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METEOROLÓGIAI VILÁGNAP 2 0 0 9
A WMO Egyezmény 1950. márci-us 
23-dikai hatályba lépésének évfordu
lójáról emlékezett meg rendezvé
nyünk vendége, Dr Dióssy László 
környezetvédelmi szakállamtitkár 
ünnepi beszédében. A Meteorológiai 
Világnap idei témája az „Időjárás, 
éghajlat és levegőminőség” címet, va
lamint „Az emberi egészég védelme 
és a környezet” alcímet viselte. Ez a 
téma napjainkban különösen aktuális, 
hiszen az emberiség világszerte az 
egészségért, az élelmiszer- és ivóvíz- 
ellátás biztosításáért, a szegénység 
enyhítéséért küzd, miközben olyan 
természeti katasztrófákkal kell szem
benéznie, melyek 90%-a közvetlenül 
összefügg az időjárással, az éghajlat
tal és a vízzel.

2009. március 23-án 11 órakor 
Dr. Bozó László az Országos Mete
orológiai Szolgálat elnöke nyitotta 
meg az ünnepséget, s köszöntötte a 
szép számú közönséget. Az elnöki 
és az államtitkári beszéd után a szo
kásoknak megfelelően átadták a mi
niszteri díjakat, kitüntetéseket.

A meteorológia tudományában 
adható legmagasabb rangú kitün
tetést idén a Schenzl Guidó Bizott
ság javaslatára dr. Horváth László 
és Mezősi Miklós kapta.

Dr. Horváth László vegyészmérnök
ként végzett az ELTE-n 1975-ben. 
Még abban az évben az OMSZ Köz
ponti Légkörfizikai Intézetében he
lyezkedett el. Kutatási területe a hazai 
háttér szennyeződési mérések fejlesz
tése volt. 1982-ben egyetemi doktorá
tust szerzett, a természettudományok 
(földrajz, meteorológia) területén.

1989-ben kandidátusi értekezést 
írt, melynek címe: A légköri savas 
ülepedés mértéke Magyarországon. 
MTA doktori értekezését 2001-ben 
védte meg. Kutatási területe a nit
rogénvegyületek ülepedésének és a 
Balaton vízminőségének nyomon 
követése. 2007-ben habilitált a 
Szent István Egyetemen, Gödöllőn, 
majd ugyanitt 2008-ban címzetes 
egyetemi tanári kinevezést kapott.

Jelenleg az OM SZ Elnökségének 
tagjaként nemzetközi levegőminő
ség-vizsgálati projekteken dolgo
zik. Kutatási területe még a légköri 
kém iai folyam atok, a légköri 
nyomanyagok nedves ülepedése, a 
légköri nyomanyagok száraz ülepe
dése, a nyomanyagok bioszféra és 
légkör közti kicserélődésének vizs
gálata, üvegházhatású gázok, vala
mint a bioszféra-légkör közti nitro
gén és üvegházgáz mérleg.

Oktatási tevékenysége is igen 
széles körű.

Mezősi Miklós 1949-ben a MÁV- 
nál kezdett dolgozni, majd 
1950-1953 között töltötte sorkato
nai szolgálatát, rádiótávírászként. 
1960-ban a B udapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki Karán 
szerzett oklevelet.

1953 decemberétől nyugdíjazásig 
az Országos Meteorológiai Intézet, 
illetve a jogutód Országos Meteo
rológiai Szolgálat alkalmazásában, 
különböző beosztásokban dolgo
zott: az Éghajlati Osztályon statisz
tikus és bennlakásos klímaészlelő, 
majd az Aerológiai Obszervatóri
umban technikus, illetve segéd
mérnök az Ionoszférakutató Osztá
lyon. 1960-tól a Műszerszerkesztő 
Csoport, (később osztály) vezetője, 
1965-től műszaki vezető. 1969-ben 
visszakerült a központba, a Titkár
ság állományába, ahol nyugdíjazá
sáig (1990) a műszaki fejlesztési 
ügyekért felelős tudományos ta
nácsadó.

ENSZ szakértőként 2 éves kikül
detést teljesített Kelet-Afrikában 
(1970-72), majd 3 hónapos meg
bízatást Etiópiában (1980). Kétszer 
1-1 hónapig W M O konzultánsként 
szolgált Genfben (1984-85).

Nyugdíjasként 1993-tól a Meteo
rológiai M úzeum  rendezésében 
illetve gyarapításában végez pótol
hatatlan munkát. Korát meghazud
tolja munkabírása és mindenre nyi
tott életszemlélete. Azon generá
cióhoz tartozik, akik a Szolgálatot

nem csupán munkahelyüknek, ha
nem életterüknek tekintik, s az in
tézmény történetét, történelm ét 
sajátjának érzi, őrzi emlékeit, ha
gyományait.

A Pro Meteorológia Emlékpla
kettet kapta dr. Barcza Zoltán 
egyetemi adjunktus, Kovács Győ
ző, Tamáskovits Károly hálózati 
főellenőr és Tölgyesi László osztály- 
vezető.

Dr Barcza Zoltán 1994-ben szer
zett meteorológus diplomát az 
ELTE TTK-n. Szintén az ELTE 
nappali tagozatán elvégezte a fizika 
tanári szakot is.

1994. szeptemberétől az ELTE 
Meteorológiai Tanszékén dolgozik. 
1995-ben felvételt nyert az ELTE 
földtudományi doktori iskolájába: a 
globális felmelegedésben fontos 
szerepet játszó szén-dioxid légkör
be jutását, s onnan történő kiürülési 
mechanizmusát vizsgálta magyar- 
országi mérések alapján.

Oktatási, kutatási feladatokat lát 
el, mellette a tanszék teljes infor
matikai rendszerének karbantar
tását és fejlesztését is végzi.

2001-ben védte meg doktori disz- 
szertációját, Summa Cum Laude 
minősítéssel. Több, a Tanszéken 
folyó kutatási programban részt 
vesz, meteorológus hallgatók TDK 
munkáit irányítja, ill. tudományos 
tanácsadóként doktorandusz hall
gatók munkáját is segíti.

Kovács Győző 1976 óta foglal
kozik a meteorológia tudományá
nak művelésével. Szakmai karrier
jét a szenkirályszabadjai katonai 
repülőtéren kezdte szinoptikusként, 
majd a repülőtér meteorológiai 
szolgálatának főnöke lett.

1997-től a Légierő Vezérkar (ké
sőbb Parancsnokság) meteorológus 
főtisztjeként látta el a szakterület 
képviseletét. Nagy szerepe volt a 
honvédség meteorológiai észlelő 
személyzete tanfolyamrendszerű 
képzéseinek elindításában, végre
hajtásában.
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Nevéhez számos oktatási segéd
anyag, tankönyv megírása, szer
kesztése kötődik. Nyugdíjazását 
követően sem csökkent érdeklődé
se szakmája, hivatása iránt. Meteo
rológus főelőadóként jelenleg is 
részt vesz a katonameteorológia 
ügyének szolgálatában.

Tamáskovits Károly 1971 óta dol
gozik az OMSZ-nál. Észlelőként 
kezdte pályafutását, majd a Háló
zati Osztályra került. Azóta is itt 
dolgozik, hálózati főellenőrként. 
Mindig pontosan, lelkiismeretesen 
végzi az észlelőhálózat gondozását, 
amelybe az állomások dolgozóin 
kívül az 500 társadalmi észlelő is 
beletartozik. Ma már ő az egyetlen 
aktív dolgozónk, aki a legnagyobb 
ismerettel rendelkezik ezen a terü
leten, mind szakmailag, mind a 
múltra vonatkozóan. Kivételesen jó  
kapcsolattartó képessége a bizto
sítéka annak, hogy a 70-80 éves 
idős észlelők reggelente kimennek 
fagyban-szélben a kertjükbe, leol
vassák a műszereket és évtizedek 
óta elkötelezetten küldik a létünket 
megalapozó pontos adatokat.

Hosszú évek óta végzi az új ész
lelők és az észlelői gyakorlaton 
lévő meteorológus hallgatók vizs
gáztatását is.

Tölgyesi László az ELTE meteo
rológus szakán szerzett oklevelet, 
majd agrometeorológiai szakterüle
ten dolgozott. Egyike volt azoknak, 
akik felism erték az inform atika 
nagy szerepét a meteorológiában: 
az ELTE esti programozói szakán 
1989-ben programozói diplomát 
szerzett. A számítástechnikai esz
közök széleskörű alkalmazásával új 
távlatokat nyitott a hazai agromete
orológiában. Eredményeiről szer
zőként, társszerzőként számos pub
likációban számolt be.

1992 óta az újjászervezett Táv
közlési és Informatikai Főosztályon 
dolgozik. Kezdetektől fogva fontos 
feladatnak tekintette az informatika 
szolgáltató jellegének m egerősí
tését a meteorológiában. Nyitott az 
új kihívásokra, s az új lehetőségek 
bevezetésére. Jó szervező készsé

gével, szívós munkabírásával 1999 
óta osztályvezető, 2005 óta főosz
tályvezető. Nagy tudású és meg
bízható szakember.

A Országos Meteorológiai Szol
gálat informatikai rendszerének 
korszerű és megbízható fenntartá
sáért, következetes, eredményes ve
zetői tevékenységéért kapta kitün
tetését.

M iniszteri Elism erő Oklevelet 
Lakatosné Fanta Márta és Wein
gartner Ferencné kapott.

Lakatosné Fanta Márta 1970 óta 
dolgozik a Szolgálatnál. Eleinte a 
sugárzási műszerek regisztrátumai- 
nak feldolgozása volt a feladata, 
később a mérési és feldolgozási 
technika fejlődésével egyre korsze
rűsödtek a feladatai, legutóbb a 
számítógépes sugárzási adatbázis 
kezelése volt a fő tevékenysége.

Nyugdíjasként a Meteorológiai 
Főobszervatórium látogatóinak ve
zetését végzi, amely tevékenység 
az iskolások csoportjai esetében 
különösen fontos, hiszen a meteo
rológiai közműveltség terjesztése 
nélkülözhetetlen a környezeti prob
lémáktól terhelt világunkban.

Weingartner Ferencné évtizedek
ig mintaszerűen végezte az OMSZ 
Levegőkémiai, majd Levegőkör
nyezet Elemző Osztályán a meteo
rológiai méréseket. Különösen a 
csapadékvíz kémiai analízise terén 
nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 
Mérései nagy mértékben elősegí
tették a hazai háttérlégszennye
zettség nyomon követését, a hazai 
nagyléptékű levegőtisztaság-védel
met. Megbízható adatai hozzájárul
tak a nemzetközi szinten is ismert 
és elismert magyar levegő-kémiai 
kutatásokhoz. Munkájához és mun
katársaihoz való viszonya mindig 
példaértékű volt.

Az Országos Meteorológiai Szol
gálat elnöke kitüntetésben része
sítette az OMSZ négy -  legrégeb
biek és legjobbak közül való -  tár
sadalmi észlelőjét. Az észlelők 
bemutatását Tamáskovits Károly 
hálózati főellenőr soraival közöl
jük.

Balogh József 45 éve, 1964 óta 
végez csapadékméréseket a Sze
gedtől 36 km-re fekvő Rúzsa 
községben, s a mért adatok számí
tógépen való rögzítését is kiválóan 
megoldotta.

§ |  ELISMERŐ 
~  OKLEVÉL

Balogh J ó z s e f
meteorológiai észlelőnek

az
Országos ZMeleoroláíjiai Szolgálat 

érdekében
45 éven ái ÍRuzsán végzett 

hűséges, lelkiismeretes 
munkájáért

Budapest, 2009. m árcius 23.

Rúzsa község Csongrád megye 
Mórahalmi kistérségében Szegedtől 
36 km-re nyugatra fekszik. Csapa
dékmérő állomásunkat a községben 
1964. szeptember 1-jén szerveztük 
és az állomás vezetésével Balogh 
Józsefet bíztuk meg. Jóska bácsi az 
elmúlt 45 év adatait számítógépre 
vitte és így pillanatok alatt elérhetők 
egy-egy hónap adatai, akár össze
sítve is. Amikor levélben közöltük 
vele, hogy kitüntetésre javasoljuk, 
válaszlevelében annyit írt: „Én úgy 
gondolom, hogy erre nem szolgál
tam rá, hiszen nem tettem semmi 
különöset, csak a munkámat végez
tem, ezért kérem, hogy még egyszer 
gondolják át”. Kedves Jóska bácsi 
átgondoltuk és kitartunk eredeti 
véleményünk mellett és itt köszön
jük meg 45 éven át végzett odaadó és 
lelkiismeretes munkáját.

Boros Gábor, nyírbátori észlelőt 
a geográfia és a gyerekek iránti sze
retet késztette arra, hogy tanárként, 
diákjaival, 47 évvel ezelőtt elkezdje 
m érni és lejegyezni a környék 
meteorológiai jelenségeit.

Nyírbátor, ez az ősi, több mint 700 
éves település, a Nyírség déli részé
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nek központja, a Debrecen, Nyíregy
háza és Mátészalka határolta három
szögben fekszik Itt vezeti csapadék
mérő állomásunkat Boros Gábor 
tanár úr. Sokan nem tudják, hogy ő 
nem bátori, mivel Hajdúböször
ményben született, de Nyírbátor 
életének részévé vált. Debrecenben 
szerzett egyetemi diplomát -  főld- 
rajz-földtan szakon. 1955-ben ment 
tanítani Nyírbátorba és azóta nem 
hagyta abba. Munkáját két dolog 
határozta meg: a geográfia, és a gye
rekek iránti elkötelezettség. Diákjai
val 1962-ben kezdte mérni, és leje
gyezni a Nyírbátorban észlelt meteo
rológiai jelenségeket. H a valaki 
tudni szeretné, hogy az elmúlt 47 
évben mikor esett a legtöbb csapa
dék, mikor volt a legnagyobb fagy, 
arra Boros Gabi bácsi egészen pon
tosan tudja a választ. Köszönjük 
pontos és lelkiismeretes munkáját.

Huszti Tibornénak m ár édesapja 
is foglalkozott meteorológiai méré
sekkel. 1961 óta, 48 éven keresztül 
küld pontos megbízható méréseket 
Budapest Ferenc-hegyről.

Lici néni Budapest egyik tájvé
delmi körzetének a Ferenc-hegynek 
lábánál vezeti csapadékmérő állo
másunkat. A családban régi hagyo
mány meteorológiával foglakozni, 
mivel édesapja a 30-as években,

mint iskolaigazgató Gádoros köz
ségben tette ugyanezt. A család az 
50-es években Budapestre költö
zött. Amikor 1961-ben a szomszéd
ju k  lem ondott a meteorológiai 
állomás további vezetéséről, Huszti 
Tiborné boldogan vette át a mé
rések és megfigyelések folytatását. 
Abban az időben több feladata volt, 
mert fenológiai jelentést is kellett 
csinálnia. M ivel házuk a hegy 
lábánál van, szívesen járta az erdőt 
és figyelte meg a vadon termő 
bokrokat, virágokat. Köszönjük 48 
éven át végzett munkáját és kérjük, 
hogy pontos méréseivel továbbra is 
segítse munkánkat.

Szabó Józsefnét, aki édesapja 
után folytatta a megfigyelő munkát 
Rédén, a Pannonhalma szomszéd
ságába telepített csapadékmérő 
állomáson. Családjával eddig ösz- 
szesen 55 éven át végzett kitűnő, 
alapos észlelési tevékenységet.

Pannonhalmától délre gyönyörű 
bakonyaljai község Réde. Csapa
dékmérő állomásunkat a községben 
1954. június 1-jén szerveztük. Az 
állom ás vezetését Nagy M ihály 
mostani észlelőnk édesapja az otta
ni csemetekert kezelője vállalta, 
mivel a Soproni Erdészeti Főiskola 
is megbízta fenyőtelepítési kísér
leteihez talajhőmérséklet méréssel

és az időjárás megfigyelésével. 
Amikor 1966-ban elköltöztek a 
szülők Rédéről, az állomás további 
vezetését lányuk Szabó Józsefné 
folytatta. A több mint fél évszázad 
alatt a csapadékmérő helye nem 
változott. Ezúton köszönjük neki és 
családjának 55 éven át végzett ki
tűnő munkáját és kérjük, hogy pon
tos méréseivel és megfigyeléseivel 
továbbra is segítse tevékenységünket.

A 2008 legjobb publikációért járó 
nívódíjat ebben az évben az OMSZ 
Tudományos Tanácsa Dr Haszpra 
Lászlónak ítélte „Trends and tempo- 
ral variations of major greenhouse 
gases at a rural site in Central Eu- 
rope” (Megjelent: Atmospheric 
Environment, 2008. évi 42. számá
ban) című cikkérért. Az oklevelet 
Dr. Major György a TUTA elnöke 
adta át munkatársunknak.

A díjak átadása után Pappné 
Ferenczi Zita tartott előadást -  a 
világnapi aktualitást figyelembe 
véve -  a levegő szennyezettségének 
méréséről és mérséklés lehetőségé
ről. Dolgozata a Légkör következő 
számában fog megjelenni.

Az előadás után a kitüntetettek 
tiszteletére állófogadás várta a 
megjelenteket.

Sáhó Ágnes

Középiskolai plakátpályázat 
a Meteorológiai Világnapra

A M agyar M eteorológiai Társaság Szom bathelyi 
Csoportja és a Teleki Blanka Szakképző Iskola plakát
pályázatot hirdetett Vas megye középiskolásai részére a 
Meteorológiai Világnap alkalmából. A pályázatra csapa
tokban és egyénileg is lehetett jelentkezni.

A felhívásra Szombathely és a megye nyolc iskolájából 
összesen 34 pályamű érkezett.

A plakátokat az OAM K Teleki Blanka Szakképző 
Iskolájának aulájában lehetett megtekinteni március 25-ig.

Az alkotások jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ könyvtárában láthatók.

Kúti Zsuzsanna 
A Magyar Meteorológiai Társaság 

Szombathelyi Csoportjának titkára
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KONVEKTÍV JELLEGŰ, NAGY CSAPADÉKHOZAMÚ 
RENDSZEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

1. Bevezetés
Az éghajlati kutatások szerint hazánkban, a 20. század 
utolsó negyedében számottevően nőtt a rendkívülien 
csapadékos napok száma (Bartholy and Pongrácz, 
2005). Ennek megfelelően a heves konvektív csapadék 
miatt kialakuló, gyors lefolyású, hirtelen kitörő árhul
lámok (flash flood-ok) gyakorisága is növekedett.

Ebben a tanulmányban a hirtelen kitörő árhullámok 
lehetséges meteorológiai körülményeit vizsgáljuk. Az ál
talunk végzett vizsgálatok radarméréseken, illetve felszí
ni csapadékméréseken alapulnak, ugyanakkor reanalízis* 
térképekkel a mezometeorológiai és szinoptikai körül
ményeket is figyelembe vesszük. A tanulmány célja, 
hogy a radarmeteorológia és az objektív analízis 
eszközrendszerét felhasználva, átfogó képet kapjunk a 
nagy csapadékot adó, gyors lefolyású, hirtelen árhul
lámokat előidéző időjárási helyzetek hátteréről, segítve 
ezzel a jelenségek korai felismerését és a veszélyjelzést.

A hirtelen kitörő árhullámok problémájával a tenge
rentúlon már régóta intenzíven foglalkoznak. Az egyik 
legváratlanabb ilyen veszélyes jelenség a Big Thomson 
Canyon-ban 1976-ban történt, 143 halálos áldozattal járó 
árvíz volt (Caracena et. al, 1979), amely új lendületet 
adott a kutatásoknak. A vizsgálatok részben ezen spe
ciális árvizek leírására, előrejelzésére, illetve a hidroló
giai aspektusokra, így a lehullott csapadék lefolyásának 
modellezésére irányultak (Maddox, 1979; Hansen et al., 
1982; Browning, K. A., 1986; Doswell et al., 1996; 
Warner et al., 2000; Yates et al., 2000; Davis, 2001; Rigó 
and Liasat ,2002; Blöschl et al., 2008).

Hazánkban a zivatarokat, zivatarrendszereket leíró 
mezoszinoptikai kutatások az 50-es, 60-as években 
kezdődtek. A vizsgálatok a konvektív rendszerek belső 
szerkezetével, dinamikájával foglalkoztak (Bodolai, 
1954, Götz és Bodolainé, 1963a, 1963b, Bodolainé et 
al., 1967). Ekkor még zömmel felszíni megfigyeléseket 
és méréseket használtak. A hetvenes években hazánkban 
is megjelentek a korszerű távérzékelési rendszereket 
(radaros és műholdas méréseket) felhasználó kutatások, 
elemzések (Bodolainé, 1980; Bartha és Böjti, 1982; 
Boncz et al., 1987; Bodolainé és Tanczer, 1991). A 80-as 
évek elején az addigi ismereteket egyetemi tankönyvben 
is rendszerezték (Bodolai és Bodolainé, 1981). Eközben 
a nagy csapadékú időjárási helyzetek makroszinoptikus 
szemléletű vizsgálata is előtérbe került, különös tekintet
tel a nagy árvizekre (Bodolainé, 1983; Bodolainé és 
Homokiné, 1984; Bonta és Takács, 1988, 1989, 1990, 
Takács et al., 2000; Geresdi et. al, 2004). Az 1998-ban 
és 2001-ben levonult tiszai árvizek meteorológiai hát
terét Homokiné (1999, 2001) ismertette, szinoptikus 
szemszögből.

A konvektív rendszerek egyik nagy csapadékot adó 
típusa, a mezoléptékű konvektív komplexum (MKK)*, 
amelyről először Maddox (1980) adott áttekintő leírást, a 
hazai irodalomban pedig Bodolainé és Tanczer (2003) 
közölt összefoglaló tanulmányt.

A másik, hazánkban az MKK-nál jóval gyakoribb, 
gyakorta nagy csapadékkal járó konvektív rendszerek: a 
vonalas szerkezetű mezoskálájú konvektív rendszerek. 
Ezeket Parker and Johnson (2000) három kategóriába 
sorolta: ún. LS, PS és TS osztályokba. Az LS (leading 
stratiform) és TS (traling stratiform) rendszereknél a zi
vatarrendszer az instabilitási vonalra (közel) merőlege
sen mozog: előbbinél a leghevesebb zivatargócok a 
sztratiform (réteges) felhőzóna mögött, utóbbinál a réte
ges zóna előtt helyezkednek el. Magyar nevük: zivatar
lánc. Hazánkban a délnyugat felől érkező TS rendsze
reket szlovén instabilitási vonalnak vagy squall line-nak 
is nevezik (Bodolainé et. al, 1967). Többnyire gyors 
mozgásúak: szélvihart, jégesőt, tornádót okozhatnak, 
azonban lokálisan nagy mennyiségű csapadékot is 
adhatnak. A PS rendszereknél az aktív zivatarok az insta
bilitási vonallal (közel) párhuzamosan m ozognak. 
Magyar nevük: zivatarvonal. Ritkábban okoznak szélvi
hart vagy jégesőt, viszont útjukat gyakrabban kíséri nagy 
mennyiségű csapadék.

A technika fejlődése lehetővé tette az árvizek mű
holdas nyomonkövetését (Kerényi és Putsay, 2005) is. 
Ezen kívül hazánkban is megjelent a nowcasting model
lezés* (Horváth and Geresdi, 2003; Horváth et al., 2007).

Alkalmazott módszertan
A gyors lefolyású árvizek vizsgálatánál kiindulásként az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csapadék- 
mérő-hálózatának adatait használtuk. A vizsgált időszak 
2003 januártól 2008 júliusáig tartott. Ennél korábbi idő
szakról nincsenek az ilyen jellegű vizsgálatokra alkal
mas, országos lefedettségű, jó  minőségű radarmérések. 
A rendelkezésre álló 24 órás (reggel 6 UTC-től másnap 
reggel 6 UTC-ig észlelt) csapadékösszegekből kiindul
va, azokat az eseteket tekintettük, ahol kettő vagy több 
állomáson 50 mm-es mennyiséget elérő vagy azt megha
ladó csapadék hullott. Feltételeztük, hogy szignifikáns, 
hirtelen árvizes helyzetekben legalább kettő mérőál
lomás regisztrált nagy csapadékot. Az olyan lehetséges 
eseteket, amikor legfeljebb csak a csapadékos radar
mérésből lehetne következtetni a jelentős mennyiségre, 
elhagytuk.

A következő lépésben a vizsgált esetekről el kellett 
dönteni, hogy azokat részben vagy teljesen konvektív 
folyamatok okozták-e. Ehhez minden esetben az OMSZ 
országos, kompozit (2x2 km-es felbontású) radarképeit*
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használtuk fel. A radarképek és az azokból készített hu
rokfilmek segítségével, egyrészt a reflektivitás értékek, 
másrészt a csapadékot adó objektumok szerkezete alap
ján, szubjektiven válogattuk ki a konvektív rendszereket. 
Konvektív jellegűnek tekintettük az olyan csapadékrend
szereket, amelyekben önállóan vagy beágyazva, 40 dBz-t 
elérő vagy meghaladó radarjelek voltak. A vizsgált csa
padék nem csak a leghevesebb gócokból hullik, hanem a 
konvektív cellákhoz kapcsolódó vagy azokból átalakult 
réteges felhőzethez is köthető. Az ilyen típusú csapa
dékrendszereket konvektív jellegű csapadékrendszernek 
(KJCS-nek) neveztük.

A vizsgált nagy számú, 54 esetben előforduló KJCS- 
ket megjelenésük, felépítésük és mozgásuk alapján há
rom osztályba sikerült sorolnunk:

A. gyengén szervezett vagy szervezetlen multicellás 
zivatarok rendszere,

B. konvektív (többnyire zivatar-) vonalak,
C. konvektív (többnyire zivatar-) láncok.
Az A-típus esetén a zivatarok nem, vagy csak alig m u

tatnak rendezett térbeli eloszlást. A B típusú KJCS-k 
jellemzői, hogy bennük a konvektív gócok (gyakran 
zivatarok) meghatározóan a konvergenciavonallal 
(közel) párhuzamosan mozognak. Az ilyen típusú rend
szerek a Parker and Johnson (2000) által készített osztá
lyozás PS kategóriájába sorolhatók. A C típusú rendsze
rek esetén a konvektív gócok (zivatarok) a konvergenci
avonalra (közel) merőlegesen helyeződnek át. Az ilyen 
fajtájú KJCS-k a Parker and Johnson-féle osztályozás 
szerint a TS kategóriába sorolhatók.

A KJCS-k megjelenését a szinoptikus helyzet füg
gvényében is elemeztük. A vizsgálathoz az ECM W F 
analíziseit alkalmaztuk, míg a mezők megjelenítésére a 
HAWK-2 (Hungárián Advanced WorKstation) munkaál
lomást használtuk. Azt találtuk, hogy az általunk vizsgált 
KJCS-k megjelenése három jellegzetes szinoptikus 
helyzethez köthető:

1. hidegfront (lassú, gyors mozgású egyaránt),
2. „ciklonkarok” (a ciklon konvergenciavonalai),
3. jellegtelen talajszinti nyomáseloszlású helyzet.
Az 1-es típus egyértelműen a hidegfrontokhoz (vagy 

hidegfront előoldalhoz, ritkán hátoldalához) kötődő 
helyzet. A 2-es típus esetén a KJCS-k rendszerint egy 
lefűződő, töltődő ciklon konvergenciavonalai, „karjai” 
mentén alakulnak ki. A 3-as típus esetén talajszinten 
gyenge a nyomásgradiens, miközben a magasabb lég
rétegekben hidegcsepphez vagy hideg örvényhez kap
csolódó hidegadvekció figyelhető meg.

Egy helyzet kivételével valamennyi vizsgált KJCS-t az 
A, B, C zivatarskálájú és az 1, 2, 3 szinoptikus skálájú 
tipizálások rendszerébe tudtuk illeszteni, így kombinált: 
A l, A 2,...., C3 kategóriákat hoztunk létre.

Eredmények
A KJCS-k éven belüli eloszlását az 1. ábra szemlélteti. 
Látható, hogy a legtöbb konvektív jellegű, nagy 
csapadékos helyzet, a várakozásoknak megfelelően, a 
nyári hónapokban fordult elő. Érdekesség, hogy október
ben is találtunk KJCS-t.

4 5 6 7 8 9 10
Hónapok

1. ábra: Nagy csapadékot adó konvektív jellegű helyzetek éven belüli 
eloszlása (Megjegyzés: a vizsgált időszak 2003. január-2008. július)

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a C 1-es és B2-es tí
pusú (hidegfrontokhoz kapcsolódó zivatarláncos, illetve 
„ciklonkaros”) KJCS fordult elő a legtöbbször (18-18 
eset). A következő leggyakoribb esetek az A3-as és B l- 
es helyzetek (gyenge nyomásgradiensű mezőben ziva
targócok, illetve hidegfront hatására kialakuló konvektív 
vonalak) voltak (6-6 előfordulás). A C2-es kétszer, az 
Al-es, A2-es és B3-as típus egyszer-egyszer fordult elő. 
A C3-as helyzet egyáltalán nem jelent meg (2. ábra). 
Egy esetet (2003. 05. 26.) nem sikerült az általunk alko
tott rendszerbe sorolni. Ekkor a radarmérések szerint az 
ország középső és nyugati részein zivatarláncok 
fejlődtek ki, keletről nyugat felé mozogva.

2. ábra: Nagy csapadékot adó konvektív jellegű helyzetek típus 
szerinti eloszlása (Megjegyzés: a vizsgált időszak 2003. január- 

2008. július)

Az alábbiakban a négy leggyakoribb kategóriát (C l, 
B2, A3, B l)  egy-egy esettanulmány segítségével 
ismertetjük.

Cl-es helyzet (Hidegfronthoz kapcsolódó konvektív 
láncok)

2007. augusztus 20-án hazánk hullámzó frontrendszer 
előoldalán helyezkedett el. A front a 850 hPa-os szinten 
is jól látszódott: nyugaton már megindult a hidegadvek
ció. A 700 hPa-os szinten több hullámban advektálódott 
a nedvesség térségünk fölé. 500 hPa-on hazánk hideg
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teknő előoldalán helyezkedett el: viszonylag erős volt az 
áramlás, miközben hidegadvekció zajlott (3. ábra). A 
nagy csapadékot a Dunántúlon csak részben okozták a 
nagy reflektivitású echók, a csapadék zömét a zivatar
lánc mögött vonuló másodlagos, réteges felhőzetbe 
ágyazott konvektiv rendszerek eredményezték. 
Ugyanakkor a délkeleti csapadékmaximumokat döntően 
a nagy reflektivitású radarjelek eredményezték (4. és 5. 
ábrák).

3. ábra: ECMWF analízis 2007. augusztus 20. 12 UTC-re
(Megjegyzés: L-alacsony nyomás, H=magas nyomás)

Balra fent: tengerszinti légnyomás (2 hPa-onként) és a 925 hPa-os 
szélmező. A frontok talajszinti helyzeteit is jelöltük.

Jobbbra fent: a 850 hPa-os szint magassága (folytonos vonallal, 
20 méterenként), hőmérséklete (fekete-fehér színezéssel, 2 fokonként) 

és szélmezeje.
Balra lent: a 700 hPa-os szint magassága (folytonos vonallal,

20 méterenként) és relatív nedvesség mezeje (10%-onként). 
Jobbra lent: az 500 hPa-os légnyomási szint magassága (folytonos 
vonallal, 20 méterenként), hőmérséklete (fekete-fehér színezéssel,

2 fokonként) és szélmezeje.

4. ábra: Országos, kompozit radarkép, 2007. augusztus 20. 
14:45 UTC

5. ábra: A 24 óra alatt lehullott csapadék területi eloszlása 
2007. 08. 20. 06 UTC és 2007. 08. 21. 06 UTC között.

A B2-es helyzet („Ciklonkarokban” előforduló kon
vektiv vonalak)

2007. augusztus 11/12-én térségünk felett a tenger- 
szinti légnyomási mezőben sekély ciklont figyelhettünk 
meg. A ciklonalitás és a konvergencia a 850 hPa-os szin
ten is megvolt, míg a 700 hPa-os szinten a nedvességi 
mezőben a ciklon „karjai" is kirajzolódtak. A legmar
kánsabb ciklonalitás az 500 hPa-os mezőn látszott, ahol

6. ábra: ECMWF analízis 2007. aug. 11. 12 UTC-re Magyarázatot 
lásd a 3. ábránál. A "ciklonkarokat" (azaz a ciklon 

konvergencia-vonalait) fehér vonallal jelöltük.

szembetűnik a lefűződő (cut-off) jelleg (6. ábra). Ez a 
helyzet jellegzetes példája az elöregedett, töltődő ciklo
noknak, amelyek gyakran napokon keresztül térségünk
ben maradnak. A magasban még meglévő légörvényben 
az erős szél biztosítja a kellő vertikális szélnyírást és az 
ismétlődő hidegadvekciót, ezzel jelentősen megnövelve 
a hasznosítható konvektiv energiát. Ez a típus ilyen mó
don kedvez a lassan áthelyeződő, nagy csapadékot adó 
zivataroknak. A nedves „ciklonkarok” mentén alakulnak 
ki a konvektiv gócok, zivatarok, amelyek a „karok” men
tén mozogva, egymást követve vonulnak, így egy-egy, a 
„kar” mentén lévő területen jelentős mennyiségű csapa
dékot adnak. Esetünkben is ez történt, a konvektiv vonal
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jól látszott a radarképen (7. ábra). Egy-egy erősebb ref- 
lektivitású területet kevésbé erős, de szerkezetét tekintve 
továbbra is alapvetően konvektiv csapadékrendszerek 
vettek körül. A csapadékeloszlás-térképen (8. ábra) ez a 
sávos szerkezet (pl. a Dunántúlon vagy a délkeleti or
szágrészben), ugyancsak megmutatkozott.

7. ábra: Országos, kompozit radarkép 2007. 08. 12. 03:30 UTC

8. ábra: 24 óra alatt lehullott csapadék területi eloszlása 
2007. 08. 11. 06 UTC és 2007. 08. 12. 06 UTC között.

Az A3-as helyzet (Gyengén szervezett, vagy szerve
zetlen zivatarok jellegtelen talajszinti nyomásgradiensű 
mezőben)

2006. szeptember 19-én a talaj szintet gyenge nyomás
gradiens jellemezte. A magasság növekedésével az izo- 
hipsza-mezőkben egyre szignifikánsabb ciklonalitás fi
gyelhettünk meg. A hőmérsékleti mezőben -  ugyancsak 
a magassággal növekedve -  egyre jobban kirajzolódott a 
magassági hidegcsepp, amelynek a középpontja épp a 
térségünk felett volt. A 700 hPa-os szinten nedves levegő 
helyezkedett el (9. ábra). A  radarképen viszonylag gyor
san kifejlődő, de meglehetősen rendezetlen eloszlást 
mutató, elkülönült cellák láthatók (10. ábra). Egy-egy 
pontban jelentős csapadékot okoztak, de mint azt a 
csapadékeloszlási térképen is láthatjuk, ezek mintegy 
véletlenszerűen alakultak ki (11. ábra).

9. ábra: ECMWF analízis 2006. szeptember 19. 12 UTC-re 
Magyarázatot lásd a 3. ábránál

10. ábra: Országos, kompozit radarkép 2006. szeptember 19. 
14:00 UTC

11. ábra: 24 óra alatt lehullott csapadék területi eloszlása 
2006. 09. 19. 06 UTC és 2006. 09. 19. 06 UTC között.

A Bl-es típus (Hidegfront miatti konvektív vonal) 
2008. július 14-én hazánk időjárását hosszan elnyúló, 

hullámzó frontrendszer alakította. A zivatarok, amelyek 
között tartósan fennmaradó szupercellák is voltak 
(Csonka és Kolláth, 2008), vonalba rendeződve, egymást



LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 1. szám 9

követve vonultak délnyugatról északkelet felé (13. áb
ra). Az 500 hPa-os szinten, habár éjfélkor hazánk még 
nyugati teknő előoldalán volt, az erős légáramlás mellett 
már megindult a hideg advekció, miközben 850 hPa-on 
még csak északnyugaton kezdődött meg a hidegebb le-

12. ábra: ECMWF analízis 2008. július 14. 00 UTC-re. 
Magyarázatot lásd a 3. ábránál

13. ábra: Országos, kompozit radarkép, 2008. július 14-én 
06:00 UTC

14. ábra: 24 óra alatt lehullott csapadék területi eloszlása 
2008. július 14. 06 UTC és július 15. 06 UTC között.

vegő beáramlása. így nagy labilitás, illetve kellő erőssé
gű szélnyírás alakulhatott ki. A 700 hPa-os szinten a Ma
gyarországtól délnyugatra látható nedves tömb került 
térségünk fölé, így a nedvességi viszonyok is kedve
zőkké váltak (12. ábra). A csapadéktérképen jól kiraj
zolódik a leghevesebb rendszerek útja (14. ábra).

Összefoglalás
írásunkban a nagy csapadékot adó, így potenciálisan hir
telen kitörő árvizet okozó, konvektív jellegű csapadék
rendszerekkel (KJCS-kel) foglalkoztunk. Ehhez 
ECMWF analíziseket, illetve az Országos Meteorológiai 
Szolgálat csapadékadatait és radarméréseit használtuk 
fel. A vizsgált időszak 2003 januárjától 2008 júliusáig 
tartott. Nagy csapadékhozamúnak azokat a helyzeteket 
tekintettük, amikor legalább két állomáson 24 óra alatt 
50 mm-t elérő, vagy azt meghaladó mennyiségű csapa
dék hullott. A konvektív jelleget radarképekből készített 
hurokfilmek, illetve az intenzitás jelek erőssége alapján 
határoztuk meg. A vizsgált időszakban 54 esetben for
dultak elő ilyen típusú rendszerek. A KJCS-ket megje
lenésük, felépítésük és mozgásuk alapján (rendezetlen, 
vonalas, láncos jelleg), valamint a szinoptikus környe
zetük (hidegfront, ciklon, kis nyomásradiensű mező) 
függvényében, kombinált osztályozással, összesen nyolc 
osztályba sikerült sorolnunk.

A legtöbb konvektív jellegű, nagy csapadékos helyzet 
a nyári hónapokban fordult elő. Szembetűnő, hogy a 
rendszerek augusztusban is nagy számban jelentek meg, 
illetve hogy októberben is találtunk KJCS-t.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a hidegfrontokhoz 
kapcsolódó konvektív láncok, illetve az elöregedő cik
lonok konvergenciavonalai („karjai”) mentén kialakuló 
konvektív vonalak voltak a leggyakoribb esetek. Kisebb 
számban fordultak elő a gyenge nyomásgradiensű 
mezőben megjelenő rendezetlen konvektív gócok, illetve 
hidegfront hatására kialakuló konvektív vonalak. A többi 
eset csak 1-2 esetben jelent meg, továbbá egy KJCS-t 
nem sikerült osztályba sorolni. A leggyakrabban megje
lenő KJCS-ket egy-egy jellem ző esettanulmánnyal 
mutattuk be.

A bemutatott, leíró jellegű tanulmány a későbbiekben 
felhasználható további, jobban számszerűsíthető vizsgá
latokhoz, például a KJCS-k numerikus szimulációjához, 
modellezésükhöz.

A kutatás a Jedlik Ányos Pályázathoz kapcsolódik, 
száma: OM-OO103/2005

Seres András Tamás, MH Geoinf. Szóig.
Horváth Ákos, OMSZ
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Bevezetés
Hőmérsékleti szempontból a 2008. év az 
1901 óta rendelkezésre álló homo
genizált, interpolált adatsor alapján az 
igen előkelő 3. helyet szerezte meg. Az 
éves középhőmérséklet országos átlag
ban 1,5 fokkal volt magasabb az 
1971-2000-es éghajlati átlagnál. Csapa
dékviszonyok tekintetében ugyanakkor a 
tavalyi év nem volt rendkívüli, az év 
csapadékhozama országos átlagban a 
szokásos érték 102%-ának felelt meg.

Szeptember kivételével -  melynek 
hőmérséklete 0.5 fokkal maradt el az 
átlagértéktől -  az év minden hónapjá
nak országos középhőmérséklete a 
sokévi átlag felettinek adódott, ennek 
köszönhető a 3. helyezés. Június az 
elmúlt 108 év nyolcadik legmelegeb- 
bike volt országos átlagban.

2008-ban nem okozott komolyabb 
károkat a késő tavaszi fagy. A március 
végi havazás és hideg miatt azonban 
főként a mandulások és a korán nyíló 
kajszi és cseresznye ültetvények síny
lették meg a hideg időjárást.

A 2008-as február az elmúlt 108 év 
ötödik legszárazabb februárja volt: a hó
nap során országos átlagban a szoká
sos csapadékhozam csupán 19 száza
lékának megfelelő csapadék hullott.

2008 nyarán összességében bőséges 
volt a csapadékellátottság. A nyári hó
napok bővelkedtek a zivataros napok
ban. Júniusban 27 nap volt zivataros, 
július is zivatarosabb volt az átlagosnál, 
de a zivataros napok száma ekkor már 
elmaradt a júniusban megfigyelttől.

Kétszer kellett másodfokú hőségri
asztás elrendelni, az egyiket augusztus 
13. és 15. között, míg a másikat szep
tember 5. és 7. között.

Az elemzésben bázisidőszakként 
alapértelmezésben az 1971-2000-es 
éghajlati átlag szolgál.

2008-ban az országos évi középhő
mérséklet 11,5 °C volt, ami l,5°C-kal 
meghaladta az 1971-2000-es 30 éves 
átlagot (1. ábra). A lista első öt he
lyezettje, ami az évi középhőmérsék
letet illeti, a vizsgált 1901-2008. 
közötti időszak végén található.

1. ábra Az országos évi középhőmérsék
letek 1901 és 2008 között 

(15 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján)

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

mm

2. ábra Az országos évi csapadékösszegek 
1901 és 2008 között 

(58 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján)

Napfénytartam
Az éghajlatot alapvetően a földfelszín
re jutó napsugárzás alakítja. Országos 
átlagban 1934 óra a tényleges évi 
napfény tartam (1971-2000 átlag alap
ján), ami a fele sincs a csillagászatilag 
lehetséges értéknek. 2008-ban az átlag 
109%-ában, 2107 órán át sütött a nap 
hazánkban. A napsütéses órák számá
nak havi értékeit mutatja be a 3. ábra. 
Március és szeptember kivételével 
átlag feletti mennyiségű napsütésben

3. ábra A napsütéses órák havi összegei 
2008-ban és 1971-2000 között

volt részünk az év során. A sokévi 
menet maximuma júliusban van, 
azonban 2008-ban mégis augusztus 
volt a legnaposabb hónap. A sokévi 
átlagértéket is augusztus napfénymeny- 
nyisége múlta felül legnagyobb 
mértékben.

Hazánk területén a napfénytartam 
éves összege, országrésztől függően 
átlagosan 1750 és 2050 óra között 
alakul. Általában a Dél-Alföldön és 
Baranyában éri el a maximumát, míg 
minimuma az Alpokalján és az ország 
északkeleti részén van. A napsütéses 
órák éves összege 2008-ban 1861 és 
2315 óra között változott az ország 
területén. Ennek eloszlását mutatja a
4. ábra. A legnaposabb területek a 
Közép-Dunántúl és az ország délkeleti 
vidékei voltak, míg a legalacsonyabb 
értékeket a nyugati és az északi terüle
teken mérték.

4. ábra A napsütéses órák száma 
2008-ban

Hőmérséklet
Szeptember kivételével az év minden 
hónapjának országos középhőmérsék
lete, a sokévi átlag felett adódott (5.
ábra).

jan H l  2 1*C
febr mmwm 3. re

m árc M  1 .3 'C
á p r m  12*c
m áj ■  ős1 e
jú n mm  i.9*e
jú i 1 Ö.4*C

aug ■11.2*C
s z e p t -O.S*C ■

o k t MM 1.6’C
nov mmm 2.re
d ec mmm 2.2*0

2008. év M  1.5*0
5. ábra Az országos havi középhőmérsék

let eltérése a sokévi (1971-2000-es) 
átlagtól 2008-ban (15 állomás homoge

nizált, interpolált adatai alapján)
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2008. januárja az egész országban 
enyhébb volt a sokévi átlagnál (6. 
ábra). Január legmelegebb napján, 20- 
án Rábagyarmaton 17,5 °C-os napi 
maximumhőmérsékletet regisztráltak, 
amivel megdőlt az adott napra vonat
kozó százéves melegrekord. Ugyanaz
nap a január 20-ra vonatkozó éjszakai 
melegrekord is megdőlt -  Táton haj
nalban 9°C-os minimumhőmérsékle
tet regisztráltak.

Február -  hasonlóan az előző hó
naphoz -  enyhébb volt a sokévi át
lagnál. Országos napi hőmérsékleti 
rekord is született a hónapban, 26-án 
Túrkevén megdőlt az országos meleg
rekord: +20 fokot mértek, amire ezen 
a napon még nem volt példa a mérések 
kezdete óta.

2008. márciusa szintén enyhébb 
volt a sokévi átlagnál. Március leg
melegebb napján, 2-án Nagykanizsán 
20.5 °C-os maximumhőmérsékletet 
regisztráltak, ezen a napon ilyen 
meleget még nem mértek. Február 29- 
én és március l-jén Európán az Emma 
névre elkeresztelt viharciklon söpört 
végig, ami nagyon súlyos károkat 
okozott többek között hazánkban is. 1- 
jén délelőtt 120 kilométeres óránkénti 
sebességgel tomboló szélvihar 
érkezett meg az ország észak-nyugati 
területeire, ami később végigsöpört a 
fővároson és Pest megyén, illetve 
Békésben is. Országszerte nagy károk 
keletkeztek: a vihar fákat csavart ki és 
épületekben tett kárt.
_  15u
~  10  •s
1 » o e<3 0
ü
2  -5

6. ábra Napi országos középhőmérsékletek 
eltérése az (1971-2000) átlagtól 
2008. január, február, március

Hasonlóan az előző hónapokhoz, 
április is enyhébb volt a sokévi átlag
nál.

2008. májusa ismét melegebb volt a 
sokévi átlagnál. Május legmelegebb 
napján, 28-án Kecskemét K-pusztán 
34.1 °C-os napi maximumhőmérsék
letet regisztráltak, a hónap ezen

Január Február Március

napján ilyen meleget még nem mértek 
az országban a mérések kezdete óta.

Országos átlagban 2008 júniusa az 
átlagosnál melegebb volt. A közép
hőmérséklet a legtöbb helyen 20°C 
körül alakult. A legmelegebb időszak 
21-e és 26-a között volt, 23-án több 
mint 6 fokkal volt melegebb a szoká
sosnál.

J i á . +  J k .  A
m ■ w T *  f

Április Május Június

7. ábra Napi országos középhőmérsékletek 
eltérése az (1971-2000) átlagtól 

2008. április, május, június

Országos átlagban 2008 júliusa (8. 
ábra) alig volt melegebb az átlagnál. 
Kevéssel 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.

Augusztus az átlagnál melegebb 
volt. A legmelegebb időszak 12-e és 
15-e között volt. 15-én több mint 5 
fokkal volt melegebb a szokásosnál. 
Az augusztus 13-15 közötti meleg 
időszakban II. fokú hőségriasztás volt 
érvényben az országban.

Országos átlagban 2008 szeptem
bere az átlagnál hűvösebb volt. Ennek 
ellenére szeptember 6-án (36.7°C) és 
7-én (37.6°C) is megdőlt a napi orszá
gos melegrekord. Mind a két napon 
Szeged külterületen adódott a maxi
mum. Szeptember 5-7. között a nagy 
meleg miatt másodfokú hőségriasztás 
volt érvényben. 12-én egy hidegfront 
érte el hazánkat, ami jelentős lehűlést 
okozott. A melegrekordok után hideg
rekordok születtek. A szeptember 15- 
17. közötti időszak mindhárom napján 
megdőlt az országos hidegrekord.

■V-M t í  . J A arM f P r

Augusztus Szeptember

8. ábra Napi országos középhőmérsékletek 
eltérése az (1971-2000) átlagtól 

2008. július, augusztus, szeptember

Kékestetőn ezen a három napon csak 
4.6, 5.3 és 4.7°C volt a napi maxi
mumhőmérséklet értéke, amire a 
mérések kezdete óta nem volt még 
példa.

Október (9. ábra) az átlagnál me
legebb volt. Az ország nagyobb részén 
a normálhoz képest +1,5 +2 fok 
közötti eltérés volt tapasztalható. A 
sokévi októberi átlaghőmérséklettől 
legkevésbé az északkeleti és a nyugati 
országrész középhőmérséklete tért el.

2008 novembere az átlagnál ismét 
melegebb volt. Az ország nagyobb 
részén a havi középhőmérséklet +2.0 
+2.5 fokkal volt magasabb az ilyenkor 
megszokottnál. A napos, enyhe idő
járásnak köszönhetően Nyíregyházán 
másodszor érlelt gyümölcsöt a málna.

December az átlagnál melegebb és 
csapadékban gazdagabb volt. A szo
katlanul enyhe decemberi időjárásnak 
köszönhetően Mecsekben virágzott a 
hóvirág. A leghidegebb 29-én volt, 
ekkor az országos középhőmérséklet 7 
fokkal maradt el az ilyenkor szoká
sostól. Ezen a napon a minimumhő
mérséklet értéke több helyen, elsősor
ban az északi országrészben, -10 fok 
alattinak adódott. Ugyanezen a napon 
egy nap leforgása alatt a szálló por 
koncentrációja jelentősen megemel
kedett több hazai nagyvárosban, a fel
lépő erős inverzió miatt, de ekkor még 
szmogriadót nem kellett elrendelni.

9. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése 
az (1971-2000) átlagtól 

2008. október, november, december

10. ábra 2008. évi középhőmérséklet (°C) 
(57 állomás homogenizált, interpolált 

adatai alapján)
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Az országon belül 5,7°C és 13,4°C 
között alakult az évi középhőmérsék
let értéke (10. ábra).

A hőmérsékleti küszöbnapok száma 
2008-ban az alábbiak szerint alakult a 
sokévi átlaghoz képest: a meleg kü
szöbnapok száma meghaladta a nor
málértékeket, a hideg küszöbnapok 
száma pedig elmaradt azoktól.

Országos átlagban 12 nap volt téli 
nap, ez 13-mal kevesebb mint a szoká
sos, és 3 nap zord, ami 6 nappal ma
radt alatta a szokásos értéknek. Nulla 
fok alatti hőmérséklet 74 napon for
dult elő - a 30 éves átlagérték 96 nap.

2008-ban 85 nyári nap volt átla
gosan, ami 10 nappal több, mint a szo
kásos. A hőségnapok száma 27 volt, 
ami 7 nappal haladja meg az átlagos 
20-at. Mindössze 2 forró napunk volt, 
ami megegyezik az 1971-2000-es 
időszak átlagával.

Csapadék
Az elmúlt évben országos átlagban 
579 mm csapadék hullott, ami mintegy 
2%-kal haladta meg a sokévi 
(1971-2000-es) átlagot. Az év 5 hó
napjában fordultak elő átlag feletti, 7 
hónapban átlag alatti csapadékmeny- 
nyiségek; a legjelentősebb anomáliát 
februárban és márciusban regiszt
rálták (11. ábra).

jan 
febr 

márc 
ápr 
máj 
jún

jút
aug 

szep t 
okt 
nov 

dec * 11

19% [
1179%

85% □  
77% □

68% I i 
■

64% i i 
66 % I i

| 142% 
■  154%

115*.

1151%

2008 . év 1102%

11. ábra Havi csapadékösszegek 2008-ban 
az 1971-2000-es normál százalékában 
(58 állomás homogenizált, interpolált 

adatai alapján)

Az éves csapadékmennyiség orszá
gon belüli eloszlása tekintetében a 
legcsapadékosabb nyugati, délnyugat
dunántúli területek (12. ábra) és a 
hegyvidéki régiók csaknem két és fél
szer annyi csapadékot kaptak, mint az

Alföld középső területei. Az év során 
a legkevesebb csapadék (403 mm) 
Dunapataj térségében hullott, a legna
gyobb csapadékösszeget pedig (1001 
mm) Bakonyszücsön regisztrálták.

12. ábra A 2008. évi csapadékösszeg

Január országos átlagban szárazabb 
volt, mint a sokévi átlag. A hónap ele
jén országos ónos eső és intenzív jege- 
sedés, január végén pedig 6 megyét 
érintő, komoly károkat okozó szélvi
har miatt kellett harmadfokú (piros) 
riasztást kiadni.

Februárban tovább folytatódott a 
csapadékhiányos periódus. A középső 
országrészben a szokásos havi csapa
dékösszegnek csak 3-10%-a hullott.

Március országos átlagban csapa
dékosabb volt a sokévi átlagnál. Ez 
alapvetően esőből származott, azon
ban a hónap közepén kiadós havazás 
volt főként középhegységeinkben.

Április csapadékösszege országos át
lagban valamivel elmaradt az ilyenkor 
megszokottól. A hónap során több vi
harzóna is áthaladt az ország felett, 
melyek következtében a széllökés 
napi maximuma két alkalommal is 
meghaladta az eddig előfordult legma
gasabb napi értéket. Április 4-én 29 
m/s (Kab-hegy), míg április 19-én 
(Szerep) 25.4 m/s-nak adódott a maxi
mális széllökés sebessége. Április 
22-én megdőlt a napi csapadékösszeg 
maximuma is, Galgagyörkön 
55.1 mm-t regisztráltak.

Május csapadékösszege elmaradt 
kissé az ilyenkor szokásostól. Május 
20-án az erős szél és a helyenként 
nagy mennyiségben lehulló csapadék, 
helyenként jégeső elsősorban az Al
föld déli és középső részén károkat 
okozott. Gátér térségében a ziva
tarokból ún. szupercella fejlődött ki, 
amiben a viharvadászok tornádót is 
megfigyeltek.

Június az átlagosnál csapadékosabb 
volt, országosan mintegy 40 %-kal 
esett több eső az ilyenkor megszokott
nál. A csapadékösszeg országosan 100 
mm körül alakult, Sopron térségében 
viszont a havi mennyiség megkö
zelítette a 300 mm-t is. Állomásaink 
többségén 4-5 napon regisztráltak 10 
mm fölötti csapadékot. A legcsa
padékosabb napon, 26-án Sopron 
Brennbergbányán 114 mm eső hullott. 
Júniusban a sok csapadék mellett áüag 
felett alakult a zivataros napok száma 
is. Az 1971-2008 adatsorban 2008 
júniusa 1989 után a második legzi
vatarosabbnak adódott. Sopronhor- 
pácson 15 nap volt zivataros.

Júliusban is a csapadékösszeg or
szágosan 100 mm felett alakult. A kö
zéphegységekben 250 mm-t megha
ladó havi mennyiség is előfordult. 
Szolnok térségében közel háromszo
rosa volt a havi csapadék mennyisége 
a sokévi átlagnak. A hónap során az 
esős idő végig jellemző volt. A legcsa
padékosabb napon, 23-án a csapadék
összeg országos átlaga 24 mm felett 
volt, az állomásokon mért értékek is 
sok helyen meghaladták az 50 mm-t. 
A Bakonyban 100 mm feletti értéket is 
regisztráltak.

Augusztus csapadékban szegé
nyebb volt az átlagosnál, országosan 
csak 66%-a hullott le az ilyenkor 
megszokottnak. 8-án éjjel az országon 
átvonuló viharból jelentős mennyi
ségű csapadék hullott, emellett az erős 
szél fakidőléseket, felsővezeték szaka
dásokat okozott.

Szeptember csapadékban gazda
gabb volt a szokásosnál. Körülbelül 
15%-kal hullott több csapadék az 
ilyenkor megszokottnál.

Október szárazabb volt az ilyenkor 
megszokottnál. Bár a középső ország
részben egy-egy térségben adódtak 
olyan részek ahol a sokévi átlagnak 
megfelelő mennyiségű csapadék hul
lott, azonban ezek kivételével minden
hol kevesebb csapadék érkezett.

November ismét szegényebb volt 
csapadékban a szokásosnál. Az ország 
jelentős részén 50-80% közötti ala
kult a havi csapadékösszeg. Átlag fe
letti értékek a déli területeken fordul
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tak elő. 21-étől kezdődően a csapadék 
alapvetően hóból származott, a közép- 
hegységekben összefüggő hótakaró 
alakult ki. 30-án Mátraszentlászlón 
34 cm-es hóvastagságot mértek.

December csapadékban gazdagabb 
volt a szokásosnál. 5-én az ezen a na
pon eddig mért maximális csapadék
összeg rekordja megdőlt, ugyanis ek
kor Szuha Mátraalmáson 47 mm csa
padék hullott. Az országban a hónap 
mindegyik napján esett valahol csa
padék.

Az országos havi csapadékösszeg 5 
hónapban haladta meg a sokévi átlag
értéket. A legtöbb csapadék júniusban 
és júliusban hullott, míg a legkeveseb
bet februárban regisztrálták.

A mérhető csapadékmennyiségű 
(0,1 mm) napok számánál lényegesen 
kisebb értékeket kapunk, ha az 1 mm-t 
meghaladó hozamú napokat számol
juk össze. Ennél is kevesebb esetben 
észleltek a mezőgazdaság szempon
tjából is mértékadó mennyiségű (5 
mm) csapadékot. A 2008. évben a leg
több csapadékos nap márciusban, 
júniusban és decemberben, a legkeve
sebb pedig februárban fordult elő.

Az év hónapjainak felében az lmm- 
nél nagyobb csapadékhozamú napok 
száma a sokévi átlag értékét elérte, 
vagy meghaladta. Legnagyobb pozitív 
eltérés márciusban és júliusban adó
dott, míg a kevés havi csapadéknak 
köszönhetően a legkevesebb csapadé
kos nap februárban adódott.

Légnyomás
A légnyomás átlagos értéke a nagy
térségű időjárási képződmények gya
koriságát jellemzi. A tengerszinti lég
nyomás átlagos- és 2008. évi menetét 
mutatja be a 13. ábra oszlopdiagramja.

13. ábra A tengerszinti légnyomás havi 
átlagai Budapest-Pestszentlőricen 

2008-ban

Az átlagos évi menetben a maxi
mum januárban van, ekkor gyakorib
bak az anticiklonok. A minimum áp
rilisban jelentkezik, amikor nagyobb a 
ciklongyakoriság. A 2008. évi átla
gokat reprezentáló oszlopok azt mu
tatják, hogy a maximum egy hónap 
csúszással februárban jelentkezett, 
míg a minimum márciusra esett.

Szél
Az átlagos szélsebesség alapján ha
zánkat mérsékelten szeles területnek 
minősíthetjük. A szélsebesség évi átla
gai 2-4 m/s között változnak. Jelleg
zetes a szélsebesség évi járása (14. 
ábra), legszelesebb időszakunk a ta
vasz első fele (március, április 
hónapok), míg a legkisebb szélsebes
ségek általában ősz elején tapasztal
hatók.

jan mire máj júl szspt nov

14. ábra A szélsebesség havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen

A szokásosnál sokkal kevésbé volt 
szeles a 2008. év időjárása Budapest- 
Pestszentlőricen, de az évi menet 
megközelítően a sokévi átlagnak meg
felelően alakult. Az év legszelesebb 
hónapja a március volt. A legkisebb 
havi átlagos szélsebességet pedig 
októberben regisztrálták -  ezen hónap 
átlagos szélsebessége kétharmada volt 
a sokévi átlagértéknek.

Összeállította: Bella Szabolcs

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 
a 2008-as év szélsőségei, a mérés helye és ideje:

Q A legmagasabb mért hőmérséklet: 39.1 °C( Túrkeve, augusztus 15. 
o A legalacsonyabb mért hőmérséklet: -19.2 °C, Szentes, január 5. 
o A legnagyobb évi csapadékösszeg: 1001 mm, Bakonyszücs Kőrishegy 
o A legkisebb évi csapadékösszeg: 403 mm, Dunapataj 
o A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg: 114 mm, Sopron 

Brennbergbánya, június 26.
o A legvastagabb hótakaró: 34 cm, Mátraszentlászló, november 30. 
o A legnagyobb évi napfényösszeg: 2314 óra, Békéscsaba 
o A legkisebb évi napfényösszeg: 1861 óra, Kékestető

OLVASTOK

„Szabályta lan” hurrikánpálya
2008 november 6-án Nicaragua és Honduras partjai mentén egy trópusi 
háborgás hurrikánná fejlődött. M íg a karibi térség hurrikánjai általában 
„Zöld-foki szigetek” típusúak, amelyek nyugat-északnyugat felé mozog
nak, a Paloma nevet kapó hurrikán ezúttal a Kajmán szigeteket és Kubát 
érintve északkelet felé vonult. Erőssége időnként a 4. fokozatot is elérte az 
öt fokozatú skálán. Ilyen irányba haladó hurrikánok rendkívül ritkán for
dulnak elő, de 2008-ban kettő is így viselkedett. (Ehhez hasonló pályákat 
előzőleg 1999-ben és 1984-ben regisztráltak.)

A 2008. évi hurrikán szezon arról is emlékezetes marad, hogy Kuba 
szigete három igen erős hurrikántól szenvedett.

Weather, 2008. dec. Ambrózy Pál
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CIRRUS FELHŐKBEN VÉGZETT REPÜLŐGÉPES  
FELHŐFIZIKAI MÉRÉSEK ÉS EZEK ELEMZÉSE

Bevezetés
2008 áprilisában részt vettem az EUFAR (European 
Fleet fór Airbome Research) által Utrechtben szervezett 
Airborne Cloud and Aerosol Science nyári egyetemen. 
A projekt fő célja az volt, hogy széleskörű áttekintést 
nyújtson a PhD hallgatóknak a felhőket alkotó részecs
kék és az aeroszol-részecskék repülőgépes méréséről, 
beleértve a mérési technológiákat és az adatelemzést is. 
Ezen a rendezvényen húsz diák vehetett részt Európa 
különböző országaiból. Az első napokban tartott előadá
sok többnyire az aeroszol-részecskék közvetlen és köz
vetett hatásairól, illetve a hatások tanulmányozásához 
szükséges paraméterek repülőgépes méréséről szóltak. 
Ezen belül a részecskék optikai és mikrofizikai tulajdon
ságainak mérésével kapcsolatos legújabb eredményeket 
ismerhettük meg. Az utolsó három napon a 20 fős hall
gatóságot 6-7 fős csapatokra osztották. Mindegyik cso
port egy nap egy 2-2,5 órás mérést végezett a FAAM 
(Facility fór Airbome Atmospheric Measurements) csa
patával.

A légkörben lejátszódó mikrofizikai és dinamikai fo
lyamatok vizsgálatában egyre nagyobb szerepet kapnak 
az ún. in situ repülőgépes mérések. Ezek előnye, hogy 
számos fontos mennyiség, mint például hőmérséklet, 
feláramlási sebesség, aeroszol-részecskék koncentráció
ja, illetve a felhőket alkotó részecskék koncentrációja és 
méret szerinti eloszlása közvetlenül mérhető (Geresdi /., 
2004). Az alábbiakban egy repülőgépes mérés során 
gyűjtött tapasztalataimat szeretném bemutatni. Szó lesz 
a mérés tervezési folyamatáról, a mikrofizikai mérések
hez használt legfontosabb eszközök működési elveiről. 
Külön fejezetben foglalkozunk a mérési adatok ismer
tetésével és kiértékelésével.

Repülési terv
A repülést megelőzően számos előkészítési feladat el
végzésére volt szükség. A legelső feladat a célterület 
meteorológiai viszonyainak megfelelő repülési terv 
elkészítése volt. Az előrejelzés szerint egy észak-dél 
irányú front rendszer átvonulására lehetett számítani a 
repülés napján (1. ábra) (Calvo et al, 2008). Skan
dinávia felett anticiklon, illetve az Egyesült Királyság 
felett ciklon határozta meg az időjárást. A repülés célja
ként -  amit a várható időjárás és az előre jelzett légszeny- 
nyezés alapján határoztunk meg -  a légkörben található 
aeroszol-részecskék és a cirrus felhőket alkotó részecs
kék vizsgálatát tűztük ki.

Fel kellett készülnünk arra az esetre is, ha az időjárás 
nem az előrejelzés szerint alakul. A mi esetünkben ugyan
is a cirrus felhők kialakulása nagyon bizonytalannak 
tűnt. Cirrus felhők hiányában az alacsonyabb magassá-

1. ábra: Előrejelzés a repülés napjára (forrás: Met Office, 2008)

gokban lévő felhőkben történő vizsgálatok, illetve fel
hőtlen ég esetén a hajók és az olajplatformokról, 
valamint a Közép-Európából származó szennyeződések 
mérése jöhetett szóba. A végleges terv a pilótákkal 
történő egyeztetetés után született meg, akikkel megvi
tattuk a tervezett mérések, illetve a repülés lehetőségeit.

Megfigyelések
A 2. ábrán a repülés útvonala látható. Az felszállást 
követően alacsony magasságokban repültünk az Egye
sült Királyság légteréig. Észak-Norfolk felett egészen 
10058 m magasságig emelkedtünk. Emelkedés közben 
alacsonyabb magasságokban átrepültünk cumulus és 
stratocumulus felhőkön. Ereszkedéskor 10, illetve 7,5 km 
körüli magasságokban repültünk keresztül cirrus, illetve 
2 km alatt feltehetőleg stratus felhőn. Az aeroszol-ré
szecskék koncentrációját és méret szerinti eloszlását 
mind az emelkedés, mind a süllyedés során folytonosan 
mértük. A kisméretű vízcseppek (<  40 pm) detektálására 
alkalmas műszer (FSSP) hibája miatt felhőcseppek 
méret szerinti eloszlására vonatkozó adatok nem álltak 
rendelkezésre. Némileg kompenzálta ezt a hiányt a 
Johnson-Williams Liquid Content Probe mérőeszköz, 
melynek segítségével a vízcseppek keverési arányát tud
tuk meghatározni.

2. ábra: A repülés útvonala szélességi és hosszúsági fokok mentén
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A felhőfizikai mérésekhez használt műszerek
A PCASP-100 egy optikai elven működő eszköz, mely a 
szórt fény intenzitása alapján detektálja az aeroszol
részecskéket, és határozza meg azok méretét, mialatt egy 
hélium-neon lézer által kibocsátott fénysugáron halad
nak keresztül (3. ábra). A részecskék által szórt fényt 
egy Mangin tükör fókuszálja a detektorra. A részecskék 
méretét a részecskéken történő szóródás intenzitásának 
mérése alapján határozzák meg. Mivel a részecskék mé
rete összemérhető a sugárzás hullámhosszával, a szórást 
a Mie-féle szórási elm élet írja le. Méretük alapján 
(0 ,1-3,0 pm) 15 csatornába (méret intervallumba) 
különíthetők el a részecskék. A detektálás során megha
tározható a részecskék száma az egyes csatornákban.

Az FSSP-100 típusú berendezést a 0,3 és 20 pm közöt
ti vízcseppek detektálására használják (4. ábra). A  mé
rési adatokból következtethetünk a vízcseppek kiala
kulására, diffúziós és ütközéses növekedésére. Egy 
He-Ne lézer sugárnyalábját 0,2 mm átmérőjű, a beáram
ló levegő irányára merőleges tartományra fókuszálják. 
A vízcseppek által szórt fény egy része a prizmán és a 
gyűjtőlencséken keresztül ju t a detektorba. A prizma 
alsó oldalán található folt megakadályozza, hogy a fény 
akkor is a detektorba jusson, amikor nem halad át víz
csepp a fénynyalábon. így a prizma mérete és a folt miatt 
a 4°-tól a 12°-ig terjedő tartományban szórt sugarak ju t
nak el a detektorba. Az egyik detektort a prizmához 
hasonlóan árnyékolják, így a rendszer csak azokat a 
vízcseppeket tudja detektálni, melyek a fókuszpont két 
oldalán 1,5-1,5 mm-es távolságon belül metszik a fény
sugarat. A vízcseppek mérete a Mie-féle szórási törvény 
felhasználásával, a szórt fény intenzitásának ismeretében 
határozható meg. 15 csatornának megfeleltetett méret
intervallumban kerül tárolásra a detektált cseppszám. 
A méret meghatározásának hibája ± 20%. Ha a vízcsep
pek koncentrációja nagy, vagy a repülőgép nagy sebes
séggel repül, előfordul, hogy a lézersugáron nagyon 
rövid időn belül több vízcsepp is áthalad. Ilyenkor a 
rendszer tehetetlensége miatt csak egy vízcsepp kerül 
detektálásra. Az ebből származó hiba kb. 5%, ha a víz

cseppek koncentrációja kb. 300 cm '3, és hozzávetőlege
sen 30%-ra nő, ha a koncentráció eléri az 1000 c m 3-t.

A 2D-C, 2D-P típusú műszereket a nagyobb vízcsep
pek és jégkristályok detektálására fejlesztették ki (5. áb
ra). A  lézersugáron áthaladó részecskék árnyékot 
mintáznak egy lineáris dióda soron. A diódák által mért 
fényintenzitás kb. 4 MHz-es mintafelvételi frekvenciával 
kerül tárolásra. A részecskék és a diódasor egymáshoz 
viszonyított mozgása miatt az árnyékoló részecskék két
dimenziós vetületét kapjuk. A rendszer felbontó képes
ségét a repülőgép sebessége és a mintavételi frekvencia 
hányadosa határozza meg. A részecskék sorrendje a mű
szeren való áthaladás sorrendjének felel meg. A mérési 
tartomány felső határát a sorok szélessége határozza meg.

. r um riLjLiariiidLjL

fókuszált lézersugár

mérési felület

repülési irány

mérési tartomány

5. ábra: 2D-C, 2D-P műszer működési elve, és a műszerekkel 
detektált jégkristályok (a), illetve vízcseppek (b) árnyékképei 

(forrás: Geresdi /., 2004)
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A vízcseppek esetében az ámyékképek alapján viszony
lag kis hibával meghatározható a méret. A jégkristályok 
esetében viszont a kristály háromdimenziós alakja csak 
kisebb-nagyobb bizonytalansággal rekonstruálható. A de
tektáláshoz 32 diódát használnak, így a részecskéket 
méretük alapján 32 méret-kategóriába lehet elkülöníteni. 
A 2D-C 25-800 pm, a 2D-P pedig 200 -  6400 pm méret
intervallumba vizsgálja a részecskéket (Geresdi I. 2004).

A Johnson-Williams Liquid Content Probe (a további
akban JWLCP) a felhőkben lévő vízcseppek keverési 
arányát méri. Az eszköz működési elve a következő: a 
repülés során a vízcseppek egy fémhuzallal ütköznek. 
A fémszálat olyan erősen fűtik, hogy az összegyűjtött 
víz éppen elpárologjon. Az elpárolgáshoz szükséges hő 
arányos a vízcseppek teljes tömegével. Ebből az adatból 
kiszámítható a levegő egységnyi tömegében található 
folyékony halmazállapotú vízcseppek tömege (keverési 
arány). A mérés pontosságát számos tényező befolyá
solja, az alábbiakban csak néhány példát említenék: 
A műszerrel való ütközések során a 30 pm-nél nagyobb 
vízcseppek az ütközés következtében szétrobbannak, így 
a 30 pm-nél nagyobb vízcseppek keverési arányát a 
műszer alulbecsüli (Knollenberg RG., 1972). A jegese- 
dés a telítettséghez hasonlóan terhet jelent a műszer által 
leadott hőáramra, így ilyen esetben is alulbecsüli a keve
rési arány értékét (Strapp, J  W and Schemenauer, 1982).

Mérési adatok kiértékelése
A mért hőmérséklet, illetve a feláramlási sebesség verti
kális profilja a 6. ábrán látható emelkedéskor, illetve 
ereszkedéskor. A kondenzáció elvileg azokon a magas
ságokon következhetett be, ahol a hőmérséklet meg
egyezett a harmatpont hőmérséklettel: emelkedéskor
1- 2 km, 5.7-6.1 km, 7.1-7.9 km és 9.5-11 km magassá
gokban, ereszkedéskor 11-9.5 km, 1.9-1.5 km, illetve
2 -  1.6 km magasan. A repülés során nem találtunk olyan 
tartományt, ahol a feláramlási sebesség szignifikánsan 
meghaladta volna a 0 ms‘l-ot. A felszínhez közeli 2 km-

6. ábra: A hőmérséklet és a feláramlási sebesség vertikális profilja 
emelkedéskor (a), ereszkedéskor (b)

es rétegben megfigyelhető fluktuáció a határrétegben 
bekövetkező erős turbulens keveredéssel magyarázható. 
Az emelkedés során csökkenő amplitúdóval ugyan, de 
végig kimutatható volt a sebesség vertikális komponen
sének fluktuációja. Az ereszkedés során egyértelműen a 
leáramlás dominált.

A PCASP, 2D-C és 2D-P típusú berendezésekkel de
tektálható részecskék koncentrációjának vertikális pro
filját a 7. ábra, a JW LCP műszerrel detektált vízcseppek, 
illetve a 2D-C típusú műszerrel mért jégkristályok ke
verési arányának vertikális profilját a 8. ábra szemlélteti. 
Megfigyelhető, hogy az aeroszol-részecskék koncentrá
ciója az alsó 2 km-es légrétegben jelentős, ezen kívül 
egy kisebb csúcs a 8 km körüli magasságban jelenik meg 
ereszkedéskor. A felszín közeli magasabb koncentráció 
egyértelműen a felszíni forrásokkal magyarázható. A 9.a 
ábrán jól megfigyelhető, hogy felfele haladva hogyan 
csökken a néhány tized mikrométeres mérettartományba 
tartozó aeroszol-részecskék koncentrációja. Nincs bizo
nyítható magyarázatunk arra, hogy miért mértünk kiug
róan magas aeroszol-koncentrációt kb. 7.5 km-es magas
ságban. A 9. b ábrán látható méret szerinti eloszlás jelen
tősen eltér a felszínhez közel mért eloszlástól. A néhány 
tized mikrométernél kisebb részecskék koncentrációja a 
magassággal gyorsan csökken, ezen méret felett viszont 
alig változik. A felszín közeli és a felső troposzférában 
mért méret szerinti eloszlásokat összehasonlítva az is 
megfigyelhető, hogy noha a teljes aeroszol-részecske 
koncentráció 7,5 km magasan kb. egy nagyságrenddel 
kisebb, mint a felszínhez közel, a mikronos nagyságú 
részecskék koncentrációja több nagyságrenddel maga
sabb, mint a határrétegben. Az aeroszol-részecskék kon
centrációjának a felsőtroposzférában mért lokális maxi
mumára nincs bizonyítható magyarázatunk. A mikromé
ternél nagyobb részecskék lehetséges forrásaként szóba 
jöhetnek a London és Amszterdam reptereiről felszálló 
repülőgépek, amelyekből jelentős mennyiségű korom, 
szén és fém (Cr, Fe, Ni) részecske, illetve ezek keveréke 
kerül a levegőbe (Petzold, A. et. al, 1998). Ennek igazo
lásához természetesen szükséges lenne a detektált ré
szecskék kémiai elemzésére. A repülőgépeken kívül más 
forrásnak is hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy az aero
szol-részecskék koncentrációja meghaladja az 1000 c m 3 
koncentrációt, ugyanis a kondenzcsíkokban mért tipikus 
aeroszol-részecske koncentráció 10 cm'3 nagyságrendű.

Az FSSP típusú műszer hibája miatt sajnos nem tudtuk 
megfigyelni a felhőcseppek méret szerinti eloszlását. 
A JWLCP mérőeszköz csak a keverési arány meghatá
rozását tette lehetővé. Emelkedéskor vízcseppeket csak 
3 km-nél alacsonyabban, jégkristályokat pedig közel 10 
km-es magasságban detektáltunk. A vízcseppek keverési 
arányára 1334 m-es magasságban volt a legnagyobb, 
0,095 gkg'1, míg a jégkristályoké 9597 m-es magasság
ban 0.01 gkg '. Ereszkedéskor vízcseppeket három 
magassági tartományban mértünk. Első tartományban a
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magasabb cirrus felhőkben a vízcseppek és a jégkristá
lyok keverési arányára közel egyenlő értékeket kaptunk. 
Ez azt igazolja, hogy a nagy magasságokban található 
cirrus felhők is tartalmaznak túlhűlt vízcseppeket. 
Minden bizonnyal ezek a vízcseppek kisebbek voltak, 
mint 10 pm, ugyanis az ennél nagyobb vízcseppek biz
tosan megfagynak, ha a hőmérséklet -30 °C alá csökken. 
A keverési arány a magasság csökkenésével gyorsan 
csökkent, és 8 km felett néhány száz méterrel már 
gyakorlatilag nulla volt. A második tartományban (7,5-8 
km) -  az alacsonyabban fekvő cirrus felhőrétegben -  a 
vízcseppek keverési arányának gyors növekedése, majd 
csökkenése volt megfigyelhető. A lokális maximum (kb. 
0.015 g k g 1) magassága jó l megegyezik azzal a magas
sággal, ahol az aeroszol-részecskék koncentrációja 
jelentősen meghaladta az ebben a magasságban várható 
értéket. Ezen a magasságon a jégkristályok keverési 
aránya közel 0.07 gkg'1 volt. A felszínhez közeledve, 
2 km-es magassági szint felett detektáltunk először víz
cseppeket. A keverési arány lassan növekedve 600 m 
körüli magasságban érte el a 0,04 gkg'1 lokális maximu
mot. A megfigyelt árnyékképek és a hőmérsékleti 
értékek alapján valószínűsíthető, hogy a 2D-C és a 2D-P 
típusú műszerekkel jégkristályokat detektáltunk. A 2DP 
típusú berendezéssel detektált értékék sajnos nagy való
színűséggel hibásak a 2,5 és 7,5 km közötti tartomány
ban, ugyanis a mért koncentrációk minden egyes esetben 
csak egy-egy csatornán mért koncentrációnak felelnek 
meg, ez pedig nem tekinthető reálisnak. Ezt a feltéte
lezést az is igazolja, hogy ebben a tartományban sem a 
2D-C, sem a JWLCP típusú mérő eszközzel nem detek
táltunk jégkristályokat, illetve vízcseppeket (8. ábra). 
Emelkedéskor kb. 10 km magasan, ereszkedés esetén

7. ábra: A PCASP, 2D-C és 2D-P típusú berendezésekkel mért 
aeroszol részecskék és jégkristályok koncentrációjának magasság 

szerinti változása emelkedéskor (a) és ereszkedéskor (b)

pedig a 9.5 km-es, valamint a 7.5 km-es magassági szin
tek körül detektáltunk jégkristályokat.

8. ábra: Johnson-Williams Probe műszerrel mért vízcseppek keverési 
aránya (a), 2D-C típusú műszerrel mért jégkristályok keverési 

aránya (b)

9. ábra: Az aeroszol-részecskék méret szerinti eloszlása, a) ala
csonyabb magasságokban, b) nagyobb magasságokban, ahol Nsum 
az adott magasságon mért ossz aeroszol-részecske koncentrációt, 

h a magasságot jelöli

Jégkristályokra vonatkozó adatok kiértékelése során 
csak a 2D-C típusú műszer által szolgáltatott adatokat 
használtuk fel. A mérési adatok alapján két jól elkülönít
hető cirrus felhőréteg alakult ki kb. 10 illetve 7,5 km-es 
magasságban. A maximális jégkristály-koncentráció 
közel 100 11 volt mind a két felhőrétegben. Ez az érték 
jól egyezik a természetes eredetű aktív jégképző magvak 
-40 -  -50°C-on mért koncentrációjával (Rasmussen et 
al, 2002).

A 2DC típusú eszköz lehetővé tette számunkra, hogy 
a koncentráció mellett a jégkristályok méret szerinti 
eloszlását is tanulmányozhassuk. A 10. ábra a jégkristá
lyok tipikusnak tekinthető méret szerinti eloszlását 
mutatja különböző időpontokban. Az időpontok mellett 
a levegő hőmérsékletét is megadtuk. Jól látható, hogy ha 
a függőleges tengelyen logaritmikus skálát alkalmazunk, 
akkor a méret szerinti eloszlást leíró görbéink jó kö
zelítéssel egyenesek. Könnyű belátni, hogy ez azt jelen
ti, hogy a jégkristályok méret szerinti eloszlása expo
nenciális:

N(D) = N(/ - W) ( i)
ahol D a jégkristály átmérője, N0 és A pedig a függvény 
két paramétere. (Wolde M., Vali G., 2002).
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10. ábra: A 2D-C típusú műszerrel mért jégkristályok méret szerinti 
eloszlása különböző időpontokban 

(A lO.f ábrán a szaggatott vonal a mérési adatokra illesztett expo
nenciális eloszlást jelöli. Az No és a A az eloszlás paraméterei)

Mivel a mérések alapján mind a koncentráció, mind a 
keverési arány adatok rendelkezésre állnak, lehetőség 
van a (1) egyenlettel definiált két-paraméteres eloszlás 
illésztésére minden mérési időpontban. (Geresdi, 2004). 
Egy ilyen illesztett görbe látható a lOf ábrán. Az elosz
lás két paraméterét minden olyan időpontban meghatá
roztuk, amikor a mérőeszközeink jégkristályokat detek
táltak. A l l .  ábra szemlélteti No és A paraméterek verti
kális profilját. Jól látható, hogy míg az No több nagyság
rend szélességű tartományban változik, addig a görbe 
lefutásának meredekségét meghatározó A paraméter egy 
jóval keskenyebb tartományban marad. A 11.c ábra az 
No és A paraméterek összefüggését mutatja logaritmikus 
skálán. Ezen az ábrán is jól látható, hogy míg a meredek- 
ségi értékek csak kis intervallumban, addig a metszési 
paraméterek három nagyságrendben változnak. Ez azt 
jelenti, hogy a méret szerinti eloszlást ábrázoló görbék 
közel párhuzamosak egymással, ahogy ez egyébként a 
10. ábrán is látszik.

Az időjárás előrejelzésére kifejlesztett mezoskálájú 
modellekben a különböző típusú felhő- és csapadékele
mek keverési aránya a prognosztikai változó (Geresdi, 
2004), a koncentrációnak, mint újabb prognosztikai vál
tózónák a bevezetése túlságosan sok számítógép kapaci
tást igényelne. Egy prognosztikai változó ismeretében 
azonban az exponenciális eloszlást leíró függvénynek 
csak az egyik paramétere számítható ki, a másik értékét 
rögzíteni kell. Az általunk ismert mezoskálájú modellek 
többségében (pl. MM5 vagy WRF) a metszési para
métert (No) rögzítik, (erre példaként a Marshal-Palmer 
féle eloszlást lehetne említeni (Marshall and Palmer, 
1948)), és a keverési arány ismeretében határozzák meg

a meredekségi paramétert (A). Megfigyeléseink viszont 
azt látszanak alátámasztani, hogy a cirrus felhőkben le
játszódó folyamatok modellezése során célszerűbb a me
redekségi paramétert rögzíteni (pl. az általunk vizsgált 
eset alapján A 105 m '-nek választható), és a metszési 
paramétert meghatározni a keverési arány ismeretében. 
Ezt a módszert alkalmazták például a RAMS modellben 
is a hópehely aggregátumok méret szerinti eloszlásának 
vizsgálatánál (Cotton et al„ 1986).

11. ábra: No paraméter (a) és A paraméter (b) vertikális profilja, 
valamint az No és A paraméterek közötti összefüggés vizsgálata (c)

Összefoglalás
Az ACAS projekt keretében betekintést nyertünk az 
aeroszol-részecskék, illetve a felhőket alkotó részecskék 
repülőgépes vizsgálatába. A mérés során a levegőben ta
lálható aeroszol-részecskék és a cirrus felhőkben talál
ható vízcseppek és jégkristályok koncentrációjának 
magasság szerinti változását vizsgáltuk. A vizsgálatra az 
Északi-tenger déli részén, Rotterdam és Norfolk közötti 
területen került sor. Emelkedés során alacsonyabb ma
gasságokban található cumulus, illetve stratocumulus 
felhőkön repültünk keresztül.

Részletesebb elemzéseket lehetővé tevő méréseket 
azonban csak a kb. 10 és a 7,5 km magasságban található 
cirrus felhőkben végeztük. A 0,1-3 |am-es mérettar
tományba lévő aeroszol-részecskék esetén alacsonyabb 
magasságokban, illetve közel 8 km-es magasságban de
tektáltunk magas koncentráció értékeket. Az alacsonyabb 
magasságokban található részecskék Közép-Európa 
szennyezett területeiről, olajplatformok, illetve a hajók
ról származhattak, míg a 8 km körüli magasságban talál
hatók feltehetőleg részben a légifolyosón áthaladó repü
lőgépekről eredtek. A felhőcseppeket három magassági 
tartományban figyeltünk meg ereszkedéskor. A kb. 10 
km-es magasságban lévő cirrus felhőkben mért vízcsepp 
keverési arány nagyságrendileg megegyezett a jégkristá
lyok keverési arányával, míg az alacsonyabb magasság
ban található cirrus felhőkben a jégkristályok keverési 
aránya közel 0,05 gkg '-mal meghaladta a vízcseppekét.



20 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 1. szám

A méret szerinti eloszlás jellegéből következően a vizs
gált cirrus felhőkben a kisebb méretű jégkristályok na
gyobb koncentrációban voltak jelen.

A mérési adatok által szolgáltatott koncentráció és ke
verési arány adatok lehetővé tették, hogy két-paraméte- 
res exponenciális eloszlást illesszünk a mérési adatokra. 
A kapott eredmények alapján megállapítottuk, hogy míg 
a görbe meredekségét meghatározó X paraméter csak 
kismértékben függ a jégkristályok koncentrációjától és 
keverési arányától, addig az N 0 metszési paraméter jóval 
szélesebb intervallumban változik az általunk detektált 
eloszlások esetében. így a cirrus felhőkben lejátszódó 
mikrofizikai folyamatok modellezése során célszerű a 
meredekségi paramétert rögzíteni, és a metszési para
métert meghatározni a keverési arány ismeretében.
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KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket, amelyeket a kislexikonban szerepelnek]

reanalízis
Seres András Tamás és Horváth Ákos: Konvektiv je l
legű, nagy csapadékhozamú rendszerek ...

Meteorológiai mennyiségek olyan jellegű térbeli ana
lízise, amelyhez egy numerikus előrejelzési modell 
adatfeldolgozási / adatasszimilációs eljárás-együttesét 
használják.

mezoléptékű konvektiv komplexum (MKK, angol 
rövidítéssel MCC)
Seres András Tamás és Horváth Ákos: Konvektiv je l
legű, nagy csapadékhozamú rendszerek ...

Olyan nagy kiterjedésű, kör vagy ellipszis alakú fel- 
hötömb, amely legalább 6 órán keresztül megfigyelhető 
a meteorológiai műholdképeken, a -32 °C-nál hidegebb 
felhőtetővel rendelkező terület nagysága legalább 
100 ezer km2, a -52 °C-nál hidegebb felhőtetővel ren
delkező terület nagysága legalább 50 ezer km 2.

nowcasting modellezés
Seres András Tamás és Horváth Ákos: Konvektiv je l
legű, nagy csapadékhozamú rendszerek...

Olyan jellegű időjárási modellezés, amelynek időtáv

ja  legfeljebb a következő három órára teijed ki, de nem 
hosszabb hat óránál.

kompozit radarkép
Seres András Tamás és Horváth Ákos: Konvektív je l
legű, nagy csapadékhozamú rendszerek ...

Több, egyidőben végzett időjárási radarmérés eredmé
nyéből összeállított, az egyes radarok műszaki paramé
terei és mérési sajátosságai alapján összehangolt radarkép.

ökoton zóna
Papp Mónika: Erdőszegélyek mikroklíma befolyásoló 
szerepe

A zárt erdőállomány és a szomszédos nyílt terület 
határán kialakuló átmeneti zóna.

Transzekt
Papp Mónika: Erdőszegélyek mikroklíma befolyásoló 
szerepe

Növénytársulástani vizsgálathoz kijelölt mintavételi 
terület.

Összeállította: Gyúró György
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A FELSZÍN KÖZELI LEVEGŐ RÉTEGZŐDÉSÉNEK  
EMPIRIKUS BECSLÉSÉRŐL

Bevezetés
A felszín közeli levegő rétegződése sok tényezőtől függ. 
Ezek közül a tényezők közül a fontosabbak: a hőmérsék
leti profil, a szélnyírás, a széllökés, a felhőzet és a felszín 
érdessége. Következésképpen a rétegződés a hőmérsékleti 
profil, a szélsebesség, a szélirány ingadozása, a felhőzet, 
vagy valamilyen az előbbi elemekből származtatott 
mutató alapján (pl. Richardson szám) becsülhető. A becs
lésére szolgáló módszerek két nagy csoportra oszthatók: 
azokra, amelyeknél a becslés kisebb-nagyobb számítási 
eljárást igényel, és azokra, melyeknél a becslés a köny- 
nyebben megfigyelhető elemek csoportosításán alapul. Az 
előbbi módszereket „elméleti”, míg az utóbbiakat 
"empirikus" módszereknek nevezhetjük. Tipikus elméleti 
módszerek egyike pl. a Monin-Obukhov-féle hasonlósági 
elmélet (Mónin és Obukhov, 1954), a Richardson-szám 
(pl. Paulson, 1970; Sutherland és mtsai, 1986) vagy a 
Kazanski-Monin stabilitási paraméter (Sutherland és 
mtsai, 1986) számításán alapuló módszerek. Érdekesség
ből megemlítendő, hogy a Kazanski-Monin módszer szá
mításba veszi a földrajzi helyzet rétegződésre kifejtett ha
tását is! Az empirikus módszerek közül a legrégibb mód
szerek közé tartozik pl. Pasquill (1961) és Tumer (1964) 
módszere. A két megközelítés kb. egy időben jelentkezett, 
az alkalmazások pedig igen sokrétűek voltak: erdők, erdő
irtások (Pinker és Holland, 1988), szántóföldek és füves 
(Golder, 1972) területek felett, de városokban (Tumer, 
1964) is. A módszereket - a felszíntípusoktól függetlenül 
— a légszennyező anyagok transzmissziójának meghatá
rozása során is használják. Említsük meg ilyen vo
natkozásban pl. Fekete és mtsai. (1983) kiadványát. Az 
„empirikus” módszerek alkalmazása során az adott „em
pirikus” módszer és a valamelyik kiválasztott „elméleti” 
módszer összehasonlítása -  pl. verifikálási célokból -  
szinte szükségszerű volt.

E tanulmányban Pasquill (1961) és Monin-Obukhov 
(1954) módszer összehasonlítására kerül sor. Azért ha
sonlítjuk össze ezt a két módszert, mert a legrégibb és a 
legismertebb módszerek közé tartoznak. Az összehason
lítás inkább áttekintő jellegű és didaktikai célokat szol
gál. Az „empirikus” módszerek megismerése és az „el
méleti” módszerekkel való összevetése megkönnyíti az 
"elméleti" módszerek fizikai hátterének megértését és a 
felszín közeli levegő rétegződésének becslését. E tanul
mány célja az előbbi képességek fejlesztésének segítése 
az ELTE Meteorológiai Tanszék képzési folyamatában.

2. Adatok és módszerek
2.1. Az adatbázis
Összehasonlító vizsgálatunkat a braunschweigi (Német
ország) adatbázison végeztük. Ez tartalmazza a szinop

tikus állomáson mért globálsugárzást, légköri visszasu- 
gárzást, léghőmérsékletet, légnedvességet és szélsebes
séget. Az adatok 1992. április 28-tól május 3-ig tartó idő
szakra vonatkoznak és 15 perces időléptékben (összesen 
576 sor) vannak megadva. Bár a vizsgált időszak rövid, 
az időjárás igen változatos volt. Észlelhettünk ciklonális 
és anticiklonális hatásokat egyaránt, frontátvonulás is 
volt. A vizsgálatot csupasz talajra végeztük el. Azt 
tételeztük fel, hogy a talaj száraz (0= 0,14 m 3 mf3) és 
érdes (z0 = 0,1 m).

2.2. Pasquill módszere
A Pasquill-féle empirikus módszer (Pasquill, 1961) 
szerint a rétegződések típusai 6 kategóriába sorolhatók. 
Ezek az extrém stabilistól az extrém labilisig változnak. 
A kategorizálást és a kategóriák jelölését az 1. táblázat 
szemlélteti

Stabilitás Pasquill kategória

Extrém labilis A

Labilis B

Gyengén labilis C

Neutrális D

Gyenge stabilis E

Stabilis F

1. táblázat: A légköri rétegződést jellemző Pasquill-féle kategóriák

A kategóriák megállapítása, azaz a rétegződés becslése -  
az esetek többségében -  Tumer (1959) kritériumrendsze
rének alkalmazásával történik. Ezt a 2. táblázat szemlélteti. 
Láthatjuk, hogy csupán a szélsebesség esetében van szám
szerű leírás; a besugárzás és a borultság esetében ez hi
ányzik. Tumer (1964) a kritériumrendszerén később vál
toztatott, azaz teljes egészében számszerűsítette bevezetve 
egy új rétegződési kategóriát is. E módszert Pasquill- 
Tumer klasszifikációnak nevezik, de ezzel a részletesebb és 
objektívebb módszerrel mi most nem fogunk foglalkozni. A
2. táblázatban láthatjuk azt is, hogy a rétegződési kate
góriák számszerű határértékeinek becslése hiányzik.

A módszer alkalmazásához szükséges adatok: a szélse
besség, a besugárzás és a borultság. A módszer feltételezi, 
hogy a besugárzás és a borultság -  a módszer igényeinek 
megfelelően -  vizuálisan becsülhető. Az adatok hiányában 
azonban más becslési módszerek alkalmazása is lehetséges.

2.3. A borultság becslése
A borultság nem mindig ismert adat és áll rendelke
zésünkre. Az éjjeli időszakban a légköri visszasugárzás
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Szélsebesség 

(m s ')
Besugárzás Borultság

Erős Közepes Gyenge
Többnyire

derült

Többnyire

borult

<2 A A-B B

2-3 A-B B C E F

3-5 B B-C C D E

5-6 C C-D D D D

>6 C D D D D
2. táblázat: A Pasquill-féle rétegződést kategóriákra vonatkozó Turner-féle (Turner, 1959) kritériumok. A szélsebesség értékek 

10 m-es magasságra vonatkoznak. A felszíntípus: gyep, melynek érdessége 10 cm.

alapján becsülhető, nyilván akkor, ha ezek az adatok is
mertek. A kapcsolat nemlineáris, ez sok nehézséget 
okoz, de ha megnézzük a 2. táblázatot, láthatjuk, hogy a 
becslésnek nem kell pontosnak lennie. Mivel a használt 
adatbázisunkban vannak légköri visszasugárzási adatok, 
úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk a légköri visszasugár- 
zás számítására szolgáló empirikus képletek alkalmas
ságát a borultság becslésére. E becslések során használt 
tapasztalati képleteket az alábbiakban mutatjuk be.

Brutsaert (1982) szerint a légköri visszasugárzás Rldés 
a borultság mc közötti kapcsolat a következőképpen je l
lemezhető: . .

R u = R u M  + a ' m c ) '  (D
Bolz (1949) munkája alapján fc=2-vel, míg az a pa

raméter a felhőzet típusától függő paraméter. Mivel fel
hőzet típusát sem ismerjük, az a átlagos 0,22-os értéké
vel számoltunk. Az Ridc a derült égboltra vonatkozó 
légköri visszasugárzás. Brutsaert (1982) szerint

RIde s n T
(2)

ahol az £ae a légkör emisszivitása derült égbolt esetén. Az 
eac többféleképpen parametrizálható. M i a következő 
kettőt használtuk a rendelkezésre álló adatok miatt:

í

£ ae = U24 (3)
\ l a J

£ac =0,92-10‘5 -T i, (4)
ahol ea a levegő parciális vígőznyomása és Ta a levegő 
hőmérséklete a 2 m-es magasságban. A (3)-as egyenlet 
Aase és /dso (1978) parametrizációja, míg a (4)-es egyen
let az ún. Swinbank-féle (Swinbank, 1963) parametrizáció.

2.4. A légköri rétegződés becslése a Monin-Obukhov- 
féle elmélet alapján

A légköri rétegződés egzakt módon a M onin- 
Obukhov-féle hasonlósági elmélet alapján is becsülhető.

Az elmélet kulcsparamétere a Monin-Obukhov-féle hossz. 
Meghatározására iteratív eljárást alkalmaztunk. Az első 
lépésben -  neutrális rétegződést feltételezve -  meghatá
rozzuk a súrlódási sebességet, majd a szenzibilis és lá
tens hőáramot, ezekből pedig a Monin-Obukhov-féle 
hosszt. Ez utóbbi előjele alapján megállapítjuk a légköri 
rétegződést. Amennyiben azt kapjuk, hogy a rétegződés 
neutrális, a további számításokat be is fejezzük. Ha sta
bilis vagy labilis rétegződést kapunk, a második iterációs 
lépésben újra számítjuk a súrlódási sebességet, és a tur
bulens áramokat, valamint a Monin-Obukhov-féle 
hosszt, de ekkor már az adott légrétegződésre vonatkozó 
egyenletek alapján. Az iterációt addig folytatjuk, amíg a 
két egymás utáni lépésben kapott Monin-Obukhov-féle 
hosszak közötti különbség nem lesz kisebb egy adott 
küszöbértéknél, pl. 10 3-nál. Ha ez nem következik be pl. 
50 iterációs lépés után sem, a számításokat leállítjuk és 
az esetet nem konvergens esetnek minősítjük. A konver
gens esetekben nyilván az utolsó lépésben kapott ered
ményeket vesszük végeredménynek.

