Pongrácz, 2005) a XXI. század végére 
várhatóan tovább erősödnek. Az A2 szcenárió esetén 
nagyobb mértékű változásokra számíthatunk, mint a B2 
esetén. Az alacsony hőmérséklettel összefüggő indexek 
(TxOLT, FD, Tn-IOLT, TxlO, TnlO) jelentős csökkenése 
és a magas hőmérsékletekhez kapcsolódó indexek (SU, 
Tx30GE, Tx35GE, Tn20GT, Tx90, Tn90) erőteljes 
növekedése egyaránt a Kárpát-medence éghajlatának 
várható melegedésére utal. Különösen jelentős mértékű 
a forró napok (Tx35GE), a túl meleg éjszakák (Tn20GT) 
és a hőségnapok (Tx30GE) számának emelkedése 
(melyek az A2 szcenáriót tekintő modellbecslések
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3. ábra: A téli napok (Tmax < 0°C) és a hőség napok (Tmax > 30°C) számának várható változása 2071-2100 időszakra a DMI modellszimulá
ciói alapján A2 és B2 szcenárió esetén. Referencia időszak: 1961-1990.
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4. ábra: A nagyon csapadékos napok (R95) számának várható éves, januári és júliusi változása 2071-2100 időszakra a DMI modellszimulációi
alapján azA2 és B2 szcenárió esetén. Referencia időszak: 1961-1990.
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2. táblázat

Index
jele

Extrém index neve és 
definíciója

Kontroli-futás:
1961-1990

A2 szcenárió: 
2071-2100 

(Várható változás)

B2 szcenárió: 
2071-2100 

(Várható változás)

Detektált tendencia: 
1961-2001 

(mérések alapján)
SU Nyári napok száma 

(Tm,x > 25°C)
80 nap/év 122  nap/év 

(+54%)
109 nap/év 

(+37%)
+

Tx30GE Hőségnapok száma 
(T,naxS30°C)

30 nap/év 74 nap/év 
(+156%)

61 nap/év 
(+109%)

+

Tx35GE Forró napok száma 
(Tmax>35°C)

4 nap/év 33 nap/év 
(> +300%)

2 0  nap/év 
(> +300%)

+

Tn20GT Túl meleg éjjelek száma 
(Tmin > 20°C)

24 nap/év 75 nap/év 
(+229%)

62 nap/év 
(+169%)

+

Tx90 Meleg napok száma
(Tmax ^ Tmax 90%)

36 nap/év 80 nap/év 
(+123%)

6 8  nap/év 
(+88%)

+

Tn90 Meleg éjszakák száma 
(Tmin Tmjn 90%)

36 nap/év 88  nap/év 
(+143%)

75 nap/év 
(+108%)

+

TxOLT Téli napok száma
(Tmax < 0°C)

18 nap/év 3 nap/év 
(-82%)

6 nap/év 
(-65%)

“

FD Fagyos napok száma 
(Tmin < 0°C)

73 nap/év 27 nap/év 
(-64%)

48 nap/év 
(-37%)

-

Tn-IOLT Zord napok száma 
(Tmin < - 1 0°C )

6  nap/év <1  nap/év 
(-95%)

1 nap/év 
(-87%)

TxlO Hideg napok száma
(Tmax ^ Tmax jo%)

36 nap/év 10  nap/év 
(-73%)

2 0  nap/év 
(-46%)

-

TnlO Hideg éjszakák száma
(Tmin <' Tmjnjo%)

36 nap/év 9 nap/év 
(-75%)

17 nap/év 
(-52%)

Extrém hőmérsékleti indexek változása Magyarországra a DMI regionális modellje alapján

szerint országos átlagban rendre elérik a 300%-ot, a 
229%-ot, illetve a 156%-ot, a B2 szcenárió esetén pedig 
a 300%-ot, a 169%-ot, illetve a 109%-ot). A hideg téli 
szélsőségek gyakoriságának várható csökkenése kisebb 
mértékű, mint a meleg nyári szélsőségek növekedése.

A 3. ábrán két hőmérsékleti extrémindexben (a téli 
napok és a hőség napok éves számában) 2071-2100 
közötti időszakra várható (s az 1961-1990 referencia 
időszakhoz viszonyított) változásokat hasonlítjuk össze 
az A2, illetve a B2 szcenárió esetén. M indkét 
paraméternél egyértelmű a jelentős mértékű melegedés 
hatása: a téli napok évi számának számottevő 
csökkenése (a magyarországi rácspontok területi átlagát 
tekintve 82%-os az A2 szcenárió esetén, és 65%-os a B2 
szcenárió esetén), valamint a hőség napok évi számának 
jelentős növekedése (A2 esetén átlagosan 156%-os, B2 
esetén 109%-os) prognosztizálható. A két bemutatott 
extrém hőmérsékleti index közül az egyik (hőség napok 
évi száma) a pozitív extrémek esetén várható területi 
különbségekre ad példát, m íg a másik (téli napok évi 
száma) a negatív hőmérsékleti szélsőségekben várható 
tendenciák tipikus területi eloszlását illusztrálja. A tér
képeken jó l látható, hogy a pozitív extrémek esetén na
gyobb változásra számíthatunk a magasabban fekvő 
hegyvidéki területeken, s valamivel kisebbre a sík 
vidékeken. Ezzel ellentétes a negatív hőmérsékleti ex
trém indexek várható tendenciájának területi eloszlása: 
az alföldi térségben valószínűsíthető a nagyobb változás.

A 3. táblázatban néhány extrém csapadékindex

várható tendenciáját foglaljuk össze a DMI modellszi- 
mulációk eredményei alapján. Éves viszonylatban és 
országos átlagban relatíve kis változások várhatók, 
általában 1 0 -2 0 %-os növekedésre számíthatunk az 
extrém csapadék események gyakoriságában. Ha a 
januári és a júliusi (gyakran egymással ellentétes) ten
denciákat külön-külön tekintjük, akkor jelentősebb a 
várható változás mértéke. A januári várható gyako
riságnövekedés mindkét szcenárió esetén meghaladhatja 
akár a 200%-ot is (példái az RR20 jelű, 20 mm-t megha
ladó extrém napi csapadéké napok száma). Ez arra utal, 
hogy a csapadék éven belüli eloszlásában jelentős átren
deződésre számíthatunk. Például az 5 mm-nél nagyobb 
csapadékú napok évi száma várhatóan csak 2 %-kal, 
illetve 9%-kal növekszik a XXI. század végére (az A2 
szcenárió, illetve a B2 szcenárió esetén), viszont január
ban 58%-os, illetve 40%-os növekedést, júliusban pedig 
32%-os, illetve 25%-os csökkenést jelez a dán regionális 
klímamodell. A csapadék indexek elemzése alapján 
megállapíthatjuk, hogy a nagy csapadékú eseményeknek 
a XXI. század utolsó három évtizedére várható gyako
riságnövekedése elsődlegesen a téli hónapokra lesz 
jellemző.

A 4. ábrán az R95 jelű, nagyon csapadékos napok 
éves és havi (januári és júliusi) számának várható vál
tozásait vetjük össze az A2 és a B2 szcenárió esetére. Az 
index azokat a napokat számolja össze, melyeken a napi 
csapadékösszeg meghaladja az 1961-1990 referencia 
időszak napi szimulált csapadék idősora alapján meg-
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3. táblázat

C sapadék  index
K ontro li-

futás:
1961-1990

A 2 szcen á rió : 2 0 7 1 -2 1 0 0  
V árható  v á lto zás  m é rték e  (% )

B 2  szcenárió : 207 1 -2 1 0 0  
V árh a tó  változás m é rték e  (% )

D e te k tá lt trendek: 
1976-2001 

(mérések alapján)É ves Jan u ár Jé liu s É v es ja n u á r Jú liu s

N api csapadék  m a x im u m a 
R x l (R ,miv)

21 .5  m m 25.0  m m  
+ 1 7 % + 3 3 % + 2 %

25.3  m m  
+ 1 8 % + 2 0 % -2 % _

5 n ap  alatt lehullo tt m ax . csap ad ék ö sszeg
R x5 (Rmax.5 díivs)

4 3 .5  m m 49.6  m m  
+ 1 5 % + 2 4 % -7 %

4 9 .9  m m  
+ 1 5 % + 1 7 % -1 3 % +

N api csapadék in tenzitás  index 
S D I I 0 W R R 1 )

4 .6  m m 4.9  m m  
+ 7 % + 1 5 % -2 %

4 .9  m m  
+ 8 % + 1 2 % + 1% +

N ag y o n  csapadékos n ap o k  szám a 

R 95 (Rday ^  R95%J961-9o)

18 n ap /év 19 n ap /év  
+ 9% + 5 9 % -2 8 %

21 n ap /év  
+ 1 8 % + 4 1 % -2 3 % +

M érséke lten  csapadékos n ap o k  szám a 
R75 (Rdav ^  R75»'L!%I-9o)

9 0  n ap /év 85 n ap /év  
-6% + 2 1 % -2 9 %

91 n ap /év  
+ 1% + 1 3 % -2 6 % +

E x trém  csap ad ék é  n ap o k  szám a 
R R 2 0  (Rjay ^  2 0  m m )

<1 n ap /év 2 nap/év  
+  106% + 2 7 1 % + 8 0 %

2 nap /év  
+  105% + 2 7 5 % -5 6 % +

N ag y  csapadéké n ap o k  szám a 
R R 1 0  (R<jav >  1 0  m m )

9  n ap /év 11 nap/év  
+ 1 9 % + 8 3 % -1 8 %

12 nap /év  
+ 2 8 % + 5 9 % -1 4 % +

5 m m -n é l n ag yobb  c sap ad é k é  nap o k  szám a 
R R5 (R<iav >  5 m m )

3 7  n ap /év 37  nap /év  
+ 2% + 5 8 % -3 2 %

4 0  nap/év  
+ 9 % + 4 0 % -2 5 % _

1 m m -n él n ag yobb  c sap ad é k é  n a p o k  szám a 
RR1 (Rdav — 1 m m )

132 nap /év 124 nap /év  
-6% + 2 1 % -2 0 %

130 n ap /év  
-1 % + 1 2 % -2 2 % _

0, l m m -nél n ag yobb  c sap ad é k é  n ap o k  szám a 
RR0.1 (Rdav > 0 .1  m m )

231 nap /év 217 n ap /év  
-6% + 1 0 % -1 4 %

2 2 6  n ap /év  
-2% + 7% -1 3 % -

Extrém csapadékindexek változása Magyarországra a DMI modellszimulációi alapján

határozott 95%-os percentilis értékét (a percentilisek az 
idősor rendezett mintája alapján határozhatók meg, s azt 
az idősorbeli értéket adják meg, amelynél kisebb értékek 
az adott százalékban fordulnak elő a teljes mintában). Jól 
látszik, hogy míg az R95 éves változásai mindkét 
szcenárió esetén kisebb mértékűek (9%-os, illetve 18%- 
os a magyaroszági rácspontok átlagát tekintve), addig 
ennél nagyobb mértékű, egymással ellentétes előjelű 
trendekre számíthatunk télen és nyáron. Januárban az A2 
szcenárió esetén területi átlagban 59%-os, a B2 szce
nárió esetén 41%-os növekedést jelez a DMI regionális 
klímamodellje. Júliusban viszont 28%-os, illetve 23%- 
os átlagos csökkenést prognosztizál.

Következtetések
A modellbecslések alapján a szélsőséges hőmérsékletek
ben egyértelműen jelentős melegedés várható az egész 
Kárpát-medence területén. Az A2 szcenárióra prognosz
tizált változások mértéke jelentősen meghaladja a B2 
szcenárióra kapott becsléseket. A hőmérsékleti extrém
indexekben a XX. század második felében már elindult 
és detektálható változások a XXI. század végére vár
hatóan tovább erősödnek. A csapadék extrémindexekben 
éves viszonylatban és országos átlagban relatíve kis vál
tozások várhatók, viszont a januári és a júliusi tenden
ciákat külön-külön tekintve gyakran egymással ellen
tétes jelentős mértékű változásra számíthatunk. Télen a 
nagy csapadéké események gyakoriságának növekedése, 
nyáron kisebb mértékű csökkenése valószínűsíthető.

Köszönetnyilvánítás. Kutatásainkat támogatta a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az MTA 
TKI Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz című, 
2006/TKI/246 számú programja, az OTKA T-049824, 
K-67626, K-69164 számú pályázata, az NKFP-

3A/0082/2004 és az NKFP-6/079/2005 pályázat.
További segítséget nyújtott az EU VI. keretprogram
CECILIA projektje (GOCE-037005). Az éghajlatvál
tozási modellszimulációk adatbázisát az EU EVK2-
CT2001-00132 számú szerződésében támogatott PRU
DENCE projekt keretében állították elő.

Bartholy Judit, Pongrácz Rita, 
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A 2008. ÉVI NYÁRI ZIVATAROK NÉHÁNY 
STATISZTIKAI JELLEMZŐJE

Bevezetés
A légköri jelenségek közül a zivatar, illetve a zivatart 
kísérő jelenségek: a mennydörgés, villámlás, tomboló 
szélvihar, intenzív zápor, jégeső a természet erőinek 
egyik lenyűgöző megnyilvánulása. Az idén nyáron gyak
ran volt részünk ebben az élményben, ugyanakkor több 
ízben megtapasztaltuk a zivatarok pusztító erejét is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatá
ban közel 600 állomás rögzíti a csapadékos események 
jellemzőit, ezeken belül zivatar megfigyelés is történik. 
A csapadékmérő állomásokon társadalmi észlelők végzik 
a megfigyeléseket, és postai úton, havi rendszerességgel 
küldik feljegyzéseiket. Az észlelővel ellátott szinoptikus 
állomásaink pedig elektronikus úton továbbítják a megfi
gyeléseket az OMSZ klimatológiai adatbázisába.

Zivatarról akkor történik feljegyzés, ha az észlelő 
mennydörgést, vagy dörgést és villámlást is tapasztal, a 
villámlás észlelése önmagában tehát nem jelent zivatart. 
A zivatar nem jár feltétlenül csapadékhullással, ezek az 
úgynevezett „száraz zivatarok” . Száraz zivatarról kétféle 
értelemben beszélhetünk. Az egyik esetben csapadék 
egyáltalán nem keletkezik, a másik esetben csak a meg
figyelési helyen nem észlelhető. Olyan zivataros nap, 
amikor az első eset áll fenn, Magyarországon gyakor
latilag nem fordul elő, míg a második rendszeresen, de a 
csapadékhullással kísért zivatarokhoz képest jóval 
kevesebbszer jelentkezik. A legzivatarosabb, júniusi 
hónapban 1-2 az átlagos száma. Egy-egy helyen ter
mészetesen ettől lehetnek eltérések. A zivatarokat több
nyire heves záporok, erős szél, néha jégeső is kíséri.

Elöljáróban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 
zivatarészlelések bizonyos mértékig szubjektív tényezők 
által terheltek, ugyanis a messzebbről hallható menny
dörgést eltérően értékelhetik az egyes észlelők, a távo
labbi események megfigyelése különös éberséget igé
nyel. Emiatt a folyamatos szolgálatot teljesítő, észlelő
vel ellátott automata állomásaink adatai valószínűleg 
kevésbé inhomogének, mint a csapadékmérő hálózatból 
származó feljegyzések.

A térinformatikai rendszerek fejlődése, az elektroni
kus adatbázis használata ma már lehetővé teszi, hogy az 
egész országra kiterjedően képet kapjunk a zivatarellá
tottságról a korábbi, igen értékes, néhány állomásra 
történő feldolgozások mellett.

Zivatarstatisztika
Idén a nyári hónapok bővelkedtek zivataros napokban, 
az emlékek felidézésében segít az 1. ábra. Az utolsó ta
vaszi hónapot is feltüntettük az időtengelyen, mivel a zi
vataros napok éven belüli eloszlását tekintve a nyári 
hónapok után május a legzivatarosabb a sorban. Az or
szág területén bármely állomásunkon feljegyzett összes 
zivatar megjelenik ezen az oszlopdiagramon, naponként. 
Zivatarosnak tekintettünk egy napot, ha a mérőhálózatban 
legalább egy helyről zivatart jeleztek. Az oszlopokon be
lüli sötétebb kiemelés a jégesővel együtt fellépő ziva
tarok számát mutatja. Májusban gyakrabban kell jégeső 
kialakulásával számolni, mint a melegebb hónapokban, 
mivel a fagypont alacsonyabban helyezkedik el, a jég
szemeknek nincs elég ideje elolvadni. A több jégeső vi
szont nem okoz feltétlenül nagyobb károkat, mivel a 
jégszem ek nem híznak akkorára, mint a melegebb 
hónapokban. Az idén májustól augusztusig 267 esetben 
érkezett jégesőről jelentés.

Június volt az idén is a legzivatarosabb, összesen 876 
zivatart észleltek az országban, ebből 105 esetben a 
zivatar jégesővel járt együtt. Júniusban 27 nap volt 
zivataros, de júliusban is rendkívül sok volt a zivataros 
nap, összességében egy hétnyi csendesebb időszak volt a 
legmelegebb nyári hónapban. A júliusi jégesők pusztí- 
tóbbak, mint a megelőző hónapokban, ekkor 23 állomá
son tapasztaltak jégesőt. Emlékezetes a július 7-én több 
megyére kiterjedő felhőszakadással, jégesővel együtt 
járó rendkívül heves zivatar, 14-én főként a Dunántúlon 
volt jégverés. Az augusztus is meg van tűzdelve 
zivataros napokkal, sőt augusztus 8 -án egy átvonuló 
intenzív hidegfront következtében 224 helyről jelentet
tek zivatart. A zivataroknak egy jelentős része

1. ábra Megfigyelt zivatarok, ezen belül a jégesővel kísért zivatarok (sötét oszloprész) száma a 2008. május I -augusztus 31. időszakban.
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megközelítőleg egy időben lép fel országosan, történhet 
ez front átvonulása, vagy konvektiv tevékenység miatt, 
ez különösen igaz volt augusztus 8-ára.

A továbbiakban havi térképeken szemléltetjük, hogy a 
zivataros napok milyen térbeli eloszlást követtek az idén 
nyáron, ezeken kívül bemutatjuk a harmincéves 
átlagokat is az 1971-2000 időszakra. Az észlelős meteo
rológiai állomások adatait sötét jelölővel kiemeltük, 
mivel ezek az értékek tekinthetők leginkább mérvadónak 
a csapadékmérő állomások adataiban többé-kevésbé 
megjelenő emberi tényezők hatása miatt.

Júniusban az állomások többségén a szokásosnál 
lényesen több zivataros eseményt figyeltünk meg, főként 
a Dunántúlon. A legtöbb zivatart Sopronhorpács állo
másról jelentették, ott 15 napon volt zivataros időjárás, 
ami azt jelenti, hogy átlagosan minden második napon

tapasztaltak dörgéssel járó légköri jelenséget. A június a 
legzivatarosabb hónap hazánkban. A mérsékeltövi elhe
lyezkedésünkből és domborzati viszonyainkból adódóan 
a nyugati területeken és a hegyvidékek körzetében alakul 
ki a legtöbb zivatar, de Délkelet-Magyarországon is gya
koriak a zivataros napok, ahogy a harmincéves átlagok 
területi eloszlása mutatja. Ennek hátterében a Bihar- 
hegység miatt fellépő orografikus hatás keresendő.

Július hónap is sokhelyütt zivatarosabb volt az átlagos
nál, de elmarad a júniusban megfigyeltektől. A június
ban tapasztalt délkelet-magyarországi magas értékek 
nem jelennek meg a júliusi térképen, egy délnyugat- 
északkelti irányú képzeletbeli átló fölött egyöntetűen 
magas volt a zivatarszám, főleg a hegyvidékeken, de 
Budapest környékén is. Augusztusban általában a 
gyengülő besugárzás miatt csökken a konvektiv

5. ábra A zivataros napok júniusi átlaga az 1971-2000 időszak 
alapján

3. ábra A zivataros napok száma, 2008. július 6. ábra A zivataros napok júliusi átlaga az 1971-2000 időszak 
alapján

7. ábra A zivataros napok augusztusi átlaga az 1971-2000 időszak alapján

2. ábra A zivataros napok száma, 2008. június

4. ábra A zivataros napok száma, 2008. augusztus
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zivatarok száma, így volt ez az idén is, átlag körüli volt 
a zivatargyakoriság az ország túlnyomó területén.

2008 júniusában kiemelkedően magas zivatarszámot 
regisztráltunk, a második legzivatarosabb az idősorban 
1989 után, ahogy ezt a 8 . ábrán is láthatjuk. 
Visszatekintve, az elmúlt év, 2007 júniusa is az elsők 
között szerepel. Ezen az ábrán a területi átlagok az adott 
régióban működő állomási átlagokat jelentik, a régiók 
kijelölése az OMSZ veszélyjelző rendszerének régióit 
követik. A nyár folyamán néhány esetben a legmagasabb 
fokú, piros riasztásra is sor került.
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■ Észak-Alföld ■  Dél-Alföld

■ Budapest és környéke Északi-Középhegység

8. ábra A zivataros napok átlagos száma régiónként 1971-től

A 2008 nyarán bekövetkezett zivatarok tér és időbeli jel
lemzőinek vázlatos bemutatása után a zivataros napokon 
lehullott csapadékösszegek tárgyalására térünk rá.

A zivataros napok csapadéka
Az IPCC (International Panel on Climate Change) a 
klíma állapotáról szóló Negyedik Értékelő Jelentésében 
magas bizonyossággal megállapítja, hogy az intenzív 
csapadék aránya nőtt az éves összegben döntően a múlt 
század második felétől. A rövid idejű intenzív csapadék 
azonban kevésbé hasznosítható a növények számára, 
inkább a lefolyás mértékét növeli, tehát ez a változás 
károsan hat a növények fejlődésére. Az intenzív 
csapadékhullással járó események többnyire zivataros 
helyzethez köthetők, ezért megvizsgáltuk, hogy a 
zivataros napokon lehullott csapadékösszegek milyen 
arányt képviselnek a 2008-as nyári összegben.

Az idei júniusi csapadékösszeg 103,5 mm-nek adódott 
országos átlagban, ez az érték a június havi csapadék
összegek idősorában, 1971-től, az 5. helyet foglalja el. A 
július is csapadékos volt, az elmúlt 38 évet tekintve az 
idei júniusnál is előkelőbb helyre került a rangsorban, 
csak az 1991-es (1 19,6mm), az 1999-es (126,5mm) és az 
1972-es (133,2mm) évek júliusi összegek magasabbak 
az idei 110,4 mm-nél országos átlagban. Az augusztus a 
mezőny utolsó harmadában helyezkedik el.

Az idei nyáron tehát összességében bőséges volt a 
csapadékellátottság, az ötödik a nyarak sorában 1971- 
től, ahogy ez a nyári hónapok halmozott csapadékösszeg 
diagramján is látszik.

Az évszakos összeg jelentős része zivataros napokon, 
intenzív zápor formájában hullott. Kiterjedt régiókban a 
2008. nyári csapadéknak közel háromnegyede, de 
láthatunk olyan területeket is a 10. ábrán ahol több mint 
90%-a zivatarok idején, illetve zivataros napokon, a 
zivatart követő frontális esemény során hullott.

A 77. ábrán bemutatjuk, hogy az intenzív csapadékok 
aránya hogyan változik a legutóbbi felmelegedés kezde
tétől, amit általában a hetvenes évek közepétől datálunk. 
Intenzív csapadéknak az 1961-1990 normálidőszak 
95%-os percentilisét meghaladó eseményeket tekintet
tük a CCL (Comission fór Climatology of WMO) / CLI- 
VAR (Research programme on CLImate VARiability

9.ábra A nyári országos csapadékátlagok 1971-től. A sötéttől a világosig rendre a június, július és augusztus havi értékek halmozott összege.
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10. ábra A zivataros napok csapadékösszegének %-os aránya az 
évszakos összegben 2008 nyarán

11. ábra Az intenzív (1961-1990 időszak 95%-os percentilisét 
meghaladó) csapadékok arányának %-os változása a nyári összeg

ben az 1976-2007 időszakban

and predictability) által ajánlott, a klímaváltozás detek
tálása céljából definiált klímaindex alapján. Délnyuga
ton és északkeleten nem változott szignifikánsan, illetve 
csökkent ez az arány. Egyéb, éghajlatváltozással 
foglalkozó tanulmányok tapasztalata szerint a nyári ösz- 
szeg is csökkent ezekben az országrészekben. A közép

ső területeken viszont szembetűnően, több mint 2 0  %- 
kai megnőtt ez az arány. Délkelet-Magyarországon 
kevesebb a nyári csapadék, ugyanakkor a rövid idejű, 
heves esőzésekből származó csapadék aránya he
lyenként negyedével megnőtt, ugyanez elmondható a 
Dunántúli-középhegység vonulatáról is.

Összefoglalás
Ezzel a feldolgozással az volt a célunk, hogy bemutas
suk, a klimatológiai adatbázis hosszú évekre visszate
kintve rendkívül gazdag a csapadékhullásra, ezen belül a 
zivatar megfigyelésekre vonatkozó értékes információk
ban. A zivatargyakorisági táblázatok, térképek bem u
tatása során ugyanakkor utaltunk arra, hogy a zivatarok 
megfigyelése sűrű hálózatot, nagy körültekintést igé
nyel. A jövőre nézve megfontolandó, hogy a villám
lokalizációs hálózat és a hagyományos csapadékmérő 
állomások méréseit, észleléseit milyen módon lehetne 
egymást kiegészítő információként felhasználni a zivatar 
megfigyelésekhez.

Lakatos Mónika, Bella Szabolcs, Bihari Zita 
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O lva stu k
Fókák segítések megfejteni az óceán titkait 
Elefántfókák fejére szerelt adatgyűjtő berendezések segítségé
vel a kutatók olyan információkhoz juthatnak a klímavál
tozásról, amely más módon elérhetetlen.

A St. Andrews University tengeri emlősöket kutató részle
gének műszeres csapata készítette a kisméretű adatgyűjtőket, 
amelyek az óceán fizikai paramétereit mérik a fókák úszása 
közben.

A kutatók általában műholdas felvételeket, úszó tutajokat, 
hajókat használnak adatgyűjtésre, de a Déli-óceán jégtakarója 
mindhárom módszer számára gyakorlatilag lehetetlenné teszi 
a megfigyelést.

„A Déli-óceán nagyon fontos pont a klímakutatásban, mert 
a benne lejátszódó folyamatok körforgása kulcsfontosságú a 
földi klíma megértésében és a hatalmas jégfelülete nagyon 
érzékeny a klímaváltozásra” -  mondta Mike Fedak professzor 
az egyetem tengeri laboratóriumának munkatársa.

„A déli elefántfókák bebarangolják az egész Déli-óceánt és 
télen a jég alatt is mozognak, amikor a szokványos adat
gyűjtők csődöt mondanak."

A fókákra erősített szenzorok mérik a hőmérsékletet, 
nyomást és az óceán sótartalmát. A mérési eredményeket

műholdas kapcsolaton keresztül továbbítják, amikor a fóka 
feljön a felszínre. Ekkor a berendezés elküldi a fóka hely
zetének koordinátáit is. Ezekből az információkból a kutatók 
felépítenek egy adatbázist az eddig elérhetetlen óceán
részekről -  beleértve a téli jég borította területeket is -  mialatt 
további érdekességeket tudhatnak meg a fókák életéről.

Az új adatbázis segítségével képesek követni a tengeri jég 
keletkezésének növekvő-csökkenő ciklusát, ami segíthet pon
tosítani a déli-óceáni körfolyamatok számítógépes modelljét. 
Az egyetlen még hiányzó, korlátozottan lefedett terület a 
csendes-óceáni rész, ahol nincsenek szigetek, így a fókák nem 
tudnak megtelepedni.

A projekt alatt már 100 fókát szereltek fel az óceánkutató 
szenzorokkal és az állatok rutinszerűen küldik a közel 
valósidejű információkat a sarki régióról.

Az adatokat automatikusan szétküldik a Meteorológiai 
Világszervezet telekommunikációs rendszerén keresztül a 
világ időjárás előrejelző központjainak, ahol beépítik őket az 
oceanográfiai modellekbe és hosszú távú klímaváltozási 
előrejelzéseket is készítenek.

Forrás: www.theengineer.co.uk 
Közreadja: H. Bóna Márta
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FELHŐSZAKADÁSOK JÚNIUSA
A 2008. júniusában lehullott nagy mennyiségű csapadék 
a 143 éves soproni meteorológiai adatsorban példa nél
kül álló. Az 1865-től datálódó megfigyelések óta csupán 
5 alkalommal érte el, vagy haladta meg a havi csapadék 
a 200 mm-t (1. ábra), ebből egyszer a 300 mm-t. Leg
utóbb 1996 szeptemberében rögzítettek az Országos 
Meteorológiai Szolgálat kurucdombi állomásán 200 mm 
feletti havi csapadékot az árvizektől emlékezetes szep
tember hónapban.

(1865-2007)

A városban legutóbb tavaly szeptemberben közelítette 
meg a csapadék a 200 mm-t, akkor a Kurucdombon 
180.3 mm-t mértünk, de a hegyekben (Muck 210.9 mm, 
Görbehalom 204.1 mm, Hermes 200.6 mm) és a 
Rábaközben (Himod 213.7 mm) 200 mm-t meghaladó 
összegeket jegyeztek fel. A különbség azonban az volt, 
hogy akkor nem néhány óra alatt zúdult le hatalmas eső, 
mint idén júniusban, hanem napok alatt, így az köny- 
nyebben tudott hasznosulni, beszivárogni a talajba.

Június sokévi átlagban is a legcsapadékosabb hóna
punk. A legutolsó 30 évben az átlagos esőmennyiség 
83.9 mm volt a csökkenő csapadéktendencia ellenére is. 
A népi megfigyelésekben is ismert a Medárd-időszak, 
amely szerint, ha Medárd napján esik, akkor 40 napig 
esni fog, sőt a bukovinai székelyek hiedelmei szerint a 
bibliai özönvíz is Szent M edárd napján kezdődött. M ind
ezen hiedelmek, babonák m ögött rejlő valós természeti 
megfigyelés az ún. nyári monszunhoz hasonló jelenség, 
amely az európai kontinensen is megfigyelhető. 
Rendszerint a korán, májusban bekövetkező kánikulai 
meleget követő hűvösebb, csapadékos periódus. A kon
tinens belső területei erősen felmelegszenek a magas 
napállás miatt, a meleg levegő felemelkedik, az így 
kialakuló alacsony légnyomás miatt pedig nyugat-kelet 
irányú áramlás alakul ki, amely az Atlanti óceán felől 
páradús légtömegeket szállít a kontinens belseje felé.

Június 30 napjából 17 napon esett mérhető mennyi
ségű csapadék Sopronban, ebből kiemelkedő volt a két 
komoly károkat okozó felhőszakadás 1 1 -én és 26-án.

Ezekben a napokban egy hónapnak megfelelő mennyisé
gű csapadékot rögzítettünk a város környéki csapadék
mérő állomásokon, szeszélyes területi eloszlásban (2. 
ábra, 3. ábra).

2. ábra Napi csapadékösszegek 2008. 06.26-án Nyugatról-Keletre 
(Hermes-Himod)

3. ábra Napi csapadékösszegek kurucdombi állomáson 
(kézi adatok)

Június 8 -án Pétervári Tibor az OMSZ Szombathelyi 
Főállomásának vezetője e-mailben 139.8 mm csapadék
ról számolt be, amely a jún. 3-tól 7-ig tartó időszakban 
hullt le. Kiadós csapadékos időszak után voltunk már 
Sopronban is, hiszen jún. 7-ig 66.9 mm csapadékot mér
tünk a kurucdombi állomáson, azt azonban nem gondol
tuk, hogy a szombathelyi felhőszakadást is túlszárnyaló 
özönvíz zúdul majd a városra!

Június 11-én a reggeli főterminuskor a Kurucdombon 
mindössze 3 okta Cirrus spissatus* felhőzet volt, majd 9 
óra tájban a nyugati horizonton feltűntek az első 
Cumulus congestusok, a melyek fokozatosan fejlődtek, 
egyre jobban összeálltak. Mindebben közrejátszott az 
Alpok felhőzetképző szerepe. Délben baljóslatú alappal 
rendelkező Cumulonimbus capillatus tornyosult, majd 
helyi időben 1 2 :1 0 -től már dörgött az ég, a zivatarlánc 
pedig egyre gyorsabban nyomult előre. Nem sokkal az 
első dörgések után hatalmas cseppekben eleredt a zá
poreső, megdördült az ég. 12:31-től az egész város terü
letére kiterjedő jégeső kezdődött, amely heves esővel 
együtt hullott, ezért komolyabb károkat nem okozott. 
A legnagyobb átmérőjű jégszem a főállomás környékén
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1-2 cm volt, de a város nyugati részén is csak 2-3 cm-t 
ért el. A jégeső időtartama azonban meglepő volt: vál
tozó intenzitással egészen 13:04-ig tartott. Aj ég  a város 
nyugati, hegyvidékhez csatlakozó részén a talajon is 
megmaradt rövid ideig. A zivatar 14:30-kor szűnt meg.

A 13:40-es főterminuskor a Kurucdombon 16.2 fokra 
hűlt a levegő, míg a zivatar előtt 26.6 fokot regisztrál
tunk. A főterminusi csapadék a Kurucdombon mindösz- 
sze 22.2 mm volt. A városra a hegyekből lezúduló hirte
len völgyi áradás azonban nagyobb csapadékról tanús
kodott!

Miután felhívtuk a társadalmi észlelőket, hogy mérjék le 
a csapadékot, meglepő adatok érkeztek tőlük: Sopron Bán
falván a hegyek lábánál 92.6 mm-t. kicsit keletebbre a 
Kertvárosban 64.1 mm-t, az Egyetemen 50.8 mm-t mértek, 
a hegyekben Görbehalmon 52.0 mm-t, a Muck kilátónál 
58.0 mm-t, míg a legnyugatibb mérőállomáson, Hermesen 
csak 40.7 mm-t. A pogányvári radar képein is jól látszott, 
amint a hegység északkeleti lejtőjén 20-30 percig 
megrekedt a legnagyobb intenzitást adó csapadékrendszer. 
Ennek következtében a Rák-patak megáradt, medréből 
kilépve Sopronbánfalva központját elöntötte, pincékbe tört 
be a víz. A hegységbe vezető főútra 1-1.5 méter magas 
törmeléket, sarat, kőtömböket hordott ki, így a hegyvidéki 
falvak Brennbergbánya, Görbehalom és Elermes órákon át 
megközelíthetetlenné váltak. A hegyvidék északkeleti 
lábáról lefutó víz egészen a Frankenburg úti aluljáróig 
jutott, ahol egy személyautó a hirtelen lezúduló vízből már 
nem tudott kijutni. A lővereki és bánfalvi utcák patakká 
változtak, a közlekedés leállt.

A rendteremtés órákon át eltartott, a hegyvidéken 
egyes patakok hidakat mostak el, sőt a Tolvaj-árokból 
kifutó patak új medret talált magának a felhőszakadás 
után. Komoly figyelmeztetés volt ez, hogy a hirtelen 
lezúduló csapadék nagy károkat okozhat a hegységre 
egyre jobban felkúszó városban. Ekkor még nem tudtuk, 
hogy hasonló eseményre nem száz évet, hanem csak 15 
napot kell várni. A vihar nagyobb kifutószelet nem ho
zott, szél okozta károk nem voltak. A kurucdombi QLC 
is csak 16.2 m/s-os maximális lökést mért. A zivatar 
Soprontól keletre 40 km-rel halvány árnyéka lett 
önmagának, Himod környékén már csak dörgést észlel
tek, ott csapadék már nem volt.

A 11-i felhőszakadás után tehát még 15 napot kellett 
várni a következő heves zivatarra, de az addig eltelt 
napokban sem volt eseménytelen az időjárás: 17-én az 
esti zivatarból 18.1 mm-t, majd 24-én délután 20.2 mm- 
t mértünk a Kurucdombon. A 15 napból mindössze 6  

napon nem volt csapadék, és csak 5 napon rögzítettünk 
10 órát meghaladó napfény tartamot. A felhőzet napi 
középértéke egyedül 2 2 -én volt 2  okta alatt, de így is 
csak 11. 6  órát sütött a nap. Fülledt, nedves idő volt, az 
Alpok minden nap kitermelt kisebb-nagyobb zivatarfel
hőket, hajnalban csaknem minden nap erős harmat
képződés következett be. Kiadós zivatar volt 24-én, azt

hittük ekkor átvonul a hidegfront, ám az visszafelé hul
lámot vetett és úgy tűnt, hogy másnap ér el minket ismét 
egy erős zivatarlánc.

Meglepő módon 25-én a hajnali órákban a hegyek lá
bánál sűrű köd képződött, de nagyobb területre ez a 
Rábaközben és a Bakonyalján terjedt ki, a péri főál
lomáson órákon át 300-400 méteres látástávolságot 
észleltek, és csak lassan oszlott fel a köd. Őszies jellege 
volt az időjárásnak. Délután ismét zivatar pattant ki, de 
még ekkor sem vonult át a hidegfront, ez csak másnap 
következett be, nem is akárhogy!

A 12 UTC-s (13:40) főterminuskor a Kurucdombon 
27.7 fokos hőmérsékletet regisztráltunk, az égkép nem 
volt fenyegető: a legalacsonyabb felhő alapja is csak 
1500 méteren volt, és csak 1 okta Cb calvus került a 
synop naplóba. Mindemellett jelen volt egy egész 
komolynak látszó Cirrostratus réteg, ami úgy látszott, 
hogy meggátolja a zivatar- és gomolyfelhők további 
fejlődését. Egyedül a látástávolság utalt az idő rom
lására: míg éjjel még 60 km-t, reggel 45 km-t, 13:40-kor 
már csak 18 km-t észleltünk.

Délután aztán a Cirrostratus eltűnt, az égképet pedig a 
rohamosan fejlődő zivatarfelhők uralták. Helyi időben 
16.11-kor záporeső, majd 16:30-kor zivatar kezdődött, a 
zivatar W irányból vonult fel és E irányba távolodott el. 
A zivatar 18.55-ig tartott. A Kurucdombon 18 UTC-kor 
(19:40) 24.9 mm-t mértünk, de a görbehalmi észlelő, 
Bratl Antal jelezte telefonon, hogy náluk 20 perces 
jégverés és 35 mm-t meghaladó csapadék volt.

Ezután futottak be a hírek, hogy Soprontól délkeletre 
Lövőn, Sopronkövesden és Szakonyban hatalmas jég
verés volt, kisebb tojás nagyságú jéggel, nagy károkkal 
(4. ábra).

