
Az eső eloszlása a földgömbön.

Az éghajlati tényezőknek térképen 
való feltüntetése a XVIl-ik századba-esik. 
H a l l e y  volt az első*, ki 1686-ban a 
passzátszél földrajzi elterjedését iparkodott 
ígyszemlélhetővé tenni. A. H u m b o l d t  
1817-ben** a hőmérsékletet izothermák 
képében mutatta be, de csak 57 hely évi 
átlagára támaszkodva. D o v e  1864-ben 
már 2000 állomás havi átlagai szerint raj
zolhatta meg a földgömb izothermáit.*** 

Jelenleg a légnyomás, a felhőzet és 
az eső eloszlását is ismerjük már főbb 
vonásaikban az egész földgömbön.

Az első esőtérképet, támaszkodva az 
évi mennyiségre, 1882-ben L o o m i s ké
szítette. Adatai természetesen csak a 
földgömb száraz területére vonatkoznak; 
a tengerek évi esőmennyiségét eddigelé 
csak csekély mértékben ismerjük.

Újabb időben, kivált Afrikában, sike
rült esőméréseket végezni olyan helye
ken, honnan L o o m i s adatokat még 
nem tudott használni. Jóllehet jelenleg 
már tökéletesebb az anyag, de azért ko
ránt sem elegendő, hogy a Föld minden 
részének esőmennyiségét térképileg fel
tüntethessük. Az állomások száma, ám
bár mintegy 4000-re rúg, igen egyenlőt
lenül oszlik meg vidékenként. S jóllehet 
több, mint a fele, Európára esik, mégis 
itt is vannak vidékek, hol egy-egy meg
figyelő hely csak igen nagy területen for-

* H u m b o l d t ,  Kosmos II. 380. 1.
** Ha n n ,  Die Erde. 140. 1.

*** Ugyanott.

dúl elő, például Északi-Oroszországban és 
a Török birodalomban. Több mint 20,000 
állomásra volna szükségünk, hogy a föld
gömb esőmennyiségét csak annyira is 
megismerhessük, mint Európáét, jegyzi 
meg S u p a n.

E geográfus dolgozata* alapján szán
dékozom a földgömb esőmennyiségét be
mutatni. Európát, melyet S u p a n állo
másonként fel nem tüntet, részint H a n n  
klimatológiája, részint a »Meteorologische 
Zeitschrift« alapján fogom ismertetni; ha
zánkat külön még azon adatok szerint 
is, melyek egyik dolgozatomban** előfor
dulnak.

S u p a n  műve nemcsak abban tér 
el L o o m i s-étől, hogy a csapadék évi 
mennyiségét több és megbízhatóbb adat 
alapján tünteti fel, hanem főképen abban, 
hogy az eső eloszlását évszakok szerint 
is bemutatja, a mit L o o m i s  nem tett. 
Mind az év, mind az évszakok térképi 
feltüntetésében három osztályba sorozza 
a Föld egyes területeit, a szerint, a mint 
szegények csapadékban, mérsékelt csapa- 
dékúak, vagy gazdagok csapadékban. Az 
évi mennyiségnél 6-féle, az évszakok-énéA. 
4-féle izohyétát rajzol és különbözőleg 
színezi mindegyiknek a területét. Fel
osztása e z :

* Die Vertheilung des Niederschlages 
auf dér festen Erdoberfláche. Gotha 1898.

** Folyóink vízállása cs a csapadék.
70. 1.
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Terület 

Csapadékban szegény

Mérsékelt csapadékú.. 

Csapadékban gazdag..

Ev

250 mm-ig___ ... 
í250—500 mm 
j 500—750 » 
1750—1000 » 
1000—2000 » 
2000 mm-en felül

Évszakok 

60 mm-ig

60—150 mm 
150—250 »

250 mm-en felül

Mielőtt azonban S u p a n művét rész
letesen ismertetném, előre bocsátom ama 
tényezők megemlítését, melyektől a csa
padék bő vagy szűk volta függ.

Bő csapadék ott keletkezik, hol fel
szálló légáramlat támad ; szűk az eső 
mennyisége ott, hol a légáramlat leeresz
kedik.

Bőven hull az eső az egyenlítő körül, 
légnyomási depressziókban és olyan he
lyeken, hol a légáram fölszállni kényszerül, 
t. i. magas hegyek szélnek kitett oldalain.

Szűk a csapadék a forró mellékövben 
(28—40°), magas légnyomású vidéken és 
a hegyeknek a széltől elfordult oldalain.

Általában véve esőben gazdagabbak 
a Föld melegebb, mint hidegebb tájai, a 

tengerpartok inkább, mint a távolabbi vi
dékek, a hegyek bizonyos magasságig 

inkább, mint a síkságok, némely helyen 
inkább a kontinensek nyugoti, másutt 
inkább a keleti partok az uralkodó sze
lekhez képest.

Az egyenlítő alatt, a szélcsendek és 
változó irányú szelek ez övében, a lég
nyomási depressziókban, a hegyek szél 
fújta oldalain felszálló légáramlat támad, 
a melegebb légrétegek fölemelkedve, le
hűlnek és csapadékot adnak,, annál bő
vebbet, minél melegebbek és párásabbak.

A forró mellékövben, a magas lég
nyomású vidékeken és a hegyeknek szél 
védte oldalain leszállóban van a légáram
lat, miért is egyre jobban fölmelegszik s 
szárazabbá válik; azért kevés ilyen he
lyeken az eső. Kevés ott is, hol hidegebb 

légáramlat melegebb tájra tart, pl. a pasz- 
szátok övében és hideg tengeráramlatok
nak kitett melegebb partokon.

M u r r a y  a Loomis-féle esőtérkép 

alapján kiszámította,* mennyi a csapadék 
10—10 szélességi foknyi területen a föld
gömb északi és déli féltekéjén, F e r r e 1 
pedig a légnyomást tüntette fel 5—5 szé
lességi fokonként/* A legtöbb eső esik az- 
egyenlítő két oldalán 0—20 fok között, 
hol a légnyomás legalacsonyabb ; keve
sebb esik a 20—40-ik fok között, mivel 
ott a légnyomás legnagyobb. A két elem 
között levő kapcsolat a következő adatok
ból Ítélhető m eg:

Az eső
mennyiség mm

........ 360

____ 380

A szélesség A légnyoi 
mm

90 —

80 760*5
75 60*0
70 58-6
65 58*2*
60 58-7
55 59-7
50 60-7
45 61*5
40 620
35 624
30 61-7
25 60-4
20 59*2
15 58-3
10 57-9*
5 580
0 580
5 58*3

10 59-1
15 60-2
20 61-7
25 63*2
30 63-5

400

590

610

590"

730

. .  1020

. . .  2120

____ 2030

1320

710*

* S u p a n, Die Vertheilung des Nie- 
derschlages. 27. 1.

** S p r u n g ,  Lehrbuch dér Meteoroké 
gie. 193. 1.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



28 HEGYFOKY KABOS

Az eső
mennyiség mm

___  750

. 1130

___  1120

. .... 1070

85 —
90 —

A kapcsolat a légnyomás és az eső 

között nem terjed ki az egész földgömbre ; 
ime, a sarkok felé kisebbedik a légnyomás, 
kivált a déli féltekén és az eső mennyisége 
még sem növekszik, sőt egyre csökken. 
Másutt is találunk ehhez hasonló esetet. 
Spanyolországban nyáron jóval kisebb a 

légnyomás, mint télen s a nyár mégis igen 
száraz, télen pedig elég bő az eső.

Jóllehet a passzát száraz szél, mégis 
a legtöbb eső a passzát- és monszunszelek 

vidékén szokott esni, és pedig ott, hol ez 
áramlatok meleg tenger felől fúnak és 

hegyeken fölszállni kényszerülnek. Az 

egész földgömbön a legnagyobb évi 
csapadékmennyiség Cherra P unji-ban , 
Elő-Indiában esik. 33 év följegyzése szerint 
ott az évi mennyiség 11789 mm. E hely a 

Khasi-Hills hegységben 1357 metertenger- 
szini magasságban, az északi szélesség 
25*3 és Greenwichtől számítva a keleti 
hosszúság 91*8 foka alatt fekszik. E ren
geteg mennyiség déli, évszaki szelek ide
jén szokott esni, még pedig leginkább 

junius—augusztus hónapokban, mikor is 
7635 mm-t tesz, holott november— 
januáriusban mindössze 70 mm-re rúg. 
Debundsá-bán, Afrikában,5 méter tenger- 
szini magasságban, az északi szélesség 4*1 
és a keleti hosszúság 9*0 foka alatt 2 évi 
megfigyelés szerint 9374 mm csapadék 
hullott, még pedig legtöbb szeptemberben 

(1725 mm.) és juniusban (1590 mm). 
M ahabaleshwar-bán, Elő-Indiában, 1380

A szélesség A1O T>n.ás

35 62-4 |
40 60*5 /  "
45 57*3 i
50 53*2 f --
55 48-2 í
60 43*4 /  -
65 39-7
70 380

méter tengerszini magasságban, az északi 
szélesség 18*0 és a keleti hosszúság 73*7 
foka alatt, 6828 mm. az eső évi mennyi
sége 40 évi feljegyzés szerint, mely 

juliusban 2718, februáriusban pedig
1 mm.-re rúg.