3. Eredmények
3.1. A rétegződés vizsgálata nappal 
Mivel minden időléptékben rendelkezünk a szélsebesség 
és a globál sugárzás adataival, valamint számítottuk a 
Monin-Obukhov-féle hosszt, Lmon-t, lerajzolhatjuk az 
Lmon és az adott állapothatározók közötti kapcsolatot. 
A Monin-Obukhov-féle hossz és a globálsugárzás 
közötti kapcsolatot a 3 ms '-nél kisebb, valamint az 
annál nagyobb szélsebesség értékek esetén az 1. és a 2. 
ábra szemlélteti. Vessük össze az 1. ábra eredményeit a
2. táblázat becslésével! Erős besugárzás esetén (kb. 400 
Wm'2 értékeknél nagyobb értékek) a rétegződés labilis, 
sok esetben extrém labilis, amikor az Lmon -1 és 0 között 
változott. A besugárzás csökkenésével (100-400 Wm-2 
értékek közötti tartomány) a labilitás mértéke láthatóan
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csökken, mert az ILmonl megnő. Látható az is, hogy a 
kiválasztott „elméleti” modellünk alapján ezekben az 
esetekben neutrális közeli, sőt stabilis rétegződés is le
hetséges. Ezzel szemben a Pasquill-féle, vagy az ehhez 
hasonló Tumer-féle modell alapján a rétegződés labilis, 
amikor kicsi a szél, vagy legfeljebb neutrális, amikor 
nagyobb a szél, de soha sem lehet stabilis (Pinker és 
Holland, 1988; Tumer, 1964; Fekete és mtsai., 1983). Ez 
egyértelmű eltérés a két becslés között. Azt viszont el 
kell vetnünk, hogy nappal nem lehetséges a stabilis 
rétegződés! Továbbá kicsi besugárzás (0-100 Wm"2 
értékek közötti tartomány) esetén az „elméleti” módsze
rünkkel kapott stabilis rétegződés igen gyakori. Ha ösz- 
szevetjük az 1. és a 2. ábrát, láthatjuk, hogy a 2. ábrán a 
szórás sokkal nagyobb, mint az 1. ábrán. Ez összhang
ban van a Pasquill-féle módszer becslésével, mert a 
szélsebesség növekedésével a labilitás csökken (nő az 
ILmonl), azaz a rétegződés mindinkább neutrálissá válik.

Lábra: A Monin-Obukhov-féle hossz és a globálsugárzás kapcsolata 
3 ms'-nél kisebb szélsebességek esetén

2. ábra: A Monin-Obukhov-féle hossz és a globálsugárzás kapcsola
ta a 3 ms'-nél nagyobb szélsebességek esetén

3.2. A rétegződés vizsgálata éjjel 
Az éjjeli vizsgálathoz nélkülözhetetlen a borultság isme
rete. Ezért előbb értékeljük a becsült borultságot és csak 
ezután térjünk rá a rétegződés elemzésére!

A borultság becslése
Mindjárt a legelején hangsúlyozzuk ki, hogy a 2.3-as 
fejezetben bemutatott empirikus képletek adatbázisai és 
a mi németországi adatbázisunk egymástól teljesen 
függetlenek. A (3)-as és a (4)-es képlet alapján kapott 
borultsági értékek a 3. ábrán láthatók. A számítások so
rán voltak olyan esetek is, amikor a mért légköri vissza- 
sugárzás kisebb volt, mint a számított derült égboltra 
vonatkozó légköri visszasugárzás. Az ilyen adatot rossz
nak tekintettük, ugyanis a szinoptikus térképek alapján 
abból indultunk ki, hogy a mért értékek többnyire borús 
égboltra vonatkoznak. Emellett kaptunk 1 feletti borult
ságot is, ami nyilvánvalóan fizikailag értelmezhetetlen. 
Ez mindkét légköri emisszivitás parametrizáció esetén 
megfigyelhető, de a (3)-as parametrizációval kapott 
eredmények egyértelműen jobbak a (4)-es parametrizá
cióval kapott eredményeknél. Nyilvánvaló az is, hogy a 
képletek alapján különválaszthatok a "többnyire derült" 
és a "többnyire borult" esetek egymástól. így az adott 
légköri visszasugárzás értékekhez hozzá tudtuk rendelni 
a kettő közül az egyik kategóriát.

3. ábra: A borultság időbeli menete a kétféle derült égre vonatkozó 
légköri emisszivitás parametrizációt használva. (3): Aase és Idso 
(1978) parametrizációja, (4): Swinbank (1963) parametrizációja.

A rétegződés elemzése
Az Lmon és a borultság közötti kapcsolatot a 3 ms '-nél 
kisebb, valamint az annál nagyobb szélsebesség értékek 
esetén a 4. és az 5. ábra szemlélteti. Mint ahogy lát
hatjuk a szél- sebességek szerinti elemzést ugyanúgy vé
gezzük, mint a nappali időszakban. Éjszaka az Lmon po
zitív értékű, azaz a rétegződés stabilis. A felhőzet növe
kedésével az Lmon is növekszik. A növekedés jellege 
egyformának, míg a kapcsolat nemlineárisnak mondható 
mindkét ábra esetében. A nemlinearitás talán tipikusabb 
a 3 ms '-nél nagyobb szélsebességek esetén (5. ábra). 
Láthatjuk azt is, hogy itt az esetek száma kisebb, mint az 
előbbi esetben.

A kapott eredmények összhangban vannak a Pasquill- 
féle módszer becslési eredményeivel. Például azzal, 
hogy kicsi szél esetén a rétegződés erősebben stabilis, míg 
a szél növekedésével e stabilitás csökken. Vagy éppen
séggel azzal, hogy a stabilitás mértéke a borultság nőve-
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A borultság és a Monin-Obukhov-féle hossz kapcsolata

4. ábra: A Monin-Obukhov-féle hossz és az éjjeli időszakban becsült 
felhőzet kapcsolata a 3 m s'-nél kisebb szélsebességek esetén

5. ábra: A Monin-Obukhov-féle hossz és az éjjeli időszakban becsült 
felhőzet kapcsolata 3 ms '-nél nagyobb szélsebességek esetén

kedésével csökken. Meggyőződhettünk arról is, hogy 
ebben az esetben nincs olyan jellegű ellentmondás az 
„elméleti” és az „empirikus” becslés között, mint ami
lyennel találkoztunk a nappali időszakban.

4. Befejezés
E munkában a felszín közeli levegő rétegződésének becs
lésére szolgáló Pasquill-féle és a Monin-Obukhov-féle 
módszert hasonlítottuk össze. A vizsgálatban a felszíntí
pusok különböznek. A Pasquill-módszer 10 cm-es érdes
séggel rendelkező gyepre, míg a vizsgálat a 10 cm-es 
érdességgel rendelkező csupasz talajra vonatkozik. Az 
érdesség azonban megegyezik és a vizsgálat szempont
jából e tény a fontos (Pinker és Holland, 1988). Az ösz- 
szehasonlítást nem a teljesség igényével végeztük el. 
Ehhez több mérésre és számításra lenne szükség. Az 
alapvető tendenciákról és tényekről azonban így is meg
győződhettünk: nevezetesen arról, hogy a lehetséges 
ellentmondások a két módszer között többnyire csak a 
nappali időszakban jelentkezhetnek, éspedig azért, mert 
a Pasquill-féle módszer szerint nem létezhet stabilis 
rétegződés a kisebb-nagyobb besugárzással rendelkező 
nappali időszakban. Ennek ellenére mondhatjuk, hogy a 
rétegződés „empirikus” módszerek használatával is sok
sok esetben sikeresen becsülhető.

Értelemszerűen vannak sokkal részletesebb összeha
sonlító vizsgálatok is. Ezek tudományos igényű tanul
mányok, ilyen pl. Golder (1972) vagy Pinker és Holland 
(1988) tanulmánya is. Golder tanulmányában az Lmon' 
és a Pasquill-féle kategóriák közötti kapcsolatot nomo- 
gramok formájában jellemzi. Tegyük hozzá azt is, hogy 
a különböző érdességekre vonatkozó nomogramokat 
szubjektív módon állapította meg. Pinker és Holland a 
Richardson szám és a Pasquill-féle kategóriák közötti meg
egyezést elemezte, inkább mellékes feladatként mintsem 
fő célként.

A jövőben a módszertant és az eredményeinket az ok
tatásban fogjuk hasznosítani. Ugyanis véleményünk 
szerint a felszín közeli levegő rétegződésének megál
lapítása legalább annyira fontos és alapvető feladat, mint 
pl. a felhőtípusok klasszifikálása.
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VULKANIKUS EREDETŰ PORFÁTYOL
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A Kasatochi-tűzhányó egy űrfelvételen

Az Aleut-szigetek az Alaszkai-fél
sziget íves meghosszabbításában fek
szik, attól nyugatra. Északi partjait a 
Bering-tenger kifejezetten jeges vize, 
a délit az alig enyhébb Északkelet- 
Csendes-óceán vize mossa. Ott talál
ható a japán hangzású, Kasatochi nevű 
tűzhányó, egy 3 kilométer átmérőjű, 
314 m magas lakatlan szigetvulkán, 
Alaszka Anchorage városától 1832 
kilométerrel nyugatra. A sziget alja 6 
kilométerrel a víz felszíne alatt fek
szik. Korábban bazalt- és andezites 
alapanyagú lávafolyásairól tudtak.

Az ismeretlenségből 2008. augusz
tus 7-én késő este tört ki a szó legszo
rosabb értelmében óriási robbanással 
vastag porfelleg és jóval több, 1,5 mil
lió tonna mennyiségűre becsült kén
dioxid dobódott a magasba. A por a 
földfelszíntől 12 kilométernyire szállt 
föl, a kén-dioxid viszont ennél is ma
gasabbra, körülbelül 20-25 km-re, a 
sztratoszférába, ahol jóval erősebb 
szelek fújnak, mint az életterünket 
képező troposzférában.

A por és a kén-dioxid széles felhőt 
alkotott, amelyet a heves légáramlatok 
viszonylag rövid idő alatt hatalmas tá
volságokra szállítottak. Az olvasóban 
most nyilván megfordul a gondolat: 
elképzelhető-e, hogy a tőlünk mintegy 
15 ezer kilométernyi távolságra levő 
tűzhányóból eljuthat-e bármilyen 
anyag? Hiszen a Kasatochi még a 
Washington állambeli St. Helens- 
vulkánnál is jóval messzebb van, amely
nek pedig az alsólégkörre, sőt minden
napi életünkre gyakorolt hatásairól 
már volt szó a Légkör oldalain e sorok 
szerzőjétől (Vulkanikus felhők - pusz
ta szemmel, 1993./3. szám), továbbá 
az Élet és Tudomány 1982733. szá
mában Légköri tünemények címmel. 
Ám a Kasatochi-vulkán legutóbbi 
tevékenysége messze elmarad a St. 
Helens 1980. május 18-ai kitörésétől, 
ilyenképpen műkedvelő és szakava
tott meteorológusok és csillagászok 
némi kétkedéssel fogadták a különös 
alakzatú felhőkről, rejtélyes szín- és

fényjelenségekről szóló beszámolókat 
(lásd az alábbiakat).

A műholdfelvételek arra utaltak, 
hogy az Aleut-szigetekről származó 
felhő ugyan nem alkotott egységes 
leplet, ráadásul idővel egyre vékonyo
dott, és mind jobban teijedt kelet felé. 
Augusztus 10-én az Egyesült Államok 
területén és az Atlanti-óceán északab- 
bi részén bukkantak a nyomára.

Három nap telt el, amikor tekintete
met rutinszerűen a kelő Nap környé
kére fordítottam. Különös, de szá
momra nem ismeretlen felhőre figyel
tem fel. Többé-kevésbé egyenes vona
lú, gyöngyházfényű fonalak bon
takoztak ki az idő előrehaladtával, 
amelyek sávozódást mutattak. Ezek 
kiteijedése csak a Nap környékére 
korlátozódott. Nem kellett mélyen az 
emlékeimben kutatnom, hiszen hason
ló jelenséggel igen gyakran találkoz
tam a nyolcvanas évek elejétől hó
napok, sőt évek folyamán - olykor 
napi rendszerességgel - a már említett 
Washington állambeli St. Helens, 
később a mexikói El Chichón (1982. 
április 4.) és a Fülöp-szigeteki Pina- 
tubo (1991. június 14.) tűzhányók, a 
Kasatochi-vulkánét külön-külön mesz- 
sze felülmúló kitörésének köszön
hetően. A fénytünemény másnap.

augusztus 14-én, majd 15-én ugyan
abban az időben és ugyanazon jel
leggel megismétlődött. Megfigyelése 
kizárólag igen tiszta, alsólégköri fel
hőktől lényegében mentes égboltot 
igényel. Ilyen kedvező időjárási 
körülmény legközelebb csak augusz
tus 18-án adódott. A jelenség látványa 
sokat még ekkor sem változott. Ezután 
hosszabb szünet következett.

Augusztus 30-án délután az égbolt 
nyugati felét borította el a ragyogó 
napfényben ezüstösen fénylő felhő. A 
finomszövésű szálak, csíkok össze
függő leplét nagyon jellegzetes sávok 
alkották. Ezek többnyire egymással 
párhuzamosak voltak, ugyanakkor 
nyugati és keleti irányban összefutni, 
konvergálni látszottak, ahogyan a 
messzi távolba vesző sok-sok sínpár 
tűnik összeérni két, egymással ellen
tétes helyen fekvő égtájban. Nagyon 
fönt lebeghetett az említett felhő, 
hiszen az ezüstös fonalak helyzetüket 
látszólag nem változtatták. Földfel
színtől számított magasságát 20-25 
kilométernyire becsültem. Aztán kö
rülbelül negyedórával napnyugta után 
bizonyossá vált: a felhőlepel valóban 
vulkanikus eredetű lehet, hiszen az

Folytatás a 29. oldalon
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ERDŐSZEGÉLYEK MIKROKLÍMA 
BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE

Bevezetés
A zárt erdőállomány és a szomszédos nyílt terület hatá
rán található átmeneti (ökoton*) zónában kialakuló erdő
szegélyek szerkezete és faj összetétele egyaránt meghatá
rozó szerepet játszik az erdőállomány mikroklímájának 
alakulásában (Wilmers, 1971). Szerkezetüket tekintve 
hirtelen emelkedő, függőleges falú, illetve fokozatosan 
emelkedő, lépcsőzetes megjelenésű erdőszegélyeket 
különböztethetünk meg (Bartha, 2000). A különböző 
termőhelyi körülmények között kialakuló erdőszegélyek 
szerkezet, illetve fajösszetétel szempontjából is jó l 
elkülöníthető részekre tagolhatok, egyrészt a magaskó
rós fajokból álló lágyszárú szegélyre, másrészt a főként 
fásszárú fajokból álló cserjés szegélyre (Weber, 2003). 
A fajgazdag, sűrű erdőszegély jelentős védelmi funkciót 
tölt be az erdő számára azáltal, hogy speciális mikroklí
ma viszonyokat hoz létre (Dierschke, 1977). A hazai sza
kirodalomban az erdők mikroklímájával kapcsolatos 
ismereteket Justyák és Víg (1997) foglalta össze.

Az erdőállomány, illetve a nyílt terület mikroklímája 
közötti különbségekről elsőként Schubert (1917) szá
molt be, az erdőszegélyekre jellemző mikroklimatikus 
viszonyokat Geiger (1971) írta le. Lauscher és Schwabl 
(1971) munkájukban a megvilágítottság erősségének 
mérésével foglalkoztak. Flemming (1964) összefoglaló 
tanulmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy a sze
gély kitettsége szintén jelentős mértékben befolyásolja a 
mikroklíma tényezők alakulását. Hazánkban elsőként 
Jakucs (1972) végzett vizsgálatokat molyhos-tölgyes 
bokorerdők (Cotino-Quercetum pubescentis), illetve a

szomszédos természetközeli rétek határán kialakult át
meneti zónában. Eredményei azt mutatták, hogy az át
meneti zónára sajátos mikroklíma jellemző, melyet első
sorban a besugárzás intenzitása határoz meg. Dierschke 
(1977) a lég-, illetve a talajhőmérséklet napi menetének 
alakulását vizsgálva megállapította, hogy a sűrű cseijés 
szegély védelmében található lágyszárú szegély mikro
klímája kiegyenlítettebb, illetve magasabb hőmérsékleti 
értékek jellemzik, szemben a nyílt területettel, illetve a 
zárt erdőállománnyal. Schulze et al. (1984) különböző 
égtáji kitettségű sövények esetében végzett mikroklíma 
vizsgálataik során megállapították, hogy az égtáji kitett
ség szerepe meghatározó az egyes mikroklíma tényezők 
napi alakulása szempontjából. Ugyanakkor a lég-, illetve 
a talajhőmérséklet alakulása a besugárzás intenzitásától 
is nagymértékben függ.

Jelen munkánkban azt kívánjuk bemutatni, hogy a 
különböző termőhelyi körülmények között kialakuló 
erdőszegélyek milyen mértékben befolyásolják az 
erdőállomány mikroklímájának alakulását.

Vizsgálati módszer
Vizsgálatainkat eltérő termőhelyi körülmények között, 
egy cseres-kocsánytalan tölgyes erdőállomány, illetve 
egy tölgy-kőris-szil ligeterdő és az ezekkel határos nyílt 
területek átmeneti zónájában végeztük. A mintaterületek 
jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk össze. Mindkét 
terület megközelítően sík, az átmeneti zónában kialakult 
erdőszegélyek déli kitettségűek.

Méréseinket 2006 augusztus 29-én és szeptember 1-
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A mintaterületek földrajzi-termőhelyi jellemzői
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jén végeztük. A mérési napokat túlnyomórészt derült, 
napos, csapadék- illetve szélmentes időjárás jellemezte, 
a léghőmérséklet maximum értékei 24-28 °C között vál
toztak.

Az átmeneti zónában kialakult erdőszegélyek mikro
klímájának jellemzésére három mikroklíma tényező 
(megvilágítás erőssége, léghőmérséklet, talajhőmérsék
let) napi menetének alakulását vizsgáltuk. Az egyes 
mintaterületeken a mikroklíma mérésekkel párhuzamo
san folyó növénytársulástani vizsgálatok során az erdő
szegélyre merőlegesen felvett transzekt* mentén össze
sen négy mérési pontot jelöltünk ki: a nyílt területen, a 
lágyszárú szegélyben, a cserjés szegélyben, illetve a zárt 
erdőállományban.

A megvilágítás erősségének mérésére LUXMETR 
PU150 jelű műszert használtunk, mellyel a talajfelszín
nel párhuzamosan, 1 m-es magasságban végeztünk 
méréseket. A műszer mérési tartománya 0-100000 lux, a 
kapott értékeket luxban adtuk meg.

A léghőmérsékletet szintén a talajfelszín felett 1 m-es 
magasságban mértük. A méréshez vízszintesen felfüg
gesztett állomási hőmérőt használtunk, melyet a fölé 
helyezett polisztirol lemez védett a közvetlen napsu
gárzás ellen.

A talajhőmérséklet mérése talaj hőmérővel történt, a 
talajfelszíntől számított 5 cm-es mélységben. Az árnyé
kolást ebben az esetben is polisztirol lemezzel oldottuk 
meg.

Az egyes mikroklíma tényezők mérését egymással 
párhuzamosan, 12 órás időtartamban, reggel 7 óra és este 
7 óra között óránként végeztük. A rendelkezésre álló 
hőmérők 0,5 °C-os mérési pontosságot tettek lehetővé.

Az egyes mikroklíma tényezők napi alakulását a Mic
rosoft EXCEL program segítségével készített grafiko
nokon (1-8. ábrák) mutatjuk be. A megvilágítás erős
ségének napi alakulását mindkét erdőtársulás esetében 
két-két grafikonon szemléltetjük, miután a nyílt terület 
és a lágyszárú szegély, illetve a cserjés szegély és az 
erdőállomány közötti jelentős nagyságrendi különbsé
gek figyelhetők meg a mért értékekben.

Eredmények értékelése
1. A megvilágítás erőssége (l^ f. ábra)
A cseres-kocsánytalan tölgyes erdőállományban, illetve 
a szomszédos parlagterület átmeneti zónájában a meg
világítás erőssége a déli órákig fokozatosan emelkedő, 
majd ezt követően csökkenő tendenciát mutat. Az 
ábrákon jól látható, hogy a lágyszárú szegély megvilágí- 
tottságának mértéke a parlagterülethez, a cserjés szegé
lyé az erdőállományhoz hasonló, ugyanakkor egymás
hoz képest nagyságrendileg jelentős különbséget mutat.

A növényállomány szerkezete nagymértékben befo
lyásolja a fényviszonyok alakulását. A cseres-kocsányta
lan tölgyes erdőállomány szegélyében a csertölgyek föl
dig hajló ágai letakarják a cserjés szegélyt, ezért a meg-

1. ábra: A megvilágítottság erősségének alakulása a cseres-kocsány
talan tölgyes erdőtársulás esetében (Gödöllői-dombság)

2. ábra: A megvilágítottság erősségének alakulása a cseres-kocsány
talan tölgyes erdőtársulás esetében (Gödöllői-dombság)

3. ábra: A megvilágítottság erősségének alakulása a tölgy-kőris-szil 
ligeterdő esetében (Kapuvár)

4. ábra: A megvilágítottság erősségének alakulása a tölgy-kőris-szil 
liget erdő esetében (Kapuvár)

világítottság mértéke itt az egész m érési időszak 
folyamán alacsonyabb marad, mint a kevésbé sűrű 
szerkezetű erdőállományban (2. ábra).

A  tölgy-kőris-szil ligeterdőnél a cseres-kocsánytalan 
tölgyes erdőállományhoz hasonlóan a mért értékek a déli 
órákig fokozatosan emelkedő, majd ezt követően csök
kenő tendenciát mutatnak. Kivétel ez alól az erdőál
lomány, ahol a legkisebb mértékben változnak a fényvi
szonyok és a maximumot a koradélutáni órákban érik el. 
Az egyes mérési pontokon kapott megvilágítottsági 
értékek nagyságrendileg és tendenciájukat tekintve is 
hasonlóak a cseres-kocsánytalan tölgyes erdőállomány
ban mért értékekhez. Eltérés található azonban a cserjés 
szegély esetében, ahol a délelőtt folyamán magasabb,
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délután viszont alacsonyabb értékeket mértünk, mint az 
erdőállományban. A tölgy-kőris-szil ligeterdő kife
jezetten sűrű cserjés szegélyének megvilágítottsága a 
délelőtt folyamán lényegesen jobb, mint a takarásában 
lévő erdőállományé, délután azonban ligetes szerkezete 
több fényt enged át.

2. Léghőmérséklet (5-6. ábra)
A z 5.-6. ábrán jól látható, hogy ellentétben a megvilágí- 
tottság erősségével, a léghőmérséklet esetében az egyes 
mérési pontokon mért értékek mindkét erdőtársulásnál 
nagyságrendileg hasonlóak, ugyanakkor a nyűt terület, az 
erdőszegély részei és az erdőállomány kevésbé válnak el 
egymástól. A cseres-kocsánytalan tölgyes erdőállomány 
lágyszárú szegélyében jóval magasabb hőmérsékleti érté
keket mértünk, mint a szomszédos parlagon. Ezzel szem
ben a cseijés szegélyben mért értékek alig különböznek az 
erdőállományban mért értékektől. A tölgy-kőris-szil ligeter
dő esetében a szántón, illetve a lágyszárú szegélyben mért 
értékek jobban elválnak egymástól, valamint a cseijés sze
gélyben és az erdőállományban mért értékektől.

Az ábrákon jól megfigyelhető a két erdőszegély eltérő 
szerkezetének hatása is. A tölgy-kőris-szil ligeterdő sűrű cser
jés szegélyének árnyékoló hatása következtében a lágyszárú 
szegély hőmérséklete a mérési időszak végére megegyezik a 
cseijés szegélyben, illetve az erdőállományban mért értékek
kel. Ugyanakkor a cseres-tölgyes erdőállomány esetében a 
szélső fák lehajtó ágai határozzák meg a szegély szerkezetét, 
minek következtében a lágyszárú szegélyben a déli órákban 
magasabb értékeket mértünk, mint a parlagon.
3. Talajhőmérséklet (7—8. ábra)
Az egyes mérési pontokon mért értékek mindkét erdőtár
sulásnál nagyságrendileg hasonlóak. A léghőmérséklet
tel szemben azonban a lágyszárú szegélyben mért 
értékek a nyűt területhez, a cserjés szegélyben mért 
értékek az erdőállományhoz állnak közelebb és jobban 
elválnak egymástól. A 7. és 8. ábrán jó l látható, hogy a 
talajhőmérsékleti értékek a mérési időszakban mindkét 
mintaterületen csak kismértékű ingadozást mutatnak.

Összefoglaló megállapítások
A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a nyűt 
terület és a zárt erdőállomány közötti átmeneti zónában 
befelé haladva az egyes mikroklíma tényezők paramé
terei csökkenő gradiens mentén változnak. Megegyező 
időjárási viszonyok mellett a megvilágítottság, a léghő
mérséklet, illetve a talajhőmérséklet napi alakulása 
erdőtársulástól és termőhelyi adottságoktól függetlenül 
hasonló tendenciát mutat. Az egyes mikroklíma 
tényezők közül a legnagyobb napi ingadozást a meg
világítás erőssége mutatja, míg a legkisebb napi inga
dozást a talajhőmérséklet értékeiben tapasztalható.
Az egyes mikroklíma tényezők esetében a mért értékek
ben mutatkozó eltérés részben a különböző termőhelyi 
adottságokból adódik. Ez a magyarázata annak, hogy a

5. ábra: A léghőmérséklet alakulása a cseres-kocsánytalan tölgyes 
erdőállomány esetében (Gödöllői-dombság)

6. ábra: A léghőmérséklet alakulása a tölgy-kőris-szil ligeterdő 
esetében (Kapuvár)

7. ábra: A talajhőmérséklet alakulása a cseres-kocsánytalan tölgyes 
erdőállomány esetében (Gödöllői-dombság)

8. ábra: A talajhőmérséklet alakulása a tölgy-kőris-szil ligeredő 
esetében (Kapuvár)

hűvösebb nyugat-dunántúli klímában található tölgy- 
kőris-szil ligeterdő esetében a mérési időszak minden 
időpontjában alacsonyabb léghőmérsékleti értékeket 
kaptunk, mint a kontinentális klímahatás alatt álló másik 
mintaterületen.

Vizsgálataink bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a ter
mőhelyi adottságok mellett az erdőszegély fajösszetétele 
és szerkezete szintén jelentős mértékben befolyásolja az 
erdőállomány mikroklímáját. Az erdőszegély, illetve 
ennek részeként a cserjés szegély hőmérséklet kiegyen
lítő hatása révén mintegy védelmi funkciót tölt be az 
erdőállomány számára. A sűrű szerkezetű szegély hatá
sára a megvilágítottság mértéke jelentősen lecsökken,
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ami a lég- illetve a talajhőmérséklet alakulására is ki
hatással van. A vizsgált erdőállományok esetében a lég- és 
talajhőmérséklet értékei a legkisebb ingadozást a cserjés 
szegélyben mutatják, ugyanakkor jól érzékelhető az 
erdőállomány mikroklímájának kiegyenlítésére irányuló 
hatás is.

Köszönetnyilvánítás
A mikroklíma mérésekhez szükséges műszereket a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának 
Kémiai és Termőhelyismerettani Tanszéke bocsátotta 
rendelkezésemre. Egyúttal köszönetemet fejezem ki 
konzulenseimnek, dr Bartha Dénes egyetemi tanárnak 
és dr. Berki Imre docensnek a vizsgálataim során nyújtott 
segítségükért, illetve hasznos tanácsaikért.

Papp Mónika 
Nyugat-Magyarországi Egyetem
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VÜLKANIKÜS EREDETŰ PORFÁTYOL
(Folytatás a 25. oldalról)

egyre sötétedő ég nyugati felén 
meghatározhatatlan alakú, de hatal
mas méretű, ciklámenlila színű fény
tábla jelent meg (a már látóhatár alatt 
levő Nap oldalirányból még képes 
volt megvilágítani azt, de úgy is 
mondhatjuk, hogy a sztratoszféra 
ama szintjében levő Kasatochi- 
vulkán fátyla számára még csak 
akkor volt napnyugta). A földi terep
tárgyak nyugat felé forduló oldala 
furcsa fényben úszott, mintha a 
naplemente után már kezdődne is a 
napkelte. A bizarr tüneményt a nyu
gati égbolt alján húzódó ragyogó 
narancssárgás, később mély-skar- 
látvörösbe hajló fény hatása még 
tovább fokozta. Ezt a jelenséget alpe
si fény néven is ismerik. Másnap, 
augusztus 31-én hajnalban negyed
órányival napkelte előtt az égbolt 
keleti felén látszott ugyanez.

Ahogy fölszállt a Nap, úgy jött elő 
s terjedt szét az égbolt mind nagyobb 
területére (s végül be is terítette azt) 
az előző napon észlelt finomszövésű,

ezüstösen vagy gyöngyházfényben 
világító, selymes hatású felhőfátyol, 
ami egyáltalán nem volt képes a Nap 
fényét elhomályosítani, sőt, az 
azúrkék égbolt átlátszósági fokát is 
csak alig gyengítette. Az egyes sávok 
feltűnő párhuzamos rendben sora
koztak, végeik nyugat-, illetve kelet 
felé összeértek. Negyedórával a Nap 
látóhatár alá ereszkedését követően a 
nyugati égbolt újra megigéző ciklá
menlila fénybe borult, alul pedig 
tűzpirosán lángolt.

A vulkanikus felhőfátyolnak mind 
a színi, mind pedig a finomszövésű 
rostos, fonalas szerkezeti felépítését 
illetően ugyanazt látták az Egyesült 
Államokból, Nyugat- és Közép- 
Európából. Napközben a napsugarak 
fényét egyszerűen csak szórta, ezüs
tösen fehér volt, este és reggel vi
szont azért öltözött színpompába, 
mert azt akkor csupán oldalról érte a 
napfény, úgymond súrolta, sze
münkbe így jóformán a narancssárga, 
a vörös és ciklámenlila fény jutott.

A látványért elsősorban a kén-dioxid 
volt a felelős.

Szeptember első napján a kelni 
készülő Nap környékén valameny- 
nyire még feltűnt az ezüstös felhőfá
tyol, de sem napközben, sem pedig a 
következő napokban többé már nem 
láttam. Hadd válaszoljak az írás ele
jén felvetett kérdésre: igen, valahol a 
földgolyóbisunk túlsó oldalán fekvő 
parányi, eleddig szinte ismeretlen 
sziget-vulkán torkából kidobódó por 
és gázanyag képes volt arra, hogy kö
rüljárja bolygónkat, és látványos 
fénytani jelenségekkel örvendeztesse 
meg az égbolt fürkészeit az északi 
félteke mérsékelt égövi sávjában.

Kósa-Kiss Attila

A szerző több, főleg Észak-Ameri- 
kából származó színes fénykép- 
felvételt is csatolt kéziratához, ezek 
fekete-fehérben sajnos nem adnák 
hűen vissza a megfigyelt jelenséget 
(szerk.megj.)
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HEGYFOKY EMLÉKÜLÉS DEBRECENBEN ÉS
TÚRKEVÉN

A túrkevei ünnepség elnöksége: Major György (MMT elnök), Cseh Sándor (polgármester), 
Németh István (ny. polgármester)

Hegyfoky Kabos katolikus pap és kli- 
matológus 1847. július 8-án született 
Új-Lesznán. Egerben végezte a teoló
giát, itt szentelték áldozópappá 1871- 
ben, és ugyanebben az évben mint 
káplán megkezdte munkálkodását 
Fegyvemeken. Lelkipásztori műkö
dését Kuszentmártonban, Tardoson, 
majd Bánhorváton folytatta, életének 
utolsó 28 évében pedig Túrkevén. Itt 
halt meg 1919. február 7-én, utolsó 
útjára az egész város elkísérte.

Papi szolgálata közben 1881-ben le
velet írt a Természettudományi Társu
latnak, amelyben meteorológiai szak
munkák után érdeklődött. Ezek után a 
meteorológiai intézet igazgatójához for
dult, felajánlva észlelői munkáját 
Schenzl Guidó igazgatónak. E kapcso
lat révén műszereket kapott, amiket 
Kunszentmártonba szállított, a későb
biekben pedig mindig magával vitte 
állomáshelyeire. Hallatlan akaraterővel 
és lelkesedéssel végezte a méréseket, 
megfigyeléseket, ezek eredményeinek 
feldolgozásával számos kérdésben ma
radandót alkotott. 37 évig, haláláig állt a 
meteorológiai intézet szolgálatában, 
mint külső munkatárs.

1979-ben, halálának 70. évforduló
ján a Magyar Meteorológiai Társaság 
kezdeményezte egy emléktábla fel
avatását Túrkevén, de csak egy em
lékoszlop felállítására került sor, ami
ről lemaradt, hogy plébános volt. 
Ugyanakkor egy utcát is neveztek el 
róla (keresztnevét elhagyva).

1992 júniusában a Magyar Mete
orológiai Társaság Debreceni Cso
portja a túrkevei önkormányzattal 
együttműködve tudományos emlék
ülést és megemlékezést szervezett 
Debrecenben és Túrkevén születé
sének 145. évfordulója alkalmából. Az 
emlékülés anyaga egy kötetben jelent 
meg. A túrkevei megemlékezés leg
fontosabb mozzanatai pedig a Hegy
foky életéről, klimatológiai mun
kásságáról és a magyar meteorológia 
fejlődéséről szóló előadások voltak, 
valamint sírjának felszentelése és

megkoszorúzása a templomkertben és 
emléktáblájának felavatása a róla el
nevezett utcában. Öt évvel később 
szintén közös megemlékezésre került 
sor Túrkevén.

Az idén február 13-14-én halálának 
90 éves évfordulójára emlékeztünk. 
Az első napon a Magyar Meteoro
lógiai Társaság Hajdú-Bihar megyei 
és a Szombathelyi Csoportja, valamint 
a Debreceni Egyetem Meteorológiai 
Tanszéke által Debrecenben közösen 
rendezett tudományos konferencián 
Puskás János foglalta össze Hegyfoky 
tudományos életútját. Ezután tudo
mányos diákköri dolgozatok hangzot
tak el a Nyugat-magyarországi Egye
tem és a Debreceni Egyetem hall
gatóinak előadásában az életút egy- 
egy jelentős mozzanatának részlete
sebb feldolgozásával. Az emlékülést 
17 szép poszter bemutatása zárta.

A diákköri előadások, poszterek 
története a következő:

2008 őszén a Magyar Meteorológiai 
Társaság Szombathelyi Csoportja pá
lyázatot hirdetett 3 fős csapatoknak, 
melynek témája Hegyfoky életének és 
munkásságának bemutatása. A pályá

zat 2 részből állt. A csapatok először 
egy posztert készítettek, melyben 
Hegyfoky munkásságának egy szele
tét mutatták be. A második részben 
pedig szóbeli előadás keretében ismer
tették kutatási eredményeiket. A pá
lyázatra 15 poszter érkezett, melyet 45 
hallgató készített. A bíráló bizottság a 
pályázatokat rangsorolta a poszter és 
az előadás alapján. A szombathelyi 
pályázat legjobbjai lehetőséget kaptak 
arra, hogy Debrecenben és Túrkevén a 
Hegyfoky konferencián és megem
lékezésen is előadást tartsanak 2009 
februárjában. A poszterek Szombat
helyről indulva nagy utat tettek meg, 
mert Debrecenben és Túrkevén is kiál
lítottuk valamennyit. Visszaérkezésük 
után a Nyugat-magyarországi Egye
tem könyvtárában egy kiállításon is 
láthatók, melyet a Meteorológiai 
Világnap alkalmából szervezünk, 
2009. március 25-én. Itt egy hónapon 
keresztül láthatják az érdeklődők az 
érdekes posztereket. A Debreceni 
Egyetem Meteorológiai Tanszéke 
pedig pályázatot írt ki Hegyfoky 
Kabos tudományos tevékenységének 
feldolgozására.
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A győztes pályaművek rövidített 
változatai a következő oldalakon talál
hatók. Szerzőik a Magyar Meteoroló
giai Társaság által felajánlott értékes 
könyvjutalomban részesültek.

A megemlékezés másnap Túrkevén 
folytatódott a Keviföld Alapítvány szer
vezésében. Az emlékünnepség szent
misével kezdődött a római katolikus 
templomban, ahol a liturgiát Kondé 
László püspöki helynök végezte. Ezt 
követően a templomkertben koszorúzás 
volt Hegyfoky Kabos sírjánál. Az 
ünnepség a városházán folytatódott, 
ahol Major György akadémikus, a 
Magyar Meteorológiai Társaság elnöke 
köszöntötte a résztvevőket.

Talpalló Piroska tűrkevei helytör
ténész méltatta Hegyfoky Kabos 
életútját. Elmondta, hogy Hegyfoky 
Kabos a meteorológia területén folya
matos kutatásai révén olyan hatal
masat alkotott, hogy halála után közel 
egy évszázaddal még mindig tanítják 
egyetemeken, főiskolákon megfigye
léseit és az azokból levont következ
tetéseket. Még életében Ferenc József 
Rend Lovagja kitüntetésben részesült, 
halála után pedig 1936-ban Hegyfoky 
Kabos Emlékérmet létesítettek, me
lyet meteorológiai megfigyelők és 
neves klimatológusok kaptak.

A második világháború után a 
Hegyfoky Kabos emlékérem kiadását 
megszüntették. Túrkeve Város képvi
selőtestülete és a Túrkevei Római Ka
tolikus Egyházközség kérelemmel 
fordult a Magyar Meteorológiai 
Társasághoz, hogy az emlékérem kia
dását állítsák vissza.

Az emlékezés fontos részeként túr
kevei általános iskolás és középiskolás 
diákok néhány héten át meteorológiai 
méréseket végeztek, s ezeket feldol
gozva következtetéseket vontak le. 
Ezekről számoltak be az emlékülés 
következő részében.

Az emlékünnepség részeként 54 ta
nuló készített grafikát, festményt, 
időjárással kapcsolatos témában. Eze
ket a képeket az ünnepség helyszínén 
kiállítottuk. A legjobb rajzok készítői 
elismerésben részesültek.

A debreceni konferencia előadásai 
rövidített formában itt is elhangzottak.

Mindkét rendezvényen részt vettek 
Hegyfoky Kabos testvérének dédunokái.

Túrkeve városa, a Római Katolikus 
Egyházközség és a Keviföld Alapít
vány ápolja Hegyfoky Kabos emlékét. 
A városban utca viseli a nevét, a temp
lomkertben található a sírja, mellette 
egy obeliszk, a templom falán pedig 
dombormű. Kerek évfordulókon min
dig megemlékeznek a tudós papról.

Németh István 
ny. polgármester, Túrkeve 

Dr. Puskás János 
főiskolai tanár, NYME 

Dr. Tar Károly 
tszv. egyetemi docens, DE
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H e g y fo k y  K a b o s  
é s  a  le g fo n to sa b b  

ta n u lm á n y a i
Hegyfoky Kabos 1847. július 17-én 
született a Szepes megyei Újlesz- 
lán, ami ma Szlovákiában található. 
Már gyermekkorában nagy érdek
lődést mutatott a természettudo
mányok iránt. Bár teológiát vég
zett, mégis kiváló klimatológus 
volt. 1873-ban a Természettudomá
nyi Társulat tagja lett. 1867-ben,

a Kiegyezést követően az MTA 
szükségesnek tartotta egy önálló 
Meteorológiai Intézet létrehozását. 
A munka nehezen ment, de Hegy
foky megfigyeléseivel és tudomá
nyos munkásságával fellendítette a 
hazai klíma megismerését.

1891-től Túrkevére került plébá
nosként. Itt élt egészen 1919. 
február 17-én bekövetkezett halá
láig. Tudományos tevékenységének 
nagy részét is az itt eltöltött idő 
alatt végezte.

Egyike a legnagyobb hazai és 
nemzetközileg elismert klimatoló- 
gusoknak. Hosszú évek során vég
zett megfigyelései és azok feldol
gozásai alapján kibővítette M a
gyarország klim atológiai irodal
mát. M unkái -  m elyek ma is 
helytállóak -  megismertették M a
gyarország éghajlati viszonyait. 8 
nagy önálló munkája volt. Élete 
folyamán összesen 300 írása jelent 
meg.

1886-ban jelent meg első na
gyobb munkája „Május havi mete
orológiai viszonyok M agyarorszá
gon” címmel. Ez a mű hozta meg 
számára az elismerést hazai tudo
mányos körökben. Hegyfoky az 
összes májusi éghajlati elemet 
figyelembe vette és elemezte. Ez a 
204 oldalas munka fontos témát 
boncolgat, mivel a mezőgazdaság 
szám ára az egyik legfontosabb 
időszak a május. Nem hiába szület
tek ezzel kapcsolatos népi szólások 
pl.: májusi eső aranyat ér.

M ásodik nagyobb munkája „A 
szélirány a Magyar Szent Korona 
országaiban” címmel jelent meg. 
Kutatásai alapján fontos következ
tetéseket vont le a hazánk szélvi
szonyairól. Mivel Túrkeve majd
nem  a Kárpát-m edence mértani 
közepén helyezkedik el így annak 
időjárási viszonyai, főleg szélvi
szonyai itt érvényesülhetnek a leg
jobban. Az Alföld éghajlati viszo
nyait, szélsőségeit Hegyfoky e 
munkájának következtében ismer
hetjük meg.

Ezen kívül rám utatott a tan
könyvek és a sajtó pontatlanságára,
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helytelen időjárási adataira és 
kijavíttatta őket. A tanítás, szemlél
tetés érdekében saját maga készített 
felhőhuzam és szélsebességmérő 
eszközöket.

Legnagyobb munkája a „A felhő
zet a Magyar Szent Korona orszá
gaiban ” címmel jelent meg. A mű 
a MTA Matematikai és Természet- 
tudományi Bizottságának felkéré
sére született meg. Hosszas kutatá
sok eredményeként 1899-ben 
készült el. 1871 és 1895 közötti 
időszak 244 állomásának adatait 
dolgozta fel. A témát 405 oldalon 
keresztül boncolgatja 22 táblázat és 
2 grafikus ábra segítségével. Alko
tásában kifejtette a felhőzet tanul
mányozásának fontosságát.

1888-ban a MTA kiadásában je 
lent meg „A környezet hatása a hő
mérőkre” című munkája, melyben 
az Alföld éghajlati viszonyait vizs
gálta. Berde Áron 1847-es kutatá
saira hivatkozott, aki azt mutatta be, 
hogy mekkora különbség van derült 
és borult napokon, mennyivel eny
hébb az időjárás télen borult, mint 
derült időben. Kutatásai e témában 
is mai napig helytállóak.

Hegyfoky Kabos halálának 90. év
fordulója alkalmából készített pá
lyázatunk célja a klimatológus által 
megfigyelt zivatarok bemutatása, a 
kunszentmártoni mérések és megfi
gyelések alapján. A feladat igen 
nehéz, hiszen a pályázat elkészíté
séhez nemcsak a tömérdek mennyi
ségű adat rendszerezésére, hanem 
éppúgy az ezekből fakadó következ
tetések megértésére is szükség van.

1882 és 1884 között Hegyfoky 
gyűjtőmunkába kezdett Kunszent- 
mártonban. Lejegyezte a főbb idő
járási elemeket, számba vette a hő
m érséklet, a légnyomás, a szél 
alakulását, mindezt azért, hogy át
fogóbb képet kapjon a zivatarok 
kialakulásainak feltételeiről. Az így 
összegyűlt adatokat, és a jelenségek 
magyarázatát a Természettudomá-

Hosszú évekig maga végezte 
megfigyeléseket, méréseket, me
lyek alapján tudományos munkáit 
írta. Európa más országainak ég- 
hajhati viszonyait is tanulmányoz
ta. Kutatásait összehasonlítva bebi
zonyította, hogy Magyarország ég
hajlata mezőgazdasági szempont
ból kedvezőbb a szomszédjainál. 
Gyakorlati és szervező tevékenysé
gének bizonyítéka, hogy a túrkevei 
állomás kiem elkedő fontosságú 
volt a Kárpát-medencében.

A Magyar Meteorológiai Társa
ság Választm ánya Réthly Antal 
javaslatára 1934. október 23-án 
em lékérm et alapított Hegyfoky 
Kabos emlékére, hosszú ideig tartó 
megfigyelései és kiváló klimatoló
giai m unkássága elismeréseként. 
Sajnos az em lékérm et 1950-es 
években megszüntették, mert az 
akkori rendszer nem nézte jó  szem
mel, hogy pap volt a névadó.

Antal Eszter, Csetényi Dorina, 
Hoffer Gábor 

földrajz szakos hallgatók 
Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Szombathely

nyi Közlöny 1885. áprilisi számá
ban ismertette, ezzel esélyt adott 
nekünk arra, hogy nagyobb rálátás
sal bírjunk e témában.

Ha napjainkban megfigyeljük a 
zivataros napokat, kémleljük az 
eget, és gyakorta fordítjuk tekin
tetünket a hőmérő felé, beláthatjuk 
azt, hogy a mi és tudósunk által 
észrevett észleletek között kísérte
ties a hasonlóság. Természetesen a 
mélyebb m egértéshez mélyreha
tóbb vizsgálódás szükséges, és ez 
az, amit a klimatológus nem mu
lasztott el. Irigylésre méltó türe
lemmel pásztázta az eget, szeme 
cikázott a hőmérő higanyszála, és a 
barométer között, ő volt az, aki iga
zán tudta mi jelent: megfigyelni.

Pályázatunkban mindvégig Hegy
foky gondolatmenetét követtük, ez

zel garantáltuk az égi háborúkat 
övező időjárási jelenségek hiteles 
bemutatását. Eszerint első fela
datunk az volt, hogy az 1882 ápril
isától 1884 októberéig észlelt ziva
tarokat elhelyezzük térben, és idő
ben. A mérések alapján kirajzoló
dott előttünk egy törvényszerűség, 
mely szerint a zivatarok kialaku
lásának valószínűsége azokon a hó
napokon és napokon a legnagyobb, 
amelyeken a hőmérő higanyszála 
legmagasabbra kúszik fel. A percre 
pontosan lejegyzett adatoknak kö
szönhetően megtudhattuk azt is, 
hogy a mennydörgések, záporok 
többsége a napi hőmérsékleti maxi
mumok beállta után jelentkezik.

Bár napjaink szeszélyes időjárása 
néhány ellenpéldával rukkolt elő, 
meg kell állapítanunk azt, hogy hő 
nélkül a zivatarok kialakulásának 
esélye minimálisra csökken. Ezt 
bizonyítja a 3 év alatt összegyűlt 
adat, amelyeket felhasználva a kli
matológus összevetette a zivataros 
és a zivatarmentes napok átlaghő
mérsékleteinek alakulását. Az így 
kapott értékeket a könnyebb megér
tés érdekében grafikon segítségével 
mutattuk be.

Az idáig levont konklúziók meg
őrzése végett a következő pontok
ban a légnyomás-, és hőmérséklet
értékek kontextusában vizsgáltuk a 
jelenséget. A 19. századi klimatoló- 
gusok többsége megállapította azt, 
hogy a zivatarok kialakulásához szük
séges hőmérsékletemelkedés, és a 
légnyomásbeli depresszió egyidejű 
jelenléte nem véletlen. Hegyfoky a 
kunszentmártoni méréseire támasz
kodva megpróbálta igazolni az elmé
letet, és azt tapasztalta, hogy a hő
mérséklet emelkedése mellett a lég
nyomás nagyobb mértékű ingado
zása is megfigyelhető. Miután 
táblázatokban rendszerezte a baro
méterről leolvasott értékeket, megál
lapította azt, hogy az általa megfi
gyelt zivataros napok többsége dep
ressziós napokra esik. Alaposan 
szemügyre vette a kivételeket is. 
Rájött arra, hogy nem csupán kisebb 
időjárási események, de éppúgy fron-

H e g y fo k y  K a b o s  a z iv a ta r o k r ó l
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tok határain kialakuló konvekciós 
feláramlások is okozói lehetnek a 
zivataroknak. A precíz klimatológus 
eredményeit a külföldi tanulmá
nyok közé emelte. Munkásságának 
értékét bizonyítandó az egyidejű 
észleletek és megállapítások köl
csönösen igazolták egymást.

Bár a klimatológus kevesebb em
lítést tesz tanulmányában, a követke
ző pontokban a felhő-, és csapadék
képződés folyamatát ismertettük 
fotók segítségével. Részletes és szer
teágazó megfigyelésekkel segítette 
munkánkat Hegyfoky a felhők vonu
lási irányának megállapításában. 
Mivel szabad szemmel nehéz meg
határozni a felhők mozgását, a tudós 
csak a tökéletesen kivehető irányok
kal dolgozott. Megállapította azt, 
hogy a zivatarok többsége nyugat
keleti vonalon, ezen belül is a nyuga
tias szelek hátán mozog.

Előadásunkban befejezésként a 
részletesebben taglalt időjárási 
jelenségeket a klimatológus szava
ival összegezzük:

„A hő párát fejleszt, sietteti a 
párolgást és szüli a felhőt, a zivatar 
fészkét.”

„A zivatar nem egyéb, mint 
kisebbszerű légnyomásbeli dep
resszió.”

„A zivatarok vonulása az alsóbb 
felhők vonulásával látszik egyezni."

A pályázati lehetőségnek köszön
hetően betekintést nyerhettünk 
Hegyfoky világába, jobban megis
merhettük azokat a folyamatokat, 
amelyek nem csupán a száz évvel 
ezelőtti eseményeket, de napjaink 
időjárási jelenségeit is kifogástala
nul magyarázzák. Azonban ne felejt
sük el azt sem, hogy Hegyfoky 
Kabos a zivatarok kutatása mellett a 
klimatológia valamennyi területén 
maradandót alkotott. Igazi tudós volt, 
akit nem a pénz vagy a siker hajtott, 
annál inkább a munka feletti belső 
megelégedettség, amely a természet 
titkait kutató emberi lelket eltölti.

Bakos Viola, Nánási Dávid 
földrajz szakos hallgatók 

Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Szombathely

H e g y fo k y  K a b o s m e g f ig y e lé s e i  a fe lh ő ze trő l  
é s  a  c sa p a d é k r ó l

Hegyfoky foglalkozott az időjárás
sal, az ahhoz kapcsolódó jelensé
gekkel, az éghajlati elemekkel 
egyenként (szél, hőmérséklet, fel
hőzet, csapadék) és egymással való 
viszonyukkal is. Megfigyelte az 
időjárás és a madarak kapcsolatát, 
cikkei jelentek meg azzal kapcso
latban is, hogy milyen hatással van 
az időjárás változása a madárvonu
lásra. Viszont az első helyre a fel
hőzetet sorolta valamennyi éghaj
lati elem között.

Hegyfoky a borultsági fokok 
gyakoriságát napról-napra változá
suk alapján is vizsgálta 1892 és 
1896 között Túrkevén, mert kí
váncsi volt, hogy vajon egyenlő 
időtartamúak-e a derült (0-19), a bo
rongó (20-80) és a borult (81-100) 
időszakok vagy sem. Megfigyelései 
alapján megállapította, hogy az 
egyenlő felhőzetű időtartam több
nyire egy napos, a derült idő leg
tovább tavasszal, legrövidebb ideig 
télen tart, a borongó időtartam leg
hosszabb nyáron, legrövidebb té
len, a borult időszakok leghosszab- 
bak télen, legrövidebbek nyáron. 
Vagyis a felhőzet szempontjából a 
tél a legváltozékonyabb évszak. 
Általában a borongó időszakokat 
vehetjük a leghosszabbaknak, mi
vel az önmagában nagyobb %-ot 
(60) foglal magában, mint a másik 
kettő 20-20%-kal.

Hegyfoky 10 éven keresztül, 
1893. október 1-jétől 1903. szep
tember 30-ig reggel 7, délután 2 és 
este 9 órakor feljegyezte, hogy mi
lyen gyorsan haladtak a felhők 
Túrkevén. Nem állt rendelkezésére 
tudományos műszer, hanem saját 
maga által alkotott szerkezettel 
végezte ezeket a megfigyeléseket, 
ami lényegében egy kb. 5,4 méter 
magas szilfára erősített 0,6 méter 
átmérőjű drótkör volt, s feljegyezte, 
hogy a 16 égtáj felől érkező egy- 
egy felhőpont hány másodperc alatt 
haladt át a drótkömek valamely 
átmérőjén.

A 10 éves átlagok alapján a kö
vetkezőket vonta le:
• a szél tavasszal a legerősebb, ősz

szel a leggyengébb;
• a felhők minden régiójában télen 

a legnagyobb, nyáron a legkisebb 
sebesség van.

Érdekességek a 10 éves mérési idő
szak alatt:

• legnagyobb gyorsaság 2 másod
perc volt, mely alatt egy stratus- 
darab a körön átvonult, ilyen eset 
több is volt;

• leglassabban pedig egy cirrus- 
pont vonult át K-ről 1901. au
gusztus 18-án este 7 órakor, még
pedig 840 másodperc alatt. Ezen 
a napon egész Európa fölött 
légnyomásbeli maximum terült 
el, melynek középpontja Német
ország ÉNY-i területén volt. 
Hegyfoky megfigyelései még ar

ra is kitérnek, hogy a felhők vo
nulása viharágyúzás nélkül is vál
tozik, mivel Túrkevén sosem alkal
mazták, s a különböző jelenségek 
ugyanúgy megfigyelhetőek voltak. 
A viharágyúzás haszontalanságát 
támasztja alá még két olasz észlelő 
Rizzo és Dr. Pochettino megfigye
lése is. A jégeső ellen így ez sem 
nyújt védelmet, mint ahogyan a vil
lámhárítók sem. Ugyanis a jégeső
nek nem az elektromosság az oka.

Hegyfoky csapadékra vonatkozó 
megfigyeléseiből kiderül, hogy en
nek a népies szólásnak: „a füst le
csap, eső lesz”, van alapja, mivel 
100 eset közül 74 bevált.

Azonban ez olyan ellentmondás
hoz vezet, mely szerint a füst lecsa
pása inkább magas légnyomás ide
jén tapasztalható, viszont akkor 
nem szokott eső esni; illetve, hogy 
rossz égés után mégis esett eső. Ez 
azzal magyarázható, hogy csapa
dékra csak a füst lecsapása után pár 
nappal kell számítani, am íg az idő
járás megváltozik. A füst lecsapása 
magas légnyomás idején pedig di- 
rekt bizonyíték a leszálló légáram
latokra.
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Hegyfoky 1912. december 6. és 
1917. február 28. között két mérő
vel végzett csapadékmérést, ami az 
esőre, a hóra, a jégesőre, a darára, a 
zúzmarára, a ködre és a harmatra 
vonatkozik. A régi mérőnek a fel
fogó edénye 1/10, az újabbé 1/20 
négyzetméter felfogó területű.

Hegyfoky a régi mérővel 1882. 
március 21-étől 1917. február 28- 
áig mérte az esőt. Ilyen mérőt hasz
náltak akkoriban valamennyi mete
orológiai állomáson 1871, vagyis a 
Meteorológiai Intézet felállítása 
óta. Ezt a mérőműszert a Bécsi 
Intézettől vették át.

Hegyfoky Kabos, amikor a szél 
tanulmányozásához hozzáfogott, 
csak azoknak az állomásoknak az 
adatait használta fel, amelyek 
ugyanabból az időszakból valóak. 
A szél és szélcsend átlagos gyako
riságának m egállapításánál az 
1876-1885 közötti időszakot vette 
figyelembe. Valamennyi állomás 
adataiból átlagot számított. Mivel 
az évszakok nem állnak egyenlő 
számú napokból, ezért a pontosság 
kedvéért a szélcsendes napok gya
koriságát az évszakok napjainak %- 
ában fejezte ki. Az adatok feldolgo
zásából azt az eredményt kapta, 
hogy a szélcsendes napok minimu
ma 120 helyen tavasszal, 37 helyen 
nyáron, 29 helyen télen, s 22 helyen 
ősszel fordult elő. Tehát nem csak 
általában, hanem valóban is az állt 
fent, hogy országszerte csendes idő 
legritkábban tavasszal volt. A he
gyek nem csak eltérítik, hanem fel 
is tartóztatják a szelet. Ezért csak 
azoknak az állomásoknak az adatait 
vette figyelembe, amelyek az Alföl
dön fekszenek. Ugyanolyan átla
gok jöttek ki, mint az egész ország
ra vonatkozóan.

Hazánk szélviszonyainak tanul
mányozása során arra eredményre 
jutott, hogy: „az uralkodó szél 
irányára nagy hatással látszanak 
lenni hazánk domborzati viszonyai. 
A kép általános vonásait azzal

Az új, Hellmann-féle esőmérő
höz képest a régi szuronyzáros eső
mérő több vizet fogott fel, Hegy
foky mérései alapján 11,18%-kal 
többet. Viszont amikor szuronyzá
rat tettek rá, 11 hónapnyi mérés 
csak 0,76%-kal adott több vizet, 
m int a Hellman-féle mérő esetében. 
Hegyfoky visszamenőleg 10,42 %- 
kai csökkentette a mért csapadéka
datait egészen 1892-től 1912. de
cember 6-áig, hogy 25 éves adatso
ra egyöntetű legyen.

Hegyfoky a meteorológiában út
törő munkát végzett, a tudományos 
irodalom  hiányosságainak pótlá

fejezhetjük ki, hogy a szél, miként 
a víz, alacsonyabb fekvésű tájakra, 
tehát a hegyről a rónára tart.” A 216 
vizsgált állomás közül az uralkodó 
szél irány-gyakoriságának első he
lyén az északi, másodikon a déli 
szél állt. Véleménye szerint a völ
gyek és hegyoldalak vannak hatás
sal a két leggyakoribb szél ellen
kező irányára, m ert völgyekben és 
hegyoldalakon úgy fúj a szél, hogy 
éjjel a völgyekből kifelé s a hegy
oldalakról lefelé tart, nappal pedig 
ellenkezőleg, a völgyekben és 
hegyoldalakon fölfelé igyekszik.

A szél fordulására vonatkozó meg
figyelései alapján rájött arra, hogy ami 
a síkságon történik az ugyanúgy a 
hegyek között is észlelhető, mert a 
völgyekben is fordul a szél. Megál
lapításai szerint a völgyekben és tor
kolatuknál fekvő vidéken a szélfor
dulás délben ellenkező irányú, mint 
reggel, de este megint csak onnan fúj, 
ahonnan reggel. A síkságon a jobbra 
történő fordulás, a hegyek csúcsain és 
az alsó felhők magasságában a jobbra 
ás balra fordulás egyaránt gyakori. 
A szélfordulás nem minden égtáj
ról érkező szélnél ugyanaz. Más jel
lemzi a déh és északi szeleket. A déli 
szelek délelőtt a leggyakrabban a sík
ságon szoktak jobbra fordulni, ez a 
fordulás délután hat a hegycsúcsokra 
és az alsó szintű felhőkre. Az északi 
szelek a felső szintű felhőknél balra

sára törekedett. Élete harmóniában 
telt. Össze tudta egyeztetni az egy
ház és önmaga hitbeli elvárásait a 
természettudományok kutatásával. 
Ez a belső nyugalom engedte, hogy 
elmerüljön a természet megfigyelé
seiben. Ez hajtotta, folyton dolgo
zott valamin, és újabb célokat tű
zött ki maga elé. Nagyon termékeny 
szakíró volt, s ezzel állít ösztönző 
példát az újabb nemzedékeknek, a 
jövő meteorológusainak.

Csikány Barbara 
földtudományi szakos hallgató 

Debreceni Egyetem

fordulnak, majd ez áthat a hegycsú
csok szintjére.

Hegyfoky szerint, ha Magyar- 
ország hőmérsékletét az izotermák 
alapján ítéljük meg, azt lehet mon
dani, hogy akkor az ország déli 
részén 11°C, közepe táján 10°C, 
északi vidékén a 9°C izoterma vo
nult végig, a tengerparton 12-15°C 
izotermák is voltak, de csak kis 
területen. Kiválogatott az ország 
keleti, nyugati vidékéről valamint a 
Nagy- Alföldről 16-16 állomást, 
amelyek ugyanazon a szélességen 
helyezkednek el és kiszámította 
átlagos értékeiket. Ugyanazon a 
szélességen találhatóak, de télen 
hűvösebb van a nagy-alföldi állo
másokon, mint a nyugatiakon.

A levegő főleg március végén és 
április elején melegszik. Bár a nap
palok melege nő, az éjszakai hő
mérséklet lassan emelkedik. A nap
pal kapott hőt éjjel ksugározza a 
föld felszíne, ezért sokszor ezzel 
együtt já r a dér és a fagy.

Az éjjeli legkisebb hőfok megha
tározásához a Kamermann által 
ajánlott módon Hegyfoky észlelé
seit feldolgozta, amely a pszich- 
rom éter nedves hőm érőjének a 
megfigyelésén alapult. Észleléseit 
1884. és 1885. évi két tavaszi 
hónapban, áprilisban és májusban 
jegyezte fel. A megfigyelések ered
ményeit e képpen foglalta össze:

H e g y fo k y  K a b o s  a s z é lr ő l  é s  a h ő m é r s é k le tr ő l
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• A levegőnek legkisebb éjjel hőfo
kát kisebb-nagyobb valószínű
séggel már az esti órákban meg
lehetett határozni.

• Füves talajon annál jobban süly- 
lyed éjjelenként a hőfok, minél 
szárazabb a levegő, minél derül- 
tebb az ég és minél gyengébb a 
légáramlat.

• Derült éjjeleken, szélcsendes idő
ben, mikor a levegő nagyon szá
raz, az éji hőkisugárzás 4-5, sőt 
7°C-ra is emelkedik.

• Tavaszi éjjeleken, amikor a 
pszichrométer nedves termomé
tere este mintegy 7°C-ot muta
tott, a levegőnek a hőmérséklete 
másfél méter magasságban a talaj 
fölött, fedett helyen mintegy 
4°C-ra, a földfelszínen 0°C-ra is 
süllyedhet, s így az előző pont
ban említett körülmények között 
fagytól lehet tartani.

Molnár Szilvia 
földtudományi szakos hallgató 

Debreceni Egyetem

H e g y fo k y  K a b o s  
az 1887-88. évi 

hóolvadásről
Hegyfoky Kabos nagy érdeklődés
sel fordult a meteorológia és az 
éghajlattan felé. Előbb saját költ
ségén, majd 1882 tavaszától az 
Országos Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet felszerelésével 
meteorológiai észleléseket végzett. 
37 éven át rendszeres és igen meg
bízható észleléseivel igen jelen
tősen hozzájárult az Alföld éghaj
lati és időjárási viszonyainak meg
ismeréséhez.

Az 1887-88. évi télnek legfel
tűnőbb jellemzője a nagy hó volt, 
mely Hegyfoky Kabos akkori tar
tózkodási helyén, Tardoson három 
hónapig állandóan borította a föl
det. Az első hó december 11-én 
esett, március 14-én kertjében, 
március 17-én pedig a szántóföl
deken is elolvadt. A hóréteg, mely
nek magasságát naponként délután 
kettőkor a kertjében felállított mé-

rőrúdon olvasta le, kisebb-nagyobb 
ingadozásokat mutatott. A legki
sebb hóvastagság (3 cm) december 
19-én, a legnagyobb (36 cm) pedig 
február 25-én volt. E hóréteg m ár
cius első hét napján hol nagyobbo
dott, hol fogyott, de mégis átlagosan 
33 cm-t tett ki. Valóságos kemény 
tél uralkodott.

A hőmérő még a dél körüli órák
ban is folyvást a fagypont alatt állt, 
úgy, hogy a maximum hőmérőn is 
átlagosan -3,9 °C volt a hőfok. Az 
éjjelek meg éppen nagyon hidegek 
voltak úgy annyira, hogy az átlagos 
hőmérséklet -10,7 °C-ot tett (este 9 
órai, reggel 7 órai észleletből és az 
éjjeli minimális hőfokból számítva) 
és a földet borító hóréteg felett a 
hőmérséklet átlagosan -15,4 °C-ot 
mutatott legkisebb éjjeli hőfoknak.

Március 8-án a hóréteg még 30 cm-t 
tett kertjében, majd rohamos olva
dásnak indult és 14-ére végképp 
elolvadt. Vajon mi okozta? A szél, 
ami addig csaknem minden égtáj 
felől fújt, most csaknem kivétel 
nélkül délnyugatról (83%) fúj, még 
pedig jóval erősebben, mint előbb.

A felhők déltájban sokkal ritkáb
bak, az ég tisztább, s így a napsu
garak erősebben melegítenek, mint 
az előbbi hét napon. Az éjjelek 
ellenben borultabbak, s így a levegő 
nem hűlhet le annyira, mint az első 
hét nap alatti éjjeleken, mikor 
kisebb terjedelmet öltött a borulat. 
Ennek következtében rohamosan 
emelkedik a hőfok. Dél körüli órák
ban 7,4 °C, éjjel 11,3 °C-kal na
gyobb az átlaghőmérséklet március 
második hetében, mint első heté
ben, valamint az éjjeleké is fagy
pont felett áll, csupán csak a föld 
színén van még gyönge fagy éjjel, s 
a legalacsonyabb hőmérséklet 
-1,3 °C-ot tesz.

A hirtelen beállt felmelegedésnél 
fogva a nyomás süllyedni kezd, s a 
barométer már a második hétben 
oly alacsonyan áll, mint egyik hét
ben sem a hónapban. Az első héten 
még hó, most már eső esik (9 mm).

Nemcsak Hegyfoky Kabos állo
máshelyén, hanem az egész orszá

gunkban légköri depressziók lefo
lyása alatt áll az idő. Hegyfoky 
észrevette, hogy a legkisebb nyo
más hazánk északi állom ásain 
(Trencsén, Késmárk, Ungvár) 
jelentkezik. Ebből az következik, 
hogy március második hetében a 
légköri depressziók középpontja 
tőlünk északra esik. Azért van leg
inkább délnyugati szelünk, hó he
lyett esőnk, melegebb időnk. Árvi
zeink okozói tehát a tőlünk északra 
levő légköri depressziók, melyek
nek középpontja felé áram lik a déli 
vidékek melegebb levegője.

Ha tekintetbe vesszük, hogy már
cius 8-án csaknem olyan magas a 
hóréteg (30 cm), mint február 25-én, 
amikor a legnagyobb volt (36 cm), 
továbbá, hogy decem ber 11-től 
március 7-ig annyi hó esett, mely 
128 mm magas vízrétegnek felelt 
meg, s a hegyeknek sokkal maga
sabb hórétege néhány nap alatt 
elolvadt, könnyen beláthatjuk, hogy 
ily nagy víztömeget, mely a fagyos 
talajba csak kis mértékben szivá
roghat be, a keskeny folyó be nem 
fogadhat.

A felmelegedés március utolsó 
három hetében az első héthez ké
pest folyvást tart úgy-annyira, hogy 
átlagos hőmérséklete a második 
hétben 9,8 °C, a harmadik hétben 
13,5 °C, s a negyedik hétben 
17,4 °C-kal haladja meg az első hetét.

Németh Csilla, Bojtos István, 
Kovács Erik 

földrajz szakos hallgatók 
Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Szombathely

A m eteorológia é s  a 
halál kapcsolata  

H egyfoky ku ta tása  
szerint

Hegyfoky Kabos „Az élet hossza 
Kunszentmártonban” cím ű cikke 
felkeltette az érdeklődésünket, mi
vel ez a téma ma is aktuális (pl.: a 
fronthatások és az évszak változá
sok hatása az emberi szervezetre). 
Biológia-földrajz szakos hallgató
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ként különösen örültünk az érdekes 
cikknek. Hegyfokyt, meteoroló
gusként a legjobban az időjárás 
érdekelte, ennek kutatásában jelen
tős eredményeket is ért el. A mun
kásságának bemutatására hirdetett 
pályázatra választott témánkról 
szóló cikke a Természettudományi 
Közlönyben jelent meg.

Hegyfokynak az időjárással és az 
éghajlattal kapcsolatos kutatásairól 
közel 300 publikációja jelent meg. 
1883-tól rendszeresen írt a külön
böző lapokban (Időjárás, Aquila, 
Meteorologische Zeitschrift, Das 
Wetter), de különösen a Természet- 
tudományi Közlönyben jelentette 
meg tanulmányait szívesen. Tíz 
tanulmánya jelent meg az MTA 
gondozásában, két cikke a temes
vári Természettudományi Füzetek
ben, 87 munkája a Természettudo
mányi Közlönyben, 47 az Időjá
rásban, 41 az Aquilában, 8 a 
Földrajzi Közleményben, 14 a Túr- 
kevében, további 60 tanulmánya 
német folyóiratokban és 14 idősza
kos periodikákban.

Eredményes munkásságára emléke
zésként a Magyar Meteorológia Tár
saság 1934. október 23-i választmá
nyában Réthy Antal javaslatára 
Hegyfoky Emlékérmet alapított, ame
lyet a kiváló meteorológiai észlelők és 
szaktudósok kapnak meg.

Az időjárás és a halál közötti ösz- 
szefüggést Hegyfoky Kunszentmár-

tonban folytatott kutatásaiban vizs
gálta. Anyakönyvek segítségével az 
elhunytak halálozási időpontjainak 
összegyűjtését 1780-tól 1879-ig vé
gezte. A halálozások és a meteoroló
gia között kereste az összefüggést, 
vagyis az évszakok váltakozása és 
frontok hatása az emberekre az, 
amiről igazából ír. Az időjárási frontot 
úgy definiálhatjuk, mint egy határt, 
két eltérő tulajdonságú, főleg hőmér
sékletű légtömeg között. Ezen légtö
megek nem keverednek azonnal egy
mással a különböző sűrűség miatt, 
ehelyett a könnyebb, melegebb leve
gő felemelkedik a hidegebb fölé. A 
front az átmenet a kettő között. A 
frontok viszont nem okozhatnak 
olyan nagy problémát a szervezet
ben, hogy az halálhoz vezetne. 
Azonban rásegíthetnek az éppen 
aktuális betegség gyorsabb vagy sú
lyosabb lefolyásához. (Hegyfoky ide
jében a front fogalma még nem volt 
ismeretes, így inkább az időjárás válto
zékonyságáról lehet szó. Szerk. megj.)

A cikk elején még csak odáig 
jutott, hogy statisztikát készített a 
férfiak, a nők és gyermekek halá
lozásainak arányából, majd tovább 
haladt és részletesebben vizsgálta 
az iskolázottságot is. Innen szár
maztak az első komolyabb követ
keztetései, azonban ezek inkább 
vezethetők vissza az életkörülmé
nyeikre, m int sem az évszakokra, 
ezt ő maga is megemlíti.

Más a helyzet a gyermekhalan
dóság ügyében. Mint tudjuk a 18. 
század végén és a 19. században 
még nem voltak olyan jó  körül
mények az orvostudomány terén. 
Értem ez alatt mind a higiéniás 
feltételek mind a tudomány akkor 
aktuális állásának „elmaradottsá
gát”. Ezek a problémák eredmé
nyezték a 0-5 éves korosztályban 
mutatkozó magas elhalálozási rátát.

Hegyfoky kutatásai kiterjedtek a 
nemek szerinti vizsgálódásra is. A 
hosszú éveken át tartó megfi
gyelések összegzése után azonban 
kiderült: ez a fajta vizsgálat nem 
kecsegtet jelentős eredményekkel. 
Az efféle nemek szerinti felosztás 
ugyanis nem mutat különösebb 
összefüggést az elhalálozásokkal 
kapcsolatban.

Hegyfoky Kabos hátrahagyott 
munkái, elért kutatási eredményei, 
ma is ráirányítják figyelmünket az 
időjárási megfigyelések és meteo
rológiai kutatások fontosságára. 
Hegyfoky munkássága példaértékű 
a hazai tudomány területén. Sok
rétű érdeklődése, elszántsága, lel
kes hozzáállása a mai tudomány 
számára is utat mutathat.

Kerék Adrienn, Lépési Nikolett, 
Lengyel Ákos 

földrajz szakos hallgatók 
Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Szombathely

OLVASTUK
A  F u jita -fé le  to r n á d ó e r ő s s é g i  s k á la  to v á b b fe jle s z té s e

A tornádók erősségét 1971 óta Theodore Fujita, a Chicagói 
Egyetem meteorológus professzorának javaslata alapján az 
ún. Fujita-skálán osztályozzák FO-tól F5-ig. Az elmúlt évek
ben szakértők egy csoportja megfigyelési algoritmust do l
gozott ki a Fujita-féle skála használatához. Az algoritmus 
28 elemet tartalmaz. Olyanokat pl., mint a keményfa- vagy 
puhafa-törzsű fákban megfigyelt pusztítások; a lakókocsik, 
faházak, fémvázas faházak, kőépületek, emeletes épületek, 
vagy pl. "masszív építésű" banképületek rongálódásának 
mértéke. A 2007. február l-jén bevezetett "továbbfejlesztett 
Fujita-skála" az EF0 és EF5 között adja meg a tornádók 
erősségét. Az F- és az EF-skála közötti összefüggést a szak
értők az alábbiak szerint állapították meg:

a legalább 3 mp-es a legalább 3 mp-es
széllökések széllökések

becsült értéke becsült értéke
(mérföld/óra) (mérföld/óra)

F0 45-78 EF0 65-85
FI 79-117 EF1 86-110
F2 118-161 EF2 111-135
F3 162-209 EF3 136-165
F4 210-261 EF4 166-200
F5 262-317 EF5 200 fölött

Bulletin of the American Meteorological Society,
2009. március

Gyúró György
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2009. január l.-március 31. között

Előadó ülések, rendezvények:
Február 13-14

Hegyfoky Kabos klimatológus halálának 90. éfvorduló- 
jára rendezett emlékünnepség

Helyszín: Debrecen és Túrkeve 
Rendezők: Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, 

a Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi és 
Debreceni Csoportja, a Túrkevei Római Katolikus 
Egyházközség, Túrkeve Város Önkormányzata és a 
Keviföld Alapítvány. (Bővebb ismertetés e számban.)

Február 19.
Az MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának 

rendezvénye a Japánban 2008 szeptemberében tartott Bio
meteorológiai konferencia magyar előadásainak (szóbeli 
és poszter) bemutatásával 

Előadások:
Németh Ákos, Andreas Matzarakis, Schlanger Vera, 
Katona Ágnes: A  termális bioklíma változása a Balaton 

^  Kiemelt Üdülőkörzetben
Bartholy Pongrácz R-, Szabó P: Az extrém indexek 
XX. században észlelt, s a XXI. század végére várható 

^  tendenciái a Kárpát-medencében 
Dezső Zs., Pongrácz R-, Bartholy ./.: A közép-európai 

^  nagyvárosok hőszigetének műholdas vizsgálata 
Fülöp A., Dúll A., Verőd Zs., Hirsch T., Mika ./., Puskás 
J. és Zonda T.: Időjárási anomáliák hatásának mérése a 

^  szellemi tevékenységre
Németh Ákos, Schlanger Vera: Néhány magyarországi 
klimatikus gyógyhely bioklimatológiai vizsgálata 
Pongrácz R-, Bartholy Kis Zs., Törő K., Dunai Gy., 
Keller E.: A hirtelen bekövetkező cardiovasculáris ha
lálesetek bioklimatológiai vonatkozásai 
A rendezvényen tisztújításra került sor, Fülöp Andrea le

köszönt, helyette Németh Ákost válaszották meg titkárnak.

Március 13.
Bacsó Nándor emléktáblájának ünnepélyes felavatása 

Szolnokon
Szervezte a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza

ta. (Bővebb ismertetés e számban.)

Március 23.
Meteorológiai Világnap az Országos Meteorológiai 

Szolgálattal közös rendezvény.
• Megnyitó: Bozó László, az OMSZ elnöke
• Ünnepi üdvözlő: Dióssy László, a Környezetvédelmi 

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

miniszteri elismerések és oklevelek átadása

4 Kiváló társadalmi észlelők köszöntése
• Pappné Ferenczi Zita: Az időjárás szerepe a légszeny- 

nyezettségi epizódok kialakulásában
• Állófogadás a kitüntetettek tiszteletére
(A Világnapról bővebb információt olvashatnak ebben a 

számban.)

Március 25.
A Szombathelyi Csoport rendezvénye a Meteorológiai 

Világnap alkalmából
Hegyfoky Kabos meteorológus-klimatológus halálának 
90. évfordulójára hirdetett pályázat posztereinek kiál-

>  lítása
Megnyitotta: Veress Márton, a Természettudományi Kar 
dékánja
Együttműködési megállapodás aláírása a Magyar Mete
orológiai Társaság Szombathelyi Csoportja és a Vas Me

g y e i  Polgári Védelmi Szövetség között 
Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek előké
szítése statisztikus módszerekkel

>
Március 31.

A Szombathelyi Csoport rendezvénye
Poór Balázs pv. alezredes: Az extrém időjárási jelen

ségek miatt bekövetkezett katasztrófák és események

2009. első negyedévében felvett tagok névsora
Berzlánovich Attila, Botos Péter, Buglyó Anett, Csabák Klára, 
Csermely Ildikó, Csikány Barbara, Dómján Lajos, Fedor 
Dorottya, Fehér Barbara, Horváth Barbara, Horváth Ervin, 
Hosszú Krisztina, Jánosa László, Jorsits Eszter, Kápolnási 
Helga, Kiss Edina Éva, Mátrai Amarilla, Molnár Krisztián, 
Molnár Szilvia, Nagy Katalin, Németh Mózes, Papp Gabriella, 
Paulik Beáta, Sándor Attila Zsolt, Sándor Erzsébet, Sárosy 
Ildikó, Simon Szabolcs, Sipos Noémi, Szabó Barbara, Szántó 
Mónika, Szegedi Csaba, Szikszai György, Szoldatits Nikolett, 
Üveges Zoltán, Varga Mónika, Varga Péter, Varga Veronika

A Magyar Meteorológiai Társaság Szegedi Csoportja 2008. novem
ber 3-án a Szegedi Egyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén 
ülést tartott, melyet Dr. Makra László elnök nyitott meg. Ezt 
követően Szudár Béla regionális képviselő „Megfigyelésektől a 
kereskedelmi szolgáltatásokig -  sokrétű meteorológiai tevékenység 
OMSZ Dél-magyarországi Regionális Központjában, Szegeden” 
címmel tartott előadást. Az összejövetelen a Szegedi Csoport tagjain 
kívül megjelent több egyetemi hallgató és kolléga is, akik annyi 
érdeklődő kérdéssel fordultak az előadóhoz, hogy a rendezvény a ter
vezett időtartamán messze túlnyúlva kötetlen beszélgetéssel feje
ződött be.

Sümeghy Zoltán titkár
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BA C SÓ  NÁNDOR EMLÉKTÁBLA SZOLNOKON )
Szolnok város önkormányzatának kezdeményezésére és 
a M agyar M eteorológiai Társaság csatlakozásával 
emléktábla leleplezésére került sor Szolnokon Bacsó 
Nándor egykori szülőházának helyén (Mária u. 48)
2009. március 13-án.

Bacsó Nándor (1904-1974) neves éghajlatkutató pá
lyájának első felét az Országos Meteorológiai Intézet
ben az Éghajlati főosztály vezetőjeként töltötte, majd a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető pro
fesszora lett.

Szabó István alpolgármester ünnepi beszéde után 
M ajor György az M MT elnöke ismertette Bacsó Nándor 
tudományos tevékenységét. Ezt követően Bacsó Nándor 
fiai a család nevében emlékeztek meg tudós apjukról. 
A szépszámú közönség jelenlétében az emléktábla le
leplezését és megkoszorúzását a Varga Katalin Gimná
zium diákjainak műsora tette még ünnepélyesebbé.

(Bacsó Nándor születésének 100. évfordulóján -  
2004-ben -  az MMT emlékülést rendezett, az ott e l
hangzott előadásokat a Légkör 49. évf. 2. száma tartal
mazza.)

Ambrózy Pál

JÜSTYÁK JÁ N O S  PR O FE SSZ O R  8 0  ÉVES
A Magyar Meteorológiai Társaság Elnöksége, a Debre
ceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének képviselői 
80. születésnapja alkalmából március 2-án köszöntötték 
dr. Justyák János professor emeritust, a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Tan
székének korábbi vezetőjét. A kiváló oktatói múlttal, 
gazdag publikációs tevékenységgel rendelkező Justyák 
professzor a baráti összejövetelen életútjának sok érde
kes eseményét elevenítette fel, bemutatva számos régi 
fényképfelvételt gyermekkoráról, majd egyetemi és 
közéleti tevékenységéről.

Ambrózy Pál
Justyák Jánosné, Justyák János és Dunkel Zoltán

\

A M agyar Köztársaság Elnöke 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét 

adományozta 2009. március 15-e alkalmából

Dr. Bartholy Judit

egyetemi tanárnak, az ELTE Meteorológiai Tanszéke vezetőjének az éghajlatváltozás térségünkben várható 
klimatikus következményeivel összefüggő -  határainkon túl is számon tartott -  tudományos kutatói, pub
likációs és oktatói munkássága elismeréseként.

A magas kitüntetéshez folyóiratunk szerkesztőbizottsága is őszintén gratulál.
/
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2 0 0 8 /2 0 0 9  TELÉNEK IDŐJÁRÁSA
December
A középhőmérséklet az ország nagyobb részén 2-3 fok között 

alakult. A déli területeken ettől magasabb értékek (3-4 fok) adódtak. 
A középhegységek magasabban fekvő részein fordult csak elő nulla fok 
alatti középérték.

A hónap csaknem egészében a napi átlagok a sokévi értékek felett 
helyezkedtek el. A szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a 
Mecsekben kinyílt a hóvirág. Hidegebb időjárás csak 26-ától kezdődött, 
ami január közepéig elhúzódott. A legmelegebb 1-jén volt, amikor is 
több mint 6,5 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál. A leghi
degebb 29-én volt, ekkor az országos átlagérték 7 fokkal maradt el az 
ilyenkor szokásostól. Ezen a napon a minimum értéke több helyen, 
elsősorban az északi országrészben, -10 fok alattinak adódott.

29-én egy nap leforgása alatt a szálló por koncentrációja jelentősen 
megemelkedett több hazai nagyvárosban a fellépő erős inverzió miatt.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 17,5 °C Békéscsaba 
(Békés megye) december 1.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -14,4 °C Zabar 
(Nógrád megye) december 29.

A havi csapadékösszeg 65 mm körül alakult országosan. Az ország 
északi és délnyugati része volt a csapadékosabb, itt 70-90 mm közötti 
mennyiségeket mértek. Az ország jelentős részén 55-70 mm volt a havi 
csapadékösszeg. A legkevesebb csapadék az ország déli és északnyu
gati részén hullott: 40-45 mm. Az északi országrészben 1,5-2-szeres 
mennyiségű csapadék hullott a sokévi átlaghoz képest. A déli orszá
grész kivételével, mindenhol átlag feletti csapadékösszeget mértek.

A csapadék jelentős része a hónap első napjaiban, illetve 17-19 
között hullott, eső formájában. Ez utóbbi időszakban a napi országos 
csapadékösszeg 10 mm felettinek adódott mindhárom napon. 
December 5-én az ezen a napon mért maximális csapadékösszeg re
kordja megdőlt, ugyanis Szuha-Mátraalmáson 47 mm csapadék hullott.

Az országban a hónap mindegyik napján hullott valahol csapadék. 
A legnagyobb hóvastagságot 16 cm-t Kékestetőn regisztrálták decem
ber 1-jén.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 127,6 mm Bakonyszűcs Kő
rishegy (Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 30,3 mm Sátorhely (Baranya 
megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 47 mm Szuha- 
Mátraalmás (Nógrád megye) december 5.

Január
A középhőmérséklet az ország nagyobb részén -1,-2 fok között 

alakult. Főként az északi, és dunántúli területeken ennél egy fokkal 
hidegebb volt. A középhegységek magasabban fekvő részein -5 fok 
alatti középértékek is előfordultak.

Az időszak első felében a napi átlagok a sokévi értékek alatt 
helyezkedtek el. A mélypont január 9-én és 10-én volt, ekkor az orszá
gos átlagérték -9 °C volt. Az időszak második felében azonban az orszá
gos átlagérték minden nap a sokévi átlag felett helyezkedett el.

Január 11-én Budapesten a szálló por magas koncentrációja miatt 
szmogriadót rendeltek. Több vidéki nagyvárosban is igen magas volt a 
szálló por koncentrációja ebben az időben.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 15,5 °C Kaposvár 
(Somogy megye) január 20.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -21,1 °C Szécsény 
(Nógrád megye) január 9.

A havi csapadékösszeg országos átlaga 52 mm lett. A dunántúli

területek voltak a legcsapadékosabbak, itt 50-70 mm közötti mennyi
ségeket mértek. Helyenként ezt meghaladó csapadékértékre is volt 
példa. Az ország keleti felében 20-30 mm volt a havi csapadékösszeg. 
A keleti országrészben a sokévi átlag 60-80%-a, míg az ország közép
ső, északi területein 100-140%-a volt a lehullott csapadék mennyisége. 
A Dunántúl jelentős részén az eltérés 1.5-2-szeres volt.

A piros riasztással előre jelzett ónos eső 14-én dél, délnyugat felől 
elérte hazánkat, helyenként több centiméteres jegesedést okozva, ezál
tal megnehezítve többek között a közlekedést.

A csapadék jelentős része a hónap második felében hullott. 21-én 
valamint 27-én és 28-án. A napi országos csapadékösszeg 10 mm felet
tinek adódott az említett mindhárom napon. Az időszak végén a 
csapadék, főként a Dunántúlon, havazásból származott. Az ún. tapadó 
hó jelentős károkat okozott Zala és Vas megyében az áramszolgáltatás
ban. Január 27-én az ezen a napon mért maximális csapadékösszeg 
rekordja megdőlt, ugyanis 2009-ben ezen a napon Vasváron 63.4 mm 
csapadék hullott.

A legnagyobb hóvastagságot 36 cm-t Királyszállás-Várpalotán re
gisztrálták január 30-án.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 126,7 mm Vasvár (Vas megye)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 20,2 mm Mezőberény (Békés 

megye)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 63,4 mm Vasvár (Vas 

megye) január 27.

Február
A középhőmérséklet az ország középső részén, valamint a Dunántúl 

nagyobb részén +1, +2 fok között alakult A keleti területeken 0,+1 fok
nak adódott az átlaghőmérséklet. Az Északi-középhegység magasab
ban fekvő részein -5 fok alatti középértékek is előfordultak.

Az időszak első felében a napi átlagok a sokévi értékek felett he
lyezkedtek el. Majd ezt követte egy erőteljes lehűlés. Az időszak végén 
a napi országos középhőmérséklet értékei már ismét a sokévi átlag 
felettinek adódtak. 7-én volt a maximum, ekkor az országos átlagérték 
közel 6 fokkal tért el a sokévi átlagtól.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 17,1 °C Körösszakái 
(Hajdú-Bihar megye) február 7.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -19,9 °C Pátyod 
(Szabolcs-Szjolmár-Bereg megye) február 19.

A havi csapadékösszeg 50 mm körül alakult országosan. A dunántúli 
és a nógrádi területek voltak a legcsapadékosabbak, itt 50-70 mm 
közötti mennyiségeket mértek. Helyenként ezt meghaladó csapadék
értékre is volt példa. A legkevesebb csapadék Szeged, és Nyíregyháza 
térségében hullott. Ezeken a területeken csak 21-50 mm csapadékot 
regisztráltak. A keleti és a déli országrészben a sokévi átlag 60-80%-a 
volt a lehullott csapadék mennyisége. A Dunántúl jelentős részén, 
valamint az északi területeken az eltérés 1,4-1,6-szoros volt

A hónap legcsapadékosabb napja 8-a volt. Zirc térségében a lehullott 
csapadék mennyisége két nap alatt 32-36 mm-t tett ki. A csapadék hó 
formájában hullott, amiből 15-19 cm hóréteg alakult ki, ismét áramel
látási zavarokat okozva a térségben.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 120,4 mm Bakonykoppány 
Huszámkelőpuszta (Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 14,3 mm Szeged külterület 
(Csongrád megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 39 mm Bakonybél 
(Veszprém megye) február 8.

Bella Szabolcs
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2008/2009. tél

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

állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. ossz átlag%-ában lmm<napok sz. viharos napok

Szombathely 165 -37 0.6 í.i 13.6 2009.02.06. -13.6 2009.01.10. 146 171 22 n
Nagykanizsa 0.6 0.6 15.8 2009.02.06. -16.0 2009.01.10. 204 160 34 5
Győr 190 0.8 0.1 15.5 2009.02.06. -13.3 2009.01.10. 138 144 31 7
Siófok 149 -52 0.8 0.7 14.6 2009.02.06. -10.7 2009.01.10. 159 137 28 19
Pécs 151 -67 0.8 0.7 15.2 2008.12.01. -10.6 2009.01.09. 153 133 31 11
Budapest 213 26 1.0 1.0 13.7 2008.12.01. -11.5 2009.01.11. 134 130 24 3
Miskolc 196 50 0.1 1.8 12.7 2009.02.07. -13.8 2009.01.10. 169 186 22 4
Kékestető 199 -61 -3.5 0.3 5.3 2008.12.03. -13.3 2009.01.01. 239 152 31 31
Szolnok 175 -21 1.3 1.4 15.1 2009.02.07. -12.9 2009.01.11. 134 145 27
Szeged 179 -20 1.1 1.2 15.8 2009.02.06. -15.4 2009.01.09. 104 112 18 4
Nyíregyháza 0.4 1.6 14.9 2009.02.07. -14.6 2009.01.10. 112 123 25 12
Debrecen 176 -6 0.6 1.5 16.9 2008.12.01. -16.7 2009.01.09. 117 106 29 2
Békéscsaba 185 -10 1.0 1.5 17.5 2008.12.01. -14.4 2009.01.09. 147 126 26 0

-S -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Lábra: A tél középhőmérséklete °C-ban
75 1 00 125 150 1 75 200 225 250 275 300 325 350

2.ábra: A tél csapadékösszege mm-ben



STEINER LAJOS
(Vác, 1871. jún. 15. -  Budatétény, 1944. ápr. 2.)

Meteorológus, geofizikus. 1892-ben a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem böl
csészeti karán matematika-fizika szakból tanári oklevelet nyert. 1893-ban a bölcsé- 
szetdoktori oklevelet is megszerezte az analitikai geometria témaköréből. Az éles elméjű, 

gyors felfogású hallgatót professzorai hamar megkedvelték és Eötvös Lórándnak éveken át 
munkatársa is lett. Hazánk különböző vidékein végzett gravitációs és földmágnességi méréseivel 
úttörő munkát végzett. Kidolgozta a földmágneses tér rövid lefolyású un. öbölháborgásainak 
elméletét. 1892. november 15-én dr. Konkoly Thege Miklós alkalmazta a Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézetben mint kalkulátort. Kezdő éveiben a feladatainak elvégzése után tanulás
nak szentelte idejét, és elmélyítette nyelvismereteit. 1893 április 1-től 1897 novemberéig volt 
Ogyallán. Itt behatóan foglalkozott a földmágnességtannal. Irodalmi munkásságát áttekintve 143 
tanulmánya jelent meg csillagászati, geometriai, földmágnességi és meteorológiai tárgykörből 
különböző folyóiratokban. 1931-ben jelent meg a "M agyar Szemle K önyvtáriban "Az időjárás" c. 
ismeretterjesztő könyve, mely igazolta nagy átfogó tudását. Szakmai tekintélyét jelzi, hogy külföl
di kutatók kérték fel vitatott kérdések elbírálására. 1917-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja; 
az MTA javaslatára 1927-ben kinevezték a Meteorológiai Intézet igazgatójává. Az ő érdeme a kor
szerű prognózis-szolgálat bevezetése hazánkban. 1944-ben a fokozódó zsidóüldözés hatására, az 
ország német megszállása után két héttel öngyilkos lett. A Magyar Meteorológiai Társaság 1951- 
ben évenként kiosztásra kerülő Steiner Lajos emlékérmet alapított.

Varga Miklós





ng/ní

j a n . 8 .  j a n . 9 .  j a n . 1 0 .  j a n . l l .  j a . n . 1 2

PM io koncentráció értékek  
az országos m érőhelyeken a 

2 0 09 . január 8 -  13. időszakban.

K - p u s z t a

80





54. évfolyam 
2009. 2. szám

Felelős szerkesztő: 
Dr. Ambrózy Pál

a szerkesztőbizottság 
elnöke

Szerkesztő bizottság: 
Dr. Bartholy Judit 

Bihari Zita 
Bóna Márta 

Dr. Gyúró György 
Dr. Haszpra László 
Dr. Hunkár Márta 

Ihász István 
Nagy Zoltán 

Dr. Putsay Mária 
Szudár Béla 
Tóth Róbert

ISSN 0133-3666

A kiadásért felel:
Dr. Bozó László
az OMSZ elnöke

Készült:
Az FHM Kft. 
nyomdájában 

800 példányban

Felelős vezető:
Modla Lászlóné

Évi előfizetési díja 1575 Ft

Megrendelhető
az OMSZ Pénzügyi Osztályán 

Budapest, Pf.: 38.1525

AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI 
SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR 
METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOM
Címlapon: PM10 koncentráció értékek az országos mérőhelyeken 

a 2009. január 8-13. időszakban (cikk a 2. oldalon).

Ferenczi Zita: Az időjárás szerepe a légszennyezettségi epizódok
kialakulásában............................................................................................. 2

KISLEXIKON ............................................................................................... 5
Lakatos Mónika, Bihari Zita: Hóteher a távvezetékeken ........................ 6
Kolláth Kornél, Tóth Katalin: A tapadó hóteher mennyiségi

előrejelzése................................................................................................  10
Bihari Zita: COST 719 -  Térinformatikai rendszerek használata a

meteorológiában és a klimatológiában ............................................ 14
Hunkár Márta: A kempingturizmus alakulása és az időjárás ............ 15
Károssy Csaba, Puskás János, Nowinszky László, Barczikai Gábor:

Ferómon csapdákkal gyűjtött gyümölcsmolyok száma a 
Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek
függvényében .......................................................................................... 20

Koppány György: Éghajlatváltozás -  mellékvágány .............................23
Labricz István: 30 éves a paksi meteorológiai főállomás.....................27
Szépszó Gabriella, Horányi András: Klímadinamika nyári iskola:

világhírű tudósok Magyarországon.......................................................29
Dunkel Zoltán: Dr. Dobosi Zoltán 1915-2009 ......................................  32
Dunkel Zoltán: Milankovics emlékülés Horvátországban ..................33
A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI ....................34
Bella Szabolcs: 2009 tavaszának időjárása ............................................39



2 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 2. szám

AZ IDŐ JÁRÁS SZEREPE A LÉGSZENNYEZETTSÉGI 
EPIZÓDOK KIALAKULÁSÁBAN

Bevezetés
Az éghajlat, az időjárás és a levegő minősége az emberek 
egészségére és környezetére hatással van. Évszázadokon 
keresztül az emberek úgy választották meg a lakóhelyü
ket, hogy számukra a környezeti feltételek minél kedve
zőbbek legyenek. Az ipari forradalom óriási változást 
hozott az energia felhasználásban, a technika fejlődésé
ben. Az emberek a kedvezőbb megélhetés reményében a 
városokba települtek, ahol a levegő a technika aktuális 
fejlettségi szintjétől függően mindig mással és mással volt 
szennyezve. A széntüzelés elterjedése után a kén-dioxid 
szennyezettség okozott problémát, majd néhány száz 
évvel később a gépkocsik tömeges elterjedése a nitrogén- 
oxidok és ezzel együtt a troposzférikus ózon feldúsulását 
eredményezte a légkörben, napjainkban pedig a PM I0 
koncentrációjának megemelkedése tölti el aggodalommal 
a lakosságot elsősorban a téli évszakban.

Az elmúlt néhány száz évben a levegő minőségének 
változásával párhuzamosan a klímaváltozással is szem
besülnünk kellett. Az éghajlatban, időjárásban és a levegő 
minőségében tapasztalható változások folyamatosan hat
nak egymásra, a szennyezőanyagok módosítják az éghaj
latot, ezáltal változik az időjárásunk, de az éghajlat is visz- 
szahat a levegőminőségre. Egyre több olyan szélsőséges 
időjárási helyzet alakulhat ki az éghajlat változása követ
keztében, amely kedvező körülményeket teremthet egyes 
szennyezőanyagok koncentrációjának jelentős megemel
kedéséhez. A meteorológiai szolgálatok szerepe vitatha
tatlan ezeknek az időjárási helyzeteknek a feltárásában és 
olyan levegőminőség előrejelző rendszerek kidolgo
zásában, amelyek segítségével a magas légszennyezettsé- 
gi helyzeteket előre lehet jelezni.

Légszennyezettségi epizódok Magyarországon
Magyarországon az utóbbi években a PM 10 légszeny- 
nyezőhöz, illetve a troposzférikus ózonhoz kapcsolódó 
epizód helyzetek okozták a legtöbb levegőtisztaság-védel
mi problémát. A továbbiakban e két szennyezőanyaghoz 
kapcsolódó epizód helyzeteket vizsgáljuk meg részletesen.