4. ábra Jégszemek a lövői viharból

Az említett 18 UTC-s főterminusi észleléskor látszott, 
hogy ezzel még nincs vége. A hőmérséklet csak 20.6 fok 
volt, ám a leolvasott nedves hőmérséklet alapján 98%-os 
légnedvesség fojtó, trópusi érzetet keltett, a levegő nem 
mozdult. A látás nyugati irányban rohamosan csökkent, 
a főterminuskor 12 km volt, majd kb. 30-40 perccel 
később a napszalag lecseréléskor már csak 8  km. Köz
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ben minden irányból morgott az ég, tőlünk nyugatra egy 
hatalmas Cumulonimbus növekvő tetejét világította meg 
a lenyugvó nap. A 18 UTC-s égkép 6  okta összfelhőze- 
tet takart, ebből 1 okta St7 volt 400 méteren, I Cb calvus 
800 méteren illetve 3 okta Cb capillatus 1000 méteres 
alappal. Középszinten keletre 1 okta Altocumulus cugen 
és a Cb üllőjéből leszakadt 2 oktányi Cirrus volt.

Az észlelés alatt gyenge zivatar és szivárvány is meg
figyelhető volt. Az újabb események 21 óra után kez
dődtek, akkor már a radaron is jól látszott (5. ábra), hogy 
nem ússzuk meg az újabb csapást. 2 1 : 1 2 -től egyre 
fokozódott a dörgés, villogás, majd 21:46-tól a záporeső 
is eleredt, felhőszakadásszerű intenzitással. A nagy 
csapadékhoz már szinte hozzászoktunk, de a zivatar 
elektromos aktivitása mindenkit meglepett. Hatalmas 
lecsapok villámok voltak (6. ábra), a dörgésbe belere
megtek az épületek, és nappali világosság volt egy-egy 
villámcsapás idején a városban.

5. ábra Radarkép 2008. június 26-án 22 órakor

6. ábra Lecsapó villámok az esti viharból

Akadozott az áramszolgáltatás, a TV, sőt és egy idő 
után az internet és a mobil térerő is „elveszett", a zivatar
ban. Félelmetes érzés volt, ahogy a hömpölygő víz ismét 
megindult a hegyoldalakon, le a város irányába.

11 óra körül autóba ültem és bejártam a várost: Sop- 
ronbánfalván homokzsákokkal védekeztek, a házakból 
lapáttal terelték ki a vizet, a Lőver körút folyóvá válto
zott, sár és kőtörmelék hömpölygött rajta, majd egy he
lyen a csatornafedelet kimosva beszakadt az út, és mint
egy 2 x 3  méter nagyságú, 2-3 méter mély kráter kelet
kezett. A Rák- és Ikva patak ismét kilépett a medréből. 
Az utakon a késő esti forgalom miatt különösebb gond 
nem volt. Legnagyobb károk a domb- és hegyoldalakra 
épült városrészeket érték, ahol a lezúduló víz és sár 
betört a házakba és pincékbe.

A tűzoltókat mintegy 100 helyre riasztották Sopron
ban. A városba érkeztek a kapuvári, csornai, győri és 
szombathelyi tűzoltók is, sőt 8  környékbeli önkéntes 
tűzoltó egyesület is a hivatásos állomány segítségére 
sietett. A vihar, miután kitombolta magát Sopronban, 
tovább vonult keletre.

Az itt nem közölt radarképeken az is jól látszódott, 
amint a magas reflektivitású zivatarcella eléri Sopront, 
majd egy hosszabb ideig tartó megtorpanás után vonul 
tovább felerősödve a Sopronkövesd-Röjtökmuzsaj- 
Himod-Cirák útvonalon kelet-délkeleti irányba.

Az éjjeli főterminuskor, 00 UTC-kor (01:40) a 
Kurucdombon 48.5 mm csapadékot mértem, 18.2 fok 
volt és a nedves hőmérő is szintén ennyit mutatott. Ekkor 
már csak záporeső esett, és az összfelhőzet is csak 5 okta 
volt, a legalacsonyabb felhő alapját 2 0 0  méteren figyel
tem meg. A zivatar helyi időben 00.48-kor szűnt meg. 
Reggel Móricz Norbert észlelő érkezett az állomásra, aki 
még további 1 . 0  mm-t mért le, így a napi összeg a főál
lomáson 74.4 mm volt. 27-én délelőtt aztán telefonáltam 
a környéken működő társadalmi állomások észlelőinek. 
A legtöbb napi csapadékot Görbehalmon mérték 113.8 
mm-t, a két hegyi állomás Muck és Hermes csak 70 mm 
körüli összegeket jelentett, az érdekesség azonban a 
tőlünk keletre kb. 40 km-re lévő Himod volt: itt 94.1 mm- 
ről számoltak be, ami szintén kiemelkedő összeg.

Az éjjeli zivatar hosszabb soproni tartózkodás után, 
Himod környékét csak éjjel 11 óra előtt kevéssel érte el, 
a Sopronkövesd-Csapod-Cirák útvonalon. Himodon 
erős kifutószelet és 1 2  perces jégverést észleltek, a jég
méret maximális átmérője 2  cm volt, nagyobb károkat 
nem okozott. Itt elsősorban a szél pusztított: fák törtek 
ketté, néhány kidőlt, a szél cserepeket sodort le, 
kéményeket döntött le. A lefolyástalan földeken megállt 
a víz, mely az aratás előtt komoly gondot okozott.

A nagy csapadék margójára még 27-én délután is 
„írt", az időjárás: sötét zivatar felhő riogatott minket, de 
ez már mérhető csapadékot Sopronban nem adott. A 
hónap utolsó napján reggel zivatar volt, amely elsősor
ban Pereszteg környékén okozott károkat.

Júniust a Kurucdombon 234.1 mm csapadékkal zár
tuk, ezzel új helyi júniusi havi rekord született. Eddig az 
1886-os 199 mm-t nem sikerült túlszárnyalni. A többi 
OMSZ társadalmi csapadékmérő állomáson is hasonló
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összegeket mértek: Kertvárosban 298.8 mm-t, Görbeha
lomban 299.7 mm-t, Muckon 270.8 mm-t, Himodon 
204.7 mm-t. A nem hivatalos, ám a meteorológiai szol
gálat észlelési rendjének megfelelően és Hellmann- 
csapadékmérővel működő további 5 állomás közül, 
Sopronbánfalván 342.5 mm-t regisztráltak.

Reméljük ez a havi rekord újabb 122 évig fennmarad, 
ahogy bízunk abban is, hogy a társadalmi és profesz- 
szionális észlelőhálózatnak legalább akkora jövője van 
mint az automatáknak!

Köszönetünket fejezzük ki a gyors és pontos tájékoz
tatáséti Bratl Antal görbehalmi, Juhász Miklós mucki, 
Szokoly Bianka hermesi, Garab Emília himodi, Nagy 
Márton sopronbánfalvi, Balogh Ilona kertvárosi, Páll 
Réka egyetemi észlelőknek

Kiss Márton és Roszik Róbert

Az OMSZ adatbázisában a görbehalmi állomás Sopron- 
Brennbergbánya néven szerepel, minthogy Görbehalom köz
igazgatásilag Brennbergbányához tartozik. (Szert megj.)

O lva stu k
A világ legm agasabban m űködő autom ata  
m eteorológiai állomása
2008. május 15-én az olasz Ev-K2-CNR Bizottság felál
lította a világ legmagasabb felszíni meteorológiai 
állomását a Csomolungma déli hátságán 8000 méter (26 
247 láb) magasan. Az állomás az olasz LSI-Lastem cég 
gyártmánya, s a már a felállítás napján megkezdte az 
adatok továbbítását. A Pietro Verza vezette 3 olaszból és 
3 nepáli serpából álló csoport külön oxigénpalack 
használata nélkül 3 óra alatt hozta működőképes 
állapotba az állomást. Egy heti folyamatos működés 
után bocsátott ki sajtótájékoztatót az olasz kutatóintézet, 
amelyet villanypostával is széles körben terjesztett. Az 
állomás folyamatosan szolgáltat léghőmérséklet, relatív 
nedvesség, légnyomás, globál sugárzás, UV-A sugárzás, 
szélirány és szélsebesség adatokat. Az adatokat 10 
percenként rögzítik, és óránként továbbítják a Pyramid 
Obszervatórium laboratóriumában lévő szerverre, 
amely "csak" 5050 méter magasan található közel 
Lobuche-hez (Khumbu völgy), Nepálban. Az elsődleges 
adatok alapján a légnyomás 380 hPa, a minimum 
hőmérséklet -22°C, míg a maximális széllökés 118 km h1. 
Az állomás része a Khumbu völgyben kialakított 
SHARE (Stations at High Altitude fór Research on the 
Environment) hálózatnak, amely mellett mégy egy 
UNEP és egy WMO GAW állomás is működik. Az

állomás felállításával a konstruktőröknek szembe kellett 
nézni az extrém körülmények, tartósan alacsony 
hőmérséklet (<-40°C) és nyomás (<300 hPa) melletti 
működéssel. Hogy kísérletük mennyire vált be, arra 
majd csak egy-két év múlva lehet válaszolni. Kihívást 
je len t az adatok továbbítása valamint a töm eg 
lehetőségek szerinti minimalizálása a szállítás és felsz
erelés extrém körülményei miatt. További részletek és 
csodálatos fényképfelvételek m egtalálhatók a 
www.share-everest.org és a www.evk2 cnr.org honlapon

Közreadja: Dunkel Zoltán
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KISLEXIKON
Folytatás a 13. oldalról

Ci spissatus, Cu congestus, Cb calvus, Cb capillatus, Cs, 
Ac cugen
Kiss M. és Roszik R.: Felhőszakadások júniusa 

A zivatarfelhő fejlődésének egyes szakaszait jelző, ill. előjelző fel
hőfajták: Cirrus spissatus: sűrű hajfonatra emlékeztető jégtűfelhő a 
zivatarfelhő tetejéből kinyúlva; Cumulus congestus: erősen feljett 
gomolyfelhő, tornyok, csúcsok, éles kontúrok jellemzik, a tornyok 
árnyékot vernek a felhő más részére; Cumulonimbus calvus: csupasz, 
üllő nélküli zivatarfelhő; Cumulonimbus capillatus: üllős zivatarfelhő; 
Cirrostratus: réteges jégtűfelhő, fátyolfelhő; Altocumulus cumuloge- 
nitus: zivatarfelhő maradványai középmagas gomolyfelhő formájában.

Összeállította: Gyúró György

Helyesbítés
Dunkel Zoltán és Dobi Ildikó a „Beszámoló a Meteoroló
giai Világszervezet XV. Kongresszusáról” (Légkör 2008. 
évf. 2. sz.) című írásában a következő téves kitétel jelent 
meg: „Sajnálattal kell megállapítani, hogy az egyre drá
gább Vaisala rádiószondát legfeljebb kínai szondával 
lehetne kiváltani.” Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, 
mivel a Vaisala szondák ára 2006-ban 43 600 Ft + ÁFA, 
míg 2008-ban 35 300 Ft + ÁFA volt, ami nem emelkedést, 
hanem csökkenést mutat. A szerzők ezzel a kijelentésükkel 
rossz fényben tüntették fel a céget. A jelen helyesbítéssel a 
tényleges adatok közlése mellett ezúton helyesbítik állítá
sukat és a Vaisala cégtől elnézést kérnek.
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Lakható m arad-e a Föld?
Marx György, a nemrég elhunyt 
Kossuth-díjas fizikus borúlátóbban 
fogalmazta meg a kérdést: „Lakható- 
e a Föld?”. Sajnos, tőle nem tudjuk 
már megkérdezni, miért így tette fel a 
kérdést. A válasz ugyanis kézzel 
foghatónak látszik: jelenleg kb. 6  és 
fél milliárd ember él a Földön, az élő 
fajok száma megközelítőleg 2  millió, 
beleértve az állatokat, növényeket és 
a parányi mikroszkopikus lényeket. 
Izgalmasabb arra a kérdésre keresni a 
választ: Miért lakható a Föld?

Megfelelő hőmérséklet
A Földön ismert élőlények számára a 
víz a legfontosabb szállító közeg, 
amely az élő sejtekhez szállítja a 
táplálékot és elszállítja a mellékter
mékeket. Folyékony víz nélkül tehát 
nincs élet. Legalábbis olyan, amilyet a 
Földön ismerünk. A megfelelő élet- 
körülményeket célszerű a folyékony 
víz jelenléte felől megközelítenünk.

Napunk a bolygórendszer központi 
csillaga, amely hőmérsékleti sugár
zást bocsát ki és ezzel melegíti a 
bolygók felszínét. A csillagászok és 
fizikusok számításai szerint ez a 
hőhatás csak egy meghatározott 
távolsági tartományon belül tartóz
kodó bolygón képes 0 és +100 C fok 
közötti hőmérsékletet létrehozni, ha a 
bolygónak légköre van (Bérezi and 
Lukács, 1995). Mai ismereteink sze
rint az élet keletkezéséhez és fönn
maradásához folyékony vízre van 
szükség és ezen hőmérsékleti határok 
között a kérdéses bolygón lehetséges 
folyékony víz*. Az így meghatározott 
távolsági tartományt „élet-szférának” 
is nevezik.

Napunk felszíni hőmérséklete 
6000 K, az „élet-szféra” a Naptól a 
1 0 0  és a 2 0 0  millió kilométer távol
ságú tartományban húzódik. Az „élet
szférán” belül található Föld-bolygón 
tehát lehetséges 0 és +100 C fok 
közötti felszíni hőmérséklet. A Vé

* A víz fagypontja és forrási hőmérséklete függ a nyo
mástól is, de ennek tárgyalása túllépné az itt kitűzött cél 
kereteit. (A szerzők)

nusz 108 millió km-re van a Naptól, 
de a légköre 90-szer sűrűbb, mint a 
földi légkör, és csaknem tisztán szén
dioxidból áll. Főleg ennek az üveg- 
ház-gáznak köszönhető, hogy a 
Vénusz felszínén 500 C fok körüli 
hőmérséklet uralkodik, amelyen már 
a vízgőz semmilyen nyomáson nem 
cseppfolyósítható, tehát folyékony 
víz nem lehetséges.

A Mars átlagosan 228 millió km 
távolságban kering a Nap körül. Bár 
az „élet-szféra” külső határához közel 
található, a Mars légkörének sűrűsége 
a földi légkör sűrűségének alig 6  

ezreléke, ezért alig képes a napsu
gárzás hőjét az üvegházhatás segít
ségével „fogva tartani”. Felszíni 
hőmérséklete általában mélyen a 
fagypont alatt van, s csak ritkán 
emelkedik, az egyenlítő vidékén, 
fagypont fölé. Felszínén azonban 
kanyargó folyómedreket találunk,

amelyekről valószínű, hogy a Mars 
korai korszakaiban, egy enyhébb 
éghajlaton, víz által megformált való
di folyómedrek (Lábra). A NASA 
két Viking űrszondát küldött a Marsra 
1975-ben azzal a céllal, hogy kiderít
sék, van-e életnek nyoma a bolygón 
vagy nincs. Bár életre utaló nyomokat 
az akkori műszerekkel nem találtak, a 
kérdés még mindig nyitott. 2008. 
május 25-én szállt le a Phoenix 
űrszonda, hogy közelebb vigyen e 
kérdés megválaszolásához.

A Föld 150 millió km-re kering a 
Naptól, felszíni hőmérséklete a 
bolygó felszínének 90-95 százalékán 
0 fok fölött, de + 100 C fok alatt van, 
az élet első feltétele tehát biztosított: 
lehetséges folyékony víz a felszínén, 
és található is víz bőségesen, főleg a 
tengerekben. A Hold a Földéhez 
hasonló távolságban van a Naptól, de 
légköre gyakorlatilag nincs és felszíni

/. ábra. A Viking űrszonda által készített mozaik-kép a Marsról. Jól láthatók a Mars felszínén a 
kanyargó „folyómedrek”. ( Forrás: W. Brian, 2004.)
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hőmérséklete nappal + 1 2 0 , éjszaka 
-170 C fok körül alakul. Felszínén 
ezért víz nincs, legfeljebb kristályos 
kőzetekben lehet megkötve a pólusok 
vidékén (ezt kutatja 2008 őszén az 
LRO és LCROSS amerikai holdszon
da páros).

A sugárzás spektruma és 
néhány további kérdés
A Nap úgynevezett sárga csillag, 
mivel kisugárzásának maximuma a 
látható fénytartományban, azon belül 
a sárga szín közelében van. Ezért is 
van az, hogy az állatok szeme és az 
emberi szem is a sárga fényt érzékeli 
a legjobban. Emiatt van egyre több 
helyen sárga fényű utcai világítás a 
városokban, s használunk sárga fényű 
ködlámpát.

Az Orion csillagképben található 
Rigel és a Szűz csillagképben talál
ható Spica kékes fehér csillag, mert 
forró felszínük 1 1  0 0 0  K hőmérsék
letű, a csillagfény kisugárzási maxi
muma a kék felé tolódik, (sőt már az 
ultraibolya tartományban van). Kép
zeljük el, hogy Napunk ilyen kék csil
lag: akkor az „élet-szféra” négyszer 
távolabb lenne attól a Naptól, és 
Földünk tőle 700 millió km-re, a mai 
Jupiterhez hasonló távolságban kapna 
csak megfelelő hősugárzást. Bár egy 
ilyen csillag sugárzása ott lehetővé 
tenné a 0 C fok feletti hőmérsékletet, 
a Nap már csak egy feltűnően fényes 
csillagnak látszana a Föld távol
ságából. S mégis, ebben a helyzetben 
az UV sugárzás olyan erős lenne a 
kék csillagtól, hogy elképzelni is 
nehéz, milyen vastag vízréteg, vagy 
milyen mennyiségű oxigén és ózon 
tudná megvédeni az élőlényeket tőle.

Egy másik „csillagvéglet” a vörös 
óriás esete, amelynek felszíni 
hőmérséklete 3000 K körüli: ilyen 
csillag az ugyancsak az Orion csil
lagképben látható Betelgeuse (ejtsd: 
betelgeuze) és az Ökörhajcsár csil
lagképben található Arcturus. Kisu
gárzó felszíni hőmérsékletük 3200 K. 
Felszíni hőmérsékletük alapján
egységnyi felületükről kb.ló-szor 
kevesebb energiát sugároznak ki, 
mint a mi Napunk, de méretük sok

szorosa a Napénak, átmérőjük igen 
változó, lehet 2 0 -szor, de lehet 1 0 0 0 - 
szer is nagyobb, mint a mi Napunké s 
ezzel együtt tömegük is sokszorosa 
lehet a Napunkénak. Ezért az első 
kérdés az: gravitációs erejük lehetővé 
teszi-e, hogy bolygó keringjen az 
„élet-szférájukban”, vagy magukba 
„szippantják” az ott tartózkodó 
bolygót?

Tovább sorolhatjuk a kérdéseket 
arról, hogy van-e bolygója, vagy 
bolygórendszere más, Napunkhoz 
hasonló csillagnak, ha van bolygója, 
akkor az az „élet-szférán” belül talál
ható-e, az föld-típusú bolygó-e, s ha 
igen, akkor van-e szabad víz a fel
színén? Tömege (tehát a gravitációs 
ereje) elegendő-e a légkör, s abban a 
vízgőz megtartására? Talán kivételes 
szerencse, hogy Napunk nem kék 
csillag, de elegendő fényt ad boly
gónknak, és éppen a látásunknak 
legkedvezőbb sárga színben, továbbá, 
hogy a Föld éppen az „élet-szféra” 
belsejében tartózkodik, és megfelelő 
sűrűségű légköre van.

A légköri oxigén aránya
Laboratóriumi kísérleteket végeztek 
különböző nedvességtartalmú növé
nyi részekkel és különböző oxigéntar
talmú levegővel. Kiderült, hogy 25 % 
fölötti oxigén arány esetén egy szik
rától vagy magas hőmérsékleten még 
a nedves növény is meggyulladhat, 
15 % alatti oxigén arány esetén még a 
legszárazabb növény (pl. száraz szal
ma) is nehezen gyullad meg. A túl 
magas oxigén arány esetén minden 
éghető anyag előbb-utóbb tüzet 
foghat és elég. Tragikus példa erre az 
Apollo űrhajóval végzett egyik 
előzetes földi kísérlet az 1960-as 
években. Három űrhajós tartózkodott 
az Apollo űrhajó kabinjában, amely 
tiszta oxigénnel volt töltve. Az 
amerikaiak eleinte tiszta oxigénnel 
töltötték meg az űrkabinokat. Az 
űrhajósok segélyhívására „tűz van!” 
sietve kinyitották a kabin ajtaját, 
ehhez 90 másodpercre volt szükség, 
de ekkorra az űrkabin lángokban 
állott, a három kísérletező űrhajós 
bennégett. Ettől kezdve az amerikaiak

kizárólag közönséges levegővel töl
tötték űrkabinjaikat.

A légkörben az oxigén térfogat
aránya 21 %. Miért ennyi? Ismeretes, 
hogy a fotoszintézis egyik terméke a 
szabad oxigén, tehát amíg van foto
szintézist végző élővilág, víz, szén
dioxid és napfény, addig szabad 
oxigén is lesz a légkörben. De miért 
nem növekszik ez az arány mondjuk 
25 % fölé? Az élővilág "termeli" a 
Földön a metánt is. Az oxigén és a 
metán a napsugárzás hatására kémiai 
reakcióba lép egymással, és vízgőzzé 
meg szén-dioxiddá alakul:

2 O2 + CH4  + foton ■) CO2 + 2 H2O.

A közismert Gaia-hipotézis szerint 
az élővilág teremti meg a saját magá
nak legmegfelelőbb légkört. Élővilág 
nélkül mindenesetre nem lehetne 
együtt a légkörben -  napsugárzás je
lenlétében -  oxigén és metán. Az 
utóbbi föltehetőleg szabályozza az 
oxigén mennyiségét is (Lovelock, 
1987).

Több új szempontot is figyelembe 
véve tárgyalja az élet fennmaradásá
nak kérdését Mészáros Ernő akadé
mikus, megemlítve többek között, 
hogy az évszakok szabályos ismétlő
dését az aránylag nagy tömegű Hold 
gravitációs erejének köszönhetjük 
(Mészáros, 2004.)

A magasabb rendű élővilág
A  megfelelő hőmérséklet és a 
megfelelő spektrumú sugárzás -  a 
fenti meggondolások alapján -  szük
séges feltétele az életnek egy 
bolygón. De a lehetőség és a meg
valósulás között talán 4 milliárd év 
telt el. A lehetőség és a megvalósulás 
között hasonlóan nagy a különbség, 
mint egy kitöltött lottószelvény és az 
öt találat között. Talán éppen ezért 
igen nehéz megtalálni az élettelen és 
élő anyag közötti fokozatokat, az 
átmenetet az előbbiből az utóbbi felé, 
vagyis élettelen anyagból élőt össze
rakni (Szent-Györgyi, 1975; Lovelock 
and Margulis, 1973).

A napjainkban általánosan elfo
gadott álláspont szerint az ősóceán
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bán fokozatosan, de spontán alakultak 
ki olyan szerves anyagok, amelyek 
építőkövei lettek egyszerű élőlények
nek, ősbaktériumoknak, prokarióták- 
nak, majd ezek összetettebb egysejtű- 
eknek, az eukariótáknak. Az ősbak
tériumok általában anaerob lények 
voltak és hasonlóak lehettek a ma a 
vulkáni füstölgők közelében megfi
gyelhető egysejtűekhez (Kroll, 1991). 
Később már, az összetettebb egysejtű
ek fotoszintézis révén szabad oxigént 
„termeltek” a tengerekben, ahol az 
oxigént a tengervíz oldott állapotban 
tárolta. Amikor az oldott oxigén elérte 
a telítettséget, a fölösleg kiszabadult, 
és bekerült a légkörbe. A földi légkör 
ugyanis korábban oxigént nem tartal
mazott. Évmilliók során a légkörben 
annyi oxigén halmozódott fel, ameny- 
nyi már lehetővé tette azt, hogy a sok
sejtű élővilág fokozatosan meghódít
sa a szárazföldeket. A legősibb soksej- 
tűek nyomait Ausztráliában találták 
az Ediacara faunában, amely becs
lések szerint 540-570 millió éves.

A földtörténet utolsó 570 millió éve 
során az élővilág hierarchia-létrája 
benépesült. Egyre magasabb szerve
zettségű ökoszisztémák alakultak ki, 
amelyek nélkül nem lehetséges az a 
magasabb rendű élet, amely ma át
fogja a Földet. A szabad oxigén meg
jelenése és felhalmozódása a légkör
ben a földtörténet eddigi legnagyobb 
Jégszennyezése” volt, hiszen a ko
rábbi anaerob élővilág számára az 
oxigén halálos méreg. Az anaerob 
élővilág ma is mocsarak mélyén és 
más, oxigéntől „védett” helyeken 
található meg. De az oxigén nemcsak 
visszaszorította az őt létrehozó anaer
ob világot, az oxigén és ennek 3 ato
mos változata, az ózon elnyeli az élet
re igen káros UV sugárzás túlnyomó 
részét, ezért vált lehetővé a felszínen 
is az élet elteijedése. Az oxigén
mentes légkör idejéről, a két időszak 
közötti átmenetről föltételezik, hogy 
az anaerob és aerob lények szim
biózisban éltek, majd az oxigén meg
jelenésével és gyarapodásával az 
aerob lények különváltak, és belőlük 
származtak a ma ismert, oxigént 
használó élőlények.

Minél összetettebb és bonyolultabb 
egy rendszer, annál sebezhetőbb. Az 
élő anyag különösen bonyolult, ezért 
sokféleképpen sebezhető. A földi éle
tet is érte már több globális katasztró
fa. A geológiai rétegekből kiolvasott 
első nagyobb fajpusztulás a Szilur 
végén (430 millió éve) történt, a má
sodik a Devon és Karbon között (350 
millió éve), majd az egyik legna
gyobb a Triász időszakában (kb. 200 
millió éve), amikor az állatfajok 75%- 
a, illetve a Perm kor végén (kb. 220 
millió éve), amikor az állatfajok mint
egy 96 %-a eltűnt (Budyko et al. 1988; 
Koppány, 1996). Minden fajpusz
tulást a fajok számának új növekedése 
követte, vagyis az élet megújult, a 
megváltozott körülményekhez jobban 
igazodó fajok megjelenésével és 
elteijedésével. A sokféleség mindig 
lehetővé tette, hogy az élet megú
juljon. Ezért is fontos feladatunk a 
biodiverzitás megőrzése ma is.

Paleontológusok véleménye szerint 
a Földön ma élő fajok száma egy 
ezreléke az élet megjelenése óta élt, 
de a földtörténet során kihalt fajoknak 
(Cilek et al. , 2007). Ez azt jelenti, 
hogy a teljes fajgazdagságnak 99,9 %- 
át eltűnt fajok képviselik és átlagosan 
1000 új faj megjelenését 999 faj 
eltűnése követte az évmilliók során.

Egyensúly, kibillenés, 
egyensúly?
Ahogyan a struktúrák párhuzamos 
fejlődése lehetővé tette, hogy a Föl
dön megjelenjen és kivirágozzék az 
élet, ugyanúgy számos párhuzamosan 
zajló folyamat segíti ma is azt, hogy 
az élővilág sokfélesége és alkalmaz
kodó képessége fönnálljon, mintegy 
dinamikus egyensúlyt alkotva. E fo
lyamatok körébe bekapcsolódtak az 
emberiség munkái is, hiszen új fajták 
kinemesítésével, a háziasítással is vál
tozott az élővilág együttese. Az élő
világ fennmaradását a sokszereplős és 
sokhierarchiaszintes alkalmazkodó 
képesség jellemzi és ennek csak egyik 
„eredménye” az újabb és újabb fajok 
megjelenése.

A 20. században kezdődött példát
lan technikai fejlődés napjainkban azt

a félelmet kelti, hogy a természet 
egyensúlya kibillen a szabályozható- 
ságából. Sokan olyan globális katasz
trófától tartanak, amit az emberiség 
idéz elő. Egy óriás meteorral való 
összeütközés lehetősége sokkal keve
sebb riadalmat okoz, pedig ilyen elő
fordult már elég sokszor a Föld törté
netében (Near-Earth Objects, 1997), 
és gyakran pusztító következmé
nyekkel járt. Tektonikus és klimatikus 
hatások is okoztak nagy helyi pusz
tulást, például a cunamik. Ilyeneket 
többnyire tenger alatti földrengés 
okoz; és védekezni sem nagyon 
tudunk ellene. Az emberiség hatalmas 
értékeket halmozott föl, van félteni 
valója. Az 1972-ben Stockholmban 
összehívott Környezeti Világkonfe
rencia, az UNEP majd IPCC mega
lakulása, a nemzetközi egyezmények 
a környezet védelme érdekében azt 
bizonyítják, hogy a tudósok és talán a 
politikusok is érzik a felelősségüket a 
jövő generációkért - és a felhalmozott 
javakért (!).

Ha meggondoljuk, az élet kiala
kulása és fennmaradása a Földön 
megszámlálhatatlanul sok változáson, 
egyensúlyok és kibillenések szinte 
véget nem érő sorozatán múlik. 
Egyes katasztrófák azt mutatják, hogy 
a földi élet „hajszálnyi” véletleneken 
múlik, hosszú aszályok, pusztító 
áradások, jégesők, szélviharok, mér
gező anyagok, fertőzések, járványok 
mind fenyegető veszélyek az élővilág 
számára. Ha az egyes emberek szá
mos veszélynek vannak is kitéve, az 
egész emberiség fennmarad. Ugyan
ez vonatkozik az élővilágra is, mint 
egészre.

Hierarchiaszintek
egymásbaágyazottsága
Fontos tudáskincs tehető az eddig 
vázoltak mellé. A természet réteges, 
hierarchikus. Az evolúció során is 
újabb és újabb hierarchiaszintek épül
nek a már meglévők fölé és mellé. 
Ezért az események mindig igen 
összetettek. A Földtest folyamatai is 
ilyen sokszereplős, sokhierarchia
szintes folyamatok. Ezek megis
merése életünk végéig tartó folyamat.
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Szintézisben látni a jelenségeket: ez a 
tanulnivaló jövő. Ez is a jövőbe vetett 
bizalom egyik forrása. Egyensúly
érzetünk fönntartására meg kell is
mernünk világunkat és meg kell talál
nunk önazonosságunkat, teherbírá
sunkat, átlátásunkat. Ahogy Epik- 
tétosz mondja: a világ dolgai két 
részre oszthatók, rajtunk múló dol
gokra és rajtunk nem múló dolgokra 
(Epiktétosz, 1943). Meg kell talál
nunk, mi az, ami rajtunk múlik és mi 
az, amit rá kell bíznunk a Teremtőre. 
A különbségtétel nehéz, ezért sokszor 
túlértékeljük magunkat. Az élet és az 
élővilág sokfélesége a Földön emberi 
közreműködés nélkül jött létre, és 
túlélt már sok katasztrófát. Mun
káinkat végezve hihetünk abban, 
hogy vannak "előrelátóbb erők" az 
embernél, amelyek az emberrel szem

ben is képesek megóvni az életet a 
Földön.

Bérezi Szaniszló, ELTE, 
Anyagfizikai Tanszék, Budapest 

Koppány György, SZTE, Éghajlati 
és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged
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Búcsúzni jöttünk egy munkatár
sunktól, az észlelőhálózat nagy csa
ládjának egyik tagjától. Mindig 
nagy veszteség, amikor kollégá- 
ink/barátaink közül valaki távozik, 
de ez akkor a legszörnyűbb, mikor 
aktív korában történik mindez.

Luka Ferencné 1951. december 
20-án született Sopronban. Ehhez a 
gyönyörű városhoz kötődnek álta
lános és középiskolás évei, vala
mint utána munkahelyei is. Két 
évig járt a Berzsenyi Dániel gim
náziumba, majd utána a Szőnyeg
gyárban dolgozik, és itt fejezi be 
esti tagozaton középfokú tanul
mányait a textil technikumban, ahol 
1974-ben érettségizik. Kisebb kité
rők után 1978 októberében Pödör 
János a Soproni M eteorológiai 
Főállomás akkori vezetője, aki 
másodállásban a textil technikum
ban matematikát tanított, és akkori
ban Zsuzsát is oktatta, a meteoroló
giai állomásra hívja dolgozni. Most 
engedjék meg, hogy Pödör János 
szavait idézzem: Megrendítő, hogy 
ilyen tragikus hirtelenséggel kell

LÜK A FERENCIY É
1951-2008

búcsúznunk Tőled. Ismeretségünk 
a diákévekre nyúlik vissza. Általá
ban mindig pontosan megtetted a 
kötelességedet. A gyári milliót nem 
szeretted, ezért m ikor lehetőség 
nyílott rá a meteorológiai állomásra 
hívtalak dolgozni.

Tehát 1978 októberében belép a 
Soproni Főállomás meteorológiai 
hivatásos észlelői közé, erősítve az 
észlelőhálózat nagy családját.

Majd 30 évet töltött az OMSZ 
állományában és ez idő alatt megis
merhettük segítőkészségét, munka
társaihoz való jó  viszonyát. Aztán, 
ahogy teltek az évek, az észlelési 
munka, mint oly sokunknak, hozzá 
tartozott az életritmusához. Amikor 
a soproni állomás megszűnt, azon
nal vállalta, hogy Győrbe jár át dol
gozni, hogy folytathassa észlelői 
pályafutását. 2006. év végén a köz
szférában nagyfokú létszámleépítés 
volt, és ez a leépítés az OMSZ-ot 
sem kerülte el. A létszámleépítés 
végrehajtásához az OMSZ bizo
nyos részlegeit át kellett szervezni, 
melynek során a Győri Meteoro-

___________________________ ;

lógiai Főállomás létszáma is csök
kent. Zsuzsa belekerült a leépítés
be, de mivel öt éve volt a nyugdíjig, 
így a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvény adta lehetőséggel 
élve havi 70%-os bérezéssel a pré
miuméves foglakoztatást választot
ta, tehát állományban maradt.

Kedves Zsuzsa!

Búcsúzom Tőled az Országos M e
teorológiai Szolgálat elnöke, mun
katársai, közvetlen kollégáid, 
Pödör János, Lugosi Ferenc, Major 
János, Büki Kornél, Győré Katalin, 
Garab Flórián, Németh György és 
Roszik Róbert, valamint az észle
lőgárda nagy családja nevében, 
melynek közel 30 éven keresztül Te 
is egy láncszeme voltál. Emlékedet 
kegyelettel megőrizzük.

Nyugodjál békében.

Tamáskovits Károly

* * *
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2008. július 1-szeptember 30 között

Előadó ülések, rendezvények:
2008. augusztus 28-30 között Pécsett került sor az MMT 

XXXII. Vándorgyűlésére az MTA Pécsi Területi Bizottság 
Székházában.
Az alábbi témákban hangzottak el előadások:
>  Aktuális klimatológiai kérdések különös tekintettel a 

mediterrán hatásokra
>  A katonai meteorológia aktuális kérdései
>  Agrometeorológiai kutatások Keszthelyen
>  A NEFELA (jégeső elhárító) tevékenységének be

mutatása
>  Béli Béla emlékülés
(A rendezvény részletes bemutatásáról ebben a számban 
olvashatnak.)

2008. szeptember 25.
Prof. Dr. Detlev Möller (Brandenburg)
>  On the History of the Scientific Exploration of Fog, 

Dew, Rain and Other
>  Atmospheric Waters
(A Levegőkörnyezeti Szakosztály rendezvénye)

&

Köszönet az 1 %-ért!

Az 1996. évi CXXVI. törvény feljogosította az adózó 
állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át

az általuk megjelölt közcélú intézmény javára átutal
tathassák az APEH-hel.

Örömmel jelentjük, hogy a 2007. évi bevallásában 
Társaságunknak ajánlott adójának 1%-ából ez évben 
354.840 Ft-ot utal át az APEH.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a támogatásért, és 
kérjük tagjainkat, hogy a 2008.évi jövedelemadójuk 1 %- 
ának újbóli átutaltatásával segítsék Társaságunkat.

Elszámolás
a 2006. évi SZJA-ból felajánlott 1 %-ról

A 2006. évi adóbevallásban újból lehetett felajánlani a 
befizetendő SZJA 1 %-át azon társadalmi szervezetek 
részére, akik megfeleltek a törvény által előírt köve
telményeknek. Örömmel tudatjuk kedves tagtársa
inkkal, hogy társaságunk megfelelt az előírásoknak és 
meg is kapta az Önök által felajánlott, összesen 
248.225 Ft-ot. A felajánlott összeget a 2008. évi 
Vándorgyűlés szervezésére használtuk fel. Ebből támo
gattuk az egyetemisták és nyugdíjasok részvételét.

M égegyszer nagyon köszönjük a felajánlást és 
reméljük, hogy ebben az évben is sokan nekünk adják 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át, ennyivel is könnyítve 
nehéz anyagi helyzetünkön.

Az MMT Elnöksége

A M agyar M eteorológiai T ársaság 2008 . év i
V án dorgyű lése

A Magyar Meteorológiai Társaság 
idei, sorrendben a XXXII. vándor- 
gyűlését Pécsett rendezték meg au
gusztus 28-30. között. A rendez
vény második napja szervesen 
kapcsolódott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Meteorológiai 
Tanszékének nyári iskolájához, így 
szép számmal képviseltették ma
gukat egyetemi hallgatók is, első
sorban a BSC képzésből.

2008. augusztus 28-án déltől fo
lyam atosan érkeztek a rendez
vényre a társaságunk rendezvényre 
regisztrált tagjai a Mecsek oldalá

ban fekvő, csodálatos panorámájú 
PAB Vendégházba. Délután 14 óra
kor, a rendezvény megnyitóján 
Fodor István, a rendezvény „házi
gazdája” és Major György köszön
tötte az vándorgyűlésen megjelent 
tagtársakat. Ezen a délutánon kö
tetlenebb tudományos előadásokat 
hallgathattak a résztvevők többek 
között Fodor Istvántól, aki Pécs ég
hajlatának jellemzésével nyűgözte 
le a hallgatóságot. Pécs éghajlatá
nak jellemzéséhez szervesen kap
csolódott a következő előadás is, 
hiszen a M agyarország éghajla

tában fellelhető mediterrán hatá
sokról beszélt Szász Gábor. A dél
után folyamán még egy vitaindító 
előadást is hallhattunk a meteoroló
gia és a kömyezetügy egymáshoz 
való viszonyáról, és szorosabb 
kapcsolatának jövőbeli lehetősé
geiről. A vitához szép számmal 
érkeztek hozzászólások, aminek 
végkövetkeztetése az lett, hogy a 
két tudományág kapcsolatának 
javításához mindenképpen szük
séges az különböző álláspontok 
közelítése.

A rövid délutáni szakmai prog-
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ramot követően a csapat Villány- 
kövesdre látogatott egy rövid 
„gasztronómiai túra” jegyében. A 
vacsora fő attrakciója a testes vil
lányi borokkal való ismerkedés 
volt, kiadós sültételek társasá
gában. Az esti program annyira jól 
sikerült, hogy a vendégsereg alig 
akart búcsút venni a nótaszóval 
kedveskedő vendéglátóinktól.