Európában a legtöbb eső esik The 
Stye-b&n, Cumberlandban, nevezetesen 

26 évi (1864— 1896) följegyzés szerint 
4619 mm. Ez állomás 328 méter tenger
szini magasságban a Derwent folyó dél
ről északra lejtő völgyében fekszik; ke
leten és nyugoton 700—800 méter magas 
hegyek emelkednek. Az esőmérők, szám- 
szerint 4, hegyoldalban vannak felállítva. 
E völgyben az eső mennyisége 330 méter 

tengerszini magasságban 431, 130 méteren 

343, 100 m-en 271 cm-t tesz. A szorosok
ban levő állomásokon több esőt mérnek, 
mint a csúcsokon (980 m a legmagasabb 

pontjok) levőkön ; az előbbieken ott, hol 
a nedves délnyugoti szelek már némileg 
leereszkednek.*

Az angolországi állomás után Euró
pában legtöbb eső esik Crkvicé-bán** 

(1050 m), a Kattarói-öböltől mintegy 
8 km-nyire, hol az évi mennyiség (1888— 

1893) 4293 mm. Az állomás olyan katlan
ban fekszik, melyet északon és nyugoton 

jóval magasabb hegyek zárnak el,' mint 
délen és délkeleten. Midőn a párában 
gazdag déli szelek a nyugoton és északon 
levő légnyomási depressziókba tartanak, 
a katlan északi és nyügoti oldalain kény
telenek fölemelkedni, s lehűlve, bő pára- 
tartalmok lecsapódik.

Legkevesebb esőt mutat fel 7 évi föl
jegyzés szerint a Czéthal-öböl Afrikában 
3 méter tengerszini magasságban, a déli 
szélesség 22*9 és a* keleti hosszúság 

14*4 foka alatt, hol az évi mennyiség 

mindössze 7 mm. Dél-Amerikában a Chilé
ben levő Copiapó-bán 4 évi mérés szerint

* Meteorologische Zeitschrift. 1898. évf. 
199. 1.

** Ugyanott. 1894 évf. 192. 1.
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átlag 8 mm eső esett évenként. Ez állo
más a déli szélesség 27*0 és a nyugoti 
hosszúság 70*3 foka alatt 25 méter 
tengerszini magasságban fekszik. Az előb- 
beni helyre a Benguela, az utóbbira a 

perui hideg tengeri áramlat felől párák
ban igen szegény szelek tartanak, melyek 
a melegebb szárazföldön megmelegszenek 

s igen szárazakká válnak. Egyiptomban 

Suez az az állomás, hol 15 évi megfigye
lés szerint a csapadék évi mennyisége 
26 mm. E hely tengerszini magassága 

3 méter, északi szélessége 30*0, keleti 
hosszúsága 32*5 fok. A nyári hó
napok egészen esőtlenek; a januárius 

és május legcsapadékosabb, 6—6 mm-rel. 
A forró mellékövben leereszkedő légáram
lat rovására Írandó itt a kevés eső.

S u p a n művéből kiválogattam azon 

állomásokat, hol az eső évi mennyisége a 
4000 mm-t meghaladja vagy a 100 mm-t 
el nem éri. Az előbbi csoportban 23, az 

utóbbiban 24 fordul elő. Az I. táblázatban 

egyenként sorolom el őket.

I. táblázat.

.4 legnagyobb és legkisebb évi csapadék
mennyiség mm-ben.

a) 4000 mm-nél nagyobb évi mennyiség.

Európa.

1. The Stye (1864—1896; 26 év). 
Cumberland (Anglia)___ ___ ... ... 4519

2. Crkvice (1888—1893 ; 6 év). Kri- 
vosije (Dalmáczia) _ ................ . 4293

Ázsia.

1. Cherra Punji (33 év). Brahma- 
putra (Elő-India).........................  11789

2. Mahabaleshwar (40 év). Dekán 
(Elő-India)................................. ... 6828

3. Akyab (39 év). Hátsó-India nyu
goti partja.. ............. . ............. . 4910

4. Sandoway (34 év). Hátsó-India 
nyugoti partja.. ............................  5375

5. Maulmain (47 év). Hátsó-India nyu
goti partja... ... ... ... ................ 4793

6. Tavoy (39 év). Hátsó-India# nyu
goti partja........................................ 5043

7. Mergui (32 év). Hátsó-India nyu
goti partja.................................. ... 4158 *

29

8 . Singkel (18 év). Sumatra..............  4586
9. Buitenzorg (18 év). Java (Kelet

indiai szigettenger) .............. ... 4367
10. Kuching (5 év). Borneo (Kelet

indiai szigettenger) ............. . ... 4052

Afrika.

1. Debundsa (2 év). A trópusok nyu
goti partja. Kamerun..................... 9374

2. Kamerun (7 év). A trópusok nyu
goti partja. Kamerun.........  ... ... 4156

3. Batanga (1V2 év). A trópusok nyu
goti partja. Kamerun ... ... 4132

4. Sierra Leone (14 év). A trópusok 
nyugoti partja. S.-Leone............. . 4300

5. Grand-Bassam (1 év). A trópusok 
nyugoti partja. Guinea ................ 6312

Amerika.

1. Ixtacomitan (1 év). Mexico ... . . .  4674
2. Greytowen (35/i2 év). Nicaragua 6583

A szigetek.

1. St. Benőit (4 év). Reunion. Indiai- 
óczeán.. ... ... ... ... ......... ...  4040

2. Vulcano House (4 év). Havaii. 
Nagy-óczeán............................ ... 4326

3. Jaluit (35/ö év). Marshalszigetek. 
Nagy-óczeán ......... ... ......... ... 4492

4. Quara Walu, Taviuni (2 év). Fidsi- 
szigetek. Nagy-óczeán _.. ... ... 6281

b) 100 mm-nél kisebb évi mennyiség.

Ázsia.

1.Aden (15 év). Arábia................ . 65
2. Perim (4 év). » _ ... ... ... 43
3. Bellput (6 év). Irán ... ................ 80
4. Petro-Alexandrovszk (8V3 év). Tú

rán __ ... ......................................... 62
5. Verchojanszk (7 év). Szibéria ... 99
6. Sagastyr ( l2/3 év). Szibéria... 86
7. Pamir (1 év). Közép-Ázsia ... ... 48
8. Lep (12 év). Közép-Ázsia ... ... 81

Afrika.

1. Suez (15 év). Egyiptom... ... ... 26
2. Ismailia (15 év). Egyiptom ... ... 52
3. Port Said (15 év). Egyiptom. ... 92
4. Kairó (13 év). Egyiptom................ 32
5. Czethalöböl (7 év). Damaraland... 7
6. Assab (1 év). Eritrea____ ... ... 61
7. Pella (6 év). Karru ... ............. . 50
8. Port Nolloth (13Vi2 év). Kap-' 

gyarmat ................ ................... . 57
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Amerika.

1.Hot Springs (18 év). Egyesült- 
Államok belseje ___ ... ... ... ... 91

2..Yuama (21 év). Egyesült-Államok 
belseje... ......... ...  ... ...............  71

3. Indio (16 év). Kalifornia____... 71
4. San Juan (192/3 év). Argentína... 58
5. Lima (3*/4 év). Peru... ... ... ... 64 
*6. Copiapo (4 év). Chile ... ... ... 8
7. La Serena (4 év). Chile.__ ... ... 38

A szigetek.

1. Georgetown (2 év). Ascension.
Atlanti-óczeán _. ................... ... 84

Hogy az eső mennyisége a tenger
szini magasságtól is függ, erre nézve ha
zánk is elegendő bizonyítékot szolgáltat; 
tudjuk, hogy a síkság szárazabb, mint a 

magasabb fekvésű vidék. így például
1894-ben* az eső mennyisége tett:

138 állomásunkon, 0—300 méter kö
zött, 555 mm-t;

48 állomásunkon, 301—600 méter kö
zött, 766 mm-t;

13 állomásunkon, 601—900 méter kö
zött, 868 mm-t.

Hogy mennyire fokozódhatik az eső 
mennyisége, a mint a hegyekhez közelebb 

s  közelebb esik valamely megfigyelő 

hely, erre feltűnő példát szolgáltat Hono
lulu** környéke a Havaii-szigeteken (é. 
sz. 19—22V20) a Csendes-óczeánban. A 
tengerparttól a hegyek felé haladva, 8 km 

távolságra s 250 m emelkedésre a csapa
dék mennyisége megnégyszereződik, a 

845 mm 3650 mm-re fokozódik. Az észak
keleti passzátszél vihar erejével törtet 
ugyanis ott keresztül az alacsony (370 m) 
hegyszoroson, s az eső mennyisége 

{3650 mm) abban az arányban csökken, 
a  mint a szorostól lefelé halad a város 
felé, úgy hogy környékén már csak 845 
milliméter az évi átlaga.

