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(. fára. Egy n:'1 levegő baktérium-tartalma. '.) 1 m magasan a tenger felett 0, 2 ) rrnras hegyvidéken 200 
3.) nag/ Város felett 100.000, 4.) nagy városban az utca kövén 100,003 000

réteget altrofroposzférá-nak nevezi. A  70— 80 
km magasságban nagyon éles határposztá- 
nak kell lennie. Ebben van a fő szürkületi 
ívnek felső határa, a levegő ebben a magas
ságban a napfényt szétszórva már nem 
veri vissza s ebben a rétegben megy végbe 
az atmoszféra összetételének rohamos át
alakulása. A nitrogén helyét 150— 200 km 
magasságig a hidrogén foglalja el.

Ez az öv az ionoszféra. *■ z elektromos 
vezetőképesség megnövekedése jellemzi, 
mert a gázok már igen kis sűrűségűek 
s az elektromos töltésű részecskéknek, 
az ionoknak jóval nagyobb a mozgási 
lehetőségük. Ez a sugárzó sarki fény 
öve s ebben lobbannak fel a hulló csillagok.

Ez öv felső határától a világűrig olyan 
gáz övnek kell terjeszkednie, amelynek

nyomása a hidrogénnél is kisebb (Mende. 
lejev). Ez a homogén sarki fény ívének 
az öve, amely legalább 400— 500 km 
magasságban húzódik. Finom gázanyaga 
azonos lehet a Nap koroníumával s némi 
hidrogén és hélium is társulhat hozzá. 
Geokoronium-övnek is nevezik.

A m e t e o r o l ó g i a i  e l e m e k
A  levegő hőmérséklete, nyomása (súlya), 

nedvessége, légköri csapadék (eső, hó stb.), 
a felhőzet alakja, nagysága, húzódása, 
a szél iránya és ereje, az elpárolgás, a nap
sugárzás, a talajkisugárzás s a légköri 
elektromosság az időjárást alkotó elemek. 
Mindegyik elemnek megfigyelésére más- 
más műszer szolgál. A megfigyelő munkát 
a meteorológiai szolgálat végzi.

AZ I D Ő J Á R Á S  
ÉS AZ É G H A J L A T

A M e t e r o l ó g i a i  I n t é z e t
A  természet kevés jelensége van olyan 

nagy befolyással, sőt sokszor döntő hatás
sal életünkre és minden tevékenységünkre, 
mint az időjárás és annak egy helyen való 
érvényesülése, az éghajlat. Az időjárás 
szeszélyes változásai és az éghajlat adott
ságai kényszerítenek bennünket házépí
tésre, ruházkodásra, megszabják ezeknek 
módját, irányt mutatnak, hogy melyik 
vidéken milyen élelmiszert és hogyan 
termelhetünk. Eddigi tudásunk és eszkö
zeink még nem teszik lehetővé e hatalmas 
természeti jelenségek irányítását. Nem 
tudunk hideg, vagy meleg időt, szélcsendet, 
vagy szélvihart, esőt vagy szárazságot 
előállítani, hanem alkalmazkodnunk kell 
ahhoz, amit az időjárás hordozója, a légkör 
és lakóhelyünk éghajlata előír számunkra, 
hogy sokszor káros, nem egyszer pusztító 
hatásukkal szemben védekezzünk, számos 
kedvező megnyilvánulásukat pedig ki
használhassuk. Az alkalmazkodás előfel
tétele az időjárás és az éghajlat megismerése.

Az időjárás a légköri jelenségek folya
mata, az éghajlat pedig valamely hely 
átlagos, rendes időjárása, az ott uralkodó 
időjárások megszokott együttese, összetett, 
bonyolult jelenségek, ezért nem mérhetők 
egyetlen műszerrel, hanem megnyilvánulá
saikat, a hőmérsékletet, légnyomást, légned
vességet, napsütést, felhőzetet, csapadékot, 
a szél irányát és sebességét és még számos 
más időjárási és éghajlati elemet külön- 
külön pontos műszerekkel mérik a mete
orológiai állomások. Ezek az időjárás és az 
éghajlat kutatására létesített, szakképzett 
észlelőtől vezetett, műszerekkel felszerelt 
intézmények.