Másnap reggel Pécs talán legne
vezetesebb ipari létesítményében 
tettünk látogatást, az 1860-as évek
ben alapított Zsolnay Porcelánma
nufaktúrában. A mintegy másfél 
órás tárlatvezetés során az érdek
lődő társaság megismerhette a por
celángyártás legapróbb részleteit, 
valamint azt, hogy az eozinmáz 
mitől teszi oly egyedivé a Zsolnay 
gyár termékeit. Délelőtt 11 órától 
folytatódott a szakmai program, 
hiszen a katonam eteorológusok 
színvonalas előadásai következtek 
Kovács László elnökletével. Elő
ször Czender Csillát hallgathatta 
meg a közönség a katonai megfi
gyelőhálózatról, valamint az MH 
meteorológiai szolgálatánál folyó 
adatellenőrzési, és feldolgozási 
munkákról. Péliné Németh Csilla 
„A hazai szélmező átlagos és 
extrém értékeinek térbeli és időbeli 
változása” címmel beszélt fő kuta
tási területéről, végül a délelőtti 
programot Büki Richárd előadása 
zárta az afganisztáni magyar had

műveletek szinoptikus meteoroló
giai háttértámogatásáról.

Ebéd után Anda Angéla elnökle
tével a keszthelyi egyetem „ifjú 
titánjai” kaptak főszerepet az 
előadók sorában. A docens asszony 
saját előadása az öntözés mikroklí
ma módosító hatásának és model
lezésének lehetőségeivel foglalko
zott egy kukoricaállomány eseté
ben. Utána két fiatal kutató, Varga 
Balázs és Csertei Péter lépett a 
hallgatóság elé. Nekik köszönhe
tően megismerkedhettünk a Bala
ton és a Keszthelyi-öböl párolgásá
nak sajátosságaival, valamint egy, a 
gemenci védett erdőségekben ősho
nos, ehető sárga gévagombák fejlő
désmenetével. E két előadás 
nyomán kialakult hosszú szakmai 
eszmecsere gyakorlatilag teljesen 
kitöltötte azt a rendelkezésre álló 
időt, amelyet Kocsis Tímea sajná
latos betegsége miatt elmaradt 
előadása jelentett volna. Végül, de 
nem utolsósorban a második nap 
szakmai programját nem zárhatta 
más, mint az országban egyedülálló, 
dél-dunántúli régióban működő 
jégesőelhárítórendszer, a NEFELA 
tevékenységének bemutatása Be- 
reczky Károly előadásában. A szak
mai programok végeztével kora 
este Pécs belvárosának világörök
ség részét képező, ókeresztény ka
takombarendszerét tekintettük meg 
tárlatvezetéssel.

Az utolsó nap szakm ai prog
ramját Béli Béla születésének 100. 
évfordulóján a ró la elnevezett 
emlékülés jelentette. Az Országos 
M eteorológiai Szolgálat elnöke, 
Bozó László vezényelte le az ülést, 
amelyen Béli Béla családtagjai is 
jelen  voltak. Ambrózy Pál, 
Mészáros Ernő és Varga Miklós 
személyes tapasztalataikat és élmé
nyeiket megosztva meséltek a hazai 
meteorológia területén maradandót 
alkotó Béla bácsiról. Az ő tollából 
ismerhettük meg először a szabad 
légkör állapotát M agyarország 
fölött, emellett aeroklímatológiai 
kutatásai ma is figyelemre méltóak. 
Nemzetközileg elism ert kutatá
sokat végzett a termikus szél és a 
hőmérsékleti advekcióval kapcso
latos vizsgálataival, valamint a 
légkör labilitásának és a zivatarok 
kialakulási mechanizmusával elért 
eredményeivel. Nevéhez fűződik 
továbbá a magaslégköri szélmérő 
hálózat megszervezése, valamint az 
1948 óta folyamatosan működő, 
rendszeres rádiószondás mérések 
elindítása is.

Az emlékülés végezetével 30-án 
délután mindenki elégedetten tá
vozhatott Pécsről. Ahhoz, hogy 
ennyire sikeres lett a vándorgyűlés, 
fontos szerep jutott Fodor István
nak, aki a helyszín biztosításával, a 
programtervezet összeállításával és 
idegenvezetésével nyújtott fontos 
segítséget. Továbbá a sikeres ren
dezvény lebonyolításában megke
rülhetetlen Pusztainé Holczer 
Magdolna, a Vándorgyűlés „házi
asszonyának” munkája is a leg
fontosabb szervező feladatok pon
tos végrehajtásáért. Köszönet a 
munkájukért!

Tóth Tamás
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HUNGEO 2 008
Augusztus 20 és 24. között kilencedszerre került megrendezésre 
a magyar földtudományi szakemberek világtalálkozója „A föld- 
tudományok az emberiségért a Kárpát-medencében” címmel. 
A konferencia tematikájában igazodott a „Föld Bolygó Nem
zetközi Eve” rendezvénysorozathoz. A helyszín ezúttal 
Budapest, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 
volt. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke vállalta a 
konferencia fővédnökségét.

A konferenciát hagyományosan a Magyarhoni Földtani 
Társulat rendezte, a szervezésében a földtudományokban 
érdekelt tudományos társaságokon (így a meteorológiain) kívül 
az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, valamint a 
Föld Eve Magyar Nemzeti Bizottság is részt vett.

Az első napon a plenáris előadások zajlottak. Közülük egy 
volt meteorológiai témájú, Bartholy Judit ,,A globális és regi
onális éghajlatváltozás aktuális kérdései” címmel tartott 
előadást.

A következő napon, augusztus 22-én a szekcióülésekre került 
sor. A korábbi évekkel ellentétben a szekciók nem a különböző 
földtudományokhoz, hanem a , fö ld  Eve” világszerte elfogadott 
tematikájához igazodtak, így a következők voltak:
"A" A Föld, mint globális rendszer (lito-, hidro-, atmo-, 

bioszféra)
"B” Erőforrások, veszélyforrások 
"C" Települések és életminőség 
"D" A Föld és az élet -  a Föld és az egészség 
"E" Földtudományi oktatás, ismeretterjesztés és élethosszig 

tartó tanulás
"F" Az emberiség szolgálatában: alkalmazott földtudomá

nyok.
Értelemszerűen a meteorológiai témájú előadások és 

poszterek túlnyomó többsége az „A” szekcióba került, de voltak 
képviselőink a többi szekcióban is. A „Föld Évé”-hez igazodva a 
meteorológiai előadások és poszterek nagy része az éghajlatvál
tozással volt kapcsolatos, de voltak olyanok is, melyek más 
témákkal, sokszor alkalmazott meteorológiával (agro-, város-, 
bio-, orvosmeteorológia) foglalkoztak.

A z elhangzott előadások:

Mika János: A melegedés kifulladása, avagy közeli átbillenő 
pontok (Éles viták egy évvel az IPCC Jelentése után)

Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Szabó Péter: Extrém éghajlati 
események várható tendenciái regionális modelleredmények 
alapján

Nagy Zoltán: Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klí
maváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon 
követésére

Bihari Zita, Lakatos Mónika, Szálai Sándor, Szentimrey 
Tamás: Magyarország néhány éghajlati jellemzője a 2005-2007- 
es időszakban

Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás, Bihari Zita, Szalai

Sándor: A hőmérsékleti és csapadék szélsőségek megfigyelt ten
denciái

Czender Csilla, Komjáthy Eszter, Mészáros Róbert, Lagzi 
István: Az ózonterhelés tér- és időbeli eloszlásának becslése 
Magyarországon

Radics Kornélia, Bartholy Judit, Péliné Németh Csilla, Hajdú 
Máté: Magyarország szélklímája: múlt, jelen, jövő 

Németh Ákos: A Balaton, mint kiemelt turisztikai célpont 
bioklimatológiai vizsgálata

Szűcs János: A levegőminőség változása Jászberényben 
Csima Gabriella, Horányi András, Szabó Péter, Szépszó 

Gabriella: Az éghajlat változásának becslése számszerű előre
jelző modellek segítségével: első eredmények a Kárpát-me
dencére

Kovács Csaba Miklós: A klímaváltozás hatásai Madagaszkár 
mezőgazdaságára

A bemutatott poszterek:

Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Pieczka Ildikó, Torma Csaba, 
Hunyady Adrienn: Regionális klímamodellek eredményeinek 
összehasonlító elemzése

Kern Anikó, Barcza Zoltán, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, 
Tímár Gábor, Ferencz Csaba: MODIS NDVI idősorok vizsgála
ta Magyarországra: a 2007-es júliusi hőhullám vegetációra 
gyakorolt hatása

Putsay Mária, Szenyán Ildikó, Kolláth Kornél: Az új generá
ciós Meteosat műhold képeinek felhasználása az időjárási 
helyzet analízisében

Németh Ákos: A  magyarországi erdőtüzek meteorológiai háttere 
Bírónő Kircsi Andrea: A Föld feltáratlan kincsei: a megújuló 

energiák. Nagytérségű szélklimatológiai vizsgálatok a szél ener
getikai hasznosításához

Dezső Zsuzsanna, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: A városi 
hősziget hatás elemzése távérzékelési módszerekkel 

Péter Béla, Péter Béláné, Czellecz Boglárka, Bella Szabolcs, 
Mika János: A kukorica ökológiai adottságainak számszerű 
értékelése

Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Kis Zsójia, Törő Klára, Dunai 
György, Keller Éva: A meteorológiai változók és a budapesti 
hirtelen-halál esetek gyakoriságának összefüggései 

Varga Zoltán, Varga-Haszonits Zoltán: A meteorológiai vi
szonyok és a növények 

Tóth Gergő: Az időjárás hatása az élővilágra 
Fiilöp Andrea, Mika János: Baleseti és erőszakos halálesetek 

kapcsolata a meteorológiával
A meteorológiai előadásokat általában nagylétszámú közön

ség hallgatta, és idén talán először, a vegyes témájú szek
cióbeosztás miatt, sok nem meteorológus is volt közöttük.

A találkozó további két napján szakmai terepbejárást 
szerveztek a Dunakanyarban és a Felvidéken.

Bihari Zita
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A European M eteorological Society tizedik közgyűlése
A European Meteorological Society (EMS) éves 
találkozóját és a European Conference on 
Applied Climatology (ECAC) rendezvényt az 
előző évek gyakorlatának megfelelően idén is 
egyszerre tartották meg. A konferenciára 2008. 
szeptember 29. és október 3. között került sor 
Amszterdamban, Hollandiában.

Az eseménysorozathoz kötődik az EMS éves 
közgyűléseinek lebonyolítása is. A tizedik éves 
közgyűlést szeptember 28-án tartották. A szoká
sos közgyűlési napirendi pontok (köszöntő, 
napirendi pontok elfogadása, a kilencedik köz
gyűlés jegyzőkönyvének elfogadás) után 
következett az elnök, David Burridge beszá
molója a Titkárság, az EMS Tanács és a külön
böző bizottságok tevékenységéről. Az ügy
vezető titkár, Martina Junge éves beszámolója 
után a társaság költségvetését tekintették át és 
hagyták jóvá a jelenlevők. Az új tagok felvételekor a 
Norwegian Meteorological Institute, a Wetter-Umwelt- 
Klima elnevezésű német magántársaság és az Israel 
Meteorological Society csatlakozásáról döntött a közgyűlés. 
Végezetül személyi kérdések kerültek napirendre. A jelenle
gi elnök nyugdíjba vonulása miatt helyét Bob Riddaway 
foglalja el a tanácsban. Az EMS tanácsának tagjai közé 
választották Dunkel Zoltánt a Magyar Meteorológiai 
Társaság képviseletében. Mandátuma 2008 őszétől 2010 
őszéig szól.

A European Meteorological Society által alapított díjak 
átadására a konferencia nyitónapján került sor. Külön 
örömünkre szolgált, hogy két fiatal magyar kutató is szere
pelt a díjazottak között, mindketten az Országos Meteoroló
giai Szolgálat Numerikus Modellezési és Éghajlat-dinamikai 
Osztályának munkatársai. Hágel Edit (képünkön) a Young 
Scientist Award elismerésben részesült, amelyet a Meteoro- 
logische Zeitschrift-ben tavaly megjelent „Hágel, E., 
Horányi, A.: The ARPEGE/ALADIN limited area ensemble 
prediction system: the impact of global targeted singular vec
tors” című kiemelkedő tudományos cikkel nyert el.

A „Young Scientist Travel Award” díjat az EMS titkárától 
Szépszó Gabriella vehette át. Díjazottként megtartott 
előadása "Preliminary results based on the climate change 
simulation with the REMO model over the Carpathian 
Basin" címmel hangzott el a konferencián.

A European Meteorological Society (EMS) éves talál
kozója és a European Conference on Applied Climatology 
(ECAC) rendezvénysorozat jövőre is folytatódik, megren
dezésére 2009. szeptember 28. és október 2. között 
Toulouse-ban, Franciaországban kerül sor.

Hágel Edit a "Young Scientist Award" átvételekor.

SPORT ÉS METEOROLÓGIA

Buránszkyné Sallai Márta, az OMSZ elnökhelyet
tese szeptember 7-én, a nyárutó legmelegebb napján 
sikeresen végigfutotta a Budapesti NIKE Félmara- 
ton versenyt (fényképünkön balodalon). A verseny
ző ezúton is köszöni az OMSZ szurkoló csapatának 
a buzdítást és a hűsítő vizet.

Baranka Györgyi
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2 0 0 8  NYARÁNAK IDŐJÁRÁSA
Június az átlagosnál melegebb és csapadékosabb volt.

A középhőmérséklet a legtöbb helyen 20°C körül alakult, ennél 
alacsonyabbat a magasan fekvő területeken, magasabbat pedig 
délkeleten mértek.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a sokévi átlagnál melegebb volt 
az ország egész területén. A legmelegebb időszak 21-e és 26-a 
között volt, 23-án több, mint 6 fokkal volt melegebb a szokásosnál. 
Ennek a periódusnak köszönhető, hogy a (30 fokot meghaladó maxi
mumhőmérsékletű) hőségnapok száma átlagosan elérte az 5-öt.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 35.1 °C Szeged 
külterület (Csongrád megye) június 23.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 4.1 °C Zabar 
(Nógrád megye) június 3.

A csapadékösszeg országosan 100 mm körül alakult. 50-100 mm 
közötti értékeket mértek az Északi-középhegység területén, Sopron 
térségében viszont a havi mennyiség megközelítette a 300 mm-t is.

Június az átlagosnál csapadékosabb volt, országosan mintegy 
30 %-kal esett több eső az ilyenkor megszokottnál. A területi kü
lönbségek jelentősek voltak, az alacsony csapadékú északi része
ken csak a normálérték fele, míg az északnyugati határ közelében 
közel háromszorosa volt a havi mennyiség.

A hónap folyamán az esős idő gyakorlatilag végig jellemző volt. 
Állomásaink többségén 4-5 napon regisztráltak lOmm fölötti 
csapadékot. Elvétve előfordultak csapadékmentes napok is, de 
csupán egy olyan több napig tartó időszak volt, 19-e és 23-a között, 
amikor az országban nem esett az eső.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 299.7 mm Sopron 
Brennbergbánya (Győr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 30.1 mm Tamaméra 
(Heves megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 113.8 Sopron 
Brennbergbánya (Győr-Moson-Sopron megye) június 26.

2008 júliusa országosan az átlagnál kissé melegebb és jóval 
csapadékosabb volt.

Az Alföld jelentős részén 21-22 fok között alakult a 
középhőmérséklet, míg máshol 20-21 fok adódott. Ettől alacso
nyabb érték főként a középhegységek területén található.

Azonban jelentős ingadozások adódtak a hónap folyamán. A 
legmelegebb időszak 11-e és 13-a között volt. 12-én közel 5 fokkal 
volt melegebb a szokásosnál. Átlag feletti értékek tartósan 25-e 
után fordultak elő. A leghidegebb 23-án volt, ekkor a hőmérséklet 
több mint 6 fokkal maradt el az átlagtól. A hónap során 0-15 nap 
volt hőségnap (a legtöbb Kalocsán, míg Szentléleken (Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye) egy sem).

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 36.1 °C Kecs
kemét (Bács-Kiskun megye) július 13.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 5.4 °C Zabar 
(Nógrád megye) július 6.

Július az átlagnál jóval csapadékosabb volt, országosan mintegy 
70%-kal esett több eső az ilyenkor szokásosnál. A területi különb
ségek ebben a hónapban is jelentősek voltak. 40-70 mm közötti 
értékeket a déli országrészben, illetve Dunántúl középső részen 
mértek, ugyanakkor a középhegységekben 250 mm-t meghaladó 
havi csapadékmennyiség is előfordult.

A hónap során az esős idő végig jellemző volt. A legcsapa
dékosabb napon, 23-án az országos átlag 24 mm felett volt, az

állomásokon mért értékek is sok helyen meghaladták az 50 mm-t. 
A Bakonyban 100 mm feletti értéket is regisztráltak.

10-e és 12-e között volt a leghosszabb csapadékmentes időszak. 
Ezt leszámítva csak elvétve fordult elő egy-kettő csapadékmentes 
nap.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 263.5 mm Bánkút 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 32.7 mm Jánoshalma 
(Bács-Kiskun megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 103.6 mm Bakony- 
szűcs Kőrishegy (Veszprém megye) július 23.

Augusztus az átlagnál melegebb, csapadékban szegényebb volt.
A középhőmérséklet az Alföld jelentős részén 21- 22 fok között 

alakult. Ettől melegebb a déli területeken adódott. A középhegy
ségekben 19-20 fok volt a középérték.

Az ország területén mindenhol pozitív hőmérsékleti anomália 
volt tapasztalható.

A legmelegebb időszak 12-e és 15-e között volt. 15-én több mint 
5 fokkal volt melegebb a szokásosnál. 17-én azonban már az orszá
gos átlagérték közel 4 fokkal volt alacsonyabb az átlagnál. A hónap 
során 0-16 nap volt hőségnap. A legtöbb Szentesen, míg a 
legkevesebb Kékestetőn adódott.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 39.1 °C Túrkeve 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) augusztus 15.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 2.9 °C 
Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) augusztus 31.

A havi csapadékösszeg országos átlaga 40 mm körül alakult, ez 
a megszokottnak mindössze 66 %-át tette ki. A területi különb
ségek azonban most is jelentősek voltak. Az ország nagy részén 
20-35 mm csapadék hullott mindösszesen. Nyugat-Magyarorszá- 
gon, illetve az északkeleti országrészben 60-90 mm-t, helyenként 
100 mm meghaladó értéket is mértek. A legcsapadékosabb napon, 
8-án az országos átlag 11 mm felettinek adódott. E napon a mért 
értékek főként Baranyában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
sok helyen meghaladták a 30-40 mm-t. Baranyában 60 mm feletti 
értéket is regisztráltak. Ezt követően 17-21 napos csapadékmentes 
időszak adódott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 159.3 mm Sopron Muck- 
kilátó (Győr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 5.3 mm Kölesd-Borjád 
(Tolna megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 68.1 mm Kárász 
(Baranya megye) augusztus 8.

Bella Szabolcs

Hibaigazítás

A Légkör 2008.2. számában a tavasz időjárásának leírásából 
két dátum lemaradt. Az áprilisban mért legalacsonyabb 
hőmérséklet időpontja ápr. l.A  májusi 24 órás csapadékmaxi
mum dátuma máj. 20.

Az összefoglaló táblázatban Győr tavaszi csapadékösszege 
az átlag 121 %-át teszi ki.



2 0 0 8 . n y á r

napsütés (óra) hőmérséklet (°C) csapadék (mm) szél

állomások é v s z .ö s s z . e l té r é s é v s z .k ö z é p e l t é r é s a b s z .m a x . n a p ja a b s z .m in n a p j a é v s z .  o s s z á t l a g % - á b a n lm m < n a p o k  s z . v i h a r o s  n a p o k

Szombathely 776 58 20.1 1.7 33.0 2008.06.23. 7.5 2008.06.16. 426 187 29 13
Nagykanizsa 20.0 1,2 33.8 2008.08.15. 6.4 2008.08.31. 243 100 22 7
Győr 817 20.7 1.3 34.2 2008.07.13. 6.8 2008.08.31. 277 153 31 5
Siófok 895 97 22.0 1.8 36.1 2008.08.15. 11,6 2008.06.16. 179 94 21 25
Pécs 866 46 21,3 1.6 34.6 2008.08.15. 10.3 2008.08.31. 253 122 21 6
Budapest 890 113 21,5 1.5 36.1 2008.08.15. 9.8 2008.06.16. 264 159 29 8
Miskolc 811 96 20,8 1,7 34.8 2008.08.15. 10.6 2008.08.31. 244 117 28 6
Kékestető 763 11 15.5 1.4 26.7 2008.08.15. 6.1 2008.06.15. 279 105 27 16
Szolnok 815 12 21.7 1.5 38.9 2008.08.15. 9.2 2008.08.31. 260 152 28
Szeged 921 113 22.0 1.9 38,7 2008.08.15.

O
O

od 2008.08.31. 216 121 22 4
Nyíregyháza 20.3 1.0 33.8 2008.08.15. 7.2 2008.08.31. 227 119 27 9
Debrecen 899 105 21.0 1.5 35.7 2008.08.15. 6.0 2008.08.31. 216 105 27 5
Békéscsaba 971 160 21.6 1.9 37.8 2008.08.15. 7.9 2008.08.31. 205 106 21 4

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lábra: A nyár középhőmérséklete °C-ban
100 200 300 400 500 600 700

2.ábra: A nyár csapadékösszege mm-ben
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30 ÉVES A HAZAI HIDROLÓGIAI CÉLÚ 
MENNYISÉGI CSAPADÉK-ELŐREJELZÉS

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 1978 óta készül 
mennyiségi csapadék-előrejelzés a Duna és a Tisza víz
gyűjtőterületére. Az 1. ábrán annak a 21 részvízgyűjtőnek 
az elhelyezkedése és megnevezése látható, amelyekre az 
előrejelzés szól. Kezdetben csak 18 részvízgyűjtőre történt 
a számítás, majd ez a terület kibővült a Mura és a Dráva 
vízgyűjtőivel.

A 30 év alatt az előrejelzések készítésének módja, tartal
ma, formája sokat változott, de a cél akkor is, most is a hid- 
rológusok munkájának segítése volt, ezek a speciális előre
jelzések a hidrológiai viszonyok jobb megértését, előrejel
zését szolgálták, illetve szolgálják. A következőkben a tel
jesség igénye nélkül összefoglaljuk a 30 éves mennyiségi 
csapadék-előrejelzések készítésének főbb állomásait.

Az emlékezetes 1970-es tiszai árvíz után, főként hidroló
giai oldalról merült fel az igény, a két fő folyó, a Duna és 
a Tisza árhullámainak meteorológiai és hidrológiai tanul
mányozására. Az ország csapadékviszonyait leíró klima
tológiai feldolgozások már a XX. század első felében is 
léteztek. Az 1974-ben az Országos Vízügyi Hivatal által 
támogatott kutatások az árhullámkeltő csapadéktevékeny
ség időjárási típusait vizsgálták. A kutatások többek között 
kitértek a típusok éven belüli eloszlásának várható

valószínűségére, a típusok 24 órás maximális csapadék
hozamaira. Természetesen már ekkor felmerült a várható 
csapadékmennyiség előrejelzésének az igénye, hiszen a 
hidrológus számára a vízhozam, vízállás előrejelzéséhez 
igen fontos információ a mennyiségi csapadék-előrejelzés. 
A nagy meteorológiai központok dinamikai modelljeinek 
csapadék-előrejelzési produktumai csak a 70-es évek 
végétől, illetve a 80-as évek elejétől álltak rendelkezésre, 
így az 1978-ban megindult mennyiségi csapadék-előre
jelzés kombinált módszereken alapult; a csapadékfolyama
tok egyszerűsített közelítéseit szinoptikai feltételekkel, sta
tisztikai eljárásokkal kombinálták. Az előrejelzés alapját az 
úgy nevezett „találkozási modell” képezte. A következők
ben röviden bemutatjuk a találkozási modellt, az erre 
alapozott előrejelzési technikát, majd a jelenlegi gyakorlat 
fő irányvonalait vázoljuk fel.

Találkozási modell
A hidrológiai célú mennyiségi csapadék-előrejelzés opera
tív bevezetésére 1978. július 1-én került sor. Az előrejelzés 
alapját a csapadékfolyamatok találkozási modelljének 
nevezett eljárás szolgáltatta (Bodolainé, 1976).

A modell közelítése szerint a csapadékmennyiséget a

1. Felső Duna 4  Becsi medence 7. V íg , Garam, Ipoly 10. Kapos, Sió 13. Közép-Tiszavölgy 16. Szamos, Túr, Ktaszna 19. Mura
2. l m 5. Morava 8. Közép-Dunavölgy 11. Sajó. Hemád 14 Bodrog 17. Körösök, Berettyó 20. Dráva felső
3. Traun, Enns 6. Mosoru-D,, Rába 9. Zala. Balaton 12. Zagyva 15. Felső-Tisza 18. Maros 21. Dráva alsó

1. ábra: A Duna és a Tisza részvízgyűjtőinek az elnevezése és elhelyezkedése
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légkörben potenciálisan rendelkezésre álló kihullható víz
mennyiség, a vertikális mozgás és a telítési viszonyok 
határozzák meg.

A potenciálisan rendelkezésre álló vízmennyiség megad
ja  egy adott légoszlopon belül azt a vízmennyiséget, amely 
kihullna, ha a légoszlopban lévő összes vízgőz kondenzá- 
lódna. A valóságban azonban a potenciálisan rendelkezésre 
álló vízmennyiségnek csak egy része kondenzálódik. A 
légkör potenciális vízgőzkészletéből az emelő mozgások a 
kondenzációs folyamatok során attól függően realizálnak 
többet vagy kevesebbet, hogy az adott kihullható vízmeny- 
nyiség mellett a légkör milyen közel, vagy távol van a 
telített állapottól. A telítési állapot mértékét a dinamikus 
telítési hiány fejezi ki. A dinamikus telítési hiány a tény
leges relatív geopotenciál és a telítési relatív geopotenciál 
különbsége a légkör adott rétegében, esetünkben az 500 és 
1000 hPa-os felületek által határolt légoszlopon belül.

A csapadék kialakulásában valamint mennyiségének az 
eloszlásában fontos szerepet játszanak a vertikális mozgá
sok. Meghatározásuk igen nehéz feladatot jelent, mivel 
mérésük a gyakorlatban megoldhatatlan, nagyságrendjük 
pedig különböző. Változékonyságukat az őket létrehozó 
időjárási rendszerek léptékének különbözősége okozza. A 
feláramlás változékonysága a csapadék intenzitásának tér
beli és időbeli változékonyságát vonja maga után. A mo
dellben használt vertikális sebesség a 850 hPa-os felületre 
vonatkozott.

A p csapadékmennyiséget meghatározó általános egyenlet 
w w 

P = RT- RT;
ahol wp a potenciálisan kihullható vízmennyiség, w a ver
tikális sebesség, RT-RT, pedig a dinamikus telítési hiány, a 
relatív és a telítési geopotenciál különbsége. Az egyenlet 
kifejezi, hogy a potenciálisan kihullható vízmennyiségnek 
a telítéstől függő hányada realizálódik csapadékként. Ez a 
modell a három legfontosabb csapadékot létrehozó fizikai 
mennyiség térbeli és időbeli találkozásán alapul, erre utal 
az elnevezése is.

A csapadékmennyiséget meghatározó tényezőket kez
detben manuálisan állították elő az európai temp állomá
sok mérési adataiból. A potenciálisan kihullható vízmeny- 
nyiséget az egyes főizobár szintek nedvességi adataiból 
közelítették az 1000-500 hPa-os rétegre, a wp és a tény
leges relatív geopotenciál értéke pedig lehetővé tette az 
RT-RT, meghatározását. A vertikális sebesség számítása 
pedig a következő regressziós összefüggésen alapult 
(Bodolainé, Böjti, 1966):

whPa/12ó=-l 2-0, 4AH850
ahol AH8 5 0  a 12 órás 850 hPa-os izallohipsza értéket jelenti.

A karakterisztikák előrejelzett értékeinek számítása a 
700 hPa-os felület előrejelzett trajektóriáival, tehát advek- 
tív technikával történt.

A jelenlegi és a várt szinoptikus helyzet, a kiszámított,

kézzel térképre vitt, majd analizált mezők elemzése, 
valamint a trajektória módszer felhasználásával vízgyűj
tőnként kiszámított csapadékmennyiségek együttes értel
mezésével született meg az elkövetkező 24 órára várt 
csapadékmennyiség előrejelzése 12 órás bontásban. Az 
egyes vízgyűjtőkön a számított és a tényleges területi 
csapadékátlagok menete általában párhuzamosan haladt, 
tehát a folyamat közelítése jó volt, és a köztük lévő eltérés 
sem adódott jelentősnek. A nagy, 10 mm-nél nagyobb 
területi átlagok esetén az alábecslések száma jelentősebben 
nőtt, ami a modell szinoptikus léptékéből következett, 
hiszen nagy csapadékmennyiségek rendszerint mezolép- 
tékű folyamatokkal magyarázhatók, amelyeket a modell 
nem tudott figyelembe venni. Az alkalmazott közelítésből 
kimaradtak olyan a csapadékfolyamatokban fontos mecha
nizmusok is, mint a konvekció, a súrlódási réteg mecha
nizmusai, az orográfia hatása.

Több kísérlet történt ezeknek a folyamatoknak a figye
lembevételére is. (A teljesség igénye nélkül: Bodolainé, 
1977, Bodolainé, 1985). A több vizsgálat közül a víz
gyűjtőterületen elhelyezkedő nagyobb hegységeknek 
csapadékmódosító hatása körében szerzett tapasztalatokat 
foglaljuk össze röviden (Bodolainé és Homokiné, 1984). 
A hegyek okozta csapadékkép módosulásai a mai napig is 
használt ismeretek, míg kifejezetten a találkozási modellt 
javító kutatások -  bár szintén hasznos információkkal szol
gáltak a csapadékfolyamatokról -  a csapadékmennyiség 
előrejelzési módszerének változása miatt, a mindennapok
ban már nem használatosak.

Az Alpok és a Kárpátok térségében végzett vizsgálatok 
egyrészt a csapadékmennyiség magassággal való eloszlá
sát kutatták, másrészt meghatározták azokat a szinoptikus 
helyzeteket, amelyekben az orográfia hatása maximálisan 
érvényesül.

Az orografikus csapadéktöbblet mennyiségének megha
tározási kísérletére most nem térünk ki, csupán azokat 
minőségi megállapításokat foglaljuk össze, amelyek a min
denkori csapadékelőrejelzési gyakorlatban fontosak lehetnek.

A hegy vonulatok a szinoptikus képződmények sajátos 
elrendeződésében fejtik ki hatásukat.

Az Alpok térségében posztfrontális, vagy ciklon hátol
dali, vagy anticiklon előoldali helyzetekben még kicsi, 
vagy zérus nagytérségű feláramlás és kevés nedvesség 
esetén is jelentős lehet az orografikus csapadékképződés, 
ha a légállapot telített és az alsó troposzférában erős az 
északi, északnyugati szél. Az Alpok a szervezett rendsze
rek csapadékhatékonyságát is jelentősen növeli, különösen 
akkor, ha az alsó troposzférában az áramlásnak északnyu
gati komponense van. Intenzív az orografikus hatás abban 
az esetben is, ha a ciklon okklúziója során a meleg, nedves 
szállítószalag a ciklon hátoldalára visszahajlik.

Az Északi- és az Északkeleti-Kárpátok, valamint a 
Bihar-hegység orografikus csapadéktöbbletét a meleg, 
nedves szállítószalag iránya szabályozza. A Kárpátok 
gyűrűje az előoldali csapadékhordozó rendszereket erősíti.



4 LÉGKÖR -  53. évf. 2008. 4. szám

Pl. a már említett nagy csapadékos típusok közül különö
sen a vonuló mediterrán, west-peremháborgási (ld. néhány 
bekezdést követően), centrum típusok esetén számolni 
lehet a Kárpátok mentén jelentősebb csapadéktöbblettel.

A hegységekben megjelenő nagyobb csapadék, különö
sen a nyári időszakban, az instabilitás növekedésével is 
kapcsolatban van, az orográfia a potenciális instabilitás 
realizálásához, erősítéséhez járul hozzá.

Az orografikus csapadéktöbblet jobbára tartós csapadék
folyamat során alakul ki. Ez valósul meg a regionális ciklo
nok, a hosszan elnyúló meleg- és hidegfrontok és a rajtuk 
kialakuló mezoörvények esetében is, amelyek állan
dósítják a tartós csapadékképződés feltételeit. Ezekben az 
esetekben az orografikus csapadék a meleg szektorban 
képződik, ahol a meleg, nedves szállítószalag vízgőzmeny- 
nyiségét a konvergens feláramláson kívül a lejtő menti 
emelés újra elosztja, és létrehozza a domborzatot leképező 
csapadékeloszlást.

A kutatások közül a már említett 1974-es Országos 
Vízügyi Hivatal által támogatott munkát emeljük még ki. 
Az árhullámkeltő időjárási típusok alapos elemzése, típu
sok ismerete, szintén segítette a későbbi mennyiségi 
csapadékelőrejelzést, illetve az árvizeket okozó csapadék
folyamatok jobb megértését. Az árhullámokat kiváltó

csapadékos periódusok időjárási rendszereinek tipizálására 
(Bodolainé-Jakus, E., OMSZ Kiadvány, 1983) a szerző hét 
típust határozott meg; (zonális, west, west-peremhá
borgási, vonuló mediterrán, centrum, hideg légcsepp és 
nyugati ciklon típus), és megadta e típusok éven belüli 
gyakorisági eloszlását, csapadékhatékonyságát is.

A kutatási eredmények egyik legnagyobb haszna min
denesetre az a felhalmozódott tapasztalat, amelyeket a fel
dolgozások során a szinoptikusok nyertek.

Numerikus modellek
A numerikus modellek elterjedéséig a csapadékelőrejelzés 
szinte egyedüli eszköze a csapadékfolyamatok empirikus, 
szinoptikai közelítése volt. A 80-as évektől azonban egyre 
nagyobb számban jelentek meg numerikus előrejelzések, 
amelyek minőségi változást hoztak az előrejelzési 
munkában. 1979-től rendelkezésre állott a Svéd Hidro- 
meteorológiai Intézet 24 órára előrejelzett csapadékképe 
12 órás bontásban, amely faximile térképen érkezett. 1982- 
től a Frankfurti Regionális Időjárási Központ 3 napra előre 
24 órás bontásban, 1983-tól pedig az angol szolgálat 6  órás 
bontásban 36 órára előre adott csapadékmennyiséget. A 
numerikus előrejelzések megjelenésével a kiadott csapa
dékmennyiség-előrejelzések a csapadék-előrejelző szinop-

Csapadék (mm) előrejelzés a Duna-Tisza vízgyűjtőire 1. táblázat
Modell: ECMWF 
Futtatás: 2002.04.11,12h

04.12.
06h-12h

04.12.
12h-18h

04.12.
18h-00h

04.13.
00h-06h

04.13. 
06h-12h

04.13.
12h-18h

04.13.
18h-00h

04.14.
00h-06h

1. 0 , 0 0,4 0 , 8 1 ,1 2,3 0,7 1,3 0,4 0,5 2,9
2 . 1,9 2,7 1,5 1,7 7,8 2,9 1 , 2 0,4 0 , 6 5,1
3. 3,4 1 , 8 3,6 1 , 0 9,8 0,3 0,4 0,3 1 , 8 2,8
4. 0 , 6 0,4 1 , 6 1 , 0 3,6 0,4 0,5 0 , 1 1 , 0 2,0
5. 1 , 0 3,0 1,5 2,3 7,8 1 , 6 0,5 0 , 2 0,5 2,8
6 . 7,8 2,7 2 , 2 1,7 14,4 0,5 0,5 0 , 0 2 , 1 3,1
7. 3,1 6,7 10,5 2,7 23,0 0,4 0,4 0,7 0,4 1,9
8 . 5,6 5,1 13,5 3,8 28,0 0,7 1 ,1 0,4 1 , 2 3,4
9. 11,3 2,3 2,5 2 , 0 18,1 0 , 8 0,5 0 , 2 2,9 4,4
10. 6 , 2 2 , 8 4,5 2 , 6 16,1 1 , 0 1 , 0 0 , 2 1,5 3,7
1 1 . 0,4 3,1 4,2 6,7 14,4 1 , 0 0,7 1 ,1 0,3 3,1
1 2 . 1 ,6 4,7 9,0 4,1 19,4 0,7 1 , 0 0,9 1,3 3,9
13. 0,3 2 , 6 1,7 3,5 8,1 1,5 1 ,1 0 , 6 1 ,1 4,3
14. 0 , 0 0 , 0 1 , 0 1,7 2,7 0 , 6 0,3 0 , 1 0 , 0 1,0
15. 0 , 0 0 , 0 0 , 1 0 , 2 0,3 0,3 0 , 2 0 , 0 0 , 0 0,5
16. 0 , 0 0 , 0 0 , 1 0,3 0,4 0 , 6 0 , 2 0 , 1 0 , 0 0,9
17. 0 ,1 1 , 8 1,9 2 , 8 6,6 1 , 8 0,3 0,7 0,7 3,5
18. 0 , 2 0,4 0,5 0 , 6 1,7 0 , 6 0 , 0 0 , 1 0 , 2 0,9
19. 8 , 6 3,8 4,7 1 , 2 18,3 0,7 0,3 0 , 1 3,3 4,4
2 0 . 13,1 4,6 6,7 1,7 26,1 1,9 0 , 2 0 , 1 14,6 16,8
2 1 . 9,7 1 , 6 1 ,1 1,7 14,1 1,5 0 , 6 0 , 8 1 1 , 0 13,9

Mennyiségi csapadékelőrejelzés 21 vízgyűjtőre 48 órára előre 6 órás bontásban
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tikus döntésén alapultak, aki a szinoptikus- és mezoléptékű 
időjárási folyamatok diagnózisa után figyelembe véve a 
modellek által szolgáltatott numerikus értékeket, valamint 
szinoptikus tapasztalata alapján hozta meg döntését. Ebben 
a technikában egészen a 90-es évek végéig nem történt 
minőségi változás.