Ha az eső évi mennyiségét feltüntető 
térképet megtekintjük, szemünkbe ötlik,

* Term.tud. Közi. Pótfüzet 1896. évf. 72.1.
** Meteorologische Zeitschrift, 1895. év- 

fofyam 9. 1.

hogy azok a területek, melyeket az emlí
tett hatféle felosztás egymástól megkülön
böztet, nem folytonosak s nem terjednek 
a szélességi körökhöz képest az egyenlítő
től a sarkok felé, hanem váltakoznak még 

az egyenlítői vidéken is. 1000 mm-nél 
több eső esik ugyan az egyenlítő körül, 
de Afrika keleti részén a 800 mm-t is alig 
éri el évi mennyisége. Szintúgy a Kau
kázusban, az Alpesekben, Norvégia, An
golország és Brit-Amerika nyugoti, nem
különben az Egyesült-Államok, Grönland 

és Ázsia keleti partjain 1000-nél több milli
méterre rúg a csapadék mennyisége, de a 
többi, ugyanazon szélességen terülő vi
déken, mégis jóval kevesebb.

Épen így nem ad folytonos gyűrűt a 

250 mm-nél kisebb esőmennyiségű terület 
a földgömb északi és déli tekéjén. Az 
északin úgyszólván a sarkkörrel halad, 
de Norvégia északi részétől messzire ka
nyarodik északkelet és észak felé, részint 
Novaja-Zemlja, részint Spitzberga felé. 
Észak-Afrikában ép úgy, mint Dél-Ázsiá- 
ban, Ausztráliában szintúgy, mint Dél- 
Afrikában és Dél-Amerikában meg-meg- 
szakad e terület s bővebb csapadékú 

vidékekkel váltakozik.
Mindezen sajátságok oka részint a 

Föld domborzati viszonyaiban, részint az 

uralkodó légáramlatokban keresendő. A 

száraz passzátszél is csapadékot hoz, ha 

hegyeken felszállni kényszerül. A tenger 
felől fúvó párás szelek rendesen bő csa
padékot visznek a partokra.

A földgömb esőtérképét részletesen 
megismertetni vajmi hosszadalmas lenne. 
Az eső eloszlásáról tisztább fogalmat al
kothatunk, ha évi mennyiségét vidéken
ként számokban mutatom be, annál is 
inkább, mivel így a kisebb csoportokból 
hozzávetőleg a földrészekét is megállapít
hatjuk.

Európa kivételével a többi földrészre 
vonatkozólag a Supan-féle csoportokból 
átlagokat számítottam, s azokat a II. táblá
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zaton mutatom be czentiméterekben. Re

keszjel között a csoport állomásainak . 

száma áll.

II. táblázat.

A csapadék évi mennyisége cm-ben.

A) Európa.

I. Angolország.

1. Skótország északi hegyei. ... 200—270
» nyugoti oldala ... 254—325 
» délnyugoti partja.. 84—100 
» keleti oldala ... ... 6 Í—76

2. Írország nyugoti része 120cm-enis felül
» keleti része... .........  70—100

3. Közép- és Keleti Angolország 60—63

II. Norvégia.

1. Nyugoti partvidéke ... ... ... 100—180
2. Északi ré sz e ......... ... ... ... 80—90
3. Az ország belseje . ... . .. ... 40—50

Minimum : Altén 296 mm.
Maximum: Domsten 1954 mm. 

Országos átlag 92 állomás után ... 87

III. Svédország.

Országos átlag (1861—1895; 28—
36 állon^s) (Rubenson szerint 57) 52

IV. Dánia.

Átlag 129 állomás után.. ... ... ... 61

V. Oroszország.

1. A Balti tengerpart (9 állomás.......... 56
2. A Keleti-tenger és a tavak vidéke

(10 állomás)... ... ... ... ... ... ... 55
3. Lengyelország és Nyugoti Orosz

ország (10 állomás)__ ... ... ... ... 57
4. Közép-Oroszország (11 állomás) ... 44
5. Az Ural környéke (4 állomás)... ... 43
6. Déli Oroszország (13 állomás).. ... 43
7. Délkeleti Oroszország (10 állomás). 49
8. A Kaspi-tenger déli vidéke (3 állomás) 80
9. Az Aralvidék (5 állomás).............. 16

10. Nyugoti Szibéria (10 állomás). ... 34

VI. Francziaország.

1.Az Alsó-Rhone völgye (10 állomás) 87
2..A nyugoti Pyrenaek és a Landes (10 

állomás) ............... ...  ... ... ... ... 114
3. Az ország nyugoti részének középső 

vidéke (14 állomás).. ... ... ... ... 66
4. Közép-Francziaország (20 állomás)... 71
5. Az északi rész a tengerpart nélkül

(15 állomás)... ... ...................... 62

6. Északnyugoti tengerpart Brest-Fé- 
camp közt (10 állomás).............. ... 78

7. A Földközi-tenger vidéke ... ... ... 67 
Országos átlag ... ... ... ... ... 60—70

VII. Svájcz.
1.A Jura ____________ ____  100—160
2. A Bodeni és Neucháteli tó környéke 100
3. Wallis, a legszárazabb vidék ........ . 60

Engadin 70, Sántis 204 cm.
Minimum : Sieders 57 cm.
Maximum: Bernina 224 cm.

VIII. Belgium.
Országos átlag 1892-ig 282 állomás

után .............. ... ... ................ 75

IX. Hollandia.

A német északi tengerparttal együtt 
(25 állomás) ... ... ...................  67

X. Németország.

1. Északi alföld............. ................... ... 61
2. Középnémetországi hegyes vidék ... 69
3. Dél-Németország__ ... ... ... ... 82 

Országos átlag ... ... ... ... ... ... 71

XI. Ausztria és Magyarország.

1. Csehország 29 állomás (849 áll. =
69 cm) .........  ... ... ... ......... ... 68

2. Morvaország, Szilézia 14 állomás 
(582 áll. 5 év =  71 cm) ................ 63

3. Galiczia, Bukovina (17 állomás) ... 74
4. Alsó- és Felső-Ausztria (13 állomás) 84
5. Salzburg, Tirol, Vorarlberg (18 áll.) 103
6. Stájerország (6 állomás). ... ... ... 123
7. Karinthia (18 állomás)... ... ... ... 116
8. Krajna, Görz, Isztria (12 állomás).. 129
9. Dalmáczia (4 állomás) ...................... 101

a) Ausztria (131 állomás) 1878-ig... 91 
^M agyarország(43 állomás) 1878-ig 76 
c) Magyarország (28—37 állomás)

1871—1895 ......... ..................... . 74
Ausztria és Magyarország 1878-ig 

(174 állom ás)............  .............. . 87

XII. Románia.

Átlag 11 állomás u tán ...................  51

XIII. Spanyolország és Portugália.

1. Déli Portugália ......... ........................ 70
2. Spanyolország déli csúcsa... ... ... 76
3. » fensíkja .. ... ... ... 37
4. » keleti partja.. ... ... 42
5. » északi része................. 129 

A két ország átlaga......... ... .........  63
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XIV. Olaszország.

1. Az Aljjesek déli lejtői ... ... ... ... 121
2. A Po vidéke.. ... .........  — 81
3. Közép-Olaszország ... ___ ... ... 84
4. Déli-Olaszország.. ... ___ 80
5. Sicilia................... . ... ... ... ... 60
6. Malta.............. ... ... ......................  55

XV. A Balkán.

1.Az Ádriá keleti partvidéke: 
o^Triest-Curzola közt (12 állomás). 119
b) Curzola-Korfu közt (10 állomás).. 186
c) Cafalonia-Canea közt (4 állomás) 67

2. Bosznia és Herczegovina 1894-ben
(60 állomás)... ... ... ... ... ... 87

3. A Balkán középső és keleti része
(3 állom ás)........ . ... ___ ... ... ... 55

B) Ázsia.