A  meteorológiai állomásokat az állami- 
meteorológiai intézetek szervezik és tart
ják fenn, előírva nemzetközileg egységes 
észlelői munkájukat, ellenőrizve, össze
gyűjtve és feldolgozva az évtizedek során 
megfigyelt és mért adataikat. A mete
orológiai intézet a gyűjtött adatok alapján 
kutatja és megállapítja a légkör, az idő
járás és az éghajlat törvényeit, nyilván
tartja a múlt időjárását, következtet a

várható időjárásra, feltárja az ország 
területének éghajlatát, összefüggéseket álla
pít meg az időjárás és az éghajlat, valamint 
a gyakorlati élet jelenségei között.

Hazánkban az időjárás és az éghajlat 
kutatásának irányítója és végzője az 
1871-ben alapított Magyar Országos Mete
orológiai és Földmágnességi Intézet Buda
pesten.

Intézetünk a budapesti, debreceni, kalo
csai, keszthelyi és tiszaőrsi obszervatóriu
main, , 100 nagyobb és 300 kisebb vidéki 
meteorológiai állomásán nemcsak napjában 
többször észleiteti az időjárás elemeinek 
értékét, hanem öníró műszerekkel is állan
dóan feljegyezteti azoknak változásait, 
úgy. hogy valóban elmondhatjuk : »az idő
járás ütőérén tartja a kezét«.

Az évente befutó százezernyi, sőt a több 
mint háromnegyedszázados működés alatt 
összegyűlt több millióra becsülhető idő
járási adatot az intézet szakemberei 
különféle szempontból és célokból dolgoz
zák fel és bocsátják az érdekeltek, a ható
ságok, intézmények, más szakokban dol
gozó tudósok, nagyközönség és a külföld 
rendelkezésére. A különböző célok és 
kutatóágak szerint egy-egy kérdéscsoport 
behatóbb tanulmányozására és a vele 
kapcsolatos szolgálat ellátására az intézet 
több osztályra tagozódik.

A z i d ő  j á r á s  e l ő r e j e l z é s e
A  közönség körében legismertebb osz

tálya az intézetnek az időjárás előrejelzését 
végző időjárásjelző- ( prognózis-) osztály. Kit 
ne érdekelne a várható időjárás? Munkalehe
tőségünk, öltözködésünk, közlekedésünk, 
egészségünk, szórakozásunk, pihenésünk 
oly nagy mértékben függ az idő alakulá
sától, hogy csak kevesen lehetnek közöm
bösek a várható időjárás iránt.

Az időjárásjelző osztály nem jósol, 
nem lát természetfeletti képességekkel 
a jövőbe, hanem a légkör jelenlegi állapo
tából, az időjárás legutóbbi változásaiból 
fizikai törvények és földrajzi tényezők alap
ján következtet a várható időjárásra. 
Az időjárás jelenlegi állapotát külföldről



: rádión, az országból távírón és telefonon 
kapott részletes időjárási sürgönyök ada
taiból ismeri meg az előrejelzést készítő 
meteorológus. Nemzetközi megállapodás 
szerint ugyanis minden állam meteorológiai 
intézete naponta többször meghatározott 
időpontokban végeztet észlelést országa 
főbb állomásain, az adatokat összegyűjti 
és rádión, kisugározza a földkerekség 
összes meteorológiai intézetei részére. Egy- 
egy állomás egyszeri jelentése 30 számjegy
ből álló számsürgöny, amelyben minden 
számnak elhelyezése szerint megvan a maga 
jelentése.

Például meteorológiai intézetünk 1947 
február 9-én reggel többek között rádión 
a következő időjárási sürgönyt is leadta: 
5446X 81568 12788 10401 9x304 0251Í.