PM 10-nek nevezzük azoknak a levegőben előforduló 
részecskéknek az összességét, melyek mérete 10 pm-nél 
kisebb. A PM10 antropogén forrásai közül a legfontosab
bak a fa- és széntüzelés során a levegőbe kerülő égéster
mékek, valamint a gépkocsik kipufogó gázai. Városi 
körülmények között fontos forrás még az a por, ami a gép
járművek gumi kerekei és az aszfalt utak kölcsönhatása 
során kerül a levegőbe, különösen rossz állapotban lévő 
utak esetén. A fentiekből kitűnik, hogy egy városban, éves 
szinten, azonos gépjárműfogalom mellett télen nagyobb 
PM I0 emisszióval kell számolni.

A PM I0 azért került az érdeklődés középpontjába, mert 
maradandó egészségkárosodást okozhat az emberek szer
vezetében. Ezek az apró részecskék hordozófelületet 
képeznek sok veszélyes anyag számára. Elsősorban a lég
zőszerveinkre hatnak károsan, mivel azok szinte minden 
pontján képesek lerakódni, ahol gyulladásokat, idővel 
daganatokat és más rosszindulatú elváltozásokat generál
hatnak.

A levegőben kialakuló PM 10 szennyezettségi szintet 
alapvetően két tényező határozza meg: az emisszió és a 
meteorológiai helyzet. Vannak olyan időjárási körülmé
nyek, amelyek kimondottan kedveznek a PM [0 feldúsu- 
lásának itt a talaj közelében.

2009 januárjában az ország minden nagyvárosában, sőt 
még az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hát
térszenny ezettség-mérő állomásán is igen magas PM10 
koncentrációkat mértünk. A kialakult levegőminőségi 
helyzet elemzéséhez az alábbi meghatározásokat vettük 
alapul:
• Egészségügyi határérték: a légszennyezőanyagok 

olyan koncentrációja, mely tartós egészségkárosodást 
nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme 
érdekében a jogszabályban meghatározott módon és 
időn belül be kell tartani. Elérése és túllépése esetén a 
légszennyezettség veszélyesnek tekinthető, (világos 
szürke színkód)

• Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek 
egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság 
egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoport
jaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén 
a lakosságot -  Budapesten a Fővárosi Önkor
mányzatnak -  tájékoztatni kell. Elérése és túllépése 
esetén enyhébb intézkedéseket jelentő, tájékoztatási 
fokozatú szmog-helyzetről beszélünk, (szürke 
színkód)

• Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon 
szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszé
lyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azon
nali beavatkozást kell tenni. Elérése és túllépése 
esetén forgalomkorlátozással járó intézkedéseket 
jelentő, riasztási fokozatú szmoghelyzetről beszé
lünk. (sötét szürke színkód)

(A cikkben alkalmazott világos szürke, szürke és sötét 
szürke színkódoknak a citromsárga, narancs és piros 
riasztási fokozatok felelnek meg.)

A Fővárosi Önkormányzat rendeletben határozta meg a 
különböző határértékekhez tartozó koncentrációértékeket 
az egyes szennyezőanyagokra vonatkozóan. A PM 10-re és 
troposzférikus ózonra vonatkozó meghatározásokat az 1. 
és 5. táblázat mutatja.
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1. táblázat

2009
(pg/m3)

Egészségügyi
határérték

Tájékoztatási
küszöbérték

Riasztási
küszöbérték

Az eü. határérték túllépésének évenként 
tűrhető esetszáma

Éves átlag 
határértéke

PM ,0 
napi átlag 50 75* 100** 35 40

* két egymást követő napon
** két egymást követő napon és az OMSZ szerint a következő napon nem változnak az időjárási feltételek

Különböző határértékek meghatározása PMl0-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján.

2. táblázat

napi átlag 
(ug/m3)

Gilice tér Pesthideg-
kút

Kosztolá
nyi tér

Honvéd
utca

Erzsébet
tér

Tétény Gergely
utca

Csepel Teleki tér

Január 8. 80 33 57 47 56 84 70 75 67
Január 9. 96 40 84 85 86 152 85 121 100
Január 10. 160 70 148 131 136 175 154 157 145 '

Január 11.

.O-
oS~:: 55 99 101 ”  ' 104...... 110 101 96

oo

Január 12. 66 42 75 59 74 74 62 70 75
Január 13. 59 47 76 59 70 73 55 62 65

A PM/q napi átlagkoncentrációjának alakulása a 2009. január 8-13 közötti időszakban budapesti mérőpontokon.

3. táblázat

napi átlag 
(pg/m3)

Győr 
Szt. István 

út
Győr 

Ifjúság krt.
Debrecen
Kalotaszeg

tér
Debrecen

Klinika
Miskolc 
Búza tér

Miskolc 
Lavotta u.

Pécs
Szabadság

út

Pécs
Nevelési
Központ

Szeged

Január 8. 33 41 77 72 104 99 68 46 86
Január 9. 45 43 114 129 153 137 107 74 131

Január 10. 60 79 108 146 ; 146 • 140 " 67 61 111
Január 11. 57 74 102 146 ' 146 152 53 52 103
Január 12. 41 50 39 45 82 95 86 79 86
Január 13. 43 52 77 77 89 93 90 84 85

A PMjq napi átlagkoncentrációjának alakulása a 2009. január 8-13 közötti időszakban magyarországi nagyvárosokban.

4. táblázat

napi átlag
(pg/nn3) K-puszta

Január 8. 54
Január 9. 114

Január 10.
Január 11 . 114
Január 12. 85
Január 13. 71

A PM/q napi átlagkoncentrációjának alakulása a 2009. január 8-13 
közötti időszakban K-puszta háttérszennyezettség-mérő állomáson.

A 2., 3. és 4. táblázatokban Budapesten, az ország 
nagyvárosaiban és K-puszta háttérszennyezettség-mérő 
állomáson a vizsgált időszakban mért PM 10 koncentrá
ciójának napi átlagértékeit tüntettük fel és az 1. táblázat 
meghatározásainak megfelelő színezést alkalmaztunk. 
A táblázatokra pillantva azonnal szembetűnik, hogy szinte 
csak 1-2 cella maradt színezetlenül, nem ritka a szürke 
színezés sem, sőt január 10-én és 11-én. több mérőponton 
a PM 10 koncentrációja jelentősen meghaladta a riasztási

szintet, tehát a rendelet definíciója alapján komoly 
légszennyezettségű helyzet alakult ki Magyarországon. 
Hangsúlyozom, hogy nemcsak a nagyvárosokban, hanem 
a helyi forrásoktól távol található K-puszta állomáson is. 
Ennek a mérőhelynek az adatsora bizonyította, hogy nem 
helyi szennyezéssel álltunk szemben, hanem az egész 
ország területére kiterjedő helyzet alakult ki.

A PM 10 koncentrációjának ilyen mértékű emelkedését 
(1. ábra) még a téli időszakra jellemző magasabb emisz- 
szió sem indokolta, ezért az időjárási helyzet okolható az 
epizód helyzet kialakulásával. Az időjárás kulcsszerepét 
igazolni látszik az a tény is, hogy a riasztási szintet 
Budapesten szombat és vasárnap érte el a PM I0 koncen
trációja, mely napokon a közlekedés sűrűsége a hét 
közben tapasztaltnál kisebb. Sőt, vasárnap is megmaradt a 
kiugróan magas koncentráció szint Budapesten még 
azután is, hogy ekkor már életbe lépett a forgalomkorlá
tozás a fővárosban.

A vizsgált időszakban nagyon hideg volt, -10 °C alatti 
órás átlaghőmérsékleteket mértünk. Gyenge szél fújt és a 
keveredési réteg magassága is extrém módon alacsony 
volt (2. ábra). Sem horizontális, sem pedig vertikális
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I. ábra: PMjq koncentráció időbeli menete több magyarországi 
mérőponton a vizsgált időszakban (2009. január 8-13).

°C (.ig/mP
250

200

150

100

50

-12 0 
jan.8. jan.9. jan.10. jan.11. jan.12. jan.13.

2. ábra: A hőmérséklet, a keveredési réteg vastagság és a PM /0 kon
centráció alakulása a vizsgált időszakban (2009. január 8-13) 

Budapest Gilice tér mérőhelyen.

irányban nem volt olyan légmozgás, amely segítette volna 
a PM i0 elkeveredését a környező levegővel. Mindezek a

kedvezőtlen meteorológiai feltételek együttesen járultak 
hozzá a PM10 jelentős feldúsulásához a Magyarország 
fölötti légtérben. Sőt az epizód helyzet megszűnése is 
egyértelműen a meteorológiai helyzet kedvező változásá
nak számlájára írható. Hétfőtől (január 12.) fokozatosan 
szelesebbé és enyhébbé vált az időjárás, valamint beindul
tak a vertikális keveredési folyamatok is (2. ábra).

A következő vizsgálandó légszennyező a troposzférikus 
ózon, amely másodlagos szennyezőanyag. Ez azt jelenti, 
hogy nem közvetlenül kerül a légkörbe, hanem az ott lévő 
szennyezőanyagokból fotokémiai reakciók során keletke
zik. Az ózon keletkezésében közreműködő szennyező
anyagok a szénhidrogének, nitrogén-oxidok, szén-mo- 
noxid, és egyéb szerves anyagok. Adott mérési pontban 
észlelhető ózon koncentráció kialakulását a fotokémiai 
folyamatok mellett az emisszió, a transzport folyamatok 
és az időjárás együttesen határozzák meg. Természetesen 
a transzport folyamatok meteorológiai tényezőket is tar
talmaznak, úgymint szélsebesség, szélirány, a légkör sta
bilitása és még sok egyéb más. A forrásokat leginkább a 
közlekedés és az ipar adja, de meg kell említeni néhány 
természetes forrást is, amelyek időnként kiugróan magas 
koncentráció kialakulásához vezethetnek. Ilyen a sztra- 
toszférikus ózon lekeveredése a troposzférába, mely a 
tropopauza szakadása esetén történhet meg és leg
gyakrabban kora tavasszal okozhatja epizódhelyzetek 
kialakulását. A bioszféra, mint forrás sem hanyagolható el 
a troposzférikus ózon vizsgálatakor.

Az ózon az emberi egészségre káros, oxidatív hatású 
gáz. Magas koncentrációban, hasonlóan a PMl0-hez, első
sorban a légzőszerveket támadja meg, gyulladást okozhat 
a tüdőben és a hörgőkben.

A troposzférikus ózon esetében az 5. táblázatban fel
tüntetett határértékek az iránymutatók a légszennyezettsé- 
gi helyzetek értékelésénél.

A 2007 július 16. és 22. közötti időszakban az ország 
szinte minden mérőpontján jelentősen megemelkedett a 
troposzférikus ózon koncentrációja. A legmagasabb ózon 
koncentrációkat július 19-én mértük mind a háttérszen
ny ezettség-mérő (3. ábra), mind pedig a városi állomá
sokon (4. ábra). A 8 órás mozgóátlagok napi maximuma 
alapján számolt egészségügyi határértéket a vizsgált 
időszakban az ózon koncentrációja mind a háttérszennye- 
zettség-mérő állomásokon (K-puszta, Hortobágy, Far-

5. táblázat

2009
(pg/m3)

Egészségügyi
határérték

Tájékoztatási
küszöbérték

Riasztási
küszöbérték

Az eü. határérték túllépésének 
évenként tűrhető esetszáma

Ózon 
Órás átlag - 180 240 -

Ózon
(8 órás mozgóátlagok 

napi maximuma)
120 - - 80*

*  az utolsó 3 év átlaga

Különböző határértékek meghatározása troposzférikus ózonra vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján.
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kasfa), mind pedig a budapesti állomásokon (Gilice tér, 
Pesthidegkút, Nagytétény, Kőrakás park) meghaladta. 
Tájékoztatási küszöbérték túllépést július 19-én K-pusz- 
tán, valamint a fővárosi állomások esetében Nagytétény 
kivételével minden állomáson regisztráltunk. A budapesti

(tg/m3
250

júl.16. júl.17. jűl.18. júl.19. júl.20. Jűl.21. júl.22.

----------K-puszta ----- Farkasfa
.............Hortobágy — Tájékoztatási küszöbérték

3. ábra: Troposzférikus ózon napi menete a háttérszennyezettség- 
mérő állomásokon a vizsgált időszakban (2007. július 16-22).

4. ábra: Troposzférikus ózon napi menete a fővárosi mérőpontokon 
a vizsgált időszakban (2007. július 16-22).

állomásokon 18-án, 20-án és 21-én is mértünk tájékoz
tatási határérték feletti ózon koncentrációt.

Hasonlóan a PM 10 epizódhoz, ebben a helyzetben sem 
az emisszió hirtelen növekedése okozta az ózon koncen
tráció megemelkedését, hanem az aktuális meteorológiai 
helyzet. 2007 júliusának közepén az egész ország 
területén derült, száraz, napos volt az idő. A napi maxi
mum hőmérsékletek 35 °C fok felett voltak és a napi átlag 
hőmérsékletek 4-5 °C-kal meghaladták a sokéves átlagot. 
Mivel az ózon fotokémiai reakciók során keletkezik, a 
napos száraz meleg idő kedvező feltételeket biztosít az 
ózon képződéséhez vezető kémiai reakciók leját
szódásához. Ilyen időjárási viszonyok kialakulása július - 
augusztus hónapokban jellemző, ezért is figyelhető meg 
az ózon epizódok kialakulása ezekben a nyári hónapok
ban.

Mivel a légszennyezettségi epizódhelyzetek kialaku
lásában a meteorológia szerepe meghatározó, ezért le kell 
írni azokat az időjárási helyzeteket, amelyek magas 
légszennyezettség kialakulásához vezetnek. Ezt a felada
tot a meteorológiai szolgálatoknak kell felvállalniuk. E 
mellett ki kell fejleszteni olyan levegőminőség-előrejelző 
rendszereket, melyek segítségével az epizódhelyzetek 
előrejelezhetővé válnak. Az OMSZ-nál elindult egy olyan 
fejlesztő munka, melynek eredménye egy levegőminőség
előrejelző rendszer lesz. A modell-rendszer segítségével 
először Budapestre, majd az ország egész területére 2 
napos előrejelzés fog készülni a következő szennye
zőanyagokra vonatkozóan: S 0 2, N 0 2, 0 3 és PM 10. A Bu
dapestre vonatkozó előrejelzés, amely naponta fog frissül
ni, 2010 júliusától már az Országos Meteorológiai 
Szolgálat web oldalán (www.met.hu) is látható lesz.

Ferenczi Zita

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

térinformatika
(Bihari Z.}: COST 719 -  Térinformatikai rendszerek hasz
nálata. ..)

Térbeli, azaz helyhez kötött információk kezelésével 
foglalkozó tudomány. Alkalmazza mind a földmérés, a tér
képészet, a matematikai statisztika, a közgazdaságtan és az 
informatika eredményeit.

GIS (Geographical Information System, magyaml: Föld
rajzi Információs Rendszer),
(Bihari Z.,: COST 719 -  Térinformatikai rendszerek hasz
nálata...)

Egy olyan számítógépes rendszer, melyet egy földrajzi 
helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, 
elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a föld
rajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki.

inverz távolság
(Bihari Z.,: COST 719 - Térinformatikai rendszerek hasz
nálata...)

Olyan módszer a Földrajzi Információs Rendszer (GIS) 
által megjelenített információ súlyozására, amikor a sú
lyozási tényező a távolság reciprokával arányos

kriging
(Bihari Z.,: COST 719 -  Térinformatikai rendszerek hasz
nálata...)
Módszer két földrajzi pont között egy adott érték megha
tározására oly módon, hogy az interpolációban az adott 
mennyiség statisztikai tulajdonságait (pl. átlag, szórás) is 
figyelembe vesszük.

Összeállította: Gyúró György
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HÓTEHER A TÁVVEZETÉKEKEN
A  2009. január 27-28-án  k ia laku lt időjárási h e lyze t elem zése Vas és Zala m eg ye  területén

Bevezetés
2009. január 27-28-án a Dunántúl egyes régióiban komoly 
károkat okozott az időjárás. Bár az ország nagy részén 
nem volt semmi rendkívüli esemény, az említett területen 
lehullott vizes hó rátapadt a villamos távvezetékekre. 
A megnövekedett terhelés hatására számos oszlop kidőlt, 
Vas és Zala megye közel 100 településén nem volt áram, 
ami több helyen még a vízellátást is veszélyeztette. 
A munkálatokat nehezítette, hogy a felázott földek miatt 
nehéz volt az oszlopok megközelítése, így az áramszol
gáltatás csak 30-ára állt helyre teljesen. Az E.ON Észak- 
dunántúli Áramhálózati Zrt. ellen vizsgálat indult, hogy 
mindent megtett-e az áramszünet gyors elhárítása érde
kében.

Az alábbiakban részletesen elemezzük e helyzet mete
orológiai-klimatológiai hátterét. A tapadó hó komplex 
jelenség, kialakulásához egyidejűleg több meteorológiai 
paraméternek kell egy bizonyos szűk, kritikus tartomány
ba esni. Ezért több meteorológiai paraméter, így a hőmér
séklet, csapadék, szél, hóvastagság, zúzmara megfi
gyelések értékét vizsgáljuk meg a kérdéses időszakban. 
A tapadó hó esetén azt is elemezzük, hogy ez elmúlt 
időszakokban milyen hasonló jellegű események fordul
tak elő, milyen gyakran lehet számítani ilyenekre.

A 2009. január 27-én kezdődő és 28-án folytatódó idő
járási helyzet csapadék-, hó-, hőmérséklet- és szélviszo
nyait térképeken mutatjuk be. A térképek készítéséhez az 
OMSZ adatait használtuk, a pontosabb számítások 
érdekében a két megye területén kívüli állomások adatait 
is figyelembe vettük. A jellemzően nedves, tapadó havas 
helyzet részletes leírására a szentgotthárdi zúzmara 
mérések eredményeit használjuk.

Az időjárási helyzet jellemzése
2009. január 27-én egy mediterrán ciklon okozott több
nyire borult, csapadékos időjárást az érintett területeken. 
Az esemény szinoptikai hátteréről bővebben olvashatunk 
ebben a számban, Kolláth Kornél és Tóth Katalin cikké
ben. A két nap időjárásának általános jellemzőit néhány 
meteorológiai paraméter napi értékeinek interpolált 
térképe alapján elemezzük. Ezek közül a január 27-ére 
vonatkozó térképeket mutatjuk itt be, mivel a csapadékzó
na január 28-ra már elhagyta az érintett területeket.

A térképeket az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 
kifejlesztett MISH (Meteorological Interpolation based on 
Surface Homogenized data basis) matematikai statisztikai 
módszerrel készítettük (Szentimrey T, Bihari Z., 2007). 
Ez a módszer alkalmas napi vagy hosszabb felbontású 
meteorológiai mezők rekonstruálására, kihasználva az 
éghajlati és más egyéb, például az orográfiai ismeretek 
széles tárházát.

A csapadék interpolációjához a felszíni csapadékmérő 
hálózat adatain kívül a radarméréseket is felhasználtuk, 
így a lehető legjobban tudtuk figyelembe venni a térbeli 
szerkezetet és a mért értékeket.

Fontos megjegyezni, hogy a csapadékmérő állomáso
kon a mérés reggel 7 órakor történik, napi összegként a 
7 órakor, az elmúlt 24 órára vonatkozó összeget értjük, és 
az előző nap csapadékaként jegyezzük fel. A hóvastagsá
got szintén ebben az időpontban regisztrálják, viszont a 
mérés napjának adataként rögzítik. Ebből az következik, 
hogy ha egy adott napon havazik, csak a következő nap 
hóvastagság adatában jelenik meg a lehullott hó mennyi
sége. A hóvastagság azonban a már meglévő és a frissen 
hullott hó mennyiségéből együttesen származik.

A napi középhőmérséklet január 27-én -1,2 és 2,5 fok 
között változott, a területi átlag 1,1 °C volt. A hidegebb és 
melegebb területek eloszlásában leginkább a domborzat 
hatását figyelhetjük meg. Mivel a hőmérséklet éppen 0°C 
körül alakult, ennek nagy jelentősége volt abban, hogy az 
adott pontban eső vagy hó formájában érkezett a csapa
dék, és havazás esetén mennyire maradt meg a hótakaró.

A csapadék eloszlásában jelentős különbségeket figyel
hetünk meg. Míg a vizsgált terület északi és déli peremein 
voltak olyan részek, ahol 15 mm alatti csapadékot regiszt
ráltak, sok helyen 40 mm-t meghaladó, egyes részeken 
60 mm-t megközelítő eső, illetve hó esett. A területi átlag 
30 mm volt. A csapadékhullás már a délelőtti órákban 
megkezdődött, és másnap hajnalig folytatódott. Eleinte a 
csapadék formája még túlnyomó részben eső volt, de 
később egyre több helyen váltotta fel havazás.

Mivel a területen a megelőző időszakban csak jelenték
telen hótakaró volt, az 1. ábrán látható hómennyiség dön
tő mértékben a 27-i havazásból származott. A csapadék 
ábrával együtt vizsgálva láthatjuk, hogy a Keszthely és 
Nagykanizsa közötti, 40 mm fölötti csapadék nagy része 
eső volt, de a Szentgotthárd - Szombathely - Zalaegerszeg 
- Nagykanizsa által kijelölt területen jelentős mennyiségű, 
20 cm-t is elérő vastagságú hótakaró keletkezett. Január 
28-án reggel Vasváron regisztrálták a legvastagabb 
hóréteget. Az előző napon elkezdődött havazás itt 25 cm 
friss hóréteget eredményezett. Szentgotthárdon 20 cm-es 
hóréteget mértek, a frissen lehullott hó vastagsága ezen az 
állomásunkon 16 cm volt.

A maximális széllökések értéke területi átlagban 46 km/h 
körül alakult, Kőszeg térségében elérte a viharos fokoza
tot, a 80 km/h-s értéket is.

Január 28-án a nappali órákban a melegebb területeken 
fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet, így a reggeli 
órákig lehullott hó elkezdett olvadni. Az előző naphoz 
képest területi átlagban mintegy fél fokkal hidegebb volt. 
A csapadékzóna erre a napra szinte teljes egészében
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Hóvastagság 2009.01.28-án, reggel 7 órakor Napi maximális széllökés 2009.01.27-én

Napi középhőmérséklet 2009.01.27-én Napi csapadékösszeg 2009.01.27-én

< 15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
> 55 mm

Lábra Néhány meteorológiai paraméter térbeli eloszlása 2009.01.27-én Vas és Zala megye területén

elhagyta a nyugati országrészt, aminek következtében az 
előző napi csapadékösszegnek csak mintegy negyede hul
lott, főként a vizsgált terület keleti peremén. A 29-én

reggel mért adatok szerint az előző napi értékekhez képest 
a hóvastagság jelentősen nem változott, mivel jelentékte
len volt az utánpótlás, olvadás, tömörödés felléphetett
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egyes területeken. Január 28-án a maximális széllökések 
elérték az erős fokozatot, az előző naphoz képest valami
vel magasabbak voltak, a területi átlag 52 km/h volt. 
A legnagyobb értékek, hasonlóan az előző napi állapot
hoz, Kőszeg körzetében adódtak.

A Szentgotthárdon végzett zúzmara mérések 
elemzése
Tapadó hó rendszerint akkor keletkezik, amikor a hulló 
hópehely a talaj közeli szinten egy közbülső melegebb 
légrétegbe ér, szilárd halmazállapotának kristályos szerke
zete megbomlik, egyes hókristályok meg is olvadhatnak, 
vizes hóvá válik. Ha ezután nem fagy meg újból, vizes 
tapadó hóról, megfagyása esetén fagyott tapadó hóról 
beszélünk. A tapadó hó mennyiségi jellemzésére legin
kább a zúzmara megfigyelések alkalmasak, ugyanis az 
összességében zúzmaraként megnevezett szilárd csapadék 
lerakódás egyik fajtájaként a tapadó hó különböző fajtáit 
is méijük. Szentgotthárd az érintett területen fekszik, 
mintegy 16 cm friss hó hullott ezen az állomáson 28-án 
reggelre, így a szentgotthárdi zúzmara megfigyelésekkel 
szemléltetjük a kialakult tapadó havas helyzetet.

A szentgotthárdi zúzmara feljegyzések szerint 2009. ja 
nuár 28-án vizes tapadó hó lerakódást észleltek. A lera
kódás vastagsága a vezetékkel együtt az északi oldalon 
91 mm-t tett ki. Levonva ebből a vezeték 31 mm-es 
átmérőjét, a havazás következtében a vezetéken 60 mm 
vastagságú teher képződött. A lerakódás víztartalma 
reggel 7 órakor a keleti oldalon volt nagyobb, a leol
vasztás után a 24 mm víztartalmat mértek. A naponkénti 
megfigyelések mellett a zúzmaraképződési fázisban a 
maximális lerakódásról is történik feljegyzés, amiből 
kiderül, hogy a reggel 7 órás észlelés után a lerakódás 
vastagsága lényegesen nem nőtt ugyan, de vélhetően a 0 °C 
körüli hőmérséklet miatt olvadás és ezzel egyidejű csa
padékhullás is fellépett, ami 24,3 mm-es maximális víz
tartalmat eredményezett a nyugati oldalon kifeszített 
vezetéken. A maximális zúzmaramérés eredményéből az 
is kiderül, hogy -  főként az emelkedő hőmérséklet 
hatására -  a lerakódás 10 óra 30 percig maradt a ve
zetéken.

A szentgotthárdi maximális zúzmara idősor 
elemzése
A zúzmara mérésére szolgáló műszeren a mindenkor 
használatos távvezetékből származó mintadarabot feszí
tenek ki. Szentgotthárd állomáson 1983-tól a korábbi, 
51 mm átmérőjű vezetéket 31 mm átmérőjűre cserélték. 
Feldolgozásainkban az 1983 decemberével kezdődő zúz
mara adatokat használjuk, mivel a lerakódás vastagságát 
befolyásolja a vezeték átmérője, így a vezeték cseréje 
inhomogenitást okoz az idősorban.

Zúzmarás időszak alatt általában a november 1-től már
cius 31-ig tartó periódust értjük. A 2005/2006-os zúzmara 
időszakban regisztráltuk a legtöbb vizes tapadó havas le

rakódást, 8 esetet, de összességében tapadó hó okozta ler
akódás legtöbbször, 14-szer az 1985/86-os időszakban 
alakult ki Szentgotthárdon.

A maximális zúzmara megfigyelések alapján az átlagos 
vastagság 51,8 mm-nek adódik, a legvastagabb tapadó 
havas lerakódás 170 mm volt, ezt a kiugró vastagságot 
2000. december 30-án mérték. A vastagságok gyakorisági 
eloszlását szemléltető 2. ábrán az eloszlás szélénél jelenik 
meg ez a nagy érték. Látható, hogy leggyakoribbak az 
1 cm-t el nem érő lerakódások. A 2009. január 28-án mért 
91 mm-es vastagságú lerakódás az átlagosnál majdnem 
4 cm-rel kiterjedtebb volt. Az idei szezonban ez volt a leg
nagyobb vastagság, ahogy ez nyomon követhető a 3. ábrán.

2. ábra A Szentgotthárdon megfigyelt tapadó havas lerakódások 
vastagságainak hisztogramja
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3. ábra A Szentgotthárdon megfigyelt tapadó havas lerakódások 
maximális vastagsága a zúzmarás időszakokban

A tapadó havas lerakódások víztartalma
Vastagságát tekintve ugyan nem volt rendkívüli a január 
28-án mért lerakódás, de a lerakódás víztartalma a húsz 
éves adatsorban a legnagyobb értéket képviseli: 24,3 mm. 
A víztartalmak gyakorisági eloszlás ábráján (4. ábra) ez 
az érték a kis empirikus gyakoriságú eseményeknél, az 
eloszlás szélénél jelenik meg.
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4. ábra A Szentgotthárdon megfigyelt tapadó havas lerakódások 
víztartalmának hisztogramja

Az időszakonkénti maximális vízmennyiségeket bemu
tató 5. ábrán is láthatjuk, hogy az elemzett időszak legvi
zesebb lerakódását tapasztaltuk Szentgotthárdon 2009. 
január 28-án. A víztartalom átlagos értéke 4,5 mm, vál
tozékony elem, mivel a szórása nagy: 5,3 mm.

5. ábra A Szentgotthárdon megfigyelt tapadó havas lerakódásokból 
származó maximális vízmennyiség időszakonként

Visszatérési idő becslése
Elvégeztük a Szentgotthárdon észlelt vizes tapadó havas 
események víztartamának visszatérési periódus becslését, 
ami arra szolgál, hogy az eddig megfigyelt lerakódások
ból egy közelítést adjunk arra vonatkozóan, hogy hány 
évenként kell átlagosan egyszer a visszatérési szintet 
meghaladó vízmennyiséggel számolni. A becslést PÓT 
(Peaks Over Threshold) módszerrel végeztük (Coles, 
2001). A módszer lényege, hogy az alkalmasan választott 
küszöb fölötti mintaelemek extrémumainak eloszlását 
Pareto eloszlással közelítjük. A 3 mm-es küszöb meg
felelő választásnak adódott, ezt a küszöbértéket 45 
mintaelem haladja meg.

A 2009. január 28-án mért 24,3 mm víztartalom vissza
térési ideje kevesebb, mint 50 év, a Pareto illesztésből 43 
évnek adódik. A visszatérési értékek 95%-os meg
bízhatósági intervalluma a visszatérési periódus

Év Víztartalom
95%-os

megbízhatósági
intervallum

5 15.1 mm (12,4 mm, 19,8 mm)

10 18.4 mm (15,1 mm, 27,4 mm)

50 24.9 mm (19,8 mm, 40,8 mm)

100 27.3 mm (21,2 mm, 45.0 mm)

200 29.6 mm (22,2 mm, 48,9 mm)

500 32.3 mm (23,1 mm, 53,5 mm)
1. táblázat A különböző visszatérési időkhöz tartozó visszatérési 

értékek a szentgotthárdi zúzmara adatok alapján 
(1983-2009. január 28.), PÓT módszerrel

növekedésével erősen szétnyílik, ahogy az 1. táblázat har
madik oszlopából kiderül. Fontos megjegyezni, hogy az 
idősor rövidsége, valamint a mintaelemek jelentős vál
tozékonysága a becslés bizonytalanságát növeli.

Lakatos Mónika, Bihari Zita 
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A tapadó h ó teh er m e n n y isé g i e lőre je lzése
Bevezetés
Hazánkban esetenként komoly problémákat okoznak a te
reptárgyakon nagyobb tömegben jelentkező, különféle 
típusú jeges lerakódások. Ónos eső alkalmával a fák 
ágain, vagy a távvezetékeken kialakuló nagyobb súlyú 
teher jól ismert és rendszeresen előforduló jelenség. Az 
északi országokban és a magashegységekben gyakrabban 
tapasztalható, hogy a zúzmara, vagy a nedves hó is képes 
kritikus mértékű, káreseményeket eredményező tömeg
ben lerakódni. Hazánk klímáján ez utóbbi típusú veszé
lyes jelenségek ugyan ritkábbak, de fontosságuk nem 
elhanyagolható. A 2009. január 27-28-án Vas és Zala 
megyében, majd nem sokkal később február 8-9-én a 
Dunántúli-középhegységben az elektromos távvezeték
hálózatban bekövetkező üzemzavarok újból felhívták a 
figyelmet arra, hogy a tapadó hó esetenként hazánkban is 
súlyos következményekkel járhat. A januári eset kapcsán 
a BME részéről tanulmány készült a távvezeték-szakadá
sok, oszlopdőlések műszaki körülményeiről, az OMSZ 
pedig a meteorológiai, klimatológiai háttérről készített 
elemzést. Az említett januári és februári szituáció nem
csak a szakmai körök, hanem a széles közönség érdek
lődését is felkeltette. A „nedves, tapadó hó”, mint fogalom 
igen gyakran szerepelt ez idő tájt a médiában.

A hazai gyakorlatban az OMSZ a tapadó hóra vo
natkozóan az áramszolgáltatók felé készít előrejelzést, 
illetve riasztást. Ezen produktumok jelenleg legtöbbször 
egy egyszerű, csak a jelenség egzisztenciájára, esetleg 
annak valószínűségére vonatkozó jelzéseket takarnak. 
Nagyon sok olyan időjárási helyzet adódik, amikor szigo
rúan véve nedves, tapadó hóról beszélhetünk, ugyan
akkor ezek közül csak egy-két esetben alakul ki említésre 
méltó hóteher. Időjárási helyzettől függően a hóteher 
várható mértékének szubjektív megítélése igen körül
ményes. Célul tűztük ki, hogy az előrejelző gyakorlatban 
jól használható objektív módszereket találjunk a tapadó 
hó lerakódásának mennyiségi előrejelzéséhez. Munkánk 
során a nemzetközi szakirodalom alapján adaptáltunk 
néhány algoritmust az OMSZ-ban használt többféle ope
ratív és kísérleti fázisban lévő numerikus modell háttérrel.

A tapadó hó fizikája és tipikus meteorológiai 
háttere
Tapadó hó gyakorlatilag minden esetben magassággal 
csökkenő hőmérsékleti rétegződés mellett alakul ki. 
Ekkor a hópelyhek a magasban még negatív hőmérséklet 
mellett, „száraz” hóként vannak jelen. A felszín közeli 
pozitív tartományba érve a hópelyhek részben megolvad
nak, felületükön vékony vizes réteg keletkezik, teljes 
olvadást azonban nem szenvednek el. Telítetlen légállapot 
esetén az olvadni készülő hópelyhek hőmérséklete hason

lóképp alakul, mint a szellőztetett, nedves hőmérő, ekkor 
tehát a hópehely hőmérséklete kissé alacsonyabb környe
zeténél. Előfordulhat tehát, hogy a környezet hőmérsék
lete pozitív, a hópehely viszont még nem „nedvesedik”. 
Mindezekből következik, hogy a pozitív száraz hőmérsék
let helyett a pozitív nedves hőmérsékletet (Tw) szokás a 
tapadó hó kritériumaként megadni. Míg a "száraz" hópely
hek a tereptárgyról leperegnek, a részben olvadt hópely
hek megtapadnak rajta. A túlságosan vizes hó, vagyis a 
nagy részben megolvadt hópelyhek alkotta csapadék 
azonban már "lefolyik" a tereptárgyakról. Nem teljesen 
ismert, hogy ideálisan a hópelyhek milyen arányú fo
lyékonyvíz tartalmához tartozik a maximális adhéziós erő, 
de a szakirodalom szerint 15 és 40 % közötti értéknél a hó 
még biztosan jól tapad a tárgyakhoz (Farzaneh, 2008).

Csapadékos időjárás estén megfelelő -  az alsó néhány 
száz méterben viszonylag labilis -  rétegződés kialakulása 
többnyire az alsó rétegekben zajló hideg advekcióval 
párosul (a bevezetőben említett mindkét szituáció északi 
áramlás mellett, hátoldali helyzetben alakult ki). A nappali 
órákban kialakuló hózáporok esetén is gyakran tapasztal
ható nedves hó, ekkor azonban ritkábban hullik olyan 
mennyiségű csapadék, ami végül komolyabb hóteherként 
jelentkezhetne.

A tapadó hó tömege természetesen függ magától a 
tereptárgytól, amire rakódik. Fontos megemlíteni, hogy a 
nagyobb távolságban kifeszített szabadvezetékek jegese- 
dése eltér a fixen rögzített tárgyakétól. A tengelye körül 
elcsavarodni képes vezetékeken ugyanis körszimmetriku- 
san rakódhat le, illetve hatékonyabban tömörödhet a 
nedves hó (1. kép) (Poots and Skelton, 1995). A tapaszta
latok szerint az ilyen vezetékeken méterenként megjelenő 
hóteher nagysága lényegesen nagyobb, mint amit a hazai 
gyakorlatban használt zúzmaramérő műszer -  egyébként 
hasonló keresztmetszetű -  vezetékmintáján mérhetünk.

1. kép: Szabadvezetéken kialakult, kör szimmetrikusan lerakodott 
tapadó hó.

Forrás: E. ON Észak-dunántúli áramhálózati Zrt.
2009. február 9. Bakony
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A lerakódás mennyiségi becslése
A tapadó hó, illetve általában a jeges lerakódások fizikai 
folyamata meglehetősen komplex ahhoz, hogy jelenleg, a 
mindennapi előrejelző gyakorlatban valóban egzakt mód
szerekkel számolhassuk. A légkörre, illetve a csapadék
elemekre vonatkozó több -  egyébként a fizikai leírás 
szempontjából alapvető -  paraméterre (pl. a vízcseppek, 
hópelyhek koncentrációja, méret szerinti eloszlása) 
vonatkozó információk nagymértékben bizonytalanok. 
A szakirodalomban általában viszonylag egyszerű, empi
rikus módszereket találunk.

A tapadó hóra vonatkozóan az egyik legismertebb mód
szer használatához elegendő két paraméter, a hó formá
jában hulló csapadék mennyisége és a nedves hőmérsék
let (Sundin and Makkonen, 1998). A szerzők eredeti célki
tűzése a hagyományos szinoptikus állomásokon mért 
csapadékmennyiség és hőmérséklet, illetve a megfigyelt 
csapadéktípus hosszabb idősorai alapján a tapadó hóra 
vonatkozó klimatológiai feltérképezés volt. A módszer 
a lerakódást úgy becsüli, mintha egy vezeték teljes ke
resztmetszetére eső hó szimmetrikusan rátapadna a terep
tárgyra

mass = prec_rate * time * radius 
ahol a mass az akkumlált hó mennyisége kg/m-ben, a 
prec_rate a csapadék intenzitása mm/h-ban, a time az eltelt 
idő órában, a radius pedig a vezeték keresztmetszete m-ben, 
ami a lerakódás tömegével párhuzamosan növekszik (a hó 
sűrűségét egy állandó értéknek, 500 kg/m3-nek vesszük). A 
vezeték kezdeti keresztmetszete beállítható (pl. 3 cm).

Az észlelt havazást akkor tekinti tapadó hó típusúnak, 
amikor a nedves hőmérséklet 0 °C fok felett alakul. Ha a 
száraz hőmérséklet több mint 3 órán keresztül eléri a 4 °C 
fokot, akkor feltételezzük, hogy az addig akkumlált 
hótömeg teljesen leolvad a vezetékről.

A szél hatását a módszer nem veszi figyelembe, fel
tételezi, hogy erősebb szél esetén a tereptárggyal 
egyébként nagyobb mennyiségben ütköző hópelyhek 
egyidejűleg nagyobb arányban pattannak vissza a felület
ről, így a két ellentétes hatás kb. kompenzálhatja egymást. 
(Megjegyezzük, hogy vannak módszerek, melyek a szél 
hatását komplexebben is figyelembe veszik.)

Ez előbb bemutatott módszert eredetileg a ténylegesen 
mért és észlelt adatokra alkalmazták. A numerikus model
lekkel történő előrejelzés esetén a csapadékra vonatkozó 
megfigyelés helyett valahogyan a modellből szükséges a 
csapadék típusát meghatároznunk. Kísérleteink során 
fejlett mikrofizikai sémákkal futtatott MM5, WRF és 
AROME modelleket használtunk. Az alkalmazott mikro
fizikai leírásokban mindegyik esetben 5 féle hidrometeor, 
mint prognosztikai változó különült el. Az előző feje
zetben említett szakirodalmi hivatkozás alapján akkor 
tekinthetjük havazásnak (és nem túlságosan vizes hónak) 
a csapadékot, amikor a modellben lévő hó hidrometeorok 
keverési aránya legalább másfélszer akkora, mint az eső 
hidrometeorok mennyisége (60%:40%).

A január 27-28-i időjárási helyzet
2009. január 27-én egy mediterrán ciklon okozott több
nyire bomlt, csapadékos időjárást. A ciklon -  melynek 
centruma az Adriai-tenger fölött helyezkedett el (7. ábra) 
-  áramlási rendszerében kelet felől melegebb levegő érke
zett fölénk, melynek következményeként az ország nagy 
részén eső formájában hullott a csapadék. A Dunántúl 
nyugati részén, illetve a hegyvidéki területeken azonban a 
nap folyamán a csapadék intenzívebbé válásával egy- 
időben több helyen fokozatosan havaseső, havazás vált 
uralkodó csapadékformává.

/. ábra: Talajanalízis 2009. január 28-án 00 UTC időpontban.
A mediterrán ciklon középpontja az Adriai-tenger fölött helyezkedik el.

A 2-6. ábrákon bemutatott meteorológiai mezők a hely
zet főbb jellemzőinek áttekintését segítik. Elmondhatjuk, 
hogy egy főbb jellemvonásaiban viszonylag gyakran elő
forduló téli időjárási helyzetet láthatunk. 27-én este a 
hazánktól délnyugatra lévő mediterrán ciklon okklúziós 
pontja és egyben a ciklonhoz tartozó futóáramlás bal
kilépő zónája hozzávetőlegesen hazánk nyugati része 
fölött helyezkedik el. A konfigurációból fakadó legna
gyobb feláramlások és a legintenzívebb csapadék területe 
értelemszerűen körülbelül ebben a térségben helyezkedik 
el. Ilyen helyzetekben az is megszokott, hogy a talaj 
közeli rétegekben hazánk nyugati részére már jóval 
hidegebb levegő áramlik. Az esetek nagy részében azon
ban a csapadék formája egy viszonylagosan rövidebb idő 
alatt vált át esőből vizes hóba, majd „száraz” hóba. 
A szóban forgó helyzetben azonban a nyugat-dunántúli 
régió egyes részein a feltételek tartósan egy olyan szűk 
tartományban maradtak, amikor az intenzív havazás mel
lett a felszínen a hőmérséklet kevéssel 0 °C fok fölött, 
vagy a körül alakult.

A 7. ábra a radar és szinoptikus megfigyelések alapján 
egy jellemző helyzetképet mutat az esti órákból. A hó for
májában hulló csapadék legnagyobb intenzitásának 
területe ebben az időpontban Vas megye déli és Zala me
gye északi részén található. Ezen a területen 25-30 dBZ 
körüli reflektivitás értékeket is láthatunk, amihez igen 
intenzív havazást lehet társítani. Szentgotthárdon ebben az
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2. ábra: Hőmérsékleti és szélmező Közép-Európa fölött január
27-én 18 UTC időpontban a 850 hPa-os nyomási szinten (ECMWF).

A kérdéses terület feletti -2 °C-os izotermát kiemelve láthatjuk. 
Napközben a Dunántúl nyugati része fölött a kelet felől advektálódó 
melegebb levegő ellenére a csapadék hűtő hatása miatt lényegesen 

nem változik a hőmérsékleti rétegződés (eső, havaseső, havazás 
egyaránt előfordul). A későbbiekben az alsó 1 krn-es rétegben már 

az észak felől érkező hidegebb levegő is érezteti hatását.

ECMWF-HR_a Retop (m) 850/1 OOOhPa 2009.01.27. kedd 18:00 (+6h)

3. ábra: 850/1000-es relatív topográfia (a két nyomási szint geopo- 
tenciáljának különbsége, ami réteg átlagos hőmérsékletével 

arányos) 2009.01.27 18 UTC időpontban (ECMWF). Ebben az 
időpontban a térség fölött 1300-1310 m látható, ami kissé maga

sabb az eső és hó határát általában jellemző 1300 m-től.

időpontban közepes intenzitású havazást, Sármelléken 
gyenge esőt észlelnek. A térképen bejelöltük a havazás és 
az eső becsült, jellemző határát erre az időpontra 
vonatkozóan. A kérdéses területen élénk (30-40 km/h) 
lökésekkel kísért északkeleti szél fúj.

A tapadó hóteher mennyiségi előrejelzésére tett 
kísérleteinkből az egyik legsikeresebbet mutatjuk be. 
Többek között a még fejlesztési fázisban lévő AROME 
numerikus modell január 27-i 12 UTC kezdeti időpontból 
készült futtatását alkalmaztuk. A vizsgált egyéb nume-

4. ábra: 850/1000-es relatív topográfia (január 27. 18 UTC). 
(ECMWF +18 órás előrejelzés). Reggel 06 UTC-re a nyugat-dunán

túli régió nagy része már az 1300 m-es izoterma alatt található.

5. ábra: 300 hPa-os áramlás (január 27. 18 UTC). A Dunántúl nyu
gati része a mediterrán ciklon frontrendszerének okklúziós pontja 

közelében és egyben a futóáramlás bal-kilépő zónája alatt 
helyezkedik el. A futóáramlás magjában hazánkhoz közel a 40 m/s- 

os izotachák is megjelennek.

rikus modellek is jól jelezték a dunántúli nagyobb meny- 
nyiségű csapadék területét és annak mennyiségét. Általá
ban elmondható, hogy a csapadékmezőt a nagytérségű 
szinoptikus folyamatok igen jól behatárolták, így ezen a 
téren nem is adódott nagy eltérés az előrejelzések és a 
valóság között. A problémák forrása elsősorban az alsó 
légkör hőmérsékleti rétegződésének nem megfelelő előre
jelzése volt. A bemutatandó AROME futtatásban a 
kérdéses területen (Vas és Zala megye) és időben a felszín 
közeli hőmérséklet szinte végig 0 és 1 °C között volt 
(8. ábra), miközben a valósághoz hasonló intenzitású és 
típusú csapadék tükröződött a megfelelő paraméterekben 
(felszínközeli hó és eső keverési arányok).

A korábbiakban leírt módszer szerint előállítottuk a 3 cm
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időpontban a tényleges mérések alapján Bécs és Zágráb, illetve 
numerikus modelleredmények (ALADIN operatív futtatása) alapján 

Szombathely és Nagykanizsa fölött. A 0 C magassága a felszín
fölött: Bécs: 450 m, Zágráb: 1150 m, Szombathely: 160 m, 

Nagykanizsa: 80 m.

7. ábra: Egy jellemző helyzetkép a nagy mennyiségű tapadó havat 
produkáló kritikus órákban (17:45, 16:45 UTC). A térképen szinop

tikus mérések és megfigyelések mellett a radarképet láthatjuk.

átmérőjű légvezetéken a modell szerint várhatóan lera
kodó tapadó hó mennyiségét kg/m-ben (9.-10. ábra). 
A relatíve nagyobb mennyiségű akkumulált hó területe jó 
egyezést mutat a bekövetkezett káresemények helyszí-

8. ábra: Hőmérsékleti mező az AROME modellben január 28. 
00 UTC időpontra vonatkozóan (20 m). Vas és Zala megyében 

0 és 1°C közötti értékeket látunk.

9. ábra: Várható akkumulált hóteher az AROME 12 UTC-s fut
tatásának 12. órájában (január 28. 00 UTC). A maximális értékek 1 
kg/m körül adódnak. A tapadó hóhoz köthető 27-i esti káresemények 

helyszínei hozzávetőlegesen a pontozott ellipszisen belülre esnek.

10. ábra: Várható akkumulált hóteher az AROME 12 UTC-s fut
tatásának 24. órájában (január 28. 12 UTC). A maximális értékek 

2,5 kg/m körül adódnak.

neivel. Látjuk, hogy hazánk területén kívül Szlovéniában 
is nagyobb hóterhet jelez a modell. Külföldi hírforrások 
alapján a nyugat-dunántúlihoz hasonló üzemzavarok ott is 
jelentkeztek.
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Fölmerül a kérdés, hogy a szentgotthárdi zúzmara
mérés, a szabadvezetékeken lerakodott hó tömege és a 
szimulált hóteher nagysága milyen kapcsolatban áll egy
mással. Szentgottnárdon az lm -es vezetékmintán mért 
maximális és egyben az adott állomás 20 éves adatsora 
alapján rekord nagyságú víztartalom 24,3 mm volt ami 
átszámítva 486 gramm, tehát kevesebb mint 0,5 kg (a 
csapadékmérő hengerben 1 mm, 20 g víznek felel meg). 
A bemutatott szimuláció 2,5 kg-os maximális lerakódá
sokat jelzett. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem vizsgálata szerint a lerakódások becsült 
tömege a 12,5 mm-es keresztmetszetű sodronyokon 2,7 és 
7,7 kg volt méterenként (Szabó és Farkas, 2009).

Bízunk benne, hogy a kritikus tömegű tapadó hóteher 
kialakulását a jövőben elérhető fejlett mikrofizikai leírást 
alkalmazó és nagyobb megbízhatóságú numerikus model
lek, illetve a bemutatott módszerek alapján jobb sikerrel 
jelezhetjük előre.
Köszönettel tartozunk Fehér Balázsnak a programozási fela
datokban nyújtott segítségéért, Kullmann Lászlónak és 
Horváth Ákosnak a kísérleti modellfuttatások elkészítéséért, 
Simon Artúrénak szakmai tanácsaiért és Rajnai Márknak a 
produktumok megjelenítéséhez szükséges munkájáért. Az 
EON-Hungária részéről Fiilöp Róbert volt segítségünkre.

Kolláth Kornél, Tóth Katalin
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C O S T  719 - T ér in fo rm a tik a i re n d sze re k  h a szn á la ta  a m e teo ro ló g iá b a n
é s  a  k lim a to ló g iá b a n

Előzmények
A 90-es évek közepén világszerte egyre elterjedtebbé vált az un. 
térinformatikai* rendszerek használata a különböző földtudomá
nyokban, így a meteorológiában is. E rendszerek sajátossága, hogy 
olyan adatokkal foglalkoznak, amelyek térbelileg a Földhöz kötöt
tek. Ilyenformán természetesen a meteorológiai adatok térbeli el
oszlásának kezelésére, megjelenítésére is alkalmasak.

Az évek folyamán egyre több térinformatikai szoftver (GIS -  
Geographical Information System)* jelent meg, egy részükbe 
belekerült a térbeli interpoláció lehetősége is. A meteorológia kü
lönösen ennek a fejlesztésnek örült, hiszen korábban a térképeket 
főként kézzel rajzolták. Rövid időn belül kiderült azonban, hogy a 
beépített interpolációs módszerek (leggyakrabban inverz távolság*, 
spline, kriging*) önmagukban nem elegendőek a meteorológiai 
mezők térképezésére, mert például nem tudják visszaadni a meteo
rológiai adatokban meglévő térbeli trendeket.

A különböző meteorológiai szolgálatoknál, egyetemeken szá
mos kutatás indult, hogy hogyan lehetne ezt a feladatot a lehető 
legjobban megoldani. Az interpoláció mellett fontos volt a digitális 
térképkészítés lehetősége is, ami e szoftverek segítségével köny- 
nyen, szépen megvalósítható.

A COST 719 Akció megalakulása

A probléma fontosságát jelzi, hogy 2001-ben létrejött egy nemzet
közi együttműködés, a COST 719, melynek célja éppen ezeknek a 
problémáknak a megfogalmazása, megoldása és az eredmények 
alkalmazása volt.

Magyarország az OMSZ-on keresztül a kezdetektől fogva kép

viselte magát. A kezdeti időkben az akkori éghajlati osztályok 
vezetői, Dobi Ildikó és Szalai Sándor voltak a résztvevők, de 
később az interpolációval foglalkozó Szentimrey Tamás és Bihari 
Zita is bekerült a küldöttek közé, és Dobi Ildikó lemondott a 
tagságáról.

Munkacsoportok

A COST akcióknak megfelelően ez a COST is munkacsoportokból 
épült fel. A munkacsoportok kitűzött feladata a következő volt.
1. Munkacsoport -  Adathozzáférés
Az Akció időtartama alatt a munkacsoport feltérképezte és rend
szerezte:
-  a résztvevők által használt GIS szoftvereket,
-  a hozzájuk kapcsolódó adatbázis rendszereket,
-  annak kérdését, hogy a meteorológiai adatokon kívül milyen egyéb 

adatbázisokat használnak (topográfia, talaj, felszínbontás stb.)
-  a metaadatok állapotát
-  az adatpolitikát.

Ajánlásokat tettek a hiányok betöltésére, szoftvereket és ingye
nesen használható adatbázisokat javasoltak.
2. Munkacsoport -  Térbeli interpoláció
Az Akció időtartama alatt a munkacsoport összegyűjtötte, kipró
bálta és elemezte a GIS rendszereken belül és azokon kívül létező 
interpolációs módszereket. A legtöbb résztvevő ország több mete
orológiai elemre készített térképeket saját országa területére. 
A munkacsoport kimondottan az összehasonlításra egy részletes

A cikk folytatása a 19. oldalon
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A KEMPINGTÜRIZMÜS ALAKULÁSA  
ÉS AZ ID Ő JÁ R Á S

Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben a turizmus világszerte a gazdaság 
jelentős ágazatává vált és az ezzel kapcsolatos kutatások 
számos tudományágban -  közgazdaságtan, szociológia, 
pszichológia, földrajz, környezettudomány- megjelentek. 
A meteorológiai vonatkozású kutatások is növekvő érdek
lődésről tesznek tanúbizonyságot. Azt, hogy egy földrajzi 
térség klimatikus viszonyai, időjárási sajátosságai befo
lyásolják a térség turisztikai vonzerejét, szinte magától ér
tetődőnek tekintjük. Valóban nem megkérdőjelezhető, 
hogy a turizmus iparágában a klimatikus tényezők a ter
mészeti erőforrások részét képezik. Utazási irodák és az 
ágazathoz kapcsolódó különféle szervezetek által kiadott 
ismertető anyagok rendszerint tartalmazzák az adott tér
ség klimatikus jellemzőit; hőmérsékleti, csapadék és nap
sütés adatokat havi átlagos értékek formájában.

A nemzetközi Biometeorológiai Társaság, mely a lég
köri folyamatok és az élő szervezetek kapcsolatával 
foglalkozó kutatókat fogja össze 1996-ban létrehozott egy 
bizottságot „Klíma, Turizmus és Rekreáció” néven. E Bi
zottság rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat, 
melyek témája a klíma, az időjárás hatása a turizmusra és 
a szabadidő felhasználásra. Scott et al. (2004) bibliográfiát 
jelentetett meg a témával kapcsolatos publikációkról. 
Ebben 330 olyan publikáció szerepel, melyben valami
lyen vonatkozásban megjelenik a meteorológiai adatok tu
risztikai, üdülési, szabadidős tevékenységének speciális 
szempontú figyelembe vétele. A legkorábbi ilyen iroda
lom 1936-ból származik: Selke, A.C.: „Geographic 
aspects of the Germán tourist trade” címen az Economic 
Geography folyóiratban jelent meg. Érdekes és jellemző a 
témához kapcsolódó publikációk számának időbeli alaku
lása. 1970 előtt mindössze 14 cikk jelent meg, s ezen cik
kek főként egy-egy földrajzi térség adott időszakra 
vonatkozó meteorológiai viszonyait elemzik. Például Fer- 
gusson (1964) cikke, amely az angol tengerpart nyári 
időjárását elemzi, vagy Green (1967) cikke „Szünidei me
teorológia” címen illetve Heurtier (1968) cikkei, melyek 
Nyugat-Európa és a Mediterrán térség szinoptikus klima
tológiai áttekintését adják a nyári időszakra vonatkozóan.

Az 1970-1979 közötti 46 cikk, valamint az 1980-1989 
közötti 40 cikk a meteorológiai, klimatológiai informá
ciók felhasználásáról illetve az időjárás hatásainak 
elemzéséről szól. Ekkor jelennek meg az egyszerűbb 
bioklimatológiai indexek, melyek segítségével az adott 
földrajzi térség sajátos szempontból jellemezhető 
(Murray, 1972; Blazejczyk, 1987).

A következő 10 évben 1990-1999 között már 104 cik
ket sorol fel a bibliográfia, és ezek között megjelennek 
klímával, mint gazdasági illetve környezeti rizikó 
tényezővel számoló tanulmányok. 2000 és 2004 közötti

5 évben 134 cikk jelenik meg és a vizsgálatok tematikája 
igen szélessé válik mind a térbeli, mind az időbeli skálán. 
A hatáselemzések között pedig az egyénre vonatkozó ha
tástól kezdve a globális méretű hatásokig találunk külön
féle vizsgálatokat. A bioklimatológiai indexek sorába az 
emberi szervezet hőháztartási sajátosságait figyelembe 
vevő indexek is bekerülnek, mint a PÉT (Physiological 
Equivalent Temperature) vagy a PMV (Predicted Mean 
Vote) (Matzarakis et al 1999).

Az IPCC 2007-ben publikált jelentése a klímaváltozás 
hatásainak elemzése között áttekintette a turizmusra gya
korolt hatásokra vonatkozó irodalmakat és megállapította, 
hogy igen kevés vonatkozó kutatási eredményt talált, és a 
kapcsolat olyan összetett, hogy nagyon nehéz kimutatni a 
gazdasági, politikai és egyéb tényezők mellett a klíma 
illetve az időjárás direkt hatásait. Mindazonáltal megál
lapítható, hogy a klíma jelentős szerepet játszik, amikor 
egy turista kiválasztja a célterületet (Aguilo et al., 2005). 
Mind a turista, mind az ebben az ágazatban érintett üzleti 
szereplők igen érzékenyen reagálnak a klíma és az idő
járás fluktuációira (Wall, 1998). Maddison (2001), Lise és 
Tol (2002) valamint Hamilton (2003a), által végzett sta
tisztikai vizsgálatok és Hamilton et al., (2003b) által be
mutatott szimulációs modell igazolta a klimatikus ténye
zők ténylegesen jelenlévő szerepét. Közvetlen hatás volt 
kimutatható például Ausztria, Svájc az USA keleti része 
valamint Chile síturizmusában.

A turizmus és a klíma, időjárás kapcsolatát felvillantó 
hazai kutatások a kapcsolatnak vagy az egyik vagy a má
sik oldalát elemezték. Meteorológiai oldalról közelített 
például Károssy et al. (2004a, 2004b), amikor a Balaton 
térségének időjárási viszonyait elemezte a nyári időszakra 
koncentráltan; a gyógy turizmus számára használható kli
matológiai irodalom Rákóczi-Drahos-Ambrózy: Magyar- 
ország gyógyhelyeinek éghajlata (2002); Katona Ágnes 
(2007) szakdolgozatában a PÉT és a PMV indexek alaku
lását vizsgálta néhány magyarországi üdülőhely térségé
ben. Németh et al (2007) a termikus bioklímát elemezte a 
Balaton térségében. A turizmus oldaláról közelített Rátz 
és Vízi (2004) amikor a Balaton és a Tisza-tó turisztikai 
adatait elemezte, jelezve csupán a klímaváltozás lehet
séges hatásait. Ugyancsak a klímaváltozással kapcsolatos 
kérdéseket feszeget Baross és Dávid (2007) a fenntartható 
turizmus lehetőségeit bemutató áttekintő cikkében.

A vizsgálat tárgya és adatai
Vizsgálatainkhoz a turizmusnak olyan területét választot
tuk, melynél az időjárás hatásainak való kitettség jelentős, 
ez a kempingturizmus. A kempingturizmus az üdülöturiz- 
mus egyik kategóriájaként használt fogalom, a sajátos 
szálláshely kínálata alapján megkülönböztetve.
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Magyarország kempingturizmusa a 60-as évek elejétől 
indult fejlődésnek, az első kempingszálláshelyek a Bala
ton partján létesültek. A hazai kempingezésnek az első 
lendületet az 1966-os kemping világtalálkozó adta, ame
lyet a keleti országok közül elsőként hazánkban rendeztek 
meg. A fellendülés még a 80-as években is tartott, majd 
ahogy az emberek tehetősebbé váltak, az üdülésnek ezen 
formája vesztett népszerűségéből és hanyatló szakasz kö
vetkezett. Manapság a kempingezést előnyben részesítők 
teljesen más típusú emberek, mint azok, akik szállodában, 
kényelmes körülmények között szeretik eltölteni a sza
badságukat. Külföldön sokkal nagyobb hagyományai 
vannak a lakókocsival való utazásnak, sőt vannak kifeje
zetten kemping telepek, amelyek nyaralóövezetként mű
ködnek. Szakemberek véleménye szerint a magyar kem
pingturizmus színvonala valahol a nyolcvanas éveknél le
ragadt, de mostanában kezd ismét divatba jönni, csak már 
egy fizetőképesebb, igényesebb réteg körében. A kem
pingturizmus, ezen belül egyre erősebben a luxus 
lakóbuszos kempingturizmus -  úgy is, mint életforma -  
egyre erősebb Nyugat-Európában, kiemelten Németor
szágban és Hollandiában. A Magyar Kempingek Szakmai 
Szövetségének elnöke az EFCO&HPA nemzetközi kem
pingszövetség 2005-ben rendezett konferenciáján el
mondta, hogy a kempingturizmus mai részesedése az eu
rópai idegenforgalomból meghaladja a 30%-ot. Európá
ban a szállodák 8,7 millió fő befogadóképességével szem
ben a kempingek 10,8 millió turista elhelyezését teszik 
lehetővé, ezzel a kontinens legnagyobb szállásbázisát ké
pezik. Hazánkban a kereskedelmi szálláshelyek kapaci
tását tekintve a 90-es évek közepén a rendelkezésre álló 
mintegy 280 ezer férőhelyből a kempingek aránya 37% 
volt, ugyanez 2005-ben az összes 330 ezer férőhelyből 
29%. A csökkenés ellenére még mindig jelentős a kem
pingekben elhelyezhető vendégek száma. A kapacitás a 
kínálati oldalt jellemzi, a keresletet pedig a vendégéjsza
kák számával jellemezhetjük. 1990-ben az összes vendég- 
éjszakának 19%-a, a 90-es évek közepén 14%-a jelent meg 
a kempingekben, 2001-ben ez az arány 12%, és 2005-re 
tovább csökkent, mintegy 8%-ra esett vissza. Vizsgála
tainkhoz a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisát 
valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat interneten 
megjelenő adatai használtuk fel.

A kempingturizmus időbeli alakulása
Az 1. ábrán a magyarországi kempingek összes vendégéj
szakáinak alakulását mutatjuk be 1993-2008 között. 
Erőteljes csökkenés mutatkozik, mely több „hullámban” 
következett be és ennek hátterében nyilván nem meteo
rológiai tényezők állnak.

Európában mintegy 28 ezer kemping működik, Ma
gyarországon a 2000-es évek elején működő 340 kemping 
2007-re 252-re csökkent. A kempingek a csökkenő 
kereslet megállítása érdekében igyekeznek alkalmazkodni 
az elvárásokhoz és folyamatosan fejlődnek. Az utolsó két

I. ábra. A magyarországi kempingek vendégforgalmának alakulása 
a vendégéjszakák száma alapján.

évben a csökkenés mintha megállt volna és kismérvű 
emelkedés tapasztalható. Rendkívüli lehetőség a fejlesz
tésre a 2010-es, Magyarországon megrendezésre kerülő 
Kemping Világtalálkozó, mely 7-8  ezer vendég több hetes 
itt tartózkodását jelentené olyan célcsoportokból, me
lyeket multiplikátorként, azaz meghatározó véleményfor
málóként tartanak számon világszerte. A kempingturiz
mus vitalitását az adja, hogy ez a nyaralási forma az egyik 
legdemokratikusabb turisztikai szegmens. A résztvevők 
szándéka szerint a kempingezést el lehet kezdeni egyetlen 
hátizsákkal, sátorral, folytatni lehet egy középkategóriájú 
lakókocsival, vagy anyagi lehetőségtől függően a legmod
ernebb lakókocsikkal, lakóautókkal, amelynek a garázsá
ban akár személyautóját is magával viheti a kempingező. 
Bármelyik eszközzel ugyanazon a szálláshelyen meg
szállhat a kempingező. A kempingezés azt a szabadságot 
és természetközeliséget nyújtja, amely a mai életviszo
nyok között regeneráló hatást nyújt.

Azt, hogy a kempingezés erőteljesen függ a klímától a 
vendégéjszakák számának szezonalitása nyilvánvalóvá 
teszi. A nyári csúcsidőszak kialakulását a szabadságolá
sok társadalmi szokása is megerősíti, végső soron azon
ban ennek is klimatikus okai vannak. Mivel havi bontású 
adatok 1997-től álltak rendelkezésre, így az 1997-2008 
évi havi átlagos értékeket tudjuk bemutatni (2. ábra).

2. ábra. A magyarországi kempingek havi átlagos vendégéjszakainak 
száma (1997-2008)
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A meteorológiai adatok közül a hőmérsékleti viszo
nyokat a budapesti havi középhőmérsékletekkel jellemez
tük, mivel ezen adatok a teljes időszakra vonatkozóan 
nyilvános adatbázisból elérhetőek voltak (www.met.hu 
illetve www.ksh.hu ), és szoros összefüggést mutatnak az 
országos átlaggal.

A budapesti havi átlaghőmérséklet értékekkel összevet
ve a kempingben eltöltöltött vendégéjszakák havi átlag
értéket, szoros exponenciális jellegű kapcsolatot találunk 
(3. ábra).

3. ábra. Összefüggés a havi átlaghőméreséklet és a vendégéjszakák 
száma között (1997-2008 évi adatok havi bontású átlaga)

Természetesen az összefüggés csak a vizsgált tarto
mányban releváns. Az adatok és az illesztett görbe tanul
mányozása alapján azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy, ha a havi középhőmérséklet a 20 fokot meghaladja, 
akkor már a hőmérséklet nem korlátozó a vendégéjszakák 
számának alakulását illetően.

Megvizsgáltuk a havi adatok időbeli változását. Figyel
münket az április-október időszakra összpontosítottuk, 
mivel a november-március időszakban relatíve elenyésző 
ez a típusú vendégforgalom. Az 1. táblázatban a trend
vonal egyenletét és a korreláció erősségét mutató R2 
együtthatót mutajuk be havi bontásban. Az egyes hónapok 
relatív trendvonalait mutatja a 4. ábra.

1. táblázat. A vendégéjszakák havonkénti trendje az 1997-2008 időszakban.

hónap trendvonal R2

Április Y= 1.8871X+34.8 0,4829*

Május Y= -0,9434X+157.1 0,0417

Június Y= -8,6843X+285,5 0.6648**

Július Y - -29.38X+843,3 0,8293***

Augusztus Y=-46,22X+915,0 0,8271***

Szeptember Y=-4,228X-165,7 0,8168***

Október Y=0,5668X+45.5 0,3410*

* 5% szignifikáns; ** 1 % szignifikáns; *** 0,1% szignifikáns

A legerőteljesebb negatív trend augusztus hónapban 
tapasztalható. Ugyancsak erős a csökkenés üteme július
ban. Mérsékeltebb a csökkenés június és szeptember 
hónapokban. A májusi forgalomban gyakorlatilag nem 
tapasztalható változás. A két „szélső” hónapban, azaz

4. ábra. Az egyes hónapokra vonatkoztatott relatív trendek a 
kempingekben töltött vendégéjszakák számát illetően.

áprilisban és októberben viszont a trend iránya pozitív. 
Vagyis a tavaszi és az őszi időszakban, a kempingturiz
musban az általános csökkenő kereslettel szemben 
növekedés tapasztalható, mely áprilisban erőteljes, októ
berben kismérvű.

A kempingezés klimatikus feltételei
A kempingfelszerelések fejlődésével, mely az egyszerű 
sátras kempingezéstől a fűthető lakókocsis kempingezésig 
terjed, kiszélesedtek azok a klimatikus határok, melyek 
között ez a tevékenység megvalósítható. Mindazonáltal a 
kempingezést a túlnyomórészt szabadban eltöltött idő 
jellemzi, így ideálisnak azon időszak tekinthető, amikor 1) 
a nappali időszak elég hosszú, 2) a hőmérséklet kellemes 
a szabadban való tartózkodáshoz, 3) az idő nem  nagyon 
csapadékos. Ezek a tényezők a magyarországi klímát te
kintve májustól szeptemberig folyamatosan fennállnak, 
így ebben az időszakban a klimatikus viszonyok sem
miképpen sem tekinthetők korlátozó tényezőnek. Az áp
rilisi és októberi klíma változása, illetve e hónapok időjá
rásainak alakulása azonban már befolyásoló tényező 
lehet. Az április köztudottan szeszélyes időjárású hónap. 
A budapesti adatokból meghatározott havi középhőmér
séklet 11,1 °C ; az utóbbi 12 év hőmérsékleti anomáliái 
-2,5 °C és +3,8 °C között változtak. Az anomáliák trendje 
enyhe emelkedést mutat (5. ábra).

5. ábra. Az április havi hőmérsékleti anomáliák a budapesti adatok 
alapján.
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A növekvő tendenciájú keresletet a kempingek üze
meitől is észrevették, ugyanis a korábban jellemző május
szeptember közötti nyitvatartási időt az üzemeltetők egy 
része kitágította április-október időszakra. Noha az ápri
lisi hőmérsékleti anomáliák és az adott hónap vendég- 
éjszakáinak száma közötti korreláció (r=0,2338) nem 
szignifikáns, mégis azt mondhatjuk, hogy a melegebb 
áprilisi idő kedvező feltételt jelent a kempingezni ezen 
időszakban szándékozók számára. A vizsgált 12 évben az 
április havi hőmérsékleti anomália mindössze egyszer volt 
jelentősen negatív, kétszer 0 körüli és 9-szer jelentősen 
pozitív érték.

Az október havi hőmérsékleti anomáliák és a kemping
ben töltött vendégéjszakák száma közötti korreláció 
értéke valamivel erősebb, mint az áprilisi (r=0,53).

A vizsgált időszakban az október havi hőmérsékleti 
anomália kétszer volt jelentősen negatív, kétszer 0 körüli 
és nyolcszor jelentősen pozitív. Ez is azt jelzi, hogy a 
kempingezés időjárási feltételei októberben is többnyire 
kedvezően alakultak (6. ábra).

6. ábra. Az október havi hőmérsékleti anomália értékei a budapesti 
adatok alapján.

A nyári időszakban július, augusztus hónapokban a hő- 
mérsékleti viszonyok kedvezőek, akár az átlagnál 
hűvösebb, akár melegebb az időjárás. Ami befolyásolhat
ja  a kempingezés iránti keresletet az inkább a csapadé
kosság. Tehát ezeket a hónapokat a csapadék szempont
jából vizsgáljuk meg. Tekintettel arra, hogy a csapadék 
térbeli változékonysága még a havi összegek tekintetében 
is sokkal nagyobb, mint a hőmérsékleté, az egyes idősza
kok csapadékosságát a havi összeg országos átlagának a 
klímanormálhoz viszonyított százalékos értékével jelle
mezzük. A 7. ábrán a július és augusztus hónapok 
csapadékosságát látjuk.

Látható, hogy a július hónapok csapadékossága a vizs
gált évek nagy többségében jóval az átlag -  100% -  fölöt
ti volt, míg az augusztus hónapok nagyobb változékony
ságot mutattak; ötször átlag fölötti, kétszer átlagos és 
ötször átlag alatti csapadékosság volt jellemző. Próbáltunk 
összefüggést keresni a vendégéjszakák száma és a havi 
csapadék anomáliák között, de nem találtunk. Az, hogy a 
júliusok többnyire csapadékosak voltak, hozzájárulhatott
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A ugusztus

7. ábra. A július és augusztus hónapok országos 
csapadékösszegeinek a klímanormálhoz viszonyított százalékos 

értékei

az egyébként is jellemző negatív trendhez. Augusztusban 
mutatkozott ugyan gyenge negatív korreláció a csapadé
kosság és a vendégéjszakák száma között (r=-0,366), de a 
kapcsolat nem meggyőző.Mindkét hónapra az erős 
negatív trend jellemző, melynek oka az időjáráson kívüli 
hatásokban keresendő és az általunk alkalmazott felbon
tásban -  havi összesítés és országos átlagok -  a közvetlen 
időjárási hatás nem mutatható ki.

Összefoglalás
A kempingturizmus iránti igényt a vendégéjszakák 
számával jellemeztük. Megállapítható, hogy a 90-es évek 
közepétől erőteljes negatív trend jellemző az éves vi
szonylatban összesített adatokra. A kempingturizmus 
erőteljes szezonális jellege a klimatikus tényezők meg
határozó voltáról tesz bizonyságot. Az egyes hónapokban 
a vendégéjszakák számának időbeli változása eltérő volt; 
legerősebb negatív trend augusztusban és júliusban, va
gyis a főszezonban mutatkozott, ugyanakkor az áprilisi és 
októberi értékek, vagyis az elő- és utószezon vendégéjsza
káinak száma pozitív trenddel jellemezhető. Az áprilisi és 
októberi hőmérsékleti anomáliák mértéke és a vendég- 
éjszakák száma közötti kapcsolat statisztikusan ugyan 
nem szignifikáns, de mivel a vizsgált időszakban a hő- 
mérsékleti anomáliák mind áprilisban, mind októberben 
többnyire pozitívak voltak, ebből azt a következtetést von
hatjuk le, hogy a kempingezés klimatikus feltételei az 
elő- és utószezonban kedvezőbbekké váltak. A júliusi és 
augusztusi csapadékviszonyokkal kerestünk összefüggést,
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melyet ilyen -  havi átlagos -  adatok figyelembe vételével 
nem találtunk. A továbbiakban finomabb tér- és időbeli 
adatokkal valószínűsíthető a sztohasztikus kapcsolat ki
mutatásának lehetősége.
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A COST 719 cikk folytatása a 14. oldalról

tanulmányt is készített a résztvevők által használt módszerek sta
tisztikai elemzéséről. A magyar résztvevők közül Szentimrey 
Tamás és Bihari Zita szintén ebben a munkacsoportban tevékeny
kedett. E kör számára lett először nemzetközi szinten bemutatva az 
általuk fejlesztett MISH (Meteorological Interpolation based on 
Surface Homogenized Data Basis), mely egy olyan speciális 
meteorológiai interpoláció, ami figyelembe veszi az adatsorokban 
rejlő éghajlati információtartalmat, valamint más állandó környe
zeti tényező (pl. domborzat, felszínborítás stb.) hatásait is. A mód
szer alkalmas arra is, hogy háttérinformációként figyelembe ve
gyen más forrásokból származó meteorológiai mezőket (pl. radar, 
műhold, előrejelzés). A MISH „kiállta a próbát”, általában kisebb 
hibájú, nagyobb felbontású térképek készültek felhasználásával, 
mint a többi módszerrel.

Magyarország számára az egyik legfontosabb eredmény, hogy a 
COST támogatásával 2004-ben megrendezhettünk egy interpolá
ciós konferenciát (Conference on Spatial Interpolation in Climato
logy and Meteorology). A COST-os résztvevőkön kívül számos 
országból, több kontinensről érkeztek résztvevők, közel 80-an. 
A konferencia előadásai is megjelentek egy COST publikáció for
májában. A folytatás sem maradt el, azóta már a második inter
polációs konferenciát is megszerveztük, 2009-ben.
3. Munkacsoport
Az Akció időtartama alatt a munkacsoport, melynek Szalai Sándor 
is tagja volt, 3 demo projektet készített:

- A  csapadék térképezése összetett információk (műholdképek, 
mezoskálájú előrejelzések és felszíni megfigyelések) alapján 

-A z  Alpesi régió hőmérsékletének interpolálása 
-  Az „IceMiser” kereskedelmi szoftver bemutatása, mely téli idő

szakban a közutak felszíni hőmérsékletét jelzi előre a sózás szük
ségességéhez.

Összejövetelek, konferenciák

Az Akció időtartama alatt számos összejövetel volt. A találkozók 
egy része adminisztratív, döntő része azonban szakmai jellegű volt, 
melyeken sokszor csak egy-egy munkacsoport vett részt. A részt
vevők könnyebben jutottak el olyan nemzetközi konferenciákra is, 
melynek témái között szerepelt az interpoláció vagy a térinformati
ka. Az Akció ezekre a konferenciákra ugyanis szakértői talál
kozókat szervezett, melynek segítségével finanszírozni tudta a 
résztvevőket. A legfontosabb konferenciák az EGU, az ECAC és az 
ECAM szokásos rendezvényei voltak. Az Akció záró rendezvénye 
a Grenoble-ban megrendezett konferencia volt, melynek előadásai 
szintén kiadásra kerültek.

A z akció honlapja

Bár az akció 2006-ban véget ért, a Holland Meteorológiai Szolgálat 
(KNM1) segítségével honlapja a cikk írásának idején még mindig 
aktív. A http://www.knmi.nl/samenw/cost719/ címen az érdeklő
dők számos részletet olvashatnak, a munkacsoportok saját honlap
jai is elérhetők ezen az oldalon keresztül.

Bihari Zita
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Ferómon csapdákkal g yű jtö tt gyüm ölcsm olyok  
száma a Péczely-féle m akroszinoptikus időjárási 

helyzetek függvényében
Bevezetés
A feromonok kémiai anyagok, amelyekkel a szűz nőstény 
rovarok csalogatják magukhoz a hímeket. Minden fajnak 
más vegyület a feromonja.

A rovarok repülési aktivitását -  és így feltételezhetően 
feromon csapdás gyűjtésük eredményességét is -  számos 
más abiotikus tényező mellett az időjárás is jelentősen 
módosítja.

A fogási eredmények döntő többsége azonban sajnos 
nem vizsgálható az egyes időjárási elemekkel kapcsola
tosan. A legtöbb megfigyelőhely ugyanis távol esik a me
teorológiai állomásoktól, a csapdák környezetében pedig 
az üzemeltetők nem végeznek meteorológiai méréseket. 
Az időjárás és a feromon csapdás gyűjtés eredményes
ségének kapcsolatát ezért a Péczely-féle makroszinop
tikus időjárási helyzetekkel összefüggésben vizsgáltuk, 
amelyek a Kárpát medence egész területére értelmezett, 
egyidejűleg fennálló, komplex időjárási állapotokat 
fejezik ki. A Kárpát medence területére értelmezhető 
makroszinoptikus tipizálást Péczely (1957 és 1983) dol
gozta ki. A felszíni bárikus mező alapján meghatározott, 
naponkénti makroszinoptikus időjárási helyzetet 13 típus
ba sorolta, majd jellemezte is azokat (Péczely 1961). A 
tipizálást 1983 óta Károssy folytatja és publikálja a napi 
kódszámokat (Károssy 2001, 2008).

Az egyes típusok értelmezési időtartama a naptári dá
tumhoz tartozó 24 óra. A kódolás egyetlen szempontja a 
nap során hosszabb ideig érvényesülő típus meghatáro
zása, így a típus-váltás akár ± 1 2  órával is eltérhet a nap
tári dátumváltás időpontjától. A változások időbeli lefo
lyása, valamint az egyes típusok megmaradási hajlama és 
az egymást váltó helyzetek bekövetkezésének empirikus 
gyakoriságai is lényegesen eltérőek.

Péczely makroszinoptikus tipizálása nyomán munkatár
sai néhány időjárási elemre vonatkozóan elkészítették az 
egyes időjárási helyzetek részletes klimatológiai adatbá
zist tartalmazó feldolgozását. A későbbiekben a tipizálás 
folyamatosságának biztosítása mellett az elem együttesek 
makroszinoptikus helyzetek szerinti vizsgálatai is megtör
téntek. A legutóbbi években a fenti kutatási irányvonal 
fontos és meghatározó részévé vált a kártevő rovarok 
repülési aktivitásának és a mindenkori makroszinoptikus 
időjárási helyzet kapcsolatának tanulmányozása.
A témával kapcsolatos kutatásaink eredményeit több ta
nulmányban is megjelentettük (Károssy et ál., 1990; 
1994; 1996).

A szakirodalomban saját tanulmányainkon kívül nem 
találtunk publikációkat, amelyek a fénycsapdázott rova
rok példány számát a makroszinoptikus időjárási helyze

tekkel kapcsolatosan vizsgálják. Legutóbb a Péczely-féle 
makroszinoptikus helyzetek fennállásának időtartamával 
és az összes lehetséges változással kapcsolatban tanul
mányoztuk a vetési bagolylepke fénycsapdázásának ered
ményességét (Nowinszky et al., 1995).

Jelenlegi munkánkban feromon csapdák gyűjtési anya
gából is megvizsgáltuk 6 kártevő gyümölcsmoly gyűjtési 
eredményeit a Péczely-féle makroszinoptikus helyze
tekkel összefüggésben.

Anyagok és módszerek
A vizsgált éjszakák makroszinoptikus időjárási helyze

tét jellemző kódszámok Károssy (2008) katalógusából 
származnak. Jellemzésüket Károssy et al. (1994) tanul
mánya tartalmazza. A Péczely-féle makroszinoptikus 
időjárási helyzetek (1. táblázat) a következők:

1. táblázat
Sorszám Kód Típus

1 mCc Meridionális ciklon hidegfrontja
2 AB Anticiklon a Brit-szigetek fölött
3 CMc Mediterrán ciklon hidegfrontja
4 mCw Meridionális ciklon melegfrontja
5 Ae Anticiklon a Kárpát-medencétől keletre
6 CMw Mediterrán ciklon melegfrontia
7 zC Zonális ciklon
8 Aw Anticiklon a Kárpát-medencétől nyugatra
9 As Anticiklon a Kárpát-medencétől délre
10 An Anticiklon a Kárpát-medencétől északra
11 AF Anticiklon a Skandináv-félsziget fölött
12 A Anticiklon a Kárpát-medence fölött
13 C Cikloncentrum a Kárpát-medence fölött

A Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek

A feromon csapdák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 
1982 és 1988 között Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, 
Bodrogszegi, Sátoraljaújhely, Tolcsva, Tokaj, Erdőbénye, 
Meszesmajor és Mád községekben, 1993 és 2007 között 
pedig Bodrogkisfaludon üzemeltek, és 6 Microlepi- 
doptera fajt gyűjtöttek. Voltak évek, amelyekben nem 
mind a 6 fajt csapdázták, más években viszont a fajok 
többségét 2-2 csapdával is gyűjtötték. A gyűjtött fajok 
adatait a 2. táblázat tartalmazza.

A befogott példányok számából fajonként és nemze
dékenként relatív fogás értékeket számítottunk. A relatív 
fogás (RF) egy adott mintavételi időegységben (1 éjszaka) 
befogott egyedek számának és a nemzedék mintavételi 
időegységre vonatkoztatott átlagos egyedszámának a 
hányadosa. Amennyiben a befogott példányok száma az 
átlaggal megegyezik, a relatív fogás értéke: 1.



LÉGKÖR -  54. évi. 2009. 2. szám 21

2. táblázat

F a jo k E g y e d e k  szá m a A d a to k  s z á m a  (N)
Almalevél-aknázómoly
P h y llo n o ryc te r  b la n ca rd e lla  Fabricius, 1781 51 805 1766

Barackmoly
A n a rs ia  lin ea te lla  Zeller, 1839 6 873 1913

Tarka szőlőmoly
L o b esia  b o tra n a  Denis et Schiffermüller, 1775 20 240 2320

Keleti gyümölcsmoly 
G ra p h o lita  m o lesta  Busck, 1916 12 673 2299

Szilvamoly
G ra p h o lita  fu n e b ra n a  Treitschke, 1846 27 679 3250

Almamoly
C yd ia  p o m o n e lla  Linneus, 1758 9212 2279

A vizsgált fajok feromon csapdával fogott egyedeinek száma és a megfigyelési adatok száma

3. táblázat
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Péczely RF N RF N RF N RF N RF N RF N
1 mCc 1,067 387 1,140 333 1,072 462 1,048 474 1,048 609 1,032 380
2 AB 0.868 224 0,936 168 0,994 241 0.858 248 0,897 348 0,891 210
3 CMc 0,860 23 0,827 26 0.581 40 0,900 42 1,047 48 0,874 33
4 mCw 0,993 54 0,912 41 0,830 72 0,803 72 0,739 115 1,396 57
5 Ae 0,953 158 1,185 170 1.147 217 1,223 209 1,001 316 1.150 179
6 CMw 0,615 70 1,033 70 1,125 107 1,113 86 0.822 135 0,947 79
7 zC 0,851 13 1,225 11 1,576 12 1,231 15 1,022 16 0,706 14
8 Aw 1,077 309 0,981 285 0,933 379 1,007 393 0,978 511 0.910 349
9 As 1,293 90 0,873 88 0,976 116 0.822 106 1,264 144 1,018 101
10 An 0,906 217 0,955 190 0,898 287 0,813 256 0,855 381 1,000 234
11 AF 1,081 188 1,021 193 1,065 258 1,016 252 1,211 300 1,074 188
12 A 1,029 309 0.878 245 1,053 368 1,042 362 1.109 492 1,020 294
13 C 0,831 77 0.826 83 0,762 144 1,059 115 0.828 186 0.796 81

Megjegyzés: N = a megfigyelési adatok száma, a félkövér számok a P < 0,01, az aláhúzottak a P < 0,05 szignifikancia szinteket jelölik.

A vizsgált fajok feromon csapdával fogott egyedeinek száma és a megfigyelési adatok száma

A relatív fogás értékeket hozzárendeltük a naptári dá
tumhoz tartozó Péczely-féle kódszámhoz. Ezután mind a 
13 makroszinoptikus helyzetben átlagoltuk a relatív fogás 
értékeket, majd t-próbával kiszámítottuk az összes többi 
eset relatív fogás átlagértékhez viszonyított eltérésük szig
nifikancia szintjét.

Eredmények és megvitatás
Eredményeink a 3. táblázatban láthatók.

Feltűnő, hogy az mCc helyzetben mind a 6 faj fogása 
a várható értékhez nagyon közeli és csak a barackmoly 
(Anarsia lineatella Zeller) számára kedvező. Ezzel 
szemben az AB helyzetben csak az átlagnál alacso-
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nyabb fogási értékek találhatók, de csak az almalevél- 
aknázómoly (Phyllonorycter blancardella Fabr.) és a 
keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta Busck) ala
csony fogása szignifikáns. A CMc helyzetben is csak 
egyetlen, alacsony fogási eredmény szignifikáns. Ez a 
tarka szőlőmoly (Lobesia botrana Den. et Schiff.). 
Ellentétes hatású az mCw helyzet, amely kedvező az 
almamoly (Cydia pomonella L.), kedvezőtlen a szőlő
m oly (Grapholita funebrana Tr.) számára. Az Ae 
helyzet 4 faj számára is kedvező: barackmoly (Anarsia 
lineatella Zeller), tarka szőlőmoly (Lobesia botrana 
Den. et Schiff.), keleti gyümölcsmoly (Grapholita 
molesta Busck) és almamoly (Cydia pomonella L.). A 
CM w helyzetben helyzet kedvezőtlen az almalevél- 
aknázómoly (Phyllonorycter blancardella Fabr.) és a 
szilvamoly (Grapholita funebrana Tr.) számára. A zC 
helyzetben nem található szignifikáns eltérés a várható 
értéktől. Ennek oka valószínűleg a kevés megfigyelési 
adat. Az Aw helyzet nem gyakorol jelentős hatást a 
fogásra, csak az almamoly (Cydia pomonella L.) fogása 
alacsony. Ellentétes hatású az As helyzet. Kedvező az 
almalevél-aknázómoly (Phyllonorycter blancardella 
Fabr.) és a szilvamoly (Grapholita funebrana Tr.), ked
vezőtlen a keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta 
Busck) gyűjtésére. Az An helyzetben alacsony a keleti 
gyümölcsmoly (Grapholita molesta Busck) és a szilva
moly (Grapholita funebrana Tr.) fogása. A szilvamoly 
(Grapholita funebrana Tr.) fogása magas az AF 
helyzetben. A többi faj számára hatástalan ez a helyzet. 
Nem egyértelmű hatású az A helyzet, mert ebben ala
csony a barackmoly (Anarsia lineatella Zeller), magas 
pedig a szilvamoly (Grapholita funebrana Tr.) fogása. A 
C helyzet egyértelműen kedvezőtlen, mert a barack
moly (Anarsia lineatella Zeller), tarka szőlőmoly 
(Lobesia botrana Den. et Schiff.), szilvamoly (Grap
holita funebrana Tr.) és almamoly (Cydia pomonella L.) 
fogása alacsony.

Eredményeink megerősítik, hogy az egyes fajok 
eltérő igényeket támasztanak az időjárással szemben, 
még akkor is, ha rendszertani rokonságban vannak 
egymással.

A fogás alacsony értékei minden esetben olyan 
időjárási helyzetre utalnak, amelyben csökken a rovarok 
repülési aktivitása. Nem értelmezhetők azonban ilyen 
egyértelműen a magas értékek. A jelentős környezeti 
változások a rovarok szervezetében élettani változá
sokat okoznak. Az imágó élete rövid, a kedvezőtlen 
időjárás ezért nemcsak az egyed, hanem a populáció 
egészének fennmaradását is veszélyezteti. Feltéte
lezésünk szerint az egyed az életjelenségeinek normális 
működését akadályozó hatások kivédésére kétféle 
stratégiát alkalmazhat. Fokozott aktivitást tanúsít, 
amely kifejeződik a repülés, a kopuláció és a tojásrakás 
intenzitásának növekedésében, vagy passzív módon, 
elrejtőzve vészeli át a kedvezőtlen helyzetet. Fentiek

értelmében, mai ismereteink szerint a magas fogás, ked
vező és kedvezőtlen időjárási helyzethez egyaránt tar
tozhat.

Mivel a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek 
egyidejűleg az egész Kárpát-medencében fennállnak, 
eredményeinket nemcsak Magyarországon, hanem a 
szomszédos országok területének egy részén is haszno
síthatja a növényvédelmi prognosztika, annak ellenére, 
hogy jelenlegi ismereteink alapján még nem tudunk ma
gyarázatot adni a magas vagy alacsony csapdázási ered
mény tényleges okára.

A Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek 
alkalmazása a rovarökológiai kutatásokban lehetővé 
teszi a rovarok életjelenségeinek az időjárással össze
függő vizsgálatát azokban az esetekben is, amikor az 
egyes elemek mérése bármely okból nehézségbe 
ütközik.

Károssy Csaba, Puskás János, Nowinszky László
NYME, Szombathely 

Barczikai Gábor 
BAZ Megyei Növ. és Talajv. Áll.
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EGHAJLATVALTOZAS - MELLEKVAGANY
Bevezetés
Félreértések elkerülése miatt szeret
ném a tanulmány elején tisztázni, 
hogy nem az éghajlatváltozás tényét 
akarom kétségbe vonni. Közismert 
tény, hogy a 19. század, vagyis a 
műszeres mérések kezdete óta a glo
bális átlaghőmérséklet napjainkig 
mintegy 0,7-0,8 °C fokot emelke
dett. Ezt a melegedést ugyan egy 
átmeneti visszahűlés szakította meg. 
A tudományos érdeklődés homlok
terében azonban nem a sokat em
legetett fölmelegedés veszélye állt, 
hanem a technika fejlődésével 
együtt járó környezeti károsodások, 
amelyeknek jelei „kézzel fogha
tóak”. A műemlékek rongálódásáról 
már az 1970-es években sok hírt 
lehetett hallani, először „csapó
esőkre” gyanakodtak, majd kiderült, 
hogy savas esők okozzák a károkat. 
A hangsúly azonban idővel eltoló
dott az elméletekkel alátámasztott 
éghajlatváltozások felé. A félelem 
igazi oka a megnövekedett gazdasá
gi értékek sebezhetősége. Gazdasági 
károkat okozhat éghajlatváltozás is, 
de ennek mértéke és konkrét formá
ja  bizonytalan. Az egyéb károk for
mája, amint ezt jelen tanulmány is 
igyekszik alátámasztani, kézzel fog
ható.

Az ipari forradalom
A gőzgép és a benzinmotor elterje
dése óriási mértékben megnövelte 
a gazdasági értékek termelését. A 
20. század végén a fejlett ipari or
szágok energiafelhasználása olyan 
méreteket öltött, hogy az egy főre 
jutó energiafogyasztás ezekben az 
országokban egyenértékű 4-500 
rabszolga megfeszített munkájával, 
vagyis lakosonként 35^10 kW tel
jesítménnyel. Hazánkban 1959 óta a 
személygépkocsik száma mintegy 
120-szorosára növekedett (KSH 
zsebkönyvek), az autók átlagos tel
jesítményének és minőségének 
javulását már nem is tudjuk számok
ban kifejezni. A hivatali épületek és

magán lakások infrastruktúrájának 
értéknövekedése is nyilvánvaló. 
Mindez azt jelenti, hogy a fejlett 
országokban felhalmozott értékek a 
társadalmat sebezhetőbbé tették. Ezt 
jól mutatják -  igaz, közvetve -  azok 
a számok, amelyeket az IPCC 3. 
helyzetértékelő jelentése is tartal
maz: az 1950-es évektől az 1990-es 
évek végéig a világon előforduló 
szélsőséges időjárási jelenségek 
okozta károk évtizedes összege 
megtízszereződött (Climate Change 
2001. WG II.. p. 422.). Ennek egyik 
oka az egyre nagyobb értékek fel
halmozása a fejlettebb országokban. 
Ha egy jurtát elsodor a vihar, akkor 
egy 8-10 tagú kaláka brigád egy 
napon belül újra felépít egy másik 
jurtát, ám ha egy modern infrastruk
túrával ellátott családi házat pusztít 
el ugyanaz a vihar, annak újraépítése 
hónapokig tarthat, és igen sokba fog 
kerülni.

A hihetetlenül nagy energia fel- 
használás és gazdasági fejlődés 
együtt járt a környezet kisebb-na- 
gyobb károsításával. Számítások 
szerint egy átlagos amerikai polgár 
jólétének a környezetre gyakorolt 
hatása annyi, mint két svéd, három 
olasz, 13 brazil, 35 hindu vagy 280 
csádi polgáré (Catherine-Zoi Varfis 
and Lorna M Wilson, 2004).

A jólét növelésére tett erőfeszítés 
folytatódik a 21. században, de 
kérdés, hogy ennek mi lesz az ára, 
milyen környezeti károsodás lesz a 
következménye? így merült fel a 
gyakran emlegetett „Fenntartható 
Fejlődés” problémája.

UNEP, az ENSZ Környezeti 
Programja
A 20. század második felében a 
gyors technikai fejlődés és a világ 
népességének robbanás-szerű növe
kedése két sürgősen megoldásra 
váró kérdést vetett fel: a környezet 
károsodása elleni küzdelem, illetve 
az élelmiszer termelés fejlesztésé
nek felgyorsítása. 1972-ben Stock

holmban megtartották 114 ország 
képviseletének részvételével a Kör
nyezeti Világkonferenciát, amelynek 
eredményeként m egalakult az 
UNEP (United Nations Enviroment 
Program), ennek 58 tagú irányító 
testületé Nairobiban, Kenya fővá
rosában működik. Azóta több száz 
nemzetközi egyezmény, megálla
podás, jegyzőkönyv született a 
környezet regionális vagy globális 
védelme érdekében (Catherine-Zoi 
and Lorna M Wilson, 2004). (A tel
jesség kedvéért megjegyzem, hogy a 
világ élelmiszer hiányának enyhí
tése érdekében 1963-ban Washing
tonban, majd 1974-ben Rómában 
összehívták a Világélelmezési Kon
ferenciát, de ennek részletei nem 
tartoznak jelen témánkhoz.)

A Környezeti Világkonferencia 
érdeklődésének középpontjában a 
kézzel fogható, érzékelhető kör
nyezet károsodás állott. Ilyen volt 
többek között a savas esők által oko
zott műemlék rongálódás, az erdők 
fáinak megbetegedése, a folyókba 
engedett szennyvizek miatti hal- 
pusztulás, az öntözés céljából 
elterelt folyók miatt tönkretett tavak, 
a tenger mélyébe süllyesztett radio
aktív hulladék, az olajszállító hajók
ból az óceánok felszínét elborító 
olajfoltok, a trópusi esőerdők szaka
datlan irtása, aminek következtében 
az erózió évtizedeken belül elmossa 
a termőtalajt. Később megfigyel- 
hetővé vált a sztratoszférikus ózon 
délsarki ritkulása, aminek fő gyanú
sítottjai a halogénezett szénhid
rogének, azaz a freon gázok voltak. 
A globális melegedésről azért sem 
lehetett szó a Konferencián, mert az 
1940-es évektől -  az azt megelőző 
melegedést megszakítva -  egy le
hűlés kezdődött, amely az 1970-es 
évek végéig tartott. Tény, hogy az 
1960-as évek végén, 1970-es évek 
elején Afrikában, a Szahel öve
zetben aszályos évek sora okozott 
nagy károkat, a lábas jószágból 
százezrek pusztultak el, az emberek
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milliói menekültek délre, hogy vizet 
és élelmet találjanak. Ez világszerte 
nagy riadalmat okozott, hiszen 
éppen ekkor kezdett vészesen fogy
ni világ átlagban az egy főre jutó 
élelem. Ezt egy kedvezőtlen éghaj
latváltozás csak súlyosbíthatta 
volna. A WMO ezért kapta azt a 
feladatot, hogy az éghajlatot alakító 
fizikai tényezők kutatásával minél 
behatóbban foglalkozzék, ennek a 
munkának része volt a GARP (Götz, 
1974, 2004). A FAO-nak és más 
szervezeteknek pedig az élelmiszer- 
hiány és vízhiány elleni küzdelem 
jelent elsődleges munkát.

A múlt és a jelen 
éghajlatváltozásai
1988-ban az UNEP és a WMO 
közös szervezésében megalakult az 
IPCC, azaz a Kormányközi Testület 
az Éghajlatváltozásról (Az IPCC 
2008. augusztusában ünnepelte 
megalakulásának 20. évfordulóját.). 
Abban az időben még mindig nem 
beszélhettünk tartós globális mele
gedésről, hiszen 1988-ban alig egy 
évtizede szűnt meg a globális átlag- 
hőmérséklet csökkenése, illetve 
stagnálása. A feladat elsősorban az 
éghajlat minél pontosabb megfigye
lése volt és maradt. Ennek jele, hogy 
az IPCC 5-6 évenként készít friss, 
átfogó jelentéseket az éghajlat álla
potáról. A tűzőrség felállítása nem 
azt jelenti, hogy ég az utca, vagy 
lángokban van a fél város, hanem 
azt jelenti, hogy felkészülünk egy 
esetleges veszély elhárítására. 
(Szakemberek feladata ennek 
tudatosítása, hiszen a pontos 
tájékoztatás nélkül az emberi fan
tázia szárnyakat kap.)