I. Elö-Azsia.

1. Ciskaukasia (7 állomás).. ... ... ___ 64
2. Transkaukasia (13) ... ... ... ... ... 107
3. Kis-Ázsia (3)............. . ...................... 75
4. Cyprus (6) ... ... ... ... ................ 45
5. Syria (4)... ... .................... . ... ... 84
6. Mezopotámia (2).. ... ... ... ... ... 29
7. Arábia (3) ... ... ... ... ... ... 9
8. Irán (10).................................. ............  28

A 48 állomás átlaga.. ... ... ... ... 63

II. Észak- és Közép-Ázsia.

1. Túrán (9 )______ _______________  20
2. Észak-Szibéria (14).__ ... ... ... ... 32
3. Közép-Ázsia (3) __ ... ... ... ... ... 11 
A 26 állomás átlaga... ... ... ... ... 26

III. Kelet-Ázsia.

1.Az Ochotszki tenger vidéke (4) ... 77
2..Az  Amur környéke (6)... ................ 49
3. Korea és Mandsurország (5) ... ... 94
4. Japán (12) ............................... ........ 158
5. Észak-Khina (6).............. ... ... ... 54
6. Jangtsekiang (5).............. ... ... ... 118
7. Dél-Khina partvidéke. ... ... ___ ... 139
8. Formoza (6).. ... ... ... ... ... 204
9. Hainan, Tongking-öböl (6)........ ... 164

A 61 állomás átlaga ... ______ ... 125

IV. Elö-India.

1.A Himalaya (7).............. ... ......... 185
2..Az Indus (11) ................................. 35
3. A sivatag és Aravalli (14)... ... ... 65
4. A Ganges (20) - ............................... 111
5. Brahmaputra (9) (Cherra Punjill79

cm nélkül 8 állomás 232 cm)... ... 337

6. Közép-India (11) ........................... 121
7. Nyugot-Dekán (9) ..................... ... 311
8. Laccadivia (1) ................... .........160
9. Közép-Dekán (26)........ ................... 86

10. Kelet-Dekán (9)____  ____ _____  109
11. Ceylon (9) ......... ... .._ ...............191

A 126 állomás átlaga ......... ...........136

V. Hátsó-India.
1.A nyugoti partvidék (7) ............... 421
2..Közép-Burma (11) ..................... — 156
3. Keleti Hátsó-India (4 )_____ ____ _189
4. Malaka (2) ......................... -  ......... 239
5. Az Andamánok és Nikobárok (3)... 250 

A 27 állomás átlaga.......... . ... ... 246

VI. A Keletindiai szigettenger.
1. Szumatra (12) .............. ........... . — 292
2. Riouw, Banka, Billiton (3)...............293
3. Jáva, Madura (23) ...........................  230
4. A Kis-Szundaszigetek ( 7 ) ......... — 160
5. Borneo (14)............................ ... ... 298
6. Celebes (16)... ......... ... ............... 226
7. A Molukki-szigetek (9)............... ... 261
8. A Fülöpszigetek (8)........... ..............199

A 92 állomás átlaga. ... ... .........245

C) Ausztrália.

I.. Új-Guinea és a Bismarckszigettenger.

1. Holland-Új-Guinea (1) ..................... 217
2. Vilmos-Császárföld (5) ... ... — — 301
3. Brit-Új-Guinea ( 4 ) _____________ 208
4. Bismarckszigettenger (1) . ......... ... 230

A 11 állomás átlaga. .............. ... 253

II. A keleti gyarmatok.

1. Kelet-Queensland (13) .....................  143
2. Carpentária vidéke (3).....................  77
3. Queensland hegyes és keleti vidéke (6) 80
4. Új-Dél-Wales partvidéke (9) .........  112
5. » » » hegyes vidéke; keleti 

oldala (15) ... ... ......................... .. 83
6. Új-Dél-Wales keleti hegyes vidéké

nek nyugoti oldala.(15).............— 70
7. Belső Alföld, Darling vidék (9)___  34
8. » » Murray vidék (12) ... 48
9. Viktória hegyes vidéke és tenger

partja (11) ... .................................. 71
10. Tasmánia (7) . .............. . — .........  88

A 90 állomás átlaga. . . . .  ... ... ... 81

ül. Közép- és Nyűgöt-Ausztrália.

1. Északi vidéke és Déli Ausztrália (14) 59
2. Nyugoti Ausztrália (14)........ ........... ...53

A 28 állomás átlaga .........................56
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D) Afrika.

I. Eszak-Afrika.

1. Egyiptom (5)........— .. ...............  8
2. Tripolisz (2).............................. 35
3. Tunisz (3) _______________ ____  82
4. Algéria, tengerpart (8) .................... . 75
5. Algéria, Teli (16) ______________ 66
6. Algériai Szahara (7)... ... ... ... ... 31
7. Marokko és a nyugoti partvidék (2) 52 

A 43 állomás átlaga _ ... ......... ...  54

II. Nyűgöt-Afrika trópusi vidéke.

1. Szenegambia, S. Leone (7)._ — —. 123
2. Felső-Guinea partvidéke (10) ........213
3. Felső-Guinea hátsó vidéke (6)_._ ... 150
4. Kamerun, Gabun stb. (9) ... ... ... 334
5. Kongo (8)...................... -  ... — 103
6. Angola (3) .............. .............. . ... 95
7. Damara (7) .............. .............. . — 72

Az 50 állomás átlaga .........  ... ... 165

III. Kelet-Afrika trópusi vidéke.

1.Eritrea, Abesszinia (7)... ... ... ... 57
2. A keleti partvidék (20).__ ... ... ... 123
3. Kelia és Kilimandsaro vidéke (5)__. 118
4. A Felső-Nilus és a tavak felföldje (10) 120
5. A Nyassza és a Zambezi vidéke (16)...131 

Az 58 állomás átlaga ... ... ......... 116

IV. Dél-Afrika a trópusokon kivül.

1.A keleti lejtők (8) .................... . ... 97
2. Limpopo és a Felső-Orange vidéke (9) 60
3. Nagy-Nama (2) .............. .........  ... 20
4. Karru (10) .............. ... ... .........  22
5. A Kapgyarmat keleti hegyes vidéke (8) 51
6. Nyugoti és Déli Kapgyarmat (16) .. 51 

Az 53 állomás átlaga ................... . 53

E) Észak-Amerika.

I. Grönland, Alaska, Kanada.

1. Grönland és Baffinland (6)... ... ... 45
2. Alaska és Brit-Columbia (8) ... 128
3. Közép-Kanada (6) ... ... ... ... ... 55
4. Hudson-öböl (2)__. ... ... ... ... ... 67
5. Labrador, Újfundland (8) ... ... ... 63
6. Lorenzo és a tavak (10) ................ 87
7. Új-Skótia és Új-Braunschweig (6)__ 119 

A 46 állomás átlaga. .................... . 82

II. Az Egyesült-Államok.

1. Új-Anglia (16) ......... ................ . ... 107
2. A Középatlanti vidék (7) ... .........  112
3. A Délatlanti vidék (8) ... ... ... ... 129
4. Az Alleghany környéke (fi) ...... ... 123

tizetek a Természetűid. Közlönyhöz 1899.

5. A tavak vidéke (12) . ................... . 84
6. A Felső-Mississippi (9)........* .......... 88
7. Az Ohio fensíkja (7) ... ................109

. 8. A Keleti Golfvidék (6).................... I 141
9. Az északi praerik (13).._ ... ... . . .  53

10. A déli praerik és Texas (14) .........  82
11. A Sziklás-hegység (11)_ ... ... ... 44
12. A Felső-Rio Grande vidéke (4).. ... 34
13. A Colorado fensíkja (9) ......... ...  34
14. A belső felföld és a Mojava siva

tag (22)........................................ ... 30
15. Az északi Pacific vidéke (7) .........  171
16. Észak-Kalifornia partvidéke (11) ... 92
17. Kalifornia völgye (7) .........  . . . . . .  47
18. Dél-Kalifomia (5)______ _________ 33

A 179 állomás átlaga ................ .._ 80

III. Mexikó.

1.Az atlanti oldal (7) .. ... — ... ... 223
2._Fönsíkja (6)__________________ _ 66
3. A Pacific oldala (3)............................  64

A 16 állomás átlaga _ ................... 135

IV. Közép-Amerika.

1. Brit-Honduras (2). ............. .............. 164
2. Guatemala (4) ... ... ... ... ... 262
3. S.-Salvador (2) ... ... ... ... ... ... 169
4. Nicaragua (3) ......... ... .............. . 355
5. Costa-Rica (4) ......... ...  ... ... ... 229
6. Panama (3) ... ... ... ... ... ... — 222 

A 18 állomás átlaga........... . ... ... 242

V. Nyugot-India.

1.A Bahamák ( 1 ) . . . .............. . ... ... 139
2._Kuba (1) .. ______________ ______ 118
3. Haiti (2)_______________________  173
4. Jamaica északi oldala (11).._ ......... 202
5. » déli oldala (9)___ ... .._ ... 159
6. Puerto-Rico és a Virginiai szigetek (3) 122
7. Északi Kis-Antillák (3)... .............. 159
8. Guadeloupe (6 ) ......................... . — 205
9. Középső Kis-Antillák (3) ... — ... 152

10. Martinique (2) ... ... ... ... ... ... 222
11. S.-Vincent (3). ............. . ... — ... 195
12. Barbados (5)___ ________________  156
13. Tobago, Trinidad (2) ... ... ... ......173 

Az 51 állomás átlaga ... ... ......... 175

* F) Dél-Amerika.