Ennek megfejtése részletesen a követ
kező : Az első számcsoportból 544 jelenti 
a meteorológiai állomás nemzetközi számát, 
ez az állomás Szeged. A 6 jelenti az alacsony 
felhők alakját: esőfelhő borítja az eget. 
X  a középmagas felhők alakja : nem lát
ható ilyen felhő az esőfelhő miatt. A második 
számcsoportból 81 jelenti az időjárás álla
potát észleléskor: záporeső esik. 5 jelenti 
a látástávolságot: 4 km-ig lehet ellátni. 
6 jelenti a felhőmagasságot: a felhő alapja 
a talaj felett 1500 m-re van. 8 az alacsony 
felhőzet mennyisége : teljesen borult az ég. 
A harmadik számcsoportból 12 jelenti a 
szélirányt : délkeletről fúj a szél. 7 a szél- 
erősség : viharos szél fúj. 8 jelenti az utolsó
3 óra időjárását: záporeső esett. 8 jelenti
az összes felhő mennyiségét : teljesen
borult az ég. Negyedik számcsoport: 104 
jelenti a légnyomás nagyságát: 1010.4
millibar a légnyomás értéke. 01 jelenti 
a hőmérsékletet egész fokokban : -f-1“ 
hőmérséklet uralkodik. Ötödik számcsoport: 
9 jelenti a levegő nedvességét: ez megha
ladja a 90%-ot. x  jelenti a cirrus felhők 
alakját: nem látható cirrus az alacsony 
felhőzet miatt. 3 jelenti a légnyomás válto
zás irányát: .a légnyomás emelkedőben van.
04 jelenti a légnyomás változásának nagy
ságát : az utolsó 3 órában 4 ötödmilli- 
bárral emelkedett. Hatodik számcsoport: 
02 a lehullott csapadék az utolsó 24 órában 
egész mm-ekben: 2  mm csapadék esett. 
51 jelenti a hajnali legalacsonyabb hőmér
sékletet : — 1“ volt a hajnali minimum. 
1 jellemzi a talajállapotot: nedves, ázott 
a talaj. Ha más számokból állana a sürgöny, 
más volna a jelentése.

Többszáz ilyen rádión és távírón felvett 
időjárási sürgöny tájékoztatja a mete
orológust egész Európa, sőt még az óce
ánok (tengeri hajók rádiósürgönyei útján) 
és a többi szárazföldek partjainak idő
járásáról. Az adatokat egy nagy munka
térképre rajzolják, ahol egyszerre látható

ISO
egész Európa és környezetének időjárása’  
A térképen látja az időjelző, hol van a 
meleg levegő, hol a hideg, hol esik az eső 
vagy a hó, hol van köd, milyen irányú 
a légáramlás az egyes helyeken.

A munkatérkép tanulmányozása felvi
lágosítást ad a meteorológusnak a külön
böző tulajdonságú légtömegek elhelyezke
déséről, mozgásáról és. energiájáról. Az 
egész légkört ugyanis egymás mellett 
elhelyezkedő, egymás irányában azonban 
elmozdulni törekvő légtömegekből álló
nak képzelhetjük el. Ezek a légtömegek 
nem szívesen kerevednek össze, hanem 
igyekeznek együttmaradni, sokáig meg
tartják eredeti tulajdonságaikat. Például 
a sarkvidék hóborított hegyei felett, ahol 
a ferdén jövő napsugár ereje még arra 
sem elég, hogy a hótakarót és a jégpáncélt 
teljesen felolvassza, igen hideg és egyúttal 
nagyon száraz a levegő. A hideg levegő 
ugyanis kevesebb párát tud magába fo
gadni, mint a meleg. A déli tájak meredek 
napsugarától valósággal felhevített talaj 
felett viszont a levegő is erősen felmeleg
szik, az ilyen légtömeg a trópusi, vagy 
forróövi levegő, hőmérséklete igen magas. 
A tenger felett időző légtömeg sok vízpárát 
tartalmaz, nyáron hűvös, télen enyhe, a 
szárazföld felett tartózkodó levegő nyáron 
meleg (a délvidéken forró), télen hideg 
(a szárazföld északi részének belsejében, 
például Szibériában dermesztőén fagyos).