Jelentős fordulópontot jelentett 1995, amikortól már ren
delkezésre állt az ECMWF modell determinisztikus fut
tatása. Az előrejelzett csapadékmennyiséget kezdetben 
csak 168, majd 240 órára előre 12, majd 6  órás bontásban 
adta a modell. A modell alkalmazása szolgálatunknál 
kezdetben „csak” annyit jelentett, hogy egy megbízható, jó 
beválással bíró modellre alapozhattuk akár 1 0  napra előre 
a csapadékfolyamatok megítélését. A vízügyi ágazatok 
részére azonban ekkor is még csak 24 órára készült meny- 
nyiségi csapadékelőrejelzés. Jelentős technikai és tartalmi 
változást 2 0 0 2  hozott, amikortól kezdve már a modellből 
egy táblázatos formátumú mennyiségi csapadékelőre
jelzést továbbítottunk a vízügyi felhasználónak ( l . 
táblázat). Ez a táblázatos formájú előrejelzés ma már 
naponta kétszer frissül a modell 00 és 12 UTC-s fut
tatásából. A csapadék mennyisége 48 óráig 6  órás, azután 
egészen 240 óráig 12 órás bontásban áll rendelkezésre. A 
vízügyi ágazatok részére készített mennyiségi csapadék
előrejelzések alapját tehát az ECMWF modell szolgáltatja, 
de értékeit a szinoptikus korrigálhatja. Korrigálásra első
sorban az első 24 órás mennyiségek esetén kerül sor. A 
további értékek változtatásának több szempontból nincs 
értelme, illetve jelentősége. Egyrészt a modell 12 óránként 
frissül, és a futtatásokban időnként jelentősebb eltérések 
adódnak, másrészt a nagy csapadékot okozó rendszerek 
élettartalma többnyire kisebb 24 óránál. A korrekcióhoz 
azt a sok év alatt szerzett szinoptikus tapasztalatot használ
hatjuk fel, amely a szinoptikus-statisztikai módszerek 
során felhalmozódott.

A mennyiségi csapadékelőrejelzés folyamata
A kiadott mennyiségi csapadékelőrejelzés, mint ahogy már 
említettük, döntően az ECMWF modell előrejelzett 
értékeire támaszkodik, és az első 24 óra értékeiben változ
tatunk elsősorban. A modell értékeinek elfogadása, illetve 
esetleges változtatása egy több lépcsőből álló folyamat, 
amely, a szinoptikus tapasztalatot és más modell informá
ciókat összegez.

A csapadék-előrejelzések készítéséhez, a modell korri
gálásához egyértelműen követendő elveket nem lehet 
megadni. A prognózisok készítésének ma is első lépése az 
aktuális helyzet alapos tanulmányozása, diagnózisa, a fej
lődés várható irányának ismerete, a szinoptikus helyzetben 
rejlő fejlődési lehetőségek mérlegelése. A szinoptikus ská
lájú folyamatok esetén is jelentős lehet a csapadék mennyi
sége, de mezoléptékű képződmények létrejötte megnöveli 
a nagy csapadék kialakulásának valószínűségét. Ezért vizs
gálni kell kialakulhat-e pl.: a hidegfronton mezoléptékű 
örvény, a hidegfront előtt szervezett zivatar-zóna, létre

jöhet-e tartós konvergencia a talaj közelben, stb. Vizsgálni 
kell a meleg, nedves szállítószalag helyzetét, irányítottsága 
meghatározhatja a nagy csapadék helyét. Déli irányí- 
tottságú meleg, nedves szállítószalag esetén az északi víz
gyűjtők, a Vág, Garam, Ipoly, Sajó, Hernád, illetve a Bod
rog területén hullik a több csapadék. Délnyugati szalag 
esetén Kárpátalja, Szamos vízgyűjtőkön kell jelentős 
csapadéktöbblettel számolni. Ezekben az esetekben az oro- 
grafikus feláramlás maximális, merőleges az áramlás a 
hegyvonulatra, ezért sok a csapadék. A Duna felső sza
kaszán, az Inn, Traun, Enns vízgyűjtőjén északi áramlás 
mellett jelentős az orografikus csapadéktöbblet. A víz
gyűjtők csapadék-klimatológiai sajátosságai alapján meg
mondható, melyik nagy csapadékos helyzet melyik víz
gyűjtőn okozza a legtöbb csapadékot. Pl. vonuló mediter
rán ciklon esetén leggyakrabban a Nagykanizsa-Siófok- 
Budapest-Kékestető vonalban van a csapadék maximumá
nak tengelye. A Tisza vízgyűjtőin általában az előoldali 
csapadékrendszerek hatása érvényesül, a Dunán a 
hátoldalon (északi áramlás!) is hullhat jelentős csapadék.

A csapadékfolyamatok értelmezéséhez az ECMWF 
modell ensemble előrejelzéseit is felhasználjuk, hiszen 96 
óra után az ensemble tagok átlagának beválása jobb, mint 
a determinisztikus modell beválása. A determinisztikus 
modell információitól eltérhetünk, ha az ensemble tagok 
széttartása nagy, és az eltérő véleményt más numerikus 
modellek is támogatják. Ugyanakkor meg kell azt is 
említeni, hogy mivel a csapadék előrejelzéseknél kitün
tetett szerepe van a felbontásnak, ezért viszonylag 
gyakrabban találkozunk olyan esetekkel, amikor a deter
minisztikus modell előrejelzése akár a negyedik napot 
követően is jobb lehet, mint az ensemble átlag. A 2. ábrán 
egy úgy nevezett fáklya diagram látható, amely az előre
jelzett elem, jelen esetben a csapadék, időbeli menetét 
mutatja mind az 50 ensemble tag esetén egy kiválasztott 
rácspontra, Budapestre. 2005. június 9-én Budapesten 35 
mm eső hullott, ezt az értéket már pár nappal korábban a 
determinisztikus modell meglepően jól adta. Az ábrán az is 
látható, hogy több futtatás támogatja a több csapadékot, de 
az egyes ensemble tagok csapadékértékei elmaradnak a 
determinisztikus modell értékeitől. Az egyes ensemble

2. ábra: Budapestre vonatkozó fáklya diagramm 
2005. június 4. 12 UTC-s futtatás (a vastag világos vonal a 

determinisztikus, a vastag sötét a kontroll modell, a vékony vonalak 
az ensemble tagok menetét mutatják)
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tagok csapadékértékeinek a nagy szórása az adott rács
pontban nagy bizonytalanságra utalhat.

Külön információt jelent az egyes csapadékkategóriák, 
az 1 mm, 5 mm, 10 mm és a 20 mm-s csapadékértékek 
valószínűségi eloszlása is. Amennyiben a determinisztikus 
modellben jelentős az előrejelzett csapadék mennyisége, és 
ezt a nagyobb csapadékok valószínűségi eloszlása is 
megerősíti, akkor a nagy csapadék biztosabban prognosz
tizálható. Ha azonban a determinisztikus modell csapadék 
mennyiségeit az ensemble tagok valószínűségi eloszlása 
nem támogatja, akkor meg kell gondolni a nagyobb értékek 
előrejelzését.

A csapadék-előrejelzés készítése a szerzett információk 
összegezésével zárul.

Az alkalmazott módszerek gyakorlati példái
2008. júliusában több folyó magyarországi szakaszán 
árhullám vonult le. Harmadfokú árvízi készültséget kellett 
elrendelni a Hernádon és a Tisza felső szakaszán. Kisebb 
patakok is kiléptek a medrükből, a Szalajka-patak rövid 
időre elöntötte a Dédestapolcsány felé vezető út egy sza
kaszát. A Nyugat-Dunántúlon a Répce- és Gyöngyös-patak 
áradása miatt került lezárásra egy-egy útszakasz.

Július 13. és 26. között egymás után vonuló csapadék
hordozó rendszerek fordultak elő, illetve a térségünkben

3. ábra: A szinoptikus helyzet (a) és magyarországi csapadékhozama 
(b) 2008. július 14- én (50 mm fölötti csapadékot jelentett 

Mátraverebély, Nemű, Szentgotthárd, Püspökszilágy, Kápolna, 
Bátonyterenye)

stagnáló örvények hatására hullott több helyen jelentős 
mennyiségű csapadék.

Július 13-án a késő délutáni órákban nyugat felől egy 
lassan keletre mozgó hidegfront érte el Magyarországot, 
amely 15-én elhagyta térségünket (3/a ábra). Vonulását 
sokfelé kísérte zápor, zivatar, helyenként jégeső, felhősza
kadás. Magyarország a front előtt kialakuló és azzal közel 
párhuzamosan haladó, meleg nedves szállítószalag által 
érintett területen helyezkedett el. Az 500 hPa-os szinten 
fokozatos lehűlés ment végbe, míg 850 és 700 hPa között 
még nem volt jelentős a hőmérséklet változás, sőt 
átmenetileg kismértékű melegedés zajlott. Mindezek mel
lett olyan függőleges szélprofil jött létre a légkörben, ami 
kedvező feltételeket biztosított hosszú élettartamú, ún. szu
percellás zivatarok kialakulásához. Július 14-én már a haj
nali, kora reggeli órákban kialakultak zivatarok a délnyu
gati területeken, amelyek gyorsan helyeződtek északkelet 
felé (3/b ábra: megjegyezzük, hogy ezen a csapadékösszeg 
térképen a kiugró nagy csapadékmennyiségek nem szere
pelnek. Ez a megjegyzés a 6 /b és a 7. ábrára is vonatkozik). 
Egy Szlovéniában keletkezett zivatarcella útját nyomon 
követve megállapítható, hogy az több mint 1 1  órán át fen
nmaradt, miközben több helyen számottevő pusztítást oko
zott. A 4. ábra a hosszú élettartalmú szupercellát mutatja 
Eszak-Magyarország felett (Csonka és Kolláth, 2008).

4. ábra: Szupercella Észak-Magyarország felen 2008. július 14-én

Július 17-én egy újabb hidegfront érkezett, elsősorban az 
ország északi felén alakultak ki ismét záporok, zivatarok. 
A front érdekessége, hogy Budapesten a 2006 augusztus 
2 0 -i esti zivatarhoz hasonló időt okozott, a heves zivatar
ban a legerősebb széllökés sebessége a belvárosban elérte 
a 128 km/ó -t (5. ábra).

A július 20-án este érkező front (6/a ábra) a Dunántúlon 
és az északi országrészben okozott jelentősebb csapadékot 
(6/b ábra). A front mozgása a Kárpát-medence keleti 
részén lelassult, a fronton tőlünk kissé délkeletre ciklon 
mélyült ki, amelynek nedves, meleg levegője visszaáram-
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5. ábra. A maximális széllökés 2008. július 17-én Budapest 
belvárosában

6. ábra: A szinoptikus helyzet (a) és magyarországi csapadékhozama 
(b) 2008. július 21-én (50 mm fölötti csapadékot jelentett Páty, 

Vasegerszeg, Magyarkeresztúr)

lőtt Magyarország fölé. A csapadéktevékenység a délkeleti 
ciklon töltődésével, lassú keletre való helyeződésével szűnt 
meg.

A legtöbb csapadék július 23-án hullott (7. ábra). A 
Bakony térségében a 24 órás csapadékmennyiség megha
ladta a 100 mm-t, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 
több helyen mértek 80 mm feletti értékeket, Bánkúiról 91 
mm-t jelentettek. A 8. összefoglaló ábra alapján megál-

8. ábra: A talajközeli jellegzetes nyomási kép, a meleg, nedves 
szállítószalag, valamint a 30 mm-nél nagyobb csapadék területe 

(sötét terület) és a 80 gpm-nél kisebb telítési hiány eloszlása (vékony 
vonal) 2008. július 23-án

lapítható, hogy a nedves levegő délkeletről való visszahaj- 
lása, és a telítéshez közeli állapot -  dinamikus telítési 
hiány (RT-RT,) nagy területen kisebb 80 gpm-nél -  ked
vező találkozása helyén hullott a legtöbb csapadék. Az 
ábrán sötét alakzatokkal jelölt részeken a dinamikus 
telítési hiány 40gpm-nél is kisebb volt. A csapadékfolya
matok találkozási modellnél alkalmazott nedvességi 
közelítése ebben az esetben is igazolódott.

Az előrejelzett és a tényleges területi csapadékátlag a Hernád vízgyűjtőjén

9. ábra: Az előrejelzett és a tényleges területi csapadékátlag a 
Hernád vízgyűjtőjén 2008. július 14. és 26. között
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A 9. ábrán az ECMWF modell előrejelzett csapadékértékeit 
láthatjuk területi átlagban a Hernád vízgyűjtőjére július 13 és 26 
között. A legnagyobb csapadékot a modell nagyon jól megfog
ta, a 13-i csapadéktevékenységet kissé túlértékelte, a 2 0 -t pedig 
alábecsülte. A július 23-i 30 mm feletti területi átlag lehetősége 
először a júbus 2 0 -án reggel kiadott csapadékelőrejelzésben 
szerepelt, az ECMWF modellértéke erre a vízgyűjtőre három 
nappal korábban is 25 mm felettinek (26 mm) adódott.

Ebben a nagy csapadékos helyzetben végül is a nyers 
modell értékek igen jól használható eredményeket adtak, 
és a találkozási modell alapelvei is kitűnően működtek.

Megállapíthatjuk: a numerikus modelleken és a szinop
tikus-klimatológiai ismereteken, tapasztalatokon alapuló 
mai mennyiségi csapadékelőrejelzési gyakorlat kielégítő, 
használható eredményeket szolgáltat, akár kiélezett idő
járási helyzetekben is.
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OLVASTUK
„E gy közel e g za k t tu d o m á n y ”

Jobb a kifejtés, mint a cím! Már megint 
megkaptuk a magunkét.

A mindenható Európai Bizottság 
research eu 55. 2008. januári száma je
lentést közöl a meteorológiáról, a 
borítón „egy közel egzakt tudomány”, a 
lapban belül pedig „Egy majdnem eg
zakt tudomány” nem kimondottan hí
zelgő alcímmel. A szerkesztő bevezető 
fülszövegében, „ A néphagyománytól a 
kaotikus rendszerekig - , is ez a kissé 
gunyoros hozzáállás olvasható, bár azt 
elismeri, hogy a híres 1953-as Hollan
diát és Angliát meglepő vihart ma már 
napokkal előbb jelezték volna. A kissé 
lekezelő alcímek ellenére a jelentés 
három kis cikke („Honnan jön az eső és 
a napsütés?”, „Reading: a lehetetlen 
időjárási egyenlet”, „Amikor az egek 
nyitottak”) korrekt. Az újságírók hoz
záállását érzékeltesse a bevezető: 
„A fizika egyik ága, a mindenképp 
földtudomány meteorológia nem keve
sebb, mint egy összetett tudományág. 
Előre jelezni a változást, rendet tenni a 
káoszban, megoldani a megoldhatatlan 
egyenleteket: ez mind a meteorológia 
területe. Mindenesetre, jó pár éve, en
nek a diszciplínának hozzá kellett 
szokni egy növekedve követelődző 
nyilvánossághoz, ami elvárja az abszo
lút precíz időjárás előrejelzést bár 
alapvetően megmarad szkeptikusnak -  
„mindig rosszul találják el!” Ilyen kihí

vásokkal szemben, -  beszéljünk a biz
tosról és álljunk le, kockáztatva, hogy 
valami pontatlan jelenik, meg amikor 
az bizonytalanná válik —, a meteoro
lógiának folyamatosan meg kell találni 
a helyes egyensúlyt. Ha még ehhez 
hozzátesszük azt a kötelezettséget, 
hogy extrém időjárási helyzetet olyan 
korán, ahogy csak lehet, közzétegye, 
anélkül, hogy riasztaná a nagyközön
séget a legkisebb szellő m ia tt... A me
teorológia azért még számíthat további 
tudományos előrelépésekre. Az elmúlt 
50 évben az informatika és a műholdak 
megjelenése rohamos fejlődésre képe
sítette a meteorológiát. Maradtak még 
azért „homályos” területek, a megértés 
hiánya, miként működik a légköri rend
szer, elméleti akadályok, logisztikai 
sz a k a d á so k , 
amik kitöltése 
s z ü k s é g e s  
ahhoz, hogy 
még ponto
sabb előrejel
zés készüljön.
Mint minden 
munkahelyen 
a világban, e 
területen is a 
tu d o m á n y o s  
kutatás azon 
munkálkodik, 
hogy e szakte

rületet is elmozdítsa a tökéletesség 
irányába.”

Nem tudom, hogy ezt a hangnemet 
megengednék-e maguknak az újságírók 
az atomfizikával vagy a közgazdaság- 
tannal szemben. Úgy látszik, hogy 
nemcsak hazai, hanem nemzetközi, de 
legalábbis az Unióban minden siker 
ellenére még mindig ott tartunk, hogy 
szakmánk ismertetését a megmoso
lyogtató néphagyomány felemlegetésé
vel kell kezdeni, némi vállveregetéssel. 
Mindenesetre megnyugtató, hogy a 
főszerkesztői beköszöntő alatt ott áll 
dőlt betűkkel, hogy a „szerkesztői és a 
cikkekben kifejtett vélemény nem 
szükségszerűen képviseli az Európai 
Bizottság állásfoglalását”.

Dunkel Zoltán

An almost exact science
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METEORBECSAPÓDÁS 
A METEOROLÓGIAI MŰHOLD SZEMÉVEL

2008. október 7-én 02:46 UTC-kor a 2-5 m „átmérőjű” 
2008 TC3 nevű aszteroida a Föld légterébe lépett Szudán 
felett. Nem érte el a felszínt, kb. 14 km magasan robbant 
fel, csak kisebb darabok juthattak le oda. (A szövegben a 
becsapódás alatt légkörbe történő csapódást, illetve a 
légkörbeli felrobbanást értjük.) Évente 5-10 hasonló 
méretű meteor csapódik a Földbe, illetve a légkörbe. A 
2008 TC3 aszteroidának az adta a különleges jelentőséget, 
hogy ez volt az első, amit még a becsapódás előtt a világűr
ben sikerült megfigyelni. A meteor felfedezése és a bec
sapódás között kevesebb, mint egy nap telt el. Ez alatt 586 
észlelés készült a Föld felé közelítő aszteroidáról. Az egyik 
ilyen csillagászati észlelést az 1. ábrán láthatjuk.

1. ábra: Aszteroida-fogyatkozás. Reiner Stoss és munkatársai 
felvétele a Föld árnyékába belépő kisbolygóról. A 6 perces expozí
ciós idejű kép szélessége 1 fok, a nyom hossza 45 ívperc. A jobbról 
balra mozgó égitest kb. 25 ívperc megtétele után kezd el halványod
ni, és az expozíció végére teljesen eltűnik, mert a Föld árnyékába 
jut. (Forrás: http://hirek.csillagaszat.hu/kisbolygok/2008l008-tul- 

a-becsapodason. html)

Az arizonai egyetem csillagászai kiszámolták, hogy mi
lyen pályán közelíti meg Földünket az aszteroida (2. ábra) 
és pontosan hol és mikor történik majd a becsapódás (3. 
ábra). A számítások szerint 02:45:28 UTC-kor lép majd be 
a légkörbe és 02:45:54 UTC-kor robban fel, +/- 15 másod
perc pontossággal. Mivel a légkörbe lapos szögben érkezik 
(19 fok magassági szög), így még ott felrobban. A csil
lagászok kíváncsian várták, hogy a valóság igazolja-e majd 
számításaikat, tényleg akkor és oda érkezik-e majd az 
aszteroida, ahova ők azt előrejelezték.

24° N

16°N

18°E 45°E 54°E

3. ábra: A meteor előrejelzett becsapódási helye (fekete pont).
A háromszög az infrahangdetektor helye, a fekete vonal pedig 

a beérkezett jel iránya. Ez a detektor észlelte a meteor robbanásakor 
keletkezett hanghullámokat.

2. ábra: A pálya, amelyen az aszteroida megközelítette a Földet. 
(Forrás: http://neo.jpl.nasa.gov/news/2008tc3.html

Az aszteroida 12,8 km/s sebességgel lépett a Föld 
légterébe. Ez a sebesség 46 ezer km/óra-nak felel meg, ami 
a hangsebesség kb. 40-szerese. Amikor egy meteor a 
légtérbe kerül, a levegőt igen erősen és hirtelen megtolja 
maga előtt. A nagy nyomás hatására a levegő felmelegszik, 
és felmelegíti az égitestet is, ami ezáltal egy "tűzlabdává" 
válik, majd szétrobban. A 2008 TC3 kisbolygó elégése 
során felszabaduló energia megegyezett egy kisebb atom
bomba vagy 1000-2000 tonna TNT felrobbanásakor 
keletkező energiamennyiséggel.

A meteor becsapódási helye Szudán fölött volt, az 
országban háború dúl, ezért a „tűzlabdáról” felszíni kép 
sajnos nem készült. Megfigyelték viszont repülőgépről, 
hangdetektorral, és mint majd látni fogjuk meteorológiai 
műholddal is.

Az Air France-KLM egyik járata az előrejelzett időben a 
várt becsapódási helytől kb. 1400 km-re repült. Egy hol
land meteorológus előre figyelmeztette a repülőgép 
legénységét, mikor és milyen irányban várható a meteor
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felrobbanását kísérő fényjelenség. A személyzet és az uta
sok a jelzett időben és irányban valóban láttak egy néhány 
másodpercig tartó erős felvillanást, de maga a jelenség a 
horizontjuk alatt játszódott le.

A 3. ábrán bejelölt kenyai infrahangdetektorral sikerült a 
robbanáskor keletkező hanghullámot azonosítani. Az ábrán 
a háromszög jelzi az infrahangdetektor helyét, a fekete 
vonal pedig a beérkezett jel irányát. (Az infrahang az 
emberi fül számára nem hallható, annál alacsonyabb 
rezgésszámú hanghullám.)

Csodával határos módon a METEOSAT- 8  európai opera
tív meteorológiai műhold is észlelte a felrobbanó meteort. A 
METEOSAT- 8  Európáról és Észak-Afrikáról 5 percenként 
készít képet. A képet egy ún. forgó letapogató berendezés 
készíti, amely egy-egy irányba csak ezredmásodpercig néz, 
azaz gyakorlatilag pillanatnyi képet készít. Egy „Szudán” 
méretű területet pár másodperc alatt végigtapogat. Mivel a 
meteor robbanása, égése is csak néhány másodpercig tartott, 
így a relatíve sűrű, 5 percenkénti mérés ellenére is nagyon

4. ábra: Hajnal 2008. október 7-én 02:46 UTC-kor.
A kép bal alsó részén a fekete területen látszó fehér pont a 

„tűzgolyóvá" vált meteor fénye.

Hh
*

m8 HRV -  200810070245

5. ábra: A nagyfelbontású látható (HRV) képen a „ tűzgolyóvá "vált 
meteor fénye látszik. A legfényesebb képpont alapján megmondható 

a helye és az ideje, mely jól megegyezik az előrejelzett adatokkal.
A kép helyi területi felbontása kb. 1,2 km.
(Forrás: Hans Peter Rösli, EUMETSAT)

kicsi volt a valószínűsége, hogy a meteorológiai műhold 
észlelje azt. De szerencsénk volt és a METEOSAT- 8  műhold 
SEVIRI műszere (mind a 12 csatornában) rögzítette a rob
banást! A jelenség a látható spektrumtartományú képen 
(amely éjszaka egyébként teljesen „fekete”) egy igen apró 
fehér foltként jelent meg. A 4. és 5. ábrán a robbanáskor 
történő felvillanás figyelhető meg.

Míg a látható tartományban a jelenség fényét rögzíti a 
műhold, addig az infravörös tartományban a hősugárzását 
(hőmérsékletét) észleli. A METEOSAT- 8  műhold 8  

infravörös csatornája közül a 3,9pm-es (IR3.9) sáv a 
legérzékenyebb a kis kiterjedésű tüzek detektálására. (A 
műholdas mérés szempontjából mindegy, hogy a tűz a 
légkörben vagy a felszínen megy-e végbe, hiszen az adott 
irányból érkező hősugárzást méri a műszer. A műholdas 
tűz-detektálás elméletéről, valamint két konkrét tűzesetnek 
az JR3,9 képeken való vizsgálatáról a 
http://met.hu/pages/tuz_detektalas_hattere.php címen ol
vashat bővebben.) A 6. ábrán láthatjuk a 3,9 m-es 
infravörös sávban készült képet, rajta a legmelegebb pixe
lek jelzik a tűzlabdává vált meteor helyét.

6. ábra: 1R3.9 képen a meteor becsapódása. A skála a hőmérsékletet 
mutatja Kelvin fokban. A kép helyi területi felbontása 3,4 km. 

(Forrás: Hans Peter Rösli, EUMETSAT)

A kétféle sávban rögzített jelet, az optikai és a hősu
gárzási jeleket egymásra vetítve, kiderült, hogy a felvil
lanás helye és a legmelegebb pont nem esik egybe. Az 
eltérés oka technikai jellegű. A napsugárzási és az 
infravörös sávokat két különböző detektor készíti 3,6 
másodperc eltéréssel. Ez az időbeli eltérés a felhő és fel
szín alakzatok leképezésénél, a felhők mozgási sebessége 
és a kép területi felbontása mellett nem okoz problémát, 
ugyanazon objektumnak a 3,6 sec eltéréssel mért jelei 
azonos pixelre esnek. Egy meteor viszont sokkal nagyobb 
sebességénél fogva 3-4 másodperc alatt jelentős utat tesz 
meg, ezért az optikai és a hősugárzási jelet két különböző 
helyen/pixelen kapjuk, hiszen nem egyidőben készültek a 
felvételek. Ez még előnnyel is jár, mivel így nem csak egy 
mérésünk van, hanem kettő, ami lehetőséget ad a csil
lagászok által számolt irány és sebesség verifikálására is.

A szakemberek (csillagászok és műhold-meteorológu
sok) szerint -  a 1 2  csatorna jeleinek vizsgálata alapján -  a
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HRV képen a „tűzgolyó” meteor még egyben van, azaz 
még nem robbant fel. A közel 3 másodperccel későbbi 
infravörös képen viszont már a felrobbant meteort látjuk, 
pontosabban a legmelegebb pixelek a forró gázcsóvát 
mutatják.

7. ábra: A műholddal detektált optikai (HRV) és infravörös (IR) 
jelek helye, valamint a csillagászok által előrejelzett „hipotetikus” 
felszínbe csapódási hely (az a terület, ahova a meteor becsapódott 
volna, ha fel nem robbant volna). Láthatjuk, hogy a három pont elég 

jól egy egyenesbe esik. (Forrás: Hans Peter Rösli)

A 7. ábrán a műholddal detektált kétféle jelet látjuk, 
valamint azt a helyet (és a hibát reprezentáló területet), 
ahova a csillagászati számítások alapján a meteor a föld
felszínbe csapódott volna, ha fel nem robbant volna. 
Láthatjuk, hogy a meteorológiai műhold által mért két jelet 
összekötő vonal átmegy az előrejelzett területen, ami a 
számítások helyességét igazolja.

A műholdas mérésből a jelek detektálásának ideje tized 
másodperc pontossággal meghatározható. Ezek az adatok a 
csillagászok által előrejelzett időpont pontosságát 
támasztják alá. Az optikai és a hősugárzási jeleket a mű
szer 02:45:49, illetve 02:45:52 UTC-kor mérte, míg a csil
lagászok előrejelzése a becsapódás idejére 02:45:54 UTC 
+/-15sec volt (INTERNET).

8. ábra: A meteor robbanásakor a törmelékből keletkezett porfelhő a 
kelő Nap fényében. (Forrás: Mohamed ElHassan Abdelatif Mahir, 

Noub NGO, http://neo.jpl.nasa.gov/news/2008tc3.html).

A robbanás utáni 5 perces képek (itt nem közölt) soroza
tát vizsgálva a robbanás törmelékéből keletkezett porfelhőt 
is felfedezhetjük. Először az infravörös képeken figyel
hetünk meg a robbanás közelében egy hidegebb foltot, 
amely valószínűleg a porfelhő, törmelékfelhő sugárzás 
elnyelése következtében hidegebb, majd a HRV képeken 
követhetjük nyomon. Azokon a képeken látható, amikor a 
kelő Nap a porfelhőt már megvilágítja, de még a horizont 
alatt van és így a felszín még „sötét háttér”. Először a 
03:25 UTC HRV képen látszik a porfelhő, ekkor a Nap 
még 5 fokkal a horizont alatt volt. A robbanás maradványát 
a porfelhőt felszínről is megfigyelték, lefényképezték 
(8. ábra). A műholdképek és a felszíni megfigyelés tanúsá
ga szerint a robbanás törmelékéből kialakult porfelhő több 
órát tartózkodott a levegőben.

Zdenek Charvat, a Cseh Hidrológiai és Meteorológiai 
Intézet munkatársa találta meg elsőnek a meteort a 
METEOSAT- 8  műhold nagyfelbontású látható képén, és a 
továbbiakban is ő volt az élenjáró a meteor robbanás 
műholdas detektálásának pontos elemzésében és 
értelmezésében. Az elemzésben nagy szerepe volt Hans 
Peter Röslinek, a Svájci Meteorológiai Szolgálat és az 
EUMETSAT (az Európai Meteorológiai Műholdakat 
Működtető Szervezet) munkatársának is. Az esettanul
mányunkban bemutatott műholdképek többségét is ő 
készítette. Nekünk abban a szerencsében volt részünk, 
hogy az elejétől fogva részesei lehettünk a meteor 
műholdas detektálásáról folytatott levelezésnek, és így első 
kézből értesülhettünk az eseményekről, részt vehettünk a 
diszkussziókban. Az elemzéshez is hozzájárultunk: a hely 
és idő pontos meghatározásában segítettünk.

További információ: 
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_TC3 
http://www.eumetsat.int/Home/Main/Media/Features/707 
785?l=en.
http://planetary.org/blog/article/00001684/ 
http://neo.jpl.nasa.gov/news/2008tc3.html

Putsay Mária, Kocsis Zsófia és Szenyán Ildikó
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A COST-RÓL JELENTEM
Egy európai eg y ü ttm ű k ö d é s  tényei é s  é lm én yei

Négy évtizedes múltra tekinthet vissza a COST elnevezésű 
európai kutatási együttműködési program. Bár ebben szá
mos hazai kutató részt vesz, a tágabb meteorológus 
közösség eddig keveset hallott róla. Minthogy nem csak 
egyes részterületeken vannak magyar közreműködők, 
hanem a COST „főhadiszállásán ” is évekig dolgozott dr. 
Dunkel Zoltán, ezért szerkesztőbizottságunk felkérte, 
ismertesse a COST történetét, célkitűzéseit. A későbbiek
ben fórumot nyitnánk az egyes COST témák hazai 
képviselőinek beszámolói számára. (A szerk.)

Valamikor 1992 őszén Dombai Ferenc 
kollégám megkeresett, hogy indul egy 
pályázat féle, aminek keretében az 
agrometeorológiával is lehet keresni 
valamit. Egészen pontosan nem is 
értettem, hogy miről van szó. Amit 
felfogtam belőle, az annyi volt, hogy 
írjam le néhány oldalban angolul, 
mivel foglalkoznék szívesen. Ilyen 
megkeresésre aztán az ember vagy lép, 
vagy azonnal elfelejti. Csak egy 
hajszálon múlott, hogy nem a köny- 
nyebb megoldást választottam. A 
dologból annyit fogtam fel, hogy ő egy 
szervezet magyar képviselője, amibe 
akkoriban léptünk be. Tény, hogy 
Magyarország Csehszlovákia, Izland 
és Lengyelország társaságában az 
1991 novemberi miniszteri értekez
leten csatlakozott a COST-hoz. A 
bővülés aztán tovább folytatódott. A 
szervezetnek jelenleg 35 ország a 
tagja. A 27 EU ország mellett tag az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás három országa 
(Izland, Norvégia, Svájc) valamint Törökország, 
Makedónia (hivatalosan FYROM), Horvátország, Szerbia 
és Izrael. Dombai kolléga egyébként úgy lett képviselő, 
hogy a tudományos és műszaki fejlesztéssel foglalkozó, 
akkor minisztériumi rangban lévő OMFB (Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság) felkérte a Szolgálatot, hogy 
jelöljön valakit a „Technical Committee”-ba, a TC-be. 
Technical = műszaki. Dombai Ferenc volt akkor az elnök 
műszaki tanácsadója, így aztán őt nevezték be erre a poszt
ra. Némi COST múltja is volt, hiszen 85-ben már szak
értőként vendégeskedett egy rendezvényükön. Bizony ez 
félreértés volt. A COST szóhasználatban a „technical” szak
mait jelent. Majd minden országból nemzetközi ügyvivő 
esetleg tudományos titkár, Ausztriából maga az igaz
gatóhelyettes képviselte a nemzeti meteorológiát.

Visszagondolva az akkori viszonyokra, azt hiszem nekem 
kimondottan szerencsém volt ezzel a félreértéssel. Dombai 
kolléga eltette a dolgozatomat, s aztán hosszasan nem 
történt semmi, én is megfeledkeztem a dologról. Lassan 
végéhez közeledett a 93-as esztendő, legnagyobb bánatom
ra úgy tűnt külföldi út nélkül. Ekkor kaptam egy meghívást 
Brüsszelből, hogy vegyek részt egy értekezleten, 
Helsinkiben. A tett színhelyén derült ki, hogy három 
agrometeorológiai tervezet készült, s arról kell véleményt 
mondani. Legnagyobb meglepetésemre az általam írt 
anyag szinte maradéktalanul bennük volt. Dombai kolléga 

a TC-n átadta anyagom a finn 
képviselőnek, Pirkko Saarakivi-nek, 
aki jelenleg a PRÍMET (Association of 
Priváté Meteorological Services) 
tanácsának tagja, ő aztán egy új akció, 
a COST Action 77, „MoU Technical 
Annex” részévé gyúrta azt. Akkor 
Helsinkiben először láttam MoU-t, s 
nem gondoltam volna, hogy ez a 
betűszó egyszer napi használatba kerül 
nálam. A „Memorandum of Under- 
standing” a COST akció alapdokumen
tuma, mondhatnánk alkotmánya. 
Rendszerint 5 formálisan rögzített 
mondatból álló, egyoldalas anyag. Ezt 
írja alá az akcióhoz csatlakozó ország 
nagykövete. Néhai Brenda McWilliams 
TC elnök vezetésével három napon át 
gyötörtük a három tervezett akció (77, 
79, 711) anyagát és egymást. A végén 
kiderült, hogy az anyag fekszik, 
nyugszik, változtatni nem lehet. 
Brüsszel, azaz a Bizottság elfogadta, 

vitának helye nincs. Roma locuta causa finita est!
-  Akkor meg minek vagyunk itt? -  szegeztük a kérdést 

Ib Troennek a Bizottság képviselőjének. -  Hát azért, hogy 
az eljövendő együttműködés közreműködői ismerjék meg 
egymást. -  hangzott a válasz. Nem is volt rossz gondolat. 
Szép számmal vannak, akikkel azóta, így-vagy úgy kap
csolatban vagyok. Az már csak hab volt a tortán, hogy 
engem bíztak meg azzal, hogy mint raportőr írjak egy 
jelentést, s Ib Troen megkérdezte, hogy nincs-e kedvem 
írni egy tanulmányt is. Nem igazán tudtam mit várnak el 
tőlem, de a felkínált 10 ezer ecu (az Európai Közösség 
elszámolási egysége az euró előtt, 1 ecu = 1 euro) bevétel 
lehetősége csábítóan hatott. Akkor is „szabadúszó”, 
magányos kutató voltam Lőrincen. Ekkora egyszemélyes 
szerződéses bevétel nagy dobás volt! Az értekezletet 
követően megelégedetten ballagtunk Tőkei Lászlóval a
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reptéri buszhoz át a Szenátor téren. A mieink voltak az első 
lábnyomok a frissen hullott hóban azon a vasárnap hajna
lon! Ekkor még nem gondoltam volna, hogy egy valószí
nűleg életfogytig tartó elkötelezettség és kapcsolat első 
lépéseit tettem meg. Fantasztikus élmény volt!

De mi is az a COST?
A COST egy kormányközi keret-megállapodás az európai 
együttműködés megvalósítására a tudományban és a tech
nikai fejlesztésben. Neve egy francia betűszó, ami persze 
angol is lehetne, de a francia kollégák mindig hangsúlyoz
zák, hogy eredetileg francia. COST annyit tesz, mint 
„European Co-operation in Science and Technology”. Ez 
egy olcsó, de hatékony együttműködés. A benne részt
vevők néha elsütik, „The COST is cost effective”.
Négy alapelven alapul az együttműködés:
-  Mindegyik COST ország és az Európai Bizottság java

solhat kutatási témát.
- A  témákban a részvétel önkéntes és tetszés szerinti. 

Lehet „a la carte” választani, csak aki érdekelt, az vesz 
részt benne.

-  A kutatást a résztvevő ország finanszírozza.
-A z  együttműködés formája a „közös lépések”, ami a kü

lön folyó nemzeti kutatások koordinálását jelenti. A 
munkát az „igazgató tanács”, az MC, a „Management 
Committee” hangolja össze.
A COST küldetése, hogy erősítse Európát a tudományos 

kutatásban és a technológiai fejlesztésben oly módon, hogy 
elősegíti az európai kutatók között az együttműködést és a 
kölcsönhatást. Az általa biztosított anyagi eszközök arra 
szolgálnak, hogy támogassák a koordináció, a kutatási há
lózatok és szerveződések költségét, miközben a tényleges 
kutatást az egyes országnak magának kell finanszírozni. 
A COST együttműködés megközelítőleg 2 milliárd eu- 
rónyi kutatási támogatást érint. A COST koordinációra 
fordított összeg ennek mintegy 1%-a. Az egész együtt
működés ugyanakkor 30 ezer kutatót érint. A COST talán 
legfontosabb működési elve az „alulról felfelé”, ami azt 
jelenti, hogy nincs felülről kitűzött cél, minden ötletet a 
kutatóktól várnak. így a COST nagyon fontos eleme az 
Európai Kutatási Terület (ÉRA -  European Research Area) 
kiépítésének. Egyúttal előre jelzi és teljessé teszi a 
Keretprogramok tevékenységét is.

És akkor mit is támogat a COST? A kutatást és a kutató 
munkáját nem. Ez a tény mindig megtéveszti a frissen be- 
kerülteket, mivel a benyújtott „Technical Annex”-ben 
általában összegszerűen meg van nevezve a témára fordí
tott összeg, ami úgy jön ki, hogy a közreműködők becslése 
alapján összeadják a témával foglakozó összes nemzeti 
ráfordítást. Az óvatlan kezdő azt hiszi, hogy ekkora alapra 
lehet pályázni. Ez sajnos tévedés. Viszont a COST büdzsé 
támogatja
-  a COST értekezleteken való megjelenést, az MC, a WG 

(working group -  munkacsoport) és a szakértői ülésekre 
az útiköltséget és ad osztatlan napidíjat,

-  a rövid időtartamú kutatói látogatásokat (STSM -  short 
term scientific mission). Ennek időtartama néhány naptól 
1 hónapig terjedhet. Hosszabb időtartam esetén már nem 
teljes napidíjjal.

-  nyári iskolák szervezését, ezen belül elsősorban a fiatal 
kutatók képzését,

-  az akciók működésének általános költségét, elsősorban 
az akció honlapjának fenntartását,

-tanulm ány elkészítését („study contract”, maximális 
költsége 1 0  ezer euró),

-  a kiadványok nyomdai költségét,
-  a szakmai összejövetelek rendezési költségét,
-  az akciók munkájának követését, értékelését,
-  esetenként nem-COST ország szakértőjének meghívását. 