I. Az Atlanti-tenger vidéke.

1.Az északi oldal (2)___ ... ... ... — 94
2..Guayana (5)_— ... .........  — ... ... 229
3. Amazonas, Matto-grosso (4) ... 215
4. Északkeleti Brazilia (10) ... ... ... 153
5. Minas-Geraes, Janeiro (9) ... ... ... 159
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6. Déli Brazília (14) ... '............. .. ... 184
7. Uruguay, (6).......................................  80
8. Paraguay, Parana ( 1 0 ) ............. ... 127
9. Közép-Argentina (7).. ... ................ 63

10. Nyugot-Argentina (10)... ... ... ... 32
11. Buenos-Aires (10) ........ ............. ... 80
12. Patagonia, Tűzföld (5) ... ... ..............89 

A 92 állomás átlaga. ... ... .........  125

II. Nyugot-Délamerika.

1. Kolumbia, Ecuador (6)__. ............. . 134
2. Peru (1 )__________ ____________  64
3. Bolívia (1) ..^ — ......................— 46
4. Chile (9)......... ........... ......... ...............104

A 17 állomás átlaga......................... 105

G) A szigetek.

I. Az Északi Jeges-tenger és az Atlanti- 
óczeán.

1. Novaja-Zemlya (1) ................... ... 31
2. Spitzberga (1) ... ... .............. 19
3. Jan-Mayen (1) ... ... ... ... ... 49
4. Izland (2 ).......... ................................. 72
5. Far-Öer (1 ) .............. . ... ... ... 181
6. A Bermudák (3)_._ ... ............. . 135
7. Azóri-szigetek (2) ... ... .............. . 97
8. Madeira (1 )... ... ............. . ... ... 68
9. Kanári-szigetek (4) ___ ...................... 39

10. Capverdi-szigetek (1) ... ___ ... ... 26
11.Ascension (1). ... ... ................... 8
12._Szt.-Ilona (2)___________________  60
13. Falkland-szigetek (1). ... ... ... 63
14. Dél-Georgia (1 ) .................................. 99

A 22 állomás átlaga.. ......................  71

II. Az Indiai-óczeán.

1. A Seychellek (1).................................245
2. A Comorok (1)... ............................ 110
3. Madagaszkár (11) ... ................... 181
4. Reunion (3 ).........................................247
5. Mauritius (9).......................................170
6. Rodriguez (1). .................................. 110

A 26 állomás átlaga........ ..................182

III. A Nagy-óczeán.

1.A Havaii-szigetek (12).........  ......... 184
2. A Marshal-szigetek (2)... ... .... ... 265
3. Maidon ( 1 ) ............. ............ ............ . 34
4. Tahiti (1)_. _______ ______ ______113
5. Samoa (2). ... ... ... ......................331
6. Tonga (1). . . . ____________ ____ 195
7. Fidsi (5)...............................................349
8. Új-Hebridák (2)___ _____________ 210
9. Új-Kaledonia (2).................................145

10. Norfolk-sziget (1) ... ... ... ... 157
11. Lord Howe-Sziget (1) .... ... ... ... 167

12. Új-Zéland (12) ... ............. ...............145
13. Chatam-sziget (1). . . .  ......................  62

A 43 állomás átlaga.............. ... ........ 194

A) Európa (114 állomás átlaga) .........  98
B) Ázsia (380 állomás átlaga).............. 152
C) Ausztrália (129 állomás átlaga),. ... 91
D) Afrika (204 állomás átlaga). .........  99
E) Észak-Amerika (310 állomás átlaga) 108
F) Dél-Amerika (109 állomás átlaga)... 122
G) A szigetek (91 állomás átlaga)........161
Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália, Ame

rika és a szigetek (1337 állomás 
átlaga) ............... . .............................121

A II. táblázat csoportjai közöl leg
több eső es ik :

1. Új-Guineában, és a Bismarcksziget- 
tengeren, 11 állomása szerint 253 cm.

2. Hátsó-Indiában, 27 állomása szerint 
246 cm.

3. A Keletindiai szigettengeren, 92 

állomása szerint 245 cm.
4. Közép-Amerikában, 18 állomása 

szerint 242 cm.
Az abszolút legnagyobb mennyiséget 

Hátsó-India nyugoti partvidékén találjuk, 
hol a 7 állomás átlaga 421 cm. Ehhez 

legközelebb á ll: Nicaragua 3 állomással 
és 355 cm-rel, a Fidsi szigetek 5 állomással 
és 349 cm-rel, Brahmaputra 9 állomásával 
és 337 cm-rel, Kamerun és Gabun 9 állo
másával és 334 cm-rel, Somoa 2 állomás
sal és 331 cm-rel, Nyugot-Dekán 9 állomá
sával és 311 cm-rel, a Vilmoscsászárföld 
5 állomásával és 301 cm-rel.

A legkisebb esőmennyiség tesz :
Észak- és Közép-Ázsia 26 állomásán 

26 cm-t.
Az abszolút legkisebb mennyiséget 

Egyiptom 5, és Ascension-sziget 1 állo
mása tünteti fel 8 cm évi átlaggal. Arábia
3 állomásán 9 cm-re rúg az évi átlag.

Európát külön nem említem, mivel a 

csoportosítás más szempontok szerint 
történt, mint a S u p a n művében elő
forduló adatokkal. Elég megjegyeznem, 
hogy Skótország nyugoti oldalán esik a 

legtöbb eső.
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A S u p a n  dolgozatában előforduló 

s a II. táblázaton csoportosított 1223 állo
másból átlagokat is számítottam minden 
földrészre és a szigetekre vonatkozólag. 
Európa átlagát nem a II. táblázaton levő 
csoportok szerint, hanem H a n n  művé
ben* feltüntetett 114 állomás alapján mu
tatom be, hol hazánkat 5 hely képviseli.

Látni való, hogy Ausztráliában (129 
állomás), Európában (114 állomás) és 

Afrikában (204 állomás) jóformán egyenlő 

az évi esőmennyiség (91—99 cm) ; több 

(108—152 cm) van Észak-Amerikában 
(310 állomás), Dél-Amerikában (109 állo
más) és Ázsiában (380 állomás); leg
több (161 cm) pedig a szigeteken (91 

állomás).
Az egész földgömbön az eső évi meny- 

nytsége 1337 állomás feljegyzései szerint 
121 cm.

Hogy e szám csak megközelítő meny- 
nyiség, s hogy nemcsak az egész föld
gömb, sőt talán egyetlen egy ország évi 
csapadékösszege sincs kellő pontossággal 
meghatározva, már abból is gyaníthatjuk, 
hogy a magasabb hegyek és ember nem 

lakta vidékek esőzései ismeretlenek. Az
után az egész Föld 1337 állomással! Mily 

ritka hálózat ez, mikor a kis Csehország- 
nak 849, Morvaországnak és Sziléziának 
582 csapadékmérő-állomása van. S hozzá 

mekkora egyenlőtlen minőségű és tartamú 
anyag! És mégis végtelenül becses, mi
kor a legsötétebb kontinens belsejéből is 

vannak már adataink. A tengerek évi 
csapadékmennyiségéről alig tudunk vala
mit. S u p a n  egy másik értekezése** 

nyomán, ki adatait B l a c k  művéből,*** 
a »Novara«+ és a német »Gazelle«,++

* Die Erde als Ganzes. 192. 1.
** Petermann’s Mittheilungen, 1898, VIII., 

179. 1. (Aug. füzet.)
*** Ocean Rainfall, 1898. 

t  Die österreichische Fregatte »Novara«, 
1862—1865.

t t  Die Forschungsreise »Gazelle«, 1890.

valamint az »Elisabeth«* hajók naplói
ból vette, a következőkben állítom össze a 

tengerek esőmennyiségéről való ismere
teinket.

B la ck  9 angol hajó adatait1864-1866., 
1868—1869., 1873., 1874., 1873—1877., 
1880—1881. évekből mutatja be, és pedig 

a tengert bizonyos övék szerint felosztva. 
A följegyzés azonban, sajnosan, egyetlen 
egy zónában sem terjedt ki 1 évre. Épen 

azért nem is járt el helyesen, hogy ezen 
hiányos anyagból havi átlagokat is ipar
kodott kiszámítani. Az sincs helyén, úgy 
mond S u p a n ,  hogy B l a c k  az év esős 

napjainak számát néhány följegyzés alap
ján tünteti f e l; pl. akkép, hogy mivel 23 

között 12 esős nap volt, következtet arra, 
hogy 1 év alatt 190-nek kellett beköszön
tem esővel.

A »Novara« 1857—1859., a »Gazelle« 

1874—1876., az »Elisabeth« 1877—1878. 
évekből ad néhány esőmérést.

Az összes anyag, mire S u p a n  tá
maszkodhatott, vonatkozik:

az Atlanti-óczeánon 198 esős napra, 
az Indiai-ó czeánon 182 esős napra, 
a Csendes-óczeán nyugoti részén 294 

esős napra;
a Csendes-óczeán keleti részén 238 

esős napra.
E 912 esős nap csapadékmennyiségét 

ismerjük tehát az összes tengerekről. 
Ebből a legmerészebb képzelődés sem 

vonhat következtetést arra, hogy a föld
gömb tengerborította 2/a részén mennyi 
eső is eshetik, mikor a kontinensek eső
mennyiségéről 1337 állomás hosszú idejű 

feljegyzései alapján is csak igen halvány 
fogalmat tudunk alkotni.