A fő veszélyt sokan abban látják, 
hogy a 19. század közepe óta folya
matosan nő a légköri üvegház gázok 
mennyisége, ami a globális átlag- 
hőmérséklet növekedését okozhatja. 
Itt azonban még az IPCC is óvatos, 
hiszen számos bizonytalanság nehe
zíti a számszerű előrejelzést: 1. nem 
tudjuk hogyan alakul az üvegház 
gázok emissziója a jövőben (a fosszi
lis tüzelőanyag készletek fogyóban

vannak, megújuló erőforrások ke
rülnek előtérbe!), 2. nem tudjuk 
hogyan reagál a bioszféra és az 
óceán a légköri szén-dioxid gyara
podására, 3. nem tudjuk miként 
reagál az éghajlat az üvegház gázok 
tényleges változására, 4. még kevés
bé ismerjük az egyes régiók éghaj
latának várható változását, 5. legke
vésbé ismerjük a helyi éghajlat 
bizonytalan változásának hatását a 
környezetre. Ezek a kérdések egy 
szélesedő bizonytalansági piramis
sal ábrázolhatok (Climate Change 
2001, WG II. p. 130.).

A „jövőbe látást” nehezítik a 
visszacsatolási mechanizmusok. 
Egyik ilyen (negatív) visszacsatolási 
mechanizmus, hogy ha pl. az 
Antarktisz fölé gyakran néhány 
fokkal melegebb levegő érkezik, a 
melegebb levegő több vízgőzt tud 
befogadni, emiatt évtizedről évti
zedre több hó esik, tehát növekszik a 
hótakaró a sarkvidéken. Ennek 
növekvő súlya egyre nagyobb erő
vel préseli a jégtakarót a tengerpart 
felé, és egyre növekszik a „jéghegy- 
borjazás”. A leszakadó jéghegyek 
hűtik a tenger vizét és a vele érin
tkező légrétegeket. Ennek jelei 
mutatkoznak az IPCC legújabb 
jelentésében, amely szerint a szub- 
antarktikus óceán fölött az utóbbi 
20-30  évben 1-2 tized fokot 
csökkent évtizedenként a hőmérsék
let (Technical Summary, IPCC WG 
I, p.37„ 2007). Természetesen van
nak más, pl. pozitív visszacsatolási 
mechanizmusok is, de ezek több
nyire elméletben létezhetnek, mérési 
adatokkal csak ritkán sikerül kimu
tatni.

A sarki jégtakaró „gyors” olvadá
sától és ennek következtében a ten
ger szintjének jelentős emelke
désétől való félelem mind többször 
hangot kap. Éghajlatunkat talán túl
ságosan sztatikusnak tartjuk, ezért 
félünk minden változástól. A való
ságban éghajlatunkat főleg dinami
kus, gyors vagy lassú változások 
jellemzik, a stabilitás inkább átme
netileg jelenik meg. Az utolsó 
eljegesedés, a W ürm III. óta eltelt

mintegy 18 ezer éve a tengerszint 
120 m-t emelkedett, ez az emelke
dés azonban nem volt egyenletes, 15 
ezer évvel ezelőtt mintegy 7,5 ezer 
évig a gyors olvadás következtében 
felgyorsult a tengerszint növeke
dése, ez alatt évszázadonként át
lagosan 140-150 cm-t emelkedett a 
tenger szintje (1. ábra). A 20. szá
zadban a többszörösen ellenőrzött 
mérések szerint a tengerszint 
átlagosan 15 cm-t emelkedett 
(Technical Summary, IPCC WG /., 
2007. p.49.). Jól látható az 1. ábrán, 
hogy az 1 A-val jelölt időben hirtelen 
felgyorsult a tengerszint emelkedés 
az Észak-Amerikai kontinens jég
takarójának olvadása következ
tében, majd mintegy 7-8 ezer évvel 
ezelőtt stabilizálódott a tengerszint, 
megszűnt a jég és hó olvadása 
(Oches, E.A., 2007). A hőmérséklet 
stabilizálódott, és nagyjából ebben 
az időben kezdett az ember 
növénytermesztéssel foglalkozni az 
addigi gyűjtögető, vándorló életmód 
helyett (Czelnai, 1999, 173.o.). 
Kétségtelen, hogy nem az ember vál
toztatta meg az éghajlatot, hanem az 
éghajlat stabilizálódása változtatta 
meg az ember életmódját, mégpedig 
azáltal, hogy a korábbi korszakhoz 
képest melegebb és stabilabb égha
jla t lehetővé tette a növényter
mesztést és a letelepedett életmódot. 
A növénytermesztés legkorábbi 
nyomait délkelet Anatóliában 
találták meg a régészek, eszerint tíz
ezer évvel ezelőtt kezdett az ember 
gabonát, gyümölcsöt, majd egyre 
több kultúrnövényt termeszteni.

Ide kívánkozik egy szélesebb 
időskálára vonatkozó megjegyzés: 
A földtörténet legutóbbi, 570 millió 
éves időszakában, a Fanerozoikum- 
ban, a szabad szemmel is látható élet 
megjelenése és elterjedése óta a 
légköri szén-dioxid mennyisége 
általában 5-6-szorosa, egyes 
időszakokban átmenetileg mintegy 
15-szö-röse volt a jelenlegi értéknek, 
és csupán az utolsó 40-60 millió 
évben kezdett tartósan csökkenni, és 
közeledni a jelen szinthez (Budyko et 
al., 1987; Climate Change 2001.
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1. ábra. Az utolsó jégkorszak utáni tengerszint emelkedés. A vízszintes skála az időt jelöli 
évezredekben az utolsó 24 ezer évben. Az ábra jobb oldalán felsorolt jelek a világ különböző 
részein és különböző időre vonatkozó tengerszint állapotokat jelzik. Feltűnő az lA-val jelölt 

időszak, amikor az Észak-Amerikai kontinensen hirtelen olvadásnak indult a hótakaró. Ennek 
megfelelően leggyorsabb volt a hóolvadás 15 000 és 7 500 évvel ezelőtti időpontok között. Ezt 

egy gyenge tengerszint emelkedés követte az utolsó néhány ezer évben.
(Forrás: Oches, E.A., 2007)

WG I. p. 201.; Koppány, 1998). 
A légkörből a szén részben a kar
bonátos kőzetekbe és a mészvázú 
állatkák mészvázába került, részben 
a fosszilis tüzelőanyagba. Ez utób
binak köszönhető, hogy a technika 
korában példátlanul sok energiát 
tudunk nyerni a fosszilis tüzelőanya
gokból. A légkör egykori gazdag 
szén-dioxid tartalmának a szerves 
anyagokban való elraktározása teszi 
lehetővé azt az energia pazarlást, 
ami a fejlett országok jólétét biz
tosítja, ehhez hozzá kell tennünk, 
hogy a fosszilis tüzelőanyagokban 
lévő szén 10 ezerszer kevesebb, 
mint a karbonátos és üledékes kő
zetekben lévő szén. A légkör tör
ténetében az utolsó, mintegy 2 millió 
éves időszakot kivételesen alacsony 
szén-dioxid tartalom jellemezte, 
ezért nem egészen helyes a mini
mumhoz viszonyított változás jelen
tőségét, vagy éppen kizárólagos
ságát hangsúlyozni.

A sarki jégsapka fenyegetően

gyors elolvadása inkább az emberi 
fantázia világába tartozik. A jelenle
gi sarki jégtakaró néhány millió év 
alatt halmozódott fel, hiszen a 
Fanerozoikumnak mintegy 90 szá
zalékában nem volt állandó sarki hó
vagy jégtakaró, sőt voltak idősza
kok, amikor csaknem az egész 
Földön szubtrópusi éghajlat uralko
dott, és a globális átlaghőmérséklet 
a 20 fokot is meghaladta szemben a 
jelenlegi 14 fokkal, a jelenkort 
földtörténeti szempontból inkább 
hideg, vagy más néven hűtőház 
éghajlat jellemzi (Mészáros, 2001).

Az utolsó jégkorszakot követő kb. 
6 fokos melegedés azonban csak egy 
példa. Az éghajlat dinamikus jel
legét igazoló gyors és lassú változá
sok akár csak részbeni felsorolása 
túl messzire vezetne. Az emberi 
tevékenységnek a légkörre gyako
rolt hatása abban kétségtelenül 
bizonyított (a savas esőkön kívül), 
hogy a halogénezett szénhidrogének 
forgalmazása előre nem várt hatás

sal volt a sztratoszféra ózon tar
talmára. A freon gázok gyártását az 
1930-as években kezdték, miután 
bebizonyosodott, hogy teljesen sem
leges kémiai vegyületek. Arra azon
ban nem számítottak, hogy éppen 
ezért a tartózkodási idejük a légkör
ben nagyon hosszú, tehát csak gyűl
nek évtizedről évtizedre, eközben a 
levegő vertikális mozgásai las
sanként feljuttatják a sztratoszférá
ba, ahol az UV sugárzás hatására 
szabaddá válik a freonból egy klór 
atom, amely megtámadja az ózon 
molekulákat. E bonyolult kémiai 
folyamatok felfedezéséért 1995-ben 
három tudós, Paul Crutzen, Mario 
Molino és Sherwood Rowland ké
miai Nobel-díjat kaptak (Mészáros, 
1996).

A 20. század második felétől 
egyre nyilvánvalóbb, hogy sok or
szágban nincs ivóvíz, kevés az élel
miszer, emiatt évente emberek mil
liói halnak éhen vagy szenvednek a 
szomjúságtól. A Föld vízkészle
tének kb. fél százaléka édesvíz, de 
ez is veszélyben van az emberi 
tevékenység miatt. Ne a jegesmed
vék miatt aggódjunk, hiszen nem
zetköti glaciológiai kutatások 
szerint a sarki jégsapka jelentős 
megváltozásához ezer évekre van 
szükség -  kivéve tán az Északi-sark 
tengerjegét (Glaciers, lee Sheet and 
Sea Levet: Ejfect o f C02 Induced 
Climatic Change, 1985). Újabb 
kutatások alapján a tenger szintjé
nek változását oksági összetevőkre 
bontották, ezek közül 1910-1990 
között a hőtágulás okozott legna
gyobb szint emelkedést (kb. 6 cm), 
a jégolvadás kb. 2 cm-t, míg az 
Antarktisz víznyelőnek minősült, 
vagyis több hó esik a felszínére, 
mint amennyit a jéghegy borjazás 
eltávolít, tehát kissé csökkentette a 
tenger szintjét, Grönland vízház
tartása kiegyensúlyozottnak minő
sült (IPCC, Climate Change, WG 1. 
2001. 666. o.). Nem teljesen a sajtó 
hibája, hogy a tájékoztatás hiányos, 
és az emberek egy része az elvi 
lehetőségeket azonnal valóságnak 
hiszi. Gyakran az éghajlattanban
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illetéktelen, más szakmákban járatos 
szakemberek tesznek vakmerő kije
lentéseket az éghajlat fenyegetően 
szélsőséges változásáról.

A „Fenntartható Fejlődés" 
energiagondjai
Számtalan kutatás eredményeként 
megállapítást nyert, hogy a hoz
záférhető fosszilis tüzelőanyag kész
letek, de főleg a kőolaj kitermelése a 
2020-as évek után rohamosan 
csökkenni fog (2. ábra). Ezért a 
világ gazdaságilag erős vagy erő
södő államai, az Európai Unió, az 
USA, India, Kína egymással ver
sengve keresik a megoldást a meg
újuló energiaforrások kihasználásá
ra. Különösen a szélenergia hasz
nosításában robbanásszerű a fejlő
dés, de a bioenergia hasznosításában 
is élen jár, pl. Németország, a geo
termikus energia felhasználásában 
az USA, a Fülöp-szigetek, Olaszor
szág, a balneológiái célra és fűtésre 
való hasznosításban Magyarország 
az 5. helyen áll ( Herzog V. Antónia 
et al., 2004.).

Az Európai Unió 2020 és 2050 
között tervezi a "20-20-20" kötele
zettségvállalás végrehajtását. Esze
rint el kell érni az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
20 %-os csökkentését, a megújuló 
energiaforrásokból származó ener
gia 20 %-os részesedését a végfel
használásban és a jövőbeli ener
giaszükséglet 20 %-os csökkentését, 
azaz a jelenleginél hatékonyabb

energiahasznosítást. Erről fogalma
zott meg határozatot az Európai 
Bizottság 2008. november 13-án 
Brüsszelben (EWEA* Release, 
European Comission, 2008). A kor
látolt természeti források korlát
lanul növekvő fogyasztása jelenti 
korunk fő  gondját.

A  jelenlegi tendenciákat figyelve 
arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a jövő fő közlekedési eszköze 
egyre inkább a vasút lesz villany
mozdonyokkal, a gépjárművek 
pedig benzin helyett más üzem
anyagot fognak használni.

A megújuló erőforrások haszno
sítása sürgető feladat a Fenntartható 
Fejlődés szempontjából, hiszen 
a potenciális mennyisége ezeknek 
az erőforrásoknak bőven fedezni 
tudná az emberiség energiaszükség
letét a környezet jelentős károsítása 
nélkül, csak a kihasználásuk tech
nikai megoldása jelent komoly, de 
nem leküzdhetetlen feladatot. Erről 
a kérdésről egy következő tanul
mányban kívánok bővebb tájékoz
tatást adni.

Koppány György 
Szeged

(*EWEA -  European Wind Energy 
Association, Európai Szélenergia 
Társaság)

Irodalom
Budyko, M.I.; Ronov, A.B.;Yanshin, A.L, 

1987: History of the Earth's atmosphere. 
Springer Verlag, Berlin.

Catherine-Zoi Vafris and Loma M Wilson, 
2004: International Agreements. In Con
ventions, Treaties and other Responses to 
Global Issues, (Ed. Gabriela Maria 
Kutting), in Encyclopedia of Life 
Support Systems (EOLSS) Developed 
under the Auspices of the UNESCO, 
Eolss Publishers, Oxford, UK

Climate Change, 2001. The Scientific 
Basis. IPCCW GI

Climate Change, 2001. Impacts, Adapta
tion and Vulnerability. IPCC WG II.

Czelnai R.. 1999: A  Világóceán.
Tudomány-Egyetem. Vince Kiadó

EWEA Release, European Commission, 
Brussels, 13. November 2008.

Glaciers, Ice Sheet and Sea Level: Effect of 
CO2 Induced Climatic Change. Was
hington, D.C.

Götz G., 1974: A globális légkörkutatási pro
gram (GARP). Légkör, 19.4.sz. 82-89.0.

Götz G., 2004: 25 évvel ezelőtt történt: 
A GARP, Globális Időjárási Kísérlet 
(FGGE). Légkör, 49. 4.sz. 2-5.0.

Herzog V. Antonia; Upman E. Timothy; 
Kammen M. Dániel, 2004: Renewable 
energy sources, in Theories and Practices 
for Energy Education, Training, Regula
tion and Standards, in Encyclopedia of 
Life Support Systems (EOLSS), Deve
loped under the Auspices of the 
UNESCO, Eolss Publishers, Oxford. UK

Koppány Gy., 1998: A  szén körforgása a 
Föld-légkör rendszerben és az éghajlat 
változása Az éghajlatváltozás és követ
kezményei. OMSZ, Budapest. 209-
210.O.

Mészáros E., 1996: Kémiai Nobel-díj 
légköri kutatásokért. Természet Világa, 
I27.2.SZ. 58-59.0.

Mészáros E., 2001: A Föld rövid története. 
Tudomány-Egyetem. Vince Kiadó

Oches, E.A., 2007: Quaternary History, in 
Earth System History and Natural 
Variability, (Ed. Vaclav Cilek), in 
Encyclopedia of Life Support Systems 
(EOLSS) Developed under the Auspices 
of the UNESCO, Eolss Publishers, 
Oxford, UK

Technical Summary, IPCC WG I p.27., 
2007.

Tokio Ohta, T. Nejat Vezirogle, 2006: 
Energy Carriers and Conversion Systems 
with Emphasis on Hydrogen, in Energy 
Sciences, Engineering and Technology 
Resources (Ed. Willie O.K. Babrew) in 
Encyclopedia of Life Support Systems 
(EOLSS) Developed under Auspices of 
the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, 
UK

2. ábra. Az olajfogyasztás alakulása 1910-2070 között a Hubbert-féle modell szerint. 
Baloldalon: millió hordá/nap, jobboldalon: milliárd hordö/év. (Forrás:Tokio Ohta, 2006)



LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 2. szám 27

3 0  ÉVES A PAKSI METEOROLÓGIAI FŐÁLLOM ÁS
2008. október 10-én a Paksi Meteo
rológiai Főállomás volt és mai dol
gozói, valamint a PAV képviselői a 
főállomás épületében baráti össze
jövetelen emlékeztek meg az állomás 
létrehozásának 30. évfordulója alka
lmából. Ennek nyomán kérte fel szer
kesztőbizottságunk Labricz István 
ny. állomásvezetőt (aki korábban a 
szentgotthárdi állomás munkatársa 
volt), hogy ismertesse az állomás 
létrehozásának körülményeit és 
rövid történetét.

Egyébként Pakson -  nem a jelen
legi PAV területén -  1901 és 1935 
között már működött éghajlati 
állomás, majd 1979-ig megszakítá
sokkal csak csapadékmérés folyt. Az 
atomerőmű helykijelölésének és ter
vezésének időszakában 1967-1973 
között a közeli Csámpa-pusztán 
végeztek éghajlati méréseket.

Az  egykori Nehézipari Minisztéri
um kezdeményezésére a Paksi 
Atomerőmű Vállalat /PAV/ és az 
OMSZ 1977. június 13-án együtt
működési megállapodást írt alá a 
Paksi Atomerőmű mellett működő 
meteorológiai főállomás létesítésére 
és üzemeltetésére az Atomerőmű me
teorológiai adatokkal történő ellátá
sa érdekében. A megállapodás alá
írói Szabó Benjámin a PAV igazga
tója, és Czelnai Rudolf az OMSZ 
elnöke.

A megállapodás értelmében a PAV 
az Atomerőmű beruházási keretéből 
finanszírozta a meteorológiai főállo
más részére a 120 m magas meteo
rológiai mérőtorony létesítését, bizto
sította a zárt meteorológiai műszer
kert kialakításához a területet, 
valamint helyiséget bocsátott az 
OMSZ rendelkezésére.

Az OMSZ vállalta a meteoroló
giai főállomáson hagyományos mű
szerek, berendezések beszerzését, 
telepítését, a főállomás üzembe he
lyezését, és az országos megfigyelő 
hálózatba történő bekapcsolását.

Az Atomerőmű az ún. Látogatói

Az állomás épülete

épületben biztosított munkaszobát a 
szükséges kommunális ellátással 
(fűtés, villamos energia, takarítás, 
bútorzat). A meteorológiai főál
lomás 1985-ig, a jelenleg is meg
lévő végleges épület elkészültéig itt 
működött.

A fenti megállapodás meghatároz
ta továbbá az alábbiakat is:
-  a főállomás előírt létszáma: 5 fő 

1978.01.01.-től
-  a mérések beindítása: 1978.04.01. 

Az állomás adatai: sz. 46° 34'25", 
h. 18° 50' 44", tengerszint feletti 
magassága 97 m.
1978.02.01-jén kezdtem meg az 

állomás szervezését, és ebben az év
ben már 6 munkatársam volt. A har
minc év alatt összesen 16-an dol
goztak az állomáson. A betanított 
észlelők közül kiemelem, hogy 
Führer Vilmos 1978.04.29-től 2007- 
ben történt nyugdíjba vonulásáig, 
míg Bese Ferenc 1978.09.01-től 
2008-ig az állomás dolgozója volt.

Az állomás működtetéséhez előírt 
létszámot sikerült időben biztosíta
ni, betaníttatásuk megtörtént. A gya
korlati oktatásra azonban Pakson -  
mérőműszerek hiányában -  akkor 
még nem volt lehetőség, ehhez a 
Siófoki Főállomástól kaptunk segít
séget ahol „élőben” gyakorolhatták

az észlelői munkát a kollégák. A ba
rométer leolvasásának elsajátítását 
subler (tolómérce) segítségével sike
rült megoldanom. A műszerkert 
telepítése objektív okok miatt késett. 
A FUESS-szélmérőnek állványt kel
lett terveztetni, építtetni, és ugyanez 
volt helyzet a műszerkerttel is.

Végső soron a főállomás
1979.05.01-jén kezdte meg tényle
ges működését. Addig az állomás 
dolgozói helyettesítettek: Nyíregy
házán, Budaörsön, Bp. Lőrincen, 
Győrött, Pápán teljesítettek szol
gálatot.

Az első műszerkert helyére iroda
épület épült, emiatt az 1979.12.21- 
én megszűnt. A második műszerkert 
a meteorológiai torony építése miatt 
szünetelt, ekkor a hőmérséklet, lég- 
nedvesség mérése kézi pszichromé- 
terrel történt, emellett csak vizuális 
megfigyelések voltak. Folyamatos 
homogén adatsorunk 1981. január
tól van.

Időközben a főállomás Atomerő
mű területén belüli elhelyezésének 
körülményei jelentős mértékben 
megváltoztak, amelyek a meteoroló
giai adatok reprezentativitását már 
olyan mértékben befolyásolták, 
hogy azok a kitűzött célok elérését 
csak nagy hibával tették lehetővé. 
Az OMSZ vezetése már 1981 elején 
megkezdte ennek az állapotnak a 
megszüntetését, és az állomásnak az 
eredetitől 150 m-re DNy-ra való 
telepítését szorgalmazta. Az újonnan 
kijelölt hely közelsége biztosította 
azt is, hogy viszonylag kis költ
séggel lehetett kiépíteni a szükséges 
hírközlő vonalakat a meteorológiai 
mérőtorony és az állomás között. 
Sokat tárgyalt ennek érdekében a az 
OMSZ részéről Antal Emánuel el
nökhelyettes és Ambrózy Pál igaz
gató a PAV vezetésével ill. Wein
gartner Ferenc és Simon Antal az 
illetékes minisztériumokkal és hiva
talokkal. Ezúttal is köszönetemet 
fejezem  ki szíves közrem űkö
désükért és segítségükért. Köszönet
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Az állomás egykori és jelenlegi munkatársainak csaknem teljes létszáma a 2008. októberi
baráti összejövetelen

Év átlaghőmérséklet
maximum
hőmérséklet

minimum
hőmérséklet

Csapadék
mm

1981 10,7 36,7 -15,4 472
1982 10,8 33,8 -15,9 614
1983 11,1 37,5 -14,7 468
1984 10,3 34,5 -10,9 598
1985 10,6 34,6 -24,1 627
1986 10,1 34,8 -22,5 402
1987 9,7 33,9 -30,3 711
1988 10,4 36,5 -22,8 515
1989 10,8 35,1 -16,5 628
1990 10,9 35,1 -16,5 489
1991 9,7 35,3 -20,9 527
1992 11,3 37,5 -15,3 491
1993 9,2 35,7 -20,3 597
1994 11,7 37,2 -18,6 525
1995 10,5 35,1 -16,5 701
1996 9,5 35,4 -22,5 636
1997 9,9 34,8 -16,4 491
1998 10,5 38,1 -15,4 731
1999 10,6 34,8 -16,6 858
2000 12,1 37,5 -14,6 445
2001 10,6 36,6 -23,3 669
2002 11,5 36,7 -16,8 534
2003 10,6 37,3 -22,7 495
2004 10,5 35,6 -18,1 729
2005 9,9 35,1 -21,2 788
2006 10,9 35,3 -19,2 536
2007 11,8 40,6 -13,1 562
2008 11,9 37,3 -12,9 534

Kapovits Albertnak a Megfigyelési 
Főosztály vezetőjének is, akinek a 
vezetése alatt alakult meg az állo
más. 1991.07.01-ig a Főosztály 
állományában voltunk, ezután a 
Központi Légkörfizikai Intézethez 
kerültünk. 1993.01.01-től a Vállal
kozási és Kereskedelmi Iroda dolgo
zói voltunk. Az Iroda megszűnése 
után 1999.01.01-től a Levegő
környezet Megfigyelési Főosztály 
Földfelszíni Megfigyelések Osztá
lyára helyezték az állomást, ezt 
követően 2006.01.01-tői a Földfel
színi Megfigyelések Osztályához 
tartozott.

A Paksi Meteorológiai Főállomás 
1990 óta Vállalkozási- Szolgáltatási 
Szerződés keretén belül dolgozik. 
A szerződést évente köti, ill. újítja 
meg a PAV ill. most már a PA Zrt. és 
OMSZ. A mindenkori szerződés 
rögzíti az állomás adatszolgáltatási 
kötelezettségeit, és a PA Zrt. részé
ről vállalt összeget, amiből az Állo
más üzemeltetését hivatott biztosítani.

1995.07.01-én helyezték üzembe 
az Állomás számítógépét, az URH 
korszak 1995.07.14.-én megszűnt. 
A MILOS automatát 1996.08.01-én 
szerelték fel, és 1996.08.06. 11 órá
tól az automata adatai kerülnek 
továbbításra. Jelenleg négy fő vál
lalkozóként látja el a folyamatos 
szolgálatot.

Az alábbi táblázat az állomáson 
mért adatokat tartalmazza: a hőmér
séklet évi középértékei, az éves 
abszolút maximum, abszolút mini
mum. Az éves csapadékösszegek 
„kézi” mérésből származnak.

Az Állomáson mért abszolút ma
ximum hőmérséklet: 40,6 °C volt 
2007.07.20-án, a legalacsonyabb 
minimum hőmérséklet -30,3 °C volt 
1987.01.13-án.

Az éves csapadékmennyiség ma
ximuma 1999-ben 858 mm, mini
muma 1985-ben 402 mm volt.

Az Állomás jövőjét illetően az 
atomerőmű élettartam hosszabbítása 
és a várható bővítés miatt optimista 
vagyok.

Labricz István 
ny. állomásvezető
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KLÍMADINAMIKAI NYÁRI ISKOLA: 
VILÁGHÍRŰ TUDÓ SO K  M AGYARORSZÁGON

Mintegy két évvel ezelőtt Dévényi Dezsővel „beszél
getve" merült fel az, hogy milyen jó  lenne klímakutatás 
(klímadinamika) témájában egy Nyári Iskolát szervezni 
Magyarországon. Ennek a gondolatnak az adott alapot, 
hogy akkor fogant meg az az ötlet, hogy Michael Ghil 
esetleg a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja 
lehet a nem túl távoli jövőben (erről döntés 2010 
tavaszán várható). Tehát adva volt egy magyar kötődésű 
világhírű tudós és egy elképzelés, amit ezek után hoz
závetőlegesen két év alatt sikerült megfeszített munká
val megvalósítani és sikerre vinni. Ezen előzmények 
után 2009. június 8. és 17. között Visegrádon rendeztük 
meg a „Climate Variability and Climate Change: 
Estimating and Reducing Uncertainties ” című klímadi
namikai témájú Nyári Iskolát. A szakmai programot 
tehát Michael Ghil állította össze, aki Budapesten 
született és Románián át került Izraelbe, majd 
Amerikába, a Kalifornia Egyetemre (UCLA), ahol pro
fesszor. Otthona jelenleg Franciaországban van, ahol 
szintén professzor a párizsi Ecole Normale Superieure- 
ben. Michael Ghilnek megszámlálhatatlan tanítványa és 
szerzőtársa van szerte a világban (köztük -  szerzőtársai 
őszinte örömére -  olyan matematikusok, akiknek 
Erdős-száma kettő), emellett számos egyetem és akadé
mia tagja különböző minőségben, azaz egy olyan világ
hírű tudós, akit az egész világon ismernek és elismernek.

A Nyári Iskola elsődleges témája az éghajlat mint 
dinamikai rendszer vizsgálata volt, különös tekintettel 
azon nyitott elméleti kérdésekre, amelyek napjaink kli
matológiai alapkutatásainak homlokterében állnak. A 
dinamika rendszerek elm életébe való általános 
bevezetést Michael Ghil és Henk Dijkstra előadásai 
adták meg, majd a sztochasztikus dinamikai rendsze
rekkel kapcsolatos (még) bonyolultabb részletekbe 
Mickael Chekroun előadásával nyerhettünk betekintést. 
A program érdekes színfoltját képezték azok a szá
mítógépes laborgyakorlatok, amelyek az előadók (Henk 
Dijkstra és Dmitri Kondrashov) vezetésével némi 
rálátást adtak a hallgatóknak egyfelől arra, hogyan lehet 
leegyszerűsített elméleti problémákat és kérdéseket ún. 
„játékmodellek” segítségével vizsgálni, másfelől mi
ként lehet a valós adatsorok kaotikus jellegét feltárni 
statisztikai vizsgálatokon keresztül. Az éghajlati rend
szer és egyes elemei viselkedésének szerteágazó ismert 
illetve bizonytalan tényezőiről Chris Holloway (a teljes 
éghajlati rendszerről), Hervé Le Treut (a légkörről), Eli 1

1 Az Erdős-szám olyan a matematikusok körében közkedvelt "mérőszám", mely azt mutat
ja, hogy az illető tudós publikálás szempontjából milyen "messze" helyezkedik el E rd ő s  
P á l magyar matematikustól. Erdős Pál Erdős-száma 0, s egy kutató Erdős-száma n, ha az 
általa írt cikkek társszerzői között a legkisebb Erdős-szám n-1. Azaz mindazok Erdős
száma, akik Erdőssel közös cikket írtak 1; akik Erdőssel nem publikáltak, de 1-es Erdős
számú kutatókkal igen, azoké 2 és így tovább.

Tziperman (az óceánról és a krioszféráról), Rácz Zoltán 
(a glaciális ciklusokról) és Laxmi Sushama (a szárazföl
di felszínről tartott) előadásain keresztül kaptunk képet.

A Nyári Iskola azonban nemcsak elméleti oldalról 
közelítette meg az éghajlati rendszer kérdését, hanem 
számos előadás szólt azon gyakorlati klímamodellezési 
aspektusokról, melyeknek ma fontos szerepe van az 
éghajlati projekciókban. Míg Dávid Randall előadá
sában az IPCC-jelentések alapjául szolgáló globális klí
mamodellek elmúlt évtizedekben lezajlott fejlődését 
követte nyomon, addig Jens Christensen és Horányi 
András a regionális klímamodellezéssel, valamint az 
eredmények interpretációjával kapcsolatos elm életi és 
gyakorlati kérdésekre hívták fel a hallgatóság figyelmét, 
s kezdeményeztek vitát. Több előadó fókuszált előadá
sában az éghajlati rendszer változékonyságára és válto
zására különös tekintettel a rendszer leírásában és mo
dellezésében rejlő bizonytalanságokra, s kínált 
„megoldást” ezek csökkentésére (miként Tim Palmer 
is), Leonard (Lenny) Smith-tői pedig gyakorlati példák
ban bővelkedő „leckét kaptunk bizonytalanságból”. 
Érdemes azt is megemlíteni Lenny előadása kapcsán, 
hogy segédeszközként magyar 20 forintosokat osztott ki 
a hallgatóság körében és végeztetett el „fej vagy írásos” 
kísérleteket. A húszasokat közösen gyűjtöttük Lenny 
szám ára, aki olyannyira elégedett volt az érm ék 
„működésével”, hogy haza is vitte azokat a következő 
előadásaihoz (azaz a magyar húszas így várhatóan nagy 
nemzetközi karrier előtt áll).

A Nyári Iskola utolsó délutánján a dinamikai rendsze
rekkel és klímadinamikával foglalkozó m agyar kutató- 
csoportok rövid előadásokban mutatták be munkájukat 
a hallgatóságnak. Ilyen szeminárium-jellegű előadás 
keretében kaptunk áttekintést Jánosi Imre és Kiss Péter 
tolmácsolásában az ELTE Komplex Rendszerek Fizi
kája, valamint Elméleti Fizika Tanszékeinek áramlás
tani illetve szélklimatológiai kutatásairól, Bartholy 
Judit pedig a Meteorológiai Tanszéken folytatott klí
mastatisztikai és -modellezési tevékenységet ismertette 
előadásában.

A hallgatók részéről is nagy érdeklődés övezte a 
Nyári Iskolát, amelyre több mint 150 jelentkezés 
érkezett a világ minden tájáról. A rendezvényen végül 
mintegy hetvenen vettek részt nemcsak Európából, de 
Észak- és Dél-Amerikából, Afrikából, Á zsiából és 
Ausztráliából is. A hallgatók többsége egyetemista, 
doktorandusz, illetve fiatal kutató volt, s az előadásokon 
való „passzív” részvétel mellett nekik is nyílt lehető
ségük „aktív” bemutatkozásra: munkájukat és kutatási 
területüket egy egész délutánt felölelő poszter-szek
cióban mutatták be.
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Lovagi torna a Salamon Toronyban a Nyári Iskola résztvevőinek 
bevonásával

Tipikus hangulatkép a Nyári Iskoláról

Az oktatás-tanulás mellett a nyári iskolák alapvető 
célja lehetőséget teremteni a fiatal kutatóknak arra is, 
hogy rokon témában tevékenykedő és azon belül hason
ló problémákkal küzdő fiatal szakembereket ismerjenek 
meg, valamint olyan neves tudósokat, akiknek később 
akár a nyomdokaiba is léphetnek. Mindezek alól a 
visegrádi Nyári Iskola sem volt kivétel. A hallgatókat 
kétágyas szobákban szállásoltuk el két, egymáshoz 
nagyon közeli és egymással szoros partnerségben álló 
hotelben: a Hotel Visegrádban és a Hotel Hontiban. 
A szakmai programoknak, előadásoknak, valamint a 
mindennapi ebédeknek és vacsoráknak a Hotel Visegrád 
adott otthont. A „kényszerű összezártság” és a szer
vezett közösségi események jó  alkalmat adtak arra, 
hogy a fent említett kapcsolatok elmélyülhessenek, s a 
résztvevők olyan oldalukról is megismerjék egymást, 
amelyre egy „távolságtartó” workshop-on vagy konfe
rencián egyáltalán nem nyílik lehetőségük. Csak néhány 
szóban (és fotóban) az említett "szabad" programokról: 
az Iskola harmadik délutánján a résztvevők egy szent
endrei városnézésen és borkóstolón csiszolódhattak 
össze, majd a visegrádi Salamon Toronyban egy lovagi

A Matthias Rex fedélzetén útban Esztergom felé

Az előadók piknik asztala, ahol fontos 
kérdések kerültek terítékre

torna-bemutató alkalmával vezették le az előadások 
okozta feszültséget. A fárasztó napot egy meglepetés
vacsora zárta Visegrád egyik különleges éttermében. 
A hétvégén alkalmuk volt valóban szabadon elmélyed
ni Budapest látnivalóiban, majd vasárnap egy szervezett 
esztergomi hajókiránduláson és egy esti visegrádi túrát 
megkoronázó pikniken fedezhették fel a Dunakanyar 
szépségeit. Az iskola végére egy nagyon lelkes és vidám 
társaság kovácsolódott össze, akik fájó szívvel búcsúz
tak a Nyári Iskolától, az új barátoktól és kollégáktól, 
illetve egy kicsit M agyarországtól. A közös 
élményekről és a kialakuló barátságokról, illetve az 
egész esemény hangulatáról a
http://picasaweb.google.hu/schoolsummer2009 oldalon 
összegyűjtött személyes fotók is tanúskodnak.

A Nyári Iskola szakmai programja, előadásai, a hall
gatók poszterei, valamint néhány fotó megtekinthető az 
esemény hivatalos honlapján: http://www.met.hu/semi- 
nars/ss2009.php.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Nyári Is
kola sikeréhez nagymértékben hozzájárult az a nagy
vonalú támogatás, amelyet szponzoraink biztosítottak
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Csoportkép és kilátás a Salamon Toronyból

számunkra (az előadók és egyes hallgatók tám o
gatására, a szabadidős programok szervezésére, magyar 
résztvevők költségeinek fedezésére, stb.):

• a 2009 augusztusában véget érő ENSEMBLES 
európai uniós projekt,

• a Kapolyi László nevével fémjelzett System 
Consulting Zrt.,

• a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
kiírásában elnyert MECENATÚRA pályázat, 
valamint

• az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Miként összegezhető a Nyári Iskola, s lesz-e foly

tatása? Az előadók és a hallgatók visszajelzései alapján 
a Nyári Iskola témaválasztásának, szakmai előadá
sainak, s nem utolsósorban a helyszínválasztásnak és a 
szervezett szabad programoknak egyértelmű sikere volt. 
Michael Ghil hívó szava olyan neves és egy-egy tu
dományos kérdésben nem feltétlenül azonos nézetet 
valló szakembereket, valamint olyan fiatal kutatókat 
mozgatott meg a világ minden tájáról, akikkel más
különben nagyon nehezen vagy szinte egyáltalán nem 
lett volna lehetőségünk találkozni, beszélgetni és 
eszmét cserélni. A Nyári Iskola előadásai alapján nyil
vánvalóvá vált, hogy az éghajlattal kapcsolatos „cse
kélyke” elméleti tudásunk és korlátlan gyakorlati 
lehetőségeink további tudományos kérdések és prob
lémák sokaságát vetik fel, melyekről érdemes időről 
időre szervezetten vitatkozni. A jelenlegi elképzeléseink 
szerint ez utóbbira szeretnénk, ha szűkebb keretek kö
zött is, de vállalkozni: kétévente tervezünk egy-egy 
rövid, néhány napos szemináriumot tartani szintén 
Magyarországon (de más helyszínen).

Végül, de nem utolsósorban még néhány szem élyes 
gondolat. A m agunk részéről rengeteg  időt és 
energiát „öltünk bele” a Nyári Iskola szervezésébe 
(ezúton kérünk elnézést közvetlen kollegáinktól, akik 
esetleg joggal érezhették úgy, hogy m ásra kevesebb 
időnk ju to tt), miközben sokszor tartottunk attól, hogy 
kudarcba fog fulladni a vállalkozásunk. A Nyári 
Iskola alatt és főleg az utána következő néhány hét
ben azonban szinte nem volt olyan nap, am ikor nem 
kaptunk pozitív visszajelzést valamelyik résztvevőtől 
a szervezést és a lebonyolítást illetően, de ami talán 
még fontosabb: M agyarország és a m agyar em berek 
vonatkozásában. Ez utóbbit talán jó l je lképezi az 
alábbi gondolat, am elyet az egyik hallgató fogalm a
zott meg (szabad fordításban, az eredeti szöveg a fent 
említett hivatalos honlapon lelhető fel): „ ...  azt kell 
mondanom, hogy am ikor M agyarországon jártam  a 
Nyári Iskolán, néhány fényképet küldtem  a csalá
domnak, amire a nagymamám az alábbit válaszolta: 
"köszönöm, hogy egy kicsit én is álm odhattam ". 
Igen, szám om ra M agyarország egy igazi m eglepetés 
volt (a látványosságok és az emberek is) és ezt meg 
akarom osztani a családom m al és a barátaim m al is. 
És továbbra is azt mondom m indenkinek, hogy ez 
egy m ágikus ország... azaz a Nyári Iskola révén 
tudtam  M agyarországot felfedezni, új bará tokat 
szerezni (akiket hosszú ideig meg fogok őrizni) és a 
Nyári Iskola keltette fel bennem azt a vágyat, hogy 
másokkal, esetleg más helyen újra találkozhassak” .

Szépszó Gabriella és Horányi András



32 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 2. szám

DR. DOBOSI ZOLTÁN
1915-2009

Családtagjai, széles rokonsága, egy
kori tanítványai búcsúztatták a kelen
földi Szt. Gellért Plébániatemplom 
umatemetőjében az életének 94. évé
ben elhunyt Dobosi professzort. Az 
alábbiakban Dunkel Zoltán ott el
hangzott búcsúbeszédét adjuk közre.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Utolsó útjára kísérjük a magyar me
teorológusképzés hosszú időn át meg
határozó személyiségét, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem nyugalma
zott professzorát. A közvetlenül a 
háború után, 1945-ben létrejött 
Légkör- és Éghajlattani Tanszéken a 
frissen kinevezett, földrajzos hátterű 
Száva-Kováts József professzor kere
sett valakit, aki matematika-fizika- 
meteorológia alapképzettségű, s aki az 
előadásai mellett a gyakorlatokat 
vezeti. így esett a választás az 1939- 
ben matematika-fizika szakos tanári 
oklevelet szerzett, a Meteorológiai 
Intézetben dolgozó Dobosi Zoltánra. 
Ettől fogva 1983-ig, nyugdíjazásáig, 
oktatta először csak a meteorológia 
iránt érdeklődő földrajzosokat, majd 
1950-től a főszakos meteorológushall
gatókat. Pályafutása során négyféle 
meteorológusképzésben vett részt. 
Tanári munkája első harmadában ak
tív közreműködője volt az egyszakos, 
négy évfolyamban kibocsátott, több 
mint száz meteorológus szakembert 
adó képzésnek. Oktatói tevékenysége 
végén ismét aktív szereplője lett a föld- 
tudományi közös képzésen alapuló 
egyszakos, majd az önállóan egysza
kos meteorológus képzés elindítá
sának. Az egykori tanítványok nevében

emlékezem hajdan volt professzorom
ra, első mesteremre a meteorológia 
oktatásában, pályám elindítójára. 
Búcsúzom tőle a tágabb meteorológus 
közösség, a Magyar Meteorológiai 
Társaság nevében is. A Meteorológiai 
Tanszék életében már elmúltak azok a 
mozgalmas és viharos évek, amikor 
sok-sok hallgató fordult meg a tanszé
ken, vagy amikor politikai okok miatt 
tanszéki munkatársak tűntek el egyik 
napról a másikra. A hetvenes években 
csak néhány érdeklődő hallgató vá
lasztotta harmadik szaknak, a meteo
rológiát. A meteorológusképzés akkor 
elsősorban a matematika-fizika szakra 
alapozott harmadik szakos formán ala
pult. Ha megmaradt az érdeklődés a 
„Bevezetés a meteorológiába” után is, 
a vállalkozó kedvű hallgató találkoz
hatott Dobosi Zoltánnal, aki a klima
tológia rejtelmeibe próbálta bevezetni 
az érdeklődőket. A nagy létszámú mat- 
fizes előadások és a kissé merev be- 
vezetésű szeminárium után egyedi, 
meseszerű hangulata volt a Múzeum
körúti épület második emeletének vé
gén a félhomályos szobában általa tar
tott előadásnak, ami inkább emlékez
tetett baráti tájékoztatóra, mint kötött, 
egykor majd szigorlattal végződő 
kemény stúdiumra. Dobosi Zoltán 
szerény, visszahúzódó ember volt. 
Tudományát némi bocsánatkéréssel, 
nem pedig erőszakosan adta elő. 
Álláspontját soha, de még a rideg 
tényeket se erőltette rá a hallgatókra. 
Tájékoztatott, s lehetőséget adott a 
kétkedésre, az elhangzottak átgondo
lására, akár esetleg visszautasítására is. 
Ez meglepő volt, az akkor a megle
hetősen poroszos mat-fizes képzés 
útvesztőiben tébláboló első- másod
éves hallgatóknak. Szerénysége és 
óvatosan visszahúzódó természete 
nem jelentette azt, hogy tájékozatlan 
vagy felkészületlen lett volna. Vaskos, 
Felméry Lászlóval közösen írt Éghaj
lattan jegyzete számomra maga volt a 
megvalósíthatatlan kihívás. Megtanul- 
hatatlan mennyiségű anyagnak tűnt.

Amikor először vettem a kezembe, 
nem gondoltam, hogy egyszer majd 
abban a megtiszteltetésben lesz ré
szem, hogy a professzorommal közö
sen írhatok egyetemi jegyzetet. Ebben 
is szerény volt. Kijelölte az utat, felvá
zolta az elképzelést, s hagyta, tegyem a 
dolgom, nem korlátozta se a fantáziá
mat, se az alkotó kedvemet. Az sem 
volt elhanyagolható élmény, hogy a 
jegyzetért kapott díj nagyobb részét 
nekem adta. Akkor azt hittem egy 
főnök már csak ilyen. Ha kellett, s 
szükség volt rá, csendesen, de orosz
lánként küzdött a szakmáért. Kevesen 
tudják, hogy a Meteorológiai Világ- 
szervezet főtitkára, Arthur Davies az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
díszdoktora. Ahhoz, hogy ezt a ritkán 
adományozott címet megkaphassa egy 
ízig-vérig bürokrata, Dobosi 
Zoltánnak kemény csatákat kellett vív
nia a Természettudományi Kar hatal
masaival, mivel akkor úgy tűnt, ez a 
magyar meteorológia érdeke. Oktató
ként nemcsak itthon, hanem külföldön 
is megállta a helyét. Másféléves 
Santiagói tartózkodása során lendített 
a chilei meteorológusképzésen is. A le- 
ningrádi, ma ismét szentpétervári 
egyetemmel kialakított, hozzá kötődő, 
sok-sok éves együttműködés és hall
gató-csere nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a frissen végzett meteoroló
gushallgatók az akkori viszonyok mel
lett tágabb világképpel léphettek ki az 
egyetemről. Lehetett tőle tanulni, de 
oda kellett rá figyelni. Mint kutató, azt 
vallotta, hogy ha valakit érdekel egy 
téma, s abban fantáziát lát, nem szabad 
abba hagyni. Nem szabad egyik 
témáról, a másikra ugrálni. A lassú ki
tartó munka többet ér, mint ha valaki 
kiugró tehetség, de egyik témáról a 
másikra ugrál, s a végén semmi se 
születik az egészből. Tanításával mély
ségesen egyetértve, szomorúan veszek 
most búcsút professzoromtól, aki azt 
hiszem nemcsak csodálatosan hosszú 
életet élt, de egy gazdag, eredményes 
pályafutás után békésen tér örök nyu
govóra. „Boldogok a szelídek, mert ők 
öröklik a földet”(Máté 5,5). Professzor 
Úr Isten Vele, nyugodjék békében!

Dunkel Zoltán
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Milankovics emlékülés Horvátországban
Százharminc éve született Milutin Milan
kovics, a Föld pálya-változásai okozta 
hosszú távú éghajlatváltozások elméleté
nek specialistája. Ha gyorsan utánake
resünk Milankovicsnak a Wikipédiában, 
akkor azt találjuk benne, hogy született 
Dalj (magyarosan ejtve és írva Dálya), 
Ausztria-Magyarország, s meghalt Belg- 
rád, Jugoszlávia. A szülőház ma Horvát
országhoz tartozik, s a jogutód méltó 
ünnepséggel tisztelgett nagy fia emléke 
előtt. Milankovics végzettségét és szakmai 
képzettségét tekintve általános mérnök és 
geofizikus. Dálya, maradjunk a magyar 
írásmódnál, a Duna mellett található, a 
Szerémségben, Horvátországban. Ide kap
tunk meghívót, hogy részesei legyünk a 
megemlékezésnek. Beszámolónk erről 
szól. Elismert tudós és hazánkfia mindig 
méltó arra, hogy megemlékezzünk 
születéséről, haláláról. Bár a 130 év nem 
éppen alfélé kerek évforduló, de horvát 
kollégáink úgy ítélték meg, hogy erről az 
évfordulóról illik megemlékezni. Két 
dolog is adta az apropót az ünnepség 
megszervezésére. Egyrészt elkészült 
Milankovics szülőházának helyreállítása, s 
megnyílt benne a róla szóló emlékkiállítás. 
Az ünnepség egyúttal lehetőséget adott a 
most elkészült horvát UNDP éghajlat-vál
tozási jelentés bemutatására. Ennek hor
vát, illetve angol nyelvű változatát ma
gukkal vihették a megjelentek, az eredeti 
Milankovics elmélet 2008-ban Zágrábban 
kiadott horvát nyelvű változatával együtt.

Az évfordulós ünnepségre Erdut (Erdőd) 
járás vezetője küldte a meghívót, de nem 
volt nehéz kitalálni, hogy az érdemi 
szervező és program kialakító a Horvát 
Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat volt. 
A meghívottak között volt a bosnyák, a 
magyar, az osztrák, és a szerb meteorológiai 
intézet is. Talán a hagyományos barátságra, 
talán a történelmi hagyományokra 
(Ausztria-Magyarország) való tekintettel, az 
osztrák intézetet maga a direktor, Neuwirth 
professzor képviselte, de a magyar delegá
ció se maradt le a protokollt illetően, mivel 
részünkről Major György akadémikus, 
némileg a Milankovics-Bacsák elmélet 
egyik hazai szakértője és e sorok írója csat
lakozott az ünnepléshez. Autóval félnapi 
járás a Duna partján lévő szerémségi 
település. A Milankovics ház, -  mit ház - , 
emeletes kúria, kelet felé néz, néhány 
lépésre a magas folyóparttól. A vízállás

M I L U T I N  M I L A N K O V l C
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ottlétünkkor magas, ahogy a házigazdák 
mondják, de úgy tűnik, ez nem az 
árvízveszélyes partszakasz. Ahogy meg 
tudjuk ítélni, további emelkedés esetén sem 
kell katasztrófától tartani, a Duna a Vajdaság 
felé terül majd el. A Milankovics házhoz 
szép kert is csatlakozik egy figyelemreméltó 
frissen felújított, a napsütésben élénkvö
rösen csillogó réztetős filagóriával a 
közepén. Az ünnepség itt kezdődik a kert
ben. Lehetünk 40-50-en, köztük ortodox 
egyházi méltóságok, akiket többen kézcsók
kal köszöntöttek. Ott van a szerb konzul is, 
meg szép számmal a horvát intézettől, az 
UNDP program képviselői, helyi polgárok 
és gyerekek is. A házhoz vezető úton iskolá
sok alkotásai mutatják, hogyan képzeli el a 
fiatal nemzedék a csillagokat és hatásaikat. 
A polgármester üdvözli először az egybe
gyűlteket, majd átadja a szót az államtitkár
nak. Több kamera is veszi nyilatkozatát. 
A tudományos emlékülésre már a házban 
kialakított előadóteremben kerül sor. Előtte 
lehetőségünk van megnézni a két szobából 
álló, ízlésesen megtervezett emlékmúzeu
mot, ami főleg a Milankovics dokumen
tumok kinagyított fénymásolatából áll, 
horvát és angol kísérő szöveggel. Ebből 
többek között megtudjuk, hogy Milankovics 
Eszéken (Osijek) érettségizett. Ilyen hivata
los okmányt én még nem láttam. Az oklevél 
közepén a horvát-szlavón címer, rajta a 
magyar Szentkoronával. Doktori oklevelét a 
bécsi Technische Hochschuléban szerezte, 
mint „Slavonia”-ból származó tanuló. Ez 
utóbbi természetesen németül van kiállítva. 
Hivatalosan az ünnepség Milankovicsról

szól, de az a benyomásunk, hogy több 
hangsúly van a horvát UNDP jelentés 
elkészültén és a horvát éghajlat-politikán, 
mint az ünnepelt szerb tudóson. Talán ez 
utóbbi se annyira jelentős, mivel ez a szó, 
hogy „szerb” egyszer sem hangzik el, de az 
sem, hogy „horvát”. S az is feltűnő, lehet, 
hogy csak nekünk, hogy a szerb intézetet 
mindössze egy osztályvezető képviseli. 
Az előadások megértését illetően nagyon 
kellemes helyzetben vagyunk, mivel az 
udvarias vendéglátó szinkrontolmácsról is 
gondoskodott. Amúgy nélküle se lennénk 
bajban a megértést illetően, mert az előadá
sok egyik fele ugyan horvátul hangzik el, de 
angol kivetítéssel, míg a másik fele angolul, 
de horvát diákkal.

Az elhangzott előadások: Bevezetés az 
éghajlatváltozásba, Éghajlatváltozások és 
következményeik -  lehetséges forgató- 
könyvek 2100-ig, Az éghajlatváltozás eny
hítése -  rendszabályok az EU politikának 
és stratégiának megfelelően 2030-ig, Ég
hajlat a változásokért, Csillagászati éghaj
lat-változási elmélet és alkalmazása a 
geofizikában. Régi barátunk és kollégánk 
Kreso Pandzic két előadással is szerepel. 
A rövid kávészünetet követően kerekasztal 
beszélgetésre került sor „Éghajlatváltozá
sok, mint a Föld mozgásának és/vagy az 
emberi tevékenységnek a következménye”. 
A kerekasztal megbeszélést Iván Cacic, a 
horvát Meteorológiai és Hidrológiai Intézet 
igazgatója moderálta. Megtisztelve 
érezhetjük magunkat, mivel először a ma
gyar képviselőnek ad szót, s csak utána a 
horvát politikusoknak, UNDP képvise
lőnek. Heten-nyolcan ha hozzászólunk. 
Nem is igazán kerekasztal megbeszélés, 
hanem csak egy-egy nyilatkozat. A hall
gatóságot nem is kérdezik, kíván-e szólni. 
Hála az ügyes moderálásnak, a tervezett 
időben fejeződik be a megbeszélés. Az idő 
keret betartásában gondolom az is közreját
szik, hogy a társaságot a közeli borkom
binátban ebéd várja. A második fogás 
gulyásleves, igaz zöldség nélkül. Horvát 
kollégánk élcelődik, ennek a nevét nem 
tudom lefordítani. Aki nem vezet, annak 
lehetősége van a szerémségi borok 
megkóstolására, de a vezetők se maradnak 
hoppon. Figyelmes házigazdáink egy-egy 
palackot nyomnak a távozók kezébe, 
mielőtt jó  utat kívánnának hazafelé.

Dunkel Zoltán
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2009. április 1-június 30 között

Előadó ülések, rendezvények:
Április 2. Választmányi ülés 
Napirend:
>  A választmányi ülés megnyitása
>  Határozatképesség megállapítása
>  Beszámoló a Bacsó és Hegyfoky megemlékezésekről
>  A jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése. 
y  Tagfelvételek ügye
>  Határozat a 2009. évben átadandó kitüntetésekről és 

díjakról
>  A 2009. évi közgyűlés előkészítése 
y  Az Erdő és Klíma ülés előkészületei
>  A 2010. évi vándorgyűlés előkészületei
>  Egyebek

Április 14.
Az MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye 
Tamás Dániel: A hegyi államtól az arany államig

Április 16.
A Magyar Meteorológiai Társaság által meghirdetett,.Fiatal 

éghajlatkutatók fóruma” tudományos pályázat záróülése 
Program:
y  Bozó László: megnyitó, oklevelek átadása 
y  Czúcz Bálint: Az éghajlatváltozás biológiai sokféleség

re gyakorolt hatásánakregionális szintű érzékenységi 
elemzése

y  Fodor Nándor: Magyarország agro-ökológiai potenci
álja, illetve annak várhatóalakulása a klímaváltozás 
hatására

y  Szépszó Gabriella: A Magyarországon várható éghaj
latváltozás becslése regionális klímamodellek segítsé
gével

y  Dezső Zsuzsanna: A magyarországi és közép-európai 
nagyvárosok hősziget-hatásának vizsgálata nagyfel
bontású műholdképek alapján 
Sikósy Zoltán: A cseppkövek: a múltbéli klíma kuta
tásának eszközei

>- Major György: Áttekintés a pályázatról 

Április 24-25.
1. Szőlő és klíma konferencia, Kőszeg 

Április 28.
Az MMT Róna Zsigmond Ifjúsági körének rendezvénye 
Program:

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör új vezetőjének megvá
lasztása
Elnök: Komjáthy Eszter, titkár: Darányi Marianna

>  Szabados Bence (eligazító-szinoptikus, HungaroControl 
Zrt. Repülésmeteorológiai Szolgálat): HC RIRK- 
FMET, avagy betekintés a Ferihegy Nemzetközi Repü
lőtér meteorológusainak munkájába

Május 6.
Az MMT Szegedi Csoportjának rendezvénye 
Péczely György születésének 80. és halálának 25. évfor
dulója alkalmából tartott emlékülés 
Előadások:
>  Ambrózy Pál: Személyes megemlékezés Péczely 

Györgyről
y  Makra László: Péczely György szakirodalmi mun

kássága

Május 14.
a Magyar Meteorológiai Társaság Közgyűlése.
>  A Közgyűlés megnyitása
>  A határozatképesség megállapítása
>  Előadás: Tasnádi Péter- Weidinger Tamás: Klasszikus 

dinamikus példatár I.
A légköri termodinamika és sztatika c. könyv ismertetése 

y  A Közgyűlés megnyitása, a jegyzőkönyv vezetése és 
hitelesítése
A 2008. évi Közhasznúsági jelentés

>  Főtitkári beszámoló
y  Az Ellenőrző Bizottság jelentése
>  Vita
y  A 2010. évi tagdíj meghatározása

Közgyűlési határozat: 2010-től az éves tagdíj 3.000 Ft, 
nyugdíjasoknak és diákoknak az Alapszabály szerinti 
50%-os kedvezmény jár. 

y  A társasági díjak átadása 
y  A  Közgyűlés bezárása

Május 28.
Az MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ren
dezvénye 
Program:
y  Dunkel Zoltán: A  COST program működése, az 

ESSEM terület
y  Németh Ákos: COST 730 -  Egy univerzális hőmérsék

leti klíma-index (UTCI) létrehozása az ember 
hőmérsékleti környezetének megállapítására 

y  Steib Roland: ES0603 -  Az európai allergén pollenek 
termelődésének, kiszórásának, terjedésének és humán 
hatásainak becslése (EUPOL) 

y  Mika János: COST 734 - Az éghajlatváltozás és vál
tozékonyság hatásai a mezőgazdaságra: CLIVAGRI



LÉGKÖR -  54. évf. 2002. 2. szám 35

>  Szálai Sándor, Szabó Barbara: COST 725 -  Közös 
európai fenológiai adatplatform megalapozása éghajla
ti alkalmazások céljaira

Június 25.
Az MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ren
dezvénye 
Program:

Kazinczi Gabriella, Béres Imre: A parlagfű szárma
zása, elterjedése, kártétele és a védekezés lehetőségei

>  Basky Zsuzsa: Hazánkban őshonos levéltetvek az 
invazív parlagfűn

A 2008. évi TÁRSASÁGI DÍJAKKAL kitüntetettek névsora

STEINER LAJOS EMLÉKÉREM 
Geresdi István

SZAKIRODALMI NÍVÓDÍJ
Weidinger Tamás-Tasnádi Péter: Klasszikus 
dinamikus példatár I.

RÓNA ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY 2007 . ÉVI KAMATAI 
Kern Anikó

BERÉNYI DÉNES EMLÉKDÍJ 
Puskás János

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. 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 Tár
saságunkat 1999. február 16-án bejegyezték a közhasznú 
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 900e Ft. Nemzetközi tagdíjra 
pályázati úton nyertünk 106e Ft-ot.
1.2 Kapott közhasznú támogatások kimutatása:
Országos Meteorológiai Szolgálat jogi tagdíja 500e Ft, a 
Honvédelmi Minisztérium jogi tagdíja 300e Ft, egyéb jogi 
tagdíjak 675e Ft.
Az SZJA 1%-ból 379e Ft-ot kaptunk 2008 évben.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2008-ban 5.544e Ft 
volt. A 2008-as évet 802e Ft negatív eredménnyel zártuk, 
ezért vagyonunk ismét csökkent. Állampapírokban 4.795e 
Ft-ot, bankszámlán 550e Ft-ot, illetve készpénzben 45e Ft- 
ot tartottunk 2008 év végén. Tárgyi eszközünk állománya 
növekedett, egy új beszerzésünk volt, a számítógépünket 
cseréltük ki pályázati forrásból. Figyelembe véve az éves 
rendes értékcsökkenési leírást, a tárgyi eszközök nettó 
értéke 121e Ft, a szoftverek nettó értéke 33e Ft.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása:
2008 évben díjakra és könyvutalványokra 199e Ft-ot köl
töttünk.

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. Főtitkári beszámoló
Társaságunk működésének 84. évében megerősödtek a ko
rábbi években megjelent tendenciák. Egyre gyakoribb, 
hogy szakmai rendezvényeinkre, előadóüléseinkre tagtár
saink egyéni kezdeményezése mellett szakosztályaink és 
területi csoportjaink szervezésében került sor. Ezzel meg
állapíthatjuk, hogy szakmai tevékenységünk a közönség 
soraiban helyet foglalókon kívül is egyre szélesebb körben 
érinti tagtársainkat.

Gazdálkodásunk részletes adatait az Ellenőrző Bizottság 
jelentése tartalmazza. Rövid értékelése a gazdálkodásnak 
az lehet, hogy az előző évihez képest alacsonyabb volt a 
veszteség mértéke, de az évek óta tapasztalható vagyon
vesztés tovább folytatódott.

A beszámolási időszak alatt összesen 22 előadóülést tar
tottunk, ebből 12-t Budapesten, 1-et Pécsett, 2-t Szegeden 
és 7-et Szombathelyen. Az előző évi 8 előadáshoz képest 
ez jelentős növekedést jelent.

További 14 alkalommal voltunk nyilvános szakmai an
kétok, konferenciák rendezői vagy társszervezői. A rendez
vényeken legtöbbször az Országos Meteorológiai Szolgá
lat, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága, ill. 
Környezettudományi Bizottsága, továbbá a Magyar Hidro
lógiai Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat voltak 
partnereink.

Hagyományosan megemlékeztünk a Meteorológiai Vi
lágnapról, melynek 2008. évi témája a következő volt: 
„Bolygónk megfigyelése egy jobb jövő érdekében”. A ren
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dezvény szakmai előadója Nagy Zoltán tagtársunk volt. A 
Világnap jegyében tartotta rendezvényét Debreceni Terü
leti Csoportunk is „80 éves a Debreceni Egyetem 
Meteorológiai Obszervatóriuma” címmel. Itt a Debreceni 
Egyetem, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága, a 
Nagyváradi Egyetem és a Babes-Bolyai Tudomány- 
egyetem voltak társrendezők.

A májusi közgyűlésen megvitattuk a pénzügyi és a főtit
kári beszámolót, valamint elfogatuk a közhasznúsági jelen
tést. Szokás szerint szakmai kitüntetéseinket: a Steiner 
Lajos Emlékérmet, a Szakirodalmi Nívódíjat, a Berényi 
Dénes Emléklapot és a Róna Zsigmond Alapítvány 
kamatait is ekkor adtuk át.

Az MTA Pécsi Területi Bizottság Székházában tartottuk 
XXXII. Vándorgyűlésünket. Itt a népes hallgatóság össze
sen 15 előadást hallgathatott meg. Külön öröm volt a 
szervezők számára, hogy egyetemisták is szép számmal 
érkeztek a rendezvényre.

Mind a Vándorgyűlésen, mind egy Budapesten tartott 
rendezvényen megemlékeztünk Béli Béla akadémikus, 
Társaságunk tiszteleti tagja, egykori elnöke születésének 
100., halálának 20. évfordulójáról.

Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság Meteo
rológiai Tudományos Napok című, ezúttal 34. alkalommal 
megtartott rendezvényén ismét társszervezők voltunk.

Kétévenként visszatérő hagyomány a Magyar Földtu
dományi Szakemberek Világtalálkozója, a Hungeo konfe
rencia. Ennek szervezőbizottságában ezúttal is aktívan sze
repelt Társaságunk.

A Nemzetközi Geológiai Unió és az UNESCO kezde
ményezésére 2008-ban volt a Föld Bolygó Nemzetközi 
Eve című rendezvénysorozat. Tagtársaink több alkalommal 
is meghívott előadói voltak a magyarországi programok
nak, és sokak számára marad emlékezetes a Magyar 
Természettudományi Múzeumban megtartott Földtudo
mányos Forgatag, amelynek három napja alatt nagy érdek
lődés kísérte a meteorológus standot és az előadásokat.

Major György elnök kezdeményezésére hirdettük meg a 
„Fiatal Éghajlatkutatók Pályázatát”. A 19 pályamunka 
közül -  sorrend megállapítása nélkül -  5 dolgozat részesült 
jutalomban. Köszönjük az adományozók nagylelkű fela
jánlásait.

Alapszabályunk módosításának értelmében első alka
lommal írt ki pályázatot Társaságunk a Hille Alfréd-díj 
elnyerésére. Összesen 6 felsőoktatási szakdolgozat, ill. 
tudományos diákköri dolgozat érkezett be, és a hat szerző 
közül került kiválasztásra az ezévi díjazott. Alapsza
bályunk szerint a pályázatot évente megismételjük.

Társaságunk évzáró ülésén Szász Gábor professzor és 
Nagy Zoltán a Debreceni Agrometeorológiai Obszerva
tórium működéséről tartott előadást. Ezután Mezősi Miklós 
tagtársunk felidézte a kerek születési vagy halálozási 
évfordulóhoz kötődő elődeink, szakmánk híres nagyjainak 
munkásságát.

Évek óta visszatérő témája a főtitkári beszámolónak a

szakosztályok és a területi csoportok aktivitásának kérdé
se. Megnyugtató lehet valamennyiünk számára, hogy ezen 
a területen 2008-ban stabil és egyenletes fejlődésnek lehet
tünk tanúi.

A tagtoborzó tevékenységre az EB beszámolója részlete
sen kitér. Szeretném hangsúlyozni két jogi személyiségű 
tagunk, az OMSZ és a Magyar Honvédség Geoinforma- 
tikai Szolgálatának anyagi és erkölcsi támogatásának fon
tosságát.

A Légkör című folyóiratot továbbra is ingyenes ellát
mányként tudjuk eljuttatni tagtársainkhoz. Ebben nagy 
segítséget jelentenek intézményi összekötőink az OMSZ- 
nél és az ELTE-n. Az egyetlen magyar nyelvű meteoroló
giai folyóirat főszerkesztői munkájáért köszönetünket 
fejezzük ki Ambrózy Pálnak.

Külső kapcsolatainkról. A MTESZ Elnöksége a jelek 
szerint igyekszik stabilizálni a Szövetség működését, bár 
legnagyobb sajnálatunkra ez még mindig nem jelenti azt, 
hogy visszatért volna a korábbi évek hagyománya, és alap
tudományi, kis létszámú egyesületként szövetségi támo
gatásban részesülhettünk volna.

Továbbra is fenntartjuk tagságunkat az Európai Mete
orológiai Társaságban, az EMS-ben. Az EMS tevékenysé
gének egyik leglátványosabb területe számunkra, hogy a 
tagegyesületek javaslata alapján -  a konferencia-költségek 
finanszírozása formájában -  rendszeresen támogatják fiatal 
kutatók részvételét nemzetközi rendezvényeken. Javasla
tainkat ezúttal is pozitívan bírálta el az EMS illetékes fóru
ma. Az „Év Ifjú Tudósa”-díjat (EMS Young Scientist Award) 
2003 óta hat európai fiatal meteorológus kaphatta meg. 
Külön öröm számunkra, hogy 2008-ban ismét magyar 
kitüntetettet köszönthettünk Hágel Edit személyében.

Társaságunk működésével kapcsolatban most is ki kell 
emelnem, és külön meg kell köszönnöm ügyvezetőnk. 
Pusztai Magdi értékes munkáját.

Az MMT az Alapszabály értelmében az alábbi köz
hasznú 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, 
pályázatokat írtunk ki fiatal kutatók szakmai tevékeny
ségének támogatására;

-  ismeretterjesztő tevékenységet végeztünk a Légkör 
című, egyetlen magyar nyelvű meteorológiai folyóirat 
szerkesztésében és terjesztésében való közreműködéssel;
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-  szolgáltuk kulturális örökségünk megóvását, ápoltuk 
elődeink emlékét, az aktuális évfordulók kapcsán megem
lékeztünk híres magyar meteorológusok szakmai tevékeny
ségéről, az országos szervezetek előtt kezdeményeztük 
nagyjaink emlékhelyeinek védetté nyilvánítását; Tudo
mánytörténeti Bizottságunk tagjainak javaslatára tovább 
bővült az OMSZ Meteorológiai Múzeuma, Mezősi Miklós 
és Varga Miklós tagtársunk lelkiismeretesen gondozza a 
kiállítás anyagát;

-  környezetvédelmi tevékenységünk keretében előadó
üléseket tartottunk, szakmai ankétokat éskonferenciákat 
szerveztünk;

-  az euroatlanti integráció elősegítése keretében kapcso
latban állunk európai társegyesületekkel, akítvan közre
működünk az Európai Meteorológiai Társaság munká
jában.

6. Számviteli beszámoló

A szervezet megnevezése: Magyar Meteorológiai Társaság 
A szervezet címe: 1027 Budapest, Fő u 68.
A szervezet adószáma: 19815826-2-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök 43 154
2. I. IMMATER1ÁLIS JAVAK 42 33
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 121
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0
6. B. Forgóeszközök 6.533 5.848
7. I. KÉSZLETEK 0 0
8. II. KÖVETELÉSEK 200 459
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 5.101 4.794
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.232 595
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 129 1.237
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6.705 7.239
13. D. Saját tőke 4.826 4.024
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1.042 1.042
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 4.986 3.784
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
-1.202 -802

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL

0 0

20. C. Céltartalék 0 0
21 F. Kötelezettségek 1.614 1.597
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.260 1.283
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 354 314
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 265 1.618
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 6.705 7.239

A beszámolót Pusztainé H. Magdolna bejegyzett mérleg
képes könyvelő készítette.
Nyilvántartási száma: PM 168451 
A mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2008 ÉV

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6.923 10.785
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 300 379
3. a) alapítótól -

4. b) központi költségvetésből - -
5. c) helyi önkormányzattól -
6. d) egyéb, ebből 1 % 300 379
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás - 1.006
8.. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4.095 7.047
9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 2.124 1.970
10. 5. Egyéb bevételek 404 383
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
1 2 . C. Összes bevétel 6.923 10.785
13. D. Közhasznú tevékenység ek ráfordításai 8.125 11.587
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 61 77
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3.697 3.568
16. 3. Értékcsökkenési leírás 46 66
17. 4. Egyéb ráfordítások 4.190 7.741
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 112 129
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 19 6
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 8.125 11.587
28. G. Adózás előtti eredmény -1.202 -802
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -1.202 -802

adatok E Ft-ban
MEGNEVEZÉS ÖSSZEG

A. Személyi jellegű ráfordítások 3.568
1. Bérköltség 2.117

ebből: -  megbízási díjak 77
-  tiszteletdíjak 0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 732
3. Bérjárulékok 719
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0

ebből: A korm.rend. 16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként 
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0

Információ a mérleg adatokhoz:
Időbeli elhatárolások:
>  Aktív időbeli elhatárolás 1.237 e

Mecenatúra pályázat konferenciára 506e (2009-ben bejött) 
Kincstárjegyek időarányos kamata 13 le 
Éghajlati pályázat 2008-as kifizetései 600e 

Passzív időbeli elhatárolás 1.618e
>  Éghajlati pályázat bevétele 1,000e 

OMSZ 2009-es tagdíja 500e
Decemberi költségek, amik januárban lettek kiszám
lázva 118e
Követelések (vevők) 459e jogi tagdíj (2009 év ele
jén megérkezett a pénz)
Kötelezettségek 1.597 e

Hosszú lejáratú kötelezettség 1.283 e Róna alapítvány
>  Rövid lejáratú kötelezettség 314e 

Szállítók 95e (2009 év elején kifizetve)
ÁFA 96e
SzJA, TB decemberi bér után 123e

>
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7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot tartott az MMT Tit
kárságán. Az ülésen az EB a vizsgált 2008. évről a szoká
sos évi ellenőrzést a már gazdaságilag lezárt adatok alapján 
vizsgálta.

A taglétszám 2008 december 31-én 478 fő. Ebből új tag 
107 fő, ami főként a vidéki felsőoktatási intézményekből 
adódott (Debrecen, Szombathely), a nagy létszámot az is 
magyarázza, hogy a 2007-es felvételi kérelmeknél a döntés 
2008 elején történt. Ezt korrigálandó kedvező volt az alap
szabály 2008-as módosítása, hogy a tagfelvételekről nem

adatok E Ft-ban
Kiadások: 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv
M űködés
anyag ktg. 54 100 46 100
Posta.telefon 340 350 353 350
pénzügyi, számviteli szóig. 518 554 538 408
egyéb szóig.ktg.,internet 290 300 236 230
belf.kiküld. 8 10 0 12
bér 2.011 2.172 2.040 2.040
bérjárulékok 667 720 685 685
könyvutalványok, díjak 170 200 199 25
repi 21 45 39 40
étk. ktg.tér. 120 144 120 120
BKV bérlet 74 99 83 108
ÉCS 46 70 66 50
MTESZ tagdíj m2 778 778 795 850
bank ktg. 97 100 108 100
egyebek 73 73 72 52
EMS tagdíj 93 100 97 120
nem visszaig ÁFA 156 0 115 400
Összes működési ktg. 5.516 5.815 5.592 5.690
Rendezvényi kiadások 2.609 5.385 5.995 1.440
Összes kiadás 8.125 11.200 11.587 7.130

M űködési eredm ény: -2.391 -1.115 -1.584 -70
Rendezvényi eredmény: +1.189 +1.115 + 782 +70
Tárgyévi összeredmény: -1.202 0 -802 0

Bevételek: 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv
M űködés:
Egyéni tagdíj 444 450 495 600
Jogi tagdíj 1.680 1.500 1.475 1.300
SZJA 1% (260) 300 379 350
MTESZ támogatás 0 0 0 0
NCA tám. működésre 300 500 9(X) 1.000
Mecenatúra tám. tagdíjra 0 100 106 120
Kamat 336 250 311 250
Egyéb KH bevétel 365 1.600 342 2.000
M űködés összesen: 3.125 4.700 4.008 5.620
Rendezvény 3.798 6.500 6.777 1.510
Összes bevétel: 6.923 11.200 10.785 7.130

a határozatképes választmányi ülés, hanem a vezetőség 
dönt és erről a választmányt tájékoztatja. Törlésre került 
ill. kilépett 13 fő. Az egyéni tagdíj az előző évhez képest 
valamelyest nőtt, de 254 főnél volt 1 ill. 2 év elmaradás és 
28 fő kapott 3 évi elmaradást követően utolsó felszólítást. 
Ráadásul a tagság nagy része 50%-os tagdíjat fizető 
nyugdíjas és diák, ezért az egyéni tagdíjak emelése java
solható.

A bevételi oldalon az NCA támogatás (900e Ft) vissza
állt a 2006-os szintre és ismét volt 106e Ft Mecenatúra 
támogatás. Az SZJA 1%-ból felajánlott támogatás az előző 
évinek közel másfélszeresére nőtt, amiért a tagságnak 
köszönetét mondunk. Jelentősebb bevételt eredményezett 
egy kisebb nemzetközi konferencia és a vándorgyűlés. 
Ezek adták az összes bevétel közel 2/3-át.

A kiadási oldalon az összes működési költség gyakor
latilag az inflációs szint alatt maradt, ami a jó gazdálkodás 
eredményének köszönhető.

A tárgyévi összeredmény -802e Ft volt, az előző évinek 
mintegy 67%-a, a rendezvényeknek köszönhetően. Ez így 
is jelentősen csökkentette a Társaság pénzügyi tartalékát. 
(Részletes kimutatás mellékelve.)

Az MMT szakmai tevékenysége az előző évekhez ha
sonlóan alakult, az Alapszabályban lefektetett elveknek 
megfelelően. Megemlítendő az újra szerveződött Agro- és 
Biometeorológiai Szakosztály. A létszám és programok 
terén igen aktív a Szombathelyi területi csoport.

Az EB a könyvelési bizonylatokat és a leltári nyilván
tartást rendben levőnek találta. Az alábbi táblázat tartal
mazza a pénzügyi terv-tény adatokat, valamint a 2009. évi 
költségvetést.

8. Jelen közhasznúsági jelentést az MMT 2009. május 14.-i 
Közgyűlése elfogadta.

2009. második negyedévében felvett tagok névsora:
Berzlánovich Attila, Fischer Antal, Hargitai Eszter, 
Horváth Barbara, Horváth Ervin, Káposztás Noémi, Kis 
Éva, Sábitz Judit, Sándor Erzsébet, Szabó Tamás, Szántó 
Mónika, Üveges Zoltán

A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot 
hirdet a Hille Alfréd Pályadíj elnyerésére

Az Alapszabály szerint a Hille Alfréd Pályadíj célja 
„az Országos TudományosDiákköri Konferencián 
bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, valamint 
az egyetemi szakdolgozatok, ill. diplom am unkák 
legjobbjainak jutalmazása”.

A Hille Alfréd Pályadíj elnyerésére azok pályázhat
nak. akik a beadási határidőt megelőző 12 hónapban 
meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Orszá
gos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy meteo

rológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. diploma- 
munkát védtek meg valamelyik magyar felsőoktatási 
intézményben. A Hille Alfréd Pályadíj összege 
50.000,- Ft.

Pályázni a pályázati Adatlap kitöltésével és az ere
deti dolgozat egy példányának beküldésével lehet. Az 
adatlapot és a dolgozatot tartalmazó lezárt borítékot a 
M agyar M eteorológiai Társaság Titkáráságra kell 
eljuttatni postán vagy személyesen.

Beadási határidő: 2009. szeptember 30.

Az Adatlap az M MT internetes oldaláról tölthető le. 
(mmt.met.hu)
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20 0 9  TAVASZÁNAK IDŐJÁRÁSA
Márciusban a középhőmérséklet az ország középső sávjában 5-6 

fok között alakult. A déli területeken 6-7 foknak adódott az 
átlaghőmérséklet. Az középhegységekben, az északi és az északkeleti 
területeken 4-5 fok volt a havi középérték, de a magasabban fekvő 
területeken, ettől alacsonyabb értékek is adódtak.

Az ország jelentős részén a pozitív hőmérsékleti anomália volt 
jellemző. Az eltérés mértéke 0, +1 foknak adódott. Negatív eltérés 
főként az északi, északkeleti országrészben valamint a középhegy
ségekben fordult elő.

A hónap első felében valamint a végén a napi átlagok a sokévi 
értékek felett helyezkedtek el. 6-án az országos középhőmérséklet a 
sokévi értéktől közel +4.5 fokkal tért el. Ezzel szemben 25-én az orszá
gos középérték közel 6 fokkal maradt el az átlagtól.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 20.7 °C Baja 
Csávoly (Bács-Kiskun megye) március 28.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -10.6 °C Zabar 
(Nógrád megye) március 22.

A havi csapadékösszeg 40 mm körül alakult országosan. A dunántúli 
területek, valamint a középhegységek magasabban fekvő részei, és az 
északkeleti területek voltak a legcsapadékosabbak, itt 60-80 mm közöt
ti mennyiségeket mértek. Helyenként ezt meghaladó csapadékértékre is 
volt példa. A legkevesebb csapadék az ország középső és déü részén 
hullott. Ezeken a területeken csak 20-25 mm csapadékot regisztráltak, 
de volt olyan hely is, ahol csak 10 mm volt a havi csapadékösszeg. 
Ennek megfelelően az átlagtól vett eltérések is jelentősek voltak. Az 
ország jelentős részén a lehullott csapadék mennyisége átlag felettinek 
adódott. Voltak olyan részek, ahol a sokévi átlag 1.4-1.6-szorosát 
mérték. Ugyanakkor a déli országrészben a sokévi átlag 60-80%-a volt 
a lehullott csapadék mennyisége.

Országos átlagban 10 mm-t meghaladó mennyiségű napi csapadék
összeg két napon adódott, 5-én és 29-én. 9-én Kékestetőn csak hófoltok 
fordultak elő, 10-én pedig már 30 cm-es hóvastagságot regisztráltak.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 101.5 mm Sopron Muck- 
kilátó (Győr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 9.7 mm Kiskunhalas (Bács- 
Kiskun megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 37 mm Lenti (Zala megye) 
március 29.

Áprilisban az ország legnagyobb részén 14-15°C közötti közép
hőmérséklet volt megfigyelhető. Ennél kissé hűvösebb volt a nyugati és 
az északkeleti határok mentén, valamint a magasabban fekvő 
területeken. 15-16°C-os területeket találhatunk a városhatással terhelt 
budapesti körzetben, Szeged környékén és néhány elszórt foltban.

Az ország egész területén sokkal melegebb volt, mint a sokévi átlag. 
A különbség mindenhol meghaladta a 2°C-ot, a Dunántúlon elérte a 4, 
a Bakony térségében megközelítette a 6°C-ot is. 2009 áprilisa 1901 óta 
a legmelegebb április.

Az idei áprilisban nem volt jellemző az intenzív melegedési görbe. 
Már a hónap elején nagyon meleg volt, a középhőmérséklet jelentősen 
meghaladta a sokévi átlagot. Kisebb ingadozásokkal ez a meleg maradt 
meg a hónap végéig. Jelentős lehűlés 23-án volt érezhető. A hónap többi 
napján pozitív volt az anomália, bár a hónap végén mértéke csökkent.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 27.2 °C Kecskemét 
külterület (Bács-Kiskun megye) április 10.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -3.6 °C Zabar 
(Nógrád megye) április 3.

Április nagyon száraz volt, a csapadékösszeg országos átlaga alig 
haladja meg a 10 mm-t, több helyen egyáltalán nem volt eső. Nagyobb 
területre kiterjedően jelentősebb mennyiségű, 30-40 mm csapadékot 
csupán a délnyugati határ közelében mértek.

A havi csapadékmennyiség mindenhol mélyen a sokévi átlag alatt 
maradt. Azokon a területeken is, ahol a legtöbb eső esett, a szokásosnak 
csak 60-80 %-át regisztrálták. A hónap közel egyharmadában egyáltalán 
nem volt csapadék. Országos átlagban a legcsapadékosabb nap április
29- e volt, de a csapadékhullás csak a Nyugat-Dunántúlra terjedt ki.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 64.1 mm Hahót (Zala megye)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 0 mm Létavértes (Hajdú-Bihar 

megye)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 32.9 mm Szerep (Hajdú- 

Bihar megye) április 22.
Májusban a középhőmérséklet az ország középső részében, +17, 

+18 fok között alakult. Szeged térségében adódott ettől magasabb érték. 
Az ország többi részén, a középhegységek kivételével, mindenhol 15°C 
feletti középérték adódott. A középhegységekben 10 fok alatt maradt a 
májusi átlaghőmérséklet.

Az ország szinte egész területén a pozitív hőmérsékleti anomália volt 
jellemző. Az eltérés mértéke az ország jelentős részén 0, +1.5 foknak 
adódott. Negatív eltérés az északi országrészben, Szécsény, Zabar 
térségében fordult elő.

Az időszak első felében (7-12), valamint a hónap közepétől 
kezdődően az időszak végéig, a napi átlagok a sokévi értékek felett 
helyezkedtek el. 11-én adódott a legnagyobb pozitív eltérés országos 
átlagban, akkor a napi országos középérték, közel 5 fokkal haladta meg 
a sokévi átlagot. A hónap végén erőteljesen visszaesett a hőmérséklet.
30- án közel 7 fokkal maradt el az országos középhőmérséklet a sokévi 
értéktől. Zabar állomáson ezen a napon 0.8°C-nak adódott a napi mini
mumhőmérséklet. Ilyen alacsony értékre ezen a napon még nem volt 
példa Magyarországon.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 33.4 °C Hajós 
(Bács-Kiskun megye) május 18.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -1.6 °C Zabar 
(Nógrád megye) május 4.

A havi csapadékösszeg országos átlaga valamivel 40 mm felett adó
dott. A nyugat-délnyugat dunántúli területek, valamint a középhegy
ségek magasabban fekvő részei voltak a legcsapadékosabbak, itt 
60-90 mm közötti mennyiségeket mértek. Helyenként ezt meghaladó 
csapadékértékre is volt példa. A legkevesebb csapadék a Velencei-tó 
térségében és az ország délkeleti területein hullott.

Az ország jelentős részén a sokévi átlag 60-80%-a volt a lehullott 
csapadék mennyisége. Alföldön voltak olyan területek, ahol a sokévi 
átlag 10-30%-a hullott csak le. A Dunántúl nyugati részén, illetve 
főként az Északi-középhegység egyes területein átlag feletti csapa
dékösszeget is mértek.

Országos átlagban 10 mm-t meghaladó mennyiségű napi csapadék
összeg egy napon adódott, 31-én.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 114.1 mm Kékestető (Heves 
megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 7,1 mm Békéscsaba (Békés 
megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 63.4 mm Réde 
(Komárom-EszJergom megye) május 4.

Bella Szabolcs
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2009. 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 lmm<napok sz. viharos napok

Szombathely 626 87 11.9 2.5 27.9 2009.05.25. -4.6 2009.03.22. 130 89 25 15
Nagykanizsa 12.1 2.1 29.7 2009.05.18. -3.6 2009.03.22. 168 98 22 5
Győr 640 12.5 1.8 29.9 2009.05.26. -2.3 2009.03.25. 79 65 20 11
Siófok 701 116 12.9 2.2 29.1 2009.05.26. -0.2 2009.03.25. 74 56 13 24
Pécs 638 67 12.8 2.2 29.5 2009.05.22. -2.7 2009.03.20. 99 63 14 18
Budapest 701 151 13.0 2.1 30.6 2009.05.18. -3.1 2009.03.22. 55 45 9 13
Miskolc 686 156 11.8 1.8 28.6 2009.05.18. -3.2 2009.03.22. 86 63 16 8
Kékestető 630 94 7.1 1.9 22.0 2009.05.18. -9.6 2009.03.25. 180 84 16 30
Szolnok 714 137 13.3 2.3 32.1 2009.05.22. -2.5 2009.03.26. 78 63 13
Szeged 702 146 12.9 1.9 31.5 2009.05.18. -5.8 2009.03.20. 54 45 9 14
Nyíregyháza 12.0 1.7 30.8 2009.05.22. -6.0 2009.03.26. 89 73 23 17
Debrecen 724 148 12.5 1.9 30.2 2009.05.22. -4.1 2009.03.26. 59 44 16 6
Békéscsaba 756 191 12.9 2.1 31.4 2009.5.18. -4.1 2009.03.20. 47 34 9 5

8 9 10 11 12 13 14

l.úbm: A tavasz középhőmérséklete °C-ban

3.ábra: A tavasz global sugárzás összege MJ/cmr-ben 4.ábra: A tavasz napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag °C-ban
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AZ ECMWF DOLGOZÓI SZEMMEL
Bevezetés
Az ECMWF-et (Európai Középtávú Időjárás-előrejelző 
Központ, angol nevén European Centre fór Medium- 
Range Weather Forecats) manapság már aligha kell be
mutatni. Az elmúlt 15-20 év során a magyarországi 
meteorológiai közösség mindennapjainak is szerves 
részévé vált ez a világszerte elismert, patinás intézmény. 
Ha globális numerikus előrejelzésekről van szó, akkor 
az ECMW F gyakorlatilag megkerülhetetlen, produktu
mait a világ minden részén előszeretettel használják.

Különleges lehetőségként ebben az intézményben tölt
hettem el 2005 áprilisától 2008 augusztusáig több mint 
3 évet. Tapasztalataim, élményeim egy életre szólnak.

Az ECMWF intézménye
Az ECMW F egy független nemzetközi szervezet, ame
lyet egy sor európai ország tart fenn. A cég létrejötte 
még a 60-as évek végére nyúlik vissza, habár a hivata
los megalakulás csak 1975 novemberében történt meg 
(részletekért az ECMWF 30-éves történetével foglal
kozó „Medium-Range Weather Prediction -  The Euro
pean Approach” címmel kiadott könyvet ajánlott elol
vasni).

Az intézménynek az 1. ábrán látható országok tagjai, 
a bal oldali oszlop a teljes jogú, a jobb oldali az ún. tár
sult tagokat mutatja. A 2009. januári állapothoz képest 
időközben Bulgária is aláírta a csatlakozási szerződést, 
így 14-re nőtt a társult tagok száma. Magyarország már 
a 90-es évek elejétől közeledett az ECMWF-hez, az 
előrejelzési rendszer ECMWF-es produktumokra épülő 
modernizációja ugyanis óriási lehetőséget ígért az 
OM SZ számára. A csatlakozásunk különböző admi
nisztratív nehézségek miatt éveken keresztül húzódott, 
majd végül úttörő szerepet játszva elsőként sikerült 
csatlakoznunk társult tagként 1994 júliusában. A társult 1

1. ábra Az ECMWF teljes jogú és társult tagállamai a költségvetési 
hozzájárulások százalékos arányával 2009-ben. Forrás: ECMWF 

honlap

tagság intézménye azért volt úttörő megoldás, mert az 
ECMWF eredeti alapszerződése nem tartalmazta újabb 
tagok felvételének lehetőségét. Ugyan bizonyos korlá
tozásokkal, de az alapszerződés módosításának elfo
gadásáig így egy sor ország részese lehet az ECMWF 
közösségének. Az alapszerződést 2005-ben módosította 
a Tanács, így ha minden tagország ratifikálja azt, vár
hatóan 2010-ben elhárul a tárgyi akadály a teljes tagként 
való csatlakozás elől.

Az ECMWF fő döntéshozó szerve a Tanács. A Tanács 
a tagországok delegáltjaiból áll, évente kétszer ülésezik. 
Az ECMWF működése lényegében a Tanács döntésein 
múlik, legyen az pénzügyi (pl. az ECMWF költség- 
vetési ügyei), a dolgozókat érintő, vagy éppen főbb szak
mai kérdés (pl. az ECMWF hosszú távú stratégiájának 
meghatározása). A Tanács működését több bizottság se
gíti (Pénzügyi, Stratégiát érintő, Szakmai, Technikai, 
Adatpolitikai, valamint a Társult tagországok ügyeit 
érintő Tanácsadó Bizottságok), amelyek a döntések elő
készítését végzik, elemzéseket, beszámolókat készí
tenek.

Dolgozóinak számát tekintve az ECMWF az OMSZ- 
hoz hasonló méretű, mintegy 230 főt alkalmaz. Az 
ECMWF alkalmazottai nagy többségükben a tagorszá
gokból érkeztek. Elsősorban a nemzeti meteorológiai 
szolgálatoktól jönnek szakemberek, de szép számmal 
egyetemi kutatóműhelyekből és más szakintézmények
ből is választanak munkatársakat. Az álláspályázatok 
mindenki számára nyitottak. Kétféle dolgozói státusz 
létezik: az ún. „staff member”, vagyis állandó státusz, és 
a konzultánsi státusz. Állandó státuszt csak a Tanács 
hozhat létre, vagy szüntethet meg. Ezek a pozíciók az 
ECMWF alaptevékenységét ölelik fel. A konzultánsi 
állások mgalmasabban módosíthatók, legtöbbször idő
leges projektekhez kötődnek. Konzultánsként dolgozik 
az ECMWF állományának mintegy 30 százaléka.

A szervezeti felépítést illetően az igazgató mellett az 
Adminisztrációs, az Operatív- és a Kutatási Főosztályok 
működnek. A Kutatási Főosztályon folyik a modellek 
különböző szegmenseinek fejlesztése, az adatasszimilá
cióval, a numerikus módszerekkel foglalkoznak, vagy 
például a reanalízis csoport is itt működik sok más te
rület mellett. Az Operatív Főosztály a számítástechnikai 
és a meteorológiai divízióból áll. Az előbbi felel a teljes 
számítástechnikai infrastruktúráért, az utóbbihoz pedig 
a meteorológiát érintő területek tartoznak, így például a 
meteorológiai adatfeldolgozás, a megjelenítő rendsze
rek, az előrejelzések verifikációja, elemzése, vagy ép
pen az operatív program rendszerek menedzselése. 
A nagyságot tekintve az adminisztráción kb. 30-an, a 
kutatáson 90-en, az operatív részlegen pedig nagyjából 
110-en dolgoznak, amiből a nagyobb rész, 60-70 em-
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bér, az informatikát fedi le. Ez is mutatja, hogy az 
ECMWF-ben a hangsúly egyértelműen a kutatáson van, 
valamint azon, hogy a munkakörülmények, a számítás- 
technikai infrastruktúra lehetőség szerint tökéletes 
legyen.

Szintén az 1. ábrán látható a tagországok 2009-es 
költségvetési hozzájárulása százalékos megoszlásban. 
A százalékokat a bruttó nemzeti jövedelem (Gross 
National Income -  GNI) alapján arányosan határozzák 
meg, úgy hogy a társult tagok a teljes díjnak csak a felét 
fizetik. Érthető módon Magyarország hozzájárulása a 
nagy európai országokéhoz képest elenyésző mértékű. 
Az éves költségvetés nagy részét lefedő tagországi hoz
zájárulások 2009-ben kb. 36 millió GBP-t tesznek ki, 
ami hozzávetőleg 11.5 milliárd forint, az OMSZ költ
ségvetésének mintegy ötszöröse.

Az ECMWF számítástechnikai infrastruktúrája
Az ECMWF immár több mint 30 éves sikertörténetének 
egyik záloga a folyamatosan fejlesztett számítástech
nikai infrastruktúrája. Az egyre komplexebb numerikus 
modellek futtatásához, valamint a magas szintű min
dennapi munkavégzéshez kellően nagy kapacitású, de 
ugyanakkor felhasználóbarát számítógépes rendszerre 
van szükség.

A numerikus modellek futtatása rendkívül számítás- 
igényes, csak szuperszámítógépekkel képzelhető el. Az 
ECMWF-ben jelenleg a szuperszámítógépes rendszer 
egy új fázisának megvalósítása van folyamatban. Ennek 
részeként két egyenértékű „IBM POWER6 Cluster 
1600” rendszer (klaszter) van üzembe állítva, amelyek 
egyenként 286 darab "pSeries p6-575" többprocesszo
ros szerverből állnak (2. ábra). A szerverek 32 procesz- 
szort tartalmaznak, amelyek nagy része 64 GB memóri
ával rendelkezik, így klaszterenként kb. 8700 procesz- 
szor és kb. 20 TB memória áll rendelkezésre. A két 
egyenértékű rendszer nagyfokú üzemelési biztonságot 
tesz lehetővé. Az egyik mindig teljes értékű operatív 
üzemmenetet tud biztosítani, bármi is történjen a másik

2. ábra Az ECMWF-ben működő egyik "IBM POWER6 Cluster 
1600" szuperszámítógép klaszter. Forrás: ECMWF honlap

klaszterrel (meghibásodás, rendszerfrissítés, stb.). A szu
perszámítógépes rendszer tartósan fenntartható teljesít
ménye jelenleg eléri a kb. 20 TFlops értéket (1 TFlops = 
1012 darab lebegőpontos számítás másodpercenként). 
Viszonyításként érdemes ezt összehasonlítani az 
ECMW F első szuperszámítógépével, a CRAY1 egypro
cesszoros gépével, ami 40 MFlops-ra volt képes 1978- 
ban, vagy napjaink csúcsteljesítményű PC-jeivel, amik 
elérhetik a 100 GFlops teljesítményt is. A prognózisok 
előállítását lehetővé tevő szuperszámítógépes kapacitás 
25 %-át a teljes jogú tagországok is használhatják saját 
kutatási céljaikra.

Az ECMWF már 1983-tól egy komplex adatkezelő 
rendszert (Data Handling System) üzemeltet, amely 
minden ECMWF felhasználó számára lehetővé teszi az 
adatok tárolását és igény szerint visszahozatalát. Az Adat
kezelő Rendszer három fő komponensből áll. Az IBM 
nagyteljesítményű adattárolási rendszere (High Perfor- 
mance Storage System) biztosítja a mögöttes archiváló 
rendszert, amiben az adatok tárolódnak. Az adatrend
szer bonyolult szerkezetét, a fájlok fizikai elhelyez
kedését két ECMWF-es fejlesztésű alkalmazás segít
ségével rejtik el a felhasználók elől. Ezek a programok 
biztosítják az adatok felhasználóbarát elérését. A GRIB 
(GRIdded Binary) és BUFR (Binary Universal Form fór 
the Representation of meteorological data) formátumú 
fájlokat a MARS (M eteorological Archivál and 
Retrieval System) rendszerén keresztül lehet elérni. Itt 
jelenleg közel 6 PB (6 millió GB) mennyiségű adat van, 
amely kb. 10 TB-tal (10 ezer GB) nő naponta. A másik 
rendszer az ECFS (ECMWF Fiié Storage system) ahol 
bármilyen jellegű adat tárolható. Itt összesen kb. 1.9 
PB-nyi adatot tárolnak, amely naponta mintegy 5-6 TB- 
tal nő. A MARS rendszerben láthatóan jóval nagyobb 
mennyiségű adat érhető el, a fájlok szám a viszont az 
ECFS-ben sokkal nagyobb. Ott ugyanis kb. 47 millió 
fájlt tárolnak a MARS kevesebb, mint 4 millió fájljával 
szemben.

Az ECMWF-ben LINUX-os deszktop PC-ket hasz
nálnak munkaállomásként. Ezekről minden fontos fel
használói alkalmazás egységesen elérhető el, így a web, 
e-mail vagy például szövegszerkesztők. De ugyanígy 
több más fontos szoftver is központilag működik, a 
METVIEW (megjelenítés), XCdp (grafikus program 
rendszerező/futtató alkalmazás) vagy a prepIFS (grafi
kus modellfutás konfiguráló alkalmazás) is alapkonfi
gurációként elérhető minden egyes PC-ről. A Windows 
alkalmazások használatát a VMware programon ke
resztül biztosítják.

