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dalban maga a hónap eleve-
nedik meg, és talán nem is
véletlenül lesz belőle egy „hi-
deg, morcos medve”. Persze

a többi téli hónapra is ugyanúgy
jellemzőek a hosszú, fagyos idő-
szakok, borongós nappalok, mint
a télkezdetre. Ám mivel itt indul a
tél, ráadásul ilyenkor a legrövideb-
bek a nappalok (melyek jó részén
a vastag rétegfelhők miatt gyakran
napokig vagy akár hetekig a Napot
sem látni), talán jogos a „hideg”
mellett a „morcos” jelző is. A
„medvét” egyelőre még én sem ér-
tem, de elképzelhető, hogy a többi
ijesztőnek mondható állatra nem
találtak rímet.

Ha az utóbbi 30 év adatbázisát
átböngésszük, láthatjuk, hogy a
december valóban kifejezetten hi-
deg. Ezalatt a hajnali legmagasabb
hőmérséklet is csak kevéssel volt
0 °C fölött, s gyakran előfordul,
hogy nappal is fagypont alatt ma-
rad a hőfok, és a legmelegebb, he-

gében hiába (lásd 2016. decemberi
számunkban), de Mikulás környé-
kén is nagy örömet tud okozni,
főleg a gyerekeknek. 

Ábránk azt mutatja meg, hogy
Magyarország területének hány
százalékát borította 10 cm-nél vas-
tagabb hó december 6-án az
utóbbi évtizedekben. Teljes borí-
tottság nem volt, és mindössze két
alkalommal történt, hogy az ország
nagyobb részét jelentősebbnek
mondható hóréteg fedte, de a har-
madát is mindössze további három
alkalommal borította be a hó. Töb-
bek között ez lehet a magyarázat
arra, hogy a Mikulás rénszarvasai
megtanultak repülni, mert hó hí-
ján nagyon nehéz lehet a szánkót
a puszta földön húzva mozgatni. 

Hideg, morcos medve 
avagy miért repül 
a Mikulás szánkója?

Szöveg: Rázsi András

E

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója

„Ember, ember, December, 
Hideg, morcos medve. 
Sűrű havat szitálva, 

Kiült a hegyekbe.” 
(gyerekdal)

A hajnali minimum-
hőmérséklet 

szélső értékei (°C)

A nappali maximum-
hőmérséklet 

szélső értékei (°C)

Minimum –10,0 Minimum –2,0

Maximum 1,0 Maximum 6,0

Átlag –3,5 Átlag 2,1

lyesebben a legkevésbé hideg nap-
pal is mindössze +6 °C volt. 

Ha már tél, hát legyen hó!
Persze nem mindenki örül ilyenkor
sem a (szó szoros értelmében) hó-
fehér tájnak, főleg, akik épp útra
kelnének, vagy a sürgősségi osztá-
lyokon teljesítenek szolgálatot…
De ha választani lehetne a szmo-
gos-ködös-nyálkás, vagy a hideg-
havas időjárás között, azt hiszem,
mindenki ez utóbbira voksolna.
A havat különösen karácsony kör-
nyékére várjuk, és azt már megál-
lapítottuk, hogy az esetek többsé-

A decemberi hőmérséklet szélső
értékei hazánkban az utolsó 
30 éves időszakban
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