Valamivel jobban ismerjük azonban 

a csapadékos napok számát az óczeánok 
különböző vidékein. így pl. az Atlanti- 
óczeánról (40—520 é. sz.) 4008 napot

* Annáién dér Hydrographie und marit. 
Meteorologie, 1878. évf.

3*
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mutattak ki, melyek között 243 esős nap 

volt 1 év alatt. Ugyanitt az é. sz. 15—20 
foka között 1338 napi feljegyzésből ki
tűnt, hogy 1 év alatt csak 54 esős nap 

volt. Az Indiai-óczeánban 1 év alatt 248 

legtöbb s 137 legkevesebb esős napot 
számláltak.

A csapadékos napok gyakoriságára 

támaszkodva iparkodik S u p a n  az At
lanti- és Indiai-tengerre nézve feltüntetni 
az eső évi mennyiségét, természetesen, 
csak hozzávetőleg.

Abból a kevés adatból, mely az eső 
mennyiségére vonatkozik, kiszámítja egy- 
egy övnek esősűrűségét, melyet azután a 

csapadékos napok számával ugyanabból 
a zónából megszoroz s így megkapja 
ennek a zónának esőmennyiségét. Leg- 
ottan fel is használja adatait s kiegészíti 
esőtérképét, melyet előbb csak a konti
nensekről mutathatott be. Ebből azután 
kitűnik, hogy az eső eloszlása a tenge
ren mintegy folytatása annak az esőterü
letnek, mely a szomszéd kontinenst jel
lemzi.

Érdekes kísérletnél egyébnek nem 

mondható.
Bizony jó soká várakozhatnak még 

utódaink, míg a tengerek esőmennyiségé
ről annyit fognak tudni, mint mi a kon
tinensekről jelenleg tudunk.

Adatai ép úgy tanúsítják mint tér
képe, hogy az egyenlítő körül 4000 mm- 
nél is több eső esik évenként az Atlanti- 
óczeánon, holott az é. sz. 10—40 foka 
között csak 70—500 mm az évi mennyi
ség. Az é. sz. 40-ik fokán túl észak felé 

nagyobbodik e mennyiség. A déli fél
gömbön is némileg hasonló viszonyokkal 
találkozunk e tengeren. A passzátszél itt 
is száraz, ép úgy, mint a kontinenseken.

Nagyobb szélességi fokok alatt ép 
úgy, mint az egyenlítő körül, a kontinens 
szárazabb, mint a tenger ; a forró mellék
övben megfordítva, a kontinens nedve
sebb, mint a tenger, mivel nyáron a szá

raz passzát ereje megtörik a kontinens 

erős fölmelegedésén, e miatt azután fel
szálló légáramlat s vele bő eső köszönt be.

Az Indiai-óczeánon a forró öv bő 

esőjével nagyobb terjedelmű, mint az 

Atlanti-óczeánon, minek oka az, hogy az 
északnyugoti monszun igen nagy yidéken 
uralkodó. Itt a passzátszél öve valamivel 
gazdagabb esőben, mint az Atlanti- 
óczeánon.

Az eső évi mennyiségének eloszlása 
évszakonként nem egyforma. Vannak vi
dékek, hol az év mind a négy szakában 
csapadék szokott hullani, s vannak olya
nok is, hol egyik vagy másik évszakban 

nincsen eső. De e kivételek elenyésznek, 
ha a földgömb összes területét vesszük 
tekintetbe és a szélességi fokokhoz mér
jük a csapadék mennyiségét. Akkor arra 

az eredményre jutunk, hogy minden szé
lességi övben a legtöbb eső nyáron, a 
legkevesebb ^élen esik, s hogy az ősz 

csapadékosabb, mint a tavasz.
Midőn S u p a n  az eső évszaki el

oszlását a fentebb említett 4 zóna szerint 
térképileg feltünteti, külön megjelöli azt 
az övét is, hol a Nap évszakonként a tető
ponton áll. Ez a zenit-öv évnegyedenként 
a következő fekvésű :

Deczember—februáriusban a déli szé
lesség 22—8 foka közt; szélessége 15V20.

Márczius—májusban a déli szélesség
8, az északi szélesség 22 foka közt: szé
lessége 30°.

Junius—augusztusban az északi szé
lesség 22—8 foka közt; szélessége 15V20.

Szeptember—novemberben ’ az északi 
szélesség 8, a déli szélesség 22 foka közt; 
szélessége 30°.

A Nap ilyetén haladásához képest a 
déli földgömbről az északira és arról 
vissza a délire haladnak az esőövek is. 
A legmagasabb napállás idején legbővebb 

s legegyenletesebb eloszlású a csapadék, 
de kivétel a forró melléköv.
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1. A  deczember—feb ru á r iusi év
negyed.

A zenit-övben bő csapadék (250 
mm-en felül) van csaknem általában a 

szárazföldeken és nagyobb szigeteken, 
Afrikában még a belső vidékeken is, ho
lott Dél-Amerikában a s.-franciscói völgy 
csak mérsékelt mennyiségű esőt kap. A 

bőcsapadékú öv a zenit-övön is túl terjed 
észak felé az egyenlítőig, délen pedig 

csak a kontinensek keleti oldalán húzó
dik a zenit-övön túlra is, hol a passzát
szél fú. Nyugoton azonban esőben sze
gény vidékek is fordulnak elő a zenit
övben, és pedig Dél-Amerikában (3—37° 

d. sz.), Afrikában (17—34° d. sz.) és 

Ausztráliában (21—35° d. sz.), hol e jelen
ség észak felől jövő hideg tengeri áram
latokkal áll kapcsolatban.

A zenit-övtől délre, Dél-Amerikában 
a 40-ik, Afrikában a 34-ik, Ausztráliában 
a 35-ik szélességi körtől a mérsékelt esőöv 

következik, hol nyáron nyugoti szelek 
uralkodnak.

Az északi féltekén a téli csapadék
szegénység uralkodik. Kivételt csakis né
mely hegyi magaslat alkot. A kontinen
sekbe ilyenkor csakis a keleti és nyugoti 
partok felől hatol be csapadék. Az Atlanti- 
tenger partjain, az é. sz. 28. fokától az 

északi fokig mérsékelt, sőt némely he
lyen bő csapadék esik. Az ó-világban 
kelet felé kevesbedik az eső, még a Föld- 
közi-tenger környékén is, kivéve a magas 

hegyeket, hol fokozódik. Jóformán egész 
Ázsiát a 60 mm-es izohyeta környezi.

Elő- és Hátsó-Indiában csakis a leg
délibb vidékek tesznek kivételt. Ameriká
ban némi eltérésre akadunk. Venezuela 
és a Magdolna-folyam alsó vidéke ép oly 

száraz, mint a forróövi Szudán. Közép- 
Amerikát és a nyugotindiai szigeteket 
eléggé ellátja esővel a passzátszél s csakis 
a nagyon szél védte vidékek sínylik meg a 

csapadékot, mint Yucatan nyugoti része, 
Guatemala és S. Salvator, Nicaragua és I

S. Jósé belseje. Észak-Amerika belsejé
ben az északi tájaktól a forró övig száraz
ság honol; nyugoti és keleti része csapa
dékosabb ; amaz a Sziklás hegység miatt 
keskenyebb, mint az atlanti. Az uralkodó 

szelek, a légnyomás eloszlása s a hegység 
iránya kellőképen felderíti a csapadék- 
viszonyok ezen alakulását. Amerikában 

ép úgy, mint Ázsiában nagy légnyomás 

terül el télen, mely tudvalevőleg szárazság
gal jár ; mindkét kontinens keleti oldalán 

szárazföldi szelek uralkodnak ugyan, de 

Eszak-Amerikában a szemhatár más ne
gyedeiből is elég gyakoriak a légáramla
tok s a szélcsendek ritkák, holott Ázsia 

keleti részén ellenkező viszonyokkal talál
kozunk, gyakori csenddél vagy száraz
földi széllel. Amerikában elég gyakran 

légnyomási depressziók vonulnak a Ka
nadai tavak felől keletre, délen meleg 
tenger terül el s a mexikói Golfáram bő 

csapadékot szállít az Egyesült-Államok 

területére. Mindennek híjával van Ázsia.
2. A  m árczius-m ájusi évnegyed.