A PC-ken való munka során a permanens fájlok, prog
ramok tárolására, a napi munkára a HOM E fájlrendszert 
használják, amiről naponta készül biztonsági mentés. 
Ez viszonylag kis, kvótával védett tárhelyet jelent 
(100MB -  1GB). Emellett egy sokkal nagyobb mun
kakönyvtár is rendelkezésre áll (SCRATCH), ahol már
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10GB nagyságrendig lehet fájlokkal dolgozni. Ez a 
rendszer már csak időleges tárolására alkalmas, szükség 
esetén a legrégebbi fájlokat a rendszer automatikusan 
törli, csak a három napnál fiatalabb fájlokat tartják meg 
biztosan. A programok futtatásához egységes és köz
pontilag kezelt időleges fájlszerver áll rendelkezésre. 
A TMPDIR vagy SCRATCHDIR rendszerek munka
könyvtárakként funkcionálnak, a programok futásakor 
jönnek létre, és azok befejeztével automatikusan törlőd
nek is a rendszerből. A tárhely ezeken a rendszereken 
lényegében korlátlan. Az ezeken kívüli saját adatokat az 
ECFS rendszerében tárolhatják a felhasználók, ami már 
gyakorlatilag is korlátlan tárhelyet jelent.

Mindezek mellett a szuperszámítógépes és adattáro
lási rendszereket több szerver, köztük két nagybizton
ságú, egészíti ki az ECMW F-ben. Ez utóbbiakon mű
ködik például a disszemináció rendszere, ami a tag
országok felé az előrejelzési adatok továbbítását jelenti. 
A szerverek közül kettő általános célú szerverként 
működik. Az egyik szerver (linux cluster) ECMWF-es 
belső használatra van fenntartva. A deszktop PC-k mel
lett ezen a szerveren lehet különböző, nagyobb erőfor
rás igényű programokat, adatfeldolgozó rutinokat, 
utófeldolgozásokat, stb. futtatni. A másik általános célú 
szerver (ecgate) kizárólag a tagországok számára van 
fenntartva, az előbbihez teljesen hasonló célra.

Végül érdemes még megemlíteni az ECMWF 
külvilággal való kapcsolatát. A tagországok az Angol 
Meteorológiai Szolgálat (UKMO) kivételével az ún. 
RMDCN (Regional Meteorological Data Communica
tion Network) rendszerén keresztül kapcsolódnak az 
ECMWF-hez, ami eredetileg a WMO VI-os régiójának, 
de ma már más országoknak is, a Nemzeti Meteoroló
giai Szolgálatait összekapcsoló adathálózata. Emellett 
egy nagysebességű internetes kapcsolódási pontja is van 
az ECMWF-nek, amellyel egy nagy-britanniai hálózat
hoz kapcsolódnak 350 M bps sebességgel.

Az ECMWF tevékenysége
A központ legfőbb feladata a középtávú numerikus elő
rejelzések fejlesztése, az előrejelzési produktumok 
operatív előállítása, tárolása, valamint továbbítása a tag
országok felé. Az ECM W F első operatív numerikus 
modell produktuma, egy 10 napos determinisztikus 
előrejelzés, 1979 augusztusában készült el. A minden
kori operatív modell évente 2-3-szor bekövetkező fris
sítése mellett az évek során a következő fontosabb vál
tozások történtek:

A légkör tulajdonságainak előrejelzése mellett a de
terminisztikus modell 1992-től kiegészült egy óceáni 
hullám előrejelzési szegmenssel is. Ugyancsak 1992- 
ben vezették be a determinisztikus modellek mellett az 
ún. ensemble előrejelzések rendszerét (EPS), amely a 
kezdeti feltételekben meglévő bizonytalanságok model
lezésével időjárási alternatívák együttesét jelzi előre,

lehetővé téve valószínűségi produktumok előállítását, 
az előrejelzések hibájának becslését. 1998-tól már az 
óceán hullám modellre is kiterjesztették az EPS-t.

A 90-es évek második fele már az időtávot illetően is 
változást hozott, ugyanis az ECMWF a hosszabb távú 
előrejelzések felé is nyitni kezdett. így 1997-től már 
szezonális előrejelzések is készülnek, havonta egyszer a 
2 -6  hónapos időtávra. Újabb modell változat 2002-től 
jelent meg, amikor a középtávú, 10 napos alap modellek 
(determinisztikus és EPS) és a szezonális előrejelzések 
között meglévő űrt betöltő egyhavi előrejelzéseket 
vezették be. Az egyhavi előrejelzés hetente egyszer 
készül 32 napos időtávra.

A középtávú modellek futtatási gyakorisága 2003 már
ciusában változott, amikortól a 12 UTC mellett már 00 
UTC-kor is futtatják a modellt. A felhasználást tekintve a 
00 UTC-s modellváltozat 2004-től vált egyenértékűvé a 
12 UTC-vel. A 00 UTC-s futást ugyanis az ún. Early 
Delivery System bevezetése keretében 3^1 órával előbbre 
hozták, ami lehetővé tette, hogy a reggeli, délelőtti ope
ratív előrejelzői munkában ez legyen a fő előrejelzés. 
Szintén jelentős változás volt az ECMWF modell struk
túrájában 2006 novemberében, amikor áttértek az ún. 
VarEPS rendszerre, amelyben a 10 napos determinisztikus 
modell mellett az EPS teljes felbontással csak 10 napig 
fut, azt követően 15 napig kisebb felbontással készül. 
A VarEPS rendszerébe 2008 márciusában az egyhavi 
előrejelzéseket is beillesztették, így attól kezdődően ezek 
az előrejelzések egyszerűen a csütörtök 00 UTC-s modell- 
futás 32 napig történő továbbintegrálásával készülnek. 
Ezzel párhuzamosan bevezetett újdonság volt az egy
ségesített EPS reforecast (újrafuttatás) rendszer, amely 
előrejelzések kalibrációját teszi lehetővé. Ennek kere
tében csütörtökönként 00 UTC-kor a modellt az elmúlt 18 
évre is futtatják. A hatalmas számítási igény miatt jelenleg 
csak 4+1 EPS tagot (a kontroll és 4 perturbált tag) tartal
maz a rendszer. Ez összességében lehetővé teszi például 
egy 450 elemből álló EPS modell klíma kialakítását, 
amelyben öt egymást követő csütörtöki modellfutást 
veszünk figyelembe (egy csütörtöki reforecast csomag 18 
évvel és 5 EPS taggal 90 előrejelzést jelent).

A cikk írása körüli időszakban az ECMWF-ben a 
VarEPS-monthly egyesített előrejelzési rendszer horizon
tális felbontásának növelésére készültek. Az I. táblázatban

Determinisztikus EPS

Model! felbontás 0 - 240 óra 0 - 240 óra 240 - 360(768) óra
jelen jövő jelen jövö jelen jövő

Spektrális 7799 T1279 T399 T639 T255 T319

Horizontális grid -2 5  km -1 6  km -5 0  km -3 0  km -8 0  km -6 0  km

Disszemináció 0.25 0.125 0.5 0.25 0.5 0.5

Vertikális szintek 91 91 62 62 62 62

I. táblázat Az ECMWFmodellek jelenlegi és jövőbeli felbontásának 
különböző jellemzői: a spektrális csonkítás száma, a horizontális 
rácstávolság, a disszeminációban alkalmazható optimális széles- 
ség/hosszúság rácstávolság (fokban), valamint a modell vertikális 

szintjeinek száma.



LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 3. szám 5

Land-Sea Mask 25 km Orography 25 km

Land-SeaM ask25 km Orography 25 km

3. ábra Az ECMWF jelenlegi (első és harmadik sor) és jövőbeli (második és negyedik sor) hori
zontálisfelbontásának (25 km és 16 km) összehasonlítása a tenger/szárazföld (Land-Sea Mask) 
és az orográfia (Orography) modellbeli kezelésén keresztül. A tenger/szárazföld mező esetében a 

0 tisztán tengernek, az 1 tisztán szárazföldnek felel meg a modellben. Az orográfia esetében a 
skála mértékegysége dekaméter.

összefoglaljuk a jelenlegi és a várhatóan 2009 decem
berétől érvényes modell jellemzőit, a 3. ábrán pedig a 
determinisztikus modellben bekövetkező változást szem
léltetjük a tenger/szárazföld (LandSea Mask) és az orográ
fia (Orography) modellbeli kezelésén keresztül.

A modellkonfiguráció változtatása egyelőre csak a 
horizontális felbontást érinti, a vertikális szintek száma

változatlan marad (I. táblázat). 
A vertikális felbontás előrelátha
tóan 2010 nyarától fog növekedni. 
Az ECMWF eddig is nagy felbon
tásúnak számító globális modelljei 
ezzel a módosítással még realisz
tikusabbá válnak. A determinisz
tikus modell például a hozzávető
leg 16 km-es horizontális rácstávol
ságával nem is olyan régen még a 
korlátos tartományú modelleknél 
(LÁM) is jónak számított volna. 
Ezen a rácstávolságon már az Észa
ki-középhegységben elkülönül egy
mástól a Mátra, a Bükk, de még a 
Zempléni hegység is. Ugyanígy 
figyelemre méltó, hogy a vizeink 
közül a Balaton, a Fertő-tó és a 
Tisza-tó is részben vízfelszínként 
rajzolódjanak ki, sőt egy kicsit még 
a Duna vonala is felsejlik a 
térképen (3. ábra).

A numerikus modellek fejlesz
tése és futtatása m ellett az 
ECMWF ugyancsak kiemelten fog
lalkozik a tagországok számára 
különböző jellegű továbbképzések 
tartásával. Ezek három  különböző 
területre koncentrálódnak:

Az év folyamán az első tovább
képzés csoport 6 m odulja összesen 
20 napot fed le. Ezen a résztvevők 
betekintést nyernek az ECMWF 
számítástechnikai rendszerébe, 
valamint a központban használt, 
fejlesztett szoftverek működésébe, 
így a szuperszámítógépek, az archi
váló rendszerek (MARS/ECFS), a 
programütemező rendszer
(SMS/XCdp), a GRIB feldolgozó 
csomag (GRIB API), vagy a megje
lenítő rendszerek (MAGICS, 
METVIEW) használatába.

Időrendi sorrendben a második 
csoport az ECM W F előrejelzési 
produktumainak felhasználásával, 
interpretálásával kapcsolatos tré
ning. Ez egy 5 napos tréning, amit 

az év során még kétszer megismételnek. A összesen 
három tréningből kettőn a tagországokból vehetnek 
részt kollégák, a harmadik pedig a W M O országok 
számára van fenntartva. A tréninget előrejelzők és 
általában előrejelzési produktum okat használók 
számára fejlesztették ki. Az ECM W F előrejelző rend
szere és a fontosabb produktumok vannak bemu



<5 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 3. szám

ta tva  előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon 
keresztül.

Végül a harmadik terület a numerikus modellezéssel 
kapcsolatos tréning. Ezen az összesen 4 modulból álló, 
30 napot lefedő tréningen az előrejelezhetőség, a mo
dell diagnosztika, a hosszabbtávú előrejelzések mód
szerei, a numerikus módszerek, a modellek felépítése, 
az adatasszimiláció és a modellek különböző parame- 
trizációs eljárásai kerülnek terítékre.

Az ECMWF a tevékenységét a tagországok érde
kében, azok igényei szerint végzi. Ennek megfelelően 
az ECMWF működése egy sokcsatornás, kétoldalú in
formáció-cserére épül. Az ECMWF-ben nagy számban 
tartanak találkozókat, konferenciákat, bizottsági ülé
seket a tagországok képviselőivel. Ezek közül az egyik 
legfontosabb az évente egyszer megrendezésre kerülő, 
az előrejelzési produktumokkal kapcsolatos ún. „Users 
meeting”, vagy felhasználói találkozó. Itt az ECMWF 
bemutatja az aktuális év fejlesztéseit, újdonságait, a tag
országok képviselői pedig az ECMWF produktumokat 
érintő saját tapasztalataikról, fejlesztéseikről, új igé
nyekről, vagy akár az ECM W F produktumait érintő 
problémákról beszélnek.

Szintén fontos lehetőség az információcserére a két
évente sorra kerülő szakmai jellegű látogatás a tagor
szágba, amelyeken két ECMW F-es kolléga (1-1 szak
értő az Operatív- és a Kutatási Főosztályokról) vesz 
részt. A látogatások alkalmával a „Users Meeting”-hez 
hasonló módon cserélnek információkat az ECMWF és 
a tagországok szakemberei.

Az ECMWF igen széleskörű szakmai együttmű
ködést folytat a tagországai mellett egy sor más 
szervezettel is. A fontos partnerek között van például az 
EUMETSAT, EUMETNET, WMO vagy éppen az 
Európai Bizottság, stb. Az ECMWF számos projekt 
résztvevője. Ilyen projektek például a globális megfi
gyelési rendszert érintő EUCOS projekt (EUMETNET 
Composite Observing System), a szezonális előre
jelzéseket szolgáltató EUROSIP rendszer, a THORPEX 
(az előrejelzések beválás-javulásának gyorsítására létre
jö tt 10 éves WMO program) ensemble előrejelzésekkel 
kapcsolatos TIGGE projektje (THORPEX Interactive 
Grand Global Ensemble), vagy például a GEMS projekt 
utódja, a klímaváltozással, levegő-minőséggel kapcso
latos légköri alkotóelemek modellezésével foglalkozó 
M ACC (Modelling A tm ospheric Composition and 
Climate) projekt.

Általában elmondható, hogy a világszínvonalú nume
rikus modellező tevékenyég fenntartását biztosító igen 
aktív szakmai élet, a sok szakmai együttműködés gyü
mölcseként az ECMWF mindennapjainak természetes 
velejárója valamilyen meeting, workshop, konferencia 
vagy éppen tréning. így átlagosan szinte minden má
sodik napra esik valamilyen esemény.

Kapcsolódási pontok az OMSZ és az ECMWF 
között

Az ECM W F-ből származó modell produktumokat 
először a 80-as évek közepe táján kezdték el használni 
az OMSZ-ben. Sokáig csak néhány mező volt elérhető, 
és azok is csak GRID formátumban (gridpontok adatai 
felsorolva egyszerű szövegfájlban), amiket még kézzel 
kellett felírni térképekre, majd „kihúzni” az izovona- 
lakat. Kezdetleges számítógépes megjelenítési lehe
tőség csak évek múlva jelent meg. Az ECMWF-ből 
számszerű előrejelzési adatok operatívan 1995 elejétől 
érkeznek, a technikai rendszer hivatalos átadása 1995 
áprilisában történt meg. Az ECMWF által használt 
GRIB fájlformátum, amely a mai napig a rácsponti 
meteorológiai adatok egyik fő tárolási és továbbítási 
fájlformátuma, ekkortól kezdődően van használatban az 
OMSZ-ban. 1997-től már az ECMWF által fejlesztett, 
M ETVIEW  nevet viselő meteorológiai megjelenítő 
szoftver (és a háttérben használt MAGICS grafikus 
rendszer) is elérhetővé vált idehaza is. Ezt a program- 
csomagot operatív előrejelzési produktumok előál
lításához, valamint kutatási célokra, például különböző 
esettanulmányoknál adatok megjelenítésére használjuk. 
Szintén az ECMWF-hez köthető az is, hogy az operatív 
megjelenítő rendszer, a HAWK (Hungárián Advanced 
W orKstation) által használt NetCDF (NetWork 
Common Data Form) formátummá való konvertálás 
2007-től már az ECMWF-ben kifejlesztett GRIB API 
dekódoló szoftverrel történik az OMSZ-ban.

Az ECMWF-ből érkező előrejelzési mezők, alappro
duktumok már a kezdetektől fontos szerepet játszanak 
az OMSZ operatív előrejelzési tevékenységében, az 
utóbbi években pedig már egyértelműen az ECMWF 
modelljei jelentik a mércét a napi középtávú előrejelzési 
munkában. Az ezredfordulótól az ECMWF adatokra 
épülő, az OMSZ igényeire szabott felhasználói produk
tumokkal kapcsolatos fejlesztések is felgyorsultak. 
Ilyen produktum például a saját előállításában készülő 
különböző EPS meteogram, fáklya diagram, vagy 
például a kárpát-medencei klaszterezés. De ugyanígy az 
OMSZ hosszú távú előrejelzési produktumai is már 
évek óta az ECMWF egyhavi és szezonális előrejelzé
seire alapozva készülnek.

Az OMSZ és az ECMWF kapcsolatának elmélyítése 
céljából 2000-től kezdődően évente egy munkatárs 3 
hónapos tanulmányúton vett részt az ECMWF-ben.
2000- 2005-ig az Operatív Főosztály, majd 2006-2007- 
ben a Kutatási Főosztály fogadta a látogatókat. Emellett
2001- től megnyílt az út ún. OMSZ regisztrált fel
használók létrejötte előtt. Ez kezdetben 3, ma már kb. 
30 kollégát jelent. Ennek keretében lehetőség van az 
ECMW F tagországok számára fenntartott szerverének 
(ecgate) használatára, azon programok futtatására, a 
MARS archívum közvetlen elérésére.
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Az előbbiek mellett 2002 után a társult tagországok 
számára, így a magyar kollégák számára is lehetőség 
nyílt arra, hogy az ECMWF-ben munkát vállaljanak. 
Az OMSZ flottájából eddig hárman jártunk alkalmazot
tként az ECMWF-ben. Radnóti Gábor a Kutatási 
Főosztály Adatasszimilációs Osztályán, Kertész Sándor 
pedig az Operatív Főosztály Grafikai Szoftverek 
Osztályán dolgozik jelenleg is.

Személyes benyomások
Az ECMWF-ben kellően nagy személyi háttér áll ren
delkezésre a szakmai munka zökkenőmentességének 
biztosításához. Ez többek között az úgynevezett „call 
desk” rendszeren keresztül működik, amely egy néhány 
kollégából álló csapatként folyamatosan fogad hiba- 
bejelentéseket, informatikával kapcsolatos kéréseket, 
igényeket. Azokat, ha szükséges, a megfelelő szak
emberekhez továbbítják, akik a lehető legrövidebb idő 
alatt segítenek, vagy a hibát kijavítják. A mindennapi 
munkát szintén nagyban segíti a géppark ütemezett, az 
informatika fejlődésének megfelelő megújítása, vala
mint a munkaállomások esetében mindenütt egységesen 
használt, rendszeresen frissített szoftver bázis. A rend
szerkarbantartások és szoftverfrissítések (ún. System 
Sessions) szinte kivétel nélkül előre bejelentett időben, 
általában szerdánként történnek.

Az ECMWF egyik nagyon fontos vívmánya, hogy 
teret biztosít a különböző tagországokból érkezett kol
légák közti gyümölcsöző szakmai ötletcserére. Gyakran 
vannak konferenciák, meetingek, ami kiváló lehetőség 
az ott dolgozóknak az ismeretek bővítésére, a nagyobb 
események ugyanis mindig nyitottak a belső közönség 
számára.

Kiemelkedően fontos szakmai esemény az ún. 
OD/RD meeting, az Operatív- (Operations Department) 
és Kutatási (Research Department) Főosztály közös, 
egynapos értekezlete. Ezen a negyedéves meetingen 
mindig az elmúlt negyedévet elemzik a numerikus mo
dellek teljesítménye szempontjából. Több előadás 
hangzik el, amelyeken górcső alá veszik a különböző 
modellek teljesítményét (determinisztikus, EPS, egy
havi és szezonális modell), azoknak a konkurencia 
(NCEP, UKMO, stb.) modelljeihez való viszonyát. 
Elemzik az elmúlt évekhez viszonyított változást, a fon
tosabb szinoptikus helyzeteket, igyekeznek rámutatni a 
modellek hiányosságaira, vagy éppen az újítások elő
nyös hatásaira. Az értekezlet mindig egy összefoglaló 
megbeszéléssel zárul, ahol meghatározzák a felmerült 
problémákhoz kapcsolódó akcióterveket.

A kollegiális kapcsolatok fejlesztésére az ECMWF- 
ben nagy hangsúlyt fektetnek. Rendszeresen szer
veznek, kulturális rendezvényeket a dolgozók és család
jaik számára. Ez a törekvés leginkább abból fakad, hogy 
a dolgozók egy másik ország kultúrájába, mindennap
jaiba csöppennek bele, és az otthoni, családi, baráti

kapcsolatikra nem számíthatnak nap, mint nap. A ren
dezvények lehetőséget kínálnak arra, hogy a kollégák 
családjai is megismerjék egymást, tapasztalatot cserél
jenek.

Az ECMWF az egészség megőrzésére is kiemelt 
figyelmet fordít. Több más ECMWF-hez közeli, köny- 
nyen elérhető sportolási lehetőség m ellett rendelke
zésére áll egy gimnasztikái terem öltözőkkel, melyet a 
dolgozók munkaidőn kívül (beleértve az ebéd időszakát 
is 12 és 2 között) szabadon igénybe vehetnek. Emellett 
a kollégák önszerveződése keretében rendszeresen 
sportversenyeket, barátságos m érkőzéseket tartanak 
különféle sportágakban, például futás, foci vagy éppen 
pingpong.

Nekem az Operatív Főosztály M eteorológiai Divízi
ójának Meteorológiai Folyamatok Osztályán volt lehe
tőségem dolgozni. Ez az osztály a felelős az előrejelzési 
produktumok fejlesztéséért és előállításáért, az operatív 
produktumok verifikációjáért, továbbá az előrejelzési 
tréningért, valamint más monitoring tevékenységekért 
is. A feladataim közé elsősorban az előrejelzési produk
tumok fejlesztése és a verifikáció tartozott. Felelős 
voltam az ún. EFI-vel (Extrémé Forecast Index) kapcso
latos fejlesztésekért, operatív felügyeletért. Tevékenyen 
részt vettem a tréningek lebonyolításában is, valamint 
az osztályon készülő új produktumok tervezésében, kia
lakításában, például a 15 napos EPS meteogram, vagy 
az EFI-n alapuló, interaktív, klikkelhető webes alkal
mazás kialakításában.

A fejlesztő munka mellett az ún. „daily report” elké
szítésének is részese voltam, ami egy naponta, belső 
használatra, készülő webes dokumentum, az ECMWF 
modelljeit érintő aktuális érdekességekkel, szükség sze
rint rövid elemzésekkel, verifikációval kiegészítve. A ri
portba, az adott napon, a modell fejlesztése szempont
jából említést érdemlő témák kerültek be, például szél
sőséges időjárási események, nagyobb előrejelzési 
inkonzisztenciák, verifikációs statisztikák, sőt eseten
ként akár modell problémák is, stb.

Zsótér Ervin

Irodalom
Austin Woods, 2006: Medium-Range Weather Prediction -  

The European Approach. Kiadvány az ECM W F történeté
ről. Megjelent az ECMWF gondozásában.

ECM W F honlap: http://www.ecmwf.int/

ECMWF épületei
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A NÖVÉNYZET É S A  LÉGKÖR KÖZÖTTI 
KAPCSOLAT ERŐ SSÉG E

Bevezetés
A felszín és a légkör közötti kölcsönhatás mértékét leíró 
paramétert mikrometeorológiai modellek segítségével 
határozhatjuk meg, de számszerűsítése manapság már 
egyes általános cirkulációs modellek segítségével is 
elvégezhető (Kosteretal., 2004; Seneviratne etal., 2006). 
A klímamodellekkel végzett számítások során összeha
sonlították a felszín-légkör kölcsönhatás elhanyagolása, 
illetve el nem hanyagolása mellett kapott eredményeket. 
Vizsgálataik azt mutatták, hogy az éghajlati modelleknek 
a felszínhez való csatolásából eredő hatások összemér
hetők az éghajlatváltozásból eredő hatásokkal, pl. a 2 m-es 
napi hőmérsékletek szórásában. Ez azt mutatja, hogy a 
felszín és a légkör közötti kölcsönhatás kitüntetett 
szerepet játszik az időjárás alakulásában.

Kölcsönhatás-vizsgálatok a mikrometeorológiai model
lek mért légköri állapothatározókon való futtatásával is 
végezhetők. Ilyen lehetőségeket nyújtanak, pl. az ún. Í2- 
együttható becslésén alapuló módszerek. Az í2-együttható 
a sztómák és a felettük levő levegő kapcsolatának erőssé
géről ad számszerű becslést. E  tanulmány célja e módszer 
ismertetése és egyes érdekesebb eredményeinek bemu
tatása.

Adatok
A mért légköri állapothatározók (2 m-es magasságban 
mért léghőmérséklet (T), a légnedvesség, a globálsugárzás 
(S) és a légköri visszasugárzás, valamint a 10 m-es magas
ságban mért szélsebesség (u)) a németországi Braun
schweig állomásról származnak, a vizsgált időszak 1992. 
márc. 28- ápr. 3-ig terjed. Ezek segítségével egyes hiányzó 
légköri állapothatározók és a számunkra szükséges fel
színi energia- és vízáramok megadhatók. E néhány nap 
leforgása alatt két gyengébb hidegfront érintette a területet 
(Seres és Acs, 2007), ami biztosította az adatsor változa
tosságát.

Modell
A korábbi modellek, melyek felhasználták ezt az adatbá
zist, két nagy csoportra oszthatók: modellek, melyeknél a 
hangsúly a légköri rétegződés számításán van; ezekben a 
talajvízkészlet változatlan az időben, és modellek, me
lyekben a talajvízkészlet időbeli változásának számításán 
van a hangsúly; ezekben viszont a légköri rétegződés 
nincs figyelembe véve. Az elemzésben használt modell, a 
fent említett két fő modell-típus jó  tulajdonságait vonja 
össze, azaz számításba veszi mind a légköri rétegződés, 
mind pedig a talajvízkészlet időbeli változásait is. A lég
köri rétegződés számításának részletes leírása megtalál
ható Czúcz és Ács (1999) munkájában. A növényzet tran- 
szspirációját Cheri és Dudhia (2001) munkája alapján

jellemeztük, ennek leírása megtalálható, pl. Ács és Szinyei 
(2008) tanulmányában. A talajvízkészlet számításának 
leírását olvashatjuk, pl. Márfy és Ács (2002) cikkében.

Bizonyos tulajdonságok leírásához nélkülözhetetlen a 
légköri rétegződés számítása. Neutrális légrétegződés ese
tén egy légrészecske elmozdulását követően, továbbra is 
egyensúlyi állapotban van. A rétegződés lehet stabilis is, 
ebben az esetben az elmozdított részecske igyekszik a 
korábbi helyzetébe visszatérni. Ilyen rétegződés van jelen, 
pl. őszi ködös napokon. Harmadik rétegződési típus a 
labilis rétegződés, amely általában napközben jelentkezik 
az alsóbb légrétegekben. E rétegződés fontos szerepet tölt 
be a zivatarok képződése során. Ilyenkor a légrészecske 
gyorsuló mozgással távolodik a kiindulási helyéről. A 
rétegződés megállapításához a Monin-Obukhov (1954) 
módszert alkalmaztuk. A módszer a függőleges hőáram és 
a vertikális szélnyírás számításba vételével határozza meg 
a légköri rétegződést. A módszer alapparamétere a 
Monin-Obukhov-féle hossz (Lmnn [m]). Esetünkben, ha az 
\Lmnn\ > 800, a rétegződés neutrális, ha -800 < Lmon < -1, 
akkor a rétegződés labilis, és ha 1 < Lmm < 800 akkor a 
légrétegződés stabilis. A vízkészlet számításánál figye
lembe vesszük a rétegződéstől függő párolgási energia 
(LE) változásait, illetve a talajban a függőleges és vízszin
tes irányú vízmozgásokat is. A függőleges vízmozgás 
számítása 2 talajrétegben történik, melyek mélysége 10 
illetve 50 cm. Mivel az állomáson nincs talajvízkészlet 
mérés, ezért a kezdeti értéket az évszaknak és a talajtípus
nak megfelelően becsültem.

Az í2-együttható
A növényzet párolgása a növények levelein található gáz
cserenyílásokon, az ún. sztómákon keresztül zajlik. 
A sztómákat a növényzet a környezeti tényezők (pl. nap
sugárzás -  melyet a számításokban a globálsugárzás (S) 
reprezentál - ,  talajnedvesség) függvényében nyitja vagy 
zárja, így irányítva az anyagforgalmát. Az Q dimenziótlan 
együttható, mely a növényzet és a légkör közötti kapcso
lat erősségét jellemzi, tulajdonképpen a növényi párolgás 
relatív érzékenységét fejezi ki a sztómavezetésben 
bekövetkező változásokra (Jarvis és McNaughton, 1986). 
A sztómavezetés fogalma az elektromosságban alkalma
zott vezetés fogalmához hasonlítható, a növényzet gáz
cseréjének (jelen esetben vízgőz) mértékét jelöli. Amikor 
az £2 —> 0, akkor a transzspiráció (növényi párolgás) sztó- 
ma kontrollja magas, és a sztómavezetés megváltozásának 
hatására arányosan változik a párolgás is. Ilyenkor a fel
szín közeli levegővel való kapcsolata, azaz a légköri 
állapothatározóktól való függése erős (Kumagi et al, 
2004). Amikor az £2 —> 1, akkor a növényi párolgást 
inkább a beérkező sugárzás és nem a felszín közeli levegő
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állapota határozza meg (Wullschleger et al., 2000). Ilyen
kor a felszín közeli levegővel való kapcsolata, azaz a lég
köri állapothatározóktól való függése gyenge. A sztómák 
működtetése elsősorban a napsugárzástól és a rendelke
zésre álló talajnedvességtől függ, de más tényezők is sze
repet kapnak. Általánosan elmondható, hogy a sztómák 
által irányított párolgás függ a sztómavezetéstől/ellenál- 
lástól, a telítési vízgőzhiánytól és a hőmérséklettől. Ezt a 
kapcsolatrendszert az í2-együttható segítségével a követ
kezőképpen írjuk le:

A gőznyomástól (e) való függést a telítési gőznyomás 
hajlatának (AJ és a pszichrometrikus állandónak ( y - 0,65) 
a hányadosa írja le ((1) egyenlet). A növényzet és a légkör 
kapcsolatát így gyakorlatilag a felszíni ellenállás (ró és a 
légköri ellenállás (ra) hányadosa definiálja. A A í i I '  függ
vénye; az /ya változó paraméterek közül az S, a T  és a ta
lajvízkészlet (0) függvénye. További szükséges paramé
terek a levélfelületi index (LA/),  a zöldellési index (GLF) 
(a zöld és a teljes levélfelület aránya) és a minimális sztó- 
ma ellenállás (rstmin = 40 s n r '). Az ra az u és az érdességi 
paraméter (z0) függvénye, számítása függ a légköri 
rétegződéstől (stabilis, labilis, neutrális). Mivel az rf szá
mításához szükséges az S, ezért az eredmények közül 
elsősorban azokat az eseteket mutatjuk be, amikor az 
S > 0 (nappal).

Eredmények
A légrétegződés figyelembevételével kapott Í2 időbeli vál
tozása az 1. ábrán látható. A sugárzásmentes időszakot, 
illetve azokat az eseteket, amikor az ILmonl nagyon kicsi 
(ILmonl < 1 m) vagy nagyon nagy (ILmonl > 3000 m) -  mert 
ezek kívül esnek az elmélet alkalmazhatóságán -  nem 
ábrázoltam. Az egyes napok jól elhatárolódnak egymás
tól. Amint látható, az í2-értékek többnyire labilis rétegző
désre vonatkoznak. Hosszantartó stabilis rétegződés 
általában éjszaka van. Ekkor -  a számítások alapján -  az 
51 0 körüli. Látható azonban, hogy előfordul stabilis 
rétegződés a napok kezdetén és végén, de ilyenkor az 51 
értéke általában magas. Ez a jelenség annak köszönhető, 
hogy hajnalban és naplemente idején a felszíni és aerodi
namikai ellenállások azonos nagyságrendűek, valamint 
annak, hogy ebben az időszakban a növényzet elsősorban 
a napsugárzás hatására működteti a sztómákat, azaz a 
növény-légkör rendszer nem csatolt (Q —>1).

Az első és az ötödik nap esetében jól észrevehető a napi 
menet, a sugárzás változásával együtt változik az 52 is. 
Ezeken a napokon a labilis rétegződésre vonatkozó Q- 
értékek a legmagasabbak. A második és negyedik napon 
egy erőteljes emelkedő, illetve csökkenő tendencia van. 
A tendenciák az átvonuló hideg frontok következményei. 
Seres és Ács (2006) munkájukban leírták, hogy ezeken a

napokon, hajnalban, illetve a késő délutáni órákban 
gyenge hidegfrontok vonultak át az állomáson. Mindkét 
esetben megerősödött a szél és labilizálódott a légkör (2. 
ábra). Ezeken a napokon az Sí alacsony értékű, tehát a 
növényzet és a légkör közötti kapcsolat erős, amit jól 
mutat az is, hogy az Q-ban bekövetkező változások 
összhangban vannak az Lmon változásaival. A negyedik 
napon a hidegfront elvonulása után a légkör neutrális 
rétegződésűvé vált, ez a hidegfrontot követő nagyfokú sta
bilizáció eredménye.
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1. ábra: A légrétegződés figyelembe vételével kapott Í2 időbeli vál
tozása (1992. 04. 28. 05:14 - 05. 03. 19:59).

2. ábra: A szélsebesség (u) és a Monin-Obukhov-féle hossz (Lmon) 
időbeli változása (1992. 04. 28. 05:14 - 05. 03. 19:59).

Érzékenységi vizsgálat
Az 51 vizsgálatánál különböző érzékenységi vizsgálatokat 
is elvégeztünk. Az egyik ilyen elsődlegesen vizsgált vál
tozó a 0  (3. ábra), amely a környezeti tényezők közül (T, 
u, e és 0) legerősebb hatású tényező az 52 változásaira. 
A hatásvizsgálatot a légköri változók ±20%-os és a 
0±15%-os változásaira végeztük. Az ábrázolás során az 
1. ábrára vonatkozó feltételeket alkalmaztam. Az 51 nem 
egyforma mértékben reagált ugyanakkora pozitív és

3. ábra: Az 0  időbeli változásának érzékenysége a Q változásaira.
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negatív irányú 0 -változásokra. A talajvízkészlet megnö
vekedésével az © megnőtt, de e növekedés a referencia 
esethez képest kisebb mértékű, mint a 0  csökkenésével 
bekövetkező ©-csökkenés. A talajvízkészlet csökkenése 
az ©-t a harmadára csökkentette, amellyel a transzspiráció 
csökkent, és -  mivel a beérkező energia nem változik -  a 
szenzibilis hőáram megnövekedett. A növényzet szerepe a 
sztómavezetés irányításában tehát rendkívül megnőtt.

A megnövekedett szenzibilis hőáram hatására a légkör 
labilisabbá, míg fordított esetben stabilabbá válik. Ennek 
nagy szerepe van, főleg akkor, amikor a helyi hatások 
jellemzik az időjárást, ugyanis, ha a szenzibilis és a látens 
hőáram aránya növekszik a sugárzási egyenleg változat
lansága mellett (mint ahogyan ez a száraz esetben történt), 
akkor csökken a konvektív csapadék kialakulásának esé
lye (Segal et al., 1995). Következésképpen, ha nem elég 
pontosan becsüljük a talajnedvességet (ami általában 
jellemző a meteorológiai modellekre, (Goodfrey és 
Stensrud, 2008; van den Hurk et al, 2000)), akkor nem 
csak a párolgás mértéke változik, hanem a légköri 
rétegződés is, amelynek hatására a felszín és légkör közöt
ti energia átvitel számítása is felborulhat.

A többi tényező közül a T hatása hasonló a ©hatásához. 
A T  növekedésével növekszik az £1 is. A hőmérséklet nö
vekedése bizonyos mértékig kedvező hatású a növényzet 
számára. Esetünkben a T  5 -1 5°C volt, így a T növekedé
sével növényzet sztóma kontrollja csökkent, tehát 
emelkedett az ©. A szélsebességben (u) és a gőznyomás
ban (e) végzett változások nem eredményeztek jelentős 
.©-változásokat, de hatásuk a korábbi változók hatásához 
képest fordított volt.

Vizsgálatainkban eddig csak a nappali időszakot szem
léltünk, azonban a numerikus időjárás előrejelző model
lekben természetesen éjjel is becsülni kell az ©-val kap
csolatos növényi párolgást. Az © a növényzet felszíni 
ellenállásának is függvénye, amit az S, az e, a 0  és a T  is 
meghatároz. A besugárzás nélküli időszakokban a sugár
zásra vonatkozó függvényt -  amely, csak úgy, mint a má
sik három, 0 és 1 között változik -  egy előre megadott 0-

nál kicsit nagyobb (pl. 0,0001) értékkel fejezzük ki, hogy 
a 0-val való osztást elkerülhessük. Ennek következtében a 
felszíni ellenállás értékei ~  1 ()6 sm '1. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy a valóságban, nem sivatagi körülmények 
között a legnagyobb ellenállású, tűlevelű növényzet 
kutikula-ellenállása 7000 sm '1 körüli, a lombhullató fák 
esetében, pedig 1000 sm '1 körüli értékekről beszélhetünk 
(Caird et al, 2007), azaz 2-3 nagyságrenddel kisebbek, 
mint a besugárzás nélküli időszakban becsült értékek. 
Numerikus szimulációink során észrevettük, hogy a besu
gárzás nélküli időszakban az ©0,01 körüli, ha a sugárzási 
hatásfüggvény 0,0001, és 0,2 körüli, ha ugyanez a függ
vény 0,01 -  így a felszíni ellenállás 2 nagyságrenddel 
kisebb. Azaz, a növényzet és a légkör közötti kapcsolat 
erőssége a besugárzás nélküli időszakban, jelentős 
mértékben függ a sugárzási hatásfüggvény éjjeli időszak
ra vonatkozó, nullához közeli értékétől. Ebben az esetben 
az ©  becslése függ még a talaj vízkészletétől, továbbá a 
növényzet borítottságától is (Jarvis, 1976). Számításba 
véve e tényezőket is, majdnem teljes növényzettel való 
borítottság esetén és alacsony vízkészlet mellett a külön
böző ©-értékekhez (0,2 és 0,01) tartozó növényi párolgás
értékek akár 20%-ot is eltérhetnek. Ugyanez jó  vízellá
tottság esetén csak 1-2%.

A sugárzási hatásfüggvény ©-ra majd ezen keresztül a 
párolgásra, és a párolgáson keresztül a csapadékra kifejtett 
hatása az éjjeli időszakban az MM5 mezoskálájú modell 
szimulált csapadékmezőinek bemutatásával illusztrálható. 
Megjegyeznénk, hogy a vizsgálatban használt MM5 tulaj
donságai nem egyeznek meg az operatív alkalmazásban 
levő modellével, de a felszíni számítások azonos módon 
zajlanak. Látható, hogy a párolgásban bekövetkező vál
tozás egyrészt a lokális zivatarok megjelenését -  pl. észa
ki határvidék -, másrészt a konvektív csapadék mennyi
ségét is befolyásolta (4. ábra). A modellfuttatást egy olyan 
napra végeztük (2006.06.27.), amely során az átvonuló 
zivatarláncok az éjszakai órákban érték el hazánk 
területét. Olyan esetekben, amikor a csapadékrendszer 
még nappal eléri az országot, de éjszaka is van csapadék

ai. ábra: Napi csapadékösszeg 2006. jún. 27-én, MM5-tel végzett futtatás esetén a) eredeti éjszakai, b) csökkentett éjszakai növényi ellenállás,
közepes vízkészlet esetén.
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tevékenység, a módosítás lényegesen kisebb hatást ered
ményezett.

Összefoglalás
E tanulmányban a növényzet és a légkör kapcsolatának 
erősségét elemeztük az ún. í2-együttható számításával. 
Láthattuk, hogy a kapcsolat erőssége (az í2-együttható 
nagysága) döntően függ a növényzet felszíni ellenállásától 
(a sztómák nyitottsága/zártsága) és a felszín közeli levegő 
rétegződöttségétől. MM5 modellszimulációs eredmé
nyekkel illusztráltuk azt is, hogy e kapcsolat erőssége 
hogyan befolyásolhatja a konvektív típusú csapadék tér
és időbeli eloszlását is.

Köszönetnyilvánítás
Az MM5-tel végzett szimulációkhoz Horváth Ákos 

nyújtott segítséget, amelyeket az NKFP3-00022/2005 
projekt keretében végeztünk.

Breuer Hajnalka 
ELTE Met. Tanszék
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Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat közleménye

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége -  a 
6/2003. (IV.28.) KvVM rendelet alapján -  a Meteo
rológiai Világnap alkalmából, (2010. március hó 23.) 
miniszteri elismerések adományozására kíván előter
jesztést tenni.

Ennek megfelelően a hazai és a nemzetközi meteo
rológia területén kimagasló tudományos kutatások és 
szakmai eredmények elismeréséül két Schenzl Guidó- 
díj, valamint négy Pro Meteorologia Emlékplakett ado
mányozására kerülhet sor.

A Szolgálat Elnöksége felhívja a szakmai, tudomá
nyos és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, ka
marákat, gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, 
önkormányzatokat, valamint a meteorológia iránt 
érdeklődést tanúsító magánszemélyeket, hogy az elis
merésekre tegyék meg javaslataikat.

A javaslatokat 2010. január hó 30. napjáig kell, az 
Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a 
személyügyi referensnek eljuttatni. (1024 Budapest, 
Kitaibel Pál u. 1, saho.a@met.hu).

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, szemé
lyi adatait, munkahelyét, beosztását, tudom ányos 
fokozatát, korábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges 
ismertetni az indítványt megalapozó eredményeket is.

Az elismerések adományozására beérkezett javasla
tokat az erre a célra alakult bizottság értékeli, amely
ben a Szolgálaton kívül képviselteti magát a M agyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálata, a M agyar 
Tudományos Akadém ia, az ELTE M eteorológiai 
Tanszéke, valamint a Magyar Meteorológiai Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a M e
teorológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja 
át.

Országos Meteorológiai Szolgálat 
Elnöki Iroda
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MEGÚJULT AZ OM SZ 1 0  N A PO S KIADVÁNYA
Megújult az OMSZ 10 napos kiadványa, amelyet több 
hónapos tesztelést követően 2009 június 1-től már a 
megrendelőinkhez is eljuttatunk. A megújított kiadvány, 
több új -  a kor követelményeinek megfelelő -  inform á
cióval bővült, amelyhez példányonként rövid útmutatót 
is mellékeltünk. Ilyen új információ a hőmérsékletnek 
un. Fáklya (valószínűséget is tartalmazó) formában 
történő előrejelzése, ennek viszonya a sokévi átlaghoz, 
illetve az abszolút minimumhoz és maximumhoz, 
csapadék előrejelzésnél pedig az előrejelzett csapadék
összegnek a sokévi átlaghoz való viszonya és az 5 illet
ve a 10 mm-t meghaladó csapadék valószínűségei. 
A fejlesztés az OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály szak
mai vezetésével több más részleg, így a Numerikus 
Modellező és Éghajlat-dinamikai, valamint a Szoftver- 
fejlesztési Osztály munkatársainak bevonásával történt.

A kiadvány hőmérsékleti fáklyájának 
ismertetője
Az 1. ábra a kiadványban található hőmérsékleti fáklyá
kat (minimum, maximum, középhőmérséklet) mutatja 
be. A diagramon látható sötét szaggatott vonal a médi
án (középső érték) 6 napig a szinoptikus által a mezőszer
kesztő program* segítségével prognosztizált hőmérsék
let, ezt követően pedig az ECMWF EPS 50 tagból álló

előrejelzésének a mediánja. Az ábra tartalmazza a mé
dián körüli + - 25%-nyi EPS tag által kijelölt, azaz a fel
ső és az alsó kvartilis által határolt tartományt (sötét 
szürke terület), melybe a tagok 50%-a, és a médián 
körüli + - 40%-nyi EPS tag által kijelölt tartományt 
(sötét és világos szürke terület) melybe a tagok 80%-a 
esik. A fáklyán megjelenő, közvetlenül a modell által 
előrejelzett értékek és a szinoptikus által készített 
aktuális hőmérséklet-prognózis ellentmondásainak el
kerülésére hőmérsékleti korrekciót alkalmaztunk, azaz 
az első 6 napig az összes mennyiséget úgy toltuk el, 
hogy a fáklyán látható médián épp a mezőszerkesztett 
értékkel essen egybe. A korrekció segítségével biztosí
tottuk, hogy az első 6 napban (amikor mezőszerkesztés 
van), a diagram által mutatott középső érték épp a szi
noptikus által prognosztizált értéket mutassa, miközben 
a modell által előrejelzett különböző valószínűségi tar
tományok változatlanok maradnak. Tekintettel arra, 
hogy a mezőszerkesztést csak a 6. napig készítjük, itt a 
fáklyán törés következhetett volna be, emiatt az 5. és a 
7. nap között egymáshoz hangoltuk a hőmérsékleti 
értékeket.

A mezőszerkesztett érték és a modell által előrejelzett 
érték jelenleg országos átlagot jelent, ez jelenleg a kö
vetkező városokhoz legközelebbi rácspontok adatából

H őm érsék let e lő reje lzés
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1. ábra: A új 10 napos kiadvány hőmérsékleti előrejelzése 2009. szeptember 21-től 30-ig.
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C sapadékösszeg
2009. szeptember 21 - 30.

É ghajlati á t la g  (m m ) E lőreje lzés az éghajlati á tlag  százalékában

5 mm-t m eghaladó csapadék valószínűsége (%)
S z e p te m b e r  21  - 25 .

2.ábra: A új 10 napos kiadvány csapadék-előrejelzése 2009. szeptember 21-től 30-ig

képzett átlag: Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, 
Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, Szeged, Szom
bathely, de ilyen típusú fáklyát a jövőben kérésre bár
milyen városra is elő tudunk állítani.

Az ábrák klíma részét az 1971-2000 közötti 30-éves 
időszak országos átlaga, illetve minimum és maximum 
hőmérséklet esetén az egyes napokon Magyarország 
területén mért abszolút minimum és maximum értékek 
(absz.min. és absz.max.) jelentik. A napi rekordoknál 
csak a síkvidéki (300 m tengerszint alatti) állomásokat 
vettük figyelembe, viszont a teljes mérési időszakot 
(kezdetektől napjainkig) tekintettük, így ezeket mindig 
módosítani kell, ha adott napon új rekord születik Tmax 
ill. Tmin szempontjából. Napi középhőmérséklet esetén a 
bizonyos szempontból jelentőséggel bíró küszöbér
tékeket is jelöltünk: -10 °C (extrém hideg), 0 °C (hideg), 
12 °C (fűtési küszöb) és 25 °C (hőségriadó küszöb).

Véleményünk szerint a hőmérsékleti előrejelzésünk 
ilyen fáklyában történő ábrázolása bárkinek, de főként 
az energiaszolgáltatóknak hasznos lehet, hiszen ez

egyesíti a szinoptikus által módosított előrejelzést (télen 
bizonyos helyzetekben a módosítás akár 6-8  fok is 
lehet) a modell valószínűségi előrejelzésével. A jövőben 
terveink között szerepel az új produktum részletes veri
fikálása.

A kiadvány csapadék-előrejelzési részének 
ismertetője
A kiadvány csapadék-előrejelzési része a 2. ábrán lát
ható. Ez négy térképből áll. Felül bal oldalon az aktuális 
dekád csapadékösszegének éghajlati átlaga látható az 
1971-2000 közötti 30-éves időszakra vonatkozóan 
Magyarország térségére. Az ábra megegyezik a jelenle
gi ECMW F EPS felbontásával, így azzal pontosan 
összehasonlítható. Az átlagos dekád csapadékösszegek 
a csapadékmérő állomások adatai alapján számítódtak, 
melyek 06-06 UTC közötti 24-órás csapadékösszeget 
szolgáltatnak, így a dekád csapadékösszege is ennek 
megfelelően értelm ezendő. Azaz pl. m árcius első 
dekádja (márc. 1-10) esetén a térkép a márc. 1. 06 UTC
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-  márc. 11. 06 UTC közötti időszak átlagos 
csapadékösszegét mutatja be. Az ábráról „kivágtuk” a 
Magyarország határain kívül eső területek adatait, mivel 
erre a térségre a magyarországi csapadékmérő állomá
sok adatai nem reprezentatívak. Előrejelzési informá
ciót az ábra jobb oldala tartalmaz, mely azt mutatja, 
hogy az említett éghajlati átlagnak várhatóan hány 
százaléka hullik le az előttünk álló dekád folyamán. 
Ehhez meghatároztuk az ECMWF EPS csapadék 
átlagot az aktuális dekádra (a korábban említett 06-06 
UTC-s időszak figyelembe vételével), majd az így 
előálló 0,5°-os felbontású mezőt viszonyítottuk a klíma 
átlaghoz, amely ugyanilyen felbontással, ugyanerre az 
időszakra áll rendelkezésre. Az ábráról az éghajlati 
átlagot tartalmazó ábrához hasonlóan „kivágtuk” az 
országhatáron kívül eső, nem reprezentatív részt.

A csapadékkal kapcsolatos valószínűségi információ
kat a 2. ábrán az alsó két térkép jeleníti meg. Ezeken az 
látható, hogy a dekád első illetve második pentádjában 
mennyi a valószínűsége az 5, csapadékosabb esetben a 
10 mm-t meghaladó csapadékösszegnek hazánkban és 
közvetlen környékén. Itt az országhatáron kívül eső te
rületekre vonatkozó értékeket is meghagytuk, mivel ez 
tisztán előrejelzési információ (azaz nincs magyarorszá
gi éghajlati adatokhoz viszonyítva), így a határon kí
vülre is reprezentatív, ráadásul adott felhasználóknak 
(pl. Vízügy) az is érdekes lehet, hogy a közvetlen 
környezetünkben mekkora az esélye nagyobb mennyi
ségű csapadéknak. Az ábra elkészítéséhez az ECMW F 
50 ensem ble tagját használtuk fel. M inden tagra 
meghatároztuk a dekád első illetve a második pentád- 
jára vonatkozó csapadékösszeget (a korábban említett

06-06 UTC-s időszak figyelembe vételével), majd 
pedig kiszámítottuk azon tagok arányát, amelyekre 
vonatkozó pentád csapadékösszeg meghaladja az 5, 
illetve a 10 mm-t.

A kiadvány természetesen az eddigihez hasonlóan rö
vid prognózis szöveget is tartalmaz, ahol az ismertetett 
ábrák és előrejelzési térképek alapján prognosztizáljuk, 
hogy a dekád középhőmérséklete, illetve csapadék
összege a sokévi átlag felett vagy alatt várható. A fenti 
ábrákhoz a 2009. szeptember 20-i kiadványban például 
az alábbi prognózis jelent meg:

Várható időjárás 2009. szeptember 21-30.
Eleinte túlnyomóan derült idő lesz, hajnalban ködfoltok 
képződhetnek, majd pénteken egy hidegfront hatására 
átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és egy-egy zápor is 
előfordulhat. A hétvégén és a jövő hét elején ismét 
napos, száraz idő várható, legfeljebb az időszak végén 
növekszik meg a felhőzet, és ekkor elszórtan zápor, 
zivatar is valószínű.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte és 
időszak végén többnyire 7 és 12, a hétvégén és a jövő  
hét elején 4 és 9 fok  között alakul. A legmagasabb nap
pali hőmérséklet eleinte 22 és 27, majd 19 és 24 fok  
között várható.

A dekád középhőmérséklete az átlag felett, csapadék
összege átlag alatt valószínű.

A kiadvány megjelenési időpontjai minden hónap 10- 
e, 20-a és a hónap utolsó napja. Megrendelhető a met- 
info@met.hu-n email címen.

Bonta Im re és H irsch Tamás

C O S T -730: EGY ÚJ BIOKLIMATOLÓGIAI INDEX
FEJLESZTÉSE1

Előzmények
Am ióta Povl Öle Fanger 
(1934-2006) a 70-es évek elején 
meghatározta az emberi szervezet 
energiaegyensúlyát leíró összefüg
gést, számtalan ún. bioklíma-index 
született. Napjainkban több mint 
100 különböző index áll a kutatók és 
a felhasználók rendelkezésére. Ezek 
az indexek mindössze egy dologban 
egyeznek meg, alapelvüket a 
Fanger-féle energiaegyenlet adja.

1 A téma eredeti címe: COST Action 730 - Towards a 
Universal Thermal Climate Index (UTCI) for Assessing 
the Thermal Environment of the Human Being

A felhasznált input paraméterek 
fajtája, száma, illetve a referencia 
környezet különbözősége azonban 
nagymértékben megnehezíti a kü
lönböző indexek összehasonlítását. 
Az összehasonlíthatóság megterem
tésének érdekében már régóta fel
merült egy univerzális bioklíma- 
index megalkotásának szükséges
sége. Ennek első lépése -  még a 
COST pályázat előtt -  a Nemzetközi 
Biometeorológiai Társaság (ISB) 6. 
szakosztályának megalakulása. A 
szakosztály vezetője a Német 
M eteorológiai Szolgálat (DWD) 
korábbi munkatársa, Prof. Gerd

Jendritzky. Feladatuk egy új bioklí
ma-index (UTCI) fejlesztésével 
kapcsolatos munka koordinálása. A 
csoport aktivitását mutatja a 2001. 
június 7-8-án Freiburgban megren
dezett munkaértekezlet, ahol már 
konkrét javaslatok hangzottak el az 
UTCI-val kapcsolatosan. A freiburgi 
munkaértekezleten meghatározott 
elvárások: a legújabb termofizioló- 
giai modellt alkalmazza, képes 
legyen modellezni a helyi hatásokat 
(pl. az arc, vagy az ujjak hőmérsék
letváltozását), négy input paramétert 
használjon, továbbá az index hasz
nálatát megkönnyítő hőmérséklet
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alapú skálával rendelkezzen. A leg
fontosabb azonban az, hogy az 
index minden éghajlaton megfelelő
en működjön, és független legyen az 
egyes ember személyes karakterétől.

A freiburgi találkozót követően a 
munka felgyorsult. A különböző 
egyetemeken, kutatóintézetekben 
folyó kutatások anyagi hátterének 
biztosítására a szakosztály vezetése 
elhatározta, hogy COST pályázatot 
adnak be. 2003. november 6-án 
megszületik a pályázat (Idea fór a 
new COST activity). A pályázati 
anyag legfontosabb gondolata: „A 
humán biometeorológia egyik kulcs 
kérdése a levegő' környezet ter- 
mofiziológiai hatásainak felmérése. 
A közelmúltban több mint 100 féle 
eljárást dolgoztak ki. Mégis, csak az 
elmúlt 30 évben fejlesztettek ki 
olyan, mindenre kiterjedő hő-egyen- 
leg modellt, ami a hőcsere folyama
tok minden részletét tartalmazza. Ez 
a tudományos előrehaladás, illetve 
a nemzetközi utazások növekedése 
és az információk elérhetőségének 
könnyűvé válása szükségessé teszi a 
fejlesztések globális harmonizá
cióját és egy valós klímaindex elter
jesztését. Példaként szolgálhat az 
UV-index —> COST-713.” A pályáza
tot többek közt olyan, a biometeo
rológiában és a fiziológiában ismert 
és elismert kutatók jegyzik, mint 
Gerd Jendritzky (aki akkor már a 
Freiburgi Egyetem Meteorológiai 
Intézetének munkatársa), Krysztof 
Blazejczyk (a Varsói Egyetem 
Földrajzi Intézetének munkatársa), 
Peter Hoppé (a Müncheni Egyetem 
Környezeti Orvostani Intézetének 
kutatója) és sokan mások.

A COST 730 akció 
megalakulása, működése, 
magyar részvétel
A pályázat sikerrel veszi az akadá
lyokat, és 2005. február 7-én 
Brüsszelben megalakul a 730-as 
számú COST-akció. Az alapító oki

rat szerint az akció legfőbb feladata 
„ egy, a termikus környezetet fizioló
giailag összegző modell fejlesztése 
abból a célból, hogy jelentősen 
erősítse a meteorológiai szolgála
tok, a népegészségügyi intézmények 
egészséggel és jóléttel kapcsolatos 
szo lgá lta tása it/a lka lm azása it, 
intézkedési terveit és a klímahatá
sokkal kapcsolatos kutatásait.". Az 
akció teljes költségvetése a 2005- 
2008-as időszakra 6.5 millió euró 
(2004-es árfolyamon számítva). Az 
akció, melynek vezetőjévé végül 
Jendritzky professzort választották, 
három munkacsoporttal kezdi meg a 
munkáját. Az 1. munkacsoport fela
data a termofiziológiai modellezés 
és tesztelés. A csoport vezetője a brit 
George Havenith. A 2. munkacso
port a meteorológiai adatokkal 
(elsősorban az átlagos sugárzási 
hőmérséklet - Tmrt) foglalkozik, 
vezetője Philipp Weihs (Ausztria). 
A 3. munkacsoport a bolgár 
Ekaterina Batcvarova koordinálásá
val, az alkalmazási lehetőséget vizs
gálja. Az akció rapportőri feladataira 
a ciprusi Stelios Pashiardis kap 
felkérést.

Magyarország, sok más COST 
akcióval ellentétben, nem a kezde
tek óta vesz részt ebben a munká
ban. Hazánk hivatalosan 2006. au
gusztus 10-én csatlakozott a COST 
730-as akcióhoz. A Management 
Committee tagjának ekkor OMSZ 
Éghajlati Osztályának két mun
katársát, Fülöp Andreát és Fejes 
Edinát jelölték. Az Akció záróé
vében Fejes Edinát Németh Ákos 
váltotta. A munkacsoportok közül 
csak a második és a harmadik mun
kacsoporthoz csatlakoztunk. A 2. 
munkacsoportban részt vettünk az 
átlagos sugárzási hőmérséklet pon
tosabb meghatározásához szükséges 
vizsgálatokban. Az összehasonlító 
elemzésekhez a pestszentlőrinci me
teorológiai állomás globálsugárzás 
adatait használtuk fel. A 3. munka

csoportban jobbára csak az eddig 
elért eredményeket vettük számba, 
mivel az akció ideje alatt az UTCI 
még fejlesztés alatt állt. A COST730 
lezárása óta eltelt mintegy fél évben 
azonban az OMSZ-nál is megkez
dődtek az új bioklíma-indexszel 
kapcsolatos vizsgálatok.

A COST 730 akció eredményei
A  COST730 hivatalosan ez év ápri
lisában fejezte be a munkáját. A záró 
értekezlet Genfben, a WMO székhe
lyén került megrendezésre. A hason
ló projektek lezárását jelentő Final 
Report az ősz folyamán jelent meg.

Az akció az eredetileg kitőzött 
célok jelentős részét megvalósította. 
Elkészült az új bioklíma-index, 
melynek végleges elnevezése még 
nincs. Az UTCI napjaink egyik leg
modernebb termofiziológiai m o
delljét (Fiala-modell) alkalmazza. 
Az index univerzalitása azonban 
erősen kérdéses. Az index számítá
sára szolgáló program is rendel
kezésre áll. Erre a programra azon
ban még nem lehet az mondani, 
hogy felhasználóbarát. Ebben a for
mában nem valószínű, hogy kiszorí
taná a jelenleg egyik legnépszerűbb 
bioklíma-indexet (fiziológiailag 
ekvivalens hőmérséklet -  PÉT), a 
RayMan programot.

Az akció honlapja
Az akció lezárult ugyan, de a tevé
kenységével kapcsolatos dokumen
tumok, szakmai ismertetők, hát
téranyagok továbbra is elérhetők a 
COST730 hivatalos honlapján 
(http://www.utci.org). M indez 
annak köszönhető, hogy ez a honlap 
nem csak az akció tevékenységével 
foglalkozik, hanem a Nemzetközi 
Biometeorológiai Társaság 6. mun
kacsoportjának is otthont ad a virtu
ális térben. A fenti honlapon -  díj
mentesen -  elérhető az UTCI-prog- 
ram is.

Ném eth Ákos
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H alojelen ségek  k ia lak u lása , je lle m z é s e  é s  
m eg fig y e lése  a F öldön , é s  a Földön kívül

I. rész
Sokan szinte csak a felhőket, vagy a szivárványt veszik 
észre az égbolton. Pedig sok más, ritkábban látott jelen
ségre is érdemes odafigyelni. Jelen cikk -  mely a XXIX. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia M eteoro
lógia II. tagozatában első díjat nyert dolgozatom rövi
dített változata (Farkas 2009) — a halojelenségeket hiva
tott bemutatni. Ezek a jelenségek -  melyek a légkörop
tika csak egy ágát képviselik - a fény fizikai tulajdonsá
gain alapulnak. Akkor alakulnak ki, ha a magasszintű 
felhőkben lévő, vagy a földhöz közel lebegő jégkristá
lyokról visszaverődik, vagy azokban megtörik a fény.

A halojelenségek rendkívül sokfélék, hiszen a fény 
útja a kialakulásukban részt vevő jégkristályok jellem 
zőinek függvényében minden esetben különböző. A ki
alakultjégkristályok formája a keletkezés helyi adottsá
gainak függvényében eltérő, de közös vonásuk, hogy 
hexagonális szimmetriát mutatnak. -4°C-nál magasabb 
hőmérsékleten vízszintes, -4 és -9°C között függőleges 
irányba mutató növekedés jellem ző rájuk. Előbbi eset
ben hatszög alapú lap, utóbbi esetben hatszög alapú 
hasáb kristályok keletkeznek. -9 és -22°C között újra 
lapos, m ajd -22°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten 
ismét hasáb kristályok képződnek. -22°C alatt az 
oszlopok alsó és/vagy felső részére piramis formájú 
csúcsok is nőhetnek -  ezt az alakot a továbbiakban gúla 
alakú kristályként említem (Geresdi 2004).

A különböző jégkristályformák, és azok eltérő orien
tációja más-más halojelenség kialakulását eredménye
zik; állásuktól függ, hogy melyik lapon jut be, s aztán 
törik meg a fény (1. ábra). A lapkristályok egyensúlyi 
helyzetben a horizonttal közel párhuzamosan lebegnek. 
Elfordulhatnak függőleges tengelyük körül, illetve kis 
mértékben billeghetnek. Az oszlopkristályok már több
féle térbeli helyzetet felvehetnek, hiszen függőleges és 
vízszintes tengelyük körül egyaránt elfordulhatnak. 
Jellemző azonban, hogy vízszintes tengelyük a hori
zonttal közel párhuzamos. A gúlakristályok szinte bár
milyen állást felvehetnek. A lehetséges orientációk 
miatt a rajtuk áthaladó fény útja is sokféle lehet, így ez

a kristály a halók egy különleges csoportjának 
kialakításáért felelős (Cowley 1998-2009, Goda 2008).

Jégkristályok leggyakrabban a 8-10 km magasan el
helyezkedő magasszintű felhőkben fordulnak elő, de 
speciális körülmények között a felszín közelében is 
megjelenhetnek. Ehhez arra van szükség, hogy itt egy 
hidegebb és egy e felett található melegebb légréteg 
keveredhessen. így a melegebb légrétegből vízpára ju t
hat a hidegebb légrétegbe, mely megfagyva apró 
jégkristályok kialakulását eredményezi. Ezt a jelenséget 
gyémántpomak nevezzük. Mivel fagypont (0°C) kö
zelében a vízcseppek még megmaradhatnak folyékony 
(túlhűlt) állapotban, a kifagyáshoz a levegőben található 
jégképző magvak mennyiségének függvényében -5°C - 
-40°C-ra van szükség. Minél kevesebb jégképző mag 
található a levegőben, annál alacsonyabb hőmérsékleten 
megy végbe a folyamat (Greenler 1980, Ohtake et al. 
1982). A gyémántpor hóval borított hegységekben illet
ve sarkok környékén gyakoribb, de különleges időjárási 
helyzetekben akár hazánkban is kialakulhat. Ezekkel a 
felszín közelében lévő jégkristályokkal hóágyúk 
közvetlen környezetében is gyakran találkozhatunk.

Mind a magasszintű felhők, mind a gyémántpor ese
tében kialakulhatnak halojelenségek, a bennük lévő jég
kristályok mennyiségétől és minőségétől függ az egyes 
jelenségek erőssége. Ha kevés van belőlük, akkor a je 
lenség kialakulhat ugyan, de annyira halvány lesz, hogy 
nem érzékeljük. A leglátványosabb jelenségek akkor 
alakulnak ki, am ikor a jégkristályok tökéletesen 
párhuzamosan állnak, azaz hossztengelyük 0,15°-nál 
kisebb szöget zár be a horizonttal. Ez rendkívül ritkán 
lehetséges. A jégkristályok dőlése gyakran a 30—40°-ot 
is elérheti, az ehhez kötődő halók tehát jóval gyakorib
bak. A tapasztalatok szerint a nagyjából 0,01 mm-es 
jégkristályok esetében a fényút rövidülése miatt nem 
jönnek létre észlelhető jelenségek. 0,04 mm-es jég
kristályok esetén már kialakulhatnak halvány jelensé
gek, de ahhoz, hogy a fenti tökéletesen vízszintes állás 
létrejöhessen, a méretüknek meg kell haladni a 0,1 mm-t.

Az is problémát jelent azonban, 
ha a jégkristályok mérete ennél 
jóval nagyobb (>1 mm). Ebben 
az esetben szerkezetük aszim
metrikussá válhat, illetve a lapok 
felületén apró hibák keletkezhet
nek, melyek nagyban befolyásol
ják a jégkristályon áthaladó fény 
útját. A látványos halók kialaku
lása szempontjából tehát nélkü
lözhetetlen a jégkristályok hibát1. ábra - A halók kialakulásában szerepet játszó jégkristályok és azok lehetséges orientációja
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lan morfológiája és a lehető legprecízebb vízszintes 
állása (Tape 1994). A fentieken kívül lényeges a 
homogenitás is. Attól függően, hogy a jelenlévő jégkris
tályok egy-, vagy többfélék, különböző jelenségek 
alakulhatnak ki. Ha egyszerre legalább két jelenség 
figyelhető meg, akkor komplexumról beszélünk.

Megfigyelések
Annak ellenére, hogy a halojelenségek kialakulásához 
szükséges feltételek szinte bárhol fennállhatnak, aktív 
megfigyeléssel világszerte csupán néhányan foglalkoz
nak. Ennek oka részben abban keresendő, hogy a jelen
ségek nagy része a Naphoz viszonylag közel található, 
ahová az erős fény miatt kevesen néznek. Ha azonban 
valamilyen tereptárgy -  pl. egy nagyobb fa -  mögé ál
lunk, vagy a Napot valamilyen kezünk ügyébe eső 
tárggyal, vagy akár a kezünkkel kitakarjuk, akkor sok
kal nagyobb eséllyel pillanthatjuk meg a halókat. 
A Nap kitakarása szemünk épsége érdekében is rend
kívül fontos, hiszen az erős napfény közvetlenül a 
Napba nézve tartós szemkárosodást okozhat.

Észleléseink hosszú távon történő rendszeres feljegy
zése alapján a különböző helyszínekre statisztikai ada
tokat kaphatunk. Ezek megmutatják, hogy az észlelés 
helyszínén, megadott időszakban hányszor fordulnak 
elő halojelenségek. Jelen esetben a 2007-2008 között, 
Budapest és Mogyoród területén általam észlelt halók 
számát tüntetem fel, ugyanis ebből a kétévi adatsorból 
viszonylag nagy szórással lehetne csupán átlagot szá
molni. A folyamatos megfigyelés alatt 2007-ben 109 
napon 312, 2008-ban pedig 87 napon 248 halojelen- 
séget figyeltem meg. A legtöbb esetben egy nap -  
ugyanahhoz az időjárási helyzethez kötődően -  több 
jelenség egyszerre volt megfigyelhető. Az egyes jelen
ségek átlagos előfordulása már e kétévi adatsor alapján 
is egybevethető lenne a külföldi, több évtizedes adat
sorokból kikövetkeztetett átlagokkal. Azonban ahhoz, 
hogy valódi átlagértékeket kapjunk, még szükséges a 
további hazai megfigyelés. Az észlelések során minden 
esetben feljegyeztem a jelenségek nevét és erősségét. 
Utóbbit egy 1-től 5-ig terjedő skálán helyeztem el, ahol 
1 az észlelhetőség határán lévő jelenségre, az 5 pedig a 
rendkívül látványos jelenségre utal. Feljegyeztem ezen 
felül az észlelés helyét és időpontját, valamint a felhőzet 
típusát és mennyiségét. Minden esetben készítettem 
fényképet is. M egvizsgálva a halók gyakoriságát, 
észrevehetjük, hogy egyesek jóval gyakrabban, míg 
mások nagyon ritkán fordulnak elő. Ennek oka a 
kialakulásukhoz szükséges körülményekben keresendő.

Gyakori halojelenségek
Az egyik leggyakrabban előforduló jelenség a 22 fokos 
haló, mely észleléseim szerint 2007-ben 84, 2008-ban 
83 alkalommal tűnt fel. Ez a fényforrást -  a Napot, vagy 
a Holdat -  körülvevő 22 fok sugarú körív, mely vélet

lenszerűen elhelyezkedő hasábkristályokhoz kötődik. 
A fény az oldallapon bejutva úgy halad át a kristályon, 
mintha az egy 60 fokos törőszögű prizm a lenne. így a 
szemközti oldallapon kilépő sugár az eredeti irányhoz 
képest 22 fokkal térül el. A másik leggyakoribb haloje- 
lenség a melléknap, mely a fényforrással egyvonalban, 
attól kb. 22 fokra helyezkedik el. 2007-ben 125, 2008- 
ban 85 volt megfigyelhető. Időnként mindkét oldalon 
észlelhető, de sokszor csak az egyik alakul ki. Néha 
pusztán kis fehér foltként látszik, de általában színes: a 
Naphoz közel eső része piros, a külső kékes színű. 
Évente néhány alkalommal akár rendkívül fényesen vi
lágíthat is. Kialakulása a horizonttal közel párhuzamo
san álló lapkristályokhoz kötődik, a fény azok oldallap
jain törik meg. A melléknap formája a napmagasságtól 
független, de annak növekedésével Naptól való távolsá
ga kissé növekszik. A m elléknapok folytatásaként 
feltűnhet a fehér színű melléknap-ív is. Ez a jelenség 
2007-ben 15, 2008-ban pedig 9 alkalommal látszott.

felső érintő ív

V
w

bal oldali jobb oldali
melléknap naposzlop melléknap

\ i i /
nielléknap'-ív " ^ N a p  horizont

o
-9

A  *
alsó érintő ív -*■/

2. ábra - Gyakori halojelenségek 5 fokos napmagasság esetén 
(Haló Sim 3.6)

Az érintő ívek a 22 fokos halót érintik annak alsó és 
felső pontján -  nevük ettől függően alsó illetve felső 
érintő ív. Kialakulásukkor a fény a hasábkristályok 
oldallapjain törik meg. Megfigyeléseim szerint 2007- 
ben 32-szer, 2008-pedig 31-szer jelentek meg. A felső 
érintő ív gyakrabban, míg az alsó ritkábban látható. Az 
érintő ívek formája nagyban függ a napmagasságtól. 
Alacsony napállásnál a felső érintő ív V alakot formáz, 
majd a napmagasság növekedésével mint egy 
madárszámy kinyílik, végül pedig a két érintő ív 
összekapcsolódik, s ekkor már körülíró ívről illetve 
körülírt halóról beszélünk. (2. ábra)

A zenit körüli ív csak 32 fokos napmagasság alatt 
figyelhető meg. A napmagasság csökkenésével az ív 
egyre távolodik a zenittől, így mérete is egyre nagyobb 
lesz. Akkor a legerőteljesebb, ha a Nap 22 fok magasan 
jár. 2007-ben 22, 2008-ban 15 alkalommal látszott.
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A naposzlop az eddigiekkel ellentétben nem törési, 
hanem visszaverődési jelenség (3. ábra). 2007-ben 11, 
2008-ban 7 alkalommal volt megfigyelhető. A jelenség 
gyakran halvány, látványosabb oszlopot csupán egy- 
kettőt láthatunk egy évben. Leggyakrabban sárga, piro
sas vagy fehér színű, kb. 5 -10° magasságig emelkedhet 
a napkorong felett. Ritkábban alatta is kialakulhat, vagy 
ennél nagyobb is lehet. Ahogy a jégkristályok dőlésének 
mértéke és a Nap helye változik, aszerint változik a 
naposzlop mérete is. N agyon ritkán más fényes 
égitestek is kialakíthatják (pl. Hold, Vénusz) (Greenler 
1980, Tape 1994).

Ritka halojelenségek
Évente néhány alkalommal sokkal ritkább halojelensé- 
geket is megfigyelhetünk, m elyek a különböző alakú és 
állású jégkristályok ideális helyzetéhez kötötten alakul
nak ki. Ráadásul néhány jelenség kiterjedése igen nagy, 
akár az egész égboltot átívelő. Ahhoz, hogy ezek telje
sen kialakulhassanak, rendkívül sok, hasonló tulajdon
ságú jégkristály jelenlétére van szükség. Ebből adódóan 
a ritka halojelenségek többnyire halványak, kevésbé 
kontrasztosak és rövid ideig láthatóak. Megpillantá
sukhoz tehát kitartás és szerencse is szükséges. Ezek 
formája és Naphoz viszonyított helyzete nagyban függ a 
napmagasságtól.

A felső oldalív a 22 fokos haló felett található, kiala
kulása csak 32 fokos napmagasság alatt lehetséges. Az 
alsó oldalív alacsony napmagasság esetén a 22 fokos 
haló két oldalán, míg magasabb napállásnál az alatt 
található (Tape 1994). A horizont körüli ív megjelené
séhez minimum 58 fokos napmagasság szükséges, mely 
hazánkban csak május 2. és augusztus 9. között valósul
hat meg. Az ív a horizonttal párhuzamos, a 22 fokos 
haló alatt található. A 46 fokos haló kb. kétszer akkora

távolságban helyezkedik el a Naptól, mint a 22 fokos 
haló. A fénysugarak úgy haladnak át a jégkristályon, 
mintha az egy 90 fokos törőszögű prizma lenne, így a 
kilépő sugár az eredeti irányhoz képest 46 fokkal térül 
el (Minnaert 1954). Hasonló megjelenésük miatt a hori
zont körüli ív, az alsó és felső oldalív, illetve a 46 fokos 
haló könnyen összetéveszthető. A többi látható jelen
ségtől, a napmagasság alapján, valamint gyakorlott 
szem  segítségével tudjuk őket megkülönböztetni 
(Cowley 1998-2009). Megfigyeléseim alapján felső 
oldalív 2007-ben 5, 2008-ban 6 alkalommal volt jelen. 
Alsó oldalívet 2008-ban 3, 46 fokos halót pedig 2008- 
ban 2 alkalommal jegyeztem fel. Utóbbi két jelenség
2007- ben nem volt megfigyelhető.

A Parry-ívek William Edward Parry nevét viselik, 
mivel 1820. április 8-án egy látványos halokomplexum 
megfigyelése kapcsán ő írt le először ilyen jelenséget. 
Kialakulásukhoz a hasáb alakú jégkristályok hosszten
gelyének, illetve alsó és felső lapjának is párhuzamos
nak kell lennie a horizonttal. A Parry-ívnek több fajtája 
ismert, Naphoz viszonyított helyzetük nagyban függ a 
napmagasságtól (Cowley 1998-2009, Tape 1994). 2007- 
ben 4, 2008-ban 5 alkalommal sikerült Parry-ívet meg
figyelnem, a jelenség minden alkalommal csak néhány 
percig látszott.

A parhélikus kör a Napból kiinduló és oda visszatérő, 
horizonttal párhuzamos, fehér fényű kör, melynek kö
zéppontja a zenit (4. ábra). Létrejöttének egyik lehetsé
ges módja, hogy a horizonttal párhuzamosan álló lap
kristályok egyik oldallapjáról visszaverődik a fény 
(Cowley 1998-2009). A kör egyes részei 2007-ben és
2008- ban egyaránt 2-2 alkalommal látszottak. Teljes par
hélikus kört a két év alatt 3 alkalommal figyeltem meg: 
2008. április 5-én, augusztus 25-én és szeptember 1-jén.

4. ábra - Komplex halojelenség a zenit felől nézve 
(Haló Sim 3.6)
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Amennyiben a Nap közvetlen környezetében látvá
nyos halokomplexum látható, érdemes a hátunk mögé is 
nézni, ugyanis ritkán a Nappal szemközti oldalon is 
kialakulhatnak halojelenségek (Tape 1994). (5. ábra). 
Ezek közül leggyakrabban a 120 fokos melléknapot fi
gyelhetjük meg, mely egy fehér színű, fényes folt a 
Naptól 120 fok távolságra, azzal egy vonalban. Akkor 
érdemes keresni, amikor rendkívül élénk, fényes mel
léknap illetve látványos melléknap-ív vagy parhélikus 
kör látszik. 2007-ben 3, 2008-ban pedig 6 120 fokos 
melléknapot figyeltem meg.

kristályok alsó vagy felső lapjáról visszaverődő fény 
hozza létre. A fényút egyszerűsége m iatt ez az egyik 
leggyakoribb jelenség, csupán a megfigyelés nehézsége 
miatt sorolható a ritka halojelenségek közé. A horizont 
alatti halók közé sorolhatjuk emellett az almelléknapot, 
az alparhélikus kört, a 120 fokos almelléknapot, illetve 
a zenit körüli ív horizont alatti párját: a nadír körül ívet. 
Ezekről eddig csak néhány észlelés született (Cowley 
1998-2009, Tape 1994). A 120 fokos almelléknapról 
például 2008. december 7-8-án készült az első felvétel 
(Riikonen 2008).

5. ábra - A Nappal szemközti halók hazánkból többévente egyszer 
figyelhetők meg (Haló Sim 3.6)

Szintén a Nappal ellentétes oldalon figyelhető meg -  
többévente egyszer -  a Wegener-ív, a Tricker-ív, az alsó 
napív és a diffúz ívek. Ezek a jelenségek akkor alakul
hatnak ki, amikor a hibátlan lapokkal rendelkező hasáb
kristályok tökéletesen párhuzamosan állnak, azaz hosz- 
sztengelyük 0,15°-nál kisebb szöget zár be a horizonttal 
(Tape 1994). Ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket 
hazánkból megfigyelhessük, a felettünk lévő magas
szintű felhőzetnek igen nagy területen, teljes egészében 
megfelelő jégkristályokból kell állnia. Ez rendkívül rit
kán valószínű, 2005 óta hazánkból ezekről a jelensé
gekről egyetlen megfigyelés sem született. A jelenségek 
megfigyelése nagyobb eséllyel lehetséges azokon a te
rületeken, ahol a jégkristályok a talaj közelében is meg
jelennek. Ekkor csak a megfigyelő közvetlen környe
zetében, tehát jóval kisebb területen szükséges a 
megfelelő orientációjú hasábkristályok előfordulása. 
Ezen halók esetében a fényút is jóval bonyolultabb, 
mint az eddig tárgyaltak, ugyanis a jégkristályon belül 
több belső visszaverődés is szükséges kialakulásukhoz. 
Az ellennap a Nappal szemközti oldalon, az antiszoláris 
pontban megfigyelhető fehér folt. Kialakulására eddig 
nem született egységesen elfogadott magyarázat, de 
valószínűsíthető, hogy nem önálló jelenség, hanem 
csupán a fenti ívek erősödnek fel az itteni metszéspont
ban (Tape 1994).

Számos olyan halojelenséget is ismerünk, melyek 
megpillantásának feltétele, hogy lássuk a horizont alatti 
területeket (6. ábra). Ez például egy repülőgépről vagy 
egy magas hegy csúcsáról lehetséges. Legkönnyebben 
az alnapot fedezhetjük fel, amely a Nap alatti fehér szí
nű, fényes foltként jelentkezik. Kialakulása rendkívül 
egyszerű: a horizonttal közel párhuzamosan álló lap
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6. ábra - Az alnap és az almelléknapok horizonttól való távolsága 
megegyezik a napmagassággal (Haló Sim 3.6)

Szintén nagyon ritka jelenségek a gúla alakú kristály 
okozta fénytöréssel keletkező mutató halók. Ameny- 
nyiben a jégkristályok elhelyezkedése véletlenszerű, 
akkor különböző méretű koncentrikus köröket láthatunk 
a fényforrás körül. Ezeknek sugara 9, 18, 20, 23, 24 és 
35 fok. Ha a jégkristályok rendezettebbek, azaz valame
lyik lapjuk párhuzamosan áll a horizonttal, akkor 
hurokszerű 9, 18, 20, 23, 24 és 35 fokos melléknapokat, 
illetve 6, 18, 20, 24 és 35 fokos érintő íveket is megfi
gyelhetünk (Tape 1994). Ezek közül a leggyakoribb 
jelenség a 9 és a 18 fokos haló, mely 2007-ben 2 -2  alka
lommal tűnt fel. A többi jelenségről a két év alatt nem 
született megfigyelés.

A halók megfigyelésekor készített felvételek, a gyűj
tött jégkristályok vizsgálata és az utólagos szimuláció 
alapján tisztázható, hogy a jelenség milyen körül
mények között alakult ki. Az így megismert kristályfor
mákat és azok lehetséges térbeli helyzeteit felhasználva 
a HaloSim (Cowley and Schroeder, 
http://atoptics.co.uk, 2004) programban olyan jelen
ségek is kirajzolódhatnak, melyekről eddig még nem 
készült semmilyen megfigyelés. Akad jó  néhány olyan 
halojelenség is, melyet már megfigyeltek, de jelenlegi
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ismereteink alapján nem tudunk magyarázatot adni a 
kialakulásukra. Ezek hátterében eddig ismeretlen for
májú jégkristályokat feltételezhetünk, melyek kialaku
lásához speciális körülményekre van szükség. A fentiek 
alapján valószínűleg léteznek olyan jelenségek is, me
lyeket szimuláció alapján sem ismerünk. így amellett, 
hogy látványos - talán előttünk még soha nem doku
mentált - jelenségeknek lehetünk tanúi, a további meg
figyelésekkel a légköri folyamatokkal kapcsolatos 
információinkat is bővíthetjük. Ezen felül a halojelensé- 
gek más égitestek légkörének pontosabb megisme
résében is hasznosak lehetnek -  ezt tekintjük majd át a 
cikk második részében.

Farkas Alexandra 
ELTE TTK
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E gy pozitív éghajlati v isszacsa to lás margójára
„ H o g y  a  tudást e lsa já títsuk, tan u ln i kell, ám  h o g y  a  b ö lc s e s 
s é g e t  m egszerezzük, m eg fig ye ln i kell." (Marilyn Vos Savant)*

Mint ismeretes, pozitív visszacsatolásnak nevezzük a kli
matológiában azt a jelenséget, amikor az éghajlati egyensúly
tól eltérítő kényszer olyan folyamatokat indít el, amelyek 
végeredménye a kezdeti irányban erősödő eltérés, vagyis az 
éghajlat labilizálódik. Egyik ilyen pozitív visszacsatolás, ha a 
légkör melegedése miatt olvad a hó- és jégtakaró, kiterjedése 
csökken, emiatt a Föld-légkör rendszer planetáris albedója 
csökken, a besugárzással érkező hő nagyobb hányada marad a 
rendszerben, így a melegedés tovább növekszik. Végered
ményben a melegedés egy öngerjesztő folyamatot indít el, 
amely addig tart, amíg létre nem jön egy magasabb hőmérsék
letet föltételező egyensúly, vagy egy ellenkező folyamat meg 
nem állítja a melegedést.

A 19. század közepe, vagyis a „kisjégkorszak” vége óta Föl
dünk átlaghőmérséklete néhány tized fokkal emelkedett, éghaj
latkutatók föltételezik, hogy a 21. században ez a melegedés 
folytatódni fog. A fölmelegedést a fent leírt pozitív vissza
csatolás csak fokozhatja. Kérdés, hogy ez utóbbi így van-e?

Vegyük sorra a tényeket. A legnagyobb kiterjedésű hó- és 
jégtakaró az Antarktisz szárazföldi és tengeri jégtakarója, 
amelynek legnagyobb része a déli szélesség 60. foka és a Déli 
Pólus között található. A második legnagyobb hó- és jégtakaró 
Grönlandon és az Északi Jeges-tenger nagyobb részén 
helyezkedik el, jórészt az északi sark-körtől északra. Ezeknek 
kiterjedése évszakonként változik, ezért csak közelítő nagy

* M. V. Savant amerikai újságírónő, aki úgy vált híressé, hogy a Guiness 
könyvek szerint az 1980-as években neki volt a legnagyobb intelligencia 
hányadosa.

sággal jellemezhetjük. Az Antarktisz kb. 14 millió km2, a Déli
félgömbön lévő tengerjég tél végén 20, nyár végén 5-6 mil
lió km2. Grönland kontinentális hótakarója kb. 1,7 millió km2, 
az Északi Jeges-tenger jégtakarója nyár végén kb. 5, tél végén 
kb. 14 millió km2. Az Északi-félgömb kontinensein a téli 
félévben van számottevő kiterjedésű hótakaró, többnyire a 45 
szélességtől északra és igen változó kiterjedésben és időtar
tamig.

A felvázolt tényeknek nagy jelentősége van a pozitív vissza
csatolás tekintetében. A hó- és jégtakaró túlnyomó többsége 
magas szélességen van, ahova télen alig vagy egyáltalán nem 
jut el a napsugárzás, gondoljunk a hosszú téli éjszakákra, a 
sarkvidéken a féléves éjszakára, de a nyári félévben is csupán 
kis szögben érkezik a napsugárzás. A szárazföldi hótakaró 
pedig nagyrészt télen alakul ki, amikor szintén kevés a nap
sugárzás, hosszúak az éjszakák, és nappal is csekély a napma
gasság, tehát egységnyi felületre kevés napsugár érkezik a 
talajra.

Ha tehát a hótakaró kiteijedésének csökkenésével csökken a 
felszín albedója, ez a Földnek azokon a tájain és azon évsza
kokban igaz, ahova és amikor nagyon kevés napsugár érkezik 
vagy egyáltalán nincs napsugárzás. Jelentős besugárzás 
hiányában pedig az albedónak elenyésző hatása van a Föld
légkör rendszer hőháztartására, különösen akkor, ha a 
hótakaró kiterjedése a Föld felszínének alig 7-8%-át teszi ki. 
A Föld összes hótakarójának akár 10%-nyi csökkenése is a 
teljes földfelszín kevesebb, mint 1%-át érinti.

Koppány György 
Szeged
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BIOFIZIKAI KLÍMAKLASSZIFIKÁCIÓK
1. rész: a m ó d sz e re k  b e m u ta tá s a

Bevezetés
Egy növényföldrajzi térkép egyúttal klímatérkép is, hi
szen a növényzet -  ötvözve a környezet hatásait -  az 
éghajlat megjelenési formája. Ez a felismerés kellett 
ahhoz, hogy megszülessenek az első biofizikai jellegű 
éghajlatelemző rendszerek.

Az éghajlat és a vegetáció közötti kapcsolatot első
ként Alexander von Humboldt ismerte fel a XIX. század 
első felében (Humboldt, 1807). Humboldt észrevette, 
hogy egymástól távol eső területek vegetációjában 
szerkezeti és funkcionális hasonlóságok akkor jelent
keznek, ha az adott területek éghajlata is hasonló 
(Bonan, 2002). Knobloch (2006) szerint Humboldt ezen 
korszakalkotó felismerése vezetetett a növény földrajz
nak mint interdiszciplináris tudományágnak a kialaku
lásához. E felismerés eredményeképpen a botanikusok 
vizsgálni kezdték a hőmérséklet fenológiai és a csapa
dék fiziológiai hatásait a növényzet fejlődésében. Előbb 
Grisebach (1872) mutatta be bolygónk vegetációinak és 
klímáinak területi eloszlásáról szóló munkáját, majd De 
Candolle (1874) jellemezte a hőigény és szárazságtűrés 
alapján megállapított nö
vénycsoportjait hőmérsék
leti minimumokkal. Nagy 
elő-relépést jelentett a 
modem biofizikai éghajlat
leíró modellek
kialakulásában Supan 
(1879) egész Földet átfogó 
klímarendszere is, amely 
az éghajlati öveket már 
izotermákkal határolta el.
Supan a pálmák területi 
kiterjedésének határát a 
20°C-os évi középhőmérséklet izotermájával, míg a 
szubpoláris erdők határát a maximális havi 
középhőmérséklet 10°C-os izotermájával jelölte ki.

A XIX. század közepére tehát egyértelművé vált, hogy a 
vegetáció és az éghajlat között szoros kapcsolat van. Az 
éghajlat tipizálása során, pedig nyilvánvaló lett, hogy „min
den éghajlati rendszer csupán leegyszerűsített megközelítése 
a valóságnak, és így csak néhány döntő tényező kiemelésére, 
térbeli elhatárolására szorítkozhatunk (Justyák, 1995)1’ 
Idővel megállapították, hogy e szempontból a két leg
fontosabb tényező a hőmérséklet és a csapadék.

A klíma jellegének számszerűsítésére sok kísérlet tör
tént. Ezek közül néhány olyat említünk meg, amelyek 
kifejezetten a vegetációhatárokhoz illeszkedve próbál
ták meg kijelölni az egyes vegetációtípusokat. Ilyen 
például Láng (1915) esőfaktora, Gorczynski (1920) kon- 
tinentalitási indexe, De Martonne (1926) ariditási in

dexe, Budiko (1969) ariditási indexe. A vegetációha
tárok számításba vételén, de komplexebb eljárások 
alkalmazásán alapuló módszerek az ún. biofizikai ég- 
hajlat-osztályozó modellek.

E tanulmányban a három legismertebb biofizikai 
éghajlat-osztályozó modellt fogjuk bemutatni. A tanul
mány 2. részében az eredmények összehasonlításával 
fogunk foglalkozni. Az összehasonlításra kerülő mo
dellek a következők: Koppén (1900) klímaosztályozása, 
Holdridge (1947) életforma rendszere és Thomthwaite 
(1948) éghajlatrendszere. A klasszifikációs rendszerek 
komplexitásuk tekintetében igen eltérőek. A komplexi
tás vizsgálata három ismérv figyelembevétele alapján 
történhet: egyrészt a vegetációhoz való viszony, más
részt a potenciális párolgás (PÉT) becslésének módja, 
harmadrészt a talaj tulajdonságainak számításba vétele 
alapján. A klasszifikációs rendszerek részletesebb 
ismertetése nélkül, az 1. táblázat alapján állíthatjuk fel 
a komplexitási sorrendet, amely egyébként megegyezik 
az egyes rendszerek publikálásának sorrendjével is.

Közös ismérv, hogy mindhárom osztályozási rend

szer valamilyen módon a vegetációhoz kapcsolódik. 
Koppén (1900) saját rendszerét Grisebach globális ve
getáció-térképe (Grisebach, 1866) és a De Candolle-féle 
vegetációcsoportok alapján készítette el (Bonan, 2002). 
Holdridge valójában potenciális életformákat definiált, 
azaz a származtatott klimatikus indexeivel a vegetáció
típusok zavartalan működéséhez szükséges feltételeket 
állapította meg (Lugo et al., 1999). Thomthwaite (1948) 
pedig a vízellátottság alapján öt nedvességi tartományt 
különböztetett meg, figyelembe véve a felosztásnál a 
természetes növénytakarót is (Péczely, 1979). A kom
plexitás függ a potenciális párolgás becslésére szolgáló 
módszerektől is. Az 1. táblázat szerint a párolgás folya
matát a három rendszer közül először Holdridge (1947) 
építette be. M egemlítendő azonban, hogy Koppén 
(1900) a száraz klímák definiálására szolgáló, érték
összehasonlító képletével már valamelyest jellem ezte a

Osztályozási rendszerek Vegetáció PÉT Talaj

1. Köppen-féle klímaosztályozás (1990) + - -

2. Holdridge-féle életforma rendszer (1947) + + -

3. Thomthwaite-féle éghajlatrendszer (1948) + + +

1. táblázat - A biofizikai rendszerek komplexitása a vegetációhoz való viszony, a potenciális párolgás 
(PÉT) szimulációja és a talaj tulajdonságainak számításba vétele alapján (a komplexitás növekszik a

sorszám növekedésével)
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Öv K Koppén De Candolle Kvantitatív határok

Fák' A Trópusi Megathermal A leghidegebb hónap +18 °C feletti

C Mérsékelt Mesothermal A leghidegebb hónap -3 és +18 °C közötti

D Boreális Microthermal A leghidegebb hónap -3 °C alatti, 
a legmelegebb +10 °C feletti

Havas1 2 E Poláris Hekistothermal A legmelegebb hónap +10 °C alatti

Száraz3 B Száraz Xerophilous Az éves csapadékösszeg értéke kisebb, mint a hőmérséklettől 
függő kritikus érték

2. táblázat - Bolygónk klímaövei Koppén és De Candolle szerint (Thomthwaite & Hare, 1955)

párolgás folyamatát. Thomthwaite (1948) az evapot- 
ranszspiráció becslésére az úgynevezett csöbör modellt 
alkalmazta. A csöbör modell révén -  a légköri tényezők 
mellett -  a talajtényezők hatása is érvényesült. Megem
líthető az is, hogy Thomthwaite módszere a talaj fizikai 
féleségének figyelembevételével tovább pontosítható 
(Ács et al., 2005; Drucza és Ács, 2006).

A biofizikai klímaklasszifikációs modellek 
leírása
1. Koppén modellje
A legelterjedtebb és manapság is a legszélesebb körben 
alkalmazott éghajlati felosztás Koppén (1900, 1923, 
1936) nevéhez fűződik. Jelenleg is számos klímavál
tozással foglalkozó kutatásban (Kalvová et al., 2003; 
Beck et al., 2006; Gao és Giorgi, 2008; Roderfeld et al., 
2008) használják ezt a m ódszert az eredm ények 
kiértékelésekor. Széleskörű használatát egyszerű szem
léletmódja biztosítja, amely az ókori görögök megál
lapításain alapszik.

Koppén abból indult ki, hogy a Föld természetes nö
vénytakarója és az egyes éghajlatok között szoros ösz- 
szefüggés van. „Az éghajlatok szabják meg a növények 
földrajzi elterjedését. Ezért a természetes növénytakaró 
földrajzi határai egyben az éghajlatok határvonalai is 
(Justyák, 1995).” Koppén valódi érdeme tehát abban rej
lik, hogy ezeket a határvonalakat megpróbálta alapvető 
éghajlati elemekkel leírni.

A vegetációtípusok megállapításánál Koppén (1923) 
De Candolle francia-svájci botanikus csoportosítását 
tartotta szem előtt. De Candolle (1874) a növényeket 
hőigény és szárazságtűrés alapján sorolta öt főcsoportba 
(2. táblázat).

Koppén korszakalkotó ötlete tehát abban rejlett, hogy 
a De Candolle által megrajzolt vegetáció-térképek ha
tárvonalaihoz izotermavonalakat próbált illeszteni 
(Sanderson, 1999), azaz számszerűsíteni próbálta az 
egyes vegetációövek kiterjedésének határait. „Sorra

1 Van elegendő csapadék és kellő hőmennyiség az erdők 
kialakulásához.

2 Túl hideg a levegő a fák növekedéséhez.
3 Túl száraz a klíma a fák növekedéshez.

m egállapította a növényzeti típusok elterjedését 
lehetővé tévő és korlátozó klímaértékeket. Ezeket a 
határértékeket részben a hőmérsékletnek vagy annak a 
minimuma, vagy a bizonyos értékhatárok feletti évi idő
tartama, a tenyészidő hossza szabja meg, részben pedig 
a csapadék hiánya, a szárazság mértéke lehet korlátozó 
tényező (Justyák, 1995)”. Koppén osztályozása tehát 
„figyelembe veszi a hőmérsékletet, annak évi ingását, a 
csapadék mennyiségét, annak évi eloszlását, azon kívül 
tekintettel van egyéb természeti jelenségekre (Dobosi és 
Felméry, 1994)”.

Koppén (1923) ezek alapján öt főcsoportba sorolta a 
bolygónkon létező klímákat. Az egyes klímaöveket az 
ABC nagybetűivel jelölte. Ezen belül 11 klímatípust 
különböztetett meg. Ezeket a klímaképletek második 
betűi szimbolizálják. Az egyes klímatípusok részlete
sebb jellemzésére további betűjelek szolgálnak. Dobosi 
és Felméry (1994) szerint ezek a betűjelzések egzakt
ságuk révén példátlan tudományos tekintélyt biztosítot
tak Koppén éghajlatelemző rendszerének.

Koppén eredeti munkája 11 klímatípust különböz
tetett meg, de az 1923-ban megjelent tanulmánya -  a fo
lyamatos változtatások révén -  már 13 típust definiál a 
két betűből álló klímaképletekből. Koppén éghajlat
osztályozó rendszerének jelenlegi képe hosszú fejlődés 
eredménye. A legtöbb változtatást Geiger (1954) végez
te el Koppén halálát követően. A tipizálás módszerének 
önkényes mivolta miatt a rendszer folyamatos tökéle
tesítésre szorult. Ennek megfelelően a jelen dolgozat a 
3. táblázatban szereplő klímatípusokat különbözteti meg.

A Köppen-féle éghajlati felosztás alapvetően egy több
lépcsős kritériumrendszer, amelynek módosított és 
leginkább elfogadott változatát a 4. táblázat prezentálja.

2. Holdridge modellje
Holdridge az egyes klímákat a rájuk jellemző vegetá
ciók alapján rendszerezi. A tipikus vegetáció legfőbb 
jellemzőit három klimatikus tényező, nevezetesen az 
évi átlagos biohőmérséklet (ABT |°CJj, az évi poten
ciális evapotranszspirációs arány (APETR) és évi átla
gos csapadékmennyiség (APPT [mm]J alapján becsüli.
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Klíma övék Képlet Elnevezés

Trópusi öv

A f Trópusi esőerdő klíma

Am Trópusi monszun klíma

Aw Trópusi szavanna klíma

Száraz öv
BS Sztyepp klíma

BW Sivatagi klíma

Melegmérsékelt öv

Cs Mediterrán klíma

C f Melegmérsékelt klíma egyenletes évi csapadékeloszlással

Cw Melegmérsékelt klíma nyári csapadékkal

Boreális öv

Ds Hidegtelű klíma téli csapadékmaximummal

D f Hidegtelű klíma egyenletes évi csapadékeloszlással

Dw Hidegtelű klíma nyári bő csapadékkal

Poláris öv
ET Tundra klíma

EF Állandóan fagyos klíma
3. táblázat - A módosított Köppen-féle rendszer klímatípusai
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1. ábra: A Holdridge-féle háromszögdiagram
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ahol MBT  a havi átlagos biohőmérséklet [°C], MPPT  a 
havi átlagos csapadékmennyiség [mm] és APE  az évi 
átlagos potenciális evapotranszspiráció [mm].

A becsléshez a hőmérséklet és a csapadék többéves havi 
átlagaira van szükségünk alkalmazva a következő felté
telezéseket. A biohőmérséklet meghatározásában fontos 
szerepet játszik az a tény, hogy a primér produkció, azaz a 
fotoszintézis során történő szervesanyag-előállítás csak 
0-30°C-os tartományban lehetséges (Lugo et al„ 1999).
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B e t ű k S z á m s z e r ű  k r i t é r i u m o k 450

1. 2 . 3 . 1. 2 . 3 .

A Teold -  1 8
f Pcirv £  6 0
m Porv < 6 0  e s  P drv > 1 0 0 -  M A P /2 5

w Pd„, < 6 0  e s  Pon/ <  1 0 0  -  M A P /2 5

a .  M A P  < 20 x M A T

B 3 . M A P  < 2 0  x M A T  +  2 8 0

Y. M A P  < 2 0  x M A T  +  1 4 0

a .  M A P  £  1 0  x  M A T

s 3 . M A P  > 1 0  x  M A T  +  1 4 0

Y. M A P  >  1 0  x  M A T  +  7 0

a .  M A P  < 10 x  M A T

w 3 . M A P  <  1 0  x  M A T +  1 4 0

V. M A P  <  1 0  x  M A T  +  7 0

h M A T  £  1 8

k M A T <  1 8

C - 3  <  T e a  < 1 8  é s  T h o t>  1 0

S Psdrv < 4 0  6 S  Psdrv <  Pwwet
W Pwdrv <  P  swet/1 0
f s e  n e m  ( s ) ,  s e  n e m  (w )

a Thot ^  2 2
b Thot <  2 2  6 S  Tmonio S  4

c Thot <  2 2  é s  1 ^  T mon10 <  4

D Tcold ^  -3  é s  Thot > 1 0
s Psdrv < 4 0  (§S P Sdry <  Pwwet/3
w Pwdrv < Pswef/1 0
f s e  n e m  ( s ) ,  s e  n e m  (w )

a Thot ^  2 2
b Thot K 2 2  é s  T mon10 ^  4
c n e m  ( a )  v a g y  (b ) ,  T Mid £  - 3 8

d n e m  ( a )  v a g y  (b ) ,  T « ,,d <  - 3 8

E H o A O

T Thot > 0
F I i 2l£ 2 _________________________________

4. táblázat - A módosított Köppen-féle rendszer klímái és azok kritériumai (Peel et al„ 2007)

Holdrídge (1947) eredeti munkájában az ABT kiszámí
tásakor ezt a feltételt használta. E kikötés azonban az el
múlt 60 évben folyamatosan változott. Holdrídge (1967) 
későbbi munkáiban az ABT-t már a havonta mért 
legkisebb pozitív hőmérsékletek átlagából származtatta, 
azzal a kikötéssel, hogy a negatív hőmérsékleti értékeket 
0°C-kal helyettesítette. A felső küszöbérték megítélése is 
folyamatosan változott az elmúlt 20 évben. Holdrídge et 
al. (1971) az ABT kiszámításánál a 30°C-ot meghaladó 
értékeket 0°C-os értékekkel helyettesítette. A jelenlegi 
éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások azonban a felső 
határt már rugalmasabban kezelik (Yue et al., 2001; Roy et 
al., 2006). Holdrídge (1947) eredeti munkájában az ABT

4 MAP - évi átlagos csapadék mm-ben kifejezve; MÁT - évi középhő
mérséklet °C-ban megadva; Thot - legmelegebb hónap középhőmér
séklete °C-ban; TcoM - leghidegebb hónap középhőmérséklete °C-ban; 
Tmo„io - hónapok száma, amelyekben a havi középhőmérséklet 10°C 
felett van; - legszárazabb hónap csapadékmennyisége mm-ben; 
Psdry - legszárazabb nyári hónap csapadékmennyisége mm-ben; 
Pwdry - legszárazabb téli hónap csapadékmennyisége mm-ben; 
PSwet ~ a legnedvesebb nyári hónap csapadékmennyisége mm-ben; 
Pwwet ■ a legnedvesebb téli hónap csapadékmennyisége mm-ben

5 Száraz éghajlatok esetében a . a MAP 70%-a télen hullik; (3. a MAP 
70%-a nyári csapadék; y. egyik sem.

6 A nyár (és a tél) aszerint van definiálva, hogy melyik hat hónapos 
(ONDJFM vagy AMJJAS) periódus a melegebb (és hidegebb).

számítására rövidebb idő
léptéket, azaz napi átlagolást 
ajánlott. Jelenleg azonban a 
legelterjedtebb módszer az 
ABT számítására -  amit 
egyébként Prentice (1990) 
is használt már -  az egyes 
hónapokra kalkulált biohő
mérsékletek évi átlagolása 
(1. képlet). A biohőmérsék
letek havi értékeit értelem
szerűen a napi értékekből 
határozzák meg. Ha a havi 
biohőmérséklet negatív érté
kű, akkor ezt az értéket 0°C- 
kal helyettesítjük az évi átla
golásnál (Roy et al., 2006).

A Holdridge-féle rend
szer gyakorlatilag életfor
mákban, és az adott életfor
mákhoz tartozó tipikus 
ökológiai egységekben 
gondolkodik. Ezen egysé
gek zavartalan működésé
hez szükséges feltételeket a 
fent em lített klimatikus 
indexekkel definiálhatjuk 
(Lugo et al., 1999). 
Emanuel et al. (1985) 
szerint Holdrídge ezen 
életform a osztályozása a 

jelenlegi ökoszisztéma rendszer egyik legelfogadhatóbb 
jel-lem zése, am ely kizárólag hőmérsékleti- és 
csapadék-adatok használatán alapul. Az életformák 
mindegyike objektív, empirikusan definiált kritéri
umokkal jellemez-hető. Ezek rendszere egy hierar
chikus felépítésű háromszög-diagramban egyszerűen 
szemléltethető. Ez az úgynevezett Holdridge-féle 
háromszögdiagram (1. ábra).

Holdrídge (1967) a klímaformák megnevezésére nem 
használ képleteket, hanem rövid szöveges kifejezé
sekkel jellemzi azokat. Mindegyik klímaforma alapját 
egy-egy főbiom (főbiom vagy vegetációs öv; az 5 fő
biom: az erdő, a szavanna, a sztyepp, a sivatag és a tund
ra) képezi, amelyet aztán -  hőmérsékleti és nedvességi 
jellemzők alapján -  vegetációtípusokra oszt fel.

3. Thornthwaite modellje
Thornthwaite (1948) felismerte, hogy a talaj és a nö
vényzet vízforgalma kitűnő klímaindikátor. Felismerte 
azt is, hogy az éghajlatok egzakt módon rendszerez
hetők, ha ezt a klímaindikátort index formájában tudjuk 
kifejezni (Breuer, 2007). Thornthwaite legfőbb felis
merése, hogy valamely terület hőellátottsága nem szük
ségszerűen hőfizikai, hanem hidrofizikai mutatóval is
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jellemezhető. Emiatt is vezette be (Thornthwaite, 1944) 
a potenciális evapotranszspiráció (PÉT) fogalmát. 
A PÉT csak a légköri feltételektől függ, azaz a talaj 
vízellátottsága nem limitálja. A Thomthwaite-féle éghaj
latelemző modell valójában ezen hidrofizikai jellegű 
paraméter meghatározásán alapul.

Thornthwaite az éghajlatokat szintén képletek for
májában jellemzi. A klímaképleteket 4 betű alkotja. Az 
1. betű egy nedvességi állapotot jellemző klimatikus 
index (Im). A 2. betűt a lehetséges párolgás (PÉT), a 3. 
betűt a vízhiánnyal (D) és a víztöbblettel (S) arányos 
nedvességi és szárazsági index (7a, íh), míg a 4. betűt a 
nyári (június jú l iu s  és augusztus) és az évi PÉT értékek 
aránya határozza meg. A klímaképlet első két betűje az 
évi, míg utolsó két betűje az évszakos vízmérleg
jellemzőkre utal.

Az indexeket a következőképpen számoljuk:
i m = h  -°>6 Áj (5)
, 100 •£>1 a —

PÉT (6)
, 100 s
1 h PÉT (7)

maztatta. Felismerte, hogy a párolgás és a sugárzási 
egyenleg között szorosabb fizikai kapcsolat létezik, mint 
a párolgás és a hőmérséklet között. Azonban tisztában 
volt azzal is, hogy a párolgás becsléséhez szükséges 
pontos és kellő felbontású sugárzási adatok még sokáig 
hiányozni fognak. Modellje ezért a sugárzás helyett a 
hőmérséklet alapján becsüli a PÉT értékeket. Az elv 
továbbá feltételezi azt is, hogy az albedó konstans és az 
ET mértékét a nedves levegő advekciója sem befolyásol
ja. A PÉT módosított parametrizációja McKenney és 
Rosenberg (1993) nevéhez fűződik. E képlet szerint

12

PET = J j  1,6-
f=l

(9)

Itt L, a nappalok hosszának havi átlaga [óra], N, a hó
nap napjainak száma [db], T, a havi közepes léghő
mérséklet [°C] és /  ill. A a következőképpen áll elő:

' = 1 ( 10)

A =6,75 ■ 10”7 -73 -  7,71 • 10“5 I 2 + 1,792 • 10"2 • /  + 0,49239

( 11)
A Thomthwaite-féle osztályozáshoz szükséges hidro

fizikai indexeket egy egyszerű csöbör modell alapján 
becsüljük. Az eredeti modellben a csöbör 1 m mély és 
1 m2 alapterületű talajtömb, melynek hasznos vízkész
lete7 100 mm. A csöbört a csapadék (P) tölti, a tényleges 
evapotranszspiráció (ET) pedig üríti. A csöbör falain 
oldalirányú vízmozgás nincs. Amikor a vízmennyiség 
eléri a 100 mm-t, a csöbör megtelik, és ha a csapadék 
nagyobb, mint a potenciális evapotranszspiráció (PÉT), 
víztöbblet (S) keletkezik, ami elfolyik. A lefolyt vízről 
semmit sem lehet tudni. A víztöbbletet az

S = 0 - 0 f , (8)
formulával számítjuk, ahol 6 a talaj vízkészlete 
[m m -m 1] és 0f, a talaj szabadföldi vízkapacitása 
[m m -m J. Ha viszont a csöbör teljesen kiürül, és a PÉT 
nagyobb, mint a csapadék, vízhiány (D = PÉT - P) ke
letkezik, ami a mélyebb rétegekből pótlódik. Láthatjuk 
tehát, hogy a csöbör speciálisan működik: alulról vizet 
kaphat, de nem veszíthet. A Thomthwaite-féle éghajlat
elemző modell fizikai jellegét ezáltal a csöbör mecha
nizmusa, míg biológiai jellegét a hasznos 
vízkészlet fogalmának használata adja.

A csöbör modell leírásából és a fentebb 
ismertetett hidrofizikai indexekből kitűnően 
látszik, hogy a Thomthwaite-féle klasszifiká
ció „lelkét” a PÉT értékének meghatározása 
jelenti. Thornthwaite (1948) eredeti munká
jában a PÉT számítására egy hőmérséklettől 
és a potenciális napfénytartamtól függő 
egyenletet dolgozott ki. A regressziós egyen
letet több, Egyesült Államokban végzett 
lysiméteres mérés eredményei alapján szár-

Végezetül a klímaképletek egyes betűinek lehetséges 
értékeit és azok jelentéseit foglaljuk össze táblázatsze
rűén (7., 8., 9., 10. táblázat).

Szelepcsényi Zoltán, Breuer Hajnalka, 
Ács Ferenc, Kozma Imre
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A klímaképlet 1. betűje A vízellátottság jellemzés h,

A Perhumid 100 fölött

b 4 Humid 8 0 -1 0 0

b 3 Humid 6 0 - 8 0

b 2 Humid 4 0 - 6 0

B, Humid 2 0 - 4 0

c 2 Nedves szubhumid 0 - 2 0

C, Száraz szubhumid - 2 0 - 0

D Szemiarid -4 0 - -2 0

E Arid - 6 0 - -4 0

7 Az a vízmennyiség, amit a növényzet felvehet. 7. táblázat - A klímaképlet 1. betűinek lehetséges változatai
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A  klímaképiet 2. betűje A hőellátottság jellemzése PÉT (mm m~ é v 1)

A ’ Megatermális 1140 feletti

B ’4 Mezotermális 9 9 7 -1 1 4 0

B’j Mezotermális 855 -  997

B% Mezotermális 712 855

B’, Mezotermális 5 7 0 -7 1 2

C’2 Mikrotermális 427 -  570

C’i Mikrotermális 2 8 5 - 4 2 7

D ’ Tundra 1 4 2 -2 8 5
8. táblázat - A klímaképlet 2. betűinek lehetséges változatai

A klímaképlet 3. betűje A vízellátottság szezonális jellemzése

Nedves éghajlatok esetén (A, B, C2) la
R kicsi vagy nincs vízhiány 0 -  16,7

S közepes nyári vízhiány 16 ,7-33 ,3

W közepes téli vízhiány 16 ,7-33 ,3

S2 nagy nyári vízhiány 33,3 felett

W2 nagy téli vízhiány 33,3 felett

Száraz éghajlatok esetén (Ci, D, E) h
D kicsi vagy nincs víztöbblet 0 -1 6 ,7

S közepes téli víztöbblet 16 ,7-33 ,3

w közepes nyári víztöbblet 16,7-33 ,3

S2 nagy téli víztöbblet 33,3 felett

W2 nagy nyári víztöbblet 33,3 felett
9. táblázat - A klímaképlet 3. betűinek lehetséges változatai

A klímaképlet 4. betűje A nyári hőellátottság jellemzés PÉT (% nyári/évi)

A ’ Megatermális 48 alatt

b’4 Mezotermális 4 8 - 5 1 ,9

b’j Mezotermális 5 1 ,9 -5 6 ,3

b*2 Mezotermális 5 6 ,3 -6 1 ,6

b’i Mezotermális 6 1 ,6 - 6 8

c ’2 Mikrotermális 68 -  76,3

c’i Mikrotermális 76,3 -  88

D’ Tundra 88 felett
10. táblázat - A klímaképletek 4. betűinek lehetséges változatai
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ÓZONÉRTEKEZLET KATARBAN
ALADDIN CSODALÁMPÁJA KOMPAKT IZZÓVAL

Lassan hagyománnyá válik, hogy a 
magaslégköri ózonréteg védelmére 
létrehozott Montreali Jegyzőkönyv 
részes országainak évente megren
dezett konferenciájáról tudósítok a 
Légkör hasábjain. Teszem ezt első
sorban akkor, ha a rendező ország 
viszonylag távolabbi hely, nem túl 
sok hazánkfia jut el oda, s ezért ér
deklődésre tarthat számot a rövid 
bemutatása.

2008-ban a kicsi és gazdag arab 
ország Katar rendezte a konferenciát 
fővárosában, Dohában. A katari 
környezetvédelmi miniszter nyitotta 
meg az ülést -  amelyen 142 ország 
képviselője vett részt -  kiemelve a 
globális problémák elleni küzdel
met. Ennek jegyében papírmentes 
konferenciát hirdettek, s a katari 
kormány laptopokat kölcsönzött a 
résztvevőknek, amelyek segítségé
vel interneten keresztül minden 
információt eljuttattak. Ezeket a 
gépeket végül a UNEP-nek ajándé
kozták további papírmentes célokra.

Ez a kép ötvözi talán legjobban a Katarban 
még fellelhető múltat és jelent

Az Arab-félszigetről a Perzsa 
(Arab)-öbölbe nyúló Katar-fél- 
szigeten lévő ország enyhén felbol
tozódó mészkőrétegekből álló, 
80-100 méter magasan fekvő sivata
gos alföld. A felszínt délkeleten

szélfútta homokdűnék, a korallzáto
nyokkal övezett partok mentén sekély 
sós-agyagos mélyedések tagolják. 
Legmagasabb pontja 178 méter ma
gas. Folyói, tavai nincsenek, idősza
kos vízfolyásai medrében csak a téli 
esőzések idején van rövid ideig víz.

A Baktérítőtől kevéssé északra 
fekszik, éghajlata sivatagi, 26°C át
lagos hőmérséklettel, 45-50°C-os 
nyári hőségnapokkal. A novemberi 
időjárás az európai ember számára 
is kellemes. A 60-70 mm átlagos évi 
csapadék december és február kö
zött hull le. Ivóvizet a tengervíz 
desztillálásával nyernek. A főváros
ban a víziközmű fejlesztése nem ké
pes követni a növekedést, ezért a bel
városban is látható, amint a járdákon 
rendezetlenül egymásra fektetett 
vastag gumicsövekben vezetik a vi
zet. Fagyveszélytől nem kell tarta
niuk. A félsziget belsejében, a forrá
sok körül néhány oázis alakult ki.

Katar területe 11 427 km2, népes
sége közelít a 820 000-hez, bár 
egyes becslések másfél millióra te
szik. 35 éve még csak mintegy 
170 000 lakosa volt. A kőolajterme
lés fellendülése óta nagy a beván
dorlás a környező arab országokból, 
Pakisztánból, Indiából és Törökor
szágból. A hatalmas építkezéseken 
kivétel nélkül vendégmunkások dol-

Helyi viseletű arab férfi pénzt vesz fel az 
ATM-nél

goznak, főleg indiaiak, gyakran 
késő este világításnál is. A helyi 
arabok nem igen végeznek fizikai 
munkát, legfeljebb az üzletet és az 
óriási autókat vezetik. Talán ezért is
sok közöttük a túlsúlyos, amit azon
ban a helyi viselet, a gellabiyya elég 
jó l takar.

Ennyi látható a helyi arab nőkből

A férfiak fehér színűt hordanak, a 
nők pedig feketét, s arcukat is elta
karják. Csak a két, gyakran kifestett 
szem látszik. így a párválasztás elég 
sok meglepetést tartogathat.

>

Épülő toronyházak Dohában

Déli pihenőt tart ez a megfáradt helybéli 
atyafi
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Az egyetlen fizikai dolgozó hely
bélit sikerült megörökítenem az 
alábbi képen. Ő cipőtisztító és javító 
vállalkozó. Mint látható, a suszter
nek itt sincs jó cipője.

Utcai cipőtisztító és javító Dohában

Katarban a férfiak majdnem két
szer annyian vannak, mint a nők. 
Talán ennek következménye, hogy 
feltűnően sok indiai fiatal férfi páros 
sétálgatott kézen fogva. A városi 
lakosság aránya magas, 93%.

Katarról már Ptolemaiosz is em
lítést tett az i. e. 2. században írt 
könyvében. Nevét a területén egykor 
letelepedett kaldeusokról kapta. 
A perzsa és görög fennhatóság után 
az i. sz. 1. században arab törzsek 
vették birtokba a vidéket. 528-ban 
az Arab Kalifátus része lett, de mivel 
távol esett a birodalom nagy 
központjaitól (Bagdad, D am asz
kusz, Medina), időről időre vallási 
reformátorok vagy önállóságra törő 
emírek kezébe került. A törökök 
1536-ban foglalták el, és fennható
ságuk alatt maradt egészen 1868-ig, 
az angolok megjelenéséig. A Katari 
Emírséget 1868. szeptember 12-én 
kiáltották ki. Az ország 1916-ban 
brit védnökség lett, az uralkodó emír 
csak formálisan gyakorolta hatal
mát. Amikor az angolok bejelentet
ték, hogy 1971-ben kivonulnak a 
Perzsa-öböl térségéből, a part menti 
területek uralkodói egy föderáció 
létrehozását határozták el, amely 
meg is alakult (ma Egyesült Arab

Emírségek), de -  Bahreinhez hason
lóan -  Katar sem csatlakozott hozzá 
és 1971. szeptember 3-án kikiáltotta 
teljes függetlenségét. Azóta ez a nap 
nemzeti ünnepük. 1995-ben az emír 
fia megdöntötte apja hatalmát és 
jelentős reformokat vezetett be. Az 
1999-ben első ízben megtartott 
választásokon nők is részt vehettek.

Fő gazdasági erőforrása a hatal
mas kőolaj- és földgázkészlete. Az 
olajkutatással és -kitermeléssel kül
földi társaságok foglalkoznak. Iparát 
kőolaj-finomítás, vegyipar és vasko
hászat jellemzi. A tetemes bevé
telekből fejlett infrastruktúrát, szo
ciális intézményrendszert (pl. in
gyenes oktatás, amire szükség is 
van, mert az írástudatlanság aránya 
17,5%) építettek ki. Élelmiszergaz
daságának vezető ága a modern 
alapokra helyezett halászat, ami 
azonban a nemzeti össztermék 
csupán 1%-át teszi ki. 67%-ot az 
ipar, 32%-ot a szolgáltatások adnak. 
Egyes vidékeken öntözéses műve
léssel zöldséget, kölest, kukoricát, 
datolya- és kókuszpálmát termesz
tenek. Állattenyésztéssel főleg no
mád törzsek foglalkoznak. Az üzle
tekben főleg Szaúd-Arábiából szár
mazó élelmiszerek kaphatók.

Katar fővárosa Doha. A Katar-fél- 
sziget keleti partvidékén, egy védett, 
patkó alakú öbölben fekszik. Lakó
inak száma elővárosokkal 600 000 
körüli, bár 35 éve még csak 80 000- 
en lakták, akkor többségében ara
bok. Környéke már az ókorban la
kott volt. A lakosság a 7. század óta 
mohamedán. A középkor vége felé 
Bida néven fontos kereskedelmi köz
pont. 1517-ben portugál uralom alá, 
1536-ban török kézre kerül. A kö-

Gyöngyhalászok emlékműve Dohában

zépkorban halászatáról, elsősorban a 
gyöngyhalászatról volt híres. Ennek 
állít emléket egy nagyméretű öböl
menti szobor.

A jól védett kikötő kedvezett a 
Perzsa-öbölben használatos je l
legzetes arab vitorlás csónakoknak. 
A gyöngyhalászat mára lehanyatlott, 
mert az olajbányászat biztosabb 
keresetet nyújt. Az uralkodó, Moha
med sejk 1868-ban kötötte az első 
védelmi szerződést az angolokkal. 
1916-ban brit protektorátus lett. 
1956-ban angolellenes felkelés rob
bant ki itt. Doha 1971 szeptembere 
óta a független Katar fővárosa.

A dohai ózonvédelmi konferencia 
azért is emlékezetes marad számom
ra, mert egy évre megválasztottak a 
Montreali Jegyzőkönyv elnökének. 
Ez egyben elismerése annak is, hogy 
hazánk sokat tett az ózonkárosító 
anyagok kiváltása terén.

A konferencia elnöke munka közben

Katar iszlám ország. A napilapok 
a címoldalon közlik a napi öt imád
ság pontos idejét, ami a Nap évi já 
rásához igazodik. Ha eljön az ima
idő, a minaretek tetejéről a modem 
müezzinek, azaz felvételről hang
szórókon keresztül hívják az igaz
hitűeket imára. Ilyenkor a konferen
cia épületében, a parkokban, de még 
a focipályán edzés közben is megáll 
az élet, s térdre ereszkedve elvégzik 
a szertartást.

Közel laktam a jellegzetes keleti 
bazárhoz, amit itt száknak nevez
nek. Bennem az ezeregy éjszaka 
meséit idézte. A kevés szabadidőmet 
főleg az itteni sikátorokban töltöt
tem nézelődéssel, egy kevés vásár
lással. Más arab országoktól elté
rően itt nem akaszkodnak rá a fehér 
emberre, nem akarnak feltétlenül
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A szállodám előtti minaret, ami minden 
reggel hajnali fél öt körül ébresztett

rásózni valami hihetetlenül jó  
portékát. Különösen a fűszerüzletek 
vonzottak az illatok széles skálájá
val, bár a fűszerek zömét nem is
mertem. Egy számomra elképesz
tően sokféle datolyát árusító üzlet
ben kávéval és jemeni mézzel kínál
tak. Az eladók zöme tudott angolul, 
a fiatalok valamivel jobban.

A képen az az idős fűszeres lát
ható a boltjában, akinél pisztáciát

Fűszerüzlet a dohai bazárban

vásároltam, s megengedte, hogy 
lefényképezzem. A szákban sok ét
terem is található, ami előtt nők és 
férfiak vízipipáznak békésen és 
iszogatják az üdítőjüket. A párnázott 
padokon csak a férfiak heverésznek. 
Éttermekben fordult elő, hogy a nők 
arca fedetlen volt. Mohamedán or-

A vízipipák vendégekre várnak.

A szűk egyik bejárata péntek délelőtt, 
amikor még nincsenek vendégek

szág lévén alkoholt nem árusítanak. 
A francia EU-elnökség fogadásán 
sem szolgáltak fel semmilyen alko
holos italt. így aztán részeg emberrel 
nem találkoztam, s a közbiztonság is 
kiváló.

A dohai konferencia különleges 
élményt nyújtott, a kis arab ország 
érdekes egyvelege múltnak és jelen
nek.

Tóth Róbert

SOPRONI GYÖRGY NYUGDÍJBA VONULT

Közel negyed százados OMSZ-nál 
eltöltött eredményes munka után 
nyugdíjba vonult Soproni György. 
1949. szeptember 15-én született 
Siójuton. Az általános iskola el
végzése után a siófoki Perczel Mór 
gimnáziumban tanult, majd érettsé
gizett 1968-ban. Ezt követően sza
bályozástechnikai műszerész vég

zettséget szerzett Budapesten. 
Rövid ideig Csepelen a Hőerőmű
nél dolgozott. 1970 és 1973 feb
ruárja között sorkatonai szolgálatát 
töltötte Körmenden a határőrség
nél. Leszerelés után Csepelen, majd 
Siófokon a Kőolaj alkalmazásában 
állt. 1975 februárjában került a 
M eteorológiai Szolgálathoz Sió
fokra. Először mint észlelő, majd a 
viharjelző szolgálat segítésére a te
lexes adattovábbítás korszakában, 
mint technikus dolgozott. A 80-as 
években az ELTE által szervezett 
kétéves Met-III-as szaktanfolyamot 
is elvégezte. Siófokon a 80-as évek 
végétől a manuális adatfelviteli- 
térképkészítési feladatok megszű
nése után ismét észlelői munkát 
végzett. Munkája során mindig tö
rekedett feladatainak tökéletes el
végzésére. Szaktudását átadva,

segítségével sok új kolléga tanul
hatta meg az időjárás megfigyelés- 
észlelés és mérések mesterségét. 
1995-ben, Dombai Sándor nyugdíj
ba vonulása után állomásvezetőnek 
nevezték ki. Á llom ásvezetőként 
kollégáitól is elvárta a lelkiisme
retes, pontos munkát. Mindig szív
ügye volt a meteorológiai állomás 
műszerezettségének jó , és tisztán 
tartott állapota. Tudta, hogy a pon
tos és jó  megfigyelés és mérés az 
időjárás előrejelzés alapja.

Most 2009 október 24-vel nyug
díjba vonul, de reméljük, hogy ked
venc helyére, a siófoki vitorlás 
kikötőbe érkezve, illetve munkahe
lyi összejöveteleken még sokat 
találkozhatunk vele. Kollégái nevé
ben kívánunk sok erőt, és jó  egész
séget a nyugdíjas évekhez.

Siófoki munkatársai



30 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 3. szám

POTENCIÁLIS SZÉLENERGIA EURÓPÁBAN ÉS
MA GYARORSZÁ GON

Bevezetés
Az Európai Unió a 21. század első éveiben szélenergia nagyha
talomnak számított, mivel a világ teljes szélenergia kapacitásá
nak 75%-a a 15 Uniós országban volt található. A legutóbbi 
adatok szerint az Unió még mindig tartja vezető helyét a világ 
kapacitásának több, mint 50%-ával. Igaz, hogy a legutóbbi 
években az USA, Kína és India nagyon az élre tört, de ezen 
országok területük kiterjedése miatt előnyben vannak Európa 
nagy népsűrűségű országaival szemben. A szélerőművek tele
pítésének másik előfeltétele a háttéripar, nevezetesen ki kell fej
leszteni szélerőműveket gyártani képes üzemeket. Az Európán 
kívüli országok közül a fent említett országok rendelkeznek a 
szükséges háttériparral.

Az EWEA legutóbbi jelentése szerint Európában 2009. 
májusában 65 GW szélerőmű kapacitás állott rendelkezésre, 
legnagyobb része az Európai Unióban (News Release, 2009). 
Ugyanezen jelentésben szerepel Magyarország, ahol a szél
erőmű kapacitás 177 MW. Összehasonlításul, a szomszédos 
Ausztriában a szélerőművek kapacitása kb. 900 MW. Ehhez 
azonban hozzá kell tenni, hogy Ausztria néhány éve még száz
szor nagyobb kapacitással rendelkezett, mint hazánk, ahol 
éppen csak az első nehéz lépéseket tettük meg.

A világ teljes szélerőmű kapacitása is robbanásszerűen 
növekszik, elég sokat mondó, hogy míg 1999-ben 13 700 MW 
volt a világ szélerőkapacitása, 2008 végén már 121 000 M W  és 
2009-re 152 000 MW kapacitást jeleznek előre. Egy évtized 
alatt mintegy tízszeresére nőtt a világ szélerőmű kapacitása 
(World Wind Energy Report, 2008).

A villanyáram ára
A gyors növekedésnek egyik magyarázatát valószínűleg a szél
energiával termelt áram olcsóságában kell keresnünk. A 2000- 
es adatok szerint a geotermikus energiával termelt villanyáram 
m ellett a szélenergiából nyert villanyáram a legolcsóbb 
(1. ábra). Becslések szerint a  szélerőmű telepítésének költségei 
5 -10  év alatt térülnek meg, ezért az évek múlásával az árak

1. ábra. A villanyáram aktuális árai 2000-ben, USA centAWó. 
Felülről lefelé: geotermikus, szélturbina, kifejlesztett kombinált cik

lus, biomassza (gázalapú), szén, szoláris hő, fotovoltaikus azaz 
napelemekkel termelt (a két utolsó). Forrás: Antónia V. Herzog et 

al„ 2004: Renewable Energy Sources. EOLSS)

2. ábra. A szélenergia költségeinek tendenciája. A függőleges tenge
lyen USA centAWó. Az ábrán olvasható írások fentről lefelé: 

mérsékelt szél; élénk szél, DOE (Department of Energy ~ 
Energiaügyi Minisztérium) célkitűzése. Feltételek: 1. 1996-os USA 
dollár, 2. Standard 10 méteres szintben mért szélsebesség, 3. 100 

turbinából álló szélfarm. Forrás u.az, mint az 1. ábra.

csökkenni fognak, ezt szemlélteti a 2. ábra. Az  ábrán az is 
látható, hogy a termelt áram költsége a szélsebességtől is függ, 
erősebb szél esetében a villanyáram olcsóbban állítható elő, a 
termelt áram teljesítménye ugyanis a szélsebesség harmadik 
hatványával arányos. Például háromszor nagyobb szélsebesség 
esetén a termelt áram teljesítménye huszonhétszeresére növek
szik. Ezért előnyösek az úgynevezett off-shore erőművek, ame
lyek a sekély, partközeli tengerben épülnek, ahol egyenletesebb 
és általában erősebb a szél, mint a szárazföldön.

Sajnos, hazánk az off-shore szélerőművek előnyeit nem él
vezheti, nemcsak azért mert nincs tengerpartja, de a szélerő 
kihasználására alkalmas tengerpartok is távol vannak tőlünk, és 
az onnan „szállított” villanyáram a vezeték hosszúsága miatt 
alaposan megdrágul. Gondoljunk a vezeték ellenállására, a 
vezeték és a transzformátorok karbantartására, ezek mind növe
lik a költségeket.

Potenciális szélenergia Európában
Érdemes egyszerű számítás segítségével megbecsülni a poten
ciálisan rendelkezésünkre álló szélenergiát Európában és 
hazánkban. Tegyük fel, hogy Európa területe kereken 10 millió 
km2, a felette elhelyezkedő levegő tömege 1017 kg. A szél- 
erőművek által elért légréteg kb. a 60-120 m szinten található, 
itt van a teljes légoszlop tömegének 8/1000 része (Glagoljev, 
1970), ezért az a mozgó levegő, amely a szélerőművek rotorjait 
mozgatja, a teljes levegő tömegének mintegy 8/1000 részét teszi 
ki. Ennek a mozgó levegőnek teljesítménye a szélsebesség har
madik hatványával arányos. Legyen az átlagos szélsebesség 
5 m/s, ekkor a nevezett rétegben mozgó levegő teljesítménye
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5xl016 W = 50 PW. A szélerőművek telepítésének lehetősége 
azonban korlátozott geomorfológiai, gazdasági és társadalmi 
okok miatt, ezért legjobb esetben is egy adott kontinensnek 
vagy országnak kb. egy ezrelékére teijedhet csak ki, ezért a ren
delkezésre álló potenciális szélenergia Európa felett jó 
közelítésben 0,05 PW = 50 TW = 50 000 GW. A bevezetőben 
említettük, hogy Európa szélerőmű kapacitása az utolsó adatok 
szerint 65 GW.

Hasonló meggondolásokkal kiszámíthatjuk, hogy 7 m/s átla
gos szélsebesség esetén a szélerőművek szintjében mozgó leve
gő teljesítménye l,372xl0'7 W, ebből a szélerőművek egy 
ezrelékes részesedése l,372xl014 W = 137 200 GW.

Természetesen a fenti becslések csak durva közelítések, hi
szen nem ismeijük a szélsebesség statisztikai adatait. Valame
lyest menti durva becslésünket, hogy a szélerőművek rotoijai 
általában több tonnásak, nagy tehetetlenségük miatt nem is 
követhetik a rövid változásokat a szélsebességben.

Az elméletileg számított és a „befogott” szélteljesítmények 
közötti több nagyságrendnyi különbség szokatlannak tűnhet. 
Azonban fogalmat alkothatunk a mozgó légkör mozgási 
energiájáról, ha ugyancsak egyszerű számítással kiszámítjuk, 
hogy egy 10 millió km2 területen 10 m/s sebességgel mozgó 
légtömeg kinetikus energiája a talajtól a légkör felső határáig 
nem kevesebb, mint néhány milliárd 100 tengelyes tehervonat 
kinetikus energiájával egyenértékű, ha a tehervonatok 
36 km/óra sebességgel haladnak. Magától értetődő, hogy a szél
nek egyéb, az ember és az élővilág szempontjából fontos 
funkciója is van, mint pl. a légszennyezés elszállítása, a hőcsere 
lebonyolítása, nedvesség szállítás stb.

Potenciális szélenergia M agyarországon

Magyarországon a több évre tervezett kutatás egyik eredménye 
a 10, 25, 50 és 75 m-es szintre kiszámított átlagos szélsebesség 
területi eloszlása. A számítások szerint az átlagos szélsebesség 
határozottan növekszik a magassággal és a négy szint közül 
a 75 m-es szinten találjuk a legnagyobb szélsebességeket 
(Szépszó etal. 2006). A modem szélerőművek magasságához is 
ez a szint van a legközelebb. A számított szélsebességek 75 m 
magasságban 3 és 7 m/s értékek között változnak a régiótól füg
gően, ezért jó közelítéssel az átlagos szélsebesség ezen a szin
ten 5 m/s.

Ha Magyarország területét kereken 93 000 km2-nek vesszük, 
akkor a 60 és 120 m magasság közötti rétegben található levegő 
tömege 7,44xl012 kg, ha ez a tömeg átlag 5 m/s sebességgel 
mozog, akkor teljesítménye 4,65x10“ W = 465 TW. Ebből a 
szélerőművek által hasznosítható egy ezrelék 465 GW, azaz 
465 000 MW. Összehasonlítás kedvéért, mint fentebb említet
tük, Magyarországon 2009. májusáig üzembe helyezett szél
erőmű kapacitás 177 MW volt, továbbá a Paksi Atomerőmű tel
jesítménye, ha mind a négy blokk üzemel, 1760 MW. A jelen
leg meglévő szélerőművek és a Paksi Atomerőmű közötti arány 
tehát csupán egy a tízhez. (Persze a szélerőműveknél a ténylege
sen kinyert energia jóval kisebb az elméletileg számítottnál, 
hiszen a szélsebesség nem mindig „ideális”. -Szerk. megj.)

Nem esett szó még a szélerőművek hatásfokáról. Tekintettel 
arra, hogy a legelterjedtebb szélturbina a háromlapátos lég
csavar típus, ennek hatásfoka 0,3 és 0,5 értékek között mozog, 
a kisebb teljesítményű négylapátos holland típus hatásfoka alig 
haladja meg a 0,1 értéket (Koppány, 1988). Ez utóbbiakat

leginkább az öntözéshez használt víz kiszivattyúzásához 
használják.

Természetesen a fenti egyszerűsített számítások a szélenergia 
nagyságáról csupán elméleti értékeket adnak. Ha mégis elfo
gadjuk, legalább elméletben, hogy hazánkban 465 GW átlagos 
szélerő teljesítmény használható, akkor ez 4 073 400 GWó, 
azaz mintegy 14,5 EJ évi energiatermelést jelenthet (a szél- 
erőművek hatásfokát nem vettük figyelembe). Ez természetesen 
akkor realizálódhatna, ha egész évben megfelelő erősségű szél 
fújna. A szélenergia azonban csak kiegészítő, komplementer 
erőforrás. A szélenergiával termelt villamos energiát azonban 
több módon is lehet tárolni: akkumulátorban, vagy az elektro
mosságot a víz felbontására használhatjuk, így hidrogént 
állíthatunk elő vízből, a hidrogén és oxigén keveréke un. „dur
ranógáz” formájában újra felhasználható energiatermelésre. 
Természetesen a tárolás többlet beruházási költségeket jelent, és 
egynél kisebb hatásfokkal lehet megvalósítani.

A valóságban Magyarország évi villamos energia terme- 
lésel997-ben 33 400 GWó, azaz 120 PJ volt, a Paksi 
Atomerőmű évi energia termelése teljes üzem módban 15 417 
GWó, vagyis 55,5 PJ. A villamos energia termelése 1997 óta 
lényegesen nem változott, csupán az import ingadozott 8 és 18 
százalék között az utóbbi évek során (Magyar Statisztikai 
Zsebkönyv, 2000, 226.o.). Az importált villamos áram ára pedig 
esetenként jóval magasabb lehet, mint a hazai termelésű. 
Mindenképpen érdemes tehát az importált villanyenergia 
arányát csökkenteni, mert ezzel a fogyasztói ár is csökkenthető.

A téma iránt érdeklődők bővebb információt találhatnak 
magyar nyelvű szakirodalomban is (pl. B. Kircsi A. et al. 2009, 
Hunyár M. et al. 2004 és 2005).

Koppány György 
Szeged
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AEROSZOLFELHŐ A KÜRIL-SZIGETEKRŐL
A  S za r ic se v  v u lk á n  e g y e s  h a tá s a i  a  s z tra to sz fé rá ra  é s  a  tro p o szférá ra

A vulkán szétrobbant
A Kuril-szigetek Kamcsatka fél
sziget ives meghosszabitásában, 
attól délnyugatra fekvő szigetláncot 
alkotnak, közigazgatásilag Orosz
országhoz tartoznak. A Szaricsev 
nevű tűzhányó az elmúlt húsz év 
folyamán először és éppen akkor 
tört ki (szétrobbant), amikor fölötte 
elhaladt a Nemzetközi Űrállomás. 
Az űrhajósok érthető izgalommal 
vették kezükbe a fényképezőgépet 
és örökitették meg a legdrámaibb 
földtudományi eseményt, amelyet 
valaha is a világűrből készítettek. A 
páratlan fényképfelvételek értékét 
csak növeli az a tény, hogy a heves 
vulkánkitörésnek egy korai állapo
tát sikerült elcsípni.

A tűzhányó 2009. június 12-én 
olyan erővel tört ki, hogy a felhő- 
gomolyag átütötte a troposzférát. 
A barna színű kitörési felhő az 
Altocumulus leplen kör alakú 
lyukat vágott. Felső részén fehér 
jégkristály-felhő keletkezett. Ez a 
sima felületű buborékfelleg a rop
pant erővel fölfelé taszított légtö
meg kicsapódásából szárm azik, 
ami alakját és kialakulását illetően 
egészen hasonlít a Cumulonimbus 
calvus és a Cumulus congestus 
tetején képződő pileus felhőjá
rulékhoz.

Szinpompás napnyugták
A Szaricsev vulkán aeroszolfel
hőjét kontinensünkön először júni
us 29-én Franciaország fölött lát
ták. Az égbolt fürkészei számára a 
legkomolyabb ellenfél, mint min
dig, ezúttal is az időjárás volt. Nem 
feltételezhetjük, hogy a vulkanikus 
eredetű felhőnek öt napra volt 
szüksége ahhoz, hogy a Kárpát
medence területéről is észlelhetővé 
váljon. Az első megfigyelések min
denesetre július 4-én születtek 
M agyarországról -  valószínűleg 
azért, mert akkor tették lehetővé az 
időjárási körülmények.

Július 8-án Nagyszalonta égbolt
ja  is tisztulni kezdett a zavaró tro- 
poszférikus felhőktől. Gyenge hi
degfrontot követően 18:30-18:55 
GMT között (az időpontokat a 
továbbiakban is greenwichi közép
időben adom meg) a nyugat-észak
nyugati égbolt alján jókora felhőrés 
nyílt. Az Ac és As felhők alatt 
10-20 fok magasságban (a magunk 
előtt nyújtott karral mért egy arasz 
20 fokkal egyenlő), 60 fok széles
ségben teljesen kiderült az ég. Ott 
egymással nagyjából párhuzamos, 
vékony, itt-ott enyhén hullámos, 
ezüstösen fénylő vékony felhő lát
szott a szinte csaknem  teljesen 
fekete frontfelhőzet szőnyege fö
lött. Teljesen egyértelmű volt, hogy 
a világos fényű, selymes felhő a 
sztratoszférában lebegett. (Időn
ként ugyan gyengén szemerkélt az 
eső, de a megfigyelést egyáltalán 
nem zavarta.) 18:50-kor a vulka
nikus felhő felsőbb része enyhén 
sárgás, majd bíborlila színeződést 
mutatott, de hamarosan eltakarták 
az Ac és As felhők, így a további 
részletek rejtve maradtak.

M ásnap, jú lius 9-én reggel a 
látóhatártól m ár 25 foknyira maga
san járó Nap környékén ezüstös 
színű, egyenes, párhuzamos hely
zetű vékony szálak, csíkok, sávok 
világítottak 50-60 foknyi hosszú
ságban. Ez a felhő észak-északkelet 
- dél-délnyugat irányban konvergált 
(összefutni látszott). Központi csil

lagunkat ugyanekkor 60 fok átmé
rőjű fehéres fénykoszorú övezte, 
melynek külső peremén bamássár- 
ga karikát, a Bishop-gyűrűt, a vul
kanikus felhők ismert kísérőjelen
ségét lehetett felismerni. (E tüne
mény -  amelyet először a Krakatau 
vulkán kitörése nyomán figyelt 
meg Bishop tiszteletes 1882-ben -  
a vulkanikus port alkotó szilárd 
részecskéken létrejövő fényvissza
verődés, azaz diffrakció révén 
keletkezik.) Órákon keresztül lehe
tett észlelni, míg fokozatosan ele
nyészett, ám végleg még délben 
sem tűnt el egészen.

Legközelebb július 12-én biztosí
tott lehetőséget újabb észlelésre az 
időjárás. Akkor viszont igen tiszta 
volt az égbolt. 18:30-kor sárgásfe
hér színű cémavékony fonalak és 
vastagabb sávok legyezőszerű fel
hője húzódott délnyugattól egészen 
északig -  ezt a felhőt a látóhatár 
vonalától mintegy 60 fok magas
ságig tudtam követni. (Megjegy
zem: troposzférikus felhő hiányá
ban egyetlen lehetőségként marad a 
Szaricsev aeroszolfátyla.) 18:45- 
kor e felhőlepel feltűnően élénk 
bíborlila színben tündöklött, annyi
ra erőteljesen, hogy a felszíni terep
tárgyak északnyugatnak forduló 
oldalát képes volt megvilágítani. 
Az ég alul élénk narancssárga szín
ben fénylett.

Minden egyes észlelésem ismer
tetése túlságosan hosszú lenne, 
nem is lehet célom, így hát ettől 
eltekintek. Viszont két érdekesebb 
megfigyelés még említést érdemel.

Kora délutáni légkörtisztító ziva
tart követően augusztus 7-én este 
ideális körülmények nyíltak a sztra- 
toszférikus aeroszolfelhő vizsgála
tára. 18:10-kor az égbolt északnyu
gati felén áradt szét az élénk cit
romsárga fény, ami 18:15-re az ég 
aljára húzódva zsugorodott, a 
helyét 60 fok magasságig bíborlila 
szín foglalta el, melynek szélessége
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ugyanekkora méretű volt. 18:20-ra 
ez a fény is összetöppedt, ellenben 
legalul egy széles sávban hihetet
lenül erősen vöröslött az égbolt, 
mintha lángolt volna.

Minden korábbinál csodálatosabb, 
óriási, bíborlila fénybura maga
sodott északnyugati irányban au
gusztus 19-én este annak köszön
hetően, hogy a napközben fújó 
élénk északi szél a Jeges-tengerről 
származó tiszta levegővel töltötte 
meg a környezetet. A színpompa 
17:50-kor kezdődött, 17:53-kor érte 
el látványa csúcspontját (a lilás 
fénybura 60 fok magas és 80 fok 
széles volt), majd 17:56-kor ért 
véget.

Nagyszalontáról utoljára szeptem
ber 26-án, 16:40-kor látszott a vul
kanikus felhőlepel, a korábbiakhoz 
képest lényegesen kisebb terjede
lemmel és fakóbb színekkel.

A Heves megyei Mezőtárkányból 
készült színes fényképfelvétel tanú
sága szerint október 6-a tekinthető 
az utolsó alkalomnak, amikor a 
Szaricsev vulkán aeroszolfelhője a 
Kárpát-medence területéről még 
egyértelműen látszhatott.

A fent említett különböző színek 
mindig megfelelő sorrendben 
mutatkoznak. Először, még nap
nyugta előtt jelenik meg a szálas, 
sávos, ezüstös, opálos felhő, amely 
a Nap leereszkedése után is jól 
felismerhető. 35^15 perccel a nap
lementét követően az égbolt nyu
gati irányban, középmagasán bíbor
lila színben tündököl. Ugyanekkor, 
alul élénk citrom- és narancssárga 
színű az ég, kicsit később, legalul 
égő vörös színben lángol. Hajnal
ban ugyanezek a színek bukkannak 
fel, csak fordított idő- és sorrend
ben.

Vulkanikus aeroszolfelhő a 
sztratoszférában
A sztratoszféra ideális légköri kö
zeget jelent egy vulkánkitörés fel
hőjének, hogy az egy szélesebb sáv 
mentén behálózza a Földet. Ehhez 
viszont az szükséges, hogy a vulka
nikus aeroszolnak a sarkvidékek

fölött legalább 10-15 km, az egyen
lítő fölött pedig legkevesebb 30 km 
magasba kell jutnia. Intenzív su
gárzási, dinamikai és vegyi foly
amatok zajlanak benne, amelyek 
vízszintes irányban sokkal gyorsab
ban elkeverik a gáz halmazállapotú 
anyagokat, mint a troposzférában, 
ahol erre függőlegesen van lehető
ség. A szélviharok a sztratoszféra 
alsó rétegeiben igen erőteljesek, a 
szél sebessége elérheti az óránkénti 
300-350 km-es értéket. Mintegy 
20 km alapmagasságban találjuk az 
ózonréteget, amely 90 százalékban 
elnyeli a szoláris eredetű ibolyán
túli sugarakat, ezáltal fölfelé foko
zatosan és igen jelentősen megnö
vekszik a hőmérséklet, ami egészen 
a mezoszféráig, mintegy 50 km 
magasságig tart.

A magaslégköri ózonegyensúly 
vizsgálatára az ESA (European 
Space Agency, azaz Európai Űrüg
ynökség) által korábban földkörüli 
pályára helyezett GOME-2 (Global 
Ózoné M onitoring Experiment) 
nevű űrszonda mérései szerint a 
Szaricsev tűzhányóból kidobódott, 
elsősorban igen finom szemcsé- 
zettségű törmelékanyagból és kén
dioxidból álló felhő egy része a 
kitörést követően kelet felé vette 
útját Alaszka és Kanada felé, s az 
Atlanti-óceánon át 13 nap alatt 
elérte Európát, a másik része az 
előbb említett felhővel ellentétes 
irányba, nyugat felé sodródott, így

hozzánk Ázsián keresztül jutott el. 
Közép-Európa fölé az aeroszolfel
hő 12 km, 15 km, 18 km és 22 km 
magassági szinteken érkezett, derül 
ki a németországi Hohenpeissen- 
berg Obszervatórium lézer-radarjá
val végzett megfigyelési anyagból. 
Wolfgang Steinbrecht és Ulf Köhler 
mérései megerősítik a GOM E-2 
észlelését: a 12-18 km közötti fel
hőrétegek nyugatról, a 
22 km-es szinten levő pedig 
keletről érkezett fölénk. Valameny- 
nyi felhőréteg külön-külön kör
bevándorolta a Földet. Ezeket az 
adatokat érdemes összevetni három 
másik vulkánéval. A Washington 
állambeli St. Helens vulkán felhője 
1980. májusában 15-18 km  magas
ságban nyugatról keleti irányban 
kerülte meg bolygónkat, a mexikói 
El Chichón vulkáné viszont 1982. 
áprilisában 19-26 km magasságban 
keletről nyugati irányban, akárcsak 
a Fülöp-szigeteki Pinatubo vulkán 
felhője, amely 1991. júniusában 30 
km magasságban terjedt szét kelet
ről nyugatra. Úgy tűnik, mintha az 
ózonréteg közelében és afölött a 
sztratoszférikus szél iránya ellen
tétessé válna az alatta levő rétegek 
légmozgásának irányához képest.

A heidelbergi M ax Planck 
Magfizikai Intézet kutatói léggöm
bön elhelyezett töm eg-színkép
elemzővel derítették fel a magas
légköri aeroszol-keletkezés mecha
nizmusát, mint arról az Umschau
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folyóirat 1982-ben tudósított. Esze
rint a vulkanikus eredetű aeroszol
felhők általában kétharmadrészben 
kénsavat, egyharmadrészben víz
gőzből álló kondenzációs magvak 
felhőit tartalmazzák. Ezek össze
tömörülő molekulái a sztratoszféra 
12—30 km közötti magasságában 
mindig jelenlevő szabad ionokra 
települnek. Velük először többionos 
komplex molekulákat, azaz ionhal
m azokat alkotnak, majd ezeken, 
m int kondenzációs magvakon 
csapódik le a túltelített magas
légköri kénsavgőz. Ez az ún. ion- 
m agképződési folyam at nyáron 
már 20 km-es légköri szint alatt is 
végbemegy.

A Szaricsev hatása az 
alsólégkörre
Körülbelül egy-, esetleg (csak becs
lések állnak rendelkezésünkre) két
m illió tonna vulkanikus anyag 
került a sztratoszférába, ahol a

magasabb földrajzi szélességeken 
összefüggő, de korántsem egyen
letes eloszlású, diffúz felhőréteget 
alkotott bolygónk körül. Mint 
ismeretes, a sztratoszféra alsó szint
jé t képező ozonoszféra fő alkotó
elemét, a háromatomos ózont a 
kén-dioxid lebontja, melynek során 
egy oxigénion és egy kétatomos 
oxigén keletkezik. Elképzelhető, 
hogy a Szaricsev aeroszolfelhőjét 
bőven tartalmazó kén-dioxid vala
melyest roncsolhatta az ozonosz- 
férát, hiszen 22 km-ig jutott fel, 
ahol az ózontartalom a legsűrűbb. 
A vulkán porfátyla ahhoz már nem 
elegendő, hogy mérhető csökkenést 
okozna a földfelszín közelében 
mért hőmérsékleti értékekben, ám 
ahhoz igen, hogy hónapokon át 
látványossá tegye a napnyugtákat s 
a napkeltéket, és különleges fel
hőket varázsoljon az égboltra.

Kósa-Kiss Attila
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Thomas Trickl (Forschungzentrum Karls
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A világhálón böngészők számára pedig:
www.spaceweather.com/sunsets/gallery_sar

ychevpeak_2009.htm
www.meteoros.de/Fotogalerie_Volkanaeros

ole.pdf

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

fenológia (Szelepcsényi Z , Breuer H., Ács F. és Kozma A.: 
Biofizikai klasszifikációk) A biológiai rendszerek (első sor
ban növények) olyan peridodikus változásának kutatásával 
foglalkozó tudomány, amelynek alapja az éghajlat és az 
évszakok változékonysága. A fenológia feljegyzi egy 
növény valamennyi fejlődési fázisának időpontját a 
keléstől a terméshozatalig, és ezzel igyekszik összefüggést 
találni a növény fejlődése és a klímaérzékenység között.

biohőmérséklet (ABT) (Szelepcsényi Z, Breuer H., Ács F. 
és Kozma A.: Biofizikai klasszifikációk) A növényi zónák 
kialakulására és jellemzésére L. R. Holdridge által 1947- 
ben bevezetett index. Értéke a 0 Celsius-fok fölötti 
hőmérsékleti értékkel esik egybe. Holdridge feltételezése 
szerint a növényi zónák nem a tengerszint feletti magasság 
függvényében jönnek létre, hanem a biohőmérséklet 
értékének megfelelően.

évi potenciális evapotraszspirációs arány (APETR)
(Szelepcsényi Z, Breuer H„ Ács F. és Kozma A.: Biofizikai 
klasszifikációk) A Holdridge által felépített növényi zónák 
jellemzésére használt párolgási mutatószám.

liziméteres mérés (Szelepcsényi Z , Breuer H., Ács F. és 
Kozma A.: Biofizikai klasszifikációk) Olyan párolgásmérő

berendezés, ami együtt képes regisztrálni a talaj és a 
növényzet párolgását.

flops (floating point operation per second), azaz másod
percenként elvégzett "lebegőpontos" aritmetikai 
művelet (összeadás vagy kivonás) (Zsótér E.: Az 
ECMWF, dolgozói szemmel) Egy számítógép "műveleti 
sebességét", azaz számítási gyorsaságát jellemző 
mérőszám. A szavak forrása arra utal, hogy a gép külön 
kezeli a számok nagyságrendjét (karakterisztika), és a 
nagyságrend előtt álló számértékeket (mantissza). (A nem 
lebegőpontos, hanem fixpontos műveletek esetén nem 
különül el a karakterisztika és a mantissza.) A 
számítógépek műveleti sebességének növekedését az aláb
bi táblázat is igazolhatja:

számítási sebesség
A másodpercenként elvégzett 
aritmetikai műveletek száma

megaflop 10"
gigaflop 10’
teraflop 1012
petaflop 10'5
exaflop 10'*

zettaflop 1021
yottaflop 1024

összeállította: Gyúró György
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2009. július 1-szeptember 30 között

Választmányi ülés:
2009. szeptember 17.
Napirend:
>  A választmányi ülés megnyitása
>  Határozatképesség megállapítása (Határozatképtelen

ség esetén tájékoztatások, majd 1520-kor az ülés újabb 
megnyitása.)

>  A jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése.
>  Tagfelvételek
>• A jövő évi vándorgyűlés témájának meghatározása 

(Mika János)
>  Az október 8-10 közötti Erdő és Klíma konferencia 

szervezésének állása (Vígh Péter)
>  Civil Kamara alakulási felhívása
>  Programok az év hátralévő részére

>  A módosított alapszabály tervezete (Maller Aranka) Az 
emaileseknek mellékelve, egyébként megnézhető a 
Titkárságon az ülés előtt bármikor, illetve az ülés alatt.

>  Egyebek

2009. harmadik negyedévében felvett tagok névsora:
Benkéné Csima Gabriella, Czender Csilla, Gulyás Ágnes,
Mesterházy András, Móring Andrea

Köszönet az 1 %-ért!
Az 1996. évi CXXVI. törvény feljogosította az adózó 

állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át

az általuk megjelölt közcélú intézmény javára átutaltathas
sák az APEH-hel.

Örömmel jelentjük, hogy a 2008. évi bevallásában 
Társaságunknak ajánlott adójának 1%-ából ez évben 
251.978.- Ft-ot utal át az APEH.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a támogatásért, és kér
jük tagjainkat, hogy a 2009.évi jövedelemadójuk 1%-ának 
újbóli átutaltatásával segítsék Társaságunkat.

Elszámolás a 2007. évi SZJA-ból felajánlott 1 %-ról
A 2007. évi adóbevallásban újból lehetett felajánlani a 
befizetendő SZJA 1 %-át azon társadalmi szervezetek 
részére, akik megfeleltek a törvény által előírt követel
ményeknek. Örömmel tudatjuk kedves tagtársainkkal, 
hogy társaságunk megfelelt az előírásoknak és meg is 
kapta az Önök által felajánlott, összesen 354.840.- Ft-ot. 
A felajánlott összegből 248.388 Ft-ot a 2008. évi Vándor- 
gyűlés szervezésére használtuk fel. Ebből támogattuk az 
egyetemisták és nyugdíjasok részvételét. A maradék 
106.452 Ft-ot Társaságunk postaköltségének részbeni fe
dezetére használtuk fel.

Mégegyszer nagyon köszönjük a felajánlást és reméljük, 
hogy ebben az évben is sokan nekünk adják személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át, ennyivel is könnyítve nehéz anya
gi helyzetünkön.

Az MMT Elnöksége

TÍZ ÉVES AZ EURÓPAI METEOROLÓGIAI
TÁ R SA SÁ G

1999 szeptemberében a svédorszá
gi Norwich-ben az éppen soros 
ECAC (European Conference of 
Applied Climatology) konferencia 
keretében jelentették be az Európai 
M eteorológiai Társaság (EMS) 
megalakulását. Az EMS rendhagyó 
társaság. Nincsenek egyéni tagjai. 
Az egyes európai meteorológiai tár
saságok alkotják a tagságot, s tagjai 
közé, társult tagként befogad a me
teorológia iránt elkötelezett 
szervezeteket és intézményeket is. 
Az elmúlt 10 év során a rendes 
tagok száma elérte a 36-ot, a társult 
tagoké pedig a 29-et. A társult ta

gok sorában ott van az EUMET- 
SAT, az ECMWF, az ESA mellett 
az Országos Meteorológiai Szolgá
lat is.
Az Európai Meteorológiai Társa

ság megalakulása óta rendszeresen 
tart éves értekezletet, közgyűlést. 
2009-ben immár a kilencediket. Az 
évente egyszer megrendezésre 
kerülő közgyűlés előtt az EMS Ta
nácsa is ülésezett. A Tanácsnak a 
három állandó tag (az angol, a fran
cia és a német meteorológiai tár
saság kinevezett képviselői) mellett 
további hat, két évre, választott 
tagja van, akiket a tag-társaságok

jelöltjei közül választanak. (Jelen
leg e beszámoló szerzője is tagja a 
Tanácsnak -  szerk. megj.) Az éven
te kétszer összeülő Tanács -  immár 
21-ik alkalommal -  a bevett gya
korlatnak megfelelően először 
meghallgatta az elnök, az ügyve
zető titkár majd a kincstárnok 
beszámolóját. Említésre talán az ér
demes, hogy a 2009-es év úgy tűnik 
veszteséges lesz. Az EMS legfőbb 
bevételi forrása a konferencia, s m i
vel a regisztrációs d íjak  nem 
követik teljes mértékben az inflá
ciót, némi emelésre lesz szükség. 
Az EMS költségvetése persze nem
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egy hatalmas összeg, 60-70 ezer 
euró körül mozog. Ebből telik főál
lású titkárra, némi utazásra, kiad
ványokra, s fiatal kutatók konferen
cia részvételének támogatására. 
Mint minden rendes szervezet, az 
EMS Tanács se csak úgy magában 
működik, vannak tanácsadó cso
portjai, így a 2009-ben megalakult 
politikai és tanácsadói csoport 
(PADG), amely máris elveszítette 
vezetőjét, mivel a korábban egysze
mélyes EUMETNET titkár, Claude 
Pastre bejelentette visszalépését. 
Hogy helyére kit jelöl a Société 
Météorologique de France, az ülés 
időpontjában nem volt ismertes. 
A PADG legfőbb tette egy kérdőív 
kibocsájtása volt, amelyben azt 
próbálta kideríteni, hogy a tagszer
vezetek és azok tagjai mennyire 
kapcsolódnak az EMS-hez. Rész
letek megtalálhatók a Társaság 
honlapján is elérhető hírlevélben: 
http://w w w .em etsoc.org/publica- 
t i o n s / d o c u m e n t s / e m s _ m e s -  
sage_05_J uly 09 .pdf.

A Társaság folyamatosan ébren 
tartott közös törekvése a többé- 
kevésbé egységes meteorológiai 
képzés, tájékoztatás és szakmai 
minősítés. A project team ismét fel
vetette egy meteorológiai oktatási 
akció elindításának ötletét, amit a 
korábbi, Wieringa-féle kísérlet 
kudarcánál jelen volt régi COST- 
osok (Neuwirth, Dunkel) némi 
szkepticizmussal fogadtak. A Pro
fessional Practice Project Team 
első lépésként a repülésmeteoroló
giai szakemberek képzési és mi
nősítési módszerének értékelését 
tűzte ki célul. A Communication 
Team a nemzeti kapcsolattartók 
szükségességével állt elő. Ez a cso
port egy kétnapos képzési kurzust 
kíván szervezni arról, hogy miként 
adjuk közre a tömegtájékoztatási 
eszközökben éghajlat-változási is
mereteinket. Talán a legtöbb felada
ta a Committee on Meetings cso
portnak van, hiszen ők készítik elő 
a konferenciákat. A tervezett éves 
gyűlések és konferenciák:
2010. szeptember 13-17, Zürich (Svájc)

2011. szeptem ber 12-16, Berlin 
(Németország)
2012. szeptem ber 10-14, Lódz 
(Lengyelország)

Az EMS Tanács 22. ülésnek majd 
Budapest ad otthont 2010 már
ciusában.

A tanácsülést követő Közgyűlé
sen néhány teljes-jogú tag valamint 
közreműködő tag is képviseltette 
magát. Tartalmilag szinte semmi új 
nem hangzott el annak, aki már 
délelőtt is ott volt a tanácsülésen. 
A legérdekesebb hír, hogy a meteo
rológusok szerveződése tovább 
erősödik, 23 meteorológiai társaság 
fejezte ki azon igényét, hogy létre
hozzon egy szuperszervezetet, az 
International Forum o f Meteoro
logical Societies-1. Az alakuló 
ülésre 2010 januárjában, Arizo
nában kerül sor, az Egyesült Álla
mokban. A közgyűlés a tanács által 
előterjesztetteket rendre elfogadta. Jö
het a tudomány, jöhet a konferencia.

Az első közös EMS-ECAM kon
ferencia megrendezésére a 2001-es 
budapesti ECAM-on került sor. Az 
EMS gyűlések először az 
ECAM /ECAC (European
Conference o f  Applied Meteoro- 
logy/Applied Climatology) csatolt 
részei voltak, de mostanra már tel
jesen egybeolvadt a két konferen
cia. Úgy tűnik, hogy az EMS éves 
összejövetele olvasztotta magába 
az ECAM/ECAC konferencia soro
zatot.

Az idei év jubileumi év az EMS 
történetében. Tíz év nem nagy idő, 
de mégis lehet egy kicsit ünnepelni, 
egy kicsit szám adást készíteni, 
ahogy azt Fritz Neuwirth az EMS 
elnöke tette megnyitójában. Az 
EMS 9. éves értekezlete és a 9. 
ECAM konferencia ünnepélyes 
megnyitóján jelen volt és előadást 
tartott Michel Jarraud a WMO 
főtitkára, Pirkko Saarakivi, a 
PRÍMET (Association of. Private 
Meteorological Services) Igazgató 
Tanácsának tagja, Jean Jouzel a 
Francia Meteorológiai Társaság 
elnöke, Bruce Sumner a 
Hidrometeorológiai Műszergyártók

Szövetsége (HMEI -  The Associ
ation o f Hydro-Meteorological 
Equipment Industry) képviseleté
ben és a METEO-France Elnök
vezérigazgatója Michael Jacq, aki 
a távollévő közlekedési miniszter 
nevében köszöntötte a konferen
ciát.

A konferenciához a szokásos mű
szer és könyvbemutató, 15 kiállító
val kapcsolódott, amit ezúttal az 
EMS tagjainak standja bővített. Az 
EMS titkárság a konferencia előtt 
kérte tagjait, hogy mutassák be 
magukat. A felhívásnak kevesen 
tettek eleget, s talán igazuk is volt. 
A konferencia résztvevői nem 
mutattak különösebb érdeklődést 
az európai meteorológiai társasá
gok bemutató anyagai és szórólap
jai iránt. A standon megtalálható 
volt az EMS 2008-as éves jelentése 
(EMS Annual Report) mellett 
néhány társaság szórólapja és kiad
ványa. A német (Deutsche Mete- 
orologische Gesellschaft) a francia, 
a svájci (Societá Svizzeria di Mete
orológia, német és a francia nevet 
ezúttal mellőzzük, de hol maradt a 
rétoromán név?), a finn (Geofysii- 
kan Seura - Geofysiska Sallskapet), 
a szerb (M eteorolosko Drustvo 
Srbije) és a magyar társaság tett ki 
szórólapot. Ezen kívül még néhány 
társasági kiadvány is bemutatásra 
került, így a spanyol (Boletin de la 
Asoción Meteorológica Espánola), 
egy olasz (Meteorologica 
Trimestrale deü'Unione Meteorolo
gica del Friuli), a francia (La 
Météorologie) és a magyar részről a 
Légkör mellett egy Időjárás és az 
MMT jubileumi kiadványa.

A jubileumi EMS ülés nem telt el 
magyar siker nélkül, mivel Vissy
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Károly átvehette a 2009. évi média 
díjat (EMS Broadcast Meteoro
logist Award), míg Szabó Péter 
utazási díjat (Young Scientist Travel 
Award) nyert „ The evaluation o f 
extreme precipitation and tempera
ture indices based on regional cli

mate models at the Hungarian 
Meteorological Service ” című 
előadásáért.

Az értekezletekre, a gyűlésre és 
magára a konferenciára a METEO- 
France konferencia központjában 
került sor, 14 év után im m ár 
másodszor Toulouse-ban.

A konferencia öt fő témacsoport
ba sorolta a szakterületeket:
-  meteorológiai alkalmazások 

(Applications of Meteorology - 
ECAM)

-  légkör és vízkörzés (The Atmos
phere and Water Cycle)

-  tájékoztatás és képzés (Commu
nication and Education)

-  éghajlat (Climatology)
-  számszerű előrejelzés (Numeri

cal Waether Prediction)
A öt fő témakör 25 szekcióban 

mutatta be eredményeit szóban és a 
kapcsolódó poszter szekciókban. 
Az elhangzott előadások és bemu

tatott poszterek szerzőinek száma, 
beleértve az összes társszerzőt 
meghaladja az 1400-at. A  konferen
cia résztvevők száma persze, ennél 
jóval alacsonyabb. Az mindenképp 
elmondható, hogy az EMS éves 
konferencia az európai meteoroló
gustársadalom jelentős részét érin
ti. Magyar részről öt poszter került 
kiállítása, négy szóbeli előadás 
elhangzása mellett egy szekció 
elnöklésre is sor került.

S befejezésül, ez itt a reklám 
helye, máris el lehet kezdeni a 
készülést a következő konferen
ciára. Az EMS 10. éves találkozója 
és a 8. Európai alkalmazott klima
tológiai konferencia (European 
Conference on Applied Climato- 
logy -  ECAC) 2010. szeptember 
13-17 között lesz a svájci 
Zürichben.

Dunkel Zoltán

SZ Ő L Ő  É S  KLÍMA K O N FE R EN C IA  K Ő SZ E G E N
Hazánkban nagy hagyományai vannak a szőlőtermesz
tésnek, majd erre épülve a borkultúrának. Az ország 
különböző borvidékein évszázadok óta foglalkoznak 
ezzel a tevékenységgel. Évszázadokkal ezelőtt királyi 
rendeletek szabályozták a borkészítés szabályait. A szi
gorú törvényeket a borok minősége érdekében hozták. 
Az idők során volt, amikor inkább a mennyiségi szem
lélet uralkodott a bortermelésben, így háttérbe kerültek 
a minőségi mutatók. Manapság egyre inkább előtérbe 
kerül azon irányzat, hogy inkább kevesebb legyen a bor 
mennyisége, de annak a minősége „közelítsen a töké
leteshez”.

Ezért merült fel a gondolat 2008-ban, hogy hasznos 
lenne az olyan konferencia, ahol a szőlőtermesztők és a 
borkészítés szakemberei megismerhetnék azokat a tu
dományos eredményeket, melyeket az időjárás-, az ég
hajlat- és a szőlőtermesztés kutatói munkájukban 
elértek. Az interdiszciplináris konferencia sok értékes, a 
gyakorlatban is hasznosítható tapasztatot eredményez a 
termelés valamelyik ágában dolgozók számára. 
A gondolat a Magyar Meteorológiai Társaság Szombat- 
helyi Csoport elnökétől származik, így ennek egyenes 
következménye lehetett a kőszegi helyszín kiválasztása.

Kőszegen 1740 óta -  Európában, sőt a világon is egye
dülálló, hogy -  minden évben Szent György napon 
(április 24.) reggel a városhoz tartozó dűlőkben levág
nak néhány hajtást, utána pedig ezeket berajzolják a

„Szőlő jövésének könyve” oldalaira. Az egyedülálló 
„gyűjtemény” hasznos tudományos adatbázis, amit több
féle tudom ányterület képviselői is vizsgáltak már 
korábban is.

A konferencia gondolatát a megvalósulás követte, 
mert Kőszeg Város Önkormányzata, a M agyar Meteo
rológiai Társaság Szombathelyi Csoportja, a Debreceni 
Egyetem Meteorológiai Tanszéke, az Országos Meteo
rológiai Szolgálat, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete és az Európai 
Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa támogatásá
val és szervezésében 2009. április 25-én megrendeztük 
az 1. Szőlő és Klíma Konferenciát.

A megnyitón Huber László -  Kőszeg polgármestere -  
szólt a kőszegi bortermelés hagyományairól. Major 
György -  a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke — 
kiemelte a konferencia fontosságát, majd pedig Péczely 
Györgynek a Légkörben 1982-ben megjelent cikkét 
méltatta, mely a „Szőlő jövésének könyve” elemzésével 
foglalkozott.

A tudományos programot 38 kutató 16 előadása adta.
Magyar szerzőkön kívül olasz kutatók munkáját is 

megismerhették a hallgatók, ők a szőlő érésének folya
matát a klíma változásával hozták összefüggésbe.

A klímaváltozásnak a szőlőtermesztésre gyakorolt ha
tása az itthoni kutatásokban is erősen megjelent, mert 
több előadás is taglalta ezt. Több évtizedes tapasztala
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tokát összegeztek a megfigyelések, melyekből a szerzők 
mértékadó következtetéseket vonhattak le [Vitányi-Gál- 
Makra: A tokaji bor mennyiségi és minőségi jellem 
zőinek alakulása az elmúlt 100 évben Tar-Hajdu: 
A szőlő produkciójának összefüggése az időjárási ele
mekkel; Hajdú: Az aktív hőösszeg, a genotípus és a fe- 
nológiai fázis közötti kapcsoltság szőlőnél; Teszlák- 
Csikászné-Kozma: Hogyan befolyásolhatja a klímavál
tozás a szőlőtermesztést?; Pajtókné-Tari-Mika: 
A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZ-KÉSZLET bővítése az ég
hajlatváltozással, valamint az éghajlatváltozásnak a sző
lőtermesztésre gyakorolt hatásával; Dunkel: A hosszú 
fenológiai adatsorok alkalmazásának lehetősége az ég
hajlat-változási vizsgálatokban; Mika-Bihari-Csima- 
Németh-Szépszó: Hazánk borvidékeinek múltbeli 
(1961-1990) és várható (2021-2050) éghajlati felté
telei; Ladányi: A klímaváltozás hatásainak kockázati 
aspektusai a szőlészeti kutatásokban],

A „Szőlő jövésének könyve” (és más európai forrá
sok) alapján készített fenológiai adatsorok használatá
val lehetséges hőmérsékleti rekonstrukciókról szóló 
előadásnak [Kiss-Wilson: 17-19. századi kőszegi szőlő 
fenológiai adatsorokon alapuló tavaszi-nyári hőmérsék
leti rekonstrukciók] tudománytörténeti jelentősége is 
volt. Ugyancsak történeti megfigyelések adták az 
alapját a Tokaj-Hegyalján, a szőlő- és aszútermesztés 
gyakorlatában is remekül hasznosítható prezentációnak 
[Zelenák: Természeti megfigyelések és történelm i 
tapasztalatok Tokaj-Hegyalján a szőlőtermesztés és 
aszú termelés területén].

Vas megyei orvosok kezdeményezésre indultak ko
rábban a Vas-hegyen készített borok összetevőire 
vonatkozó vizsgálatok, melyek újabban a pincék mik-

roklimatikus jellemzőinek hatásaival bővültek [Tarján- 
Kovács-Dinya-N. Uhrin-Szatmáry: Az időjárás és a 
pinceklíma hatása a bor polifenol tartalmára].

A Somlón épített támfalak mikroklíma megváltoztató 
tényezőkként értelmezhetők, amire a talajhőmérséklet 
mérésével lehet következtetni [Zentai-Németh: Tám
falak hatása a mikroklímára a somlói borvidéken].

A konferencián a szőlővel kapcsolatos növényvédel
mi vizsgálatok eredményei is nagyobb számban szere
peltek [Mikulás-Varga: Az időjárás hatása a szőlő 
károsítóira és az ellenük való védekezésre; Puskás- 
Barczikay-Nowinszky-Kúd: Ferómon csapdával gyűj
tött tarka szőlőmolyok (Lobesia botrana Den et Schiff.) 
egyedszáma a Puskás-féle időjárási frontokkal össze
függésben; Kúti-Barczikay-Nowinszky-Puskás: Feró
mon csapdával gyűjtött tarka szőlőmolyok (Lobesia 
botrana Den et Schiff.) egyedszáma a holdfázisok függ
vényében; Taksonyi-Maráczi-Traczal: Változó időjárá
si tényezők hatása a Keszthely környéki szőlőültet
vények lisztharmat fertőzöttségére].

Az 1. Szőlő és Klíma Konferencia legfontosabb tanul
sága, hogy törekedni kell arra, hogy az elméleti kutatók 
tudományos eredményei eljuthassanak a gyakorló szak
emberekhez. Ehhez nyújtott nagy segítséget a Kőszegi 
Önkormányzat anyagi támogatása, aminek eredmé
nyeként szép program-füzet jelent meg a konferencián 
elhangzott előadások összefoglalójával. A tervek szerint 
a Magyar Meteorológiai Társaság támogatásával a 
tanulmányok is publikálásra kerülnek. A CD-n kiadott 
tanulmányok várhatóan eljutnak a kutatóhelyekre, a 
könyvtárakba és a szőlőtermesztő gazdaságok szakem
bereihez is.

Puskás János

KITÜNTETÉS

A  M a g y a r  K ö z tá r s a s á g  e ln ö k e  

a  M a g y a r  K ö z tá r s a s á g i  A ran y  É rd em k eresz t  

kitüntetést a d o m á n y o z t a

dr. Szalai Sándornak
a z  O M S Z  é g h a j la tk u ta tó já n a k  

a  statisztik ai k lim a to ló g ia i  k u ta tások  terén  v é g z e t t  

n e m z e tk ö z i le g  is e lism ert s z ín v o n a la s  m u n k ájáért.

A  kitüntetést S z a b ó  Imre k ö r n y e z e tv é d e lm i é s  v íz ü g y i m in iszter  

a z  a u g u sz tu s  1 9 -é n  r e n d e z e tt  ü n n e p s é g  k e r e té b e n  nyújtotta á t  S z a la i  S á n d o r n a k .
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2 0 0 9  NYARÁNAK IDŐJÁRÁSA
Szárazabb és m elegebb volt a so kév i á tlagnál

Júniusban a középhőmérséklet az Alföld nagy részén 18-20 fok 
között alakult. Szeged térségében adódott ettől magasabb érték. 
Az ország nyugati, északi területein főként 16-18°C közötti havi 
középhőmérséklet fordult elő.

Pozitív hőmérsékleti anomália csak a tiszántúli területeken 
adódott. Itt az eltérés 0, +1°C közötti volt. Az ország többi részén 
a havi középhőmérséklet kevéssel a sokévi átlag alatt maradt, de 
az északi területeken -1, -1.5 fokos eltérés is előfordult.

A napi országos középhőmérsékletek főként a hónap elején, 
illetve 20-ától kezdődően a sokévi átlagértékek alatt maradtak.

19-én adódott a legnagyobb pozitív eltérés, akkor a napi orszá
gos középérték közel 6 fokkal haladta meg a sokévi átlagot. A 
legnagyobb negatív eltérés (öt fok) 4-én volt. Június 14-én Zabar 
állomáson 1.3°C-nak adódott a napi minimumhőmérséklet. Ilyen 
alacsony értékre ezen a napon még nem volt példa Magyarországon.

A hónap során m ért legm agasabb hőm érséklet: 33 .4  °C  Fülöp- 
háza (Bács-Kiskun megye) jún iu s 19.

A hónap során m ért legalacsonyabb hőm érséklet: 1.3 °C  Zabar 
(N ógrád m egye) jún ius 14.

A havi csapadékösszeg valamivel 100 mm alatt maradt orszá
gos átlagban. A középső országrészben 60-80 mm közötti csapa
dékösszegeket regisztráltak. Több helyen (délnyugati országrész, 
Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Tiszántúl) 
100 mm-t meghaladó csapadékösszegek is előfordultak.

Az ország jelentős részén a sokévi átlagnak megfelelő, illetve 
azt meghaladó mennyiségű csapadékot mértek. Átlagtól kevesebb 
csapadékot főként az ország középső részén regisztráltak. 
Hegyvidékeinken és a Tiszántúlon voltak olyan területek, ahol a 
sokévi csapadék 1.5-2-szerese hullott.

Országos átlagban 10 mm-t meghaladó mennyiségű napi csa
padékösszeg két napon adódott, 22-én és 23-án. Viszont több 
napon is előfordult lokálisan nagy mennyiségű csapadék felhő- 
szakadás, jégeső, zivatar kíséretében. Június 11-én Adács tér
ségében tornádót figyeltek meg.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 253 mm G asztony (Vas 
m egye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 2 3 .7  mm D unapataj 
(Bács-Kiskun m egye)

24 óra  a la tt  leh u llo tt m ax im ális csapadék: 97 .3  mm  
Taktaharkány (Borsod-Abaúj-Zem plén m egye) jún iu s 11.

Júliusban a középhőmérséklet az Alföld nagy részén, 22-23 
fok között alakult. A Tisza déli és középső szakasza mentén ennél 
magasabb érték is adódott. Az ország nyugati területein ettől 
alacsonyabb havi átlagérték (20-21°C) volt jellemző.

Az egész országban pozitív hőmérsékleti anomália adódott 
július hónapban. Főként az alföldi területeken az eltérés mértéke 
elérte az 1.5-2°C-ot. Az ország többi részén a havi középhő
mérséklet 1 -1 .5  fokkal volt a sokévi átlag felett.

Mindössze 3 rövid időszak volt, amikor kisebb-nagyobb mér
tékben visszaesett az országos átlagérték.

A hónap 8. ésl2. napja között adódott a „leghosszabb” átlag 
alatti időszak. Emellett 10-én valamint 19-én volt nagyobb ne
gatív eltérés országos átlagban. A hónap során azonban a 
leghidegebbet 27-én mérték Zabar állomáson (4.1°C-ot). Ilyen 
alacsony érték a mérések kezdetétől ezen a napon még nem for
dult elő Magyarországon. A legnagyobb (közel hat fokos) pozitív 
eltérés 23-án adódott.

A hónap során m ért legm agasabb hőm érséklet: 37 .2  °C  K is 
kunhalas (Bács-Kiskun m egye) jú liu s 23.

A hónap során m ért legalacsonyabb hőm érséklet: 4 .1  °C  Z a b a r  
(N ógrád  m egye) jú liu s 27.

A havi csapadékösszeg valamivel 45 mm felett adódott orszá
gos átlagban. 20 mm-nél kevesebbet mértek az északkeleti or
szágrészben, 20-40 mm csapadékmennység volt jellemző a kö
zépső országrészben, a dél-dunántúli területeken, valamint a 
Tiszántúl északkeleti részében. A legtöbb csapadék a Dunántúli
középhegység területén, a délnyugati országrészben, és a zem
pléni területeken hullott.

Az ország jelentős részén átlag alatti csapadékmennyiséget re
gisztráltak. Főként északkeleten, de a déli országrészben is elő
fordult, hogy csak a sokévi átlagérték 20-30%-ának megfelelő 
csapadékmennyiség hullott. Ugyanakkor Észak-Dunántúlon, 01. 
lokálisan több helyen is kevéssel átlag fölötti mennyiséget 
mértek.

Országos átlagban 10 mm-t meghaladó mennyiségű napi csa
padékösszeg csak 18-án adódott. Mindezek mellett a 24 óra alatt 
lehullott legnagyobb csapadék 15-én volt Kúp községben. Több 
napon is előfordult lokálisan nagy mennyiségű csapadék, fel
hőszakadás, jégeső, zivatar kíséretében. 18-án az ország felett 
átvonult hdegfront emberi áldozatot is követelt.

A h ón ap legn agyobb  c sapadékösszege: 1 6 0 .8  m m  K úp  
(Veszprém  m egye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 4  m m  N ógrádszaká l 
(N ógrád  m egye)

24 óra  a la tt lehullott m axim ális csapadék: 73 .8  m m  Kúp  
(Veszprém  m egye) jú liu s 15.

Az augusztusi középhőmérséklet az Alföld nagy részén 22- 23, 
máshol jobbára 21-22°C között alakult. Az ország teljes 
területén pozitív hőmérsékleti anomália adódott. Általában az 
1.5-2°C-os eltérés volt a jellemző, de a Tisza menti területeken az 
eltérés mértéke 2-2.5°C közöttinek adódott. Ugyanakkor az észa
ki, déli, nyugati határvidékeken a középhőmérséklet csak 0.5-1 
fokkal volt a sokévi átlag felett.

A hónap elő felében a napi országos középértékek jobbára 
átlag közeliek voltak, a hónap második fele azonban jóval átlag 
feletti középhőmérsékletű volt. A legnagyobb pozitív anomália 
28-án jelentkezett, ekkor +6 fokot meghaladó eltérés adódott 
országos átlagban. A legmelegebbet ezzel szemben a hónap 
második napján mérték a székesfehérvári állomáson.

A hónap során m ért legm agasabb h őm érsék let: 3 6 .5  °C  
Székesfehérvár (Fejér m egye) augusztus 2.

A hónap során m ért legalacsonyabb hőm érséklet: 3 .4  °C  Z a b a r  
(N ógrád  m egye) augusztus 31.

A havi csapadékösszeg valamivel 48 mm felett adódott orszá
gos átlagban. A legszárazabb területek a Hortobágy, Hajdúság, 
Nagykunság térségében voltak, ahol 5-25 mm közötti csapadékot 
regisztráltak. A középhegységekben és az Alföld déli területein 
55-80 mm csapadékmennység volt jellemző. A legtöbb csapadék 
a keleti és a nyugati országrészben hullott, ahol 100 mm-t megha
ladó havi csapadékösszegek is előfordultak. Helyenként 2-3- 
szoros pozitív eltérések is adódtak. A legszárazabb területeken a 
sokévi csapadékmennyiség 20-50%-ának megfelelő csapadékot 
regisztráltak.

Országos átlagban 7 mm-t meghaladó mennyiségű napi
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csapadékösszeg 3-án, 4-én, 22-én és 29-én adódott. Több napon 
is előfordult lokálisan nagy mennyiségű csapadék, felhőszakadás, 
zivatar kíséretében.

A hón ap legnagyobb csapadékösszege: 162 m m  G a csá ly  
(Szabolcs-Szatm ár-Bereg m egye)

A  hónap legkisebb csapadékösszege: 8 .2  mm D évaványa  
(B ékés m egye)

2 4  óra a la tt lehullo tt m axim ális csapadék: 88 .6  mm G acsály  
(Szabolcs-Szatm ár-B ereg m egye) augusztus 4.

Bella Szabolcs

2009. nyár

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 790 72 19.9 1.5 34.4 2009.07.23 5.7 2009.06.05 203 89 23 10
Nagykanizsa 20.1 1.3 34.0 2009.08.02 5.8 2009.08.31 266 110 23 5
Győr 787 17 20,7 1,1 35,4 2009.08.02 7.2 2009.06.02 203 117 20 8
Siófok 903 88 22.0 1.8 35 .4 2009.08.02 10.0 2009.06.05 128 67 23 19
Pécs 873 53 21.3 1.5 34.2 2009 .08 .02 6.3 2009.06.05 205 99 24 8
Budapest 872 95 21.6 1.6 35 .0 2009 .08 .02 8.1 2009.06.05 167 100 21 11
Miskolc 838 123 20.8 1.8 33.6 2009.08.03 8.0 2009.06.02 164 78 22 4
Kékestető 741 -10 15.7 1.5 26.3 2009.07.15 4.5 2009.06.13 203 76 24 12
Szolnok 906 103 22.5 2.5 36.7 2009.07.23 8.6 2009.06.05 164 96 22
Szeged 934 125 21.8 1.7 36.1 2009.07.23 5.5 2009.06.05 189 106 20 8
Nyíregyháza 20.8 1.5 34.6 2009.07.18 8.2 2009.06.05 149 78 22 12
Debrecen 900 107 21.4 1.9 33.9 2009.08.03 6.9 2009.06.14 133 65 20 4
Békéscsaba 970 159 22.0 2.3 35.7 2009.08.03 7.2 2009.06.01 188 97 18 3

15 1« 17 18 19 20 21 22 23

l.ábra: A nyár középhőmérséklete °C-ban
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3.ábra: A nyár globálsugárzás összege MJ/crrf-ben
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2.ábra: A nyár csapadékösszege mm-ben
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Molcsanov professzor 1927-ben ebben a borítékban küldte el az 
új rádiószonda német- és orosznyelvű leírását magyar 

kollégája, Marczell György részére

Szovjet meteorológus. Már az 1920-as évek elején felvetődött az előrejelzési munka minőségi 
javítása érdekében a meteorográf adatok gyors továbbításának megoldása. Molcsanov volt az 
első, aki felismerte, hogy a légkör fizikai állapotának meghatározására használt műszereknek 

jeladó és rádióadó berendezéssel történő összekapcsolása lehetővé teszi a mért adatok azonnali 
továbbítását. 1925-ben kutatócsoportjával a Pavlovszk-i Aerológiai Intézetben megkezdhette a 
műszer elkészítéséhez szükséges kísérleteket. A rádióadó szerkesztését I. G. Freiman professzor és 
munkatársai vállalták. A meteorológiai elemek távmérésének kidolgozását, az adatoknak az adóhoz 
való eljuttatását, a kód rendszer tervezését Molcsanov oldotta meg.

1927-ben az aerológiai kérdésekkel foglalkozó Lipcse-i konferencián Molcsanov már sikeres 
kísérletekről számolhatott be. Bejelentését szinte nemzetközi versengés követte a rádiószondák ter
vezése terén.

Az első sikeres rádiószonda felbocsátása 1930. január 30-án 13.44-kor történt az Obszervatórium 
kertjéből, és az értékelhető utolsó adatot 8300 m magasságból nyerték. Még további módosításokat 
hajtottak végre a műszer szerkezeti felépítésén, amelynek sorozat-gyártása 1934-ben indult meg. Az 
elért eredmények további munkára serkentették Molcsanovot és munkatársait.

1941. októberében Leningrád ostromának kezdetén a Ladoga-tó jegén érte a németek szőnyeg
bombázása. Alkotó ereje teljében halt meg.

Úttörő munkát végzett a magaslégköri mérések terén.

Varga Miklós
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DOBOSI ZOLTÁN EMLÉKÜLÉS
Az ELTE Meteorológia Tanszéke, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága, az OMSZ és 

a Magyar Meteorológiai Társaság 2009. október 29-én emlékülést tartott a 
94 éves korában elhunyt Dobosi professzor tiszteletére.

Az alábbiakban részleteket közlünk az ott elhangzott előadásokból

DOBOSI ZOLTÁN AZ ÉSZLELŐ
Budapest ostrom a idején

Dobosi Zoltánnak nem voltam sem tanítványa, sem 
közvetlen munkatársa, ezért az ő életének és tevékeny
ségének csupán egy igen rövid, néhány hónapos sza
kaszáról számolhatok be: milyen körülmények között élt, 
mi történt Vele 1944/45 telén, Budapest ostroma idején.

Dobosi Zoltán 1939. április 1-jén lépett az Országos 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézet (OMFI) 
kötelékébe, mint díjtalan gyakornok, majd bennlakásos 
észlelő. (Utóbbira azt követően kerülhetett sor, hogy 
Dési Frigyes oki. középiskolai tanár, szaknapidíjas al
kalmazott -  és egyben a székházban bennlakó észlelő — 
1939 áprilisában megvált az OMFI-tól és átlépett a 
magyar királyi Honvéd Légierő szolgálati kötelékébe, 
először mint polgári alkalmazott, majd hivatásos tiszt).

2005. februárban volt 60 éve annak, hogy Buda bel
területén elhallgattak a fegyverek: véget ért a főváros 
102 napig tartó, súlyos áldozatokkal járó ostroma. Ezen 
évforduló kapcsán akkor felmerült, hogy az OMSZ saját 
kiadványai és Archívuma, valamint egykori kollégáink 
visszaemlékezései alapján áttekintést adjunk a 
LÉGKÖR mai olvasói számára, mi is történt a 
Meteorológiai Intézetben 1944/45 telén és az ostrom 
után hogyan kelt ismét életre a magyar meteorológia. 
(Az akkori írás a LÉGKÖR 2005. 1. számában jelent 
meg, „Budapest ostroma a Meteorológiai Intézet óvó
helyén” címmel).

Az ostrom
Történészek szerint Budapest ostroma 1944. november 
2-án kezdődött, amikor szovjet páncélosok megköze-

Dobosi Zoltán interjút ad 1988-ban

Etették a Ferihegyi repülőteret („a  főváros lakossága 
először hallotta a front hangját...") és 1945. február 12- 
én fejeződött be, az előző este a Széna-térről induló, 
tragikus kitörési kísérlettel.

Intézetünk ostrom alatti napi tevékenységéről a 
leghitelesebb forrásmunka az Archívumban gondosan 
megőrzött, eredeti „TORONY ÉSZLELŐKÖNYV”. 
Ebben találkoztam az akkor 30 éves Dobosi Zoltán 
nevével, aki azokban a nehéz időkben (Bodolai István 
ösztöndíjas egyetemi hallgatóval együtt) bentlakásos 
észlelő volt, egyben a Béli Béla irányítása alatt működő 
Aerológiai osztály helyettes vezetője.

A bennlakásos-észlelői múlt az indoka annak, hogy 
csatlakozhatom a Dobosi Zoltánra emlékezőkhöz: 10 
évvel később észlelőként jómagam is a székházban 
laktam, sőt amikor 1956. november 4-én hajnalban a 
szovjet csapatok ismét megostromolták Budapestet, 
akkor -  Vasvári Oszkár észlelő kollégámmal és más 
bentlakókkal együtt -  ugyanazon intézeti óvóhelyen 
kaptunk menedéket néhány napig, mint 1944/45-ben 
Dobosi Zoltán és társai. 2005 márciusában ezért tele
fon-interjút kértem az akkor 90 éves -  és szellemileg 
teljesen friss -  Dobosi Zoltántól, hogy segítsen felidézni 
a 60 évvel korábbi eseményeket. Az emlékülés során az 
interjúból több érdekes részletet hangfelvételről is 
meghallgattunk.

Az OMFI ostrom alatti utolsó -  és már erősen 
adathiányos, mai szemmel nézve használhatatlan -  Idő
járási Napijelentése 1944. december 22-én jelent meg 
Tóth Géza m. kir. osztálymeteorológus szerkesztésében. 
A korabeli szakzsargon „fantázia-analízis” jelzővel 
illette az ilyen, alig néhány állomás adataiból rajzolt 
térképeket. A fenti napra szóló "prognózishoz" például 
egész Európából csupán két magyar, valamint néhány 
spanyol állomás megfigyelései álltak rendelkezésre...

A magaslégköri mérések akkor már csak pilotozásra 
szorítkoztak (a ballonmeteorográfok felbocsátását az 
ellenséges légitevékenység miatt már korábban 
szüneteltetni kellett). A pilotozást az OMFI székházá
nak tornyából az Aerológiai osztály munkatársai 
végezték; az osztály vezetője Béli Béla, helyettese 
Dobosi Zoltán volt. „Az utolsó pilotballont 1944. 
december 24-én, az első aknák robbanásakor, az 
egyedül maradt osztályvezető engedte el. Ettől kezdve 
Budapest ostroma idején a pilotmérések szüneteltek ” -
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(emlékezett Béli Béla 1970-ben, a Centenáriumi kötet
ben.)

A „TORONY-ÉSZLELŐKÖNYV” szerint 1944 
decemberében a napi öt észlelés (07, 11, 14, 17 és 21 
órakor) rendben folyt: Dobosi Zoltán és Bodolai István 
napi váltásban dolgoztak; dec. 30-án 07 óráig egyetlen 
mérés sem maradt ki, (legfeljebb „légitámadás miatt az 
észlelés egy órával később történt” bejegyzés olvas
ható). Mintha nem is lett volna háború a közelben, pedig 
a fővárost december 25-ére már teljesen körülzárták 
a szovjet csapatok. 30-án délelőtt azonban változott a 
helyzet, a szovjet tüzérség elkezdte belőni Buda ezen 
térségét, ezért 31 -én a barométert a II. emeletről a pin
cébe költöztették: „Innen észlelés a barométeren a pin
cében, 15.0 méterrel alacsonyabban” -  olvassuk a be
jegyzést.

Anemo-cinemográf
December 30-án ezen kívül még történt valami, egy 
utólag fontossá vált esemény: Dobosi Zoltán szol
gálatos észlelő reggel szalagot cserélt az íróműszereken, 
többek között az anemo-cinemográfon (is). A még 
Konkoly-Thege Miklós igazgató által beszerzett, francia 
gyártmányú, Richard-féle szélsebesség-regisztrálót 
1911-ben szerelték fel az Intézet akkor épült „pa
lotájában”, vagyis mai székházunkban. A műszer 1944 
utolsó napjáig, 33 éven át az I. emeleti folyosón regiszt
rálta a szélsebességet; kontakt szélmérője a tetőn volt 
elhelyezve.

Az ostrom néma tanúja a Meteorológiai Múzeumban

1944. december 30-án reggel 748-kor Dobosi Zoltán 
még feltette a képen látható, máig megőrzött, eredeti 
regisztráló szalagot. 16 órával később a szalag meg
örökítette azt a pillanatot, amikor az írótoll kitérése 
megszűnt: 1944. december 31-én, 0 óra 2 perckor kapta 
az épület az első nagyobb tüzérségi találatot. Megsérül
hetett a szélmérő és az összekötő kábel is, mert attól

kezdve még két napon át a toll csak vízszintes vonalat 
húzott a szalagon, amíg az óradob meg nem állt. 
A CINEMOGRÁFOT, mint becses tudománytörténeti 
és műszaki emléket Múzeumunk őrzi, működésének 
eredeti helyszínén, az I. emeleti folyosón levő vitrinben.

A szilveszteri tüzérségi támadásról Dobosi Zoltán 
mint szemtanú így számol be Dunkel Zoltánnak, a vele 
1988-ban készített LÉGKÖR interjúban:

„Szilveszter napján őrült ágyúzás kezdődött. Az In
tézet épületét négy vagy öt találat érte. Beomlott a Ki- 
taibel Pál- és Kisrókus utcai sarok, összeomlott a házte
tő. A bentlakók, Bacsó Nándor és családja, Bodolai 
István, aki akkor szintén észlelő volt, meg én, a másik 
észlelő, (már csak két észlelő maradt), valamint Zsolnay 
műszerész és családja, mi mást tehettünk volna, levo
nultunk a pincébe, s ott vártuk ki az ostrom végét”.

Székházunk súlyos károkat szenvedett 1944/45 telén: 
megsérült a tető (utána hónapokig beázott), egyetlen ép 
szoba maradt, 24 romos és 3 teljesen elpusztult munka
szobáról szól Aujeszky megbízott igazgató későbbi 
jelentése. Az elszállított törmelék 49 lovas kocsit töltött 
meg, bombatalálat érte a pilotozó tornyot és az épület 
nyugati szárnyát is, száznál több kisebb belövés mellett.

Székházunk ostrom utáni látképe

Élet az óvóhelyen
A z  észlelőkertben -  tűzvédelmi célra -  1944-ben 
„légvédelmi kutat” kellett ásatni; innét jutottak vízhez 
az óvóhely lakói, amikor az ostromlott városban 1945. 
január 3-án teljesen megszűnt a vízellátás. Dobosi pro
fesszor így emlékezik a háborús időkre a 2005 már
ciusában készült telefoninterjúban:

„Az óvóhelyen mindenki a hazulról hozott élelmiszer
ből élt. Amikor mi lent voltunk a pincében, akkor fent 
még nyilasok voltak. Egy nyilas lejött, látta a helyzetet 
és azt mondta, adnak nekünk élelmiszert. Az Intézetnek 
volt egy nyilas tagja, Keöpeczi Nagy Zoltán, aki elvitt 
bennünket, Bacsót meg társait, engemet is valahová, 
ahol kaptunk húst. Ezt azután a takarítónők megfőzték 
nekünk, nekem meg a Bodolainak. Mi adtuk hozzá a 
krumplit, ami akkor nagy kincs volt az óvóhelyen: min
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denkinek volt krumplija, nekem is, mert gyűjtöttük és 
abból főztünk...",

Az észlelőkönyv 1945. január 10-i oldalára, a Jegy
zetek rovatba beírt táviratokhoz hasonló jelentések 
néhányszor más napokon is előfordultak. Ezeket felte
hetően a Vérmezőre továbbították, ahol az ostrom alatt 
egy szükségrepülőtér m űködött Storch (Gólya) típusú 
futárgépekkel. A körülzárt csapatok utánpótlása január 
6. után már csak ejtőernyős konténerekkel volt lehet
séges, sőt január 15. után egyirányú, un. passzív légihíd 
állt üzembe: az egyenként 2,5 tonna teherbírású, nehéz
vitorlázógépeket éjszaka a főváros térségébe vontatták 
és azok „törő-leszállással” (crash-landing) érkeztek a 
Vérmezőre, mint Buda akkor már a védők kezén levő 
egyetlen „repülőterére” . A  német-magyar hadvezetés 
óriási erőfeszítéssel igyekezett biztosítani a katlanba 
zárt főváros légi ellátását. A szállítási feladatok ter
vezéséhez annyira hiányoztak a meteorológiai informá
ciók, hogy Pápáról naponta indult időjárási felderítő gép 
(Ju 52-es, 3-motoros) Budapest fölé, ahol a térség 
egyetlen, még működő földi megfigyelőállomása a 
M eteorológiai Intézetben volt, az óvóhelyen élő 
Bodolai István és Dobosi Zoltán észlelőkkel. (A magyar 
katonai meteorológiát a fővárosból még a bekerítés előtt 
nyugatra vezényelték, ném et állomásról meg nincs 
tudomásunk). A teljes légi szállítási hadműveletet 
utólag értékelő történész megállapítása: „Budapest légi 
ellátását nem annyira a szovjet légvédelem, mint inkább 
az időjárás akadályozta”', (Kovács Zoltán).

A Torony észlelőkönyv 1945. január 10-i bejegyzései

A Rózsadomb felől érkező szovjet csapatok január 
30-án foglalták el az Intézet környékét; ettől kezdve 
egészen a kitörésig (február 11-én este), vagyis további 
12 napon át a Margit körút képezte a II. világháború 
Budapesten átmenő frontvonalát: innenső oldala a szov
jet, túlsó oldala a német-magyar védők kezén volt. Az 
észlelőkönyv megőrizte Bodolai István utolsó észlelését 
is az ostrom alatt: február 1-jén csak a pincében levő 
barométert olvasta le, másnap elvitték közmunkára, 
majd hadifogságba, ahonnét csak 1948-ban tért haza...

Dobosi Zoltán első szökése (zongoraszállítás 
közben)
Az említett telefoninterjúban további részleteket tud
tunk meg az Intézet óvóhelyén élő meteorológusok 
sorsáról:

„Én a Bodolainak megmondtam, meg fogok szökni. 
Eddig megúsztam a háborút, nem akarok tovább har
colni. Az összegyűjtött csoportunkhoz odajött néhány 
orosz, azzal, hogy egy zongorát át kell szállítani a szom
széd épületbe, egy iskolába. Azonnal csatlakoztam hoz
zájuk és vittük a zongorát az iskola folyosóján, itt voltak 
a WC-k is. Ahogy mentünk a zongorával, én hirtelen 
beléptem az egyik WC-be. Nem vették észre, mentek 
tovább a zongorával, én meg ültem a WC-n. A többiek 
visszamentek a gyülekezési helyre, ahol a Bodolai is 
volt, úgy látszik, nem számolták meg, hogy hányán 
voltunk. Én meg lapultam egészen estig, amikor az isko
la pedellusa kijött és megkérdeztem tőle az utat haza
fe lé ..."

Újabb sikeres szökések a „malenkij robot"-ból, 
szovjet meteorológus tábornok érkezik az 
Intézetbe (1945. február 14/15.)
„Még mindig szedték az oroszok a magyar fiúkat. Ahogy 
ment a csoport az utcán, mindig csatlakoztattak újab
bakat és egy hosszabb csoport alakult ki. Én meg a cso
port végéről beléptem egy kapualjba és megszöktem. Ezt 
megismételtem azután még egyszer. -  Egy meteoroló
gus tábornok érkezett az Intézetbe és kereste a vezetőt, 
szeretne beszélni vele. Megmondtuk neki, hogy a jelen
legi vezető Aujeszky László. Én ajánlottam, hogy elme
gyek hozzá és behozom a lakásáról, hogy a tábornok 
beszélhessen a magyar igazgatóval. El is mentem érte 
és ahogy jöttünk együtt befelé az Intézetbe, megint 
találkoztunk egy csoporttal, akiket éppen szedtek össze. 
Megállítottak bennünket és Aujeszkyt idősnek találták, 
(41 éves volt! - a szerk.) menjen csak tovább, engem 
meg betettek a csoportba, ami egyre hosszabb lett, 
ahogy gyűjtötték össze az embereket. Ismét a társaság 
végére kerültem, egyre távolabb a csoportot vezető 
orosztól és megint beléptem egy kapualjba, ahonnét 
azután később bementem az Intézetbe" -  emlékezett 
vissza a háborús időkre Dobosi professzor a vele 
készített telefoninterjúban, 2005 márciusában.

Ez volt Dobosi Zoltán 3. sikeres szökése az oroszok
tól, akik az ostrom alatt és még utána is rendszeresen 
szedték össze a lakosságot közmunkára, a korabeli zsar
gon szerint: malenkij robot-ra. 1945. február 1. és 17. 
között székházunkban a megfigyelések szüneteltek, 
mert nem voltak műszerek és nem volt észlelő: az 
óvóhelyről a férfiakat mind elvitték közmunkára, (a nők 
meg akkoriban nem tudtak észlelni...). A hiányzó ada
tokat később Kalocsa és Szombathely megfigyeléseiből, 
valamint az amerikai Synoptic Weather Maps kiadvány
ból pótolták.
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Néhány szó az OMFI akkori vezetéséről
Réthly Antal igazgató 1944 tavaszán -  az ország német 
megszállását követően -  lemondott tisztéről és Tokajba 
költözött. Utóda -  megbízottként -  Aujeszky László lett.

Debrecenben 1944. december 22-én megalakult az 
Ideiglenes Nemzeti kormány, (a szovjet csapatok által 
már elfoglalt országrészre kiterjedő hatáskörrel), ame
lynek mezőgazdasági minisztere -  a később tragikus 
sorsú Nagy Imre -  1945. február 3-án Emmerich Nagy 
néven írta alá rendeletét az „ időjárás- és vízjelző- 
állomások helyreállítása, ellenőrzése” tárgyában, egy
ben megbízta Berényi Dénesi (45), mint hivatalfőnököt 
a munka irányításával. Berényit akkor úgy tájékoztat
ták, hogy Budapesten telitalátot kapott az OMFI szék
háza, ott mindenki meghalt... M inderről azonban 
Aujeszky László (41) megbízott igazgató -  aki Buda
pesten, rózsadombi lakásának pincéjében várta az 
ostrom végét -  semmit sem tudott.

Dobosi elmondása szerint a szovjet tábornok hívására 
Aujeszky február 15-én megjelent a romos állapotban 
levő, kifosztott Intézetben és „Jelentkezési ívet” nyitott, 
amelyet az első napon azok a bentlakó munkatársak 
írtak alá, akik az óvóhelyen vészelték át az ostromot és 
addig megúszták a malenkij robot-nak becézett köz
munkát. Aujeszky február 21-én levélben kérte Réthly 
Antal (65) korábbi igazgató mielőbbi visszatérését az 
OMFI élére s egyben felszólította munkatársait, hogy 
mindenben kövessék majd Réthly utasításait. Mind
ezekről viszont Berényi nem tudott Debrecenben...

Vagyis előállt az a képtelen helyzet, hogy a magyar 
meteorológiának 1945. februárban egyidejűleg három 
igazgatója is volt és közülük kettő kölcsönösen nem 
tudott a másikról!

Két dologért vagyok nagyon hálás Dobosi professzornak. 
Az egyik, hogy odavett a Meteorológiai Tanszékre 
tudományos továbbképzési ösztöndíjas gyakornoknak. 
Amikor végeztem, nem volt nehéz állást találni, de a jobb 
helyekért komoly tülekedés folyt. Ebben a helykeresésben 
váratlan meglepetés volt számomra, hogy a Meteorológia 
Tanszék vezetője behívott a szobájába és leültetett. 
Dobosi Zoltán szertartásosan udvarias ember volt, min
dennek megadta a módját. Lassan, körülményesen adta 
elő, hogy arra gondolt, nincs-e kedvem tanszéki 
munkatárssá válni. Lehet, az is átfutott rajta, hogy vissza
utasítom az ajánlatát. Ilyesmi meg sem fordult a fejemben. 
Akkori lelkiállapotomra talán az a legmegfelelőbb kife
jezés, hogy elaléltam a megtiszteltetéstől. Ha vissza 
akarok emlékezni az egyetemi oktatóra, akkor inkább 
arról a két évről kell beszélnem, amit a Tanszéken töltöt
tem gyakornokként, nem az egyetemi évekről.

Epilógus
A szerző ezt az előadást tisztelgésnek szánta Dobosi 
professzor és mindazon egykori észlelő munkatársunk 
emléke előtt, akik 1944/45-ben, a veszélyes háborús 
körülmények között is példásan helytálltak, végezték 
napi munkájukat, az időjárás megfigyelését!

Mezősi Miklós
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Aki a hetvenes években járt klimatológia órára, akár 
csak én, biztos emlékszik a Múzeum körúti főépület 
második emeleti folyosója végén levő Dobosi szobára, 
ahol a „Bevezetés a meteorológiába” után, egy másfajta 
tömény bevezetést kaptunk a klimatológiába. Az én 
időmben év végén nem zárta vizsga a klimatológiát, 
csak gyakorlati jegyet kaptunk Felméry tanár úrtól. 
A vizsga, a megmérettetés, szigorlat formájában csak az 
ötödév végén ért utol bennünket, amikor már túlságosan 
is rutinos vizsgázók voltunk. Dobosi azt hiszem nem 
tekintette a vizsgát valami nagy választóvonalnak, 
inkább egy lehetőségnek arra, hogy eszmét cseréljünk. 
Nem hiszem, hogy saját jószántából valaha is megbuk
tatott volna valakit, bár ezt egy évfolyamtársamnak si
került kivívnia azon a bizonyos ötödéves szigorlaton, 
persze nem a klimatológiai részből! Amikor eljött az 
államvizsga ideje, s azt kérdeztük tőle, hogyan és meny

EGY VOLT M AJDNEM -TANÁRSEGÉD EMLÉKEI 
D O B O SI TANÁR ÚRRÓL
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nyit készüljünk rá, meghökkentő könnyedséggel m ond
ta, most már semennyit.

-  Öt évig erre készültek — volt a magyarázat a vá
laszához. A meteorológusképzés akkor elsősorban a 
matematika-fizika szakra alapozott harmadikszakos for
mán alapult. A nagy létszám ú mat-fizes előadások és 
Dési meglehetősen távolságtartó és merev bevezetése 
után egyedi, meseszerű hangulata volt Dobosi óráinak. 
A félhomályos szobában tartott előadások inkább 
emlékeztettek baráti összejövetelre, mint kötött, egykor 
majd szigorlattal végződő kemény stúdiumra, m ár csak 
azért is, mert egy kis asztalt ültünk körül, amin eléggé 
nehézkes volt a jegyzetelés. Ha nagyon sokan jöttünk 
órára, öten, talán hatan, akkor a későn jövőknek már 
csak a kedvenc díványon ju to tt hely. A választott téma 
elmondása is inkább csak filozofálás volt a lehetséges 
problémákról, feladatokról, mint az anyag szigorú sor
rendben felépített tárgyalása. Ebben biztos benne volt a 
Tanár Úr egyénisége. Dobosi Zoltán szerény, vissza
húzódó ember volt. Tudományát nem erőszakosan, 
inkább egy kis bocsánatkéréssel adta elő. Álláspontját 
soha, de még a rideg tényeket se erőltette rá a hall
gatókra. Tájékoztatott, s lehetőséget adott a kétkedésre, 
az elhangzottak átgondolására, akár esetleg visszau
tasítására is. Ez meglepő volt, az akkor a meglehetősen 
poroszos mat-fizes képzés útvesztőiben tébláboló első, 
másodéves hallgatóknak. Szerénysége és óvatosan visz- 
szahúzódó természete nem  jelentette azt, hogy tájé
kozatlan vagy felkészületlen lett volna. Vaskos, Felméry 
Lászlóval közösen írt Éghajlaton jegyzete akkor szá
momra maga volt az elérhetetlen kihívás. M egtanul- 
hatatlan mennyiségű anyagnak tűnt. Amikor először 
vettem a kezembe, nem gondoltam, hogy egyszer majd 
abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy a profesz- 
szorommal közösen írhatok egyetemi jegyzetet.

Amikor belecsöppentem az egyetemi oktató életébe, a 
Tanszéknek egyszerre kellett szembenézni két új fela
dattal, ha lehet mondani, kihívással. Akkor indult a föld- 
tudományi közös képzés és a meteorológus II., katonai 
tanfolyam. Dobosi nem hezitált, mindkét képzésben 
adott feladatot számomra. Ha maradunk a katonás 
megközelítésnél, mondhatom, minden fronton az első 
vonalban vetett be. A földtudós palánták féléves 
bevezetést kaptak a meteorológiába. Nem volt leírva 
sehol, de mindenki, főleg a hallgatók úgy tudták, úgy 
gondolták, hogy ők geológus jelöltek. Nem volt könnyű 
némi érdeklődést kiváltani belőlük a meteorológia iránt. 
Az elvárható minimális tiszteletről nem is beszélve. 
Professzorom nem vette fel a kesztyűt, rám hagyta a 
vizsgáztatást, én meg győzködhettem egyenként a hall
gatókat, hogy talán nem  haszontalan a légkörtani 
ismeretek elsajátítása. Kifelé persze mi is az oktalan 
értetlenkedő benyomását keltettük, mivel a Tanszék 
próbált harcolni a kötelező őslénytan ellen. Dobosi pro
fesszor igyekezett védeni a Tanszék és a jövendő m ete

orológusok érdekeit és tekintélyét, amennyire lehetett, 
a viharos geológus szélben. Egyszer-kétszer még 
tananyag-egyeztető megbeszélésre is elküldött profesz- 
szorom, ahol a geológus kolléga nem értette hozzáállá
sunkat, s ennek megfelelően próbált meggyőzni az ős
lénytan fontosságáról.

Mivel a meteorológia vizsgaköteles tárgy volt vagy 
negyven földtudós-jelölt elsősősnek, erős volt az igény 
a hallgatók között, hogy kapjanak valami írott anyagot. 
Nekem jutott a feladat, hogy készítsek valami oktatási 
segédletet. Gyorsan előállítható dologként stencil 
jöhetett szóba. Ez a sokszorosítási módszer kb. 200 
példány elkészítését tette lehetővé, amihez akkoriban 
külön lektori, cenzori engedély kellett. Mivel új képzési 
rendszer indult el hamar megvolt az engedély a jegyzet 
elkészítésére is, aminek szintén nagyobb része rám 
maradt. Dobosi elm ondta, hogy ő mire gondolt. 
Felvázolta elképzeléseit, s hagyta, tegyem a dolgom, 
nem korlátozta se a fantáziámat, se az alkotó kedvemet. 
A munka mellet nem volt elhanyagolható öröm, hogy a 
jegyzetért kapott díj nagyobb részét is nekem ítélte a 
Professzor Úr. Akkor azt hittem egy főnök már csak 
ilyen. Nemcsak ebben volt nagyvonalú. Akkoriban a 
lehetséges mellékes pénzt, ma úgy mondanánk 
szerződéses juttatás, kk-nak hívták. Dobosinak komoly 
összegű külső megbízásai voltak paleoklimatológiai 
kutatásokra, a részleteket én nem ismertem, nem is vont 
bele ezekbe a munkákba, ennek ellenére engem is bevett 
a kk-ba. Nagy meglepetés volt, hogy már az első kará
csonyon én is kaptam extra juttatást.

Több mat-fizes oktató óráján általában ott ültek a 
tanársegédek is, gondoltam Dobosi is jó  néven veszi, ha 
elkísérem előadására. Ez nem igazán tetszett neki, 
inkább zavarban volt, hogy egy „szakember” ül az 
óráján, ezt többször szóvá is tette. Az órán elhangzot
taknál sokkal tanulságosabbak voltak az órára menet
kor, szünetben elejtett megjegyzései. Kevesen tudják, 
hogy a Meteorológiai Világszervezet egykori főtitkára, 
Arthur Davies az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
díszdoktora. Ahhoz, hogy ezt a ritkán adományozott 
címet megkaphassa egy ízig-vérig bürokrata, Davies 
még egyetemi doktor se volt, Dobosi Zoltánnak kemény 
csatákat kellett vívnia a Természettudományi Kar hatal
masaival, mivel akkor úgy gondolta, ez a magyar mete
orológia érdeke. A kari tanácsban elhangzott vitákról, 
háttéralkukról mesélt nekem az óraközi szünetekben. 
Tátott szájjal hallgattam ezeket a nem feltétlenül rám 
tartozó, és semmiképp se publikus dolgokat. Nem 
tudom, miért osztotta meg velem, lehet, hogy csak első 
indulatát vezette le. Már amennyiben voltak indulatai. 
Dühösnek például sose láttam. Egyszer-kétszer Erdős 
tanár úrra akadt ki, de az is nagyon szolid volt. A dolog 
végül sikerült, Arthur Davies díszdoktor lett az ELTE-n. 
Hogy megérte-e a fáradságot, nem tudom. Addigra már 
nem voltam a Tanszék munkatársa. Annyit tudok, hogy
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az évek folyamán elhalványult ennek emléke, mert 
amikor felmerült annak a gondolata, hogy kapjon 
Schenzl Guido díjat, mint az erre rendelt Bizottság 
titkára meglepődve tapasztaltam, hogy volt, aki ezt nem 
érezte mellette szóló érvnek.

Dobosi bizalma irántam másban is megmutatkozott. 
A Tanszéknek nem voltak különösen nagyobb anyagi 
eszközei egyéb műszaki, technikai dolgok beszerzésére. 
Én akkoriban írtam egy doktori értekezést. Mint gyakor
noknak tulajdonképp ez volt a feladatom. Szélcsatorna 
modellezéssel foglalkoztam. Ehhez kellettek bizonyos 
eszközök, anyagok. A beszerzés akkor is úgy ment, 
ahogy most, vagy a számlát kellett aláíratni a főnökkel, 
vagy a megrendelőt. Amikor előadtam, hogy mire van 
szükségem, Dobosi szó nélkül aláírt egy üres papírt, 
hogy írjam fölé, mi kell és intézkedjek. Csak a maxi
mális összeget határozta meg, hogy mi fölé ne menjek. 
Későbbi pályafutásom során erős nosztalgiával gondol
tam vissza ezekre az esetekre.

Ennyi év távlatából felmerül a kérdés vajon tanult-e 
valamit az emlékező Dobosi Zoltántól. Persze nem a 
konkrét tantárgyi dolgokra gondolok. A válasz azt hi
szem igen, de én elsősorban a szerény emberi hozzáál
lásra, a kitartásra, s nem szégyellem kimondani a bölcs 
kompromisszumok tudatos vállalására is gondolok.

Száva-Kováts József professzor 1946-ban hívta meg 
gyakornoknak az alakulófélben lévő Légkörtani és 
Éghajlattani (1953-tól M eteorológiai) Tanszékre 
Dobosi Zoltánt, akinek egész további életpályája ehhez 
a munkahelyhez kapcsolódott. A tanszék egyik -  a 
meteorológus-képzés kezdetéig, 1950-ig legfontosabb -  
oktatási feladata volt, hogy a földrajz szakos tanárjelöl
teket beavassa a légkörtan alapismereteibe. Ezt a célt 
szolgálták az első évfolyam tanrendjében kötelezően 
előírt „Éghajlattan” és „A Föld éghajlati képe” c. tár
gyak, amelyeknek előadásait negyedszázadon át Dobosi 
Zoltán tartotta. A budapesti egyetemről e nemzedéknyi 
idő alatt kikerült sok száz -  részben még ma is aktív -  
földrajztanár tehát neki köszönheti meteorológiai 
tudásának alapelemeit. Dobosi Zoltánt tudományos 
kutatásainak két fontos iránya -  egyrészt a mikroklima- 
tológia, másrészt a kontinensvándorlás és a klímaválto
zások kapcsolatának vizsgálata -  ugyancsak szoros szá
lakkal fűzte a geográfiához és a geológiához. így 
korántsem tekinthető pusztán nevezéktani furcsaságnak, 
hogy 1973-ban az MTA-tól elnyert legmagasabb tudo
mányos fokozat révén a földrajztudomány doktora lett.

Jómagam elsőéves gólyaként 1959-ben találkoztam 
először Dobosi tanár úrral. Bár sohasem tartott kataló
gust, és az a hír járta, hogy nála megbukni a lehetetlen
nel határos, előadásaira mégis mindig sokan gyűltek a

Nekem lehetőséget adott olyan dolgokba való bele 
látásra, amire valószínűleg nem lett volna alkalmam, 
ha nem mellette kezdem a szakmát. Lehetett tőle ta
nulni, de oda kellett rá figyelni. M int kutató azt vallot
ta, hogy ha valakit érdekel egy téma, s abban fantáziát 
lát nem szabad abba hagyni. Nem szabad egyik 
témáról, a másikra ugrálni. A lassú kitartó munka töb
bet ér, mint ha valaki kiugró tehetség, de egyik témáról 
a másikra ugrál, s a végén semmi se születik az 
egészből.

Ma, amikor egy egyetemi tanszéken tucatjával rohan- 
gásznak a doktoranduszok, egyáltalán nem meglepő, ha 
bekerül egy új munkaerő, vagy ha egy, sokkal fiatalabb 
kollégával kell együttműködni. Amikor én odakerültem 
a Tanszékre már több mint húsz éve volt annak, hogy új 
ember került oda. Azt hiszem se Dobosi professzor úr, 
se a többiek igazán nem tudták kezelni ezt a helyzetet. 
Az utánam következőknél már természetesnek tűnt az 
ifjú kolléga jelenléte, s a Meteorológiai Tanszék is 
besorolt ebből a szempontból a többi tanszék közé. 
Úttörőnek lenni mindig nehéz, de megéri. Ennyi év 
távlatából már csak a szépre emlékezem. S hogy mi a 
másik, amiért hálás vagyok Dobosi professzornak, hát 
az maradjon az én titkom!

Dunkel Zoltán

Lóczy-terem padsoraiba. Legtöbb hallgatóját valószínű
leg az a lelkesedés, a tárgy iránt érzett nyilvánvaló 
szeretet ragadta meg, amellyel a klimatológia törvény- 
szerűségeit -  matfizes háttér nélkül is érthető módon -  
megvilágította. így aztán nem meglepő, hogy akadtunk 
néhányan, akik érdemesnek tartottuk a biológia-föld
rajz szakosok heti 36 órás kötelező penzumán túl a 
második félévre meghirdetett „M ikroklim atológia” 
című speciálkollégiumát is fölvenni. Persze vajmi kevés 
fogalmunk volt egy „spéci” mibenlétéről; jobbára vala
mi szűkebb körű előadásra számítottunk. Amit viszont 
Dobosi tanár úrtól kaptunk, az egészen más volt, igazi 
meglepetést okozott. A felsőoktatás akkori, mereven 
tekintély-elvű világában már az is teljesen szokatlan 
volt, hogy egyenrangú félként, kollégaként fogadott és 
udvariasan leültetett a szobájában bennünket, tudatlan, 
kezdő egyetemistákat. A speciális kollégium pedig 
hétről-hétre inkább hasonlított beszélgetésre, mint 
hagyományos előadásra. A kis kerek asztalra, amelyet 
körülültünk, rákerültek neves külföldi szerzők könyvei, 
érdekes folyóirat-cikkek, fontos adatforrások. Fény 
derült nyitott kérdésekre, olyan problémákra, amelyeket 
érdemes lenne megvizsgálni, amivel szorgos munka 
árán akár egy hallgató is tudományos eredményt érhetne 
el. Ilyenfajta téma-ötletekből mindig bőven akadt 
Dobosi tanár úr tarsolyában. A speckoll egyik óráján ő

EMLÉKEZÉS DOBOSI TANÁR ÚRRA



8 LÉGKÖR -  54. évf. 2009. 4. szám

adta kezembe Kratzer városklíma-monográfiáját, rámu
tatva, mi mindent kellene még Budapest példáján tanul
mányozni. Megfogadtam a tanácsát, és másfél év múlva 
így jelenhetett meg életem első publikációja -  még 
hozzá mindjárt az Időjárásban! Ám ehhez szükség volt 
arra is, hogy Dobosi tanár úr végtelen türelemmel 
bevezessen a kutatómunka ezernyi apró műhelytitkába: 
hogyan kell a szakirodalmat tanulmányozni, idézni, 
hivatkozni, összefoglalni, folyóiratcikket megfogalmaz
ni, adatforrásokat kezelni stb.. Később, amikor szakdol
gozatomhoz, majd doktori értekezésemhez az OMI 
berkeiből kellett valakitől tanácsot vagy nehezen hoz
záférhető, publikálatlan adatokat kérnem, időt és fárad
ságot nem kímélve egyengette utamat, javamra fordítva, 
hogy neki minden meteorológus jó  ismerőse -  korábbi 
tanítványa vagy kollégája -  volt. Az ő buzdításának kö
szönhettem azt is, hogy volt merszem a biológia-földrajz 
szakkal párhuzamosan belevágni a m eteorológus
képzés nagy szellemi kalandjába, ami azután pályafutá
som első évtizedeit meghatározta.

Dobosi Zoltán 1971-ben lett a Meteorológiai Tanszék 
vezetője, miután Dési Frigyes -  energiája és politikai 
befolyása fogytán lévén -  kénytelen volt egyetemi pozí
ciójától megválni. Elképzelni is nehéz nagyobb kont
rasztot, mint ami kettejük személyisége, fizikai és lelki 
alkata, jelleme között volt. Ennek érzékeltetésére hadd 
idézzek fel egy olyan epizódot, amelynek hátterét az

akkori sötét történelmi időkben kell keresnünk. A Me
teorológiai Tanszék alapító professzorát, Száva-Kováts 
Józsefet 1953 tavaszán koholt vádak alapján elhurcolta 
lakásáról és bebörtönözte a rettegett ÁVH. Másfél év 
múltán szabadult ugyan, de többé sem állást, sem pub
likációs lehetőséget nem kapott, és a meteorológia 
intézményeinek a tájékára se mehetett: a szó orwelli 
értelmében „unpersonná” vált. Ezt a helyzetet Dési -  
hatalmának teljében -  nyilván feloldhatta volna, ám 
ennél mi sem állt tőle távolabb. Karakterisztikus az a 
fagyos „jellemzés”, amelyet elődjéről a minisztérium 
kérésére adott; ez Simon Antal Dési-monográfiájának 
56. lapján olvasható. Ezzel szemben Dobosi -  már 
egyetemi tanárként -  1975-ben a tanszék jubileumi 
ünnepségére díszvendégnek hívta meg, meleg hangon 
köszöntötte és méltatta az akkor 77. évében járó Száva- 
Kováts Józsefet, így adva neki élete alkonyán késői 
elégtételt. Számomra azért is maradt emlékezetes az 
esemény, mert ez volt az egyetlen alkalom, amikor 
láthattam a szakmai közéletből száműzött professzort, 
akinek egyetemi tankönyvéből valaha sokat tanultam.

Dobosi Zoltán nem csupán kiváló tudós és tanár, 
hanem ennél is több: a szó szoros értelmében nemes 
lelkű, nagyon-nagyon jó  ember volt, akinek emléke 
előtt a meteorológusok mellett egykori földrajzos 
tanítványai is tisztelettel hajtanak fejet.

Próbáld Ferenc

D obosi Zoltán p u b lik á c ió s  te v é k e n y sé g e
Az Időjárás c. folyóiratban megjelent 
cikkek, személyével kapcsolatos 
közlemények

1. Dobosi Z., 1939: Néhány meteo
rológiai jelenség magyarázat az 
anyag kinetikus elm élete alapján. 
Időjárás XLIII, 180-182.

2. Dobosi Zoltán alkalmaztatása. Sze
mélyi hírek, Időjárás, 1939, 
XLIII, 166. oldal.

3. Dobosi Zoltán kinevezése gyakor
nokká. Személyi hírek, Időjárás,
1940, XLIV, 279. oldal.

4. Dobosi Zoltán asszisztensi kine
vezése. Személyi hírek, Időjárás,
1941, XLIV, 265. oldal.

5. A m. kir. földmívelésügyi minisz
térium  kísérletügyi ösztöndíjai 
1941-ben és 1942-ben. "Dobosi 
Zoltán 1942-re 200 P. aerológia 
ösztöndíjat kapott". Időjárás,
1942, 45. évfolyam, 265. oldal.

6. Dobosi Z., 1942: A korrelációszá
mítás alkalmazása a földmívelési 
meteorológiában. Előadások: Ki
rályi Magyar Természettudomá

nyi T ársulat M ezőgazdasági 
Szakosztálya, 1942. február 19., 
Időjárás 45. évfolyam, 45. oldal.

7. Dobosi Z., 1942: Németországi ta
nulmányút tapasztalatai a hosszú
idejű prognózis kérdésében. Előa
dások, M eteorológiai Intézet házi 
kollokviumai, 1942. december 1 L, 
Időjárás 45. évfolyam, 45. oldal.

8. Dobosi Z., 1943: Az időjárás előre
jelzése hosszú időtartamra. Elő
adások: M agyar M eteorológiai 
Társaság Szakülése, 1943. 
február 9., Időjárás 46, 37. oldal.

9. Dobosi Z., 1944: Felhőmagasságok
Budapest felett. Időjárás 48(1-2), 
1- 1 1 .

10. Dobosi Z., 1946: A hosszabb tar
tamú időjelzések beválási valószí
nűsége. Előadások: Magyar Me
teorológiai Társaság őszi ülései, 
1946. március 12., Időjárás 50(1- 
8), 50. oldal.

11. Béli B., 1946: A Magyar Meteo
rológiai Társaság ügyei. Időjárás 
50(1-8), 46-49. "Dobosi Zoltán a

M eteorológiai Társaság Szám- 
vizsgáló Bizottság tagja."

12. Dobosi Z., 1948: Két új mikrokli-
matikus mérőrendszer. Előadá
sok, Időjárás 52(10-12), 233. 
oldal.

13. M eteorológiai előadások a hazai
egyetem ek 1948/49 tanévének 
őszi félévében. „Pázmány Péter 
Tudományegyetem: Dobosi Zol
tán, Légkörtani gyakorlatok: az 
észlelési anyag éghajlati feldol
gozása, 2 óra gyakorlat” Időjárás, 
1948, 52(10-12), 214. oldal.

14. Meteorológiai előadások a hazai
egyetem ek 1948/49 tanévének 
tavaszi félévében. „Pázmány Pé
ter Tudományegyetem: Dr. Do
bosi Zoltán, Légkörtani gyakorla
tok: időjárási térképek készítése 
és elemzése, 2 óra gyakorlat” 
Időjárás, 1949, 53(3-4), 137. 
oldal.

15. Dobosi Z., 1950: A mikroklíma és a
talajfelszín hőháztartásának ösz- 
szefüggése. Előadások: MMT
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Agrometeorológiai Szakosztály, 
1950. január 24., Időjárás 54(1- 
2), 55. oldal.

16. Dobosi Z., 1952: Egy mikrokli-
matikus jelenség értelmezése a 
talajfelszín hőháztartása alapján. 
Előadások, Időjárás 56(11-12), 
390. oldal.

17. Dobosi Z., 1955: Mikroklimatikus
sugárzásm érések m ódja fehér
fekete gömbű inszolációs hőmé
rővel. Időjárás 59(3), 148-152.

18. Dobosi Z., 1955: A talajfelszín hő
háztartása és annak mérése. 
Időjárás 59(5), 292-298.

19. Dobosi Z., 1956: A függőleges
hőáramok szerepe a léghőmérsék
let napi menetének kialakítá
sában. Időjárás 60(1), 45-51.

20. Dobosi Z., 1956: Kritérium a függő
mikroklíma jelenségének megál
lapításához. Időjárás 60(5), 287- 
291.

21. Dobosi Z., 1957: Vizsgálatok egy
hazai talajfelszín sugárzási mér
legéről. Időjárás 61(2), 260-265.

22. Dobosi Z., 1957: A napfénytartam
és a globális sugárzás összefüggé
sei M agyarországon. Időjárás 
61(5), 347-356.

23. Dobosi Z., 1957: A talajközeli lég
réteg hőmérséklet pulzációk tük
röződése az Assmann-műszer ada
taiban. Időjárás 62(3), 169-171.

24. Dobosi, Z. és Takács, L., 1958:
A  globális sugárzás eloszlása Ma
gyarországon. Időjárás 63(2), 82- 
84.

25. Dobosi Z., 1959: A mikroadvekció
jelentkezése a talaj közeli légré
tegben. Időjárás 63(4), 222-225.

26. Dobosi Z., 1959: A borultság sze
repe Budapest felett. Időjárás 
63(5), 293-298.

27. Dobosi Z., 1960: Vizsgálatok a talaj
közeli légréteg szélsőséges hő
mérsékletéről. Időjárás 64(3), 
164-170.

28. Dobosi Z., 1961: Megjegyzések az
albedó klimatológiai alkalmazá
sához. Időjárás 65(6), 364-366.

29. Borhidi A. és Dobosi Z., 1967:
A felszíni albedó területi eloszlá
sa M agyarországon. Időjárás 
71(3), 150-157.

30. Dobosi Z., 1975: A meteorológus
képzés kérdései és környezet- 
védelm i vonatkozásai. Időjárás 
79(3), 191-192.

31. Dobosi Z., 1978: A Föld-légkör

rendszer sugárzási egyenlege és a 
klímaövek eltolódása. (Angol 
nyelven.) Időjárás 82(5), 257-262.

Cikkek az egyetem kiadványaiban: 
Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae Sectio Geologica

1. Dobosi, Z., 1960: Untersuchung dér
representativitát einer Mikrokli- 
mastation. A nnales... 3 (1959, 
1960), 19-26.

2. Dobosi, Z., 1973: Investigations on
the territorial distribution of the 
global radiation over Hungary. 
Annales... 16 (2 figs, 2 tables), 
81-86.

3. Dobosi, Z., 1974: Computation of
the long-wave radiation balance 
for Hungarian surfaces. A nna
les... 17 (1973, 1974), 123-132.

4. Dobosi, Z., 1976: Investigations on
the areal distribution of surface 
albedo in Hungary. Annales... 18 
(14 figs), 131-142.

További cikkek a paleoklimatológia 
témaköréből:

1. Dobosi Z., 1958: Vizsgálatok a ta
lajközeli légrétegek hőmérsékleti 
viszonyairól. (A kandidátusi érte
kezés kivonata.) A Magyar Tudo
mányos Akadémia Agrártudomá
nyi Osztályának közleményei. 
Agrártudományi Közlemények 
13(1-2), 216-219.

2. Dobosi Z., 1973: Eljegesedések
kifejlődése az új globális tektoni
ka alapján. Geonómia és Bányá
szat 6(1-4), 189-192.

3. Dobosi Z., 1973: Vizsgálatok
Eurázsia felszínének pleiszto
cénkori albedóiról. Geonómia és 
Bányászat 6(1-4), 183-188.

4. Dobosi, Z., 1974: Continental drift
and radiation balance o f the 
Earth. Acta Geologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 18(1-2), 
75-78.

5. Dobosi, Z., 1974: Earth's pulsation
and climate changes. Acta Geolo
gica A cadem iae Scientiarum  
Hungaricae 18(1-2), 55-68.

6. Dobosi, Z. and Járai-Komlódi, M.,
1974: Investigations on the Upper 
Pleistocene Albedo of Eurasia. 
Acta Geologica Academiae Scien
tiarum Hungaricae 18(1-2), 91-98.

7. Dobosi, Z. és Géczy, B., 1976:
Műholdas sugárzásmérések pale-

oklimatológiai és paleontológiái 
vonatkozásai. (Paleontological 
and paleoclimatological implica
tions of satellite radiation measu
rements.) Geonóma és Bányászat 
(az MTA X. O sztály  K özle
ményei) 8, Budapest, 301-308.

8. Dobosi, Z. and Géczy, B., 1978:
Paleoclimatological and paleon
tological implications o f radiation 
measurements by satellites. In: 
Cyclicities. Theory and Practice. 
Commission on G eonomy of the 
Hungarian Academy o f Sciences, 
Budapest.

9. Dobosi Z., 1979: A neogén paleo-
klimatológiai szintézis globális 
vonatkozásban. Jelentés a konti
nensvándorlás klim atikus hatása
inak tanulmányozására c. paleo- 
klimatológiai kutatási program 
teljesítéséről. Központi Földtani 
Hivatal, Budapest, 62 oldal.

10. Dobosi Z., 1979: M agyarország
neogén klímája. Jelentés a konti
nensvándorlás klim atikus hatása
inak tanulmányozására c. paleo- 
klimatológiai kutatási program 
teljesítéséről. Központi Földtani 
Hivatal, Budapest, 78 oldal.

11. Dobosi Z., 1981: Az ó-pleisztocén
(200 000-900 év absz. Kor) pale- 
oklimatológiai szintézise globális 
vonatkozásban. M Á FI tanulmány, 
59 oldal, 10 ábra.

12. Dobosi Z., 1981: Az ó-pleisztocén
paleoklimatológiai szintézise M a
gyarország földrajzi helyére. 
MÁFI tanulmány, 64 oldal, 8 ábra.

13. Dobosi Z., 1981: Kontinensván
dorlás és éghajlat. MTA X. Osz
tály Közleményei, 14(2-4).

14. Dobosi, Z. and Géczy, B., 1981:
Paleoclimatological and paleon
tological implications o f radiation 
measurements by satellites. Acta 
Geologica A cadem iae Scien
tiarum Hungaricae 23, Budapest, 
208-209.

Könyv, könyvfejezet, jegyzet
1. Dobosi Z., 1947: Felhő „plafon

m agasságok” gyakorisága. In: 
Réthly A., B udapest éghajlata, 
A Budapesti központi gyógy- ás 
üdülőhelyi Bizottság, Rheuma és 
fürdőkutató Intézete Kiadványa, 
Budapest.

2. Száva-Kováts J. és Dobosi Z., 1948:
Talajközeli légállapotok irányítása
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a növénytermelés érdekében. A 
mikroklimatikus sugárzásmérés új 
módszere. (A new method in the 
measurement of radiation in mic- 
roclimate.), Budapest, PPT Lég- 
körtani Intézet kiadványai 2, Páz
mány Péter Tudományegyetem, 
Budapest.

3. Dobosi Z., 1948: A talajfelszín hő
forgalma Budapesten egynyári 
napon. In: Száva-Kováts J. és 
Berényi D.: A talajm enti légréteg 
éghajlata. Mikroklíma és növény- 
klima, Országos M eteorológiai és 
Földmágnesességi Intézet, Budapest.

4. Dobosi Z., 1948: H őm érséklet
mérés mikrotérben. In: Száva- 
Kováts J. és Berényi D.: A talaj
menti légréteg éghajlata. Mikro
klíma és növényklima, Országos 
Meteorológiai és Földmágneses
ségi Intézet, Budapest.

5. Almár I., Bulla B., Dobosi Z.,
Dombai T., Góczán L., Göcsei I., H. 
Singer, Imrédi-Molnár L., J. Fucsik, 
Kádár L., Kéz A., Láng S., Marton 
B., Márton B., Miklós Gy., Molnár 
G„ Szabó L. és Tóth A., 1958: 
Földrajzi Zsebkönyv, Magyar 
Földrajzi Társaság, Budapest.

6. Dobosi Z., 1958, 1962: Éghajlattan.
Egységes Jegyzet, ELTE TTK, 
Tankönyvkiadó, Budapest.

7. Dobosi Z., 1963: A sugárzási mér
leg M agyarországon. (Orosz 
nyelven.) In: A Kárpátok hatása 
az Időjárásra. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 267-271.

8. Berényi, D., Dobosi Z. és Wagner
R., 1968: Klimatológia. Egységes 
egyetemi jegyzet, Tankönyv- 
kiadó, Budapest.

9. Dobosi Z. és Felméry L., 1971,
1976, 1977, 1984, 1994: Klima
tológia. Egyetemi jegyzet, ELTE 
TTK, Tankönyvkiadó, Budapest, 
500 oldal.

10. Dobosi Z., 1975: Adalékok a Bala
ton sugárzásklímájához. In: Réthly 
Antal emlékkönyv, Budapest.

11. Dobosi Z. és Dunkel Z., 1977,
1980: M eteorológia. Egyetemi 
jegyzet, ELTE TTK, Tankönyv- 
kiadó, Budapest.

További publikációk, előadások, 
ismeretterjesztő cikkek

1. Dobosi Z., 1947: Hogyan lehet az 
időjárást hosszabb időre előre
jelezni? A M agyar Földrajzi

Társaság Zsebkönyve, Budapest, 
19-25

2. Dobosi Z., 1952: A légkör füg
gőleges hőm érséklet eloszlásának 
egy kérdése. (Hozzászólás dr. 
Aujeszky L ászló  előadásához.) 
MTA IV. O sztály Közleményei, 
Budapest.

3. Dobosi Z., 1956: Egy mikroklima
tikus jelenség értelmezése a talaj- 
felszín hőháztartása  alapján. 
MTA M űszaki Tudományok Osz
tálya Közleményei X(3-4).

4. Dobosi Z., 1959: Az éghajlat egzakt
tárgyalása a földrajz szakon. 
Felsőoktatási Szemle VII, 385-388.

5. Dobosi Z., 1962: Az éghajlattan ok
tatása a földrajz szakon. Felsőok
tatási Szemle X.

6. Dobosi Z., 1962: A puszta talajfel
szín hőháztartásának problémái. 
MTA IV. Osztály Közleményei, 
Budapest.

7. Dobosi Z. és Takács L., 1967:
A globális sugárzás 50 évi számí
tott átlagértékei. OMI referátum.

8. Dobosi Z. és. Rákóczi F., 1968: Az
egyetem i és egyetem en kívüli 
m eteorológusképzésről. Felső- 
oktatási Szemle XVII, 223-226.

9. Dobosi Z. és Felméry L., 1969:
A csapadék keletkezése és fajtái. 
Felsőoktatási film, Budapest.

10. Dobosi, Z. and. Rákóczi, E , 1969:
Education and training of meteo
rologists in Hungary. WMO Bul
letin, Geneva, Switzerland 28-29.

11. Dobosi, Z. and Ulriksen, P , 1969:
Territorial distribution of global 
radiation over Chile. Publ. de De- 
parmento G eofisica de Universi- 
dad, Chile, Santiago de Chile.

12. Dobosi, Z., 1970: Education and
training of Class I. meteorological 
personnel in Climatology. Procee
dings o f the W M O/IAM AP 
Symposium on Higher Education 
and Training. Rome, Italy, WMO 
No. 278, TP. 156.

13. Dobosi Z„ 1971: Chile. Élet és
Tudomány.

14. Dobosi Z., 1974: Hozzászólás az
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IN MEMÓRIÁM DÉVÉNYI DEZSŐ

2009. november 26-a fekete betű
vel íródott be a magyar meteoro
lógia történetébe. Ezen a napon 
hirtelen és váratlanul vesztettük el 
kedves barátunkat, munkatársun
kat, Dévényi Dezsőt, akivel a föld
rajzi távolság ellenére is sokunknak 
-  régi ismerőseinek, kollégáinak -  
élő kapcsolata volt szinte az utolsó 
pillanatig.

Dévényi Dezső 1948. június 4-én 
született Keszthelyen. Szülővárosá
ba, ahol szülei éltek, s ahol közép
iskolai tanulmányait is végezte, 
mindig szeretettel járt vissza -  oda 
mindig hazament.

1973-ban az ELTE-n szerzett 
matematika-fizika tanári és meteo
rológus oklevelet. Egyetemi tanul
mányai után az Országos Meteo
rológiai Szolgálatnál helyezkedett 
el, ahol elsősorban dinamikus 
meteorológiával és ezen belül nu
merikus prognosztikai kutatásokkal 
foglalkozott. Elsődleges feladata 
volt a légköri folyamatok modelle
zése és a kapcsolódó sztochasztikus 
és dinamikus módszerek fejleszté
se. 1975-76-ban részt vett egy 
leningrádi, adatasszimilációs tanul
mányúton, majd néhány évvel ké
sőbb Eszak-Koreában m eghí
vottként elméleti meteorológiai 
előadásokat tartott -  mintegy fél 
éven keresztül.

1976-tól a Szolgálat Numerikus 
Experimentációs Csoportjának tag
ja, majd 1979 és 1984 között a

Központi Hivatal tudományos 
titkára. 1984-től több vezetői posz
tot is betöltött: a Hidrometeoro- 
lógiai Osztály, majd 1985-től a 
Numerikus Módszerfejlesztő Osz
tály, 1988-tól a Távelőrejelzési 
Osztály, majd 1991-től az Előrejel
ző Főosztály vezetője lett. A rábí
zott szakterületen mindig lelkiis
meretesen helytállt. Számos újsze
rű gondolatot, saját ötletet valósí
tott meg; ezek pedig vonzották 
számára az egyre újabb és újabb 
megoldandó feladatokat.

Emberileg mindig önmaga ma
radt: korrekt és kiszámítható. 
Beosztottaival is inkább családias, 
baráti kapcsolatra törekedett, a 
problémákat emberségesen, humor
ral, gyorsan és hatékonyan kezelte.

A fenti időszak alatt -  mintegy 
15 éven keresztül -  tanított az egye
temen, s Gulyás Ottóval közösen 
készítették az 1988-ban, a Tan- 
könyvkiadó gondozásában is meg
jelent, „Matematikai statisztikai 
módszerek a m eteorológiában” 
című egyetemi tankönyvüket. Ezzel 
a jegyzettel elnyerték az MMT 
Szakirodalmi Nívódíját.

1983 és 2001 között 14 meteoro
lógus hallgató szakdolgozati mun
káját segítette témavezetőként. 
Mintegy harmaduk a Meteorológiai 
Szolgálatnál dolgozik ma is, kü
lönböző szakterületeken, de vannak 
köztük szép számmal külföldön

nevet szerzett kutató tudósok épp
úgy, mint a m agán-meteorológia 
területére tért egykori tanítványok 
is. Két, ma már Amerikában élő 
szakember PhD témavezetése is az 
ő nevéhez kötődik.

Dezső szenvedélyesen kutatta a 
meteorológia matematikai hátterét. 
O kezdeményezte az első magyar- 
országi numerikus előrejelző m o
dell adaptálását, s ennek jegyében 
született meg a „svéd m odell” , 
amely az első operatív alkalm azás
ban álló numerikus előrejelző  
modell volt Magyarországon. Kez
deményező szerepet vállalt az 
1991-ben elindult A LA D IN  
projektben, mely jelenleg is kulcs- 
fontosságú a Szolgálat numerikus 
prognosztikai tevékenységében.

1991-ben szerezte meg az MTA 
kandidátusi minősítését „M űholdas 
adatok alkalmazása a meteorológiai 
mezők objektív analízisében” cím ű 
disszertációjának m egvédésével. 
M ég abban az évben az Egyesült 
Államokbeli Colorado államban 
vállalt kutatói tevékenységet, a 
NOAA Előrejelző Rendszerek La
boratóriumában (Forecast Systems 
Laboratory), ahol 1993-ig dolgo
zott. 1994-ben elvállalta az OM SZ 
elnökhelyettesi feladatait, így — 
mint később kiderült, átmeneti idő
re -  hazatért, M agyarországra. 
Akárcsak a doktori cím ét vagy 
korábbi, kiemelt státuszait, ezt a
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vezetői pozíciót sem tekintette saját 
érdemének, hanem sokkal inkább 
kötelességtudattal vállalt feladat
nak. 1995-ig szolgált elnökhelyet
tesként, majd, a negyvenes éveinek 
derekán családjával együtt úgy 
döntött, hogy munkáját A m eri
kában, Boulderben a már korábban 
megismert NOAA intézetben foly
tatja. A tengerentúlra költöztek, s 
ezzel mindannyiuk élete megválto
zott. Munkáját ezután teljes egé
szében a dinamikus modellezési 
fejlesztési és kutatási területnek 
szentelte, a numerikus előrejelzés 
adatasszimilációjának tém aköré
ben. Becsülendő, hogy ebben az 
életkorban és ilyen szakmai elis
mertséggel a háta mögött is haj
landó és képes volt merőben új 
utakra lépni.

1996-ban kandidátusi cím ét PhD 
fokozatként ismerték el az ELTE-n, 
valamint doktori habilitációs vizs
gát tett. Igazat megvallva, Dezső 
eme fokozat nélkül is, m ár jóval ko

rábban kivívta a hazai és nemzet
közi szakemberek széles közössé
gének elismerését.

Lélekben sosem szakadt el hazá
jától, s tudatosan törekedett fenn
tartani a lehetőségét annak, hogy 
egyszer visszatérjen. Szerette és tá
mogatta az arra érdemes fiatalokat, 
a velük való foglalkozást, szakmai 
felkarolásukat is szívügyének te
kintette. Az ő javaslatára szervezték 
meg 2009 júniusában Visegrádon 
az első  m agyarországi klímadi
namikai nyári iskolát is.

3 könyv, 20, referált folyóiratban 
megjelent cikk, és 55 lektorált kon
ferencia-cikk és más publikáció 
őrzi a nevét.

D ezső hihetetlenül sokoldalú 
egyéniség, kivételesen jó  beszélge
tőpartner, m űvelt, tájékozott és 
minden iránt érdeklődő volt. Ame
rikában élő honfitársaival is -  épp
úgy, m int magyarországi és kül
földi kutatókkal, kollégákkal, volt 
munkatársaival, folyamatosan tar

totta a kapcsolatot. Amikor tehette, 
igyekezett részt venni magyar- 
országi rendezvényeken is, nemré
giben így találkoztunk vele Dobosi 
professzor emlékülésén a Szolgálat 
székházában. Hihetetlen, hogy töb
bé nem várhatjuk sem a vele való 
találkozást, sem kedves, humoros 
leveleit. Mindannyian, akik ismer
tük őt, szeretettel őrizzük emlékét.

Sáhó Ágnes

„Felettünk az ég...”
- digitális fotópályázat eredm énye

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkal
mából szervezett ünnepségen került sor a Vas Megyei Polgári 
Védelmi Szövetség, a Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület 
és a Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoport 
által hirdetett digitális fotópályázat díjkiosztására 2009. októ
ber 14-én Szombathelyen, a Nyitra Utcai Általános M űve
lődési Központban.

A „Felettünk az ég ...”  cím m el kiírt pályázaton az űrkuta
tással, csillagászattal, magas és alacsony légköri je lenségek
kel, az ezek észleléséhez szükséges felszerelésekkel, eszkö
zökkel, valamint a légi közlekedéssel, a levegő élővilágával 
kapcsolatos pályaművekkel lehetett indulni, amelyek a világ 
bármely pontján, de 2008. január 1-je után készültek. A  pályá
zat a tém ája remek lehetőséget nyújtott a Meteorológiai Társa
ság tagjai számára, -  akik gyakran fényképeznek -  hogy leg
jobb felvételeikkel induljanak a versenyben.

A pályázat értékelése három  kategóriában történt. A k is
diákok kategóriában (6-12 éves korig) díjazott: U nger Fanni 
(Reguly Antal Általános Iskola, Szombathely), Reggel az 
ablakból című műve. A diákok kategóriában (12 -18  éves 
korig) díjazott: Tuboly Zoltán (Mindszenty József Á ltalános 
Iskola és Gimnázium, Zalaegerszeg), Sugárzó napsütés című 
képe. A felnőttek kategóriában (18 éves kor felett) díjazottak: 
I. hely: Gecseg Andrea, Égi seregek című képe, II. hely: Kúti 
Zsuzsanna, Szivárvány cím ű műve, III. hely: K eresztes 
Angéla, Felhőtenger vörösben című műve. A zsűri különdíjat 
is osztott, amelyet Ferencz Róbert, Zeus haragja cím ű képe

kapott. Maguk a képek a http://vas.katasztrofavedelem.hu/ 
oldalon keresztül is megtekinthetők és letölthetők. A díjazot
tak közül az I. és a II. helyezett a Magyar Meteorológiai 
Társaság tagja. A következő évben kiírandó pályázatra talán a 
társaság más tagjai is neveznek a digitális képeikkel, hogy 
megnehezítsék a bírálók dolgát.

Kúti Zsuzsanna 
Magyar Meteorológiai Társaság 

Szombathelyi Csoport titkára

Égi seregek 
(Gecseg Andrea)

Szivárvány 
(Kúti Zsuzsanna)
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JÚNIUSI ÁRVÍZ A FELSŐ -RÁBA VÍZGYŰJTŐN

Bevezetés
2009. június végén -  június 24. és július 3. között — ár
hullám vonult le több nyugat-magyarországi folyón 
(Murán, Rábán, Lajtán, Pinkán). A Rábán Szentgott- 
hárdnál és Körmendnél még nem mértek olyan magas 
vízállást, mint 2009. június 25-én, illetve 26-án. A vé
dekezés több mint egy hétig tartott, az átmenti apadást 
újabb és újabb áradás követte. A következőkben áttek
intjük az árhullám kialakulásának időjárási feltételeit, és 
bemutatjuk a Felső-Rába vízgyűjtőn az árhullámok 
hidrológiai szempontok szerinti nyomon-követését, a 
védekezés fontosabb feladatait, lépéseit.

A vízgyűjtő hidrológiai jellemzése
A Rába a Duna egyik legjelentősebb magyarországi 
mellékfolyója. Ausztriában az Alpok délkeleti lejtőjén 
ered. Alsószölnöknél lép hazánk területére, és Szent- 
gotthárdon egyesül a nála kétszer nagyobb Lapincs 
folyóval. Kelet felé haladva Körmenden keresztül, az 
átlag 2,5 km széles völgyben éri el Rábahídvéget, majd 
azután északi irányba fordulva ju t el Sárvárig. Onnan 
északkeleti irányban a Kisalföldön át halad tovább, és 
Győrnél torkollik a Mosoni-Dunába. A Nyugat-dunán
túli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésé
be az országhatár-Sárvár közötti folyószakasz tartozik. 
A sárvári vízmérceszelvény fölötti, részben Ausztriában 
és részben Magyarországon húzódó Rába szakaszt 
általában Felső-Rábának nevezik.

A Felső-Rába vízgyűjtő területe 5566 km2, melynek 
75%-a Ausztriában található. A vízgyűjtő felszíne válto
zatos. ENY-i peremén a Stájer Peremhegység magas
hegységi jellegű (legmagasabb pontja: Stuhleck, 
1782 mAf), folytatása a Stájer medence és a Dél- 
Burgenlandi-dombság, majd Sárvár környéke pedig már 
sík vidéknek tekinthető.

A Rába folyó a vízgyűjtő Ny-i, D-i és K-i határa kö
zelében, óriási félkörívet leírva folyik. Jobboldali víz
gyűjtő területe jelentéktelen. Jelentős jobb oldali mel
lékfolyója nincs. Szentgotthárdtól Csákánydoroszlóig a 
Rába a 3-5 km széles, lapos völgyének jobb szélén 
folyik. Ezen a szakaszon a völgy bal szélén a Lahn- 
Vörös patak gyűjti össze a bal vízgyűjtő vízfolyásainak 
vizét. Csákánydoroszló és Körmend között a Rába folyó 
átvág a völgy bal oldalára és Sárvárig a völgy ezen 
oldalán folyik. E szakaszon a Csömöc-Herpenyő gyűjti 
össze a jobb oldali vízgyűjtő kisebb patakjainak a vizét. 
A bal oldali vízgyűjtőn számos jelentős, a peremhe
gységben eredő mellékfolyót találunk. A Weizbach, a 
Lapincs, a Pinka és a Gyöngyös közül a legjelentősebb 
a Lapincs, amely a hozzá hasonlóan bővizű és nagy víz
gyűjtő területű Feistritzet felvéve Szentgotthárdon

torkollik a Rábába. A torkolatnál a Rábánál bővebb 
vizű, minthogy vízgyűjtő területe is kétszer nagyobb a 
Rába addigi vízgyűjtőterületénél.

A Felső-Rába többnyire ősállapotúnak mondható, 
mivel mindössze 16%-a szabályozott. A folyószakaszra, 
mint sajátosság a szélsőséges vízjárás a jellemző. A 
legkisebb és a legnagyobb vízhozama között igen nagy 
a különbség. Körmendnél ezek az értékek 3 -5  m3/s és 
1000 m 3/s, vagyis a legnagyobb vízhozam két-három- 
százszorosa is lehet a legkisebb vízhozamnak.

A beszivárgási viszonyokat a talajfelszín vízzáróságá- 
nak mértéke jellemzi. A vízgyűjtőn a talajok 30%-a víz
záró, 54%-a kissé áteresztő és csak 16% minősíthető 
áteresztőnek.

A Felső-Rába árvizeire a gyors összegyülekezés, 
heves, intenzív áradás, majd a szintén gyors apadás a 
jellemző. A csapadékhullást követően néhány óra után 
már megkezdődik az áradás. Az árvízi események egy- 
egy szelvényben általában csak 2-3 napig állnak fenn. 
A magyar Rába szakasz jellegzetessége, hogy a nagy
vizeinek szállításában fontos, esetenként nagyon jelen
tős szerepe van a völgynek. Ez a vízfolyás elégtelen 
vízszállító-képességéből, valamint a völgy topográ
fiájából következik. Az alsóbb szakaszon jelentős az 
árhullám ellapulása.

A múltbani árvízi események közül a legjelentősebb 
az 1965-ös volt. Ekkor jelentős károk keletkeztek a 
térségben, emberéleteket is követelt az árvíz. Ezt köve
tően épültek ki az árvízvédelmi fővédvonalak, illetve az 
önkormányzati védművek.

1996-ban is komoly árvíz vonult le a Rába völgyben. 
Ekkor a vízállások nem haladták meg az 1965-ös szin
teket, de igen nagy területű völgyi elöntések keletkez
tek. Az anyagi kár is jelentős volt.

2002-ben az Európai Unió támogatásával megépült a 
Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárd- Heiligenkreuz 
térségében. Az országhatáron átnyúló árvízvédelmi 
létesítmény a Lapincs folyó nagyobb árvizeinek egy 
részét Szentgotthárd megkerülésével vezeti el a Lahn 
patak völgyébe.

Az árhullám meteorológiai feltételei
Nyári árhullámhoz tartós és/vagy jelentős csapadék
tevékenység vezethet. Kisebb folyóknál nem feltétlenül 
szükséges árhullámot megelőző csapadékperiódus, egy- 
egy nap jelentősebb csapadék mennyisége is okozhat 
gyors áradást. Az 1000 km 2-nél kisebb vízgyűjtőjű kis- 
közepes vízfolyások hevesen áradó árhullámai néhány 
órás, félnapos esőből keletkeznek, az áradás a csapa
dékhullás alatt elindulhat, és a csapadék után pár órával 
már a tetőzés is bekövetkezhet. A 10000 km 2 nagyság
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rendű közepes folyók árvizei az 1-2 nap hosszúságú 
nagycsapadékból keletkeznek, és az árhullám 4 -5  nap 
alatt halad végig a folyón. A talaj állapota sem lényegte
len, hiszen telített talajon a csapadék nagy része 
lefolyik. A következőkben áttekintjük a megelőző 
időszak időjárási helyzeteit.

Június elején Eszak-Európa felett anticiklon húzódott, 
amelynek déli peremén ciklonális mező helyezkedett el. 
Ez a magasnyomás fokozatosan visszaszorult a Brit
szigetek majd Izland térségére, és ezzel egyidejűleg 
Európa nagy része felett június 5-től ciklonális hatások 
érvényesültek. Az 50. szélességi kör környezetében 
nyugatról keletre vonuló ciklonok és frontjaik 
határozták meg -  két rövidebb anticiklonális periódust 
leszámítva -  szinte az egész hónap időjárását. A 
Nyugat-Dunántúlon 8-án, 12-én, 16-án, 20-án fordult 
elő többfelé, zápor, zivatar, majd 22-től szinte minden 
nap esett. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Somogy 
m egyében a június havi csapadékösszeg általában 
50-150 mm között változott, de a megyék kisebb 
körzeteiben 200-250 mm, a havi átlag 2 -3  szorosa hul
lott többnyire a hónap utolsó dekádjában. A nyugati 
határsávban, osztrák területen is je len tős volt a 
csapadék.

Az árhullám kialakulásához egy nyugatról-keletre 
vonuló, hosszan elnyúló frontrendszer déli peremén 
megerősödő örvény csapadéktevékenysége vezetett, 
amely napokig meghatározta a térség időjárását. Ez az 
önálló, sekély ciklon a medence felett számolódott fel 
július első napjaiban. Az időjárási helyzeteket időrend
ben az 1. ábrasorozat mutatja.

Június 20-án 00 UTC-kor a Földközi-tenger középső 
medencéjétől a Kárpát-medencén át egészen a Kelet- 
európai-síkság északi részéig húzódó frontrendszer 
hatására többfelé esett az eső, záporeső. Június 21-én a 
Dunától keletre volt még többfelé csapadék. Június 22- 
én (l.a  ábra) pedig már a Kárpát-medence keleti része 
felett megerősödő önálló ciklon okozott kelet felől 
egyre többfelé esőt, záport. A kialakult szinoptikus 
helyzet -  északi anticiklon, déli ciklon -  Bodolainé féle 
osztályozásban a C centrum helyzethez hasonlítható, 
amely egyik nagycsapadékos helyzete térségünknek, 
illetve a Péczely típusok közül az An típussal rokon. 
A megerősödő, majd kelet felől visszahajló ciklon (l.b, 
l .c  ábra) nagytérségű csapadékrendszerei okoztak 22- 
én főként Győr-Moson-Sopron megyében, valamint Vas 
megye délnyugati részén nagy területen 20-40  mm-s 
csapadékot, 23-án pedig Vas megye nyugati határa men
tén hullott 25-55 mm. A ciklonhoz tartozó nedves, 
meleg szállítószalag a Fekete-tenger nedves levegőjét 
szállította Eszak-Lengyelországon keresztül a Kárpát
medence és az Alpok térségébe. Június 24-én Eszak- 
Erdélyben képződtek újabb és újabb csapadéktömbök, 
amelyek az óramutató járásával ellenkező irányban 
Kárpátalján és a Felvidék keleti felén át haladtak, előbb

l.ábra: A nyugat-magyarországi folyókon 2009. júniusában levonult 
árhullámot meghatározó időjárási helyzet sematikus képe 

l.a ábra: Frontok és izobárok helyzete 2009. június 22. 00 UTC-kor 
l.b  ábra: Frontok és izobárok helyzete 2009. június 23. 00 UTC-kor 
l.c  ábra: Frontok és izobárok helyzete 2009. június 24. 00 UTC-kor

ÉNy-ra, majd NY-ra. Győr és Csorna térségében a 
csapadékrendszerek megerősödtek. A legintenzívebb 
csapadékhullás a Rába vízgyűjtő osztrák részén, a határ 
közeli 20 km-es sávban volt. A ciklon június 24-e után 
töltődött, de a sokáig -  július első napjaiig -  megma
radó, csak lassan gyengülő ciklonalítás helyi záporok, 
zivatarok kialakulásához vezetett (2. ábra). Egy-egy 
hevesebb zivatarban lokálisan nagyobb mennyiségű 
csapadék továbbra is hullott, amely késleltette az árhul
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lám levonulását. Június 26-án, 28-án, illetve 29-én a 
Rába szentgotthárdi szelvényéhez tartozó vízgyűjtőn 
alakultak ki heves záporok, zivatartok. A meleg, nedves 
szállítószalag helyzete csak kissé változott, tengelye a 
Kárpát-medence nyugati része, valamint az Alpok felett 
húzódott. A nagytérségű ciklonális mezőben kialakuló 
konvergencia vonalak mentén képződtek a helyenként 
intenzív zivatarok, pl. június 26-án St. Michael im 
Burgenland (Stém vízgyűjtő) 123,8 mm hullott.

2. ábra: A 2009 június végi időjárási helyzetek jellemző talaj
nyomási képe a meleg, nedves szállítószalaggal és a talaj közeli 

áramlás irányával

Mennyiségi csapadék-előrejelzések
Már a 2009. június 18-án reggel a Duna és a Tisza víz
gyűjtőire kiadott időjárás-előrejelzés és figyelmeztetés 
pontosan leírta a várható szinoptikus helyzet alakulását. 
A csapadék-előrejelzés a hidegfront, majd a frontot 
követően térségünk felett napokig megmaradó sekély 
ciklon és a hozzá kapcsolódó magassági hidegörvény 
hatásával számolt. Június 22-24-e között, amikor is a 
csapadéktevékenységet a nagytérségű folyamatok 
irányították -  ciklon retrográd mozgása, okklúziós front 
erősödése -  az előrejelzett csapadékmennyiségek na
gyon jó l közelítették a ténylegesen bekövetkezőt; a 
Mosoni Duna, a Rába, és a Mura vízrendszerén a 20 mm-t 
meghaladó napi csapadék mennyiségeket az előrejelzés 
tartalmazta. A közel július első napjaiig fenn maradó 
hosszabb csapadékos periódust, a sekély ciklon igen 
lassú gyengülését is megadták az előrejelzések, de 
ekkor már a mennyiségekben nagyobb volt a bizonyta
lanság a szinoptikus helyzet sajátossága miatt. A sekély 
ciklon jelenléte és a magassági hidegcsepp együttese 
ugyanis a konvektiv folyamatoknak kedvezett; a kiala
kuló zivatarok helyének és csapadékmennyiségének 
megadása azonban már nehéz feladat. Az időjárási 
helyzet alapján a zivatarok kialakulásának lehetősége 
adható meg, a nedvességi viszonyok, a szél mező sajá
tosságai stabilitási paraméterek stb. ismeretében területi 
bontásra, a kialakuló zivatarok erősségére lehet követ
keztetni, de megadni egy adott vízgyűjtőn a lehulló

csapadék mennyiségét területi átlagban jóval több bi
zonytalansággal jár, mint egy szervezett szinoptikus 
léptékű rendszer esetén. Ezekben az esetekben nagyobb 
szerepet kaphatnak a megfigyelőrendszerek is, m int a 
radar és a műhold. A zivatar lehetőségének és várható 
intenzitásának a prognosztizálása után figyelemmel kell 
kísérni az eseményeket; a felhőrendszerek fejlődését, a 
radarjelek erősödését, és figyelmeztető előrejelzések, 
riasztások segítségével lehet segíteni a felhasználók, így 
a hidrológusok munkáját is.

A védekezés fontosabb lépései, feladatai
Június első fele inkább csapadékhiányosnak mondható 
a Felső-Rába vízgyűjtőn, így az ebben az időszakban 
jellemző alacsony mederteltség, kisvízi állapot volt 
tapasztalható a vízfolyáson. A Nyugat-dunántúli Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon az időjárás 
folyamatos nyomon követése, a várható vízállás-emel
kedések lehetőségének számbavétele az események 
gyors lefolyása miatt különösen fontos feladat. A mete
orológiai szolgálat által kiadott csapadék előrejelzés 
alapján már június 18-án figyelemfelhívó jelentés 
készült azzal a tartalommal, hogy kisebb árhullámok 
alakulhatnak ki vízfolyásainkon. Ezt a figyelmeztetést 
másnap, 19-én a frissebb előrejelzések ismeretében 
megismételtük. E két figyelmeztetés a megelőző csapa
déktevékenységre vonatkozott. A csapadék kb. fél 
méteres vízállás-növekedést okozott a Rába szentgott
hárdi szelvényében. A talaj felsőbb rétegeibe jelentős 
mennyiségű csapadék tudott beszivárogni, növekedett a 
talajnedvesség.

Június 22-től a mennyiségi csapadék-előrejelzések 
jelentős értékeket prognosztizáltak a Rába vízgyűjtőre. 
Ettől a naptól kezdve július 5-ig minden nap készült 
hidrometeorológiai tájékoztató. Az Igazgatóság dolgo
zói a védelmi beosztás szerint ellátták az árvízi 
ügyeletet, tájékoztatták az érintett önkormányzatokat és 
egyéb érdekelteket. M ár a fokozatok elrendelése előtt a 
területen is megkezdődött a munka, a töltések ellenőr
zése, zsilipek zárása. A szükséges védekezési munkákra 
az Igazgatóság felkészült.

A hidrológiai, majd a vízkár-elhárítási ügyelet folya
matos munkarendben dolgozott, teljes készültséget ren
deltek el. A védekezési munkálatokhoz a több ezer 
homokzsákot és a műszaki szakembergárdát biztosítot
ta az Igazgatóság. A védekezési munkák a várható tető- 
zési értékek előrejelzésére, a tetőzés idejének becslésére 
alapozva történtek. Az árhullám levonulását fokozott 
figyelemmel követtük nyomon. Több helyen történt 
töltésmagasítás, nyúlgátépítés, lakóházak homokzsá
kokkal való bevédése. Vízhozammérések igen nagy 
számban történtek. Műszaki szakembereink folyamatos 
segítséget nyújtottak az érintett önkormányzatoknak az 
árvízvédekezéshez. Az árvíz levonulása után az utó
munkálatok megtörténtek; rögzítettük az árvízszinteket,
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a károk, rongálódások felmérésre kerültek. A védvon
alakon és az ott lévő zsilipeken a szükséges 
vízleeresztési és különböző helyreállítási munkákat is 
elvégeztük.

Az árhullám jellemzése
Az árhullám ot kiváltó csapadék 23-án kezdődött. 
Szentgotthárdnál délben indult el a lassú áradás, majd 
24-én hajnalban intenzívvé vált (3. ábra). Kora délután
ra haladta meg a vízállás az I. fokot (270 cm), két órán 
belül m ár a II. fok (330 cm) feletti volt a vízállás. 1700- 
kor a III. fokot (370 cm) is elérte. Osztrák területen a 
Lapincs árapasztó vápa az éjszaka első részében 
működésbe lépett. így a Lapincs által szállított 
víztömeg egy része a Lahn patak medrében folytatta 
útját, a szentgotthárdi vízmércét „kikerülve” . Szentgott
hárdnál kissé csökkent az áradás intenzitása. 25-án 930- 
tól 1 l 45-ig tartott a tetőző állapot, a l l 00-kor mért 491 
cm jelentette a tényleges tetőzést. Ez a vízállás az eddig 
mért legnagyobb vízállást 21 cm-rel haladta meg. 
Egyenletes apadás indult, éjfél után az I. fok szintje alá 
süllyedt a vízszint. 26-án a késő délutáni órákban 
119 cm vízállásról (a kisvíznél kb. 2 m-rel magasabb 
szint) indult a második árhullám áradása. 27-én ismét 
meghaladta a vízállás az I. fokot, 830-kor 284 cm-el 
tetőzött a folyó. Az apadás igen rövid ideig tartott, 
hiszen még aznap, 27-én újabb áradás indult 120 cin
ről. A harmadik árhullám 28-án, 12ü0-kor fokozat alatt, 
207 cm-el tetőzött. Az esti órákban ismét áradni kezdett 
a folyó, a negyedik árhullám indult 133 cm vízállásról. 
29-én tetőzött 346 cm-rel, mely II. készültségi fokoza
tot meghaladó mérték. Újabb árhullám már nem jött, 
lassú, hullámzó apadás kezdődött. Július 9-én még több, 
mint fél méterrel volt magasabb a vízszint a szokásos 
kisvíznél.

| S/cntgotthárd ------- Körmend ........Sárvár |

3. ábra: Vízállás idősor a Felső-Rába szelvényeiben

A  korábban mért legnagyobb vízszintek még Kör
mendnél is felülíródtak. A 3. ábrán látható, hogy itt 
három jelentős árhullám különböztethető meg, de jóval 
szerényebb mértékű az apadás a tetőzések után. A kör
mendi szelvény vízállásának alakulásánál a Rába 
mederben érkező víztömegen kívül a még a vízmérce

felett a Rábába torkolló Pinka vízszállítását is számba 
kell venni. A Pinka és a Strém Kemestaródfa térségé
ben, a Rábába való torkolattól ~6 km-re folyik össze. 
Az osztrák vízügyes kollégáktól kapott információk 
szerint főként a Strém vízgyűjtőjén hullottak rendkívüli 
csapadékok az árvízi időszakban. A 4. ábrán látható, 
hogy 24-én Glassing 83 mm-es ill. Kaltenbrunn 143 mm- 
es napi összegű csapadéka igen rövid idő alatt hullott, 
30 mm feletti fél órás érték fordultak elő. A Strémen a 
két közölt osztrák szelvényben három intenzív árhullám

4. ábra: Csapadék és vízhozam idősor a Strém vízgyűjtőn (forrás: 
Das Hochwasser in Österreich vom 22. bis 30. Juni 2009)

Körmendnél 26-án a reggeli órákban következett be a 
tetőzés 520 cm-rel. Mind a három árhullám tetőző 
értékei III. fok felettiek voltak. Lassú, hullámzó apadás 
következett, és csak 3-án süllyedt a vízállás az I. fok 
(300 cm) alá. Július 9-én még közel egy méterrel volt 
magasabb a vízszint a szokásos kisvíznél.

Sárvárnál a Rába meder és a völgyi víz egyesülve 
jelenik meg a szelvényben. A kisvízi jellemző vízállás -  
130 cm körüli. Az áradás kb. egy nap után vált inten
zívebbé. A vízszint mindvégig a második fokozat alatt 
maradt. A felsőbb szakaszokon tapasztalt négy árhullám 
itt két tetőzésbe olvadt össze. Ennek fő oka a Rába 
főmedrének és hosszú szakaszon elkülönülő hullámtéri 
lefolyásának időbeli eltolódása, egyesüléskori ella- 
pulása. 30-án l 00-kor 357 cm-rel történt az első tetőzés. 
Rövid idejű, átmeneti apadás után az újabb tetőzés 
július 2-án 327 cm-rel következett be. Lassú, kissé hul
lámzó apadás kezdődött, de 9-én még több mint egy 
méterrel magasabb volt a folyó vízállása a szokásos 
kisvíznél.

Az árvíz ideje alatt vízhozammérő csoportjaink az 
átvezényelt miskolci vízrajzi mérőcsoporttal kiegészítve 
vízhozam méréseket végeztek.

Osztrák információk alapján Feldbachnál 50 évenként 
előforduló árvíz vonult le a Raab-on, míg Güssing 
térségében a Strémen 5 nap alatt 3-szor is 100 évenként 
előforduló árhullám képződött, Güssing óvárosa több
ször víz alá került.

Az árvízi csúcsvízhozamok statisztikai feldolgozása 
alapján Szentgotthárdnál 20 évenként előforduló árvíz
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vonult le, míg Körmendnél már csak 10 évenként elő
forduló tetőző vízhozam alakult ki. A Sárvárra vonat
kozó számítások szerint ott kb. 7 évenként előforduló 
tetőző vízhozam volt.

A feldolgozások szerint a 2009-es árvíz csúcsvízho
zama, tömege az 1996. áprilisi árhullám jellemzőivel jó 
egyezést mutat Szentgotthárd és Körmend térségében, 
míg Sárvárnál az alacsonyabb csúcsvízhozam a nyári 
jelentősebb benőttség miatti számottevő ellapulással 
magyarázható.

Az árvíz a magyar vízgyűjtő területen Szentgotthárd- 
nál ül. Kemestaródfánál okozott rendkívüli lefolyási 
körülményeket:

• Szentgotthárdnál a városban -  nem várt -  kisebb 
partfalon való átömlés fordult elő.

• Szentgotthárdon a Lapincs vasúti híd környezetében 
a magas vízállás a hídszerkezetben károkat okozott.

• Körmend térségében rendkívül tartós árvízszintek 
alakultak ki. A Rába körmendi vízmércénél 8 napig 
volt fokozat feletti vízállás, míg Kemestaródfánál 6 
napig volt a Pinka és a Strém vízállása 400 cm feletti.

Összefoglalás
A 2009 júniusában a Felső-Rábán levonult árvíz rend
kívüli volt. Az időjárás alakulásában bár extrém 
események nem következtek be, de a hosszú ideig fenn
álló ciklonális mezőben tartósan megmaradó nyugat
m agyarországi konvergencia zóna m entén helyi 
záporok, zivatarok alakultak ki, amelyekben rövid idő 
alatt nagy mennyiségű csapadék hullott. A vízgyűjtőn 
levő csapadékmérő állomások kis szám a miatt 
különösen nehéz volt megítélni egy-egy kisebb víz
gyűjtő rész csapadékterhelését. Bebizonyosodott, hogy 
a ritka földi csapadékmérők nem nyújtanak elégséges 
információt, szükséges az intenzív megfigyelési, mérési 
technikák beépítése az előrejelzési folyamatokba. A 
radarmérések alapján becsült csapadékösszegek segít
ségével készített előrejelzések sikeresebbek voltak. Az 
eredményes előrejelzési munkához az OMSZ veszély
jelzései is felhasználhatóak, amelyek az esemény előtt 
1-3 órával figyelmeztetnek a rövid idő alatt lehulló nagy

mennyiségű csapadékra. Meggondolandó továbbá az is, 
hogy a finom felbontású ECMWF modell ma már 
lehetőséget nyújt arra is, hogy akár egy részvízgyűjtőre 
állítsunk elő területi csapadék átlagot. Ebben az esetben 
tehát a viszonylag nagy területű Rába vízgyűjtő helyett 
a Felső-Rába területére is készülhetne mennyiségi 
előrejelzés, amely segítheti a hidrológus munkáját.

Az árvíz levonulása az eddigiektől eltérően hosszabb 
ideig tartott. H elyenként rendkívüli lefolyási 
körülmények alakultak ki. Közutakat, vasútvonalat kel
let lezárni, töltésmagasítás, mentett oldali szivattyúzás 
vált szükségessé, lakóházakat kellet bevédeni. Több 
házból kellett kilakoltatni az ott élőket. A Rába völ
gyében jelentős mezőgazdasági területek is víz alá 
kerültek. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóságon több mint 100 fő vett részt a 
védekezési munkálatokban, és társ Igazgatóságokról 
átvezényelt kollégák is segítették a védekezést.

Ujváry Katalin, OMSZ 
Nagy Katalin, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi

és Vízügyi lg.

Irodalom
Bergmann H., et. al, 1996: A Felső-Rába vízgyűjtőjének 

hidrológiai monográfiája
Godina R., et. al, 2009: Das Hochwasser in Österreich vöm 

22. bis 30. Juni 2009 (kézirat)
Hamza /., et. al, 2009: Rába árvíz 2009. június 24-július 7. 

(kézirat)

Hungary in Maps
M ag y aro rszág  té rk é p e k e n

Magyarország Nemzeti Atlasza kilátásba helyezett új kiadásának elő
futáraként 2009 novemberében jelent meg a címben szereplő kiadvány az 
MTA égisze alatt a Földrajztudományi Intézet szerkesztésében.

Az A/4 méretű -  tehát atlaszokénál valamivel kisebb formátumú -  211 
oldal teijedelmű kötet 172 térképet, ábrát, valamint 52 táblázatot tartalmaz, 
de jóval több leírás található benne, mint ami egy nemzeti atlasznál szokásos.

Rövid általános és történelmi bevezető után jelentős részt tesz ki a ter
mészeti környezet ismertetése, jóval rövidebb a népesedési, demográfiai 
szakasz, majd ismét bőségesek a gazdaságföldrajzi fejezetek, melyekben 
az utóbbi 20 év változásai is helyet kapnak.

A természeti környezeti részben kapott helyet az ország éghajlatának

ismertetése hat oldalon 12 ábrával, térképpel. A legfontosabb ismeretek 
közreadása mellett kiemelt rész foglalkozik a hőmérséklet és csapadék 
hosszú távú trendjeinek ismertetésével. A könyvben szerzőként Bozó 
László, Bihari Zita, Szalai Sándor és Szentimrey Tamás neve szerepel, de 
ehhez gondolatban tegyük hozzá azok listáját, akik az anyag 
előkészítésében valamilyen formában részt vettek. A térképek az 1971- 
2000-es időszak normálértékeit mutatják, de a trendvizsgálatok az egész 
XX. századot felölelik.

A kiadvány angolul jelent meg, fő célja az ország bemutatása a külföl
di szakközönség, döntéshozók számára, de bizonyára hasznos kézikönyv 
lesz a hazai érdeklődők számára.

A kötet bemutatására -  melynek szerkesztője Kocsis Károly és 
Schweitzer Ferenc -  széleskörű szakközönség előtt került sor az Aka
démián.

Ambrózy Pál
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BIOFIZIKAI KLÍMAKLASSZIFIKÁCIÓK
2 .  r é s z :  m a g y a r o r s z á g i  a lk a lm a z á s o k

Bevezetés
Tanulmányunk 1. részében a tárgyalt biofizikai klíma- 
klasszifikációk bemutatásával foglalkoztunk. A 2. rész
ben a klímaklasszifikációk magyarországi alkalm azá
saival kapcsolatos eredményeket ismertetjük.

Adatok
Magyarország klímáját mindhárom módszer során 125 
mérőállomás havi csapadékösszegei (P) és középhő
mérsékletei (T) alapján jellemeztük. A P és T  adatok az 
1901-1950 közötti időszakra vonatkoznak és 
M agyarország Éghajlati A tlaszának A dattárában 
(Kakas, 1960) találhatóak meg. Munkacsoportunk előb
bi tanulmányaiban (Ács et al., 2005; Breuer, 2007a; 
Breuer, 2007b) is ezeket az adatokat használtuk fel. így 
célszerűnek láttuk e dolgozat kapcsán is a fent említett 
adatokat alkalmazni a folyamatosság megőrzése végett. 
Különben e dolgozat eredményei -  a vizsgált időszak
ból kifolyólag -  felhasználhatóak akár az éghajlatvál
tozás magyarországi vizsgálataihoz is.

Eredmények és elemzések
Hazánk éghajlatának Köppen-féle leírását először -  
ugyan módosítással -  Réthly (1933) mutatta be. Réthly 
szerint a Köppen-féle beosztás alkalmazása néhol

nehézkes, mivel olyan nagy határok között változik a 
hőmérséklet, amely határokba a legellentétesebb éghaj
latok is besorolhatóak (Justyák, 1995). Például a C 
meleg-mérsékelt éghajlatnál a leghidegebb téli hónap 
+18°C és -3°C közé esik, míg a D hideg-mérsékelt 
éghajlatnál a leghidegebb téli hónap -3°C alatti. Réthly 
ezért célszerűnek látta, hogy a -3°C-os határ helyett, a 
-2°C-os határ használatát. Ugyanakkor Koppén eredeti 
jelöléseit további betűjelekkel egészítette ki. Ezek a 
következők:

x"  -  csapadékmaximum júliusban, zivataros esőkkel, 
z -  második őszi csapadékmaximum, 
e -  a levegő relatív nedvessége nem nagyobb, mint 

70% a május-augusztusi időszakban.
A fenti módosításokkal elkészült Köppen-féle tér

képet az 1. ábrán láthatjuk. Eszerint hazánk nagy része 
az enyhébb telű C klímaövbe tartozik, amint azt már 
Koppén (1936) is egy-két magyar állomás alapján 
megemlíti. A középhegységek 350^-00 m-nél maga
sabb részei már a D  hideg-mérsékelt övbe esnek, ahol a 
januári középhőm érséklet alacsonyabb, mint -2°C 
(Justyák, 1995). A  hideg-mérsékelt (D) övbe tartozik, 
mint nagy összefüggő terület, az Alföld északkeleti 
része (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye) is.

1. ábra - Magyarország éghajlata a Köppen-féle osztályozás alapján RÉTHLY (1933) módosításaival
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A második éghajlati választóvonal a meleg és a forró 
nyarú helyeket választja el. Ez valójában a júliusi 22°C- 
os izoterma, amely Somogy és Baranya megye déli 
határától indul, magába zárva a Baranyai-dombságot és 
a Villányi-hegységet, majd Szekszárd, Kalocsa, Kiskun
félegyháza, Fegyvernek, Berettyóújfalu irányában halad 
kelet felé az ország határáig. Ettől délre a forró nyarú, a 
jelzésű területek vannak.

A Dunántúl túlnyomó részében, valamint az Alföld 
északi és keleti részein, továbbá az Északi-középhegy
ségben mindenütt b jelzésű, hűvösebb nyári klíma az 
uralkodó (Justyák, 1995). Itt a legmelegebb hónap 
középhőmérséklete már 22°C alatt van. Egyébként az a 
és b területeket elválasztó vonal egybeesik a nyári félév 
(áprilistól szeptemberig tartó tenyészidőszak) +18°C-os 
hőmérsékletvonalával.

A képletekben szereplő /  betű azt jelenti, hogy ha
zánkban a csapadék időbeli eloszlása többé-kevésbé 
egyenletesnek tekinthető. Az x betű arra utal, hogy a 
csapadékmaximum a nyár elején, június körül alakul ki. 
Hazánkban csupán Vas és Zala megyében, valamint az 
ország északkeleti határvidékén mutatható ki a zivataros 
esőkből származó jú liusi csapadékmaximum (x"). 
A második csapadékmaximum (z) -  kivéve az előbb 
említett Vas és Zala megyét -  a Dunántúl egész területén 
jellemző (Justyák, 1995). Az 1. ábrán az e-vel jelölt 
vonal adja azt a szárazsági határt, amelytől az Alföld 
felé eső vidéken májustól augusztusig bezárólag min
den egyes hónapban a relatív nedvesség középértéke 
kisebb, mint 70%. A Kisalföldön is található egy zárt 
szárazabb terület.

Érdekes tény, hogy Koppén hazánkat már 1901-ben a 
kukorica éghajlatú (Cfa) vidékek közé sorolta, amelye
ket a kora nyári és őszi csapadékmaximumok jellemzik, 
forró nyárral és száraz utónyárral (Justyák, 1995). Az 1. 
ábra alapján azonban belátható, hogy a XX. század első 
felében hazánk területének csak kis hányada tartozott a 
meleg-mérsékelt klíma egyenletes éven belüli csapa
dékeloszlással és forró meleg nyárral jellemzett típusá
ba (Cfa). Inkább a mérsékeltebb, meleg nyárral 
jellemzett típus (Cfb) a meghatározó Magyarország 
területén. Koppén 1901-es eredményeiben valószínűleg 
szerepet játszott, hogy rövid és feltehetőleg az átlagos
nál kissé melegebb időszakot vizsgált.

Vizsgálataink során mi is elkészítettük a Köppen-féle 
beosztás alapján hazánk klím atérképét (2. ábra). 
Munkánkban Koppén (1936) eredeti klasszifikációját 
alkalmaztuk, amely alapján hazánk éghajlata viszonylag 
nagyfokú homogenitást mutat. Egyértelmű tehát, hogy a 
két térkép közötti hasonlóság -  a Réthly-féle változtatá
sok ellenére is -  igen nagy. Magyarország jelentős 
területe a C meleg-mérsékelt klímaövbe tartozik, de 
ahogyan az már a Réthly-féle térképből is látszott, 
hazánk északkeleti csücskében már a D hideg-mérséklet 
öv is megjelenik. A D klímaövbe esik a Mátra legma

gasabb csúcsainak mindegyike, a Bükk-fennsík egésze, 
továbbá ezen két hegység északi lejtői; az Aggteleki- 
karszt, a Cserehát és Zemplén; illetve a Bodrogköz és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe. A fel
sorolt helyek mindegyikén az éghajlat Dfb képlettel 
jellemezhető, azaz az uralkodó éghajlat a hideg-mér
sékelt klíma egyenletes éven belüli csapadékeloszlással 
és meleg nyárral jellemzett típusa.

2. ábra - Magyarország éghajlata a Köppen-féle osztályozás szerint 
(1901-1950)

Hazánk többi területein Cfa és Cfb klíma van, ame
lyeket egyébként forró és melegnyarú nedves szubtró
pusi klímáknak is neveznek. A két típus között csak a 3. 
betűben van eltérés. A Cfa klíma esetében a leg
melegebb hónap középhőmérséklete eléri, sőt meg is 
haladhatja a 22°C-ot, míg a Cfb típus esetében nem. 
Érdekes, hogy a Réthly-féle térkép esetében a júliusi 
22°C-os izotermavonal „Somogy és Baranya megye 
déli határától indul ki magába zárva Baranyát, majd 
Szekszárd, Kalocsa, K iskunfélegyháza, Túrkeve, 
Püspökladány irányában halad kelet felé az ország 
határán túlra (Justyák, 1995).” Ehhez képest az általunk 
elkészített térképen ez a vonal jócskán visszahúzódik, 
így a Cf klíma forró nyarú változata csupán Délkelet- 
M agyarország határmenti területein je len ik  meg. 
A Réthly-féle térkép 1901-1930 közötti időszakra, míg 
az általunk megrajzolt térkép az 1901-1950 között ter
jedő időszakra vonatkozik. így valószínűsíthető, hogy a 
XX. század első negyedében a nyarak és így a vegetá
ciós időszakok is jóval forróbbak lehettek. Ennek 
megfelelően Koppén is joggal sorolhatta hazánkat a 
kukorica éghajlatú (Cfa) vidékek közé.

Vizsgálataink során Holdridge rendszere alapján is 
elkészítettük hazánk klímájának térképi kiértékelését (3. 
ábra). Azonban az ábrát tekintve könnyen belátható, 
hogy Holdridge életforma rendszere sem szolgáltat 
sokkal több információt, mint Koppén m ódszere. 
Korábban már Szelepcsényi (2009) is belátta, hogy 
Holdridge rendszerét csak átmeneti zónák definiálásá
val tehetjük regionális szintű elemzésekre is alkalmassá, 
így ennek megfelelően átmeneti zónák meghatározásá
val is elvégeztük az életformarendszer térképi ábrá-
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zolását (5. ábra). A Köppen-féle térképhez képest ez 
már jóval több információt szolgáltat hazánk klímájáról. 
Kiértékelése azonban az osztályozási rendszer teljes 
körű ismeretét igényli.

A Holdridge-féle osztályozás a klímákat olyan élet
forma-típusokkal jellemzi, melyek az adott klimatikus 
feltételek mellett a legvalószínűbbek. (Lugo et al., 
1999). Hazánk területén ennek megfelelően az eredeti 
osztályozás szerint négy életforma-típusnak van létjo
gosultsága. Ezek a következők: melegmérsékelt száraz 
erdő, hidegmérsékelt füves puszta, hidegmérsékelt üde 
erdő és a boreális nedves erdő. A térképet jobban meg
nézve azonban láthatjuk, hogy a melegmérsékelt száraz 
erdő típusát csak Szeged városa képviseli, míg a másik 
végletet a boreális nedves erdőt a Bükk-fennsík (Bánkút 
mérőállomás). így elmondható, hogy hazánk túlnyo
mórészén hidegmérsékelt klíma figyelhető meg. A 
Dunától nyugatra, az Északi-középhegységben, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye 
területén a nedvesebb (humid) kategória, azaz az üde 
erdő a jellemző. Míg a Dunától keletre, az Alföld 
szívében a szárazabb (szubhumid) hidegmérsékelt típus 
jelenik meg. Itt a potenciális életformát Holdridge rend
szere a vártnak megfelelően hidegmérsékelt füves pusz
taként határozza meg.

3. ábra - Magyarország éghajlata a Holdridge-féle osztályozás 
szerint (1901-1950)

A fentiek alapján tehát elmondható, hogy az eredeti 
beosztást követve Holdridge módszere alkalmatlan 
regionális szintű éghajlatelemzésre. így az átmeneti zó
nák definiálására kényszerültünk. Magyarország eseté
ben öt átmeneti zónát jelöltünk ki. Ezek izolálásának 
módját a 4. ábra mutatja be. Mint azt már a módszerek 
leírásában említettük, Holdridge (1967) háromszögdia
gramjában (a biohőmérsékleti skálát alkalmazva) hat
szögek formájában definiálta az egyes életformatípu
sokat. így kisebb háromszögek alakultak ki az egyes 
típusok között. Ekkor azonban Holdridge (1967) nem 
átmeneti zónákat jelölt ki, hanem  minden egyes esetben 
a környező három vegetációforma között osztotta fel az 
adott területet. Jelen dolgozat -  a regionális szintű 
elemzés érdekében -  a kisháromszögeket tovább osztja. 
A súlypontból a csúcsokba húzott vonalak segítségével

különítjük el az egyes átmeneti életformákat. Az 1. 
átmeneti zónában a száraz erdő dominál, míg a 2. 
átmeneti zónában a füves puszta. A 3. és 4. átmeneti 
zónában az üde erdő az uralkodó, előbbi esetben 
melegebb, utóbbi esetben hűvösebb a klíma. Az 5. 
átmeneti zónában pedig már a nedves erdő a domináns.

4. ábra - A Holdridge-féle háromszögdiagramban definiált átmeneti 
zónák Magyarország esetében

!
5. átmeneti zóna 
4. átmeneti zóna 
fiidegm. üde erdő 
3 átmeneti zóna 
hm. füves puszta 
2. átmeneti zóna 
11 átmeneti zóna

5. ábra - Magyarország éghajlata a módosított, átmeneti zónákkal 
kibővített Holdridge-féle osztályozás szerint (1901-1950)

6. ábra - Magyarország klímazonális térképe (Borhidi, 1961) - 1. 
Montán bükkösök öve; 2 - Szubmontán bükkösök öve; 3 - 

Gyertyános-tölgyesek öve; 4 - Tölgyeserdők öve; 5 - Erdős 
sztyeppek öve; 6 - Az Alföld azonos szárazságú övezeteit jelölő 

izoxéra, a szemiariditási index alapján
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Az 5. ábra tehát Holdridge rendszere alapján, azon
ban már az átmeneti zónák elkülönítésével készült. 
Az ábrán látható információk értelmezése végett, te
kintsük meg előbb Borhidi (1961) klímazonális vegetá
ció-térképét, amit egyébként a 6. ábra szemléltet. 
M agyarország Gaussen-W alter diagramok alapján 
szerkesztett klímazonális térképe (Borhidi, 1961) jól 
mutatja, hogy hazánk jelentős részén, így a Sió vonalá
tól nyugatra, a Dunántúli-középhegységben, az Északi
középhegységben, valamint a Nyírségben is a lombos 
erdők jelentik a természetes vegetációt. Ugyancsak az 5. 
ábra szerint az erdős sztyepp az eredeti vegetációtípus 
az Alföld jelentős részén illetve a Kisalföldön is. Varga 
et al. (2000) szerint az erdős sztyepp átmeneti nö
vényzeti öv a zárt erdő és a sztyepp klímaövek között. 
Ebben az övben a többé-kevésbé zárt erdők az általában 
száraz termőhelyű gyepekkel váltakozva, mozaikos 
elrendeződésben fordulnak elő. Az Alföld növényföld
rajzi arculatát azonban az utóbbi évezredben már fő
ként nem a klimatikus, hanem a humán tényezők alakí
tották. így a mezőgazdaság térhódításának és a folyó
szabályozásnak köszönhetően az Alföld ezen életfor
matípusa napjainkra már folyamatosan visszaszorult.

Összevetve Borhidi (1961) klímazonális vegetáció
térképét és az általunk készített részletesebb Holdridge- 
féle térképet, azt láthatjuk, hogy a lombos erdők és az 
erdős sztyeppek közötti határvonalat — ha kissé módo
sítva is, de -  Holdridge rendszere is kijelöli. Holdridge 
bővített rendszerében ez a határvonal 3. átmeneti zóna 
és a hidegmérsékelt füves puszta között húzódik. Tehát 
Holdridge rendszerében a füves pusztákkal jellemez
hető életformáktól hasonlóan különülnek el az erdős 
életformák, mint Borhidi esetében az erdős sztyeppek a 
lombos erdőktől.

Érdekesség, hogy ez eredeti osztályozás szerint az 
Alföld középső területein a jellemző vegetációforma a 
hidegmérsékelt füves puszta, míg a részletesebb 5. 
ábrán a 2. átmeneti zóna az uralkodó. A 2. átmeneti 
zónában is a füves puszta jelleg dominál, azonban a 
csapadék éves összege már meghaladja az 500 mm-t. 
Tehát itt már kissé nedvesebb a klíma a Holdridge által 
definiált füves pusztához képest. A magyarországi 
erdőssztyeppeken, azaz az Alföldön és a Kisalföldön az 
évi átlagos csapadékösszeg (APPT) értéke 500-560mm, 
míg az évi átlagos biohőmérséklet (ABT) értékek 
10-11 °C között szóródnak. A származtatott évi átlagos 
evapotranszspirációs arányok (APETR) értékei 
1,1—1,25 között változnak, tehát az Alföld klímája a 
humidabb éghajlatokhoz közelít.

A nedvességi karakterisztikákat tovább boncolgatva 
megfigyelhető az is, hogy a szemariditási index alapján 
kijelölt 5-ös izoxéra vonal szinte egybeesik a 2. 
átmeneti zóna és az eredetei hidegmérsékelt füves pusz
ta között húzódó határvonallal. Mint már említettük az 
eredeti füves puszta és a 2. átmeneti zóna között

alapvetően csapadékbeli különbség mutatkozik. Mivel 
az izoxéra vonalakat a csapadék és a hőmennyiség éves 
összege együtt határozza meg, így feltételezzük, hogy 
az Alföld eme területein jelentősebb termikus különb
ség nem mutatkozik. Állításunkat esetleg később 
Thornthwaite módszerével ellenőrizhetjük.

Tekintsük a továbbiakban a Gödöllői dombságot. 
Holdridge módosított rendszerében a hidegmérsékelt 
füves pusztából mintegy szigetként em elkedik ki 
Gödöllő mérőállomása. Itt Holdridge módosított rend
szere szerint a klíma a 3. átmeneti zóna szerint képzel
hető el, vagyis a potenciális életforma a hidegmérsékelt 
üde erdőhöz közelít. Borhidi klímazonális vegetáció
térképén (6. ábra) pedig a Gödöllői-dombság mintegy 
szigetnyelvként nyúlik be a szárazabb, azaz nagyobb 
szemiariditással jellemezhető alföldi tájba.

Az alföldi területek esetében a két térkép között elég 
sok összefüggést találtunk. Az izoxéra vonalak és az 
általunk kirajzolt határok sok esetben egyezést mutat
tak. A középhegységek és a dombságok esetében azon
ban a két térkép összeegyeztetése már nehézkesebb. 
Például a Dunántúl vegetációját, ezáltal klím áját 
Borhidi módszere jóval árnyaltabban képes jellemezni, 
mint Holdridge-é. Szentgotthárd esetében Borhidi mon- 
tán bükkösként értelmezi a vegetációt, míg Nagyka
nizsa esetében gyertyános-tölgyesként. Holdridge rend
szere ezzel szemben mindkét mérőállomás esetében 
hidegmérsékelt üde erdőként definiálja a potenciális 
életformát. Egyedül a Bükk-fennsík kapcsán közeledik 
a két osztályozási típus. Mindkét módszer hazánk leg
nedvesebb és leghidegebb területeként aposztrofálja a 
Bükk-fennsík 800 méter fölé magasodó hegycsúcsait 
(boreális nedves erdő és montán bükkös erdő).Borhidi 
és Holdridge módosított rendszere alapján már jóval 
részletesebb képet kaptunk hazánk múltszázad eleji 
klímájáról.

A továbbiakban vizsgáljuk meg hazánk 
Thornthwaite-féle módszerrel elkészített éghajlati 
térképet (7. ábra).

Holdridge módszeréhez hasonlóan a Thornthwaite- 
féle rendszer is figyelembe veszi a párolgást a klíma- 
klasszifikáció során. Az evapotranszspiráció becslése 
azonban különböző a két módszernél. Holdridge az 
ABT és az APPT segítségével számol potenciális evapo
transzspirációs arányt (APETR). A z eredeti 
Thornthwaite-féle osztályozás pedig mm-ben kifejezett 
potenciális párolgást (PÉT) becsül egy talaj adatok mel
lőzésén alapuló csöbör-modell segítségével. A Thornth
waite-féle módszer a hőmérsékleti és csapadékadatok 
mellett felhasználja még a mérőállomások földrajzi 
koordinátáit is. Ez alapján vélhetőleg még pontosabb 
képet kapunk hazánk klímájáról.

Magyarország század eleji klímáját a Thornthwaite- 
féle rendszer szerint a 7. ábra mutatja be. Ne zavarja 
meg a kedves olvasót, hogy a cikkünk 1. részének 9.
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táblázatában levő R, S, W, és D nagybetűsen szerepel
nek; ezek megegyeznek a 7. ábra jelmagyarázatában 
szereplő kisbetűkkel. Holdridge eredeti rendszere 
szerint hazánk területén négy vegetációtípus fordulhat 
elő, míg a módosított változat esetében 7 típust 
különítettünk el. A Thornthwaite-féle éghajlatelemző 
rendszer első három karakterére támaszkodva pedig már 
11 klímatípust különböztethetünk meg. A térképi ábrá
zolás során azonban csak 7 kombinációt különítünk el.

7. ábra - Magyarország éghajlata a Thornthwaite-féle éghaj
latelemző rendszer szerint (1901-1950)

A hőellátottság térképi ábrázolásától eltekintettünk. 
Hazánk hőellátottsága túlnyomórészt mezotermális 
(B\). A 125 mérőállomás közül csupán 5 esetben 
értékelhető az évi hőellátottság mikrotermálisként (C'2). 
Ezek persze rendre a M átra, a Bükk és a Visegrádi
hegység legmagasabban fekvő mérőállomásai: Kékes
tető, Galya-tető, Mátraháza, Bánkút és Dobogókő. Az 
így tapasztalható hőellátottságbeli homogenitás azon
ban ellentmond a korábbi megállapításainknak. Koppén 
(1936) példának okául hazánk északkeleti felén húzza 
meg a C meleg-mérsékelt és a D hideg-mérsékelt övék 
közötti határvonalat. Ugyanakkor Holdridge szerint is 
minimum három szélességi öv életformatípusai osztoz
nak hazánk területén. így könnyen belátható, hogy 
Thomthwaite rendszere regionális szinten alkalmatlan a 
hőellátottságból adódó különbségek detektálására.

Következésképpen Thomthwaite módszere hazánk 
éghajlatát egyértelműen csak a vízellátottságbeli 
különbségek alapján tudja kiértékelni. Koppén rendsze
rével erre nézve például semmilyen megállapítást nem 
tudunk tenni. Következésképpen a két rendszer egymás 
hiányosságait pótolva képes lehet a regionális szintű 
éghajlatelemzésre.

A nedvességi állapotot jellem ző klimatikus indexekre 
támaszkodva Magyarországon öt típust különíthetünk 
el. Ezek, sorrendben haladva a szárazabbtól a ned
vesebb felé, a száraz szubhumid (Cj), a nedves szubhu- 
mid (C2) és a humid (Bh B2, B2) klímák.

Hazánk legszárazabb területein száraz szubhumid 
(Cj) viszonyok uralkodnak. Ilyen a helyzet az Alföld 
jelentős részén, a Kisalföldön, a Vértesben, a Hernád

völgyében, a Szerencsi-dombságban és a Taktaközben 
is. Az Alföld keleti területein, a Szerencsi-dombságban 
és az Északi-középhegység előterében a száraz szubhu
mid (C J  klíma jelentéktelen víztöbblettel jellemzett 
típusa jelenik meg. Míg a Dunától nyugatra, a Mező
földön, a Vértesben és a Kisalföld jelentős részén 
ugyancsak a szárazabb (Cl) klíma van jelen, azonban 
annak közepes téli víztöbblettel jellemzett típusa.

A 6. ábrához visszalapozva láthatjuk, hogy a száraz és 
nedves szubhumid klímák (C\, C2) között húzódó vá
lasztóvonal a Dunántúlon szinte egybeesik a lombos 
erdők és az erdős sztyeppek között húzódó határral. 
Továbbá ez a térbeli felület választja el a hidegmérsékelt 
füves pusztát a 3. átmeneti zónától, ahol már az üde 
erdő dominál, mint potenciális életforma (5. ábra). 
Kihagsúlyozandó, hogy a három módszer -  az egy
mástól viszonylag független mechanizmusaik ellenére -  
egymást alátámasztva értékeli a klímát.

Érdekesség, hogy amíg Holdridge módosított rend
szere sem volt alkalmas a dunántúli területek részletes 
kiértékelésére, Thomthwaite rendszere máris 3 típust 
különít el a Siótól nyugatra eső területeken. A nyugati 
határszélen (Szentgotthárd, Nagykanizsa és Lenti) 
humid (B\) és jelentéktelen vízhiánnyal jellemezhető a 
klíma, míg Baranya déli határvidékén és a Sió-csatoma 
nyugati oldalán egy sávban nedves szubhumid (C2) és 
közepes téli víztöbbletű az éghajlat.

A 7. ábra alapján kijelenthető, hogy hazánk legned
vesebb területeit a Bakony központi részében, a 
Visegrádi-hegységben, a Börzsönyben, Mátrában és a 
Bükk-fennsíkon találjuk. Itt az évi nedvességet jellemző 
klimatikus index értékének megfelelően humid (B{, B2, 
B3) és jelentéktelen vízhiánnyal jellemzett a klíma.

Összefoglalás
Tanulmányunkban a három legismertebb biofizikai jel
legű klímaklasszifikációs módszer magyarországi alkal
mazásaival foglalkoztunk: pontosabban a Koppén 
(1900) klímaosztályozásával, a Holdridge (1947) élet
forma rendszerével és Thomthwaite (1948) éghaj
latelemző módszerével. Az említett osztályozási mód
szerek alapján jellemeztük Magyarország múltszázad 
eleji (1901-1950) éghajlatát. Vizsgálatunk során Kakas 
(1960) adatbázisát használtuk fel. Továbbá az 
elemzések során mintegy referenciaként Borhidi (1961) 
klímazonális vegetáció-térképét alkalmaztuk.

Hazánk klímájának elemzése során megállapítottuk, 
hogy Koppén rendszere alkalmatlan a magyarországi 
klím ák területi változatosságának jellem zésére. 
Holdridge rendszere a módosításokat követően már 
valamivel valósabb képet nyújtott a Kárpát-medence 
éghajlatáról. Az eredeti rendszert alkalmazva négy, míg 
az átmeneti zónák definiálását követően hét potenciális 
életforma-típust tudtunk elkülöníteni hazánk területén. 
Az átmeneti zónák beiktatását Borhidi (1961) térképe
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alapján próbáltuk meg felülvizsgálni. A két térkép 
között számos hasonlóságot találtunk. így a módosítá
sok után Holdridge rendszerét alkalmasnak ítéljük a 
regionális szintű elemzésekre is. Thornthwaite mód
szerét alkalmazva kiderült, hogy Magyarország hőellá- 
tottságbeli különbségeinek jellemzésére alkalmatlan. 
Ugyanakkor beláttuk, hogy a vízellátottság területi vál
tozatosságát kellő finomsággal tudja leírni. A vizs
gálataink során láthattuk, hogy mindhárom osztályozási 
forma alkalmas lehet M agyarország klím áinak 
kiértékelésére, ehhez azonban az eredeti módszereket 
módosítani kell.

Szelepcsényi Zoltán, Breuer Hajnalka, 
Ács Ferenc, Kozma Imre 
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A VI. Erdő és klíma konferencia Nagyatádon
Eltelt három év 2006 óta, elérkezett hát az 
ideje a VI. Erdő és klíma konferencia 
megszervezésének. A helyszín kiválasz
tásában kialakult szokásokhoz igazodva 
2009. október 8 -9 -10-én a kedves somo
gyi kisváros, Nagyatád adott otthont a 
rendezvénynek. így a résztvevők az első 
nap előadásai után megcsodálhatták a vá
ros határában több évtizede, ragyogó íz
léssel kiválasztott környezetben működő 
szoborpark igen gazdag stílári s összeté
telű, fából készült alkotásait, a legidő
sebbektől a legifjabbakig. A hangulatos 
kisváros közelében fekszik az igen ritka 
növényeknek is otthont adó Baláta-tó. Ezt 
a természetvédelmi szempontból kiemelt 
jelentőségű helyet a HM Kaszói Erdé
szetének szakemberei jóvoltából tekint
hettük meg, egy kisvasúttal megtett él
ménydús szakmai kirándulás keretében, 
amely során megismerhettük a térség 
erdőgazdálkodását, annak többnyire kli

matikus okokra visszavezethető problé
máit is. Emlékezetes látványt nyújtott az 
őszre víztükrét vesztett tó, de a talajvíz
szint süllyedése miatt vitalitásukban meg
gyengült tölgyesek képe is.

Az előadások hagyományosan a kli
matikus viszonyok három ezer éves 
változásaiban megismert legújabb ered
ményekkel, a térségünkben várható ten
denciákkal, mérési és modellezési mód
szerekkel indultak.

Az erdőben lezajló folyamatokat tár
gyaló előadások főleg az anyagforgalom 
témakörével foglalkoztak. Ezek során az 
erdők klímavédelmi és környezetvédel
mi szerepe is előtérbe került.

Az erdőklíma kölcsönhatással foglal
kozó előadások egyik része a klimatikus 
összhatás megváltozásának számszerű 
detektálásáról, a klimatikus változások 
gazdálkodási következményeiről szólt. 
Ezen a konferencián azonban már olyan

előadásokat is hallhattunk, amelyek az 
erdőnek a klimatikus rendszerben betöl
tött szerepét taglalták különböző mo
dellek segítségével.

Kevés előadás ismertette a klimatikus 
viszonyoknak az erdőlakó állatok életé
ben betöltött szerepét, az irántuk tanúsí
tott érdeklődés viszont igen élénk volt.

M ár szinte természetes, hogy az erdő 
és klíma konferenciákon az interdisz
ciplináris jelleg megjelenik. Szerepeltek 
itt az erdészet, meteorológia, ökológia, 
botanika, zoológia, genetika képviselői, 
de még muzeológus is volt az előadóink 
között.

Várakozással készülünk a következő 
konferenciánkra, mert -  ahogy ez három 
éve megmutatkozott -  sok ifjú előadó 
jelentkezett érdekes előadással, így szá
míthatunk rá, hogy a sorozat folyta
tódik.

Vig Péter
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H aloje len ségek  k ia laku lása , je lle m z é s e  é s  
m eg fig y e lése  a F öldön , é s  a Földön kívül

II. r ész
Mivel a halojelenségek az őket kialakító jégkristályok 
jellem zőibe engednek bepillantást, más égitestek 
légkörében megfigyelve az ottani aeroszolokról adnak 
információt, utalva a légköri folyamatokra és a felszínt 
alakító klímára is (Gyenizse 2008, Keresztúri 2008). Bár 
perdöntő megfigyelés még nem született ebben a 
témakörben, de sok olyan új ismeret van már, amely 
érdekes a meteorológiával foglalkozó közösségnek - 
ezeket tekintjük át az alábbiakban, minden égitestnek a 
halók szempontjából releváns jellemzőit bemutatva.

Naprendszerünkben a nagybolygókon és holdjaikon 
kívül az üstökösök, és a velük rokonítható Kuiper- 
objektumok, valamint a Neptunuszon belülre tévedt 
képviselőik: a kentaurok bírnak még időszakos, alkalmi 
atmoszférával (Bérezi et al. 2002), amelyekben aero
szolok és ezekkel kapcsolatban halojelenségek alakul
hatnak ki. Itt a légkörök anyaga közel folyamatosan

1 ábra - Felhők néhány égitesten: a) infravörös műholdfelvétel a 
Vénusz felhőiről, b) cirruszfelhő alakzatok a Mars egén, c) magas

szintű fotokémiai szmogrétegek a Titán légkörében, a hold korongjá
nak peremén, d) néhány kilométer átmérőjű konvektív metánfelhők 
csoportja a Titán déli sarkvidékén a magasból tekintve, e) és f) köd 
avagy felhő a Triton hold korongjának peremén (balra az eredeti, 

jobbra a kontrasztfokozott felvétel) (NASA, ESA, JPL, SSI)

áramlik ki a világűrbe, és a felszínről kaphat utánpót
lást. Elvileg az üstökösmagokból kiszabaduló anyagok, 
főleg a H20 , szilárd kristályokat alkothat, azonban ezek 
szerkezete alig ismert.

Érdekesebbek a Vénusz, a Mars, az óriásbolygók, a 
Titán és a Triton holdak légkörei (I. ábra) (I. táblázat). 
Átlátszóság szempontjából érdemes megemlíteni, hogy 
a Jupiter és a Szaturnusz esetében a látható legfelső fel
hőszintek ammónium-szulfid kristályokból állnak. Az 
Uránusznál magas szintű szmog- és ködtakaró csökken
ti a mélyebbre jutó fény mennyiségét, ott maguk a fel
hők alig vehetők észre, míg a Neptunusz esetében a 
szmogréteg hiányzik, ezért látványosak a felső metán
felhők.

é g i t e s t f o l y é k o n y  a e r o s z o l s z i l á r d  a e r o s z o l n a p p a l i  é g b o l t  
l á t v á n y a

Vénusz kénsav cseppek kevés magas szintű 
vízjég, kéntartalmú 
szemcsék

A Nap sosem látszik, 
látótávolság 4-6 km

Föld vízcseppek vízjég, por derült/borult, kék ég. 
fehér-szürke felhők, 
színes naplementék

Mars nincs (talán a lebegő 
porszemek felületén 
speciális viszonyok 
között vékony 
vizűim lehet)

vízjég, szén-dioxid 
jég

rózsaszín ég, fehér 
felhők, fakó rózsaszín 
vagy kék naplementék

óriásbolygók vízcseppek ammónium-szulfid,
vízjég

általában kék ég, főleg 
fehér, részben sárgás, 
barnás felhők

Titan metán-elán cseppek szénhidrogének rózsaszín ég, sárgás 
felhők

Triton - nitrogénjég? sötét és átlátszó, 
enyhén rózsaszín ég

I. táblázat - Az égitestek néhány légköroptikai szempontból fontos 
jellemzője

A négy óriásbolygó légköri jellemzői hasonlítanak 
egymásra. Felhőikben eltérő összetételű rétegek azono
síthatók. A legmélyebb megfigyelhető rétegekben víz- 
cseppekből, illetve folyékony víz-ammónia keverékből 
állnak. Ezek felett vízjég felhők következnek, majd 
szilárd ammónium-szulfid, végül pedig ammóniakris
tály felhők (néhol kevés kén-hidrogénnel keverve). 
Legfelül ködréteg jellemző, amely főleg az Uránusz és 
kevéssé a Szaturnusz esetében viszonylag gyengén lát
szik át. Az Uránusznál, és az aeroszolokban szegé
nyebb Neptunusznál a legfelső felhőszintet metánjég 
felhők adják. Ennél a két távolabbi óriásbolygónál a 
metán fotokémiai reakciói során acetilén (C2H2), etán 
(C 2H6), m etilacetilén (CH3C 2H), propán (C3H 8), 
diacetilén (C4H2), és bután (C4H 8) képződik, amelyek 
lefelé ereszkedve kondenzációs magvakként szolgál
nak. Az ammóniafelhőkben köbös rendszerben kiváló, 
átlátszó kristályok jellemzőek, az ammónium-szulfid 
felhőknél már rosszabb lehet a kristályok átlátszósága. 
Mélyebben a vízjég, illetve a folyékony vízszemcsék
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alkotta felhőket feltehetőleg a Földön megfigyeltekhez 
hasonló szerke-zetű szemcsék alkotják. A továbbiak
ban a szilárd felszínnel és jelentős légkörrel bíró 
égitesteket tárgyaljuk, (Vénusz, a Mars, a Titán, a 
Triton), valamint általánosságban vizsgáljuk a ritka 
légkörű jégholdak esetét.

A Vénusz légköre eléggé átlátszatlan, amelyben a fel
szín felett 48-70 km közötti magasságban főleg kén
savból és hidrogén-szulfidból álló, emellett fluort és 
klórt is tartalmazó felhőtakaró jellemző. A felhők szint
jén 0,1-1 bar közötti légnyomás és nagyságrendileg 
1 kilométeres látótávolság lehet. A hármas felhőzóna 
homogén felső rétege főként fotokémiai felhőkből áll, 
míg az inhomogénebb középső és alsó rétegnél a gáz 
fázisból történő kondenzációval keletkezhet. A felhőket 
főleg folyadékcseppek alkotják, de szilárd kristályok is 
előfordulnak, amelyek szulfátok vagy kloridok lehetnek 
(Knollenberg et al. 1980). A felhőzóna felett és alatt is 
ködréteg figyelhető meg, és köd jellegű aeroszolok 
fényelnyelését 80 km magasan is megfigyelték. A lég
körben vízgőz is van (Schofield et al. 1982). Nagy ma
gasságban kevés vízjég kristály is lehet, amely szerepet 
játszhat a magasszintű köd kialakulásában. A felhőket 
1-2 mikrométeres szemcsék alkothatják, míg a felhő
szint alatti ködöt szubmikronos részecskék. Néhány 
bizonytalan megfigyelés utalt arra, hogy amikor a 
Vénusz a Földhöz közel, alsó együttállás környékén jár, 
15-25 fokos szögre van a Naptól, megvilágított része 
fényesebb, mint várható lenne -  ez a 22 fokos halók vissza
verődésével is magyarázható (O'Leary 1966). Az átlát
szatlan légkör miatt a napkorong a felszínről közvetlen
ül nem pillantható meg, ennek megfelelően halojelen- 
ségek csak a légkörnek a felhők által uralt zónáiban 
lennének megfigyelhetők.

A Mars légköre a Földénél közel 100-szor ritkább, és 
a ritka gázanyag, valamint a felszín csekély hőkapacitá
sa miatt változékony. Az atmoszféra átlátszósága is in
gadozó, derült időben kevés sugárzást nyel el. Azonban 
főleg télen, a sarki területeken alacsonyszintű ködök és 
felhők is előfordulnak, elsősorban éjszaka. Ekkor az 
erősen lehűlő felszín felett túltelítetté váló légkörben a 
vízpára ködöt alkot és a felszínre is kifagy. A légköri 
aeroszolt átlátszó víz- és szén-dioxid jég, valamint átlát
szatlan por, illetve ezek keveréke alkothatja.

A Marson magasszintű szén-dioxid felhők a felszín 
felett 100 km környékén jellemzők, kristályaik kb. 
1 mikrométeresek lehetnek. Feltehetőleg felfelé emel
kedő melegebb, és egyre túltelítetté váló légtömegekből 
válnak ki, és enyhe árnyékot is vetnek a felszínre 
(Montmessin et al. 2006). A  cirrusz jellegű, vízjég 
kristályokból álló felhők főként az északi félteke nyári 
időszakában jellemzőek. (Lee et al. 1990).

A  Marson az északi félteke nyarán földi mintára ha
vazásnak nevezett jelenség tapasztalható -  ez a bolygó 
„nedves” időszaka. Az északi nyári napforduló környé

kén a sarkvidéken még kevés a felhő, és ha megjelen
nek, kb. 10 kilométer magasan lebegnek. Mintegy 50 
marsi nappal a helyi napforduló után már éjszakánként 
lehűl annyira a légkör, hogy a sötétben állandóak lesz
nek a magasszintű felhők, amelyek reggelig kitartanak. 
A hőmérséklet további csökkenésével párhuzamosan 
egyre alacsonyabban jelennek meg. Ugyanakkor a hű
vös éjszakákon, közvetlenül a felszín felett, a mintegy 
700 méteres magasságig érő köd is rendszeressé válik. 
A köd feletti felhők a planetáris határréteg tetején 
keletkeznek, belőlük éjszaka hópelyhek, vagy 
jégkristályok hullanak. Ezek eleinte esés közben 
elszublimálnak, de a hűlő idővel párhuzamosan egyre 
mélyebbre jutnak, és végül el is érik a felszínt. A hulló 
jégkristályok mellett az éjszakai ködből is csapódhat ki 
H20  a felszínre. Ez délelőtt még egy ideig világos 
„dér” formájában fi-gyelhető meg, és a tél közeledté
vel egyre tovább marad meg a nap további részében is. 
Itt tehát napi ciklus zajlik: a nappal felmelegedő fel
színről a jég  elszublimál, a felerősödő turbulenciák 
pedig átkeverik az alsó, plane-táris határréteget, egyen
letesen eloszlatva benne a víz-gőzt és a felkapott port. 
A határréteg tetején a hőmér-séklet csökkenésével a 
vízpára jégkristályokként kiválik és felhőket alkot, 
amelyekből főleg éjszaka hó hullik. A m arsi légköri 
relatív nedvességtartalm a a nap közepén, a leg
melegebb időszakban mindössze 4-8%  körüli. A plan
etáris határrétegben lévő H20-m ennyiség pedig össze
sen kb. 40 mikrométer egyenérték körül lehet -  azaz 
ilyen vékony réteget alkotna, ha folyékony formában az 
egész Mars felszínén egyenletesen kiválna.

A vízjég hexagonális szerkezetével ellentétben a C 0 2 
jégkristályok négyszöges szimmetriával rendelkeznek. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak kocka alakú 
jégkristályok képződhetnek. Kialakulhatnak tetraéder, 
oktaéder, dodekaéder, kuboktaéder, 12 oldalú rombdo- 
dekaéder, sőt 24 oldalú hexakiszoktaéder formák is. 
Az áttetsző lapokból felépülő jégkristályok legnagyobb 
valószínűség szerint véletlenszerűen forognak a leve
gőben, mindenféle szabályosság nélkül. A különféle 
formájú C 0 2 jégkristályokban megtörő napfény sokféle 
jelenséget hozhat létre, melyek külseje a földi haloje- 
lenségektől eltérő. (2. ábra) A  kocka alakú jégkristályok 
esetében 81 fok sugarú, az oktaéder és a tetraéder 
esetében 39 fok sugarú, a romdodekaéder esetében 30 
fok sugarú, a kuboktaéder esetében pedig 26 fok illetve 
39 fok sugarú körív alakulhat ki. A földihez hasonlóan 
a marsi jégkristályok esetében is feltételezhetünk 
valamilyen szabályos elrendeződést. Lehetséges példá
ul, hogy a jégkristályok úgy forognak a levegőben, hogy 
közben alsó lapjuk a horizonttal közel párhuzamos. 
Ezek jelenlétében a földi melléknapokhoz illetve érintő 
ívekhez hasonló jelenségek tűnhetnek fel a marsi 
égbolton. Az oktaéder alakú jégkristályok 4, a kubok
taéder jégkristályok 8, a dodekaéder jégkristályok pedig
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12 marsi melléknapot alakíthatnak ki. Ezek formája, 
Naphoz viszonyított helyzete és erőssége nagyban függ 
a napmagasságtól és a C 0 2 jégkristályok méretétől 
(Cowley et al. 1999).

2. ábra - Oktaéder alakú szén-dioxid kristály és az általa szimulá
cióval kialakított halojelenségek a Marson 

(Les Cowley, http://atoptics.co.uk)

A  Titán légkörének magas rétegeiben -  kb. 80-120 km- 
en -  hosszú molekulaláncú szénhidrogének keletkez
nek, főleg a Nap UV sugárzásának köszönhetően. Ezek 
átlátszatlan szmogréteget alkotnak. Ennél mélyebben, 
de a felszín felett akár 50 km-es magasságig figyelhetők 
meg felhők, amelyek kicsapódott metán és etán csep- 
pekből, illetve kristályokból állhatnak. A kondenzációs 
magvakat talán tholinok (összetett szerves anyagok ke
veréke) képezik (Bartha & Toon 2006). Az aeroszolok a 
becslések alapján főleg 1-3 mikrométeresek, és azokat 
etán is alkothatja, kísérletileg igazolt kondenzáció útján 
(Bauerecker & Dartois 2009).

A metán és etán jégkristályok tulajdonságaikból 
adódóan kialakíthatnak halojelenségeket. (III. ábra) 
Ahhoz, hogy a jelenségek valóban létrejöjjenek, több

3. ábra - Metán és etán jégkristályok által szimulációval kialakított 
halojelenségek a Titánon (in Können 2004)

feltételnek kell teljesülni. Amellett, hogy a jégkristá
lyoknak átlátszónak és hibátlan morfológiájúnak kell 
lenniük; értelemszerűen meg kell süsse őket a Nap. 
Ennek lehetősége a rendkívül sűrű felhőzet miatt kérdé
ses. A két legfontosabb anyag közül a metán jégkristá
lyok nagyobb eséllyel alakíthatnak ki halókat, mivel a 
feltételezések szerint rengeteg lehet belőlük. A négyszö
ges szimmetriával rendelkező jégkristályok kocka, 
piramis, oktaéder és kuboktaéder formát vehetnek fel. 
A véletlenszerűen elhelyezkedő kocka alakú jégkristá
lyok 48 fok, a piramis 20 és 29 fok, az oktaéder 29 fok, 
a kuboktaéder pedig 20, 29 és 48 fok sugarú körívet 
alakíthatnak ki.

Az etán jégkristályok hexagonális szimmetriával ren
delkeznek, így formájuk a vízjéghez hasonlóan hatszög 
alapú lap és hasáb lehet. Ritkábban a hasábkristályok 
végeire piramis formájú csúcsok is nőhetnek, így a 
Titán légkörében feltételezett halojelenségek tárgyalá
sakor ezt a formát is meg kell említenünk. Az etán szim
metriája ugyan azonos a vízével, de törésmutatója na
gyobb; így a kialakuló jelenségek már nem azonosak a 
földi jelenségekkel. A véletlenszerűen elhelyezkedő 
hasábkristályok -  a földi 22 fokos haló helyett -  itt 32 fok 
sugarú körívet alakítanak ki. Emellett ez a jégkristály is 
létrehozhat melléknapokat illetve különféle érintő 
íveket (Können 2003, Können 2004).

A Huygens leszállóegység 2005. január 14-én a Titán 
légkörébe való leereszkedéskor több műszerével is fi
gyelte az égboltot, de semmilyen légköroptikai jelen
séget nem figyelt meg. Halojelenségek megörökítésére 
a légkör felső részénél lett volna a legnagyobb esély, 
mivel itt még elég vékony a felhőréteg ahhoz, hogy a 
jégkristályok felületét megfelelő erősségű napsütés érje 
(Tomasko et al. 2008).

A Triton fagyos és ritka nitrogénlégkörében helyen
ként ködöt sikerült megfigyelnie a Voyager-2-űrszondá- 
nak. A viszonylag sűrűbb felhők 8 km-es magasság 
alatt, a ritkább köd efelett volt jellemző. Az ezeket alko
tó nitrogénjég szemcsék mérete 0,7 és 2 mikrométer 
között lehetett (Rages & Pollack 1992). A felszínről a 
gejzír jellegű kitörések sötét, poros anyagot lövellnek a 
légkörbe.

Az égbolton feltűnő halojelenségek mellett ismerünk 
olyan földi jelenségeket is, melyek a felszínen elhe
lyezkedő jégkristályok okozta fénytörés vagy fényvisz- 
szaverődés miatt alakulnak ki. Ilyen jelenségeket 
feltételezhetünk a jégfelszínnel rendelkező holdakon is 
(pl. az Európán vagy az Enceladuson). Az Enceladus 
déli pólusának környezetében működő gejzírek kidobó
don anyagfelhőiben többféle gázt (szén-dioxid, metán, 
ammónia, nitrogén) illetve jégszemcséket azonosítottak 
(Szálai 2008). Mivel a kijutó anyagfelhő egy része visz- 
szahullik a felszínre, a szétszóródó jégkristályok elvben 
alakíthatnának ki halojelenségeket. Ezen jégkristályok 
azonban feltételezhetően túl nagyok és formájuk a
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kilökődés okán valószínűleg nem szabályos, így a jelen
ségek kialakítására kevéssé alkalmasak.

A földi halojelenségek megörökítésekor a megfigye
lők igyekeznek minél nagyobb látószögű fényképező
gépet használni. Érdemes lenne az űrszondák leszálló- 
egységeire is állandóan az égboltot figyelő, nagy 
látószögű kamerát elhelyezni. így valamelyik halojelen- 
ség jövőbeli sikeres megörökítése esetén sok új infor
mációt szerezhetünk az adott égitest légkörében fennál
ló felhőfizikai és aerodinamikai hatásokról (4 . á b r a ) .

4. ábra - A jelentősebb légkörrel bíró égitestek átlagos p/T görbéi, 
néhány égitestnél a felhők szintjével, összetételével. A rövid sötét 

vonalak a felszíneket jelzik. A Vénusz esetében ez nincs feltűntetve, 
mivel ott 90000 mbar nyomás és 720 K hőmérséklet uralkodik, ezért 

jobbra kívül esik az ábrázolt térségen.

Farkas Alexandra, Keresztúri Ákos 
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A 2 0 0 9  évi B alatoni é s  V elencei-tav i viharjelzésről

Bevezetés
Az idén ünnepeltük a 75. évfordulóját annak, hogy a 
Balatonnál elindult a „vízből mentő és figyelmeztető 
szolgálat”. A balatoni viharjelzés születésnapjának 
1934. július 8-át tekintjük. A figyelmeztető szolgálat 
megszervezésében és beindításában nagy szerepe volt 
llille Alfréd légiforgalmi aligazgató, repülő ezredesnek. 
Hille Alfrédről az évforduló alkalmából a MH Geo- 
információs Szolgálatának meteorológusaival koszo
rúzáson emlékeztünk meg. -  A balatoni viharjelzés 
krónikáját nagy gonddal dr. Bartha Imre nyugalmazott 
Obszervatórium vezető gyűjtötte és foglalta össze egy 
OM SZ kiadványban (Bartha, 2008).

Az előrejelzés és viharjelzés fejlődése az elmúlt 
időszak alatt nagy változásokon ment keresztül, mely 
napjainkban is folytatódik. A meteorológus számára 
rendelkezésre álló információk mennyisége néhány év 
alatt meghatványozódik. A zt mondhatjuk, hogy a vihar
jelzés léte, fenntartása elérte a célját. Természetesen az 
lenne a legjobb, ha senki nem  kerülne életveszélybe a 
Balatonon, de tény, hogy a vízből mentő szolgálatokkal 
való együttműködésnek köszönhetően a halálos vízi 
balesetek száma mára csekélynek mondható. A kiadott 
előrejelzések és viharjelzések az Interneten mindenki 
számára elérhetők, illetve az időjárásról érdeklődők 
telefonon is kaphatnak információt. A Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 
a 2009-es szezonban 8 (2008-ban összesen 9 ) fő fulladt 
a Balatonba. Az utóbbi tíz év adatait tekintve a halálos 
kimenetelű esetek többsége nem a szeles időjárású 
napokon történt. Mentésekben a Vízirendészet 125 alka
lommal vett részt és 337 fürdőző, vagy hajózó személyt 
mentett ki, akik különböző okok miatt szorultak segít
ségre.

A nagyszámú üdülőközönség és a vízi sportokat űzők 
részéről ugyanakkor jogos elvárás a veszélyjelzések 
fenntartására vonatkozóan, hogy az a lehető legrövi
debb ideig maradjon fenn. A  jelzések fenntartásának 
időtartama azonban az időjárás függvényében a jelen
leginél jobban már nem nagyon csökkenthető, legfel
jebb úgy, ha a területi bontást finomítjuk például azzal, 
hogyha a nyugati medencét a viharjelzés szempontjából 
két részre bontjuk.

A viharjelzési szezon időjárásának főbb 
jellemzői
Hőmérséklet, csapadék
A 2009-es szezon az átlagosnál melegebb, szárazabb, és 
erős viharokban gazdag lett. Az április 1-től október 
végéig tartó szezon hét hónapjának átlagos 
csapadékösszege a Balatonnál az éghajlati normál érték

(1961-1990) 80%-át érte el, átlaghőmérséklete pedig 
0,9-2,1 fokkal meghaladta azt.

Az évszakhoz képest legmelegebb hónap +3, +4 
fokos eltéréssell az április lett, ugyanakkor a havi 
csapadékösszegben átlagosan több mint 60% hiány 
mutatkozott a partközeli állomásoknál. A következő két, 
az évszakhoz képest legmelegebb hónap az augusztus és 
a szeptember 1,3 (Keszthely), illetve 3,0 (Siófok) fokos 
anomáliával. A melegebb idő egyik velejárója volt itt is 
a szárazság: szeptemberben hasonló csapadékhiány 
lépett fel, mint áprilisban (1. ábra).

B Siófok 2009 ■ Tihany 2009 O Fonyód 2009 O Keszthely 2009

1. ábra: A havi csapadékösszegek alakulása 2009-ben 
néhány balatoni mérőállomáson

A hőmérsékletekről még elmondható, hogy a nyár leg
forróbb napja augusztus másodika volt, ezen az egy 
napon mértek a balatoni mérőállomások 35 Celsius fok 
feletti hőmérsékletet (Fonyód: 35,5, Siófok: 35,4). 
Szeptember legmelegebb napján, harmadikén pedig még 
szintén 30 fok fölé, 30,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. 
A kedvező időjárás hatására a Balaton vizének hőmér
séklete a hónap végén is 19 fok körül alakult.

A szezonban júniusban és októberben volt a 
legközelebb az átlagoshoz a középhőmérséklet (-0,9 -  
+0,5), ugyanekkor a két hónap időjárása elég vál
tozékonyan alakult. A megszokott napi maximumokhoz 
képest 6-7 fokkal melegebb és hidegebb napok is elő
fordultak. Októberben, az általában legszárazabb őszi 
hónapunkban idén az átlagos 45 mm körüli csapadék 
helyett 50-80 mm havi összegeket mértek.

A nyári hónapok a június kivételével az átlagosnál 
szárazabbak voltak általában csak 60-70% -ot elérő 
csapadékkal, egyedül júniusban hullott átlagot meghal
adó mennyiségű csapadék a Balaton térségében, amely 
nagyobb részben zivatarokból származott. Ekkor a nyu
gati medencében átlagosan 10, a keleti medencében 
5%-kal több csapadékot könyvelhettünk el. A zivataros 
napok száma összességében a szezonban a tavalyihoz 
hasonlóan alakult.
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A szélviszonyokról
2009-ben országszerte több alkalommal volt károkat is 
okozó erős vihar. (Az Önkormányzati Minisztériumhoz 
kárenyhítésre beadott kérelmek száma pl. a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyében június hetedikén pusztító 
zivatarok és jégverés miatt meghaladta a 7 ezret, ami 
mintegy negyven településről érkezett.) A Balatonnál az 
erős viharok száma ismét nagy, összesen 9 lett (tavaly 
12 volt) a viharjelzési szezon 7 hónapja alatt. Az idén az 
átlagosnál jóval kevésbé szeles április kivételével min
den hónapban előfordult egy, vagy két napon 90 km/h 
sebességet is meghaladó széllökés a Balatonnál. A vi
harjelzési szezon az átlagos szélsebességeket tekintve 
összességében az átlag körül, vagy annál kissé kevésbé 
szelesen alakult. (Keszthely: 86%, Siófok 97% az 
1961-1990 évek normál értékeihez képest. Fonyód 
100% a 2008-at megelőző 10 év átlagához képest.) 
A 9 legnagyobb vihar maximális széllökésének az átla
ga viszont igen magas, 102 km/h lett.

Június 7-én a Balatonnál Fonyód térségében volt 
'csak' 90 km/h sebességet elérő szél zivatarcella áthala
dásakor. Később Szabolcsban ugyanazon hullám zó 
frontrendszer előterében kialakult heves zivatar 
62-64 dBz-s radar reflektivitás értékek mellett galamb- 
tojásnyinál nagyobb méretű jeget, és az autom ata 
mérőállomások közül Nyíregyházát részben érintve, ott 
100 km/h-s szelet okozott.

A két legnagyobb erejű vihar május huszonkettedi
kén, illetve augusztus harmadikán tört a Balatonra. 
Május 22-én a maximális szélerősség a nyugati m eden
cében Balatonőszödnél elérte a 113 km/h-t, sőt ezen 
kívül még négy mérőállomáson szintén volt 90 km/h-t 
meghaladó szélerősség, így a keleti m edencében 
Balatonfürednél is 101 km/h-ig erősödött a szél. A vihar 
okozója egy mezoléptékű konvektiv rendszer (2. ábra), 
mely a Balti-tenger térsége és a Pireneusok között 
húzódó hullámzó frontrendszer előterében fejlődött ki. 
A konvektiv rendszer a közép és felső troposzférában 
viharossá fokozódó nyugatias szél hatására az Alpokból 
helyeződött a Dunántúlra, s ott nyomában kezdetben 
kevés helyről jelentettek szélerősödést. 18 és 19 óra 
között a mérőállomások közül csak Szentgotthárd, 
Szombathely és Sopron jelzett erős, Káld pedig viharos, 
70 km/h sebességű északnyugati szelet. M ásutt az 
automaták, legfeljebb élénk szelet érzékeltek. 19 óra 
után a rendszer a Közép-Dunántúlra érve tovább 
fejlődött, majd a konvektiv rendszerben beinduló erőtel
jes leáramlás hatására 20 óra körül alakultak ki a bala
toni legerősebb széllökések. Ugyanakkor a rendszer 
legnagyobb radar reflektivitású és csapadék intenzitású 
részei a Balatontól még délebbre, Somogy és Baranya 
megyében fejlődtek ki. A nagy vihar amilyen hirtelen 
felerősödött, olyan gyorsan le is csendesedett. 21 óra 
után a Balatonnál már jobbára mérsékelt, és délies szél 
volt a jellemző.

2.a) ábra: 2009.05.22. 16.45 UTC Konvektiv rendszer a Nyugat- 
Dunántúlon. Composite radarkép

fx: napi szélmaximum - időszaki függvény: átlag - avg(Fx) 
Időszak: 2009.05 22 - 2009.05.22.

2.b) ábra: 2009.05.22. 17.45 UTC Composite radarkép

2.c) ábra: 2009.05.22. 19.00 UTC Composite radarkép

2.d) ábra: 2009.05.22. Napi szélmaximum m/s.
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1. táblázat A 2009 évi viharjelzések összesítése

A Balatonra kiadott viharjelzések száma 2009-ben a Nyugati (NY) és a Keleti (K) medencében

IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. Az egész szezonra
NY K NY K NY K NY K NY K NY K NY K NY K

1. fok 23 22 16 1 6 2 3 2 5 2 4 2 5 17 1 6 1 4 1 8 17 17 9 4 + 4 0 100+39
II. fok 7 6 19 1 7 1 4 15 2 0 1 6 17 1 3 6 4 4 4 7 6 + 1 1 6 5 + 1 0

A viharjelzések fenntartási ideje (óra) Nyugati (NY) és a Keleti (K) medencében

I. fok 262 207 1 6 3 1 8 5 2 5 4 2 3 2 2 2 9 2 3 3 1 7 2 1 7 2 1 8 8 1 8 6 167 1 4 4 1 0 0 5 + 4 2 9 1 0 0 8 + 3 5 1

II. fok 32,6 3 0 ,9 1 9 5 1 6 4 1 2 4 1 2 8 1 2 3 1 2 3 1 0 4 8 2 ,5 4 5 ,5 3 7 , 8 110 1 0 9 5 9 1 + 1 4 3 5 3 4 + 1 4 0

Augusztus harmadikán egy szlovén instabilitási vonal 
átvonulása alkalmával futott ki a szezon legerősebb 
szele. Ekkor az országos állomáshálózat mérései közül 
egyedül Fonyódon jelzett 90 km/h feletti széllökést az 
automata. A szélmaximum itt a leghevesebb zivatar
gócban elérte a 121 km/h sebességet.

Júliusban is voltak heves zivatarok a Balaton térsé
gében, így a következőkben említett két napon is, de a 
legnagyobb széllökéseket nem elsősorban a zivatarok, 
hanem a hidegfront betörésekor létrejövő dinamikai 
körülmények okozták. Július 18-án a frontálzónában 
5 hPa nyomáskülönbség alakult ki Sármellék és Siófok 
között, miközben a hőmérsékletkülönbség Zalaeger
szeg (15 °C) és Agárd (34 °C) között elérte a 19 fokot! 
A hidegfront keletebbre helyeződése során a nagy 
nyomás és hőmérséklet gradiensek közel hasonló 
mértékben később is fennálltak. A Balatonnál kialakuló 
legerősebb széllökést Fonyódnál regisztrálták az 
automaták 103 km/h-val. Egy héttel később 25-ére vir
radóra szintén nagy légnyomáskülönbség mellett és 
jelentős nyomásemelkedéssel érkezett meg a hűvösebb 
levegő a Balatonhoz, ahol 4 helyen is kialakultak 
90 km/h-t meghaladó széllökések, közülük a legna
gyobb, 101 km/h Balatonfüredet érintette. Egy órával a 
szélmaximum beállta után egy az osztrák szlovén határ 
mentén fejlődő szupercella érte el a nyugati medencét, 
de az előzőeknél erősebb szelet már nem okozott, csak 
a szélirányváltozás jelezte ottlétét a regisztrátumban.

A nagy viharok közül az őszi hónapok sem maradtak 
ki. Szeptember 4-én még zivatarvonal áthaladása oko
zott közel 100 km/óra sebességű szelet a Balatonnál. 
A Dunától keletre eső területeken pedig sokfelé alakul
tak ki hosszú élettartamú zivatarok, melyek áthaladá
sukkor fakidőléseket, kisebb anyagi károkat is okoztak. 
A legerősebb szelet ekkor Szentesről jelezték az auto
maták 124 km/h-val.

A szezonban az utolsó, de talán legtartósabb erős 
vihar október 13-án tombolt a Dunántúlon és a Bala
tonnál, amikor a Balti-tenger és a Balkán félsziget

térségébe helyeződő két középpontú ciklon kimélyü
lésével a ciklon hátoldalán fellépő nagy légnyomásgra
diens hatására mintegy 5 órán keresztül voltak 90, 
100 km/h sebességű széllökések. A szélmaximumot 
Balatonmáriánál jelezték az automaták 105 km/h-val.

A kilencből a két eddig nem említett vihar fellépése 
erős hidegfront átvonulásával kapcsolatos, melyek 
május 4-én, illetve június 20-án haladtak át a Dunán
túlon. Ekkor 1-2 helyen fordult elő 90 km/h feletti szél
lökés.

A havi átlagos szélsebességet tekintve a május jú n iu s  
és az október voltak a legszelesebb hónapok, és egyben 
májusban, júniusban és júliusban fordultak elő legtöb
bet zivatarok is a térségben. A kiadott viharjelzések 
beválása a tavalyihoz hasonlóan alakult. A Balatonnál 
86.5%, a Velencei-tónál 85.2% lett. A nem sikeresnek 
tartott viharjelzések a zivataros időszakokban nagyobb
részt a tavakat megközelítő zivatarokra lettek kiadva, 
melyek a tó elérése előtt legyengültek, szétestek. Ilyen 
esetekben a viharjelzések fenntartása többnyire 1-1.5 
órát tett ki, mivel a zivatarok legyengülése után vissza
vételre kerültek. Eígyanakkor a közeledő zivatarra nem 
kiadott viharjelzéssel veszélyeztettük volna a tavakon 
lévők biztonságát.

A másodfokú viharjelzések fenntartása a Balatonnál a 
szezon teljes időtartamának 13.6, a Velencei-tónál 7.4% 
-át tette ki (1. táblázat), míg tavaly 17, illetve 8.9% lett. 
A Balatonnál az első és másodfokú viharjelzések 
összesített fenntartási ideje közel 170 órával lett keve
sebb a két medencében az egy évvel korábbinál.

Zsikla Ágota

Irodalom:
Bartha, I.,2008: A balatoni viharjelzés története és a 

meteorológiai szolgáltatások fejlődése kezdetektől 
napjainkig. OMSZ kiadvány
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A 2 0 0 6 . a u g u sz tu s  2 0 -i viharról m á sk ép p , avagy  
m it k eres egy színházi b eszá m o ló  a L égkörben?

Nem hiszem, hogy egy meteoroló
gus csak azért nézné meg Shakes
peare Vihar című drámáját, mert 
annak címe megegyezik egy ponto
san meghatározott időjárási ese
ménnyel. Viharról beszélünk, ha a 
szélsebesség 62 és 75 km/óra kö
zött van, egyszerűbben a Beaufort- 
féle szélerő 8. Lehet erről többet 
mondani? Bizony lehet, de ezúttal 
ne a szakmán belül keressük az 
összefüggéseket, kapcsolatokat és 
módszereket. Lehet a viharhoz 
közelíteni esztétikai szempontból 
is. Milyen a vihar? Szép? Ezzel biz
tos sokan nem értenek egyet. 
Fenséges? Hát ez már elgondolkoz
tató. Borzalmas? Akik a budapesti 
Duna parton élték át 2006. augusz
tus 20-át a tűzijáték előtt, alatt vagy 
helyette, talán többet tudnának 
mondani erről.

Ha a meteorológus megnézi a 
Vihart, esetleg lelkileg gazdagodik, 
vagy arra a következtetésre jut, ha a 
vihar olyan lenne, ahogy a rendező 
a Viharban beállította, akkor feles
leges lenne működtetni a Repülés
meteorológiai és Veszélyjelző Osz
tályt. Jobb esetben a rendezés vagy 
a színészek játéka után, ha marad is 
benne a viharábrázolás után némi 
hiányérzet, meteorológusunk azért 
katarzist érez. S ha ez így van, 
akkor már megérte elmenni a szín
házba, hiszen lehet, hogy ennek 
hatására másnap jobb viharjelzést 
fog készíteni. Most már csak az a 
kérdés, ha meteorológusunk azzal a 
címmel találkozik, hogy „Asztali
zene”, vajon mire fog gondolni? 
Elmegy a színházba katarzisra 
vágyva, esetleg azzal a hátsó gon
dolattal, hogy az este folyamán 
bővíteni fogja a viharról alkotott 
elképzeléseit? Aligha. Magam is, 
amikor 2008. november 16-án be
ültem a Radnóti Színházba, hogy 
megtekintsem Térey János darab
ját, a cím alapján szinte semmit, a 
szerző neve alapján nagyon sokat is

vártam. Pontosabban arra voltam 
kíváncsi, milyen társasági darabot 
írt a Niebelung lakópark szerzője. 
Mert hát már az se volt mindennapi 
élmény. Maga az előadás helyszíne 
sem volt átlagnézőnek való, de leg
kevésbé annak, aki szép új ruháját 
szeretné megmutatni. A darabot 
ugyanis a Budai Sziklakórházban 
játszották, mondjuk úgy extrém 
időjárási körülm ények között. 
Átlaghőmérséklet annyi, amennyi a 
Várhegy gyomrában kialakul, nem 
sokkal az éves középhőmérséklet 
felett. Helyszín hol itt, hol ott. Néha 
egy folyosó közepén, néha a 
kórházteremben, mindenki oda áll, 
ül vagy guggol, ahol éppen helyet 
talál. Na és maga a darab: Wagner 
Richard Niebelung gyűrűje trilógiá
jának negyedik darabja, az Istenek 
alkonya, átültetve a mai időkbe, 
versben.

Ennek az élménynek a birtoká
ban ültem be a Radnóti Színházba, 
már hallván a szerzőről, de semmit 
a darabról. Szakemberek, kritiku
sok és műértők több oldalról is 
próbálják majd megvilágítani tár
sadalomfilozófiai, metafizikai és 
egyéb üzeneteit. Ennek megítélése, 
értékelése nem egy meteorológus 
dolga, s a Légkör tartalmi elvárá
saitól is messze esik. Aki ilyesmire 
vágyik, lapozza fel az Élet és 
Irodalmat vagy más irodalmi lapot. 
2006 viharos év volt, nemcsak idő
járási értelemben. Az Asztalizene 
szerzője lát párhuzamot az 1956. 
februári földrengést és az 2006. 
augusztusi vihart követő társadalmi 
események között. Ennek megíté
lése sem tartozik a Légkörre. 
A darab viharleírása igen. Lehet, 
hogy egyszer még érettségi tétel 
lesz belőle. Meteorológia tananyag 
valószínűleg nem, de meteorológia- 
történeti igen. Ha egyszer tárlót 
szentelünk a 2006. augusztus 20-i 
viharnak a Meteorológiai Múzeum
ban, akkor a szinoptikus térképek, a

radarképek, a másnapi döbbent 
tudósítások, a bírósági feljelentések 
mellett feltétlenül ki kell állítani 
egy példányát az Asztalizenének is. 
Esetleg azt a példányt, amibe 
dedikálásként azt írta a szerző, 
hogy „... ajánlom az aug 20-i piros 
riasztás emlékére, jó  szívvel. Térey 
János

Miről szól a darab? „Egy télvégi 
estén kis társaság gyűlik össze a 
budai White Box nevű étteremben. 
Csupa sikeres ember. Míg lent a 
városban zajlik az élet, autókat bo
rogatnak és kukákat gyújtanak fel, 
addig a budai étteremben látszólag 
béke és egyetértés honol. Látszólag 
nem történik semmi említésre 
méltó. A szarvasgomba, a kaviáros 
fügesaláta mellé legfeljebb csak egy 
kis borfolt kerül az asztalra.” 
Körülbelül ennyit érdemes idézni a 
színházjegy mellé adott ismertető 
szórólapról. Az Asztalizene egy ki
csit más, mint Shakespeare vagy 
Osztrovszkij vihara. Azok távoli 
időben és térben játszódnak. Viha
rok, úgy ahogy a vihart elkép
zeljük, vihar, ami borzongást vált ki 
bennünk. Borzongunk, de benn a 
szobában, benn a menedékházban, 
boldog kívülállóként. M ondhat
nánk azt is, színházi nézőként. 
Az Asztalizene úgy indul, ahogy a 
felüdülésre, pihenésre vágyó néző 
el is várná a színháztól, könnyed, 
kedves, szórakoztató. Pergő párbe
szédek. Szellemes riposztok. Van 
valami társadalmi, generációs súlya 
az egésznek, de nem annyi, hogy a 
néző komolyan aggódna. Aztán hir
telen vált a hangsúly, s azt kell 
mondjam, ezt a színészek és a ren
dezés remekül érzékeltették. Nya
kunkon a vihar, a mi viharunk, 
benne vagyunk, ha tetszik, ha nem:

„Még minden rendben volt.
A város ép. Még semmi baj.
Szellő se rezdült.

...senki se sejti,
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Hogy elveri az eső.

Piros riasztás. Előre jelezték. 
Mégsem vette komolyan senki. 
Én sem.

Fújják le, aztán százezrek 
dühöngjenek
Egy vakriasztás miatt? Nem 
csekély rizikó.
Legfeljebb bőrig ázunk.

Te hol voltál?

A tömeggel sodródtam a Vigadó 
elé.
Később egy kapualjban 
Tapadtam áfáihoz krétafehér 
képpel.

Még semmi. De psszt!... A szél- 
csengő
Bolondult meg először; tudtam, 
ez orkán,
Nem hétköznapi felhőszakadás. 
Kezdetben semmit sem lehetett 
látni.
Esőfelhő takarta a várost, a 
hajókat.
Miközben a szél viharossá 
fokozódott,

Egészen meghökkentő volt az 
egész.
Olyan brutális erővel csapott le 
ránk:

Hatalmas szél kerekedett, 
Százhúsz kilométer per óra kábé, 
Arcunkba vágta a jeget 
Vagy micsodát. Mindenki 
üvöltött, sikított."

Ennyi ízelítőül a mintegy 200 
soros viharjelentésből, hátha a kol
légáknak kedve támad megnézni 
vagy elolvasni a darabot. Érdemes. 
Nemcsak a viharleírás, de a társa
dalom-jellemzés miatt is, bár ez 
már nem a mi szakterületünk. 
A darab két dolgot remekül ragad 
meg az augusztus 20-i viharral 
kapcsolatban. A váratlanságát (itt 
nem a szolgálatot teljesítő vihar- és 
veszélyjelző kollégákra gondolok) 
és a vihar alatti és utáni döbbenetét.

A színházi ajánláson túl, még egy 
gondolat a „Vihar"-ról. Ez már 
nem a színikritika része. A 2006. 
augusztus 20-i vihar vízválasztó a 
magyar meteorológia történetében. 
Attól a naptól már a laikusok(?) is 
elhiszik, hogy Magyarországon is 
bekövetkezhet katasztrofális időjá

rási helyzet, s hogy érdemes ko
molyan odafigyelni a viharjelzésre. 
Is. A meteorológus, aki átélte a 
2006. augusztus 20-i vihart, sokkal 
érzékenyebb a viharra, de arra a 
Szent István napi ég- és menny
dörgésre nemcsak akkor, de két- 
három évvel utána is. S ez a darab 
hírét viszi annak a bizonyos au
gusztus 20-i viharnak távoli évek
be, évtizedekbe, s ha máshol nem, 
talán a kritikai kiadásokban lega
lább egy csillagos megjegyzés ere
jéig ott lesz majd, hogy volt egy
szer Pesten egy vihar, s volt egy
szer egy piros riasztás, amire már 
csak utólag figyeltek oda.

S végül néhány viharral foglalko
zó mű a világirodalomból, termé
szetesen a teljesség igénye nélkül: 

Shakespeare Vilmos: Lear király 
Shakespeare Vilmos: Macbeth 
Shakespeare Vilmos: Vihar 
Szophoklész: Antigoné 
Stoppard Tamás: Rosencrantz és 
Guildenstern halott 
Osztrovszkij Sándor: A vihar 
Sütő András: Advent a Hargitán 
Babits Mihály: A második ének 
(3. rész. A ciklon)
Szomory Dezső: Péntek este.

D unkel Zoltán

Természetes idő-jövendölések
A z  id ő já rá s , m in t a la p v e tő  te r m é sz e ti  je le n s é g  m in d ig  
fo g la lk o z ta tta  az em bereket. E nnek évszá za d o k ig  v is sza m e 
nően  írá so s  nyom ai is m egm aradtak . A z  a lá b b i k is ö s s ze á llítá s  
a  V asárnapi Ú jság 1867. ja n u á r  2 0 -i szá m á b ó l szá rm a zik  (a  
szerk .)

A rossz időről
Ember és állat egyaránt érzékeny a légkör sűrűségében, ned
vességében, hévmérsékletében és villanyosságában történő 
változások iránt. A rossz idő közelgetésekor a köszvényben, 
régi sebekben és a tyúkszemekben megújulnak a fájdalmak. 
Az ember levertséget, bágyadtságot érez; igen sok ember elál- 
mosodik. A szarvasmarha, különösen a tehén, csordából haza 
indul, fedél alá megy, midőn a tiszta égen alig látszik egy kis 
felhő. A szamár bőg és nyughatatlan; a kutya, macska ked
vetlenek s rejtekhelyeikre vonulnak.

A vizi madarak lábaikon ágaskodnak, szárnyaikat csattog
tatják, sikoltoznak, s örvendeni látszanak. A fecskék alant já r
nak, a tyúkok és verebek porban fördenek; a kakasok szokat
lan órákban és gyakran kukorékolnak; a galambok gyorsan a

légbe emelkednek, szokatlan magasságba. A szálazó pók csak 
rövid szálakat bocsát. M éhek és hangyák nagyon hemzseg
nek, s aztán elbújnak.

Ami pedig a növényeket illeti, ilyenkor: a háromlevelü fű 
(lóhere) levelei összehúzódnak, a déliglátók, convolvulusok 
(borzas szulák), s fészkesek mint szamártövis (carduusok) s 
több más kerti virágok összecsukódnak; több féle mohák 
szárai összezsugorodnak.

Az élettelen testeknél pedig azon változásokat tapasztaljuk, 
hogy p. o. a konyhasó és salétrom, aztán más testek is meg- 
nedvesednek, a faeszközök, ajtó és ablakrámák felpuffadnak. 
A távoli hangokat jobban halljuk, mert a nedves lég jobb 
hangvezető. A füst csípősebb; a tűz a kandallóban gyengén ég, 
lángja kékes; a korom hull a keményből s a füst nem emelke
dik fel egyenesen, hanem többé-kevésbé lecsapódik.

És mindez azért, hogy az addig tiszta, híg levegő gőzökkel, 
párákkal telik meg, melyek megelőzik a felhőket -  s így az 
időváltozást biztosan lehet várni.

Közreadja: Kovács Győző 
Veszprém
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2009. október 1-december 31 között

Előadó ülések, rendezvények:
Október 8-10.
VI. Erdő és Klíma Konferencia. Nagyatád
(MMT, NYME Környezet- és Földtudományi Intézet,
ÉRTI, OMSZ közös rendezésében)
Beszámoló a Légkör hasábjain.

Október 29.
Dobosi Zoltán emlékülésen búcsúztunk a professzor 

úrtól.
Az elhunyt kollégánkra emlékeztek: Bartholy Judit, 
Mezősi Miklós, Felméry László, Dunkel Zoltán feljegy
zését Gyúró György olvasta fel és Ambrózy Pál.

November 2.
Mészáros Zoltán: Ősi indián kultúrák földje, Mexikó 
(MMT Szombathelyi Csoport rendezvénye)

November 4.
>  Komjáthy Eszter (a 2008. évi Hille díjas): A tro- 

poszférikus ózon hatásai az élő környezetre, az ózon
terhelés modellezése, kapcsolatok a klímaváltozással

>  Fodor Zoltán: AMO -  az Atlanti-óceán felszíni 
vízhőmérsékletének több évtizedes oszcillációja

(MMT Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye)

November 10.
>  Varga Zoltán: Agrometeorológiai kutatások új kuta

tási irányai Mosonmagyaróváron
y  Gombos Béla: Agrometeorológiai oktatás-kutatás 

Szarvason a Szent István Egyetem Víz- és Környe
zetgazdálkodási Karán

(MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának 
redezvénye)

November 19-20.
35. Meteorológiai Tudományos Napok 
Téma Műholdmeteorológia

November 24.
Víg Károly: Egy változó ország, egy változó világban: Irán 
(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye)

November 30.
>  Gaál Áron: Időjárási előrejelzési módszerek napja

inkban
>  Kolláth Kornél - Nagy Andrea: Szaharai eredetű por 

Közép-Európa felett
(MMT Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye)

December 1.
Kúti Zsuzsanna: A magyarbarát Szkander Bég hazája: 
Albánia
(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye) 

December 1.
> Szépszó Gabriella (OMSZ): Energetikai célú nagyfel

bontású magassági szél-előrejelzések az ALADIN 
modell segitségével.

>  Stelczer Balázs (Lég-Áram Alapítvány): OMSZ-szél- 
prognózis alapján történő villamos energiatermelés 
előrejelzésének gyakorlati tapasztalatai.

>  Gyöngyösi András Zénó, Weidinger Tamás (ELTE): 
WRF modell alkalmazása szélenergetikai becslésekben.

>  Romhányi Zoltán (MAVIR): A szélenergiából előállított 
villamos áram becslése a közeljövőben: elvárások, tervek.

(MMT Nap és Szélenergiái Szakosztálya, az MTB Légköri 
Erőforrás Munkabizottsága és a Magyar Szélenergia 
Társaság közös rendezvénye)

December 1.
Major György: Éghajlatváltozás, Milankovics, Bacsák, 
szkeptikusok
(MMT Pécsi Területi Csoport és az MTA PAB Környe
zettudományi Szakbizottsága közös rendezvénye)

December 10.
MMT 2009. évi záró-közgyűlése
Az ülés programja
>  A Közgyűlés megnyitása
>  A határozatképesség megállapítása
y  Megemlékezés elődeinkről (Mezősi Miklós)
^  A Milankovics-múzeum megnyitása (Dunkel Zoltán) 
^  A Közgyűlés újbóli megnyitása, a jegyzőkönyv veze

tése és hitelesítése
>  A közvélemény felmérés eredményei (Maller Aranka)
>  A HILLE-Díj pályázat eredménye és a díj átadása 

(Major György)
>  A 2010. évi Vándorgyűlés tematikája (Mika János)
^  Tájékoztató hazai és nemzetközi eseményekről (Major 

György)
>  Az alapszabály módosítása (Maller Aranka). A terve

zett és többszörösen megvitatott szöveg az emailben 
küldött meghívókhoz mellékelve, illetve a titkárságon 
megtekinthető.

>  Hegyfoky Kabos Emlékérem bizottság megalakítása. 
Felkérés a társasági kitüntetések javaslatainak elkészí
tésére a következő választmányi ülésig.

>  A Közgyűlés bezárása
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December 14.
Emlékülés Péczely György születésének 80. és halálának
25. évfordulója alkalmából
Program:
>  Makra László: Péczely György életútja és szakirodalmi 

munkássága

>  Károssy Csaba: Péczely György és a makroszinoptikus 
tipizálás

>  A Péczely György munkássága bemutatására hirdetett 
poszter pályázat eredményhirdetése

(MMT Szombathelyi Csoportjának rendezvénye)

ÉVFORDULÓK  -  2 0 0 9
100 éve született

Kakas József
Zalaegerszeg, 1909. július 31. - Budapest, 

1994. október 4.

Klimatológus, állomáshálózat- 
és expedíciós mérések szervezője,

éghajlati szakértő, kiadvány- 
szerkesztő

A zalaegerszegi nyomdászcsalád fia 
Nagykanizsán, a Piarista Gimnázi
umban érettségizett és már közép- 
iskolás korában elsajátította a tipog
ráfiai ismereteket, (aminek jó  hasznát 
vette későbbi pályafutása során).

Piarista tanárnak készülve teológi
át tanult a Rend váci noviciátusában, 
de végül civilként szerezte meg föld
rajz-történelem szakos diplomáját a 
Pázmány Péter Tudományegyete
men. Különösen nagy hatással voltak 
rá Cholnoky professzor „lenyűgöző, 
élményszerű előadásai a levegő 
fizikai földrajzáról". Már 1932-től 
bejárt az Intézetbe, hogy elkészítse 
„A légnedvesség változásai Európá

ban” című doktori értekezését. Ezt 
1934-ben védte meg, miután a csalá
di nyomdában személyesen készítette 
el a kiadványt.

1937-től önkéntes munkatársként 
bentlakásos észlelő a székházban, 
1938-tól az Évkönyvek szerkesztője, 
1940-től a csapadékmérő-, majd a klí
maállomásokat szervezi és ellenőrzi 
(Erdélyben és Kárpátalján is, sok 
utazással, akkoriban még autó nélkül!). 
A háború alatt tartalékos hadnagyi 
rangban repülőtéri előrejelző, majd a 
Csaplak Andor vezette, mozgó katonai 
rádiószondázó állomás beosztottja.

1953-tól az obszervatórium építé
seket szervezi (Martonvásár, Siófok, 
Kecskemét, Tihany). 1954-től a Klí
makutató csoport, majd osztály veze
tője, 1963-tól az Éghajlati és Hidro- 
meteorológiai főosztályt irányítja. 
Szerkesztésében jelenik meg 1960- 
ban Magyarország Éghajlati Atlasza, 
majd 1967-ben a hozzátartozó 
Adattár is. Az Atlasz nemzetközi 
sikere nyomán az OMSZ felkérést

kap a WMO-tól több térkép elkészí
tésére Európa Éghajlati Atlasza ré
szére, szintén Kakas József szerkesz
tésében (1970).

Számos írása jelent meg a hazai 
csapadékviszonyok, a levegő ned
vességtartalma és a légáramlás téma
körében, (benne a hazai szélenergia
potenciált tárgyaló, eredeti látásmódú 
dolgozatával). Foglalkozott a szabad- 
vezetékek zúzmara terhelésével és 
szakértőként részt vett a nagyfeszült
ségű távvezetékek -  zúzmarára opti
malizált -  nyomvonalának kitűzésé
ben is. Az éghajlati körzetekről szóló 
értekezésével 1962-ben kapta meg a 
kandidátusi címet.

1957-61 között a Balaton-kutatás 
néven ismert, meteorológiai terep
mérések irányítója; az erről szóló 
összefoglaló munka 1974-ben jelent 
meg, „A Balaton éghajlata ” címmel, 
13 szerző közreműködésével, szintén 
az ő szerkesztésében. Munkásságát a 
kötet élén olvasható szöveg örökíti 
meg: „Az expedíciós méréseket szer
vezte és vezette dr. Kakas József”.

1953-tól 1968-ig az IDŐJÁRÁS 
technikai szerkesztője: ezen időszak
ban -  neves külföldi szerzők bevoná
sával -  a folyóirat tartalmilag és 
külső megjelenésében is megújult. 
(Kakas József tipográfiai ismere
teinek köszönhetően). 1971-ben 
történt nyugdíjazását követően még 
több mint 15 éven át segítette a 
Kiadvány- és Propaganda osztály 
munkáját, lektorált, korrektúrázott.

A Magyar Meteorológiai Társaság 
Tudományos Tanácsának tagja, a 
Társaság Steiner Lajos-emlékérem- 
mel tüntette ki és kétszer is elnyerte a 
Szakirodalmi Nívódíjat (1971 és 
1978), 1978-tól tiszteleti tag volt.

Az 1944/45-ös mobil katonai rádiószondázó állomás egykori legénysége nosztalgiázik (25 
évvel később); balról-jobbra: Kakas, Bucsy, Csaplak (parancsnok), Flórián
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100 éve született

Takács Lajos
Fiume, 1909. október 26. - Budapest,

1983. május 16.

Hazai sugárzásmérések megindító
ja, adatfeldolgozási módszerek 
fejlesztője, szakíró, szerkesztő

Felsőfokú tanulmányait -  Kakas 
Józseffel együtt -  a váci piarista novi- 
ciátusban kezdte meg, de végül civil
ként szerzett matematika-fizika sza
kos tanári oklevelet a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. 1935. július 1- 
jén lépett az OMFI kötelékébe, bent
lakásos észlelőként, ("lakás-fűtés- 
világítás ellenében"). Réthly Antal 
igazgató - felismerve az új észlelő 
tehetségét a műszerek kezelésében -  
hamarosan egyéves ösztöndíjra 
küldte Berlinbe, ill. Potsdamba, su
gárzásmérési tanulmányokra.

Németországból hazatérve, a ma
gával hozott Michelson-Marten-féle 
aktinométerrel ("mint másodlagos re
ferencia műszerrel), 1937-ben a 
fővárosban, majd Ogyallán megkezd
te a rendszeres sugárzásméréseket az 
Eghajlatkutató osztály tagjaként. Ő 
telepítette a hálózati műszerként 
beszerzett Robitzsch-féle bimetall- 
aktinográfokat is 5 állomáson. (Gróf 
Teleki Pál miniszterlnök -  a meteo
rológiai nagy barátjaként -  sok segít
séget nyújtott a műszer beszerzések
ben és ösztöndíjas kiküldetésekben.)

Budapest ostroma alatt és utána 
szovjet katonai pékségben dolgozott, 
állandó éjszakai műszakban. A há
ború utáni időkben az adatfeldolgo
zás módszertanával foglalkozott: 
elmés nomogramokat szerkesztett; (a 
„tekerős” Brunswiga számológép 
helyett pedig szívesebben dolgozott 
félméteres logarléccel). 1951-től a 
Klíma osztály vezetője és szerkeszti 
az OMI „Népszerű kiadványok” 
sorozatát is (5 kötet).

1954-től Pestlőrincen, (a később 
Marczell Györgyről elnevezett) 
Aerológiai Obszervatóriumban a Su
gárzáskutató osztály vezetője, itt 
létesül a hálózati sugárzásmérőket 
kalibráló Nemzeti Sugárzási Köz
pont is. Részt vesz a Balaton kutatás
ban (1957-61), továbbá 1963-tól a 
szarvasi hőháztartás vizsgálatokban 
is. 1962-ben kandidál „Adatok 
Budapest sugárzáséghajlatához ” 
című dolgozatával. Tudomány- 
történeti jelentőségű a „Centenáriu
mi kötet” részére írt munkája a hazai 
műszeres mérések és megfigyelési 
módszerek történetéről, valamint 
külön fejezetben a sugárzás- 
mérésekről. 1970 végén vonult 
nyugdíjba, társszerkesztőként még 
sajtó alá rendezte a „Balaton éghaj
lata” c. monográfiát (1976). Az 
MMT tiszteleti tagja, a Steiner 
Lajos-emlékérem birtokosa.

-------  SO -------

30 éve hunyt el

Bodolai István
Köröm, 1923. február 23. - Budapest, 1979. 

június 5.

Elméleti meteorológus, szinoptikus 
kutató, tudományszervező

1942-ben -  19 évesen -  lépett az 
Intézet kötelékébe, mint bentlakásos 
észlelő. Egyetemi tanulmányait az 
OMFI „viszontszolgálati ösztöndí
jasaként” kezdte el a Tudomány- 
egyetem matematika-fizika szakos 
tanári szakán, de a háború és 3 éves 
hadifogsága miatt csak 1951-ben 
fejezte be. A meteorológia területéről 
elsőként volt levelező aspiráns, 1954- 
ben kandidált a konvektív zivatarok 
aerológiai-szinoptikai vizsgálata té
mában.

Fontos szerepe volt az ELTE 
egyszakos meteorológus képzésben: 
dinamikus és szinoptikus meteo
rológiát oktatott (1953-1956), 
szinoptikus továbbképzéseket tartott 
(1960-1970) és mezoszinoptikát 
adott elő (1978-tól), amellett az 
egyetemi oktatás részére több 
alapvető orosznyelvű szakkönyvet 
fordított magyarra.

1958-tól az Időjárási osztály, majd 
1961-70 között az Időjárás 
Előrejelző és Kutató főosztály 
vezetője. Az OMSZ szervezeti 
keretében 1970-től a KEI (Központi 
Előrejelző Intézet) igazgatóhe
lyettese, majd igazgatója (1972-74). 
Korábbi dunai és tiszai árvizek 
tapasztalatai nyomán, javaslatára 
alakult meg 1973-ban a Hidromete- 
orológiai csoport; 1975-től haláláig 
az OMSZ Tudományos Tanácsának 
titkára. 1954-től az MTA Meteoroló
giai Tudományos Bizottság titkára, 
majd elnökhelyettese. Váratlan halála 
előtti utolsó (kánikulai) napon még 
részt vett az Akadémia X. osztályá
nak ülésén (ahol éppen a meteoroló
giai tudományok helyzetét vitatták 
meg...).

1964-től élete végéig az RGKNIR 
(a szocialista országok meteorológiai 
kutatásait koordináló munkacsoport) 
elnöke. Az IDŐJÁRÁS szakfolyóirat 
Szerkesztő Bizottságának tagja

A Klíma osztály dolgozói 1954-ben az OMI (azóta megszüntetett) észlelőkertjében, középen
Takács Lajos
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Bal lonmeteorográf indítás Óbudáról 1942/43-ban: Tóth Géza, Béli Béla, Bodolai István 
(20 évesen) és Réthly Antal

(1951-től 28 éven át), majd elnöke 
(1977-től). Az MMT-ben 1952-53- 
ban főtitkár, 1974-től társelnök. 
A Steiner Lajos-emlékérem (1951) és 
(megosztva) a Szakirodalmi Nívódíj 
kitüntetettje (1969).

A hazai meteorológus közösség 
neves szakírója volt; kutatásai során 
foglalkozott a frontális csapadékok 
szinoptikai feltételeivel és számszerű 
előrejelzésével, a front- és örvény
képződés hidrodinamikai elméletei
vel, az árvizeket okozó veszélyes 
időjárási helyzetekkel, az instabilitási 
vonalakkal és alacsonyszintű futó- 
áramlásokkal, különös tekintettel a 
balatoni viharjelzésre (Sturmwar- 
nung am Balatonsee). Tervezett 
akadémiai doktori értekezése Verti
kális cirkulációk frontálzónákban 
címmel 1982-ben posztumusz 
műként jelent meg Bodolainé Jakus 
Emma gondozásában.

-------FO ---------

80 éve született és 25 éve hunyt el 

Péczely G yörgy
Hódmezővásárhely, 1929. május 5. - Szeged, 

1984. március 3.

Klimatológus, szakíró, egyetemi 
tanár

Felsőfokú tanulmányait Budapesten 
és Szegeden végezte, 1953-ban 
szerezte meg földrajz-biológia szakos 
oklevelét. Rövid ideig tanársegéd a

Szegedi Egyetem Földrajzi Intéze
tében, de még 1953-ban az OMI 
kötelékébe lép (és további 20 éven át 
itt is marad). Kezdetben a Távelőre
jelző osztály munkatársa, 1957-től az 
Éghajlati osztályon kutatási cso
portvezető, 1964-től a Hidromete- 
orológiai osztály, 1969-től az 
Adatfeldolgozó és Tájékoztató főosz
tály vezetője. 1970-től a KLFI, majd 
a KMI helyettes igazgatója.

1973-ban kinevezték tanszékve
zető egyetemi tanárrá Szegeden a 
JATE Természettudományi Kara 
Éghajlattani Tanszékére, Wagner 
Richárd professzor utódjaként. Tudo
mányos pályafutása: 1959-ben egye
temi doktor, 1964-ben kandidátus 
„Magyarország éghajlatának szinop- 
tikai-genetikai elemzése” c. értekezé
sével, 1974-ben a földrajztudomá
nyok doktora „A felszíni vízbevétel 
területi rendszere a Duna felső- és 
középső vízgyűjtőjén ” című akadémi
ai disszertációval.

Első publikációját (22 éves korá
ban) az IDŐJÁRÁS közölte 
(„A passzátrendszer hatása Magyar- 
ország csapadékjárásában"); közel 
150 cikk és 5 könyv szerzője az al
kalmazott, a szinoptikus és a 
klasszikus klimatológia tárgyköréből, 
írásait logikus látásmód jellemezte: 
tanulmányaiban felismerhető az adott 
kutatás fizikai háttere, „munkahi
potézis” alakjában. 1978-ban írta 
Éghajlattan c. egyetemi tankönyvét;

halála évében jelent meg legneve
zetesebb kiadványa „Magyarország 
makroszinoptikus helyzeteinek kata
lógusa (1881-1983” címmel, posztu
musz alkotása az egyetemi oktatást 
segítő „A Föld éghajlata” c. műve, 
amelyben a reá jellemző alapossággal 
1400 állomás adatait gyűjtötte össze 
a kontinensekről és óceánokról.

Tagja volt az IDŐJÁRÁS Szer
kesztő Bizottságának; az MMT 
Steiner Lajos-emlékéremme\ tüntette 
ki, és kétszer kapott Szakirodalmi 
Nívódíjat. Szakirodalmi tevékeny
sége mellett szívesen festegetett is: 
egy impresszionista stílusú tájképet 
annak idején a Bodolai-házaspár 
részére készített. A festményt 
Bodolainé Jakus Emma 2009-ben a 
Meteorológiai Múzeum részére aján
dékozta; a kép jelenleg az OMSZ 
Elnöki Irodát díszíti

-------FO --------

80 éve született

M áhr Jenő
Budapest, 1929. szeptember 26. - Dobogókő, 

1981. január 30.

Repülés- és médiameteorológus, 
előrejelző, gazdasági szakértő

Eredetileg textilmémöknek készült, 
de végül az ELTE TTK-ra vették fel, 
az akkor első ízben induló meteoroló
gus szakra, ahol 1954-ben kapta meg 
diplomáját. Szakmai pályafutását 
Ferihegyen kezdte meg, repülőtéri 
előrejelzőként. 1959-ben elnyerte a 
„Legjobb szinoptikus” pályadíjat, 
(indokolása szerint azért, „mert 
Malodeczky Lajos volt az észle
lőm!”). 1964-ben a Központi Előre
jelző osztály helyettes vezetője, 
1971-től ugyanott vezető s e minő
ségében ő vezényelte le a prognózis 
részleg költözését 1974 tavaszán az 
OMSZ székházból a Tatabánya térre, 
a KEI új épületébe. 1976-tól az 
Előrejelző főosztály vezetője, majd 
1978-ban átvette a Gazdasági 
főosztály irányítását.

Előrejelzőként időben felismerte, 
hogy az 1960-as évek derekán ha
zánkban kezdődött új gazdasági
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mechanizmus szellemében szélesí
teni lehet és kell a meteorológiai 
szolgáltatásokat. Új, „nagyüzemi” 
módszereket vezetett be a prognosz
tikai szolgáltatásokban, megszer
vezte a prognózisok széles publici
tását a TV Híradóban és más műso
rokban, így a Magyar Rádióban is. 
A TV elnöke nívódíjban részesítette.

Egyik szerzője volt a „Meteoroló
giai szolgáltatások gazdasági haté
konyságának vizsgálata” c. OMSZ 
tanulmánynak, valamint több szak
mai kiadványnak is („Az időjárás 
előrejelzése és a mindennapi élet”, 
„Meteorológiai táviratok kézi
könyve”. A Kód Bizottság titkára, az 
egyetemen szinoptikus gyakorlatokat 
tart. Gazdasági vonalon is ígéretes 
vezetőnek bizonyult; tragikusan 
hirtelen halála 52 éves korában vetett 
véget sokat ígérő pályafutásának.

------  £ 0  ------

75 éve született és 30 éve hunyt el 

Endrődi Gabriella
Zalaegerszeg, 1934 - Budapest, 1979. december 31.

Agrometeorológus, Balaton-kutató
Zalaegerszegen érettségizett, majd az 
ELTE TTK Meteorológus szakra 
iratkozott, ahol 1956-ban kapta meg 
kitüntetéses („vörös”) diplomáját, 
[vagyis minden egyetemi vizsgáját 
jeles eredménnyel tette le]. Az OMI- 
ba került; a Kakas József vezette 
Éghajlatkutató osztályon kezdte meg 
-  sajnálatosan rövid -  szakmai pálya
futását.

1958-1962 között részt vett a 
„Balaton-kutatás” elnevezésű terep
klíma mérőprogramban, a helyszíni 
mérésekben éppúgy, mint az adatok 
kiértékelésében és az eredmények 
későbbi publikálásában. Jelentős 
eredményeket ért el a Tihanyi-fél
sziget fagyzugainak, valamint Hévíz 
térségében a gyógyklíma külön
legességeinek feltárásában. Eljárást 
dolgozott ki a terepklíma körzetek 
kijelöléséhez.

1963-1968 között részt vett a 
Szarvasi Agrometeorológiai Kutató
állomás sugárzás-, hő- és vízháztartás

méréseiben. 1966-ban doktorált a 
„Hideg légtavak kialakulása" című 
dolgozatával. Ezután WMO ösztön
díjjal egy évet töltött Angliában és 
Hollandiában, ahol az agrometeo
rológia mérési és kutatási módszereit 
tanulmányozta.

Szakmai pályafutásának 22 éve 
alatt közel 30 tanulmánya jelent meg 
a különféle növényállományok eva- 
potranspirációja, optimális vízigénye 
és öntözővíz szükséglete, tavak hő- 
és vízháztartása, balatoni parti szél, a 
meteorológiai mérőtomyok, stb. tár
gyában. Az OMSZ 1980-ban induló 
fagyvédelmi programjának csak a ter
vezésében tudott részt venni, hason
lóan kandidátusi értekezéséhez, 
amelynek elkészítésében megakadá
lyozta végzetes betegsége. Utolsó 
dolgozata [a lőrinci 30 méteres to
rony méréseiről] már csak halála után 
jelent meg az IDŐJÁRÁS-ban.

Mezősi Miklós

Irodalom:
Ambrózy Pál, (1982): Emlékezés Bodolai 

Istvánra; IDŐJÁRÁS, 86. évf. 317. o.
Antal Emánuel, (1980): Endrődi Gabriella, 

1934-1979; IDŐJÁRÁS, 84. évf. 117. o.
Kakas József, (1983): In memóriám 

Takács Lajos; IDŐJÁRÁS, 87. évf. 
241-243. o.

Kéri Menyhért, (1994): Dr. Kakas József 
emlékezete; LÉGKÖR, XXXIX. 4.

Koppány György, (2004): Megemlékezés 
dr. Péczely Györgyről; LÉGKÖR, 
XLIX. 2.

LÉGKÖR Szerkesztő Bizottság, (1979): 
Bodolai István 1923-1979; LÉGKÖR, 
XXIV. 4.

Lépp Ildikó - Tóth Pál, (1981): Máhr Jenő 
1929-1981; IDŐJÁRÁS, 85. évf. 115. o.

Mezősi Miklós - Szabó Emilné, (1985): 
Interjú dr. Kakas Józseffel; LÉGKÖR, 
XXX. 3.

Simon Antal, (2004): Magyarországi 
meteorológusok életrajzi lexikonja; 
OMSZ - Bp.

Szépé síné Lőrincz Anna, 1984: Péczely 
György 1929-1984; IDŐJÁRÁS, 88. 
évf. 183. o.

Teleki Pál gróf, (1935): Többtermelés, 
kultúrfölény...; Vezércikk a Budapesti 
Hírlap LV. évf. 31. sz. (feb. 7.)

* * *
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INNO-SA VARIA Regionális 
Innovációs Nap 

Szombathelyen a Kistérségi 
Forgatagban

2009. a kreativitás és az innováció 
európai éve. A tudás és a gyors alkal
mazkodás gazdasági szerepe mára 
felértékelődött. A kreativitás, az 
innováció egyrészt a vállalati ver
senyképességnek, másrészt a nem
zetgazdagsági dinamizmusnak fő 
forrásává vált. Erre a folyamatra 
kívánta felhívni a figyelmet az a 
Regionális Innovációs Nap, amelyet 
2009. október 3-án rendeztek meg 
Szombathelyen.

Ehhez a programhoz kapcsolódott 
a Magyar Meteorológiai Társaság 
Szombathelyi Csoportja, a Nyugat- 
Magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központ és a győri 
Széchenyi István Egyetem is. A fel
sorolt résztvevők összefogásukkal, 
nagyszabású innovációt népszerűsítő 
rendezvényt valósítottak meg Szom
bathely Fő terén.

Az egyik standjukon szimulátor se
gítségével került bemutatásra, hogy 
az energianyerés szempontjából 
mekkora a jelentősége a napsugár 
beesési szöge és az adott fényfor
rástól való távolság kölcsönhatásá
nak. Egy mellette lévő modul a 
szelet, mint egy másik „zöld ener
giaforrást” mutatta be a nagyszámú 
érdeklődő számára, megismertetve 
őket a szélenergiával, annak gyakor
lati alkalmazásával és a szélenergia 
használatának ökológiai előnyeivel. 
Bemutatásra kerültek a témában 
alkalmazott technológiák és azok az 
összefüggések, amelyek a tudomá
nyos jelenségek, a technológiák és a 
szélenergiával kapcsolatos általános 
alkalmazások között vannak.

Elénk volt az érdeklődés a bemuta
tott modellek, szimulátorok, az infor
mációs anyagok iránt, amelyből a 
lakosság is profitálhatott a megújuló 
energiákról, az energiatakarékos
ságról.

Kúti Zsuzsanna 
MMT Szombathelyi 

Csoportjának titkára
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2 0 0 9  ŐSZÉNEK IDŐJÁRÁSA
Az ország teljes területén pozitív hőmérsékleti anomália adódott 
szeptemberben, főként 2-3°C-os eltérés volt a jellemző. A kü
lönbség a Tisza menti területeken volt a legmagasabb: 3-3,5°C. 
Szeptember folyamán a napi országos középhőmérsékletek 
alapvetően az átlag felett helyezkedtek el. Kivételt az időszak eleje 
jelentett (5-8.), amikor is az országos középérték egy markánsabb 
hidegfront hatására mintegy 2,5 fokkal a sokévi átlag alá süllyedt. 
A legnagyobb pozitív anomália 3-án jelentkezett, ekkor +5 fokot 
meghaladó eltérés adódott országos átlagban.

Az átlagnál melegebb időjárásnak köszönhetően az ország terü
letén átlagosan 16 nyári napot regisztráltunk, mely a sokéves átlagnál 
7-tel több. Hőségnapra többször is volt példa a hónapban, átlagosan 
két napon fordult elő, hogy a hőmérséklet meghaladta a 30 fokot is.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 33,4 °C Kiskun
halas (Bács-Kiskun megye) szeptember 3.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 0,6 °G Zabar 
(Nógrád megye) szeptember 27.

Szeptemberben a havi csapadékösszeg valamivel 25 mm felett 
adódott országos átlagban. Az átlagnál csapadékosabb és szára
zabb területek is előfordultak. Pozitív anomália csak az északkeleti 
országrészben jelentkezett, ott ahol lokálisan is számottevő meny- 
nyiségű csapadékot mértek. A legszárazabb területeken (déli, 
délkeleti országrész) a sokévi csapadékmennyiség 5-15%-ának 
megfelelő csapadékot regisztráltak.

A hónapban általában 5 napon hullott csapadék, és átlagosan 
kétszer érkezett jelentés zivatarról. Országos átlagban kimagaslóan 
nagy mennyiségű napi csapadékösszeg 4-én hullott (15 mm), de. 
az ország nyugati és északi területein 20-40 mm közötti értékeket 
is regisztráltak ezen a napon, zivatarok alakultak ki országszerte, a 
Kékestető térségét jégeső is sújtotta.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 83,7 mm Sajószentpéter 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 0,7 mm Földeák (Csöng- 
rád megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 60,9 mm Sajószent
péter (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2009. szeptember 13.

Pozitív hőmérsékleti anomália adódott az ország szinte egész 
területén októberben is. Az átlagnál (mintegy 0,5°C-kal) alacso
nyabb hőmérséklet csak kis területen, az ország északi részében 
volt jellemző. Az országban főként 0,5-l°C közötti pozitív eltérés 
volt érzékelhető, de a Tisza és a Duna menti területeken, ez az érték 
az l,5°C-ot is elérte. A napi országos középhőmérsékletek az 
időszak elején és a végén alapvetően az átlag felett helyezkedtek 
el. Átlag alatti országos középértékek 2-3-án, 12-21 között, 
valamint 30-31-én fordultak elő. 14-én egy markáns hidegfront 
hatására az országos középhőmérséklet több mint 7 fokkal maradt 
el az ilyenkor megszokottól. A legnagyobb pozitív anomália 7-én 
jelentkezett, ekkor közel +6 fokot meghaladó eltérés adódott orszá
gos átlagban.

Az időszak elején tapasztalt, szokásosnál melegebb időnek kö
szönhetően még átlagosan 3 nyári napot élvezhettünk októberben. 
A markáns lehűlést követően megjelent a fagy is, az országos 
átlagot tekintve 2 napon süllyedt 0°C alá a hőmérő higanyszála.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 29,7 °C Kiskun
halas (Bács-Kiskun megye) október 8.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -6,6 °C 
Zabar (Nógrád megye) október 31.

A havi csapadékösszeg októberben közel 60 mm volt országos 
átlagban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően az ország jelen
tős részén pozitív anomália adódott, a Tiszántúlon többnyire az 
átlag kétszeresét is meghaladta a havi csapadékösszeg. Az átlagnál 
szárazabb területek a Duna mentén, az Eszak-alföldi-hordalék- 
kúpon és a nyugati országrészben fordultak elő, itt a havonta 
szokásos csapadékmennyiség 60-80 %-a volt jellemző. Országos 
átlagban jelentős mennyiségű napi csapadékösszeg 10-13 között 
hullott: 12-én ez az érték közel 18 mm-nek adódott

Általában 11 napon hullott csapadék, kevés kivétellel eső for
májában. Az első hó október 15-én esett le a Kékestetőn, 3 cm-es 
hóvastagságot mértek. A hónap végéig más állomásról nem 
érkezett jelentés hócsapadékról.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 143,3 mm Nyírbátor 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 24,8 mm Sátorhely 
(Baranya megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 55,8 mm Mindszent 
(Csongrád megye) 2009. október 12.

Novemberben is melegebb volt a szokásosnál, országszerte ál
talában +2-3°C-os hőmérsékleti anomália volt a jellemző. Az Al
pokalján volt a legkisebb az eltérés, 1,5-2°C, míg magasabb értékek 
elsősorban a Körös mentén és a Tisza vonalának déli részén, 
valamint a Mecsekben és a Bakonyban jelentkeztek. Az anomália 
maximális értéke 3,5—4 °C között alakult. A hónap elején, egészen 
november 6-ig a vártnál alacsonyabb volt a napi középhőmérséklet 
országos átlagban, a legnagyobb negatív eltérés 1-jén volt, mely 
abszolút értékben 6°C-ot is meghaladta. November 7-től, egy 
mediterrán ciklon melegfrontjának hatására az értékek az átlag fölé 
emelkedtek, és a hónap végig átlag felettiek is maradtak. A leg
nagyobb pozitív különbség (közel 7°C) 30-án jelentkezett.

Fagyos nap az országban általában négyszer fordult elő. A hő
mérséklet elsősorban az időszak elején süllyedt 0°C alá, főleg 
éjszaka, nappal jórészt csak a Kékestetőn mutattak a hőmérők 
negatív hőmérsékletet.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 20,1 °C Sellye 
(Baranya megye) november 17.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -8,1 °C 
Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) november 2.

Novemberben a havi csapadékhozam mindenütt meghaladta a 
40 mm-t. Az ország nagy része ebben a hónapban csapadékosabb 
volt az átlagnál, szárazabb területek csupán a Dunántúl északi 
részén fordultak elő; az itt lehullott csapadék az átlag 60-80%-a 
volt. A Dunántúl déli részén és a Dunától keletre a novemberi 
csapadékösszeg aránya a sokéves átlaghoz képest általában 
120-240% között alakult, de a Tiszántúlon különösen a Körös 
mentén az átlag háromszorosánál is több csapadék hullott. 
Kiugróan magas napi csapadékösszegek országos átlagban a hónap 
első felében jelentkeztek, például 10-én 19 mm-t meghaladó 
csapadék volt jellemző. 8-án az erre a napra jellemző 24 órás 
csapadékmennyiség rekord is megdőlt, Kékestető állomásunkon 
74,5 mm csapadékot mértek.

A hónapban országos átlagban 14 csapadékos napot regisztrál
tunk, a csapadék alakja jellemzően eső volt. Bár a havas napok 
száma országos átlagban nullának adódott, az ország több részéről 
is (elsősorban a Dunántúlról és Kékestetőről) kaptunk jelentést 
november első felében.
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A hónap legnagyobb csapadékösszege: 153,2 mm Szeghalom 
Töviskes (Békés megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 41,0 mm Balatonlelle 
(Somogy megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 77,1 mm 
Dunaföldvár (Tolna megye) 2009. november 10.

M óring Andrea

2009. nyár

napsütés (óra) hőmérséklet (°C) csapadék (mm) szél
állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. ossz átlagjában 1 mmcnapok sz. viharos napok

Szombathely 444 51 í i . i 1.6 30.6 2009.09.03 -3.6 2009.10.31 132 87 22 4
Nagykanizsa - - 11.5 1.7 30.8 2009.09.03 -4.9 2009.11.02 144 78 20 2
Győr 430 26 11.6 1.5 30.9 2009.09.03 -3.3 2009.10.31 134 100 20 4
Siófok 448 8 12.6 1.7 29.5 2009.09.03 -2.0 2009.11.01 101 73 14 10
Pécs 457 4 12.9 1.9 31.5 2009.09.03 -2.2 2009.11.02 129 92 20 5
Budapest 420 -1 12.3 1.6 31.6 2009.09.03 -1.4 2009.10.31 156 125 20 5
Miskolc 390 14 11.5 2.0 29.9 2009.09.03 -4.0 2009.11.02 194 164 22 2
Kékestető 376 -81 7.8 1.6 22.4 2009.09.03 -4.9 2009.11.02 251 126 22 17
Szolnok 435 67 13.1 2.6 32.9 2009.09.03 -4.1 2009.11.02 181 178 19 -

Szeged 445 -15 12.7 1.9 32.4 2009.09.04 -2.5 2009.11.01 146 145 21 6
Nyíregyháza - - 11.5 1.8 31.1 2009.09.03 -5.0 2009.11.02 169 147 24 2
Debrecen 443 12 12.2 2.0 30.7 2009.09.03 -5.0 2009.11.02 167 147 27 3
Békéscsaba 477 30 12.8 2.2 31.8 2009.09.04 -4.4 2009.11.02 230 204 22 2

l.ábra: Az ősz középhőmérséklete °C-ban 2.ábra: Az ősz csapadékösszege mm-ben

<t
72000 75000 78000 81000 84000 87000 90000

3.ábra: Az ősz globálsugárzás összege KJ/cm!-ben 4.ábra: A nyár napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag °C-ban
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C V^ÍJiVilMSILm ARGSZfiíPSÍK )
SVERRE PETTERSSEN

(1898. febr. 19. -  1974. dec. 31.)

Norvégiában, Hadsel nevezetű kis városkában született, szerény családban. Iskolai tanulmá
nyait Bergenben végezte. Egy előadáson találkozott Tor Bergeronnal, aki nagy hatással volt 
rá. Beiratkozott a Bergen-i Meteorológiai Iskolába, és annak elvégzése után időjárási tiszt 

lett a Norvég Légierőnél. 33 évesen a bergeni előrejelző központ vezetője. Széles nemzetközi kap
csolatot épített ki. Megjelent két könyve: „Bevezetés a meteorológiába”, ill. „Időjárási analízis és 
előrejelzés”.

1935-ben Amerikába költözött és ott tanította a „bergeni iskola” néven ismert norvég meteoroló
giai módszert. 1939-ben átveszi Rossby-tól a Massachusetts Institute of Technology (MIT) meteo
rológiai tanszékét.

A II. Világháborúban Norvégia német megszállását követően visszatért Európába és felajánlotta 
szolgálatát az Angol Meteorológiai Intézetnél. Komoly feladatot kapott 1944-ben a normandiai part
raszállás meteorológiai előkészítésében, amelyért magas kitüntetésben részesült.

A háború után visszatért az Egyesült Államokba és különböző egyetemeken oktatott. 1956-ban 
megjelent az „Időjárási analízis és előrejelzés” c. könyvének második, bővített kiadása. Mindkét 
könyve az előrejelző meteorológusok kézikönyvévé vált.

1939-ben az IMO Tengeri Meteorológiai Bizottsága elnökévé választották. 1946-tól 1951-ig az 
Aerológiai Bizottság elnöke volt. Élete munkásságáért a WMO 1965-ben IMO díjjal tüntette ki.

Varga Miklós
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