A rendelkezésre álló keret fölött döntési joga az akció
MC-jának van. Jelenleg a COST teljes költségvetése 210 
millió euró. Egy akcióra átlagosan 90-100 ezer euró jut 
évente. Az egy-egy akcióra eső hányad függ az aláíró 
országok számától. A megvalósítás pénzügyi jogszerűségét 
a Titkárság ellenőrzi. Az elmúlt években a COST Titkárság 
maga is kezdeményez tudományos fórumokat, stratégiai 
kezdeményezéseket, stratégiai workshopokat. Ezeket is a 
COST költségvetésből finanszírozzák.

Az együttműködés alapja, egysége az „Action”. Jobb 
fordítás híján, magyarul is akciónak hívjuk. Az első COST 
akciók még felülről szervezett együttműködések voltak. 
A Maréchal, az első PRÉST (Policy Research in Engi
neering, Science & Technology) jelentés még 1967-ben 
javasolta, a Közös Piac hat tagállama Miniszteri Tanácsá
nak, összehangolt európai együttműködést hét olyan terü
leten, amelyen megítélése szerint magukban nehezen 
boldogulnak az egyes országok:
-  informatika
-  távközlés
-  közlekedés
-  oceanográfia
-  anyag tudományok
-  környezetvédelem
-  meteorológia.

A Tanács elfogadta a javaslatot, s 1969-ben 30 kutatási 
projekt elindítását kezdeményezte. Egyúttal meghívta a 
többi nyugat-európai ország mellett Jugoszláviát és Török
országot a tudományos együttműködésre. Ennek ered
ményeként aztán a kutatási miniszterek a közben létreho
zott CSO-val („Committee of Senior Officials”, magyarul 
talán Vének Tanácsának mondhatnánk) 1971-ben Brüsz- 
szelben létrehozták a COST-ot, amelynek mind a mai 
napig nincs formális alapszerződése és nem rendelkezik 
jogi személyiséggel. Ezért, vagy ennek ellenére megle
hetősen népszerű nemcsak európai, hanem Európán kívüli 
körökben is, mivel lehetőség van arra, hogy nem mint 
ország, hanem mint nem-COST ország intézete bárki csat
lakozzék egy akcióhoz. Persze ez a bárki, azért némileg 
korlátozott. Az MC ebben a kérdésben mindenható. Ha úgy 
ítéli meg, akár a titkosságot is elrendelheti, elfogadhat
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vagy elutasíthat egy később csatlakozó országot vagy egy 
nem-COST ország érdeklődő intézményét. Dönthet a szer
zői jogokról. Általános alapelv, hogy az akció keretében 
létrejött minden produktum a résztvevők közös szellemi 
tulajdona. Az alapelvben rögzített „a la carte” elv az 
érvénybelépéstől egy évig érvényes. Aki ez után akar csat
lakozni, annak bizony az MC jóváhagyásáért kell 
folyamodni.

Az első, a 70-es számmal azonosított meteorológiai akció 
nem kisebb vállalkozás volt, mint egy közös előrejelző 
központ létrehozása. A témában jártasak tudják, hogy ez az 
„akció” mind a mai napig fut, úgy hívják, hogy ECMWF. 
Egészen 1977-ig minden egyes projektet nemzetközi 
egyezmény keretében irányítottak, amelyhez parlamenti ra
tifikáció volt szükséges. Ez egyrészt stabilan biztosítja a pro
jekt pénzügyi hátterét, másrészt rendkívül nehézkessé tesz 
bármilyen változtatást. Elég csak a teljes jogú magyar 
ECMWF tagságot lehetővé tevő 2005-ös szerződés módo
sítás ratifikációjára gondolnunk. A döntéshozatali mecha
nizmust megkönnyítendő 1978-ban a Miniszterek Tanácsa 
új formát vezetett be az együttműködésre. Ez a parlamenti 
jóváhagyást nem igénylő forma az egyetértési nyilatkozat, a 
„Memorandum of Understanding”, az „MoU”. Ez az a pil
lanat, amikor a COST igazán rugalmassá válik, s megindul 
az időnként nehezen visszafogható bővülés felé. Az akciók 
száma, s különösen a benyújtott tervezetek száma, azóta is 
erőteljes növekedést mutat. Míg 1977 és 1980 között 19 új 
akció MoU-ját írták alá, addig 2007-ben mintegy 500 ter
vezetből választották ki a jóváhagyott 25 új akciót. 2008 
végén 196 akció futott, s az elképzelések szerint a 7. keret- 
program végére akár 240-re is nőhet az akciók száma.

Amikor a CSŐ jóváhagyta az akciót, az nyitott az alá
írásra. A szabály szerint legalább öt ország nagykövetének 
kell aláírnia, hogy életbe lépjen. S ha ez megtörtént, akkor 
lehet szervezni az első MC értekezletet. Ennek a színhelye, 
nagyon ritka kivételtől eltekintve, minden esetben a 
„főváros”, Brüsszel. Erre az első értekezletre hívott Jean 
Labrousse, az első „főállású” tudományos titkár 1994 
júniusában. A főállású szó idézőjelben van, mivel a COST 
tudományos titkárok nem kerültek alkalmazásba, END- 
ként (END = Expert National Détaché, detached national 
expert, kölcsönzött nemzeti szakértőként) dolgoztak az 
Európai Bizottság épületében „szerény napidíj”-ért. A csa
pat nagyrészt ismerős volt a 93 decemberi értekezletről 
vagy más WMO-s rendezvényekről. A háromnapos érte
kezleten növekvő számsor szerint tartotta első MC érte
kezletét a 77-es, a 79-es és a 711-es akció. Sajnos a kezde
ti öröm 94-re elmúlt. Magyarország nem fizette be a ráeső 
tagdíjat, így nem lettünk teljes jogú tagok, ami azt jelen
tette, hogy az értekezleten való megjelenésünket nem a 
COST fizette, hanem magunknak kell kigazdálkodni. 
Akkor még remek volt a helyzet, mivel az OMFB, akihez 
a COST és az EUREKA titkárság tartozott, egyéni pá
lyázat keretében, szűkös keretből támogatta a COST utakat 
(ezen a nyitó értekezleten a 3 akció elvben lehetséges

2-2 MC tagja helyett egyedül nekem). Nem volt kidobott 
pénz, mert nagy meglepetésemre a 77-es akció engem 
választott meg elnökének. Igazán nem is tudtam, hogy ezt 
minek köszönhetem. Talán többen emlékeztek helsinki 
raportőrködésemre vagy talán arra, hogy a TA (Technical 
Annex -  a COST akció célkitűzéseit tartalmazó hivatalos 
dokumentum) szövege nagyrészt az általam írt anyagon 
alapult? Utólag be kell vallanom, elképzelésem se volt 
arról, mit kell tenni egy elnöknek. A megválasztás után azt 
hittem, hogy kaptam egy szép címet, amit majd a 
következő ülésen kell használnom, pontosan bejelentve a 
kávészüneteket. De nem, az addigi ülésvezető átadta a 
helyet, s az alelnök választását már nekem kellett celebrál
nom. S akkor úgy tűnt, hogy elnökségem hamarosan véget 
is ért. A francia küldött Richard DeLecolle felállt és ékes 
franciasággal előadott valamit. Legnagyobb sajnálatomra 
azóta sem beszélek franciául. Jean Labrosusse udvariasan 
kisegített: „Az a javaslat, legyen az akció munkanyelve a 
francia.” Eddig jó. És én most mit csináljak? Szavazni kell 
a dologról. Sem addigi COST pályafutásom során, sem 
azóta se sok érdemi szavazást értem meg. A dolgok 
általában konszenzussal kerülnek döntésre. Formális 
szavazás, vita legfeljebb a következő értekezlet időpont
járól van. Élve elnöki hatalmammal sorba kérdeztem az 
országokat: Oui ou non? Tizenöt ország képviselője volt 
jelen. Az első hét szavazó elfogadta a franciát munka
nyelvnek. Magamban azt fogalmaztam, hogyan mondjak 
le, ha a többség a francia mellett van. De végül is 8:7 
arányban maradt az angol.

Az sem elveszett ember, aki nem tud franciául
Később, amikor a Titkárságon dolgoztam, találkoztam egy
két francia nyelvű akcióval, ahol egyébként két nyelven 
mentek a dolgok, kétnyelvű jegyzőkönyvvel, Anna Danii 
kolleganőm legnagyobb örömére, aki a Bizottság főállású 
munkatársa volt, a Titkárság pénzügyi ellenőre is, nemcsak 
tudományos titkár. A COST megalakulásakor három hiva
talos nyelvet fogadtak el: az angolt, a franciát és a németet. 
Emiatt egyszer interpelláltak az Európai Parlamentben. 
A jegyzőkönyveknek volt egy hivatalos sablon fedőlapja, 
amin angolul és franciául volt rajta a Titkárság címe. Egy 
éber belga (flamand) képviselő kiszúrta és szóvá tette, 
hogy mi az, hogy hollandul nincs rajta, hiszen Belgiumban 
mindkét nyelv kötelező! De a COST Titkárságnak csak 
három hivatalos nyelve van, s ezek között nincs a holland, 
volt a válasz.

A nyelvi rivalizálás a COST Tanácsi és Bizottsági 
Titkársága közt is jelen volt. A Tanácsi Titkárság működött 
a CSŐ és adott esetben az illetékes miniszterek mellett, 
míg a bizottsági Titkárság szolgálta ki az akciókat, adta a 
„tudományos titkár”-okat. A mi főnökünk, Pierre Vénét 
szigorú, némi iróniára hajló, kemény bürokrata volt. 
Erényeit, többek között azt, hogy nála az értekezlet pont
ban 9-kor kezdődött, s 10.30-nál sose tartott tovább, csak 
utóda végtelenbe nyúló megbeszélései alatt értékeltem
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igazán. A tanácsi titkárság vezetője ugyanakkor Eric van 
Rijn holland (élet)művészember volt. Ha csak alkalom volt 
rá, egymás orra alá dörgölték a másik titkárságának nem 
megfelelő működését, ami főleg „nyelvi félreértések 
miatt” van. Egyszer nekem is sikerült akaratlanul 
bosszúságot okozni főnökömnek. A 713-as jegyzőkönyvét 
„Antwerpen, Hollandia” címlappal láttam el. A magasra 
adott labdát Erik van Rijn nem habozott lecsapni:
-V égre van valaki a Bizottságnál, aki helyesen gondol

kodik, tudja, hol van Antwerpen helye. Főnököm kellő 
komolysággal, de némi elnéző mosollyal adta tudtomra, 
hogy megérti tévedésem, hiszen olyan közel van a hol
land határ.
A francia nyelv egyébként úton útfélen védelemre szorult, 

legalábbis a francia kollégák szerint. Egyszer panaszkodtam 
a városfejlesztés francia titkárának, hogy egy olyan kis 
nyelv, mint a magyar milyen nehéz helyzetben van. 
Meglepetésemre mélységes egyetértésének adott hangot, 
hiszen a francia is egy elnyomott kis nyelv. Ennek a 
véleménynek aztán voltak olyan szószólói, akik az internet 
nyilvánosságát felhasználva panaszkodtak, hogy minden 
fórumon csak az angol uralkodik. Egy angol kollégánál ez 
aztán oly mértékben kiütötte a biztosítékot, hogy egy ellen
körlevelet küldött mindenfelé, amiben többek közt arra hívta 
fel a franciák figyelmét, ha nem jönnek az angolszászok, 
akkor ma valószínűleg csattogó díszlépésben menetelne a 
francia ifjúság Adolf Hitler születésnapján magasba tartott 
kézzel .... Hát nem éppen a „l'Entente Cordiale” szelleme! 
Azért a francia nyelv elkötelezett védői ahol lehetett be
csempészték a francia kifejezéseket. így tudtam meg a 
titkárnőmtől, hogy Antwerpennek Anvers a becsületes neve, 
legalábbis franciául.

Akcióterv, ami az utolsó pillanatban bukott el
A tudományos titkár feladata elsősorban nem az ilyen 
inkább mosolyogtató, mint bosszantó levelek megvála
szolása volt, hanem a szakterületéhez tartozó akciók és TC 
titkári feladatainak ellátása. Ez magában foglalta a 
jegyzőkönyvek vezetése mellett az utazási támogatások, a 
visszatérítések kezelését, a kiadványok sajtó alá rende
zését, s alkalmanként a nyomtatás elrendezését, a záruló 
akciók értékelésének megszervezését. Néha komoly 
erőfeszítést igényelt az új akciók dokumentumainak 
előkészítése, az új akcióterv felterjesztése a TC, majd a 
CSŐ elé. A tudományos titkár kezében komoly 
lehetőségek voltak, hiszen ha akarta, egy-egy új tervet 
remekül el lehetett fektetni vagy adott esetben keményen 
küzdhetett érte. Titkársági működésem során például a 
szomszédos szobában ülő spanyol kolléganő irtózott az új 
akció elindításának gondolatától. Én a lehetőségeimhez 
képest igyekeztem támogatni és keresztülvinni az új 
kezdeményezéseket. Egy-egy új akció esetén sokszor 2-3 
év is eltelik az első gondolattól a kezdő értekezletig. Ma 
már meglehetősen szigorú szabályok szerint működik a 
rendszer, ugyanakkor sokkal nagyobb nyilvánossággal.

Aki kedvet érez új akcióterv benyújtásához, a beadási 
határidők 2009-ben március 27-e és szeptember 25-e. 
Minden részlet megtalálható a www.cost.esf.org honlapon. 
Akkoriban a TC egymaga döntött arról, hogy melyik tervet 
nyújtja be a CSO-nak jóváhagyásra. Jogutódjának, a 
Meteorológiai és a Környezeti TC összevonásából később 
létrejött DC ESSEM (Domain Committee Earth System 
Sciences and Environmental Management, 1. COST 
szervezeti ábra) már sokkal bonyolultabb procedúra után 
tehet javaslatot új akcióra.

Nekem két tervvel voltak komolyabb küzdelmeim. Az 
agrometeorológia nem tűnik egyértelműen tudománynak, s 
gyakran kérnek rajta számon olyan dolgokat, amelyek más 
területen maguktól értetődően jelen vannak. A legrosszabb, 
amikor a bírálók úgy adják vissza az anyagot, hogy jó-jó, 
de ebben a formájában nem tudjuk elfogadni. Hát kb. ez 
volt helyzet a titkárságom alatt tervezett agrometeorológiai 
akcióval. A tervezők, elsősorban a témát hivatalosan 
képviselő Giampiero Maracchi professzor, a COST Action 
79 elnöke 1994-98 között, jelenleg a DC ESSEM olasz 
tagja, mindent beleírt a tervezetbe, amit a TC egyes tagjai, 
de főleg Sylvain Joffre akkori alelnök, jelenleg a DC 
ESSEM elnöke, újból és újból javasoltak neki. Az utolsó 
döntés az volt, hogy a szükséges igazítások után a TC majd 
támogatja. Itt volt egy kis értelmezési hézag. Mint az ügy
ben eljáró titkár, aki a TC jegyzőkönyvét vezeti, s aki fel- 
terjesztési joggal rendelkezik a CSŐ felé, megtettem a
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szükséges lépést. A JAF, a CSŐ és Titkárságok vezetőiből 
álló szűkebb döntés-előkészítő testület, rábólintott, s a 
CSO-nak sem volt kifogása. Indulhatott a 718-as akció. A 
következő TC ülésen az alelnök kérdezte, hogy hol az 
átdolgozott tervezet. Jelentettem, hogy instrukcióinak 
megfelelően átdolgoztuk, s ügyelve a hatékonyság min
dennél fontosabb elvére, már jóvá is hagyattuk. Nem 
tudom miért, néha az volt az érzésem, hogy Sylvain Joffre 
neheztel rám.

Volt egy másik kedvenc tervezetem, ami Jón Wieringától 
származott. Annyit érdemes tudni a holland professzorról 
legendás tájékozódó képessége mellett, hogy szenvedélye 
a rossz felállítású állomások fényképezése. Budapesten 
nagy örömet okozott neki az OMSZ udvarán álló 
hőmérőház. A róla készült képet mindenhol mutogatja, 
mint a tipikusan nem reprezentatív felállítás iskolapéldáját. 
Sose tudtam meggyőzni arról, hogy az csak egy múzeumi 
tárgy. Az ötlete viszont remek volt. Először „természete
sen” a TC-n kellett küzdeni érte. A fő ellenérv az volt, hogy 
az oktatás-képzés nem tudomány, legalábbis nem 
illeszkedik a „Meteorológia” tárgykörébe. Néhány kör 
után az Alelnök is a téma mellé állt, oly mértékben, hogy a 
későbbi tervezetet fogalmazó értekezleteken személyesen 
felügyelt arra, hogy jó legyen a szöveg. A TC jóváhagyás 
birtokában boldogan vittem a CSŐ elé a 721-es 
„Meteorological Education” akciót. Hiába küzdöttem, 
érveim lepattantak a CSŐ lengyel alelnöke „ez nem tudo
mány” érveiről. A CSŐ elnöke pedig nem bocsátotta 
szavazásra a kérdést. Nincs konszenzus, állapította meg és 
elvetette a javaslatot. Titkári pályafutásom mélypontja 
volt, annak ellenére, hogy néhány CSŐ tag és a nekem 
szurkoló titkár kollégák veregették az ülés után a vállamat. 
Nem volt példa nélküli, hogy a témát előterjesztő titkár 
kemény vitába keveredett a néha tájékozatlan, néha politi
kai megfontolásból elfogult CSŐ taggal. A legkedvesebb 
eset az volt, amikor a Kémia francia titkára annyira feliz
gatta magát egy ilyen szópárbaj során, hogy angolul vála
szolt. Mivel a francia is hivatalos nyelve a COST-nak, 
kémikus kollégánk élhetett volna az anyanyelvén való 
érvelés jogával!

A francia nyelvvel azt az emlékezetes első értekezletet 
leszámítva nem volt semmi bajom. A franciákkal se. Sok
szor elhangzik, hogy a franciák nagyképűek, lekezelők, 
akik nem beszélik nyelvüket, azokkal csak foghegyről 
beszélnek. Lehet, hogy ezek a kijelentések fennállnak az 
utca emberére, de én a COST keretében ilyet nem tapasz
taltam, egy kivételtől eltekintve, sőt.

Jean Labrousse például mindig egész irattárat cipelt ma
gával. Egyszer felajánlottam neki, hogy segítek vinni a 
táskáját.
-  Hogy nézne ki, - mondta - te vagy az elnök, én vagyok a

titkár, az elnök ne vigye a titkár táskáját. Mielőtt nyugdí
jasként elvállalta volna a „COST Meteorológia”
titkárságát, a francia Szolgálat alelnöke, az ECMWF
Tanácsának elnöke volt, többek között.

Oceanográfiai témát a „Meteorológiá”-hoz is be lehet 
adni. Pályafutásom alatt mindössze egy ilyen volt, a 714- 
es. Ez nemcsak témája, az óceán-hullámzás miatt volt 
kakukktojás, hanem azért is, mert a francia elnök-asszony- 
nyal nem sikerült a más akcióknál megszokott, baráti vi
szonyt kialakítani. O aztán hozta az összes negatív 
sztereotípiát a franciákról! Utolsó közös értekezletünkre 
néhány szavas búcsúbeszédet készítettem, amiben 
megköszöntem Mme Hauser-nek a hároméves szíves 
együttműködést.
-  Három év kevés volt, hogy megtanuld rendesen kiejteni 

a nevem! -  volt a válasz, pedig Isten látja lelkem előtte 
szorgalmasan treníroztam. A méltó bosszú az lett volna, 
ha meghallgathattam volna, amint bejelenti, hogy a 
következő értekezlet Székesfehérváron lesz.

A szakterületek csoportosítása a COST-ban 
sem egyszerű
A témák tudományterülethez sorolása sosem volt 
egyértelmű. Ahogy óceános téma a meteorológiához 
került, ugyanúgy került meteorológiai téma a „Kömyezet”- 
hez. Ilyen volt a négy akcióból álló CITAIR csomag, ame
lyek közül a 615-ösben Bozó László volt az alelnök. 
A téma aztán a „Meteorológiá”-nál folytatta, mint 715-ös 
akció. A 2006-ban bevezetett új számozási rendszer már 
arra is ad lehetőséget, hogy a szakterületeken átívelő 
témákat külön kezeljük. Az új számozási rendszer szakított 
a korábbi sorszám folyamatossággal, s bevezette a szak
területre („domain”) utaló kettős betűt, esetünkben az ES 
jelölést, utána téve két jeggyel a jóváhagyás évét, s az után 
még két jegyet hagyva az éven belüli sorszámnak. Ez akár 
évi 99 akció indítását is képes kezelni. Tiszteletreméltó 
optimizmus! A több területet érintő akció kódja ennek 
megfelelően TD-vel, „trans-domain”-nel kezdődik.

Ezek a „közös lépések”, az „akciók” sokszor évtizedes 
együttműködéseket jelentenek. Ma már egy-egy akció élet
tartama szigorúan négy év. Féléves hosszabbítást lehet 
kapni a pénzügyi keretek bővítése nélkül. A kezdeti idők
ben nem volt időkeret. Hallottam húsz évig működő 
akcióról is, nem néztem utána. A meteorológiában a 74-es 
akció hét évet ért meg. Amikor az ECMWF már sínre 
került, s úgy gondolták, hogy új meteorológiai akciókat 
célszerű indítani, akkor az volt az elképzelés, hogy a mérés 
az a terület, ahol elsősorban szükség van európai 
együttműködésre. Ennek eredményeként került terítékre a 
meteorológiai radar. Nem véletlen, hogy a következő 3 
akció mind radarral foglalkozott. A Meteorológiai TC 
képviselői még jó darabig bizalmatlanul néztek minden 
nem megfigyelési, nem műszerezési akció tervre. Olyan 
látványos következménye nem lett a későbbi meteorológiai 
COST akcióknak, mint a 70-esnek. Azért az akciókból szá
mos európai együttműködés fejlődött ki az EUMETNET 
keretében, mint az OPERA vagy WINDPROF projekt. Ma 
már polgárjoga van elvontabb és sokszor egészen speci
fikus területnek is. Nehéz a szakmát, a tudományt szigorú



LÉGKÖR -  53. évf. 2008. 4. szám 17

négyéves „terv - megvalósítás - eredmény” ciklusba szorí
tani. Mindenesetre a COST akciók résztvevői tudják, 
hogyan kell eleget tenni a formális követelményeknek. Az 
évenkénti 2 MC ülés, a hozzájuk csatlakozó, vagy 
esetenként külön megrendezett WG összejövetelek kitűnő 
fórumai a szakmai elvárások, elképzelések, eredmények 
megtárgyalásának. A résztvevők nem konkurensei egymás
nak, hiszen kutató munkájuk anyagi alapjait otthon, hazai 
pályán kell megszerezniük. A COST-ban végzett munka és 
az ott felmutatott eredmények sokszor segítik a hazai elis
merések megszerzését. így a résztvevők szívesen támo
gatják egymást. Nem tudom más területeken mennyire 
operatív egy-egy MC, a meteorológiában rövid adminisz
tratív megbeszélések mellett inkább igazi szakmai eszme
csere folyik. Az MC-k és WG-k mellett, ha van lehetőség 
és kapacitás, akkor szimpóziumok, workshopok színesítik 
az összejövetelt. Ezek arra is lehetőséget adnak, hogy adott 
ország, intézet megmutassa, mit tud.

Ma már talán többé-kevésbé elfogadnak minket, ma
gyarokat egyenrangú szakmai partnernek, legalábbis mi 
azt hisszük. A kezdetekben ez nem egészen volt így. A 77- 
es akció keretében nagy izgalommal készültem 1995-ben a 
workshop-pal egybekötött 4. MC ülésre, amit Budapesten 
rendeztünk meg. Erre az értekezletre sikerült néhány neves 
szakembert is meghívni, COST anyagi támogatással. 
A kiadványt is sikerült jó minőségben tető alá hozni. Az 
tény, hogy akkor is, most is szívesen jönnek a kollégák
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A budapesti workshop kötete 1995-ben

Budapestre. Sajnos az értekezlet időpontjában folyt egy 
építkezés az OMSZ mellett, s egymás után kétszer is 
átvágták a kábelt. A belga kolléga csak annyit kérdezett, 
hogy nálunk hetente hányszor van áramszünet. Az se öreg
bítette hírnevünket, amikor 97-ben a budapesti TC ülésen 
adott vacsora után hiába ajánlotta fel Elnökünk a francia 
kollégáknak, hogy hazaviszi őket. Eltűnt az elnöki kocsi a 
Belvárosban! Hát ehhez se lehetett sok magyarázatot fűzni. 
Aztán az akció lezárásaként záró konferenciát lehet 
szervezni. Ez ma már szinte kötelező eleme az akció 
életének. Ez után elkészül a zárójelentés, ami részben szak
mai cikkek gyűjteménye, részben adminisztratív össze
foglaló. Az akciónak mind tudományos, mind adminiszt
ratív szempontból el kell számolni működésével az 
értékelőknek, akik közül egy a TC, illetve ma a DC 
ESSEM tagja, egy másik pedig külső, felkért szakértő. 
Értékelésük döntően esik latba, ha hasonló témával, egy 
esetleges folytatással állnak elő a korábbi akció résztvevői.

A kezdeti hét tudományterülethez később több terület 
csatlakozott, végül számuk elérte a 17-et. A harmincadik 
évfordulóra, 2001-re aztán úgy tűnt, hogy a COST napjai 
meg vannak számlálva. Ez a hozzáállás és hangulat rá
nyomta bélyegét az évfordulóra. 1995-ben még nagyszabású 
konferenciával ünnepelt a COST Baselban. A harminc
éves évfordulóra a Bizottság hallani se akart semmilyen 
konferenciáról. Maradt egy szerény ünnepség Brüsszelben, 
a Képregény múzeumban. A meghívottakról meg készült 
egy-egy fénykép Tintin, a híres belga képregény hős szob
rával. Az Európai Bizottság, amihez szervezetileg és 
pénzügyileg a COST tartozott, valahogy nem nézte jó 
szemmel, a kissé renitens, a hierarchiába sehogy se illesz
kedő szerveződést. Volt némi kakaskodás is a különböző 
COST irányító egységek, a Bizottsági és a Tanács 
Titkárság valamint a CSŐ között. A CSŐ élén ambiciózus 
elnökök váltották egymást, aki bele szerettek volna szólni 
a Bizottság, illetve a COST Titkárságot működtető 
Igazgatóság (DG XII. később DG-RES) dolgaiba. Talán ha 
csak a Titkárságon múlik, ma már nincs COST. Kimon
dottan nevettető volt, ahogy maga a titkárságvezető lapá
tolta a földet a COST-ra. Főállású tisztségviselőként nem 
tehetett mást, követte főnökei elvárásait. Később találkoz
tam vele, amikor a COST már az ESF-(European Science 
Foundation -  Európai Tudományos Alapítvány)-hez tarto
zott, s ő lett a COST összekötő, arról tartott előadást, hogy 
mennyire fontos a Bizottságnak a COST! De hát sok-sok, 
a témában érdekelt és elkötelezett kutató hozzáállásával 
szemben nehéz a bürokrácia dolga. Gondolom nem na
gyon volt kutatási miniszter, aki fel mert volna állni, hogy 
itt és most vége, pedig hányszor elhangzott, hogy harminc 
év már túl nagy idő egy tudományos együttműködés 
életében, újítani kell! Maradt a fő támadási felület, a finan
szírozás. Hosszas tárgyalások után az FP6  majd az FP7 
(FP: EU Research and Technical Development Framework 
Programme, az EU kutatási keretprogramja) programból 
végül is elkülönítettek egy részt a COST-ra, s magát az
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adminisztrációt, a Bizottságnál működő Titkárságot pedig 
hosszas vajúdás után 2004-től áttették az ESF-hez. A má
sik nagy átalakítás az volt, hogy 2007-et követően a 
tudományterületek összevonásra kerültek.

Összefoglalás és befejezés
Jelenleg 9 szakterület működik. A Szakmai Bizottságok 
(DC-k) elnevezései a nemzeti képviseletet jelenleg ellátó 
NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) honlap
ja  alapján a COST jelenlegi szervezeti felállását mutató 
ábrán olvashatók.

A meteorológia, bár elnevezésben eltűnt, helyzetét és 
pozícióját megőrizte. Ez talán annak is köszönhető, hogy a 
korábbi „Környezet” az eredeti elképzelésekkel szemben 
nem környezetvédelemmel foglalkozott, hanem földtudo
mányokkal. Az új „ESSEM” bizottságban főleg meteo
rológusok vannak. Szép számmal azok, akikhez régi COST 
kapcsolat fűz. S örömmel fedeztem fel a tagok között Emil 
Fullajtárt is, aki annak idején a Környezet titkára volt, s 
akivel egy átszervezés után, ha nem is közös szobánk, de 
közös ajtónk volt, mivel az ő szobájának elfelejtettek ajtót 
építeni a mozgatható falakkal rendelkező DG-RES Square 
de Meuus-i épületében. így hetekig a falon, pontosabban 
az én szobám falán keresztül kellett közlekednie.

A Földrendszer-tudományok és környezetgazdálkodás 
specialitása, az „ESSEM domain” célja, hogy foglalkozzék 
mindazon dolgokkal, amelyek a Föld, mint rendszer 
működésének hatékonyabb megfigyelését, jobb megérté
sét, modellezését és előrejelzését teszi lehetővé. Ez ma
gában foglalja nemcsak a légkör, a hidroszféra, a litoszféra 
és a bioszféra problémáit, hanem a Nap bizonyos hatásai 
mellett a közeli űr környezet jelenségeit is.

2008 végén, beleértve a CSŐ által jóváhagyott, de még 
el nem indult akciókat, az ESSEM kutatási területen 24 
akció fut. Az összes akciót, a kezdetektől, megadva a ma
gyar nemzeti képviselők nevét, a mellékletben soroljuk fel. 
Az akcióknak van magyar neve is, de a felsorolás 
helyigénye miatt ezt ezúttal mellőzzük. S ne feledkezzünk 
meg a bürokrácia „névtelen” napszámosairól sem. A Mete
orológia, majd Földrendszer-tudományok és környezet- 
gazdálkodás (én inkább „Környezetgazdálkodás és Földtu- 
dományok”-nak fordítanám) szakterület tudományos 
titkárai:
1991-1993 IbTroen (dán, bizottsági megbízott) 
1994-1996 Jean Labrousse (francia, az első „főállású 

titkár”)
1997-1998 Andrej Hocevar (szlovén)
1999-2001 Dunkel Zoltán (magyar)
2002-2005 Pavol Nejedlik (szlovák)
2006-2007 Paola de Rossi (olasz)
2008- Carinne Petit (belga)

Nyilván csak a véletlen műve, hogy Jean Labrousse után 
három titkár is az agrometeorológiai akciók résztvevői 
közül került ki. A meteorológiai TC, majd a DC ESSEM 
magyar tagjai a kezdetektől:

1991-1997 Dombai Ferenc 
1998 Dunkel Zoltán
1999-2002 Präger Tamás 
2003-2007 Bozó László 
2008- Dunkel Zoltán

A COST 30 éves évfordulóján Emil Fullajtár, Tintin és a szerző

Végezetül néhány szó a jövőt illetően. A CSŐ legutóbbi, 
2008 novemberi ülésén 30 új akciót hagyott jóvá. A szer
vezet jogi helyzetét illetően most sem született döntés, 
mivel egyik álláspont sem került többségbe, másrészt a 
CSŐ tagjai úgy vélték, hogy célszerű az után dönteni, hogy 
lezajlott az ESF és COST közötti megbeszélés. Az ülésen 
megjelent ESF elnök a 2013 utáni időszakra vonatkozóan 
most sem tett konkrét nyilatkozatot, de hangoztatta, hogy 
az FP7 ideje alatt az ESF továbbra is ellátja a működtetési 
feladatokat. A CSO-n elhangzottakat Tóth Orsolya nemzeti 
koordinátor beszámolója alapján foglaljuk össze, ő, akár 
csak elődei, Koncz Pál, aki egy időben CSŐ alelnök is volt, 
és Kissné Marjai Márta, mindig türelmesek és segítő
készek voltak a magyar COST közreműködők ügyes-bajos 
dolgaiban. Az EU Bizottság által megrendelt Monfret 
jelentésben a jövőt illetően két ajánlás került megfogal
mazásra. Vagy az ESF teljesen vegye át a COST-ot, vagy a 
COST vegyen fel jogi személyiséget. A jelentés minden
képpen változtatást javasolt az irányításban, viszont a 
Bizottság a status quo mellett van. Nyilván a végső döntést 
a legfőbb szerv, a COST miniszteri konferencia fogja 
kimondani. A CSŐ úgy döntött, hogy ezt 2010-ben célsze
rű megtartani. Száz szónak is egy a vége. Még nem tudjuk, 
hogy van-e jövője a COST-nak. Egy biztos, 2013-ig van 
anyagi fedezete az együttműködésnek, mivel az FP7 addig 
biztosítja azt. Hogy utána mi lesz, kérdés. Én úgy érzem, 
hogy a 2030-ig (nem elírás!) terveket készítők látják jól a 
helyzetet.

Talán untattam az olvasót a nevekkel, kérem, nézzék el 
ezt nekem, de úgy éreztem, hogy néhány kolléga nevét illik 
megemlíteni a sok száz közül, akikkel COST pályafutásom 
során kapcsolatba kerültem, s akik sokat segítettek nekem! 
Köszönet nekik!

Dunkel Zoltán
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Függelék
A "Meteorológia" majd az "ESSEM" terület akciói, a befejezés 
dátumával és a magyar nemzeti képviselők neveivel. Ahol nem 

szerepel név, azt az akciót Magyarország nem, vagy még nem írta
alá.

7 0 E u r o p e a n  c e n t r e  f o r  m e d i u m - r a n g e  w e a t h e r  f o r e c a s t 3 1 / 1 2 / 1 9 7 3

7 2 M e a s u r e m e n t  o f  p r e c ip i t a t i o n  b y  r a d a r 3 1 / 1 2 / 1 9 8 4

7 3 W e a t h e r  r a d a r  n e tw o r k in g 2 4 / 0 9 / 1 9 9 1

7 4 U t i l i s a t io n  o f  V H F /U H F  r a d a r  w in d  p r o f i l e r  n e t w o r k s  f o r  im p r o v in g  w e a t h e r  f o r e c a s t i n g  in  E u r o p e 1 6 / 0 9 / 1 9 9 1 D o m b a i  F e r e n c

7 5 A d v a n c e d  W e a t h e r  R a d a r  S y s t e m s 2 8 / 1 0 / 1 9 9 7 D o m b a i  F e r e n c

7 6 D e v e l o p m e n t  o f  V H F /U H F  W in d p r o f i l e r s  a n d  V e r t i c a l  S o u n d e r s  f o r  U s e  in  E u r o p e a n  O b s e r v i n g  S y s t e m s 2 3 / 0 3 / 2 0 0 0 N é m e t h  P é t e r

7 7 A p p l i c a t i o n  o f  r e m o t e  s e n s i n q  in  a q r o m e t e o r o l o g y 2 3 / 0 3 / 1 9 9 8 D u n k e l  Z o l t á n

7 8 D e v e l o p m e n t  o f  n o w c a s t i n g  t e c h n i q u e s 2 3 / 0 3 / 1 9 9 9 H o r v á th  Á k o s

7 9 I n t e g r a t i o n  o f  d a t a  a n d  m e t h o d s  in  a g r o c l i m a t o l o g y 2 3 / 0 3 / 1 9 9 8 B u s s a y  A ttila

7 1 0 H a r m o n i z a t i o n  in  t h e  p r e - p r o c e s s i n g  o f  m e t e o r o l o g i c a l  d a t a  f o r  d i s p e r s i o n  m o d e l s 3 1 / 1 2 / 1 9 9 7 P r á g e r  T a m á s ,  S z e p e s i  D e z s ő

7 1 1 O p e r a t i o n a l  a p p l i c a t i o n s  o f  m e t e o r o l o g y  to  a g r i c u l t u r e ,  i n c lu d in g  h o r t i c u l t u r e 2 3 / 0 3 / 1 9 9 8 T ő k e i  L á s z ló

7 1 2 M ic r o w a v e  R a d i o m e t r y 2 8 / 1 1 / 2 0 0 0

7 1 3 U V -B  F o r e c a s t i n g 0 6 / 0 3 / 2 0 0 1 N a g y  Z o l t á n ,  T ó t h  Z o l t á n

7 1 4 M e a s u r e m e n t  a n d  u s e  o f  d i r e c t i o n a l  s p e c t r a  o f  o c e a n  w a v e s 1 1 / 0 3 / 2 0 0 1

7 1 5 U r b a n  m e t e o r o l o g y  a p p l i e d  t o  a i r  p o l lu t i o n  p r o b l e m s 1 5 / 0 3 / 2 0 0 4 B o z ó  L á s z ló

7 1 6 E x p lo i t a t i o n  o f  g r o u n d - b a s e d  G P S  f o r  c l i m a t e  a n d  n u m e r i c a l  w e a t h e r  p r e d i c t i o n  a p p l i c a t i o n s 1 5 / 0 3 / 2 0 0 4 B o r b á s  ( v a ,  K e n y e r e s  A n d r á s 1

7 1 7 U s e  o f  r a d a r  o b s e r v a t i o n  in  h y d r o lo g ic a l  a n d  N W P  m o d e l s 2 8 / 1 0 / 2 0 0 4 H o r v á th  Á k o s ,  N é m e t h  P é t e r

7 1 8 M e t e o r o l o g i c a l  A p p l i c a t i o n s  f o r  A g r i c u l t u r e 1 4 / 0 8 / 2 0 0 5 T ő k e i  L á s z ló 2, D u n k e l  Z o l t á n

7 1 9 T h e  u s e  o f  g e o g r a p h i c  in f o r m a t io n  s y s t e m s  in  C l im a to lo g y  a n d  M e t e o r o l o g y 0 5 / 0 7 / 2 0 0 6 S z a l a i  S á n d o r ,  D o b i  I ld ik ó

7 2 0 I n t e g r a t e d  g r o u n d - b a s e d  r e m o t e  s e n s i n g  s t a t i o n s  f o r  a t m o s p h e r i c  p r o f i l in g 0 3 / 0 6 / 2 0 0 6

7 2 2 S h o r t  r a n g e  f o r e c a s t i n g  m e t h o d s  o f  f o g ,  v is ib i l i ty  a n d  lo w  c l o u d s 2 9 / 0 5 / 2 0 0 7 S á n d o r  V a lé r i a ,  W a n t u c h  F e r e n c

7 2 3 D a t a  E x p lo i t a t i o n  a n d  M o d e l l in g  f o r  t h e  U p p e r  T r o p o s p h e r e  a n d  L o w e r  S t r a t o s p h e r e 0 8 / 0 9 / 2 0 0 6

7 2 4 D e v e l o p i n g  t h e  b a s i s  f o r  m o n i to r in g ,  m o d e l l i n g  a n d  p r e d i c t i n g  S p a c e  W e a t h e r 2 3 / 1 1 / 2 0 0 7 W e s z t e r g o m  V ik to r 3, K e c s k e m é t y  K á r o ly 4 5

7 2 5 E s t a b l i s h i n g  a  E u r o p e a n  P h e n o l o g i c a l  D a t a  P l a t f o r m  f o r  C l i m a t o l o g i c a l  A p p l i c a t i o n s 0 4 / 0 4 / 2 0 0 9 H u n k á r ,  M á r t a 3, S z a l a i  S á n d o r

7 2 6 L o n g  t e r m  c h a n g e s  a n d  c l im a to lo g y  o f  U V  r a d i a t i o n  o v e r  E u r o p e 2 8 / 0 3 / 2 0 0 9 T ó th  Z o l t á n ,  N a g y  Z o l t á n

7 2 7 M e a s u r i n g  a n d  f o r e c a s t i n g  a t m o s p h e r i c  ic in g  s t r u c t u r e s 3 0 / 0 9 / 2 0 0 9 K o llá th  K o r n é l ,  M o l n á r  L á s z l ó

7 2 8 E n h a n c i n g  m e s o - s c a l e  m e t e o r o l o g i c a l  m o d e l l i n g  c a p a b i l i t i e s  f o r  a i r  p o l lu t i o n  a n d  d i s p e r s i o n  a p p l i c a t i o n s 0 7 / 1 2 / 2 0 0 9 B a r a n k a  G y ö r g y i ,  L a b a n c z  K r i s z t i n a

7 2 9 A s s e s s i n g  a n d  M a n a g i n g  N i t r o g e n  F l u x e s  in  t h e  A t m o s p h e r e - B i o s p h e r e  S y s t e m  in  E u r o p e 0 2 / 0 3 / 2 0 1 0 H o r v á th  L á s z ló

7 3 0 T o w a r d s  a  U n i v e r s a l  T h e r m a l  C l i m a t e  I n d e x  U T C I  f o r  A s s e s s i n g  t h e  T h e r m a l  E n v i r o n m e n t  o f  t h e  H u m a n  B e in g 0 6 / 0 2 / 2 0 0 9 N é m e t h  Á k o s ,  F ü l ö p  A n d r e a

7 3 1 P r o p a g a t i o n  o f  U n c e r t a in ty  in  A d v a n c e d  M e t e o - H y d r o lo g ic a l  F o r e c a s t  S y s t e m s 2 7 / 0 6 / 2 0 1 0 N é m e t h  P é t e r ,  H o r v á t h  Á k o s

7 3 2 Q u a l i t y  A s s u r a n c e  a n d  I m p r o v e m e n t  o f  M i c r o s c a l e  M e t e o r o l o g i c a l  M o d e l s 2 8 / 0 3 / 2 0 0 9 S t e i b  R o la n d ,  B a l c z ó  M á r t o n 6

7 3 3 H a r m o n i s a t i o n  a n d  A p p l i c a t i o n s  o f  W e a t h e r  T y p e s  C l a s s i f i c a t i o n s  f o r  E u r o p e a n  R e g i o n s 1 2 / 0 9 / 2 0 1 0 B a r th o ly  J u d i t ,  P o n g r á c z  R i t a 7

7 3 4 I m p a c t s  o f  C l i m a t e  C h a n g e  a n d  V a r i a b i l i t y  o n  E u r o p e a n  A g r i c u l tu r e :  C L IV A G R I 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 M ik a  J á n o s ,  D u n k e l  Z o l t á n

7 3 5 T o o l s  f o r  A s s e s s i n g  G lo b a l  A i r - S e a  F l u x e s  o f  C l im a te  a n d  A ir  P o l lu t i o n  R e l e v a n t  G a s e s 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 H o r v á th  L á s z l ó

E S 0 6 0 1 A d v a n c e s  in  h o m o g e n i s a t i o n  m e t h o d s  o f  c l i m a t e  s e r i e s :  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  (H O M E ) 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 L a k a t o s  M ó n ik a ,  S z e n t i m r e y  T a m á s

E S 0 6 0 2 T o w a r d s  a  E u r o p e a n  N e tw o r k  o n  C h e m i c a l  W e a t h e r  F o r e c a s t i n g  a n d  I n f o r m a t io n  S y s t e m s  ( E N C W F ) 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 F e r e n c z i  Z i ta ,  L a b a n c z  K r i s z t i n a

E S 0 6 0 3 A s s e s s m e n t  o f  p r o d u c t i o n ,  r e l e a s e ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  h e a l t h  i m p a c t  o f  a l l e r g e n i c  p o l l e n  in  E u r o p e  ( E U P O L ) 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 S t e i b  R o l a n d ,  M a g y a r  D o n á t 8

E S 0 6 0 4 A t m o s p h e r i c  W a t e r  V a p o u r  in  t h e  C l i m a t e  S y s t e m  ( W a V a C S ) 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 B a r a n k a  G y ö r g y i

E S 0 7 0 1 I m p r o v e d  C o n s t r a i n t s  o n  M o d e l s  o f  G l a c i a l  I s o s t a t i c  A d j u s t m e n t 2 8 / 0 4 / 2 0 1 2

E S 0 7 0 2 E u r o p e a n  G r o u n d - B a s e d  O b s e r v a t i o n s  o f  E s s e n t i a l  V a r i a b l e s  f o r  C l i m a t e  a n d  O p e r a t i o n a l  M e t e o r o l o g y 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 N a g y  J ó z s e f ,  D u n k e l  Z o l t á n

E S 0 8 0 1 T h e  o c e a n  c h e m i s t r y  o f  b i o a c t i v e  t r a c e  e l e m e n t s  a n d  p a l e o c l i m a t e  p r o x i e s 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2

E S 0 8 0 2 U n m a n n e d  a e r i a l  s y s t e m s  ( U A S )  in  a t m o s p h e r i c  r e s e a r c h 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2

E S 0 8 0 3 D e v e l o p i n g  s p a c e  w e a t h e r  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  in  E u r o p e 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2

E S 0 8 0 4 A d v a n c i n g  t h e  i n t e g r a t e d  m o n i to r in g  o f  t r a c e  g a s  e x c h a n g e  b e t w e e n  b i o s p h e r e  a n d  a t m o s p h e r e 1 7 / 0 6 / 2 0 1 2 H o r v á th  L á s z ló ,  W e i d i n g e r  T a m á s

E S 0 8 0 5 T h e  T e r r e s t r i a l  B i o s p h e r e  in  t h e  E a r t h  S y s t e m 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2

E S 0 8 0 6 S t a b l e  I s o t o p e s  in  B i o s p h e r e - A t m o s p h e r e - E a r t h  S y s t e m  R e s e a r c h  (S I B A E ) 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2

T D 0 8 0 3 D e t e c t i n g  e v o l u t i o n a r y  h o t  s p o t s  o f  a n t i b i o t i c  r e s i s t a n c e s  in  E u r o p e  ( D A R E ) 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2

1 MTA Geodéziai Kutató Intézet, Penc
2 Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészeti Kar
3 Nyugamagyarországi Egyetem, Sopron
4 Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest
5 Pannon Egyetem, Keszthely
6 BME Áramlástani Tanszék, Budapest
7 ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
8 ÁNTSZ OKI, Budapest
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Esszé a ta la j, a n ö v é n y ze t é s  a z iva ta ro k  
közö tti k a p cso la tren d szerrő l

1. Bevezetés
Az időjárás nemcsak légköri, hanem felszíni tényezők
től is függ. Ezen utóbbi hatásokról kevesebbet tudunk s 
ezért sokszor el is hanyagoljuk őket. Ezt pótolandó, e 
tanulmányban a szárazföldi felszín (talaj-növény rend
szer) konvektiv csapadékképződésre gyakorolt hatá
saival foglalkozunk.

Az időjárás annál nagyobb mértékben függ a talaj
növény rendszer tulajdonságaitól, minél nagyobb a hő- 
mérsékleti és a nedvességi kontraszt a talaj-növény 
rendszer és a talajközeli levegő között. így a talaj
növény rendszer kifejezetten időjárás alakító tényező 
nyáron, amikor a talaj-növény rendszer felszíne forró 
(napi felmelegedés) és fölötte viszonylag hideg levegő 
van a szeles időjárás miatt. Vagy télen, amikor a talaj
növény rendszer fagyos és fölötte viszonylag meleg le
vegő van. Az előbbi esetben a levegő instabillá válik, ez 
intenzív konvekciót és Cb-képződést eredményezhet. 
Az utóbbi esetben a légkör a felszín közelében stabilis 
rétegződésű és a tájat gyakran köd borítja. Ilyenkor fagy 
esetén a fák zúzmarába burkolóznak, melynek vastagsá
ga kisebb a gyengébb, m íg nagyobb az erősebb szél 
esetén. A ködös időjárás lehet extrém jellegű is, ekkor a 
fákat beborító zúzmara kifejezetten vastag és ez lehet 
akár jeges zúzmara is.

A talaj-növény rendszer időjárás-alakító szerepének 
tanulmányozása az ún. nem-hidrosztatikus légköri 
mezoskálájú modellek megjelenésével vált különöskép
pen aktuálissá. E modellekkel a zivatartevékenység is 
többé-kevésbé sikeresen szimulálható (Horváth 2005a, 
2005b). Manapság e modellek működtetésére és fejlesz
tésére több tudományos műhely is van. Az egyik legis
mertebb mezoskálájú modell az NCAR-ban (National 
Center of Atmospheric Research) kifejlesztett MM5 
(Mesoscale Model Fifth- Generation) modell. A modellt 
a Magyar Meteorológiai Szolgálat is alkalmazza mind 
tudományos, mind információ-szolgáltatási célokra. 
A tudományos alkalmazások során a modellt a talaj- 
növény rendszer időjárás-alakító szerepének vizsgálatá
ra is használtuk. Az első hazai alkalmazások eredmé
nyeit Horváth és mtsai. (2007, 2009), valamint Ács és 
mtsai. (2007) cikkeiben találhatjuk meg.

E tanulmány célja az, hogy a talaj-növény rendszer 
időjárás-alakító szerepét egyszerű és egyértelmű módon 
illusztráljuk. E kapcsolatrendszer létezését ugyan elfo
gadottnak tartjuk, de az ezzel kapcsolatos képünk, 
elképzelésünk sok esetben túl általános és ezért sok 
esetben pontatlan. Ez az esszé ezt a hiányt hivatott pó
tolni konkrét esettanulmányok eredményeinek illuszt
rálásával. Példáink a helyi, légtömegen belül képződő

zivatarokra vonatkoznak. Elemzéseinkben a zivatarok 
csapadékmezőit fogjuk szemlélni, ugyanis ezek intenzi
tása és térbeli eloszlása fontos időjárási tényező.

2. Anyag és módszer
Mint ahogy már említettük a szimulációkat az MM5 
mezoskálájú légköri modellel végeztük. A kezdeti és 
határfeltételeket az ECMWF globális modellel számí
tott mezők alapján határoztuk meg. A csapadékmezőket 
a HAWK (Hungárián Advanced WorKstation) megje
lenítő rendszer segítségével rajzoltuk ki. Az elemzett 
zivatarok 2005. április 18-án, 2006. augusztus 7-én és 
2007. július 24-én alakultak ki. Az áprilisi esettanul
mányunkat 12 órás (12-24 UTC között), az augusztusi 
esettanulmányunkat 18 órás (06-24 UTC között), míg a 
júliusi esettanulmányunkat 30 órás (0 órától másnap 6  

óráig) időszakban szim uláltuk a korrekt kezdeti 
feltételek és az elegendően hosszú szimulálási idő biz
tosítása miatt.

3. Modellvizsgálati eredmények
Ebben az esszében -  illusztrálandó a talaj-növény rend
szer zivatartevékenységet meghatározó szerepét -  csak 
érzékenységi vizsgálati eredményeket fogunk bemutat
ni. Ezúttal a modell verifikációjával nem foglalkozunk; 
a modell ugyanis sok más tanulmányban jónak 
bizonyult (pl. Horváth, 2005a, 2005b). Vizsgálataink
ban a modell eredeti, valamint módosított változataival 
kapott eredményeket fogjuk összehasonlítani. Az eredeti 
modell az operatív gyakorlatban használt modell-vál- 
tozat; az így kapott eredmények az ún. „referencia-fut
tatás” eredményei. A módosított modell-változat a talaj
jal vagy a növényzettel kapcsolatos módosítást tartal
mazó változat; az így kapott eredmények pedig a 
„módosított-futtatás” eredményei. Hangsúlyozzuk ki, 
hogy a két futtatás eredményei közötti eltérések csak és 
csak ebből az eltérésből erednek, ugyanis az összes 
többi feltétel (a modell összes többi eleme, a kezdeti- és 
határfeltételek stb.) megegyezik! A talaj hatásával kap
csolatos módosítás a talaj szabadföldi vízkapacitás
értékének (9f) becslését (különböző parametrizációk 
összehasonlítása), míg a növényzettel kapcsolatos mó
dosítások a növények gázcsere-nyílásainak (idegen szó
val sztómák) működését érinti. A modell a talaj szabad
földi vízkapacitását a talaj vízvezető képessége (K(0)) 
alapján értékeli. Az eredeti modell-változatban a 9r  
értékeket a K(0f) = 0,5 mm-nap'1, míg a módosított 
modell-változatban a K(0f) = 0,1 mm-nap" 1 feltétel alap
ján  becsültük. A növényzet sztómaműködését illetően a 
következő a helyzet: az eredeti modell-változatban
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a sztómák záródásának/nyitódásának mértéke vagy se
bessége független a talajnedvesség-tartalom változásai
tól, azaz mindig ugyanakkora. A módosított modell-vál- 
tozatban a sztómák viszont nem egyforma sebességgel 
nyitódnak vagy záródnak különböző talajnedvesség-tar
talom (0 ) értékekre (pl. a száraz vagy a nedves esetben), 
hanem működésük mértéke nagymértékben 0  függő.

3.1 A talaj hatása
A talaj hatását egy nedves (2006.08.07.) és egy száraz 
nap esetében (2007.07.24.) illusztráljuk. Az alábbiak
ban ezeket fogjuk elemezni.

2006. 08. 07.
Az augusztusi zivatar 19:30 UTC-ra szimulált csapa
dékmezejét referencia- és módosított futtatás esetén az 
1. ábra szemlélteti. A legnagyobb különbségek a román 
határ közvetlen közelében levő csapadékmezők között 
vannak. E csapadékmezők ugyan hasonlók, de a kü
lönbségek egyértelműen észrevehetők mind a területi 
eloszlásban, mind az intenzitásban. E különbségek 
nyílván annál nagyobbak, minél kisebb léptékben szem
lélődünk. Mezo-y léptékben (Orlanski, 1975), ez 2-20 
km-ig terjedő lépték, e különbségek már igen nagyok, 
míg mező-(3 léptékben, ez 2 0 - 2 0 0  km-ig terjedő lépték, 
gyakorlatilag elhanyagolhatók.
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1. ábra: I órás kumulált csapadékösszegek területi eloszlása 
2006. 08. 07.. 19:30 UTC-kor a referencia- (bal oldalt. Hillel (1980) 

parametrizációja, K(6f) = 0,5 mm-nap' feltétel alapján) és a 
módosított-futtatás (jobb oldalt, Lee és Pielke (1992) parametrizá

ciója, Ki Op = 0,1 mm-nap-1 feltétel alapján) esetén.

2007.07.24.
A júliusi zivatar 20:00 UTC-ra szimulált csapadék
mezejét a referencia- és a módosított-futtatás esetén a 2 . 
ábrán láthatjuk.
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2. ábra: 1 órás kumulált csapadékösszegek területi eloszlása 
2007.07.24. , 20:00 UTC-kor a referencia- (bal oldalt, Hillel (1980) 

parametrizációja, K(0j) = 0,5 mm-nap ' feltétel alapján) és a 
módosított-futtatás (jobb oldalt, Lee és Pielke (1992) parametrizá

ciója, K(0p = 0,1 mm-nap ' feltétel alapján) esetén.

Mezo-y léptékben a kapott csapadékmezők közötti elté
rés jelentős. A referencia-futtatás esetén öt csapadék- 
összeg-maximum, míg a módosított-futtatás esetében 
két csapadékösszeg-maximum látható. Az északi csapa- 
dékösszeg-maximumok területi eloszlásában is jelentő
sek a különbségek. A módosított-futtatás esetében a csa
padékösszeg-maximum többnyire keletre esik a Keleti
főcsatornától. Ezzel szemben a referencia-futtatás 
esetében két csapadékösszeg-maximum van: a Keleti
főcsatornától nézve egy nyugati és egy keleti maximum. 
Látható az is, hogy e különbségek m ikro-a léptékben 
(0,2-2 km) még nagyobbak, de mezo-(3 léptékben 
(2 0 - 2 0 0  km) egyértelműen kisebbek.

3.2 A növényzet hatása
A növényzet hatását két nedves nap (2005.04.18 és 
2006.08.07) esetében illusztráljuk.

2005. 04. 18
A referencia- és a módosított-futtatás esetén kapott 15 
perces csapadékösszegek területi eloszlása 2005.04.18- 
án 18 UTC-kor a 3. ábrán látható. A két futtatás ered
ményei közötti eltérések Hortobágy környékén a 
legszembetűnőbbek.

3. ábra: Szimulált 15 perces csapadékösszegek területi eloszlása 
2005.04.18-án 18 UTC-kor a) a referencia-futtatás és b) a módosí

tott-futtatás esetén.

2006.08.07.
A referencia- és a módosított-futtatás esetén kapott 15 
perces csapadékösszegek területi eloszlását 2006. au
gusztus 7-én 18 UTC-kor az 4. ábrán láthatjuk.
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4. ábra: Szimulált 15 perces csapadékösszegek területi eloszlása 
2006.08.07-én 18 UTC-kor a) a referencia-futtatás és b) a módosí

tott-futtatás esetén.

5. ábra: Szimulált 24 órás csapadékösszegek területi eloszlása 
2007.07.24-én 06 UTC-tól 2007.07.25-én 06 UTC-ig a) a referen

cia-futtatás és b) a módosított-futtatás esetén.

A különbségek Tiszántúl területén a legszembetű
nőbbek. A mezők formai különbségei mellett csapadék- 
összegbeli különbségek is láthatók. Referencia-futtatás 
esetén az ukrán és román határhoz közeli területek csa- 
padékmező-értékei egyértelműen nagyobbak, mint a 
módosított-futtatás esetén. Említsük meg azt is, hogy 
ekkora nagyságú különbségek más időpontokban is 
voltak. A különbségek -  ugyanúgy, mint a talaj esetében
-  mikro-a léptékben (0 ,2 - 2  km) a legnagyobbak, mezo-y 
léptékben egyértelműen észrevehetők, míg mezo-|3 lép
tékben gyakorlatilag elhanyagolhatók. Láthatjuk azt is, 
hogy a két hatás eredményezte különbség összemér
hető, azaz nem mondható az, hogy a növényzet hatása 
nagyobb, mint a talajé.

Hangsúlyozzuk ki azt is, hogy az előbb bemutatott 
érzékenység csak egyes paraméterekre vagy hatásfügg
vényekre jellemző. Sok más paraméter vagy hatásfügg
vény esetében ez nem áll fenn. Azt, hogy ez így van, a 
talaj kvarctartalmát jellemző paraméter példáján illuszt
ráljuk. A módosított-futtatás estén a talaj kvarctartalmát
-  minden egyes talaj típus esetén -  60%-kal csökkentet
tük a referencia-futtatásban használt értékekhez képest. 
Az így kapott csapadékmezőket az 5. ábrán hasonlít
hatjuk össze. Láthatjuk, hogy szinte semmilyen különb
ség sincs a referencia- és a módosított-futtatás csapa
dékmezői között.

Következtetések
E tanulmányban a talajnak és a növényzetnek időjárás
alakító szerepét elemeztük. Eredményeink alapján a 
talaj-növény rendszer időjárás-alakító szerepe a kon- 
vektív típusú időjárási helyzetekben, mezo-y léptékben 
igen nagy. Példáink azt is illusztrálták, hogy a talaj 
hatása a zivatarfelhőkben uralkodó csapadékképződési 
folyam atokra semmivel sem kisebb a növényzet 
hatásánál.

E vizsgálatok eredményei csupán kezdeti eredmé
nyek; a vizsgálatokat statisztikailag is értékelni fogjuk. 
Az viszont már látható, hogy a talajnak és a növény
zetnek a zivatartevékenységben gyakorolt hatása nem 
hanyagolható el. Véleményünk szerint a 'lehetséges hatá
sok sokasága' sincs feltérképezve, azaz olyan hatások is 
lehetségesek, melyeket a mai legmodernebb modellek 
számításba sem vesznek. Pl. elképzelhető, hogy a talaj 
humusz (szerves-anyag) tartalma — szabályozva a talaj 
telítési vízvezető-képességét — jelentős hatással ren
delkezik a csupasz talaj és a növényzet párolgására és így 
a képződő csapadék területi eloszlására és intenzitására 
is. De más hatások is lehetségesek; ezek teljes, vagy 
lehetőleg minél teljesebb feltérképezése a jövő feladata.

Ács Ferenc és Breuer Hajnalka 
ELTE Meteorológiai Tanszék 

Horváth Ákos, OMSZ
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C O lva stu k  ^
Új képek egy aktív jéghold felszínéről
A Cassini-űrszonda októberben kétszer is randevúzott a 
Szaturnusz aktív gejzírkitöréseket is mutató Enceladus holdjá
val. A szonda 2008 október 9-én minden korábbinál közelebb, 
25 km-re haladt el az égitest felszíne felett- akkor azonban túl 
gyorsan kellett volna mozgatni a kamerát, hogy jó képek 
készüljenek. A Cassini október 31-én közel 200 km-re köze
lítette meg az Enceladust, és újabb részletes felvételeket készí
tett a gejzírjellegű kitörések forrásairól. A fotózásra második 
alkalommal a távolság jobban megfelelt. Természetesen most 
is a vulkánikusán aktív, a déli sarkvidéken lévő, „tigriskarmo- 
lásoknak” nevezett terület felett történt a randevú. A közelítés 
azért is fontos volt, mert hasonlóan részletes megfigyelésekre 
egyelőre nem lesz lehetőség. A Szaturnusznak a Nap körüli, 
illetve az Enceladusnak a bolygó körüli keringése során ugya
nis egy ideig olyan geometriai helyzet áll elő, amelyben a hold 
déli sarkvidéke gyakran árnyékos terület lesz. Erős napfény 
hiányában pedig nem lehet olyan látványos felvételeket 
rögzíteni, mint amilyenek most készültek.

Űrkaleidoszkóp XXII.éyf. 12. szám 

------  SO  ------

A felhők tetején a Vénusz légkörében
A Venus Express űrszonda ultraibolya és infravörös felvételei 
alapján megbecsülték, hol vannak emelkedő és süllyedő 
gáztömegek a bolygó légkörében. Az új mérések alapján a fel
hők tetejének magasságát is sikerült a korábban ismertnél 
pontosabban meghatározni. A Föld-típusú bolygók közül a 
Vénusznak van a legsűrűbb atmoszférája a Naprendszerben. 
A főleg szén-dioxidból álló légkör tömege mintegy százszoro
sa a földinek. Az erős üvegházhatás miatt a felszínen napsza
któl függetlenül 450 °C körüli hőmérséklet uralkodik. 
40-60 km-es magasságban átlátszatlan, kénsavas cseppeket 
tartalmazó felhők találhatók.

A Venus Express-t főleg ennek az extrém légkörnek a vizs
gálatára tervezték. Egyik fontos előnye a korábbi hasonló 
űreszközhöz képest az, hogy az eltérő hullámhosszakon vég
zett megfigyelésekkel a felhőzet több jellemzőjét eltérő ma
gasságokban tudja vizsgálni. Az eddig végzett elemzések 
nyomán született új eredményeket közölte a napokban az

Európai Űrügynökség (ESA). Az ultraibolya tartományban a 
légkör és a felhők megjelenése a felettünk lebegő, sugárzást 
elnyelő komponensek koncentrációjára és kémiai össze
tételére is utal. A kérdéses molekulák mibenléte pontosan még 
nem ismert, de a legesélyesebb jelöltek a különböző kéntar
talmú anyagok. Ezek a felszín közeléből származnak, és talán 
a vulkáni aktivitás keretében jutnak az atmoszférába. 
Nagyobb magasságban aztán többségük az intenzív napsugár
zástól idővel lebomlik. Koncentrációjuk ezért a feláramló 
mennyiségre, illetve a magasban töltött időtartamra is utal.

Míg az infravörös hullámhosszokon folytatott vizsgálatok a 
hőmérséklet eloszlására utalnak, az ultraibolya tartomány a 
leírt folyamat révén az áramlások rekonstrukciójában segít. Az 
új mérések alapján kiderült, hogy az egyenlítői, viszonylag 
meleg térség azért mutatkozik sötétnek az ultraibolya tarto
mányban, mert ott a magasban sok sugárzáselnyelő anyag 
lebeg. Ebben a zónában tehát viszonylag erős feláramlás 
jellemző, ami a magasba juttatja a kérdéses összetevőket. 
Ezzel ellentétben a közepes szélességeken erős a légkör ultra
ibolya sugárzása, itt tehát kevesebb azt elnyelő anyag lebeg. 
A mérések alapján innen lefelé haladva egy ideig csökken a 
hőmérséklet, ami megakadályozza az intenzív feláramlást, 
ezért az ultraibolyát elnyelő anyag nem kap utánpótlást. 
A sarkvidéken lévő hatalmas, gyűrű alakú örvény területén 
pedig leáramlás jellemző, itt a gáz a mélybe süllyed.

Az új mérések alapján a felhők tetejének magasságát is si
került a korábban ismertnél pontosabban meghatározni. 
Eszerint alacsony és közepes szélességen egyaránt 70 kilomé
terig emelkednek a felszín fölé, majd a pólusok felé haladva, 
a 60 fokos szélesség környékén süllyedni kezd a felhőszint 
teteje. A 2000 km átmérőjű déli sarkvidéki örvény területén, 
ahol a gáz 2-3 nap alatt jár körbe, közel 64 km-re csökken a 
magasság.

A bolygó légkörének jobb megismerése nemcsak az 
atmoszférában zajló folyamatok okainak megértésében segít, 
hanem annak megválaszolásához is közelebb vihet bennünket, 
hogy a kezdetekben Földünkhöz jobban hasonlító bolygó 
miként vált a mai forró, lakhatatlan felszínű égitestté.

Űrkaleidoszkóp, XXlll.évf. 1. szám 

Közreadja: H. Bóna Márta
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A 2008 ÉVI BALATONI ÉS VELENCEI-TAVI 
VIHARJELZÉSRŐL

Bevezetés
A viharjelzési szezon 2008-ban is -  im
máron negyedik éve -  április elsejétől 
október 31-ig tartott. Az előrejelzések 
készítése és a viharjelzések meteoroló
giai kiszolgálása az előszezon nappali 
időszakában és a főszezonban az 
OMSZ Siófoki Viharelőrejelző Obszer
vatóriumából történt. A fennmaradó 
hónapok éjszakai szolgálatát Budapest
ről, az RVO veszélyjelző ügyeletesei 
látták el.

Az idei év fontos eseménye számunk
ra, hogy az 1956-ban elkészült és átadott 
Obszervatórium tornyát (ahol a viharjel
ző szolgálat működik) az OMSZ 2008 
első felében teljes egészében felújíttatta. 
A felújítás kiterjedt a hőszigetelésre, a 
légkondicionálásra is. A korábban csak 
hűtéssel rendelkező torony korszerű 
hűtő-fűtő rendszert kapott. A hatalmas 
ablakokat újabb hőszigetelt üvegekre 
cserélték, és egy külső, az előzőtől 30 
cm-re beépített második üvegtáblasor 
pedig az üvegházhatás mérséklésére 
hivatott. A tetőszerkezet, a belső fa bur
kolat, a világítás és a bútorzat is kicseré
lésre került. A Rádiósok Országos 
Egyesülete a munkaterület elkészültét 
követően gyorsan és nagy pontossággal 
visszaszerelte a tetőre a fényjelző beren
dezést, és a jelzőlámpákkal kommu
nikáló antenna rendszert, valamint a 
belső folyamatirányító számítógépes 
rendszert. A vihaijelző szolgálat már 
április 14-től a felújított munkahelyen 
megfelelő környezetben dolgozhatott, 
bár a külső munkálatok még május ele
jéig folytatódtak.

A viharjelzés pontosabb elrendelését 
és fenntartását segítette már a szezon in
dulásától az a fejlesztés, aminek köszön
hetően az országos automata állomás
hálózat 1 0  perces gyakorisággal kibo
csátott adatai a méréseket követő 1 0  

percen belül az OMSZ adatbázisából 
elérhetőek lettek. Ez lehetővé tette pl. a 
hidegfrontok pontosabb követését és 
különösen a lassabb mozgású frontoknál 
a korai kiadás megelőzését. A Velencei
tóról és környezetéből a korábban csak

óránként érkező meteorológiai adatok 
gyakoriságának növekedése következté
ben a szinoptikus nem került olyan dön
tés elé bizonyos időjárási helyzetekben, 
hogy vagy kiadja a jelzést, vagy vár még 
egy órát az új adatok beérkezéséig. Az 
időnyereség itt még a Balatonénál is 
kedvezőbben alakult. Két év időjárása 
ugyan nehezen összevethető a viharjel
zés szempontjából, de az elmondható, 
hogy a tavalyihoz képest több mint 2 0 0  

órával csökkent a másodfokú vihar
jelzések fenntartási ideje a Velencei
tónál. Ezt úgy is értékelhetjük, a 2008-as 
70 db másodfokú jelzés átlagosan 3.4 
órával rövidebb ideig lett fenntartva. Az 
összevetéshez tartozik, hogy ugyanak
kor Agárdnál a 7 hónap átlagos szélse
bessége 6  századdal kevesebb volt a
2007- beli értéknél. A zivatarszám a tér
ségben a tavalyihoz képest itt nem csök
kent. A Balatonnál az első és másodfokú 
viharjelzések összesített fenntartási ideje 
157-164 órával lett kevesebb a két 
medencében az egy évvel korábbinál.

A viharjelzési szezon 
időjárásának főbb jellemzői
A hőmérsékleti viszonyok jelentősen 
meghatározzák a tó látogatottságát.
2008- ban a nyugati medence térsége 
átlag körüli hőmérsékletű, a keleti me
dence az átlagosnál kissé melegebb lett a 
három Balaton-parti automata mérései 
szerint. Hőmérsékleti rekord szeptem
berben született. A napsütéses órák szá
ma általában az átlag körül alakult, de 
augusztusban, a leglátogatottabb hónap
ban 30 %-kal többet, míg szeptember
ben 2 0 %-kal kevesebbet sütött a nap. 
A 7 havi csapadékösszeg általában 
10-30 %-kal maradt el az éghajlati nor
málértékektől.

A 2008-as szezon átlagosan szelesnek 
és zivatarokban gazdagnak mondható. 
Az erős viharok száma ismét magas, 
összesen 12 lett a szezon 7 hónapjában. 
A tavalyihoz hasonlóan ez meghaladta a 
sokéves átlagot, hiszen 1990-2006 
között a 90 km/h-t elérő, vagy megha
ladó viharos napok száma átlagosan 4.5

volt a Balatonnál, igaz a májustól 
szeptemberig terjedő időszakban.

Szeptember kivételével a szezonban 
minden hónap középhőmérséklete 
elérte vagy meghaladta az éghajlati nor
mál értéket, Keszthelyen 0.0-1.4, Sió
fokon 1.2-2.3 fokkal. Augusztusban for
dult elő egyedül 35 fokot meghaladó 
napi maximum hőmérséklet: 15-én 
Siófokon 36.1 fokot mértek. Májustól 
szeptemberig a többi hónapban mért 
csúcshőmérséklet többnyire 33 fok kö
zelében alakult. A szeptember hatodikén 
Siófokon mért 32.8 fok, illetve a Fo
nyódon mért 32.7 fok viszont napi 
hőmérsékleti rekordnak felelt meg. A 
tizenkettedikét követő hűvös időszak 
hatására a hónap -  egyedüliként a sze
zonban -  összességében hűvösebb lett a 
sokévi átlagnál.

A hét hónap alatt lehullott csapadék 
mennyisége a Balaton 7-8 km-es körze
tében túlnyomórészt a sokévi átlag 70 és 
90%-a között alakult, de pl. Szóládon és 
Lepsényben elérte a 101, illetve a 107%- 
ot. A legcsapadékosabb hónap a nyugati 
medencében a június lett, többfelé 1 0 0  

mm-t is meghaladó csapadékkal. (Fonyó
don pl. a mért havi csapadékösszeg 
júniusban 138,9 mm volt, ami a térségben 
szokásosnak közel a kétszerese!) A 
második legcsapadékosabb hónap itt a 
július lett. A keleti medencénél fordítva 
történt, és többségében júliusban hullott a 
több csapadék. Itt is előfordult -  pl. 
Lepsénynél -  104 mm-es havi összeg. E 
két nyári hónapot kivéve jellemzően a 
sokévi átlagnál szárazabbak lettek az 
egyes hónapok. A legkevesebb csapadék 
áprilisban hullott, általában csak 20-30 
mm. Igen száraz lett az augusztus, a 
csapadék mennyisége általában az át
lagnak 30 és 60%-a között alakult. 
Szeptemberben és októberben 70 és 95% 
közötti értékek voltak a jellemzőek, de 
néhány állomáson átlag feletti csapadék
összegeket regisztráltak. A Balaton víz
szintje kedvezően alakult, csak augusz
tustól csökkent az optimális 99, 100 cm 
alá. A legalacsonyabb vízállás szeptem
berben és októberben is 82 cm volt.
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1. táblázat

A B alatonra  k iad o tt v ih a rje lzé sek  sz á m a  2 0 0 8 -b a n  a N yugati (NY) é s  a Keleti (K) 
d e n c é b e n

IV. V. VI. VII. VIII IX. X. Az e g é s z  sz e z o n ra
NY K NY K NY K NY K NY K NY K NY K NY K

I. fok 16 17 23 21 21 23 14 14 14 12 14 17 15 12 8 6 + 3 1 8 7 + 2 9

II. fok 16 15 11 13 20 19 25 23 16 13 11 8 6 6 8 3 + 2 2 7 6 + 2 1

A v ih a rje lzé sek  fe n n ta r tá s i ideje  (ó ra ) a N yugati (NY) é s  a Keleti (K) 
d e n c é b e n
I. fok 218 225 311 271 199 189 202 206 154 148 206 190 146 138 1072+364 1004+363
II. fok 179 167 80 69 134 128 196 190 120 117 108 96 81 77 6 3 8 + 2 6 0 600+244

A 2008 évi viharjelzések összesítése

2008 nyári zivatarairól már olvashat
tunk a Légkör 2008. évi 3. számában. 
A Balatonról szólva ismét azt mond
hatjuk, hogy zivatarokban gazdag év 
volt. Itt is júniusban és júliusban fordult 
elő a legtöbb zivatar, melyek között volt 
erős, 1 0 0  km/h sebességet is okozó 
vihar. Siófokon a szezonban 28 zivatart 
észleltek (lásd 1. ábra), ugyanakkor az 
éghajlati normál érték a Balaton meden
cében erre a hét hónapra összesen 15.7 
zivatar. 2008-ban a Balaton medencére 
összesített területi átlagérték az INDA 
adatbázis alapján 18.5-nek adódott. 
Ennél nagyobb átlagérték az archívum 
szerint legutóbb 1994-ben fordult elő.

2008 szélviszonyairól összességében 
elmondtuk, hogy átlagosan szeles, de 
erős viharokban gazdag volt. Részle
tezve ez azt jelentette, hogy rendre 
július, április, majd szeptember hónapok 
voltak az átlagosnál szelesebbek. 
Júliusban például 17 napon volt 55 
km/h-t elérő, vagy meghaladó szél a 
Balatonnál, ebből négy napon legalább 
90 km/h-t is mértek. Az idén áprilisban 
és júniusban két alkalommal, júliusban, 
augusztusban négy, októberben pedig 
egy napon érte el, vagy haladta meg a 
szélsebesség a 90 km/h-t. A viharok 
többsége fronthoz és/vagy zivatarhoz 
kötődően alakult ki.

A két legnagyobb erejű vihar július 
hetedikén, illetve augusztus negyedikén 
tört a Balatonra. Július hetedikén egy 
hidegfront betörését követő órákban 
csapadékmentes időszakban a maxi
mális szélerősség a nyugati medencében 
Balatonöszödnél 100.1 km/h-t, Fo
nyódnál 97.2 km/h-t, a keleti meden
cében Balatonfürednél 99, km/h-t ért el.

Augusztus negyedikén zivataros hideg
front átvonulása alkalmával Fonyódon 
108,7 km/h-t, Balatonfüreden 99,7 km/h 
szélsebességet mértek az automaták. 
Június 27-én éjjel szintén zivataros 
hidegfront átvonulása okozott 90 km/h-s 
szelet. Augusztus 8 -án a hidegfont men
tén szupercellás zivatar fejlődött ki. 
Július 14-én egy hullámzó front 
zónájában szintén szupercella vonult 
végig a Balatonon 90 km/h-t meghaladó 
széllel. Június 26-án az erős vihar 
okozója instabilitási vonal volt.

A zivatarok már a szezon kezdetén, 
áprilisban is megjelentek. Április 26-án 
a Balatont északkelet felől konvergencia 
mentén záporos zivataros tömb érte el, 
mely a radarmérések szerint nem túl 
nagy intenzitású volt. A meteorológus, 
illetve a tó környezetében lévők szeme 
elé a 2. ábrán látható kép tárult. A felhő 
alján mammátusok voltak megfigyel
hetők, mely a levegő leáramlásra utalhat 
a felhőben. A tó körüli szélműszerek 40- 
65 km/h szélmaximumot mutattak a 
záporok, zivatarok átvonulása (15 -16 
óra) körüli időszakban, de 
Balatonfürednél 15:23-kor helyi időben 
96 km/h szélrohamot jelzett az automa
ta. A kialakult szélrohamot a zivatarfel

hőből hirtelen, rövid idő alatt lezúduló 
levegő okozta, melyet a szaknyelvben 
légzuhatagnak (downburst-nek) nevez
nek. A jelenség fizikai mibenléte még 
nem egészen tisztázott, noha széles iro
dalma van. Az aznapi vertikális ned
vességprofil eloszlásában a 700 hP-os 
magassági szinttől fellépő éles 
kiszáradás utalt az esemény 
bekövetkezhetőségére. Hasonló
időjárási körülmények között (anticik
lon pereme) egy hónappal később július 
27-én szintén Balatonfürednél az észak
kelet felől átvonuló zivatarfelhőből 95 
km/h sebességű szélroham, valószínű 
ismét downburst, vagy microburst 
alakult ki, míg a medence többi 
állomásán csak élénk szél fújt.

A szezon első nagy vihara még az 
említetteknél korábban, április hete
dikén csapott le. Ekkor a vihar okozója 
az erős prefrontális áramlás volt, melyet 
a középtroposzférában meglévő JET 
(850 hPa 20 m/s, 700 hPa 25 m/s) is 
fokozott. A hidegfront előterében végül 
a 93 km/h-s szélsebesség elérését a kon- 
vektiv záporos csapadék közrejátszása 
hozta létre. Július 23-án ettől eltérő 
időjárási helyzetben, nagy bárikus gradi- 
ensű mezőben ciklon hátoldálán alakult

ü  Tihany 
BiCserszegtomaj
□  Balatonlelle 
(2 Badacsonytomaj 
■  Siófok 
ü  Balatonboglár 
m  Balatonkeresztúr
□  Lepsény

_____________ 2005________________ 2006________________ 2007________________ 2008____________________________

1. ábra Zivataros napok összegének alakulása a 2008-as viharjelzési szezon hónapjaiban 
(IV.-X.) a Balaton térségében.
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2. ábra: Balatonfüred felé vonuló zivatarfelhő mammatusokkal 2008. április 26-án délután.
Horváth Ákos felvétele.

ki átmenetileg erős vihar. Augusztus 15- 
én a balatoni nyár legmelegebb napját 
szintén látványos, nagy vihar követte. 
A 15(!) fokos lehűlést hozó front este 
szinte szárazon tört be a Dunántúlra. 
A Balatonnál áthaladását követően négy 
alkalommal is volt legalább 90 km/h-s 
szélroham (a legutolsó időpontban -  már 
hajnaltájt- heves zivatar kíséretében). 
Ezek az éjszaka első, illetve második 
felére estek, így az összesen 1 2  nagy

viharos helyzet 13 napon okozott ilyen 
szelet.

Az utolsó nagy vihar már október 17- 
ére esett. A front még 0 óra körül 
érkezett, megerősödő széllel (magassági 
szél 850-700 hPa: 25-30 m/s), majd 
átvonulása után hajnalban újabb hullám 
érkezett záporos csapadékkal, s ekkor 
alakult ki a szélmaximum Fürednél 94 
km/h-val. A front szintén nagy lehűlést 
eredményezett. Az október 16-i 22 C fok

körüli maximumról 17-re már csak 12 
fok körüli értékek voltak mérhetők a 
Balatonnál.

A Balatonra kiadott másodfokú vihar
jelzések érvényességi ideje a teljes 
viharjelzési időszak 17,5 ill. 16,5 száza
lékára, a kevésbé szeles Velencei-tónál 
csupán a 8,9 százalékára terjedt ki. 
A viharjelzés törzsidőszakában a Bala
tonnál a fenntartási idők -  az 1 . táblázat
ban kiemelt módon -  már csak 600 
illetve 638 órát tettek ki, ami kevéssel a 
sokéves átlag (650 óra) alá került. A 
Balatonra kiadott riasztások össz- 
beválása 8 6  százalékos, a Velencei-tóra 
vonatkozóan 85 százalékos volt.

A Balatoni Vízirendészet tájékoz
tatása szerint 2008 április 1 -től október 
31-ig 7 (2007-ben 16) ember fulladt a 
Balatonba. Szakembereik 124 alkalom
mal 311 fürdőző, vagy hajózó személyt 
mentett ki a vízből. Egyetlen olyan halá
los kimenetelű vízi baleset sem történt, 
amely elmaradt, vagy későn kiadott 
viharjelzés következménye lett volna A 
Katasztrófavédelem fényjelző állomásai 
a Balaton nyugati medencéjében 2335, 
a keleti medencében 2210, a Velencei- 
tónál 1572 órán át üzemeltek kisebb- 
nagyobb megszakításokkal.

Zsikla Ágota

* * *

OLVASTUK

KI VOLT JALSOVITS ALADAR?
E számunk 28. oldalán olvasható egy 1876-ból származó 
felhívás „meteorológiai észleletek”-re. Az alábbiakban 
az írás szerzőjéről találhatunk néhány adatot. (A szerk.)

----------------  £ 0  ----------------

175 éve, 1833. november 25-én született Veszprémben 
Jalsovits Aladár Károly, szerzetes, tanár. 1850. szep
tember 15-én belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 
végezte a teológiát, 1857. augusztus 31-én szentelték 
pappá. 1862-ig Pápán, 1865-ig Komáromban, 1869-ig 
Sopronban gimnáziumi tanár, azután a füredfürdői 
(Balatonfüred) Kerek-templom lelkésze. Cikkei jelen
tek meg a MAGYAR HÍRNÖK és a MAGYAR 
ÁLLAM című lapokban. 1874 végén átveszi Écsi József 
gyógyszerésztől a meteorológiai méréseket, és nagy 
buzgalommal végzi azokat 1885-ig. 1889 után nyugdí

jasként Tihanyban él, itt is hunyt el 1897. július 10-én. 
Jalsovits 1878-ban adta ki A balatonfüredi 
gyógyhely és kirándulási helyei című könyvét, melyben 
beszámol róla, hogy „1875-ben állíttatott fö l a légtünet- 
megfigyelési állomás (meteorologia), mely a fürdőin
tézet éghajlati viszonyait van hivatva meghatározni... 
A légtüneti észleletek megfigyelési eszközei a legpon
tosabbak, és a magyar kir. kormány tanügyi minisztéri
umának tulajdona. 1877-ki év nyarán vizsgálta meg 
ezen eszközöket őnagysága dr. Schenzel Guidó, a 
budapesti magyar kir. meteorológiai intézet igazgatója, 
és teljesen jóknak találta. Az észlelési hely (lelkészlak) 
tenger fölötti absolut magassága 146 méter. A hő
mérséklet följegyzéseinél a száz fokú Celsius hőmérő 
használtatott.”

Kovács Győző
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OLVASTUK

A meteorologiai (légtüneti) észleletek érdekében
(Z a la , V e s z p r é m  é s  S o m o g y  m e g y e  K ö z ö n s é g é h e z )

Balaton-Füred 1876. múrcz. 30.
A mi kis magyar tengerünk a Balaton hul
lámaival e három megye határai közt terül 
el s így ezeket mintegy közelebbi roko
nokká, testvérekké fűzi. Ez az oka, hogy e 
három megyéhez együttesen bátorkodom 
néhány szerény szót intézni. -  Nem lehet 
szándékom e megyéket -  melyek egyiké
ben én is lakom -  más megyék rovására di
csérni, annyit azonban mégis mondhatok, 
hogy e megyéket a természet több oly 
előnyben részesíté minőkkel sok más 
megye nem bír....

Zala, Veszprém és Somogy megyék 
megérdemlik, hogy necsak a bájos vidéket 
termesztményeiket stb. méltassuk figye
lemre, hanem ami ezekre lényeges befo
lyást gyakorol az időjárási viszonyokat is 
megfigyeljük és a tudomány rendelkezé
sünkre álló eszközeinek segélyével följe
gyezzük, hogy úgymondjam megméijük 
és pedig nem csupán tudományos -  elvont 
elméleti -  czélból, hanem azért hogy e föl
jegyzések és megfigyeléseknek időjártával 
hasznát vehessük.

A légtüneti (meteorologiai) észleletek 
pontos megfigyelése 6-12 év alatt hű tájé
kozást nyújtana a megyék időjárási viszo
nyairól, sőt már az első három év után is, 
jelentékeny eredményekre juthatnánk. -  
Ezen észleletekből lehetne az egyes me
gyék vagy vidékek naptáraiban az általá
nosan óhajtott időjárási viszonyokat leghí
vebben közleni. Ezen följegyzések bizo
nyára pontosabb tájékozást nyújtanának, 
mint a százéves naptár időjóslatai, vagy 
akár Herschel jegyzetei.

Herschel följegyzései tiszteletre és fi
gyelemre méltók, mert egy lángelméjű tu
dós tudományos alapra fektetett vizsgáló
dásainak eredményei. Azonban ha meg
gondoljuk hogy ő távol tőlünk, egy más, a 
mienktől eltérő klímájú északibb hazában 
él, ha figyelembe vesszük, hogy kora óta 
mily sokat változtak a légenyre befolyó 
körülmények p. o. erdőket irtottak, hogy 
ne mondjam kipusztítottak és újakat nem 
ültettek, tavak s mocsárok virányos rétek
ké varázsoltattak, fákkal szegélyezett vas
pályák szelik át az ezelőtt magányos

tereket stb. Ezeket megfontolva beláthat
juk, hogy az említett nagy tudós bármily 
fontos észleletei csak a legnagyobb 
átalánosságban szolgálhatnak tájékozásul.

A légtüneti észleletek vagyis az időjárás 
megfigyelése úgyszólván az embernek ter
mészetében van, s nemcsak a köznép, 
hanem még sok úri ember is, az időjóslat
ban nagy örömét leli. Ezt bizonyítják ama 
számos időjósló mondatok, melyek nem
zedékről nemzedékre átszállanak s melye
ket a nép mintegy időjárási dogmákul 
tekint. Ilyenek például: Ha gyertyaszen
telőkor (febr. 2.) napfényes az idő, na
gyobb hideget várhatunk, mint volt azelőtt. 
Ha Dorottya (febr. 6.) szorítja, vagyis 
hideg van, akkor Julianna (febr. 16.) tágít, 
vagyis enyhül az idő. Ez az idén csaku
gyan így volt. -  Mátyás (febr. 24. v. 25.) 
megrontja a jeget ha talál, és hoz, ha nem 
talál. Az idén ez is igazolva van. Említsem- 
e a szőllősgazdák főorakulumát: fénylik a 
Vincze, (jan. 22.) telik a pincze. Az idén 
meglehetősen fénylett, -  igazolva leend-e? 
meglátjuk, ha az Isten éltet. Ide tartoznak a 
Pál fordulásáról, a nap kelte és leál- 
dozásáról, a hegyek közelsége és a távoli 
harangoknak a szokottnál erősebb hang- 
járóli stb. jóslatok.

Ha e tárgybani figyelmünket nemcsak 
egyes napokra, hanem az év minden 
napjára kiterjesztjük, s észleleteinket rend
szeres alapra fektetve híven följegyezzük, 
ekkor megyéink klímájának hű tükrét is 
birandjuk.

Hogyan lehetne ezt elérni?
A szükséges műszerekkel ellátott tudomá
nyos utón, vagyis azon „utasítás” nyomán, 
melyet a m. k. központi meteorológiai in
tézet munkatársai számára Budapesten 
kiadott, és melyet minden fönnálló észle
lési állomásnak megküldött. Ezen utasítás
ban előszámlálvák mindazon műszerek, 
melyek segélyével a légtüneti észleletek 
eszközlendők.
Ilyen nélkülözhetetlen műszerek:
1) Egy Kappeller-féle (vagy más) légsúly-

mérő, hőmérő és paránymérővel (noni-
us) ellátva.

2) Psychrometer (nedvesített és száraz 
hőmérő.)

3) Esőfogó, esőtartó és esőmérő. Ezen 
összes készlet 85-92 forintba kerül. -  A 
szélirány és erőssége, valamint a fel
hőzet megmérésére elégséges (az utasí
tás nyomán) az illető tájékozott 
figyelőnek ítélő tehetsége.
Azon pénzáldozat melyet az eszközök 

beszerzésére az illető város, vagy község 
fordít, bőven kárpótolva lesz a megye té
gelyének ismeretéből származó haszon ál
tal, főleg pedig az által, hogy szeretett 
hazánk fölvirágzását ezen irányban is elő
mozdítani segítették.

Az említett készlettel tudtomra Zala, 
Veszprém és Somogymegyékben csak N.- 
Kanizsa, Csáktornya, Keszthely, Pápa és 
Balaton-Fürdő (fürdőhely) bírnak. Ezen 
szám olyan nagy területre, minőt a neve
zett három megye elfoglal, nagyon kevés.

Ha megyéink klímáját tökéletesen is
merni akarjuk, szükséges, hogy minden 
város, sőt a megyék minden kiválóbb köz
sége bírjon alkalmas műszerekkel ellátott 
légtüneti állomással.

Ki kezelje és pedig minden tiszteletdij 
nélkül, ezen észleleti följegyzéseket?

Ezen kérdésre egyszerű válaszom ez: 
minden városnak, községnek van tiszti
kara, vagy elöljárósága, -  ez tiszteljen meg 
valakit -  kinek körülményei engedik -  bi
zalmával, s én úgyhiszem, hogy az illető e 
bizalmas fölszóllításnak engedni fog és sa
ját, csak csekély mérvben igénybe vett ké
nyelmét a közügynek alárendeli. Városok
ban hol a tisztikar a közpénztárból fizetett 
alárendelt egyénekkel p. o. hajdú stb. ren
delkezik, nagyon könnyű lenne a köz
vetlen gépies leolvasást -  természetesen 
kellő betanítás után és felügyelet mellett -  
ezekre bízni, illetőleg kötelességükké 
tenni. A csekély időt igénylő följegyzések 
nem hátráltatnák őket teendőikben és a 
figyelési állomás vezetőjének mégis jó 
szolgálatot tennének. Mindenesetre czél- 
szerű, sőt szükséges, hogy a közvetlen 
leolvasásra valakit betanítsunk, nehogy 
betegség vagy távoliét esetében a fóljegy- 
zések megakadjanak.
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A készletek kezelését, a közvetlen leol
vasást és számítást, legczélszerűbb egy 
már ebben gyakorlatilag jártastól eltanulni. 
Egyszeri látás elégséges.

Azon városok, községek, melyek a lég
tüneti megfigyeléseket észleleteket magu
kévá tennék, az általuk bizalommal fölkért 
egyén útján tegyék magukat érintkezésbe a 
„központi magy. k. meteorológiai intézet”- 
tel, melynek nagytudományu humánus 
igazgatósága, hiszem szívesen fog segéd
kezet nyújtani, mind a műszerek megvéte
lében és hitelesítésében, mind pedig kivált 
a megfigyelések kezdetén fölmerülő ne
hézségekben.

E szerény indítványt kiválóan még a ta
nítói testületeknek, a tudomány régi men- 
helyeinek a kolostoroknak, orvos, lelkész, 
földbirtokos és gazdatiszt urak kegyes 
pártfogásába ajánlom.

Miután pedig ez időszerűit alig merem 
álmodni is, hogy az említettem tudomá-nyos 
megfigyelések kisebb falvakba -  kivéve talán 
nehány úri házat -  utat törhessenek maguk
nak, egy más egyszerűsített népies megfi
gyelési módot vagyok bátor ajánlani. Ezen 
megfigyelési mód habár nem kimerítő is, 
mégis nagy vívmány lenne, és a tudo
mányosan szerkesztett megfigyeléseknek 
nagy előnyére válnék. Ezen egyszerűsített 
megfigyeléseknél elégségesnek tartom: a 
hőmérsék szélirány és csapadék (eső vagy 
hó) mennyiségét följegyezni. Ezen népies 
megfigyelést minden falúban a falú házánál 
lehetne eszközölni. A megfigyelő tisztet a 
tanító, akármelyik gazdaember, vagy a kis- 
biró is elvégezhetné. A szükséges készletet, 
egy kis ügysze-retet mellett, csekély áron 
minden község megszerezhetné.
Ezen készlet állana:
1) Egy egyszerű százfokú (Celsius) hőmé

rőből, mely árnyékos helyen a szabad
ban (télen nyáron) állíttatnék föl.

2) Egy bádogból készült tölcséralakú eső
fogóból, melynek fölső nyílása hol az 
eső vagy hó belehull, két deciméter 
hosszú és 2 deciméter széles legyen. 
Ezen esőfogó alsó része, egy szintén 
bádogból készült nagyobb edény (eső
tartó) p. o. 4 liter nyílásába teendő, hogy 
a tölcsérbe hullott víz, vagy hó-lé az 
esőtartóba befolyhasson. Hogy ezen 
készlet a szabad ég alatt állítandó fel és 
a szél ellen megerősítendő, magától 
értetik. A hó mérés előtt olvasztandó.

3) Egy hitelesített deciliter űrmértékből. 
Az esőtartóban összegyűlt csapadékot 
ezzel kellene minden 24 órában meg
mérni, és az eredményt a megfelelő 
napi rovatba följegyezni. A csapadék 
összege mellé e=eső, vagy h=hó teendő. 
A szélre vonatkozólag, okvetlenül szük

séges a négy világtájat, kelet, nyugat, 
észak delet ismemi.
A népies följegyzések kezelési módja:

A hőmérő napjában háromszor, reggeli 
7, délután 2 és esti 8 vagy 9 órakor meg
nézendő és a tapasztalt, leolvasott hőmér
sék a jegyzőkönyv megfelelő rovataiba 
bejegyzendő. Ha a hőmérő Zérus fölött áll, 
akkor a hőmérsék foka egyszerűen beí
randó; ha pedig a higany Zems alatt áll, 
akkor a hőmérőről leolvasott szám elé egy 
kis vízszintes vonal (-) teendő.

A felhőzeti rovatot igy vélném kitöl
tendőnek: Ha az ég egészen tiszta vagy 
csak igen csekély része felhős akkor -0 
(Zérust), -  ha egy negyede felhős -1 
(egyet), -  ha az égboltozat fele borús -2 
(kettőt), -  ha háromnegyed része borús -3 
(hármat) és ha egészen vagy legnagyobb 
része borult -4  (négyet) kellene beírni.

Eme népies följegyzésekben a szélirány 
megfigyelésénél jónak látnám a magyar 
kifejezések első betűit használni p. o. észa
ki szél -E, déli -D, nyugati -Ny és keleti 
-K. Ezen jegyek mellé kiteendő lenne a 
szél erőssége is, melynek megjelölésére a 
felhőzetnél használt számjegyeket lehetne 
használni 0-4-ig. P. o. a szélcsendet vagy 
igen csekély légáramlatot 0 (Zems) 
jelezné. Négy (4) jelentené az úgynevezett 
nagy szelet, mely erős fákat megingat és a 
járást megnehezíti. Az 1,2,3 számok alkal
mazása az illető figyelő Ítéletére bízandó.

Nagy orkánok, melyek házakat rombol
nak és nagy fákat tépnek ki, Ork.-val 
lennének bejegyzendők.

Ez alázatos véleményem és indítvá
nyom a népies meteorológiát illetőleg. Ez 
mint már említém tudományos megfigye
léseknek nagy hasznára lenne, különösen a 
hőmérséket és csapadékot tekintve.

Távol van tőlem, azt hinni, hogy ezen 
szerény indítvány tökéletes, és hogy szó 
hozzá ne férne. Ezt nem hiszem, csak azt 
tudom hogy az ügy iránt érdeklődők által, 
gyakorlatilag használhatónak fog találtat
ni. Méltóztassanak többen hozzá szóllani, 
több szem többet lát.

Egy kérdés veti föl még magát és ez: 
Mit lennének teendők a népies megfi
gyeléseket vezető urak följegyzéseikkel? 
Egyszerűen nagyobb időközönkint p. o. 
negyedévenkint vagy hónaponkint bekül- 
denék a megye székhelyén létező meteoro
lógiai állomás vezetőjéhez ki ezeket a me
gye klímájának kiismerése tekintetéből 
saját czéljaira fölhasználná. Még úgy is 
lehetne tenni, hogy egyes vidék a hozzá 
legközelebb eső, műszerekkel ellátott mete
or. állomásnak küldené be följegyzéseit.

Ezekből lehetne egyes vidékek vagy 
megyék naptárait szerkeszteni, mely idő
jártával, ha ezen eljárás általánosan elfo
gadtatnék, olyan országos naptárrá nőné ki 
magát, mely hazánk időjárási viszonyait 
lehető híven mutatná.

A légtüneti észleletek kiegészítéséül na
gyon előnyös egyes hely vagy vidék nö
vényfejlődési idejét is tudni; s ezért min
den egyes észlelő az általa figyelemmel 
kisért hely, nevezetesebb növényzetének 
(gabnát fát stbbi) fejlődését is följegyez
hetné. Erre vonatkozólag legczélszerűbb 
Staub Móricz tanár úr fölosztását követni 
ily rendben:
1) A lomb fejlődése.
2) Az első virágzás napja, az általános 

virágzás ideje.
3) A gyümölcsérés kezdete és az általános 

gyümölcsérés korszaka.
4) A vetés megsárgulása. -  A vetés általá

nos megzöldülése. -  Az első széna ka
szálás. -  A sarjú aratása. -  A rétek és le
gelők megsárgulása. -  A tömeges lomb
hullás időszaka. -  A téli gabna vetése. 
-  A téli hó elolvadása és a vegetatió 
megindulása.
A növényzet fejlődését illetőleg ezen 

jegyzetek szolgálhatnálak zsinórmértékül.
Jalsovits Aladár, 

B.-Füred fürdő-intézeti lelkész.

A fenti írás -  itt szöveghűen közölve -  a 
VESZPRÉM („megyei s helyi érdekű köz- 
igazgatási, társadalmi s irodalmi hetiköz
löny”) c. lap II. évfolyamának (1876) 
15-16. számaiban jelent meg, akkor, 
amikor a hazai meteorológiai megfigyelő 
hálózat éppen kialakulóban volt.

Közreadja; Kovács Győző 
Veszprém
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100 ÉVE TÖRTÉNT...___________ )
A magyar meteorológia történetének 100 
évvel ezelőtti fontosabb eseményeit korabeli 
hivatalos dokumentum alapján tekintjük át, 
amely „IX. JELENTÉS A M. KIR. ORSZÁ
GOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁG- 
NESSÉGI INTÉZET ÉS AZ ÓGYALLAI 
OBSZERVATÓRIUM 1908. ÉVI MŰKÖ
DÉSÉRŐL” címmel jelent meg, Konkoly- 
Thege Miklós dr. kir. igazgató előszavával.
❖  Az intézmény létszáma Budapesten és az 

Ógyallai Obszervatóriumban [mai nevén: 
Hurbanovo, Szlovákia] összesen 39 fő 
volt, 10 osztályba szervezve. A létszám 
részét képezte a korabeli elnevezéssel 9 
főnyi „szolgaszemélyzet” is, (kizárólag 
férfi takarító, fűtő, kertész, kézbesítő 
személyében). 1908-ban a történelmi Ma
gyarország területén a három obszervató
rium (Nagytagyos, Ógyalla, Temesvár) 
mellett további öt I. rendű állomáson foly
tak mérések (Fiume, Herény, Kalocsa, 
Pécs, Tátrafüred). Ezeken felül 210 db II. 
és III. rendű meteorológiai állomás volt, 
csapadékot további 1.224 helyen mértek. 
A „rendi felosztás szerint működő”, össze
sen 1.442 megfigyelőhellyel számolva 
223 km2-re jutott egy állomás. Óránkénti 
megfigyeléseket végző szinoptikus, vagy 
főállomások akkoriban még nem voltak;

❖  Állomások ellenőrzése:,,Az intézet évről- 
évre több gondot fordít arra, hogy a ren
delkezésre álló költséget minél több 
állomás beutaztatására fordíthassa. 1908- 
ban a Klimatológiai osztály 66 állomását, 
tehát a létszám 30%-át és az Ombromet- 
riai osztály 123 állomását, vagyis a lét
szám 11.4%-át utazták be”. A legszorgal
masabb 'beutazó', azaz állomás-ellenőr 
Réthly Antal II. oszt. asszisztens volt, aki 
1908-ban egymaga 59 klíma- és 78 csa
padékmérő állomást látogatott meg. Az 
emlékező utókor csak elismeréssel gon
dolhat Réthly teljesítményére, hiszen száz 
éve a Meteorológiai Intézetnek egyetlen 
autója sem volt; az ellenőrök akkoriban 
csak vasúton és lovas-kocsin utazhatták be 
a mainál három és félszer nagyobb 
területű országot (!) s emellett még elég 
sokat gyalogoltak is...;

❖  Az illetékes miniszter kijelölte az Inté
zet felépítendő székháza részére a kincs
tári tulajdonban álló telket: ,Az a régi 
óhajtás, hogy az intézet Budapesten is 
saját hajlékot nyerjen, egy lépéssel 
közelebb jutott a megvalósuláshoz, 
amennyiben a földmívelésügyi m. kir. 
miniszter úr ő nagyméltósága a

Kisrókus-utca és az Intézet-utca [ 1914- 
től: Kitaibel Pál u. - szerk. ] sarkán álló 
telket, mely a kincstár tulajdona, jelölte 
ki a felállítandó épület helyéül. Egyúttal 
elrendelte, hogy ugyanabban az épület
ben a m. kir. rovartani állomás is nyer
jen elhelyezést, mert célszerűbbnek mu
tatkozott -  tekintettel az építkezés meg
drágulására -  e két rendbeli intézet 
épületei számára előirányzott költséget 
egyesíteni és mindkét intézetet közös 
épületben bár, de egymástól teljesen 
különváltan elhelyezni. Az épület alapo
zási munkálatai az év végén megkez
dődtek." - [A miniszteri döntés véget 
vetett az 1902-től folyó hosszas alku
dozásnak Konkoly és a főhatóság 
között, amelynek során egy „irodai és 
gyűjteményi célú palota" valamint egy 
Ógyallához hasonló megfigyelőhely 
létesítésére keresték a megfelelő helyet. 
A székház elhelyezésére korábban 
felmerült ötletek, javaslatok: Lágymá
nyos, Stefánia út, „Lánchíd épület” (Fő 
u. 1.), Fő utca 52 (a Szt. Anna templom 
szomszédságában, ahol azonban Kon
koly szerint „az örökös harangozás nem 
csekély mértékben zavarná a tisztvi
selőket...), továbbá a mai Hungária 
körúton a Bakterológiai Intézet szom
szédsága (amit Konkoly a 'baczilusoktól 
félve' szintén hevesen ellenzett)]. - 100 
éve tehát elkezdődött mai székházunk 
alapozása és másfél évvel később, 1910 
májusára az épület el is készült (!) s 
akkori munkatársaink átköltözhettek a 
Fő utca 6. sz. alatti bérleményből a 
„saját palotába”;
„A földmívelésügyi minisztérium né
hány kincstári fürdőtelepen időjelző 
oszlopot óhajtván felállítani, az Intéze
tet bízta meg, hogy ... 5.000 Koronából 
TÁTRAFÜREDEN, TÁTRALOMNI- 
CON és CSORBATÓN ily oszlopokat 
állítson fel.” -  A beszerzés hazai cégek
től az adott összegből nem volt lehet
séges, ezért a tájékoztató műszerek szál
lítása ügyében a német Lambrecht 
céggel léptek kapcsolatba;
A Meteorológiai és Csillagászati Múze
um 1900-tól kezdve Ógyallán volt elhe
lyezve, a Konkoly birtokán akkor 
felépült obszervatóriumban. Az ottani 
épület átalakítása miatt azonban 1908- 
ban a 667 tételt számláló teljes 
gyűjteményt Budapestre szállították, 
„ahol a muzeális tárgyak [a Fő utca

6. sz. alatt] ideiglenes elhelyezést 
nyertek addig, amíg az intézet új 
palotájába költözködhetik...". A 
gyűjtemény keze-lésével akkor Réthly 
Antal II. o. asz-szisztenst bízták meg. -  
Másik múzeumi érdekesség 1908-ból: 
Aknaszlatináról akkor került a 1404 
számú fatokos Kapeller-féle barométer 
a gyűjtemény-be. Ez a műszer szerenc
sésen átvészelte a II. világháború 
pusztításait és jelenleg székházunk I. 
emeletén, a barométer-vitrinben van 
kiállítva, mint a Magyar Meteorológiai 
Gyűjtemény értékes darabja;

❖  Földrengési szolgálat: „A mióta a mete
orológiai intézet a makroszeizmikus föld
rengési szolgálatot átvette és szervezte, 
az elmúlt 1908. évben volt hazánkban a 
legerősebb földrengési tevékenység: 
március 15-én Gomba és Monor, május 
24-én és 28-án Kecskemét vidékén és 
végül október 6-án Erdélynek délkeleti 
részén volt erősebb földrengés". 
[Kecskeméten igazán súlyos föld
rengést 3 évvel később, 1911-ben, majd 
1925-ben észleltek];

❖  Londonban „magyar kiállítást” rendez
tek 1908-ban s azon -  miniszteri ren
deletre -  az asztrofizikai obszervatóri
um mellett a meteorológiának is részt 
kellett vennie, műszerekkel és személy
zettel. Erről a kiállításról Konkoly nem 
valami hízelgőén írt a JELENTÉSben: 
„... a csillagda részéről egy használat
ban nem levő holdfotografáló duplex 
refraktort hoztunk helyre, értve, hogy 
azt kitataroztuk s 'meglakoztuk' s mint 
mutatós tárgyat küldtük ki. Sajnos, hogy 
az oly állapotban került onnan visz-sza, 
hogy újból elég munkát fog adni a rend
behozása, mert pár része össze is törött, 
a leolvasó lupét lelopták róla, stb. 
Szerencse, hogy a benne levő két kitűnő 
objektívet nem küldtük ki Londonba!".

Mezősi Miklós

Irodalom:

Konkoly-Thege Miklós, 1909: IX. Jelentés a M. 
Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnes- 
ségi Intézet és az Ógyallai Obszervatórium 
1908. évi működéséről; OMFI - Budapest

Simon Antal, 1995: A magyar meteorológia 125 
éve, in: Fejezetek a Magyar Meteorológiai 
Történetéből, 1971-1995; 14-15. o.; O M SZ - 
Budapest
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EÜMETSAT TELJES JOGÚ TAGSÁG
Magyarország 2008. október 9-én 
az EÜMETSAT (M eteorológiai 
Műholdak Hasznosításának Euró
pai Szervezete) teljes jogú tagjává 
vált. Ezzel hazánk Szlovákia, Hor
vátország és Szlovénia után 22-ik 
tagként csatlakozott a szervezethez. 
A csatlakozást követően Magyar- 
ország teljes joggal részt vesz a 
döntéshozatalban és kutatás-fej
lesztésben, magyar állampolgárok 
pályázhatnak a Szervezet által meg
hirdetett állásokra, továbbá a mű
holdas alkalmazások és kutatások 
mellett a magyar kutatóhelyek és 
űripari cégek is pályázhatnak a 
szervezet műholdjainak, földi ki
szolgáló létesítményeinek, illetve 
azok egyes műszereinek fejlesz
tésére, megépítésére, (www.eumet- 
sat.int) Az EÜMETSAT a kör
nyezeti megfigyelések, és légköri 
inform ációk széles skáláját biz
tosítja a tagországok felé. Hazánk 
1999. július 7. óta társult tagja a 
szervezetnek. Az öt évre szóló jog
viszony két alkalommal meghosz- 
szabbításra került, ez év december 
31-én lejár. A 2008-as év folyamán 
sikeresen lezajlott tárgyalások

eredményeképp vált Magyarország 
EÜMETSAT teljes jogú tagjává. 
Az OMSZ tíz éve szakmailag tö
retlen sikerrel működik együtt az 
EUMETSAT-tal. A szervezet által 
üzemeltetett M ásodik Generációs 
Műholdak adatai alapinfonnációként 
beépültek az előrejelzési gyakorlat
ba, a hazai szakmai kutatásokat pe
dig az EÜM ETSAT programjai 
több ízben is támogatták.

A jelenlegi poláris holdak, az un. 
MetOp holdak első tagját 2006-ban 
állították pályára; adatait folyama
tosan dolgozzák fel. Ez a műhold 
úttörő jelentőségű volt az európai 
megfigyelések tekintetében, felsze
reltsége a jelenlegi amerikai m ű
holdakét is meghaladja. Az elkö
vetkezendőkben két ambiciózus 
projekt indul: a Harmadik Gene
rációs M eteosat műholdak építése, 
amelyek műszereit a veszélyes idő
járási helyzetek minél pontosabb 
megfigyelését szem előtt tartva ter
vezték meg; valamint a Post-EPS 
program, amely az európai poláris 
műholdas rendszer következő gene
rációs tagja. Magyarország csatla
kozása nemcsak a meteorológiai

adatszolgáltatás területén kiemel
kedő jelentőségű, de az EUMET- 
SAT bővülő, más környezeti megfi
gyeléseket (levegő kémiai összeté
tele, hőmérsékleti profilok, talaj- 
nedvesség, felszíni vegetáció, stb.) 
is magába foglaló profilja követ
keztében több alkalmazási területen 
is fontos adatokat nyújthat. Az 
OMSZ törekszik a műholdas ada
tok lehetőségeiről minél pontosabb 
és részletesebb információkat szol
gáltatni a hazai felhasználó felé, 
továbbá ellátja Magyarország kép
viseletét az európai szervezetben, a 
kormány megbízottjaként tevé
kenykedik az EÜMETSAT testü
letéiben és a Tanácsában. Emellett 
Magyarország csatlakozásával le
hetővé vált magyar cégek számára 
a EÜMETSAT által kiírt pályáza
tokon való részvétel, amely a gaz
daság élénkítésének egyik eszköze 
lehet.

Putsay Mária

#  EÜMETSAT

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a  kifejezéseket, amelyeket a kislexikonban szerepelnek]

Impakt faktor:
Major Gy: Az MMT tudományos pályázata 

A tudományos folyóiratok hatékonyságát jellemző 
szám. Pl. egy folyóirat 2009. évre érvényes impakt fak
torát úgy számítják ki, hogy a 2007-ben és 2008-ban a 
folyóiratban megjelent cikkekre kapott hivatkozások 
számának összegét elosztják a folyóiratban ugyanazon 
két évben megjelent cikkek számával. Ennek alapján az 
IDŐJÁRÁS folyóiratnak 2010-ben fog megjelenni az 
első impakt faktora, mivel a 2008. évvel kezdődően 
kerül összegyűjtésre a benne megjelent cikkekre kapott 
hivatkozások száma.

Assmann-féle pszichrométer
Varga M.: Assmann, Richard 

A relatív nedvesség, a harmatpont és a gőznyomás 
közvetett meghatározására szolgáló mérőeszköz. Két

hőmérőből, a száraz-nedves hőmérőpárból áll. A két 
hőmérőt sugárzástól védve hőmérőházban, vagy hor
dozható pszichrométer esetén krómozott burkolatban 
helyezik el. A száraz hőmérő egy hagyományos 
állomáshőmérő, a nedves hőmérő higanygömbjét 
nedves muszlinnal kell burkolni, és zárt üvegcsőben kell 
tartani. A mérés megkezdésekor állandó sebességű 
légáramlat hűti a nedves hőmérőt egy ventilátor, az ún. 
aspirátor segítségével. A külső levegő nedvességtar
talmának függvényében a nedves hőmérséklet állandó 
értékre áll be. A száraz és a nedves hőmérséklet, 
valamint a nedvességi paraméterek közötti összefüggést 
az ún. pszichrometrikus formula adja meg. Ennek 
értékeit táblázatokba foglalva használják.

Összeállította: Gyúró György
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2008. október 1. - december 31. között

Választmányi ülés:
November 6.
Napirend:
• A Választmányi ülés megnyitása

>  Beszámoló az augusztusi Vándorgyűlésről
>  Beszámoló az EMS közgyűléséről
>  Beszámoló a Béli Béla megemlékezésekről

• Jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése
• Tájékoztató az elmúlt ülés óta felvett tagokról (Gyúró 

György)
• Beszámoló a Fiatal éghajlatkutató pályázatra beérkezett 

dolgozatokról, a díjazás módjának meghatározása 
(Major György)

• Tájékoztató a Hille pályázatra beérkezett dolgozatokról 
(Gyúró György)

• Ismertető az MMT honlapjának fejlődéséről (Gyúró 
György)

• Évzáró ülés előkészítése
• Kitüntetési bizottságok felkérése
• Az új Alapszabályt előkészítő bizottság felkérése
• Egyebek

Előadó ülések, rendezvények:
Október 2.
Zágoni Miklós: A Miskolczi-féle üvegház-elmélet 

Október 8.
Mészáros Zoltán: Kuba, a cukor és a dohány „hazája” 
(MMT Szombathelyi Csoport rendezvénye)

Október 9.
Béli Béla születésének 100., halálának 20. évfordulója 
alkalmából ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
Program:
• Rövid összefoglaló az MMT pécsi vándorgyűlésén le

zajlott Béli Béla emlékülésről (Ambrózy Pál, Mészáros 
Ernő és Varga Miklós)

• Visszaemlékezések a hallgatóság és a Béli család részéről
• Béli Béla síremlékének koszorúzása a Farkasréti temető 

akadémiai parcellájában.

Október 16.
Az éghajlatváltozás hidrológiai hatásai. A vízgazdálko
dási alkalmazkodás alapjai a CLAVIER projekt előze
tes eredményei alapján (az MMT és az MHT közös elő
adó ülése)
Program:
• Nováky Béla: Elnöki bevezető, Nemzetközi kitekintés
• Mika János: Éghajlati forgatókönyvek -  fejlődő eszköztár

• Horányi András:Éghajlati forgatókönyvek Közép- 
Európára részletes modellezési eredmények alapján, 
különös tekintettel a Tisza vízgyűjtőjére

• Bálint Gábor: A vízjárási elemek várható változásai 
néhány éghajlatváltozási forgatókönyv nyomán

• Szilágyi József: A Balaton vízfelületének párolgása és 
várható változásai éghajlatváltozási forgatókönyvek 
alapján

Kérdések, hozzászólások, vita
• Nováky Béla: Elnöki összefoglaló

Október 30.
Bartók Blanka (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Föld
rajz Kar, Természetföldrajz Tanszék): Műholdfelvételek
ből származtatott globálsugárzás adatok verifikációja.

Varga Zoltán (Gábor Dénes Főiskola): A napelemes 
áramtermelés jövedelmezőségi vizsgálata

(MMT Nap- és Szélenergiái Szakosztály rendezvénye)

November 3.
Szudár Béla: Megfigyelésektől a kereskedelmi szolgál
tatásokig (MMT Szegedi Csoport rendezvénye)

November 5.
A Róna Zsigmond Ifjúsági Körének vezetőség választása 
Elnök: Hágel Edit, titkár: Komjáthy Eszter 
Polyánszky Zoltán és Molnár Ákos: Viharvadászat 
Magyarországon (MMT Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye)

November 5.
Lakatos Klaudia: Látogatóban a fáraók földjén 
(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye)

November 12.
Puskás János: Báli, az istenek lakhelye 
(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye)

November 20-21.
34. Meteorológiai Tudományos Napok
Téma: Az időjárás-előrejelzés korszerű módszerei és alkal
mazási területei

November 25.
Kocsis Tímea egyetemi tanársegéd, PE GK Meteorológia 
és Vízgazdálkodás Tanszék, Keszthely: Az éghajlatvál
tozás detektálása a keszthelyi meteorológiai adatokban
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Dióssy László szakállamtitkár, Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, Budapest
A globális felmelegedés hatása a növények életére (MMT 
Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának rendezvénye)

December 2.
Páldy Anna, Bobvos János (Országos Kömyezetegész- 
ségügyi Intézet): A 2008. évi hőhullámok egészségi hatá
sainak elemzése

Apatini Dóra, Magyar Donát, Novák Edit, Tóth Zsuzsa, 
Páldy Anna: (Országos Kömyezetegészségügyi Intézet) 
A parlagfű pollenkoncentráció alakulása Magyarországon 
1992-2008 között, különös tekintettel az időjárás hatására.

Magyar Donát, Basky Zsuzsa, Kiss Balázs: Parlagfűvel 
fertőzött mezőgazdasági területek pollenkibocsátásának 
vizsgálata, pollenkoncetráció egészségi kockázatának bec
slése (MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának 
rendezvénye)

December 3.
Károssy Csaba: Maláj csoda a Petronas árnyékában 
(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye)

M(

December 11.
MMT 2008. évi évzáró ülése 
Az ülés programja
A 70, 75, 80, 85 és így tovább, éves tagtársak köszöntése 
A 2008. évi Hille Alfréd Ifjúsági Díj átadása 
Mezősi Miklós: Megemlékezés korai elődeinkről 
Szász Gábor -  Nagy Zoltán: A debreceni agrometeoroló
giai obszervatórium műszerezettsége 
Németh Ákos: Élménybeszámoló Japánból 
Kötetlen beszélgetés, büfé

2008. október 9-én felvett tagok névsora:
Ábrán Csaba, Bácsi Gabriella, Balázs József, Bognár 
Henrietta, Bojtos István, Czimer Dóra, Fábián Szabina, 
Gosztola Zsófia, Gőcze Attila, Greskó Andrea, Heller 
László, Kilyénfalvi Boglárka, Kovács Erik, Kovács 
Norbert Csanád, Lénk Attila, Lépési Nikolett, Marton 
Csaba, Mile Máté, Milei Melitta, Nagy Gyula, Nagy 
István, Nazareczki István, Nedermann Dénes, Németh 
Attila, Németh Csilla, Oláh Tamás, Pál András Bálint, 
Panker Endre István, Pingitzer András, Prájner Noémi, 
Ratuszni Róbert Attila, Richter Róbertné, Sejber 
Dániel, Szász Katalin, Tamás István, Tamás Istvánná, 
Tóth Barnabás, Varga Ivett, Vas Alexandra, Vigh Ádám

ÉVFORDULÓK -  2 0 0 8
\ __________________________

130 éve született

Büky Aurél
Komárom, 1878 -  ?

A József Nádor Műegyetemen 1900- 
ban szerzett gépészmérnöki okleve
let, majd ugyanott tanársegéd. 1903- 
ban került az OMFI kötelékébe, 
előbb az Ogyallai Obszervatóri
umban szolgált: adjunktusként föld
mágneses és légelektromos mérések
kel foglalkozott. 1911-ben Budapest
re helyezték, az Aerológiai osztályra. 
1910-től bekapcsolódott az előző 
évben indult pilotballonos magassági 
szélmérésekbe, az akkor felépült 
székházunk tornyából, Marczell 
György irányításával. Büky rajzoló és 
kiértékelő berendezést szerkesztett a 
magassági szélmérések gyors feldol
gozására, amely a hazai aerológiai 
mérések során még az 1950-es évek
ben is (!) használatban volt.

1914-ben bevonult katonának és 
1915-ben már népfölkelő hadnagy- 
mérnök beosztásban a Bolzano mel

letti sárkány-meteorológiai állomás 
parancsnoka a császári és királyi 
Feldwetterdienst keretében (= Kato
nai Időjárási Szolgálat, amely a hadi
állapotban levő Monarchiában a 
bécsi, ill. budapesti polgári meteo
rológiai intézetek felett álló szervezet 
volt!). Az állomás magassági szélmé
réseket végzett a tüzérség, léggöm
bök és repülők részére; szolgálataiért 
a király 1918-ban a „koronás arany 
érdemkereszt a vitézségi érem sza
lagján ” kitüntetést adományozta 
Bükynek.

A földmágneses mérések gyakorla
táról könyvet írt (1905), vizsgálta a 
Halley-üstökös esetleges mágneses 
hatásait (1910) és nevére keresve az 
Interneten „Ajánlott levelek automa
tikus feladására szolgáló” készülék 
leírása és képe jelenik meg 1906-ból, 
amelyet a Magyar Posta részére kon
struált „két fiatal magyar gépész- 
mérnök”.

1922-ben ideiglenes nyugállo
mányba helyezték, de tudomásunk

szerint többé nem lépett állami szol
gálatba és további sorsa sem 
ismeretes.

-------  FO -------

130 éve született

Massány Ernő
Kispalugya (Liptó vm.), 1878 - Budapest, 1946

Csillagász, aerológus (első 
pilotballon mérések), aviatikus, 

előrejelző, „médiameteorológus”
Réthly Antal iskolatársa volt nem
csak az elemi iskolában, hanem a 
Toldy-főreálgimnáziumban is, majd a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 
matematika-fizika szakos tanári 
oklevelet szerzett. 1902-ben lépett az 
OMFI kötelékébe, mint kalkulátor, 
majd fizetés nélküli asszisztens. 
Pályafutása inkább csillagászként in
dult: először Ógyallán szolgált, ahol 
Konkoly ösztönzésére napfolt megfi
gyeléseket folytatott, rendszeresen 
rajzolta a Jupitert („Adalékok a Jupi-
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tér megfigyelésének történetéhez" 
című kis kiadványhoz), valamint az 
üstökösöket. 1904-ben fizikai és csil
lagászati földrajzból doktorált; 
ezután Budapestre helyezték, a 
Klimatológiai osztályba.

1906-ban Konkoly kiküldte Né
metországba, az ottani aerológiai 
obszervatóriumok tanulmányozására. 
Hazatérve javasolta a felsőbb lég
rétegek kutatásának megindítását 
hazánkban is: 1909-ben -  érdekes 
módon a Magyar Földrajzi Társaság 
kezdeményezésére -  megindította a 
pilot-ballonos magassági szélméré
seket, az első ballon szept. l-jén 
indult a Gellérthegy-i Citadelláról, 
hidrogént a hadsereg adta; (szept. 1 1 - 
én már 11.578 m magasságot értek 
el). Massány javaslatot dolgozott ki, 
hogy Kecskeméten „sárkány- és bal
lon-állomás” létesüljön, de tervét a 
kecskeméti földrengés (1911), majd a 
világháború kitörése (1914) meghi
úsította. Részt vett az első ballon
szondás mérésnél is (Marczell 
Györggyel, 1913. jan. 3-án, szerepét 
később átvette Büky Aurél).

1917-ben -  szívbajára hivatkozva -  
kérte „ideiglenes nyugalomba” 
helyezését (39 évesen!), de csakha
mar az albertfalvai repülőgépgyár 
igazgatója lett. A háború után napi
lapokba írt, majd 1926-ban kérte visz- 
szavételét az állami szolgálatba. 
1927-től főmeteorológus és a 
Prognózis osztály vezetője. E minő
ségében bevezette az esti szolgálatot 
(ami második térkép szerkesztését és 
külön esti prognózis kiadását jelen
tette), 1936-tól aligazgató, 1943-ban 
vonult nyugdíjba, 65 évesen.

Massány elsőként kutatta hazánk
ban a rádióvétel és az időjárás kap
csolatát, szorgalmazta a Lakihegyi 
300 méteres adótoronyra szélsebes
ség-regisztráló telepítését (felsze
relték, de nem vált be), színdarabot 
írt a Halley üstökös feltűnéséről 
1910-ben (16-szor adták elő), a hazai 
aviatika hőskorában lelkes híve, 
támogatója és szervezője a repülés
nek (de ő maga -  felesége kérésére -  
soha nem szállt fel), az MMT alapító- 
és választmányi tagja (1925) majd

főtitkára (1931-34, a balatoni vihar
jelzés egyik kezdeményezője), vérbe
li újságíróként a rádióban és sajtóban 
a meteorológia tudományának nép
szerűsítője, mai szóval: igazi „médi
ameteorológus”.

Réthly Antal értékelése szerint a 
„sokoldalúan művelt Massány Ernőt 
minden iránt való nagy érdeklődése 
megakadályozta abban, hogy egy 
elhatárolt területen kimagaslóvá 
váljék, ... de ez semmit sem von le az 
ő nagy értékéből, aki ismételten vetett 
fel jelentős eszméket, ... ő volt a leg
népszerűbb magyar meteorológus".

------  ------

100 éve született

Berkes Zoltán
Budapest, 1908 - Budapest, 1993

Északi fény, légnyomás mérések, 
távprognosztika

Eredetileg építészmérnöknek készült, de 
a reálgimnáziumi érettségi után mégis 
a Pázmány Péter Tudományegyetemre 
iratkozott be, ahol 1934-ben matemati
ka-fizika szakos tanári oklevelet szer
zett, majd matematikai témában dok
torált. Béli Béla hívására került az 
OMFI kötelékébe, előbb ÁDOB gya
kornokként, majd 1935-től szaknapidí-

jas. 1938-tól kinevezik a Bacsó Nándor 
vezette Éghajlatkutató Osztályra. 1945- 
ben javasolja Távelőrejelző Osztály 
felállítását; nyugdíjazásáig ennek veze
tője. 1953-ban kandidátus, 1953-tól 
1978-ig távelőrejelzést oktat az Egye
temen, 1964-től az ELTE docense. 
1968-ban vonult nyugdíjba, 1974-től az 
MMT tiszteleti tagja.

Nevéhez fűződik a hazai távelőre
jelzés megteremtése (amit érdekes 
módon az 1938. jan. 25-én Buda
pesten észlelt „csodálatos északi 
fény” váltott ki az „ég Buda, minden 
vörös!” jellegű lakossági bejelentések 
nyomán; Réthly ösztönzésére Berkes 
ezután dolgozta fel és publikálta a 
hazai északi fény megfigyeléseket).

Foglalkozott a hazai légnyomás 
mérések kritikai értékelésével (erről 
két könyvet is írt), az éghajlat fogal
mának elméleti kérdéseivel, továbbá 
kutatta a kozmikus hatások, napki
törések és az időjárás kapcsolatát, 
(meggyőződése volt, hogy a távprog
nosztika jövője a napfizikai kutatá
soktól függ), bevezette a kéthetes 
előrejelzéseket. Kiváló emlékezőte
hetségére jellemző, hogy egy-egy 
szélsőséges időjárási helyzet bekö
vetkezésekor pontosan tudta, hogy 
hasonló legutóbb mikor fordult elő és 
egyáltalán hányszor.
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100 éve született

Kozma Béla
Bácsfeketehegy, 1908 - Budapest, 1996

Egyetemi tanársegéd, repülés
meteorológus (előbb katonai, majd 

polgári), kutató
A Pázmány Péter Tudományegyetem 
matematika-fizika szakán végzett, 
1933-ban szakvizsgázott, tanári okle
velét -  a katonai szolgálat letöltése 
után -  1935-ben kapta meg. 1939-től 
a Szegedi Egyetem Kísérleti Fizikai 
Intézetében gyakornok, majd tanár
segéd. Az egyetem 1940-ben Kolozs
várra települt, Kozma Béla követte a 
tanszéket. 1942-ben Dési Frigyes -  
akkor szakszolgálati főhadnagy -  
hívására polgári alkalmazottként 
belépett a Honvéd Repülő Időjelző 
Központ állományába. Előbb Székes- 
fehérváron, majd Budaörsön szolgált, 
majd oktatóként Kassára vezényel
ték, a Repülőakadémiára. 1943 má
jusában került ki a keleti frontra, had
műveleti területre, időjelző tisztként 
(Harkov, Kiev, Poltava, Lemberg 
repülőterein). 1944-ben -  immár szá
zadosi rendfokozatban — Csaplak 
Andort váltja a kolozsvári repülő
téren, mint az erdélyi időjelző szol
gálat parancsnoka. A visszavonulás 
során ismét Budaörsre kerül; 
Budapest 1944/45-ös ostromát kalan
dos körülmények között túlélve 1945 
májusától már az új HM Légügyi 
osztályán dolgozik.

1946-tól visszatér a polgári szol
gálatba: az OMF1 kötelékében repü
lőtéri előrejelző Budaörsön, majd 
Ferihegyen. 1955-től kutatói beosz
tást kap, fő témája a földfelszíni 
légnyomás kapcsolatának vizsgálata 
a csapadékkal és a (FUESS szélíróról 
leolvasható) maximális szélsebes
séggel. Ehhez kidolgozta a gázok 
áramlását leíró mozgásegyenletek, 
ill. a termodinamikai egyenletek 
speciális megoldását, a szélnyomás 
görbe vizsgálatával együtt. 1957-ben 
kandidátus s ettől kezdve több alka
lommal vendégkutató Berlinben, az 
NDK Tudományos Akadémia 
meghívására. 1959-től kutatócsoport 
vezető; 1969 decemberében vonult

nyugdíjba. Nyugdíjasként a meteo
rológiai műhold felvételek területhű 
leképezésében segédkezett; 1977-től 
az MMT tiszteleti tagja.

------ &r> -------

100 éve született és 20 éve halt meg 

Béli Béla
Uraj (BAZ vm.), 1908 - Budapest. 1988

Aerológus, obszervatórium vezető, 
tudományszervező, akadémikus

A Pázmány Péter Tudományegye
temen 1932-ben matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet szerzett, majd 
az Eötvös Fizikai Intézetben fizetés 
nélküli [ADOB] gyakornok; fénytant 
oktat szakmérnököknek. 1934 már
ciusában Réthly Antal veszi fel az 
OMFI kötelékébe. Előbb a Klíma-, 
majd az Aerológiai Osztály munka
társa (Marczell György, később Tóth 
Géza vezetésével) s egyben a napi 
három klímaészlelést is végzi, benn
lakással a központi székházban.

1936-ban egyéves tanulmányi ösz
töndíjat nyert Berlinbe, a Collegium 
Hungaricumba; ennek keretében 
tanulmányozta a Potsdami és Linden- 
bergi Obszervatóriumok munkáját 
(utóbbi a német magaslégkör-kutatás 
központja). Hazatérése után az un. 
„Nemzetközi napokon” (évente 10- 
15 alkalommal) részt vett a meteo- 
rográfok indításában és kiértékelé
sében, naponta pilotozott az Intézet 
tornyából, 1943-tól 1952-ig már az

Aerológiai Osztály vezetőjeként. 
1948. november 29-én ő bocsátotta 
fel az első hazai, nem katonai rádió
szondát és 1949. június 16-án az 
OMFI utolsó ballonszondáját.

1941-ben doktorált („A szabad 
légkör hőmérséklete Budapest fölött” 
című dolgozatával), 1953-ban a fizi
kai tudományok kandidátusa („A tro
poszféra éghajlata Magyarországon ” 
című alapvető művével), 1968-ban 
akadémiai doktori címet szerzett, 
1970-től az MTA levelező-, 1984-től 
rendes tagja; székfoglaló előadása: 
„A légáramlás éghajlati sajátosságai 
a Kárpát-medence térségében ”, 
1952-től a Pest(szent)lőrincen akkor 
felépült Aerológiai Obszervatórium 
[későbbi nevén Marczell György 
Főobszervatórium] vezetője, e minő
ségében nemcsak a budapesti, hanem 
1961-től a szegedi rádiószondázó 
állomást is felügyeli; 1969-től nyug
díjazásáig (1974) OMSZ elnöki 
tanácsadó. Sokrétű tudományszer
vezői munkásságot fejtett ki: egyik 
vezetője volt a Nemzetközi Geofizi
kai Év (NGÉ, 1957/58) mérési prog
ramjainak, 1964/65-ben a Nyugodt 
Nap Éve Szervező Bizottságának 
titkára, részt vett a WMO Aerológiai 
Bizottsága munkájában, megalapozta 
az egykori szocialista országok 
KAPG elnevezésű akadémiai együtt
működését, az 1970-es években 
irányította a Nemzetközi Geodéziai 
és Geofizikai Unió (UGGI) hazai 
tevékenységét, tagja volt az MTA 
URSI Nemzeti Bizottságának.

Kapcsolata a Magyar Meteoro
lógiai Társasággal (MMT) egész élet
pályája alatt szoros és gyümölcsöző 
volt: 1945-ben már titkári teendőket 
lát el a háborúból újjáéledő Társa
ságban. Nagy szerepe volt abban, 
hogy 1955-ben megkezdődött az 
évenkénti, majd két-évenkénti ván
dorgyűlések sorozata. 1964-70 között 
az MMT társelnöke, 1974-től 1980- 
ig pedig elnöke, majd 1982-től 
haláláig tiszteleti tagja. 1981-ben 
MTESZ Díjas, 20 éven át tagja az 
IDŐJÁRÁS Szerkesztő Bizottságá
nak. Az egyetemi oktatásból is 
kiveszi részét: 1943-tól agrometeo-
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rológiát ad elő Mosomagyaróváron, 
majd Budapesten, összesen 12 éven 
át; 1952-től aerológiát oktat az ELTE 
meteorológus hallgatóinak. Fő kuta
tási területe az aeroklimatológia volt; 
a termikus szél, légköri stabilitás, 
zivatarok kialakulása, hőmérsékleti 
advekció, szabad légkör globális 
folyamatai, Kárpát-medence talaj- 
közeli éghajlati sajátosságai témák
ban közel 2 0 0  tanulmányt írt. 1988. 
szeptember 24-én hunyt el -  10 nap
pal 80. születésnapja előtt - ;  a 
Farkasréti temető Akadémiai parcel
lájába temették. Személyében a ma
gyar meteorológia egy kiváló vezetőt, 
szervezőt, oktatót és kutatót veszített.

* * *

Béli Béla életművéről 2008 nyarán, 
születésének 1 0 0 . és halálának 2 0 .

évfordulója alkalmából, a Pécsi Ván
dorgyűlésen 3 előadás emlékezett 
meg: Ambrózy Pál: Béli Béla élete 
és személyisége, Mészáros Ernő: 
Béli Béla a tudós, Varga Miklós: Béli 
Béla az aerológus címmel. Az előa
dásokat Budapesten, MMT rendez
vény keretében, október 9-én megis
mételték azok számára, akik a 
Vándorgyűlésen nem lehettek jelen.

Mezősi Miklós
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O lvastuk
Tovább olvad a sarki jégtakaró
Az Egyesült Államok Nemzeti Hó és Jég Adatközpontja 
(NSIDC) hírlevele szerint a sarki tengerjég kiterjedése a 
2008. évi olvadási periódus végén az 1979 óta folyó 
műholdas mérések alapján a második legalacsonyabb 
értéket mutatta. Ennél nagyobb szezonális jégveszteség 
csak 2007-ben volt. Szeptember 14-én 4,67 millió km 2 

volt a minimum, míg egy évvel korábban ez az érték 
4,28 millió km 2 -t tett ki.

Ez a kisebb jégveszteség nem kelthet reményeket. 
A tavaszi-nyári hőmérséklet ugyanis kissé alacsonyabb 
volt, mint az előző évi, de a téli félév során keletkezett 
jégtakaró -  ami a sarki medence 73%-át tette ki -  rend
kívül vékony. Egyes szakértők véleménye szerint a 
kisebb 2008. évi felszíni jégveszteség ellenére a sarki 
medence teljes jégmennyisége tovább csökkent. Ha 
pedig a hőmérsékleti és sugárzási viszonyok az előző 
évihez hasonlóan alakulnak, akkor a 2007. évi rekord is 
megdőlt volna.

Elég ijesztő a sarki jég kiterjedését mutató 1. ábra, 
amely a szeptemberi m inimum értékeket mutatja 
1979-2008 között. Az évtizedes átlagos csökkenés 
10,7%-ról 11,7%-ra nőtt.

A 2008-as szezon jégolvadását a sokévi átlaghoz és a
2007. évi menethez képest a 2. ábra mutatja. Ezen a 
felső görbe a sokévi átlag, a legalsó a 2007. évi menetet, 
míg a szeptember végéig menő görbe a 2008. évi olva
dás mértékét mutatja.

A NASA-ban folytatott kutatások szerint a sarki me
dence 1950 óta viharosabbá vált. Úgy tűnik, a megfi
gyelések igazolják azt a több évtizede tett előrejelzést,

Lábra: A sarki jég szeptemberi kiterjedése 1979-2008 között

2. ábra: A jégtakaró átlagos, 2007. és 2008. évi változása a nyári 
olvadási periódusban

hogy a melegedő óceánok a sarki viharokat gyakoribbá 
és erősebbé teszik. Nőtt a jégmezők mozgási sebessége 
a nyári időszakban az 1950 körüli 20 cm s ' 1 -ről több, int 
60 cm s ’-re.
NSIDC Ice News és Weather 2008. nov.

A m b r ó z y  P á l
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A Magyar Meteorológiai Társaság 
tudományos pályázata

A Magyar Meteorológiai Társaság
2008. januárjában pályázatot hirde
tett 1970. január 1. után született 
szakemberek számára „Fiatal Ég
hajlatkutatók Fóruma” elnevezés
sel. Eredeti kutatás-fejlesztési mun
kák eredményeként született, még 
nem publikált, tudományos dolgo
zatok beküldését vártuk a követ
kező témakörökben:
• a Föld, valamint Magyarország 

éghajlatának múltja, jelene és 
jövője;

• bármely tudomány olyan részte
rülete, amelyen az éghajlati té
nyezőknek alapvető szerepe van. 
A pályázat céljai azok voltak, hogy

• a fiatal éghajlatkutatók ismerteb
bé váljanak,

• hazai és nemzetközi ismertségük 
növekedjen,

• kutatói tevékenységük ösztönzést 
nyerjen.
A pályázati anyagok beküldé

sének határideje 2008. szeptember 
30-a volt. Az eredményhirdetésre a 
Meteorológiai Tudományos Napok 
keretében került sor november 2 0 -án.

A beérkezett pályaművek száma 
19, sem megkésett, sem formailag 
hiányos munka nem volt köztük, 
ezért elismerés illeti mindegyik 
pályázónkat. A pályázatok száma 
az előzetesen vártnál nagyobb volt. 
Ez is nehezítette a bírálati munkát, 
de legfőképpen az, hogy a magas

színvonalú dolgozatok nagy rész
arányt képviseltek. Hosszú tépelő- 
dés után a pályázati kuratórium 
(Bozó László, Czelnai Rudolf, 
Mészáros Ernő és Major György) 
úgy döntött, hogy az előzetesen 
meghirdetett háromtól eltérően öt 
pályamunkát jutalmaz. Még hosz- 
szabb tépelődés után sem sikerült 
egyetértést kialakítani a legjobb öt 
pályamunka értékbeli sorrendjéről, 
ezért a jutalmazásra szánt 1 millió Ft 
(amelyet az Országos Meteoroló
giai Szolgálat és a kuratórium tag
jai adtak össze) egyenlő részekben 
került kiosztásra. Ez a megoldás 
nem  felel meg a pályázatoktól 
elvárható versenyszellemnek, de ez 
volt a legigazságosabb a verseny
zőkkel szemben.

A nyertesek és a pályaműveik címe 
a szerzők neve szerinti abc-rendben:
• Czúcz Bálint: Az éghajlatválto

zás biológiai sokféleségre gyako
rolt hatásának regionális szintű 
érzékenységi elemzése

• Dezső Zsuzsanna: A magyaror
szági és közép-európai nagyváro
sok hősziget-hatásának vizsgálata 
nagyfelbontású műholdképek 
alapján

• Fodor Nándor: M agyarország 
agro-őkológiai potenciálja, illetve 
annak várható alakulása a klí
maváltozás hatására

• Siklósy Zoltán: A csppkövek: a

múltbéli klíma kutatásának esz
közei

• Szépszó Gabriella: A Magyaror
szágon várható éghajlatváltozás 
becslése regionális klímamodel
lek segítségével.
Amint már említettük, a nyerte

sek és a többiek munkái közötti 
értékbeli különbség igen kicsi volt, 
ezért az összes pályázó minden 
elismerést megérdemel, mert kiváló 
munkát végzett!

A nyertesek tanulmányi ösztön
díjat kaptak, amelynek időszaka 
alatt a pályázati anyagukat a szak
területüknek megfelelő, impakt 
faktorral* bíró tudományos folyóirat 
követelményeinek megfelelően át
dolgozzák és elküldik a kiválasztott 
folyóiratnak publikálás céljából. Ily 
módon jelentősen hozzájárulnak a 
hazai, éghajlattal kapcsolatos kuta
tások nem zetközi megismerte
téséhez.

A pályázat lezárására egy olyan 
tudományos rendezvényen kerül 
sor, amelyen az öt díjazott előadás
ban ismerteti munkáját a többi pá
lyázó és remélhetőleg jelentős lét
számú szakmai közönség előtt. Ez 
az összejövetel alkalom lesz arra is, 
hogy a különböző szakterületek 
képviselői megismerjék egymást, 
és esetleg közösen dolgozzanak a 
jövőben.

Major György

OLVASTUK
Előzetes mérleg 2008. globális éghajlatáról

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) december 16-án 
kiadott sajtótájékoztatója szerint a 2008. év valószínű
leg a tizedik legmelegebb az 1850 óta rögzített éves 
középhőmérsékletek sorában.

A referenciaként használt 1961-1990-es időszak 
14,0°C-os globális átlaghőmérsékletéhez képest a 2008- 
as év elsődleges számítások szerint 0,31°C-kal lett 
melegebb. Ez valamivel alacsonyabb érték, m int az el
múlt éveké az ezredforduló óta. Valószínűleg a mérsé

kelten erős La Nina-nak tulajdonítható, ami 2007. má
sodik felében kezdett kialakulni, bár 2008. végére 
vesztett intenzitásából. Az előzetes adatok mege- 
rősítése/pontosítása 2009. márciusában várható.

Az Antarktisz fölötti ózonlyuk (ózonhiány) 27 millió km2 

volt szeptember 12-én. Ez valamivel kevesebb, mint a 
2006. évi (több mint 29 millió km 2), de nagyobb az 
előző évinél.

WMO Press release, 2008. dec.

A m b r ó z y  P á l
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2008  ŐSZÉNEK IDŐJÁRÁSA
2008 szeptembere az átlagnál hűvösebb, csapadékban gazdagabb volt.

A középhőmérséklet az ország nagyobb részén 15-16 fok kö
zött, míg a nyugati területeken, illetve északkeleten 14-15 foknak 
adódott. A középhegységek magasabban fekvő részein ettől alacso
nyabb értékek is előfordultak.

Az ország területén szinte mindenhol a negatív hőmérsékleti 
anomália volt jellemző. Az ország nagyobb részén -1, -2 fok közöt
ti eltérés volt tapasztalható. Ettől nagyobb negatív eltérés csak 
lokálisan jelentkezett, míg pozitív eltérések is csak kis területekre 
korlátozódtak.

A hónap első felében a napi átlagok a sokévi értékek felett 
helyezkedtek el. A legmelegebb 7-én volt, amikor is több mint 8 
fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál. 12-én egy hidegfront 
érte el hazánkat, ami jelentős lehűlést okozott. A hidegfront mögött 
érkező hideg levegő hatására három nap alatt közel 10 foknyi 
csökkenés figyelhető meg az országos átlagértékekben. Az ezt 
követő időszakban az országos napi átlaghőmérsékletek szeptember 
végéig az átlag alatt maradtak. Szeptember 6-án (36.7°C) és 7-én 
(37.6°C) is megdőlt a napi országos melegrekord. Mind a két nap 
Szeged külterületen adódott a maximum.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 37.6 °C, Szeged 
külterület (Csongrád megye) szeptember 7.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -0.7 °C, Zabar 
(Nógrád megye) szeptember 29.

A havi csapadékösszeg 55 mm körül alakult országosan. Az 
ország középső harmada volt csapadékosabb, itt 50-80 mm közötti 
mennyiségeket mértek. Északkeleten, nyugaton 30-40 mm-nek 
adódott a havi csapadékösszeg.

Szeptember csapadékban gazdagabb volt a szokásosnál. Körül
belül 15%-al hullott több csapadék az ilyenkor megszokottnál. A 
területi eltérések azonban most is jelentősek voltak. A középső orszá
grészben másfél-kétszeres mennyiségek adódtak, míg a nyugati 
határvidéken, északkeleten csak 50-60%-a hullott a sokévi átlagnak.

A hónap során 11 nap is csapadékosabb volt a napi országos 
átlagnál. 10 mm-t meghaladó érték 15-én adódott. Ezen a napon 20 
mm-t meghaladó mennyiségű csapadékot az északi országrészben 
regisztráltak. Csapadékmentes időszak a hónap első négy és az 
utolsó négy napjában fordult elő.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 111.8 mm, Kárász 
(Baranya megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 25.9 mm, Szentpéterfa (Vas 
megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 51.6 mm, Iharos 
(Somogy megye) szeptember 12.

Október az átlagnál melegebb, csapadékban szegényebb volt.
A középhőmérséklet főként az ország déli harmadában 12-13 

fok között alakult. A középső és az északi területeken 11-12 fok
nak adódott az átlagérték. A keleti és a nyugati területeken 10-11 
fok volt a középhőmérséklet, míg a középhegységek magasabban 
fekvő részein ettől alacsonyabb értékek is adódtak.

Az ország területén szinte mindenhol pozitív hőmérsékleti ano
mália volt jellemző. Az ország nagyobb részén +1,5+2 fok közöt
ti eltérés volt tapasztalható. Ettől nagyobb pozitív eltérés főként a 
Dunántúli-középhegységben, a Dunántúli-dombság területén és 
Szeged környékén adódott. A sokévi októberi átlaghőmérséklettől 
legkevésbé az északkeleti, és a nyugati országrész középhőmérsék
lete tért el.

A hónap első három napja után a napi átlagok a sokévi értékek

alatt helyezkedtek el. Ezután egy az átlagnál melegebb időszak 
következett egészen 17-éig. 16-18-a között több mint 8 fok csök
kenést figyelhetünk meg az országos napi középhőmérsékletben. 
A legnagyobb eltérés 30-án adódott, amikor is több mint 7 fokkal 
magasabb volt az országos középérték a sokévi átlagnál. A legma
gasabb napi hőmérsékleti értéket is ezen a napon mérték (25.6°C), 
bár a napi országos melegrekord nem dőlt meg.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 25.6 °C, 
Kecskemét külterület (Bács-Kiskun megye) október 30.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -4.4 °C, Zabar 
(Nógrád megye) október 19.

A havi csapadékösszeg országos átlagban 30 mm körül alakult. 
Az ország délnyugati része volt a legcsapadékosabb, itt 50-80 mm 
közötti mennyiségeket mértek. A Tiszántúlon valamint a Dunántúl 
északi területein a havi csapadék mennyisége csak 10 és 25 mm 
között adódott.

Október csapadékban szegényebb volt a szokásosnál. Körülbelül 
23%-kal hullott kevesebb csapadék az ilyenkor megszokottnál. 
A területi eltérések azonban most is jelentősek voltak. A középső 
országrészben, egy-egy térségben adódtak olyan területek, ahol a 
sokévi átlagnak megfelelő mennyiségű csapadék hullott, azonban 
ezek kivételével mindenhol kevesebb csapadék érkezett. Északnyu
gaton és keleten a csapadék sokévi átlagának csak 30-50%-a hullott.

A hónap során 7 nap volt csapadékosabb a napi országos átlagnál. 
Csapadékmentes nap októberben nem fordult elő, bár 2 olyan nap is 
volt, amikor a napi csapadékmaximum értéke csak 0.1 mm volt.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 76.9 mm, Iharos 
(Somogy megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 11.3 mm, Szerep (Hajdú- 
Bihar megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 37.8 mm, 
Murakeresztúr (Zala megye) október 16.

2008 novembere az átlagnál melegebb, csapadékban szegé
nyebb volt.

A középhőmérséklet az ország nagy részén 6-7 fok között ala
kult. A déli területeken 7-8 fok között volt a havi középhőmérsék
let. A keleti területeken 5-6 foknak adódott a középhőmérséklet, 
míg a középhegységek magasabban fekvő részein ettől alacso
nyabb értékek is adódtak.

Az ország területén mindenhol pozitív hőmérsékleti anomália 
volt jellemző. Az ország nagyobb részén +2.0, +2.5 fok közötti 
eltérés volt tapasztalható. Ettől nagyobb pozitív eltérés főként a 
déli országrészben, illetve az északnyugati területeken volt. A 
sokévi átlaghőmérséklettől legkevésbé az északkeleti, északi, és a 
délnyugati országrész középhőmérséklete tért el.

A hónap jelentős részében a napi átlagok a sokévi átlagértékek 
felett helyezkedtek el. A legmelegebb az időszak első napján volt, 
az országos átlagérték 6.8 fokkal volt magasabb az sokévi nor
málértéknél. Az idő előrehaladtával fokozatosan csökkent a napi 
középhőmérséklet. Átlag alatti értékek jobbára a hónap második 
felében fordultak elő.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 24.1 °C, 
Sátorhely (Baranya megye) november 1.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -15.7 °C, 
Szécsény (Nógrád megye) november 26.

A havi csapadékösszeg országos átlagban 33 mm körül alakult. 
Az ország déli, északi része volt a legcsapadékosabb, itt 40-55 mm 
közötti mennyiségeket mértek. Az északkeleti országrészben, vala
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mint a zalai területeken mérték a legkevesebb csapadékösszeget 
15-25 mm-t.

November csapadékban szegényebb volt a szokásosnál. Körül
belül 40%-kal hullott kevesebb csapadék az ilyenkor megszokott
nál. A területi eltérések azonban most is jelentősek voltak. Az or
szágjelentős részén 50-80% közötti alakult a havi csapadékösszeg. 
Átlag feletti értékek a déli területeken fordultak elő. A zalai és az 
északkeleti területen a sokévi átlag 50-60% érkezett csak.

A hónap során nagyobb mennyiségű csapadék 21-én, és 23-án 
hullott. 21-től kezdődően a csapadék alapvetően hóból származott.

A középhegységekben összefüggő hótakaró alakult ki. 28-án 
Kékestetőn 25 cm-es hóvastagságot mértek.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 75.8 mm, Szokolya 
Királyrét (Pest megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 14.4 mm, Boldogkőváralja 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 33.2, mm Kiszombor 
(Csongrád megye) november 21.

Bella Szabolcs

2008. ősz

napsütés (óra) hőmérséklet (°C) csapadék (mm) szél
állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. ossz átlag%-ában 1 mm<napok sz. viharos napok

Szombathely 3 7 9 - 1 4 10.8 1 .2 3 1 .0 2 0 0 8 .0 9 .0 6 . -5 .4 2 0 0 8 .1 1 .2 8 . 88 5 8 2 0 8

Nagykanizsa 10.3 0 .5 3 2 .6 2 0 0 8 .0 9 .0 6 . -8 .1 2 0 0 8 .1 1 .2 8 . 143 7 8 2 0 1

Győr 395 11.3 0 .9 3 3 .5 2 0 0 8 .0 9 .0 6 . -5 .1 2 0 0 8 .1 1 .1 8 . 8 4 6 7 2 0 6

Siófok 4 1 8 - 2 2 11.9 0 .9 3 2 .8 2 0 0 8 .0 9 .0 6 . -3 .8 2 0 0 8 .1 1 .2 8 . 12 0 8 6 19 14

Pécs 4 5 5 2 11.8 0 .8 3 4 .3 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -4 .2 2 0 0 8 .1 1 .2 8 . 145 103 2 2 8

Budapest 4 1 3 -8 11.6 0 .8 3 4 .4 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -3 .8 2 0 0 8 .1 1 .2 4 . 112 9 0 19 3

Miskolc 3 9 6 21 11.1 1 .6 3 4 .3 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -5 .3 2 0 0 8 .1 1 .2 7 . 129 10 9 17 5

Kékestető 3 3 0 - 1 2 8 6 .7 0 .5 2 4 .9 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -8 .3 2 0 0 8 .1 1 .2 3 . 181 9 4 2 0 2 8

Szolnok 421 5 3 11.8 1.3 3 6 .9 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -3.1 2 0 0 8 .1 1 .2 8 . 100 9 9 15

Szeged 4 5 6 - 4 11.8 0 .9 3 7 .6 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -5 .5 2 0 0 8 .1 1 .2 4 . 112 111 19 6

Nyíregyháza 10.8 1.1 3 4 .9 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -4 .7 2 0 0 8 .1 1 .2 3 . 9 4 8 2 17 11

Debrecen 4 2 8 -3 11.3 1.1 3 5 .8 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -3 .8 2 0 0 8 .1 1 .2 4 . 9 4 8 2 17 11

Békéscsaba 45 5 9 11.5 0 .9 3 6 .5 2 0 0 8 .0 9 .0 7 . -5.1 2 0 0 8 .1 1 .1 9 . 10 6 9 4 18 3

Lábra: Az ősz középhőmérséklete °C-ban

50 75 100 125 1 50 175 200 225

2.ábra: Az ősz csapadékösszege mm-ben

70 75 6 0 35 90 95

3.ábra: Az ősz globálsugárzás összege MJ/cm2-ben
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4.ábra: Az ősz napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag °C-ban
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RICHARD ASSMANN

(1845. április I3.-1918. május 28.)

Német meteorológus és orvos volt. 1868-ban Berlinben vette át az orvosi diplomáját, 1870- 
től 1879-ig mint általános orvos dolgozott Bad Freienwaldban. 1879-ben visszatért 
szülővárosába, Magdeburgba és ott folytatta orvosi munkáját. Már eközben is foglalkozott 

meteorológiai témákkal. 1885-ben a Halle-i Egyetemen másod szakmának felvette a filozófiát, és 
később jelentkezett a Berliti-Grünau-i Királyi Meteorológiai Intézetbe tudományos munkatársnak. 
Először aerológiával foglalkozott: a tudományos célú léghajózás megindítója. Több meteorológiai 
műszert szerkesztett. Legismertebb az Assmann-féle pszichrom éter*../. A. S. Bersonnal végrehajtott 
több felszállás során úttörő munkát végzett a felsőbb légrétegek kutatásában. 75 felszállásuk ered
ményét 1899-ben hozták nyilvánosságra a Wissenschaftliche Luftfahren-ben. L. Teisserenc de 
Borttal közel egy időben fedezte fel a sztratoszférát. 1905-től 1914-ig igazgatója volt a Lindenberg-i 
Porosz Királyi Aeronautikai Obszervatóriumnak. Kidolgozta a szélsebesség mérésének a ballonok 
sodródása megfigyelésén alapuló módszerét. Jelentős lépés volt a magassági szélmérésre használt 
állandó térfogatú papírléggömbök helyett a gumiléggömbök bevezetése.

1903-ban A. Bersonnal közösen megkapta a „Buys-Ballot-Medal”-t a Királyi Németalföldi 
Tudományos Akadémiától. Úttörője és megalapítója volt az aerológiai tudományos kutatásnak.

Varga Miklós
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