A forróövi esőzóna észak felé haladt. 
Afrikában a Zambezitől dél felé kévesbe- 
dik a csapadék; a Szudán már némileg 
a bőesőjű övbe ér. Ausztráliában is észak 
felé tart a 250 mm-es izohyeta, Dél- 
Amerikában pedig elenyészik a csapadék
ban szegény venezuelai vidék. Európába 

ép úgy, mint Ázsiába az óczeán felől nyo
mul befelé az eső vidéke, legmesszebb az 

Atlanti-tenger felől egészen Szibéria nyu
goti részébe, mikor is Európa nyugoti 
partjain némi csapadékcsökkenés kezd 

mutatkozni. Hátsó-India esősebbé válik, 
Elő-Indiában csak a déli csúcs kap bő
vebb csapadékot, többi része a téli típust 
tünteti fel. A Himalaya átmeneti terület 
a Pacific és az Atlanti-óczeán esőterülete 

között.
Észak-Amerika belsejéből eltűnt a 

száraz terület. Közép-Amerika és Dél- 
Amerika északi részén bővebb csapadék 

van, mint az előbbeni évszakban, de
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a Szahara, Arábia és Elő-India leg
nagyobb része ép oly száraz a Nap zenit
övében is, mint előbb volt: Az ó-világban 
az esőben szegény terület feltűnő módon, 
ellenben Észak-Amerikában csak csekély 

mértékben húzódik észak felé. A déli 
földgömb mérsékelt esőöve szintén észak 

felé tart, a kontinensek nyugoti partjai 
ott csak a 30-ik szélességi fokig szá- 
razak, a 150 mm-es vonal már a Kap- 
földig, Nyugot-Ausztráliáig és Viktó
riáig ér.

3. A junius-augusztusi évnegyed.
Az esőterületek vándorlása észak felé 

ebben az évszakban éri el tetőpontját. A  

csapadékban szegény öv az ó- és új
világban egyaránt a 70-ik szélességen túl 
kezdődik s terjed észak fe lé ; délibb 
vidékeken fokozódik az eső mennyisége. 
A déli földgömb igen száraz lett, csakis a 

passzát érte keleti partok gazdagok eső
ben. Ausztráliában, befelé haladva, na
gyon csökken a csapadék. Brazilia északi 
része több esőt kap, mint a d é li; a vál
tozás az esőben részint a partok irány- 
változásával esik össze, részint abból ma
gyarázható meg, hogy a Paranavölgy 

nyíltabb az Atlanti-óczeán felé, mint a
S.-Franciscoi vidék. Legszárazabb Afrika 

az egyenlítőtől dél fe lé ; Madagaszkár 
keleti partja kivételt tesz.

Valamint az északi, úgy a déli föld
gömbön is a tél a legszárazabb évszak.

Az északi féltekén levő száraz terüle
tek szintén észak felé terjedtek tavasz óta; 
ép úgy azok, melyek a kontinensek nyu
goti oldalán mutatkoznak, mint, a melyek 
Afrika, Ázsia és Európa összeszögelése 

körül találhatók. Ez utóbbi, esőben sze
gény terület jelentékenyen nagyobbodott 
Ázsiában északkelet és kelet felé.

Különös, hogy Afrika északi részén 
északi, vagyis a Földközi-tenger felől 
jövő szelek fúnak, s az eső mégis mini
mális értékére sülyed. Ugyanez az eset 
fordul elő Spanyolországban, hol nyáron

alig van csapadék, holott többnyire szin
tén a tenger felől jön a szél. Mindkét he
lyen a szárazföld részint melegebb, mint 
a tenger s így a tengeri szél a száraz föld 
belsejébe hatolva, egyre szárazabbá válik, 
részint a forró méllékövben leereszkedő 

légáramlat gátolja a vízszintes szelet 
a fölemelkedésben s így a légrétegek 
meghűlése be nem következhetik. Lég
nyomási depressziók sem támadnak a 

Szahara környékén, habár a nagy forró
ság kedvezőleg hatna is ilyen alacsony 

légnyomású képződmények kifejlődésé
ben, mint a légnyomás igen egyenletesen 
csökken a vidék belseje felé.

Ott, a hol hidegebb tenger felől fúvó 

áramlatok tartanak melegebb tengerparti 
vidékekre, köd igen, de eső nem kelet
kezik, csak akkor, ha ezen áramlat magas 
hegyeken kényszerül fölemelkedni, a hol 
újra meghűlhet.

Igen gazdag csapadékban ez évszak
ban Kelet- és Dél-Ázsia, nemkülönben 

Kelet-Amerika mintegy az é. szélesség 

50 fokától az egyenlítőig. Afrikában már 
a zenit-öv északi széle szegény esőben.

4. A  szeptember-novemberi évnegyed.

Az eső hulláma az északi földgömb
ről a délire kezd vonulni. Mindkettőn az 
ősz, mint melegebb évszak, gazdagabb 

esőben a hűvösebb tavasznál. S ez fő- 
képen a tengerekre érvényes. Mivel pedig 
ezek a szárazföldnél lassabban hűlnek ki, 
azért a szélesség középső és északiabb 
vidékein a kontinensek nyugoti partjai 

csapadékosabbak őszszel, mint nyáron. 
Ázsia keleti partjain alig van nyoma a 

bő csapadékú övnek; északi részén a 

szárazság körülbelül a 65-ik sz. fokig ér, 
szintúgy Észak-Atfierikában. A terület, 
melyen 60 mm-nél kevesebb eső van, 
Ázsia belsejében növekedni kezd.

Az eső évszakos eloszlásának okai 
általában véve eléggé kiderítvék ugyan, 
de vannak oly tények is, melyek még 

magyarázatra várnak. A lecsapódás fel
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tételei koránt sincsenek még kellőképen 

megvilágítva. Eddigelé azt hitték, hogy 

az esőt főképen a tengerek szolgáltatják. 
Most, midőn eloszlását S u p a n évszakon- 
kint is feltüntette, kénytelenek vagyunk 

hitelt adni ama kijelentésének, melyet 
Norvégiából vett adatokkal is igazol, hogy 
a nyári eső más eredetű, mint a téli. A 

hideg évszakban csak a tenger fejleszt 
párát; ott tehát, hol közepes és északiabb 
szélességű vidékeken a párás tengeri 
szelek a szárazföldre tartanak, vagy szá
razabb áramlatok felszállni kényszerülnek 
a hegyek oldalain, a tenger hatása bővebb 
téli lecsapódások alakjában mutatkozik. 
Hogy azonban a kontinensek belseje felé 

nem nagyon messze ér ezen hatás, azt 
az évszaki térképek tanúsítják.

Nyáron ellenkezőleg a száraz földek 

önmaguk szülik lecsapódásaikat. Ebben 

az évszakban egyébiránt kedvezőbbek is 
itt a lecsapódások föltételei mint télen, 
mivel ilyenkor a talaj erősen fölmelegszik, 
a meleg levegő felszáll s helyi légnyomási 
depressziók keletkeznek ; holott télen ma
gas légnyomás terül el a kontinenseken, 
melyek leereszkedő áramlása a párát ke
vesbíti. Ezzel azonban koránt sincs 
mondva, mintha nyáron is nem gyarapít- 
hatná a tenger a csapadék mennyiségét. A 

nyugoti szelek vidékén ez évszakban is 

kapnak az északibb szélességű vidékek 
párát a tenger felől. Norvégiában a parti 
állomások ilyenkor is valamivel több esőt 
kapnak, mint a belső földiek ; a passzát 
Közép- és Dél-Amerika, Afrika és Ausz
trália keleti lejtőin nyáron is fokozza az 

esőmennyiséget. Ázsia és Ausztrália mon
szunvidékei azonban még inkább tanús
kodnak a tenger felől jövő pára mellett.

De ha ez áll, akkor a forró övben, 
hol tél nincsen, egész éven át kellene a 

szárazföldnek párát fejleszteni. S valóban 
fejleszt is, de míg a passzátszél tart, a 
lecsapódás feltételei be nem állhatnak; 
az egyenlítői szélcsendes övben azonban

egész éven át meg van a lecsapódás lehe
tősége s esik is az eső.

Ha azokat a vidékeket, hol minden 

évszakban 60 mm-nél több eső esik, 
szemügyre vesszük, arra az eredményre 
jutunk, hogy e csoporthoz tartoznak :

1. A kontinensek nyugoti és keleti 
partjai a közepes és északiabb szélesség 

alatt, hol télen tengeri szelek uralkodnak. 
Ide sorakozik Európa legnagyobb része, 
az ázsiai szigetlánczolatok és egy keskeny 
öv Kamcsatkától Mandsurországig. Az 

ó-világban a 40-ik, Amerikában a 411/2 fok 
(é. sz.) alatt kezdődik ez az esőöv. A déli 
félteke nyugati partjain a 36-ik szélességi 
fokon veszi kezdetét ez az állandó esővel 
biró vidék, mely Chilét, Patagoniát, 
Ausztráliában Viktóriát, Tasmániát és Uj- 
Zélandot foglalja magában.

2. A délibb fekvésű szárazföldek 

keleti partjai, hol a passzát uralkodik, 
vagy a vele ellenkező irányú szél fejlődik 

ki, ott, hol a passzát kezdődik. Ide tar
tozik : Dél-Khina, Hátsó-India, Ceylon, 
Queensland, Új-Dél-Wales, Madagaszkár 

és Délkeleti Afrika, nemkülönben a bra
zíliai tengerpart és Észak-Amerika államai 
a Golf és az Atlanti^óczeán körül.