A különböző tulajdonságú légtömegek 
nem pihennek békésen egymás mellett, 
hiszen nincsenek egyensúlyban, mert a. 
hideg levegő súlyosabb, mint a meleg 
A meleg levegő felszállásra igyekszik, 
helyébe tódul a hideg, a légmozgásból 
örvénylés, ciklon keletkezik. Ez a föld 
felszínén tova vándorol, megkavarva, meg
mozgatva a légóceánt, elmozdítva helyük
ről a légtömegeket.

Az időjelző nem egyetlen térképről dol
gozik. Naponta többször rajzol munka
térképet az időjárásról és azokat össze
hasonlítja. Látja például, hogy a hideg, 
sarki szárazföldről, Grönlandról, vagy Finn
ország északi havas tájairól elindul a súlyos, 
fagyos, száraz levegőtömeg dél felé. Viharos 
északi széllel hömpölyög lefelé Közép- 
Európa irányába. Útjában magasba löki 
az előtte lévő enyhébb légtömegeket, 
felszállásra kényszeríti azokat. Ebből a 
felszálló levegőből hull a csapadék, északon 
még hó, délebbre már záporeső. Á fel
szálló levegő ugyanis kiterjed és lehűl, 
párabefogadóképessége csökken, kénytelen 
láthatatlan víztartalmából leadni, így kelet
kezik a csapadék. A délre áramló hideg 
levegő elhagyja az Északi tengert, behatol 
Németországba. Lehűlés, záporok, viharok 
fellépése jelzi érkezését. Persze útközben

dél felé már melegszik valamit, nem olyan
'dermesztő hideg, mint induláskor, de’ még 
mindig sokkal, esetleg 10— 15 fokkal is 
hidegebb, mint azoknak a vidékeknek a 
levegője, ahová behatol. Az időjelző mete
orológus egymásután rajzolt munkatér
képein nyomon követi a hömpölygő sarki 
légtömeget, megállapítja mozgásának sebes
ségét, következtet haladásának irányára, 
felbecsüli lassan fogyó energiáját, meg
figyeli tulajdonságait. A kapott rádió- 
jelentésekből szükség esetén 3 óránként 
megrajzolt térképei mindezt megmutatják, 
a meteorológust nem érheti meglepetés. 
Készen várja, mikor érkezik el a sarki levegő 
a Kárpátok hegykoszorújáig. Felbecsüli 
erejét, megállapítja, hogy egyszerre be
zúdul-e a medencébe, átkelve a hegyláncon, 
vagy megtorpan a hegytömeg előtt és csak 
a hágókon, szorosokon és a Dunavölgyön 
át szivárog, ömlik be részletekben, foko
zatosan hűtve le a levegőt, helyi jellegű 
esőket, szeszélyesen jelentkező záporokat, 
zivatarokat okozva. Idejében kiadja az 
lelőrejelzést: »Éiénk északi szél, felhő
södéi, sok helyen záporeső, zivatar, erős 
ehű!és.«

Máskor nyugatról, az Atlanti Óceánról, 
vagy délnyugatról, a Földközi tenger 
felől' felvonuló meleg, párás levegő útját 
kell az időjelzőnek a térképen nyomon 
követnie. Ez felsiklik ferdén az itt lévő 
hűvösebb levegő fölé, a lassú felemelkedés 
miatt csendes, de azért bőséges eső, vagy 
egyenletes havazás indul meg belőle. 
Itt a gazdák öröme: a csendes, kiadós 

' langyos eső, amely tavasszal megindítja 
a természet ébredését, ősszel pedig átáztat ja 
a talaj mélyebb rétegeit és víztartalékót 
ad télre az őszi vetéseknek.

A különböző légtömegek határvonalai 
; az időjárási térképen az időjárási frontok, 
ahöl a csapadék hull, ezeknek mozgását, 
érkezését figyeli a meteorológus és ezeknek 
keletkezése, haladása szerint, esetleg abból, 
hogy éppen nem várható front érkezése, 
következtet az uralkodó évszak szerint 
a meglévő állapotból az ez után várható 
időjárásra.

Olyanféle tehát az időjelző működése, 
mint azé a hadvezéré, aki a jelentésekből 
szerkesztett térképen látja a különböző 
erejű, más és más tulajdonságú haderők 
(légtömegek) helyváltoztatását, felbecsüli 
erejüket, következtet arra, hogy melyik 
milyen, kísérőjelenségekkel és eredménnyel 
szorítja ki helyéből az ellenfelet, melyik 
lesz úrrá a másikon, diadalra juttatva saját 

. tulajdonságait, itt a hideget vagy meleget, 
szárazságot vagy csapadékot, szélcsendet 
vágy vihart. Csak az a különbség, hogy 
az időjelző nem szólhat bele a küzdelem 
alakulásába, nem változtathat a légköri

jelenségeken, csak az a feladata, hogy
a végeredmény, tehát a bekövetkező idő
járás megismerése érdekében figyeljen, 
számítson, mérjen, okoskodjék, követ
keztessen és munkájának eredményét, az 
előrejelzést átadja az azt váró'és igénylő 
közönségnek, intézményeknek, szerveknek, 
hatóságoknak.

Szép és érdekes, de felelősségteljes, komoly 
munka ez, hiszen ezren még ezren várják 
az előrejelzést. Sok időt, pénzt, munkát 
takarít meg magának és egészségét védi, 
aki alkalmazkodik az időjáráshoz.

A meteorológiai intézet nyilvánosságra 
hozott előrejelzései egyelőre csak 24 órára 
szólanak, de már buzgó kísérleti munka 
folyik a távolabbi időjárás előrejelzésének 
tanulmányozására. Ez az előbbinél is 
bonyolultabb feladat, sok mindent kell 
megoldásúhoz alapul venni és felhasználni 
és a légköri jelenségek alakulásának eddig 
még ismeretien törvényszerűségeit kikutatni. 
Milyen ismétlődés, szakaszosség érvényesül 
az időjárásban, mi a napfoltok hatása, 
hogyan függ össze távoli területek egymás
után következő Időjárása, ezeket a titkokat 
kutatja a meteorologiai intézet távidőjeizó 
osztálya.

A z  é g h a j l a t  k u t a t á s a

Az idő előrejelzése azonban nem az egyet
len tevékenysége a meteorológiai intézet
nek, többi osztályainak, munkája, ha ke- 
vésbbé ismert is; éppoly fontos a köz 
érdekében.

Az éghajlatkutati ( klimatológiai)  osztály 
gyűjti össze az ország meteorológiai állo
másain megfigyelt és mért összes időjárási 
adatokat, azzal a. céllal, hogy feltárja 
Magyarország éghajlatát, tehát megálla
pítsa azt, milyen szokott lenni itt az idő
járás. Sokévtizedes, pontos műszereken 
egységes szabályok szerint végzett észlelés 
szükséges ahhoz, hogy egy terület éghajlatát 
megismerjük. A meteorológiai állomások 
százai mérik az ország minden vidékén áz 
időjárás elemeit, télen és nyáron, ünnepe
ken és hétköznap, esőben és napsugárban, 
viharban és jóidőben napjában többször 
leolvassák a műszerekről a hőmérséklet, 
légnedvesség, légnyomás értékeit, megmérik 
a csapadékot és a szélerősséget, megálla
pítják a szél irányát és a felhőzetet, meg
figyelik a harmatot, dórt, zúzmarát, a 
légkör villamos-, fény- és hangtüneményeit. 
Az állomások összes adatai és az öníró 
műszerek feljegyzései az éghajlatkutató 
osztályba kerülnek feldolgozásra és itt 
készül a számok valóságos tengeréből az 
ország éghajlati képe, az ezen a területen 
uralkodó és lehetséges időjárás összefogla
lása.
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Az égliajlatkutatő s sokévtlzedes adat
tömegből kiszámítja az egyes éghajlati 
elemek átlagértékeit, ezek megmutatják 
az illető elern különbségeit az egyes vidé
keken, megtudjuk belőlük, hogy átlag 
melyik vidék melegebb, melyik hidegebb, 
milyen a hőmérséklet változása az év és a 
nap folyamán, mekkora az egyes tájakon 
a legnagyobb meleg és a legerősebb fagy, 
hol és milyen gyakran lépnek fel országunk
ban a fagyok, a hőségek. Meghatározza 
az ország csapadékeloszlását, mennyi az 
átlagos csapadékmennyiség, hol a legtöbb, 
hol a legkevesebb, mik a szélső határok, 
hány napon hull csapadék, ebből hány 
napon esik eső, hull hó, milyen a jégeső

fyakorisága. Hány órán át süt a Nap 
tlagban az egyes vidékeken, mekkora lehet 

a legtöbb, mennyi a legkevesebb napsütés 
az egyes hónapokban. Melyik vidéken, 
milyen az uralkodó szél iránya s erőssége, 
milyen hőmérséklet jár vele, milyen irányú 
széllel hull a csapadék. Még ezer meg ezer 
más kérdésre keres és talál feleletet az 
éghajlatkutató a Magyarországról már több, 
mint háromnegyed évszázad óta gyűjtött 
'toppant időjárási 'adathalmazból. Az ada
tok rendszerezése és feldolgozása után az 
éghailatkutató térképeken ábrázolja az 
eredményeket. Ezeken a térképeken vo
nalak kötik össze azokat a helyeket, ahol 
•azonos az egyik éghajlati elem értéke, pél
dául a hőmérsékleti térképen az izotermák, 
a  csapadéktérképen az izohiéták kötik 
össze az egyenlő értékű helyeket és választ
ják el egymástól a különböző hőmérsékletű, 
illetve csapadékú területeket. Vonalkázás 
vagy színezés teszi az éghajlati térképeket 
áttekinthetővé. A térképeken kívül szem
léltető rajzok is készülnek az egyes elemek 
időbeli változásáról (napi és évi menet).

Az éghajlat kutatásának eredményei tehát 
megismertetik velünk az ország különböző 
vidékeinek állandó, szabályszerű éghajlati 
különbségeit. Igen nagy ennek a gyakorlati 
jelentősége, mind a növénytermesztésben, 
mind a termelés többi ágaiban. A nép
sűrűség, a közlekedés, ipar és kereskedelem 
is ehhez igazodik.

Az éghajlatkutató osztály együttműkö
dik az intézet csapadékoszt Atyával (ombro- 
metria), ahol a csapadékmérő állomások 
■Szervezését és adatainak feldolgozását vég
zik, továbbá az újonnan szervezett tötd- 
mívelési meteorológiai osztállyal (agrometeoro
lógia), amely a meteorológia és a növény- 

' termesztés kapcsolatainak alapos tanul
mányozását van hivatva végezni.

M a g y a r o r s z á g  é g h a j l a t a
Magyarország területe ugyan kicsi, do 

még ezen a kis és kevéssé változatos dom- 
bouatú területen is a gyakorlat szempont
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jából elég jelentékeny éghajlati különbsé
gek mutatkoznak. Az éghajlat szerint három 
vidékre tagolódik az ország: a Nagy
Alföld, a Dunántúl és az Északi dombos
vidék eltérő éghajlatú tájaira.

A Nagy Alföld a három országrész közül 
a legnaposabb. Évi 2000 óra az átlagos 
napsütés és különösen derült években a 
2300 órát is elérheti az évi összeg.. Ezek az 
értékek nagyon kedvezőek, jóval nagyob
bak, mint a tőlünk északra és nyugatra 
fekvő országokban, ahol még az évi 1800 
órát sem éri el a napsütés időtartama. Amíg 
Budapesten 2003, Párizsban csak 1730, 
Bécsben 1730, Berlinben 1610 óra az átlag
érték. Az Alföldi éghajlatának legelőnyö
sebb tulajdonsága a termények kiváló 
minőségét, gyümölcsünk vitamintartalmát, 
lisztünk sütőipari értékét biztosító napsugár
ban való gazdagsága. A Nagy Alföld hő
mérséklete nyáron a legmagasabb, télen 
a legalacsonyabb, tehát a legszélsőségesebb 
a három országrész között. A nyári meleg 
csúcsértéke eléri a ÓC'-ot, a legerősebb a 
téli hideg, — 35"-os is lehet. Az évi közép
hőmérséklet 10° körül van. A későtavaszi 
és koraőszi fagyok ezen a területen a leg
gyakoribbak, még június elején is és már 
szeptember végén felléphet talajmenti fagy. 
100— 120 napon van átlagban fagy az Al
földön. Az úgynevezett ,,hőságnapők“  (30» 
C hőmérséklet fölött) száma évenkint átla
gosan 20— 25

Csapadék tekintetében szintén külön
leges a Nagy Alföld területe. Itt van hazánk 
legszárazabb vidéke, ahol évi átlagban csak 
450—-500 milliméter (liter négyzetméteren- 
kint) csapadék hull le. Ez a rész a Tisza 
középső partvidékét, a Hortobágyot, vala
mint a Zagyva és a Kőrösök torkolati 
vidékét foglalja magában. Az Alföld többi 
tája sem mondható csapadékban gazdag
nak, az évi összeg csak jelentéktelen terü
leteken, a szélén haladja meg a 600 mm-t. 
Mintegy 110— 130 napon hullott évente 
mérhető mennyiségű csapadék, közöttük 
15— 25 napon hő. Szerencse, hogy a zord 
teleken, a — 25, —30"-os fagyok idején 
többnyire hótakaró védi az őszi vetést, 
sajnos azonban, előfordul ritkábban az is, 
hogy hótakaró híján a fagy még 1 méter 
mélységig is behatol a talajba és kárt tesz 
a növényzetben.

A csapadék mennyisége átlagban elegendő 
lenne a növényzetnek még legszárazabb 
területünkön is, de nagyon kedvezőtlen 
vonása éghajlatunknak a csapadék bizony
talansága. Megtörténik, hogy csak 300-— 
400 mm esik le és hosszabb száraz időszakok 
fordulhatnak elő, esetleg éppen a növény 
tenyészidőszakában hetekig tartó szá
razság sújtja a növénytermesztést. Máskor, 
ez a ritkább eset, túlságosan bőséges a csa

padék, a* évi összeg 1000 mm körül van,
ilyenkor árvizek és belvizek lépnek fel, 
egyúttal jégesők, viharok pusztítják a ter
mést. Ez a szeszélyes eloszlás figyelmeztet 
bennünket a mindkét irányú vízügyi 
munkák, mind az, ármentesítás és a lecsa- 
polás, mind az öntözés állandó folytatására, 
továbbá az okszerű és a száraz éghajlaton 
szükséges úgynevezett íszáraz gazdálkodású 
bevezetésére.

Az Északi dombosvidék éghajlata leg
inkább hőmérsékletben tér el az Alföldi
től. A hegyes vidéken érvényesül a magas
sággal való hőcsökkenés, 100 méterenként 
felfelé 'V-kal hidegebb a levegő. Ez a körül
mény a termelésben jelentős, ezért erre 
a vidékre kisebb hőigényű növényzet való. 
Legmagasabb hegyünkön, a Mátrában lévő 
Kékestetőn már csak 5• az évi közép
hőmérséklet, a déli felmelegedés nyáron 
csak egyszer-kétszer éri el a 30c-ot, a fa
gyos. napok száma viszont 150 is lehet. 
A  csapadék a hegyes vidéken több, mint az 
Alföldön, mert a hegység elősegíti a csa
padékot adó felszálló légáramlást, a víz
szintes áramlást ugyanis felfelé irányítja, 
így azután az évi osapadékösszeg ezen a 
vidéken 600— 700 mm, a csapadékos napok 
száma 110—-140, köztük 20— 25 hó. Saj
nos, a csapadék bizonytalansága itt is olyan 
nagy, mint az Alföldön. A napsütés a 
csapadékos időnek megfelelően kevesebb, 
mintegy 1800— 1900 óra a szabad látó
hátárú területeken. A völgyek és lejtők, 
különösen északi fekvésben még kevesebb 
napsugarat kapnak.

A Dunántúl kevásbbé szélsőséges ég
hajlatú, mint a másik két őrs ígrész. Kö- 
zéphőmérsáklete ugyancsak 9— 10°, de nyári 
felmelegedése ritkán haladja meg a 35°-ot, 
á legerősebb téli hideg csak — 30“-ig ter
jed, tehát átlagban kevésbbé forró itt a 
nyár, egyben kevésbbé hideg a tél. Ennek 
oka az, hogy a tengerekhez közelebb fek
szik, mint az Alföld, és az Északi dombos
vidék. A télen enyhe, nyáron hűvös, min
dig párás tengeri légtömegek gyakrabban 
látogatják, illetve hosszabb ideig tartóz
kodnak itt, mint az ország keleti felén. A 
fagyos napok száma 80— 100, a hőség
napoké csak 10— 20. A tengeri légáramlás 
miatt csapadékosabb is ez a terület. Az 
évi osapadékösszeg a Kis Alföld nagy 
részén és a keleti síkterületű megyékben 
ugyan szintén csak 550— 600 mm, de a 
dombos vidékeken 600— 700,. a nyugati 
és délnyugati határszélén már 800— 850 mm. 
A csapadékos napok száma 120— 150, köz
tük 20—30 havazással. A napsütés tartatna 
keletről nyugat felé csökken, amíg a Duna

mellett megközelíti a 2000  órát, a nyugat?
határszélen már csak 1750 óra körül van.

Az ország éghajlata elsősorban a növény- 
termesztőt érdekli, mert utat mutat arra,, 
hol mit termelhet a legnagyobb sikerrel, 
de azonkívül számos más fontos állami és 
magántevékenységben felhasználják adatait. 
Az ország vízrendezése, a lecsapolás és az 
ármentesítés, az öntözés csakis az éghajlati 
adatokra támaszkodik, a tüzelőanyagellátás, 
az idegenforgalom, az éghajlati gyógyhelyek 
kiszemelése mind az éghajlati adottságokat 
veszi alapul.

A m a g a s l é g k ö r  k u t a t á s a
A légkör magasabb rétegeinek időjárását 

a migasklégörkutató osztály tanulmányozza- 
A vizsgálat célja kettős, egyrészt a tudo
mányos megismerés, másrészt az időjárás 
előrejelzésének és a repülés biztonságának 
elősegítése. Szélmérő léggömbökkel álla
pítják meg a magasabb légrétegekben ural
kodó légáramlás erejét és irányát. A hidro
génnel töltött léggömböt felboosátják, kü
lönleges távcsővel kísérik és a távcső per- 
cenkinti állásából a széllel együtt. haladó 
gömb sebességét kiszámítják, haladásának 
irányát megállapítják. Nagyobb léggömb
bel vesszőkosárban öníró műszert küldenek 
fel, amelyik önműködően feljegyzi a maga
sabb légrétegekben uralkodó hőmérséklet, 
nedvesség és légnyomás értékét. Amidőn 
a léggömb fenn a ritka levegőben szét
pukkan, a műszeres kosár ejtőernyővel 
leszáll.

Igen érdekes adatokat szereztek ilyen 
műszeres léggömbökkel, mert ez olyan 
magasságokba (30— 40 km) is feljut, ahól 
ember még sohase járt. A levegő hőmér
séklete a magassággal csökken, ezért 10  
km magasan a földfelszín felett már átlag 
50°-kal hidegebb van, mint lenn. Nyáron 
még nagyobb a hőcsökkenés és előfordulhat, 
hogy amidőn mi a 30— áO -̂os kánikulai 
hőségtől szenvedünk, a fejünk felett 10 4 -  
12  km magasságban a sztratoszféra alsó 
határán — 40, — 60° hideg uralkodik. A 
légnyomás is csökken a magassággal. 10  
km-ben már csak kb. negyedrésze a föld
felszíni értéknek.

Legújabban a magaslégkörkutató műszert 
különleges kis rádióval építik össze és ;a 
műszer maga, utas nélkül önműködően 
lerádiózza az útközben talált hőmérsékleti 
és egyéb adatokat.

A ’magaslégkör kutatása távolabbi célok 
érdekében is folyik, azt remélik, hogy a 
levegő országútja a jövőben a sztratoszféra 
lesz, ahol már felhő nincs és a függőleges 
légármlatok is gyengék.
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