3. Az egyenlítői öv.

Minden évszakban 60 mm-nél keve
sebb eső esik :

1. A sarki övben; és pedig a száraz 
földön a 70—74-ik szélességi fok körül; 
a tengeren azonban még kissé északiabb 
vidéken kezdődik e csapadékban szegény 
vidék.

2. Nyűgöt- és Kelet-Turkesztánban, 
Nyugot-Tibetben, a nyugot-amerikai nagy 

medenczében, Colorado vidékén, Argen
tínában a Rioja-tájon és Ausztrália bel
sejében.

3. A forró mellékövben, Dél-Afrika és 
Dél-Amerika nyugoti partjain, valamint 
a szaharai és arábiai sivatagon, hol csak
nem teljes az eső hiánya. Mint egyedüli
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a maga nemében áll a Czethal-öböl ó,s 
Copiapó, mint már fönnebb említettük.

Néhány szót kell még ejtenünk a téli 
esőről, mely a közepes és északiabb fek
vésű tengereken nagyobb mennyiségre 

rúg a téli, mint a nyári félévben. A szá
raz földön ilyen jelenségre * csak a szige
teken és a tengerpartokon akadunk, 
hol beljebb és délibb vidékekre hatol, 
mint a keleti oldalokon ; de itt a téli 
félév csapadéka csak kevéssel múlja 
felül a nyári félév mennyiségét, a nyugoti 
partokon pedig a két félév annyira külön
bözik egymástól, hogy az egyenlítő felé 
tartva, a nyári hónapok csaknem egészen 
esőtlenek. Ez esőtlen időszak a Földközi
tenger vidékén is uralkodik s Alexandriá
ban csaknem 8, (márczius végétől no
vember közepéig), Palesztinában 6—7 
(április végétől október közepéig), Szíriá
ban 4^2, Kis-Ázsiában és Görögország
ban 4, a Marmara-tenger mellett 2 hó
napig tart. Tripolisban 7 (áprilistól 
októberig), Máltában 4—5, Siciliában 4, 
Nápolyban 3, Rómában 2 hónap múlik 
el eső nélkül. A Kanári-szigeteken és 
Madeirán 5 (május közepe—október 

közepe), a marokkói parton 6—7, az 

algériain és az Iberiai-félsziget déli part
ján 5, Lissabonban 4, Portóban 3 hó
napon keresztül száraz idő jár. Az esős 
időszak tehát, mely északibb vidéken 
mind a 12 hónapra terjed, délfelé haladva 

mindinkább megrövidül, úgy hogy itt 
már csak 4 hónapban köszönt be eső.

Hol a téli félévben lehulló eső nagyobb 
mennyiségű, mint a nyári félévé, azt a 

tengerpartokra vonatkozólag a következő 

kimutatásból látni.
A téli félévi esőnek egyenlítő felé 

néző határa:
Nyugoti partvidék Keleti partvidék

Ó-Világ ___ ___ 19° é. sz. 4 50D é. sz.
Eszak-Amerika 24° é. sz. 35° é. sz.
Dél-Afrika____25<> d. sz. 33<> d. sz.
Ausztrália ___ 20° d. sz. 32° d. sz.
Dél-Amerika ___ 0° d. sz. 30° d. sz.

A hegyeken is több eső esik télen, 
mint nyáron, de csak bizonyos magas
ságig, mély dél felé mindinkább magasabb 
szintájig ér fel. Skótországban mintegy 
500, a Himalayában mintegy 1300 méter 

tengerszini magasságban találjuk e szin- 
tájat.

Minthogy a legtöbb eső akkor esik, 
midőn a Nap legmagasabban áll valamely 
vidék fölött, azért a forró övben két eső
maximum köszönt be, mivel ott a Nap 
kétszer áll egy évben a tetőponton. A két 
maximum és minimum valamivel később 
mutatkozik, mint a ' Nap legmagasabb 
s legalacsonyabb állása, még pedig ta- 
vaszszal inkább szokott ezen esőmaximum 

késni, mint a párásabb őszszel. A mon
szunvidékeken csak. egy esőmaximum fej
lődik ki a Nap egyik zenit-állása idején, 
a másikat elnyomja az északi szél, midőn 

ellenkező irányból kezd fúni.

A forró öv esőtípusait a következő 

táblázat tünteti fel. A hónapok az évi 
csapadékmennyiség °/o-aiban vannak ki
mutatva. M  a Nap legmagasabb, A leg
alacsonyabb állását jelzi. (Lásd a táblá
zatot a következő oldalon.)

A Ceram nevű molluki szigeten, hol 
nyugatról kelet felé hegység húzódik, az 
eső időszakát a változó szelek idézik elő. 
A nyári félévben északnyugati monszun 

fú s esőt hoz a sziget északi részére, 
holott a déli rész, a széltől nem járt 
oldalán, száraz marad; a téli félévben 
azonban a déli rész kap több esőt, mivel 
akkor a tengeri, délkeleti passzát ural
kodik. A passzáttípus esője a téli, a mon
szun és forróövi eső pedig a nyári csa
padék osztályához tartozik.

A passzateső ezen téli típusa a kon
tinensek keleti partjain honos, ha hosszú
sági kitérjedésök a délkörök irányával 
azonos ; de ha hosszúsági tengelyök a 
szélességi körökkel párvonalas, akkor az 

északi félgömbön az északi, a délin a déli
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partokon találjuk a passzáteső terü
leteit. A forró övben levő szárazföldek 
keleti oldalai e szerint hasonlítanak 
némileg a közepes és északiabb széles
ségi fokok alatt levő nyugati partokhoz, 
de azzal a különbséggel, hogy a légáram
latok, melyek feléjök tartanak, termé- 
szetöknél fogva nedvesek, holott a passzá
tok rendesén szárad szelek, s csakis 

bizonyos körülmények között válnak

nedvessé, ha pl. hegységen felszállni kény
szerülnek.

A légáramlatok e szerint igen fontos 
szerepet játszanak az esőnek évszaki el
oszlásában. Az állandó esőnek némi 
alábbhagyása még az egyenlítő alatt is 
akkor köszönt be, midőn a szélcsendet, 
vagy gyönge változó szelet a passzát 
váltja' fél s az esőövet ódább' tolja.

H e g y f o k y  K a b o s .

A forró öv esőtípusai.
Forró övi típus. Monszuntípus., Passzáttípus.

Átmeneti típus. Egyenlítő típus. Ceram északi partja. Ceram déli partja.
Antananarivo Quito Wahaai Amahai

(13 év) (5l/2 év) (16 év) (16 év)

Déli szélesség ... ... ... Í8° 55' 0° 14' 2M8' 30 20'

Januárius................ . 21-5 M 7-7* 12-6 41
Februárius.........  ... 17-6 9*3 21-4 3*3*
Márczius.................... 14*6 11-2 M 131 M 4-8 M
Április ... ... 4*2 16-8 100 67
Május ___ ......... 1-3 120 6-2 100
Junius ... ............... 0-6 2*9 A 4-8 A 14*6 A
Julius................... ... 0*4* A 2*5* 4-8 • 17-7
Augusztus ......... 0-5 5-2 4*0* 17-8
Szeptember .............. 1-4 5-8 M 41 8-0
Október...................... 6*9 9*2 4-5 M 5-8 M
November ................ 10 0 M  9-4 5 0 3-6
Deczember ................ 21*0 8*0 A 9-5 A 3-6 A

Téli félév ................ 8-4 S -2 33-9 74-8
Nyári félév............... ... 91-6 54-8 66-1 25-2

Évi összeg mm. ... 1342 1068 2243 2882

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



Creative Commons

Creative Commons License Deed

Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Ez a Legal Code (Jogi változat, vagyis a teljes licenc) szövegének közérthető nyelven megfogalmazott
kivonata.
Figyelmeztetés

A következőket teheted a művel:

Az alábbi feltételekkel:

Az alábbiak figyelembevételével:

Jelzés — Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé
ezen mű licencfeltételeit.

szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a
művet

származékos műveket (feldolgozásokat) hozhatsz létre

kereskedelmi célra is felhasználhatod a művet

Nevezd meg! — A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel
kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy
álnevét, a Mű címét).

Így add tovább! — Ha megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a
művet, az így létrejött alkotást csak a jelenlegivel megegyező licenc alatt
terjesztheted.

Elengedés — A szerzői jogok tulajdonosának engedélyével bármelyik
fenti feltételtől eltérhetsz.

Közkincs — Where the work or any of its elements is in the public
domain under applicable law, that status is in no way affected by the
license.

Más jogok — A következő jogokat a licenc semmiben nem befolyásolja:
Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright
exceptions and limitations;
A szerző személyhez fűződő jogai
Más személyeknek a művet vagy a mű használatát érintő jogai,
mint például a személyiségi jogok vagy az adatvédelmi jogok.

Creative Commons — Nevezd meg! - Így add tovább! ... http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu

1 / 2 2012.03.26. 13:47

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu



