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női kürt czafrangos hasüregi nyilásához (v. ö. 8-ik ábrát, kny)} s 
M o r g a g n i -féle r ivókának (hyd.itis Morgagnii) neveztetik. A Müller- 
féle csöveknek egyesült alsó végdarabja (9. ábra hm, Mv), a dülmirigy- 
ben (dm) marad meg s ott a Wolff-féle csatornák' (ondóvezetők) vég- 
nyilásai között a középen fekvő kis vak bemélyesedést képez, a mit 
azért, mert a Müller-féle csőből keletkezett, régibb szerzők hhn- 
méhnck (uterus masculinus) neveztek el. Helyesebb megjelölés a 
hímhüvely (vagina masculina), mert a Müller-féle cső végrészéből 
lett csak, a melyből nőstényekben a hüvely alsó darabja lesz. Mivel 
emlősállatokban W  e b e r írta le annak viszonyait, W  e b e  rfé le  
szervnek is nevezik.

E vázlatból kiderül, hogy mind a hímben, mind a nőstényben 
megvan eredetileg mind a kétféle ivarváladékot vezető csatorna- 
rendszer (6-ik ábra W t és M v  1 M v2), s ezzel megvan a lehetőség 
adva arra, .hogy rendellenes fejlődésbeli viszonyok között mind a 
kétrendbeli csatorna meg*maradhasson, egész hosszában vagy rész
ben, s álhermafroditaság jelenlétére adhat okot. De mielőtt ezen 
rendellenességek viszonyait fejtegetnők, szükséges a külső ivarszervek 
fejlődésével is megismerkedni, mert ezeknek külsőleg észlelhető álla
pota volt leginkább befolyással a hermafroditaság felvételére.

D r . M ihalkovics Géza .
(Befejezése következik.)

VI. A LÉGÁRAMLATOK ÉS A CSAPADÉK.

Századunk ötödik évtizede fontos 
korszakot alkot a meteorológia történe
tében. Ennek végén (1857— 60) mon
dotta ki ugyanis B uys-B allo t, utrechti 
egyetemi tanár, azon sarkalatos, jelenleg 
nevéről elnevezett törvényt, melyre ta
pasztalati úton, az észleletek gondos 
összevetéséből jött, hogy t. i. a szél ak- 
kép áramlik, hogy, vele együtt haladva, 
a kisebb légnyomás bal kéz felől, kissé 
elől, a nagyobb pedig jobb felől, de 
kissé hátra van. Mint minden új tant, 
ezt is kétkedve fogadták eleinte. S ám
bár az amerikai F e r r e 1 mathematikai 
alapon is levezette (1861), a hatvanas 
években még általában a Dove-féle szél
elmélet uralkodott. Hozzászoktak volt 
ugyanis a trópusi vidéket oly tüzelő ke- 
menczének tekinteni, a honnan egyene
sen fölszáll a meleg levegő, fent mint

délnyugati áram a sarkokig tart, s ott 
meghűlvén, mint északkeleti, úgynevezett 
passzátszél tér vissza az egyenlítő alá. 
E két fgáramlatról az tartották, hogy a 
mi vidékünkön gyakorta nem egymás 
fölött, hanem egymás mellett haladnak, 
s egymással küzdve s egymást legyőzve 
eredményezik a különféle szeleket, me
lyek rendszerint akkép váltakoznak, 
hogy például az északi féltekén a szél
zászló délkeletről délen és délnyugaton 
át nyugatra és északnyugatra, azaz a 
Nappal fordul.

Dr. S u p a n szerint* Dr. W o e i- 
k o f f és Dr. H a n n voltak az elsők, 
kik D o v e ezen szélelméletét megin
gatták. W o e i k o f f ugyanis 187 2-ben

* Statistik dér untern Luftströmurgen.
10. lnp.
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6 8 HEGYFOKY KABOS

a passzátokról, trópusi eső és szubtró
pusi övről értekezvén, a szélesség 30 foka 
táján mutatkozó magas légnyomásra vo
natkozólag megjegyzi* hogy ez a »ten
geren és túlnyomólag a tengeri éghaj
latú szárazföldön elterülő' vidéK meteo
rológiai szempontból fölötte fontos, mi
vel megakadályozza a sarki levegőnek 

folyását a trópusi 'óvbe«* Éppen ezen 
az aránylag igen forró területen kelet
kezik szerinte a passzát, ez az állandó, 
középerejű szél; innen tart aztán az 
egyenlítő felé, a miért is kezdő és vég
pontja között a hőmérsékleti különbség 
nem igen haladja meg az 5— 6 fokot. Az 
ég e vidék fölött túlnyomóan derült.** 

Midőn Dr. H a n n  1874-ben a hő- 
mérsékleti változások törvényeit föl
szálló légáramoknál kutatása tárgyává 
tette, határozottan ellene nyilatkozott 
azon addig uralkodott felfogásnak, mint
ha a felső egyenlítői áram, az úgyneve
zett délnyugati antipasszát, páratartal
mának legnagyobb részét keletkezése 
helyéről, a szélcsendek vagy általában a 
trópusok vidékéről hozná, mert akkor 
az alsó (északkeleti) passzátok öve fölött 
fölszálló nedves levegő páratartalmának 
lecsapódása következtében állandóan 
sűrű, sötét czirrostratusz-réteg terülne 
el, holott köztudomású dolog, hogy 
éppen ez az öv a Föld legderültebb vi
déke***

‘ Hogy a Dove-féle szélelméletnek oly 
soká hódoltak s az észleletek azt annyira 
támogatni látszottak, annak okát a me
teorológiai állomások eloszlásában s en
nek következtében az észleleteknek mint
egy szükségképeni egyoldalúságában kell 
keresnünk. »Hogy a szélzászló fordulá
sának ezen (föntebb említettem) tör
vényét —  úgymond Dr. H a n n  — , 
oly soká általános érvényű szabály 
gyanánt tarthatták, s mindkét féltekén 
annyi észlelő igazolta, az onnan van,

* Oesterr. Zeitschrift für Meleorologie. 
1872. évf. 178. 1.

** Oesterr. Zeitschrift für Meteorologie. 
1872. évf. 178. 1.

*** Oesterr. Zeitschrift für Meteorologie. 
1874. évf. 342. 1.

hogy mindezen észlelő helyek a légköri 
forgatagok főútjának az egyenlítő felé 
néző oldalán feküdtek. Az elvonuló 
cziklónoknak a sarkok felé néző oldalán 
éppen ellenkezőleg fordul a szélszászló ; 
az északi féltekén példáúl délkeletről ke
leten át északkeletre és északra. A szél
zászló ilyetén forgásait visszamenőknek 
vagy szabálytalanoknak nevezték (az
előtt). Ámde ezek is szabályosak, mert 
éppen ezek a gyakoriabbak a légköri 
forgatagok főútjának sarki oldalán, pél
dáúl Keleti-Grönlandban és az amerikai 
sarkvidéken. «*

Jóllehet eszerint jelenleg már el is 
van ejtve a Dove-féle szélelmélet, az 
egyenlítői és sarki áram nevezetével azért 
még mindig találkozunk. Csakhogy most 
nem a szél keletkezési helyének, hanem 
irányának megjelölésére használják azt. 
Ama nézet, mintha az egyenlítői tüzelő 
kemenczéből egyenesen fölfelé emelked
nék a forró levegő s mint felső nyugati 
áram hozzánk szállítaná gazdag páratar
talmát s avval az esőt, más felfogásnak 
engedett helyet.

Tudjuk, hogy a két térítő között 
elterülő trópusi vidék az egész földfelü
letnek 4O°/0-át teszi s annyira van vízzel 
borítva, hogy a szárazföld csak 24*7, 
ellenben a tenger 7 5 '3 % -kai van kép
viselve. Tudjuk azt is, hogy a Nap az 
egyenlítő fölött évenként kétszer, a téri
tők fölött pedig egyszer megy át a tető
ponton s így nemcsak a földdel érint
kező rétegeknek, hanem az egész lég
tömegnek hőmérsékletét is oly hatalma
san fokozza ott, mint sehol másutt akár 
a mérsékelt, akár a hideg övben. Midőn 
tehát a trópusi vidék magas évi hőfoka, 
mely 20— 28 C. között változik s az 
egyenlítő alatt átlagosan 2 6*5-nek** felel 
meg, ez által egyrészt annyira fejleszti a 
párolgást, hogy a levegő üvegházi jelle
met ölt s néha 30 mm.*** abszolút pára

* Dr. Hann, Handbuch dér Klimato- 
logie. 710. 1.

** Dr. Hann, Handbuch dér Klimato- 
logie. 384. 1.

*** Dr. Hann, Handbuch dér Klimato- 
logie. 401. 1.
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tartalma is van, holott nálunk, általában 
véve a 20 mm.-t sem igen haladja meg; 
e hőmérséklet másrészt az egyes légréte
geket is nagyban kiterjeszti s lassanként 
fölebb és fölebb emeli. A következménye 
ennek az, hogy azon réteg, hol a lég
nyomás például 679 mm.-nek felel 
meg, magasabban fekszik, mint másutt, a 
sarkok felé eső vidéken. Azokon a he
lyeken ugyanis, hol a hőmérséklet a ten
ger szinén 25 C. fok, a 679 mm.-es lég
nyomású réteget 1000 méter magasság
ban, ellenben a hol a hőmérséklet 0 fok, 
ugyanoly magasságban csak 671 mm. 
légnyomást találunk; itt tehát mintegy 
94 méterrel lentebb találkoznánk a 679 
mm.-es réteggel* C a r l o s  A q u i r r e  
Dél-Amerikában az Andesekben, neve
zetesen az Antisanán (o° 2 1 'déli sz., 
78° 6 ‘ nyug. h. Gr., 4060 m. tenger
fölötti magasság) 1845. deczembertol 
1846. deczemberig, egy teljes évig, Nap 
keltétől nyugtáig és sokszor éjjel is min
den órában tett meteorológiai észlelete
ket. Ezekből a tél (decz.— febr.) átlagos 
légnyomása egyenlő 471*4 mm.-rel.** Ha 
ezen értéket egybevetjük az Észak-Ame
rikában, Coloradóban, a Pikes Peakon 
(38° 50' ész. sz., 105 0 52' nyug. h. Gr., 
4300 m. tengerfölötti magasság) végzett 
észleletekkel, s a decz.— febr. átlagot az 
antisanai ideiglenes obszervatóriumnak 
ennél 240 m.-rel lejebb fekvő síkjára 
átszámítjuk, a tél légnyomásáúl 458*2 
millimétert kapunk. Kitűnik tehát ez 
adatokból, hogy az egyenlítőn 40— 60 
m. magasságban 13*2 mm.-rel (471.4—  
458*2) nagyobb a légnyomás, mint 
ugyanabban a magasságban a 39-ik ész. 
sz. fok alatt. Pedig ugyanitt Észak-Ame- 
rikában lent a földön a légnyomás 767 
mm., holott az egyenlítő alatt Dél-Ame- 
rikában csak 759 mm.-t ér el. Lent 
eszerint a levegőnek az egyenlítő felé kell 
áramolnia, fent pedig a sarkok felé***.

* Dr. Hann, Handbuch *der Klimato- 
logie. 138. 1.

** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1879. évf. 217. s köv. lapjain.

*** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1879. évf- 35- 1.

Miután az egyenlítő alatt magasabbra 
emelkednek az egyenlő légnyomású 
rétegek, mint a sarkok körül s így 
mintegy ferde síkot képeznek, a lég
molekuláknak azon le kell gördülniük s 
a sarkok felé tartaniok. Ezen felső áram
latnak természetesen annál hatásosabban 
kell föllépni, minél nagyobb a hőmér
sékleti különbség a forró és mérsékelt, 
illetőleg hideg öv között, tehát éppen 
tél idején. S a felső felhők vonulásából 
valóban észre is vették, hogy az egyen
lítői vidékről több levegő áramlik azon 
féltekére, a hol tél, mint a másikra, a hol 
nyár van .*

És ezen általános nyugati áram alatt, 
mely a légkör felsőbb rétegeiben ural
kodik, úgymond Dr. H a n n ,  mennek 
végbe azon folyamatok, melyeket idő
mappáink feltűntetnek; a . folyton egy
mást követő depresszionális czentrumok 
épúgy, mint az állandóbb barométer
maximumok ; ez alatt játszódnak le 
azon tünemények, melyek viharainkkal 
karöltve járnak, és ezeknek középpont
jaiból áramlanak ki s. czirruszfelhők, 
melyek csaknem állandóan nyugatról 
jönnek.** R  e n o n példáúl azt állítja, 
hogy Párisban a 2 5 év alatt észlelt czir- 
ruszok annyira túlnyomóan nyugatról 
tartottak, hogy az' 195Q esetnek fele
részénél az irány kezdőpontja délnyuga
ton és nyugaton feküdt.*** H i 1 d e- 
b r a n d s o n , k i i 8 7  7-ben Európa minden 
részéből kapott czirruszészleleteket, szin
tén azt állítja, hogy e felhők általában 
nyugatról jöttek, és pedig Skótországban, 
Angliában és Párisban a legtöbb czirrusz 
nyugatról, Svédországban északnyugat
ról, Ausztriában, Spanyolországban és 
Portugáliában északnyugat, nyugat és 
délnyugatról; Madridban és S. Fernan- 
dóban az észak-nyugat felől haladók mel
lett a keletről jövők is gyakoriak.f

* Dr. Hann, Handbuch d. Klimatolo- 
gie. 707* 1-

** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.
1879. évf. 38. 1.

*** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.
1877. évf. 415. 1.

f  Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.
1878. évf. 277. 1.
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Említettem a depresszionális közép
pont és barométer-maximumnak a ne
vét. Talán nem lesz fölösleges meg
jegyezni, hogy kétféle szélrendszert szok
tak megkülönböztetni. Ha a levegő az 
alacsony légnyomásnak középpontja felé 
tart s körülötte az óramutatóval ellen
kezőleg kering, cziklón, vagy közön
ségesen depresszió a neve; ha pe
dig a légáramlat a nagyobb nyomású 
középpontból kifelé tart, s az óramuta
tóval egyezőleg halad, anticziklónnak, 
vagy barométer-maximumnak mondják. 
Minthogy a depresszióba néha napokon 
át áramlik a levegő s a középpont kö
rüli alacsony légnyomás még sem válto
zik, vagy csak alig észrevehetőleg, szük
ségképen azt kell föltételezni, hogy a 
légrészecskék fölemelkednek, még pedig 
csavarvonalban, s fent a czirruszok ré
gióiban kilöketnek ; és mert az anti-

cziklónból szintén napokon át áramlik 
ki a levegő anélkül, hogy a légnyomás 
kisebbednék, el kell fogadnunk azon 
nagyon is valószínű nézetet, hogy ott 
leereszkedő légárammal van dolgunk, 
mely táplálékát a cziklónokból kapja. A 
két ellentétes légáramlathoz képest az 
idő is más jellemű cziklón, és más anti- 
cziklón idején. Amott borús, csapadékos, 
itt többnyire derült. Miért ? Tudvalevő 
dolog, hogy a páratartalom* és hőfok 
egyaránt, bár nem egyformán csökken, 
ha a tenger fölött feljebb s feljebb emel
kedünk. G 1 a i s h e r Angliában a fel
sőbb légrétegek tanulmányozása ezélj á- 
ból több léghajózást tett. A nyári fél
évben végzett észleleteiből kiszámítot
ták, mikép változik a hőmérséklet io o  
m.-ként különböző magasságban. Az 
egyes rétegekre ugyanis:

!| 0—305 1 305—610 | 610—914 [ 914—1219 j 1219—1524j1524—3048;3048—4572[4572—6096

1
D e r ü lt .....................|| 0 ‘98 ; 0 ’71 0'ő5
B o r u lt .................... V 0'86 j 0 7 3  | 0 ’73

fok sülyedés jut. 1500 méterig tehát 
minden 100 méterre átlagosan 0*68 
C. fokkal sülyedt a hőmérő. *

A cziklónokban felemelkedő lég
áram a felsőbb, hűvösebb rétegekben 
mindaddig, míg harmatpontját el nem 
éri, 100 méterenként 1 C. fokkal, azontúl 
mintegy fél fokkal hül meg.** Tegyük 
fel tehát azt az esetet, hogy a levegőnek 
a földszinén 26 C. fok mellett 20 mm. 
páranyomása van, azaz köbméterenként 
19 4 gr. párát tartalmaz s a depresszió 
középpontja körül fölszáll. 370 m. ma
gasságban beáll a harmatpont s a hőmér
séklet 22*3 C. foknak felel meg. Tegyük 
fel továbbá, hogy e párával telt légáram 
innen kezdve még 2630 méterig, azaz 
3000 m. tengerfölötti magasságig emel 
kedik, úgy abban a rétegben 10*7 C. hő
foka mellett köbméterenként csak 9-78

* Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1874. évf. 339. 1.

** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1874. ®vf. 3 21- s fcöv. lapjain és 1878. évf. 
113— 123. 1.

mét er  közöt t _________________j .
0-55 ! O'óő i 0-4G | 0*39 j 0 3'J 
0-56 0*55 | 0 ’45 j 0 ’40 | í)' 25

gr. párát tartalmazhatna; miután pedig 
a harmatpont hőmérsékleténél 19-58 gr. 
párát tartalmazhatna, eszerint köbméte
renként 9*8 grammnak ki kellett volna 
válni, vagyis lecsapódni. De a levegő 
fent ritkább s így 1 köbméter 3000 m. 
magasságban mintegy i #5 köbméternyi 
tért foglal el, páramaximuma tehát 14*9 
gramm lehet s így a lecsapódott meny- 
nyiség csak 4-5 gr. (19*4— 14’9) lesz 
köbméterenként. Ha már most 3000 m.. 
magasságban 1 m. átmetszetben másod
perczenként csak 2 köbméter halad is 
át, a mi a 10-es fokozat szerint 1-erejű 
szélnek felel meg, az 1 óra, azaz 3600 
másodpercz alatt áthaladó 7200 köb
méterből 32-4 gr. ( 7200X4' 5 gr-) csa
padék jutna 1 □m .- re , a mi 32*4 mm. 
magas vízoszloppal egyenlő.** A czikló
nokban fölszálló légáramlattal tehát 
együtt jár a borulat és gyakori csapadék.

* Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1874. évf. 195. 1.

** Dr. Hann, Handbuch dér Klimato- 
logie. 394. 1.
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Ellenkezőleg alakulnak a jelenségek 
az anticziklónokban. Ott a leereszkedő 
légáramlat többnyire derült idővel jár: 
Ismeretes a Föhn nevű szélnek azon 
tulajdonsága, hogy hatása alatt a hőmér
séklet hirtelen emelkedésével a pára- 
tartalom feltűnően csökken. 1869-ben 
jan. 31.— febr. 1. napjain Svájczban 
Föhnvihart észleltek. A hőmérséklet ez 
alatt az Alpesek déli oldalán a magas
ság szerint csoportosított állomásokon a 
következő vo lt:

Állomás Magasság C°
méterben

Bellinzona, Lugano, S.-Vittore 260 2*7
Cassasegna, Brusio _____ _ 740 2 5
A ir o lo .........  .............................. 1170 0*9
Gotthard, Julier, Bernhardin 2140 — 3*4

Az északi oldalon levő állomásokon 
e két nap alatt következő közepes hőfok 
uralkodott:

Állomás Magasság C°
méterben

St.-Bernhard____ _______ ...  2480 —5*7
Gotthard, Simplon, Julier,

Bernhardin, Grimsel _____ 2060 — 2*9
Davos, Grachen, Andermatt,

Splügen, Platta____ ______ 1530 2-8
Churwalden, Grindelwald, Tro-

gen, Auen, Ütliberg ........... 1000 7*8
Chur, Marschlins, Ragaz, Alt-

stiitten, Altdorf.. ..................  ,520 11.8*

íme, azalatt, míg a déli oldalon levő ' 
állomásokon 2140— 260 m. közötti 
magasságban 100 méterenként 0*32 C. 
fokkal változik a hőmérséklet, az északi 
oldalon 2480— 520 m. között 100 mé
terre 0*89 fok változás ju t; ott 260 m. 
magasságban a napi átlagos hőfok 2 7 C .  
itt 520 m.-nyi emelkedésnél 1 1*8 C°. S 
hogy a Föhn ezt a meleget nem a Sza
harából hozza, az ellen szól az a tény, 
hogy a hőfokozódás nem a déli, hanem 
az északi lejtőn Jelentkezik ; nincs más 
hátra, mint elfogadni azt, hogy a hő
mérséklet eme növekedése ott helyben 
keletkezett, még pedig leszálló légáram 
folytán. Magyarázata a következő : Mi
dőn a Biscayai öböl és Északi-Skóczia 
közötti vidéken valahol mély depresszió 
keletkezik s ebbe előbb Francziaország-

* Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1882. évf. 463. és köv. 1.

ból és Közép-Európából, majd később a 
svajczi lapályokról és alpesi völgyekből 
odatódul a levegő: akkor, ennek helyét 
pótlandó, leereszkedik azon légtömegnek 
egy része, mely az Alpesek ormain elte
rült, s leszálltában fölmelegszik*. Föl
melegedvén, sokkal több párát képes 
fölvenni s így aránylag igen csekély vi
szonylagos nedvességgel érkezik le a völ
gyekbe. így péld. 1869. január 31-ikén 
reggel 7 órakor Bludenzben 13*8 C. hő
fok mellett a viszonylagos nedvesség csak
6 °/0 -ot tett**. Általában állíthatni, hogy 
az elméleti számítások alapján az anti
cziklónokban*** leereszkedő levegőnek 
a hőmérséklete 100 méterenként 1 fok
kal növekszik. Tehát még az olyan hideg 
légréteg is, minőt Barral és Bixio 1850. 
júl. 27-én Páris fölött 7000 méternyi 
magasságban találtak, hol a hőfok 
— 39’7 C° v0^  a földre leereszkedvén, 
+  40#3 C°-ra szöktette volna a hőmérőt. 
Az 1879. évi deczemberben feltűnő nagy 
légnyomás terült el Európa fölött. Ez 
igen kedvező alkalmat szolgáltatott az 
anticziklónokban fellépő jelenségek ta
nulmányozására. Közép-Francziaország- 
ban decz. 20 — 29. napjain a következő
ket észlelték:1

Magasság Hőfok Viszonylagos 
méterben nedvesség

Clermontban (lenn
a völgyben) . . .  333 — 13-2 91% 

A PuydeD öm e-on
(fenn a hegyen) 1467 + 3 ’8 38 » f

íme itt teljes érvényében jelentkezik 
az elmélet hőfokozásbeli követelménye, a 
mennyiben fent a hegyen aránylag me
leg, és nagyon száraz a levegő. Ugyanezt 
tapasztalták egyéb anticziklónoknál is f f . 
Fenn a hegyeken szokottnál melegebb 
és feltűnő száraz a levegő; lenn a völ

* Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1882. évf. 465. 1.

** Dr. Hann, Handbuch d. Klimatolo- 
gie. 211. 1.

*** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1874. évf. 3 4 1* 1* és 1878. évf. 123. és 
köv. 1.

f  Meteorologische Zeitschrift, Berlin. 
1884. évf. 447. 1.

f f  Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.
1876. évf. 129. és köv. 1. és 1882. évf. 48. 
és köv. 1.
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gyekben pedig alacsony a hőfok és gya
kori a köd, kivált akkor, mikor hóréteg 
borítja a hegyek lejtőit és katlanjait, és a 
derült hosszú éjjeleken fokozott mérték
ben történik a hőkisugárzás.

Ezek után térjünk vissza a czirru- 
szokhoz, melyek, mint érintettem, a de
pressziók közepéből kiáramló levegővel 
tova sodortatnak s ismerkedjünk meg 
ezen fagyópont alatti hőmérséklettel biró, 
párában szegény felhőknek vonulásával. 
Az angol L ey, ki a londoni meteorológiai 
társulatban 1878-ban a felhőkről mint 
időjelzőkről, felolvasást tartott, s ki már 
gyermekkorában oly szenvedéllyel leste 
az ég e vándorait, hogy szép és rút 
időben, esőben és zivatarban egyaránt 
foglalkozott e kedvenczeivel s ki élete 
ébrenléti szakának tizenketted részét fel
hőtanulmányozásra szentelte, azt mondja, 
hogy a közeledő barometrikus depresz- 
sziót a légkör felső rétegeiben feltűnő, 
többnyire nagy terjedelmet öltő kris
tályos czirrostrátusz előzi meg*, s hogy 
ez azon felhőzet, melyben az udvarok ke
letkeznek**. A cirruszok (2194 észlelet) 
és alsóbb felhők (6396 észlelet) vonulá
sát egybevetvén, arra a tapasztalatra ju
tott, hogy a két irány általátkn mintegy 
42— 45 foknyi szöget képez, hogy a 
depressziók középpontja a felső áram
lattól 107— 110, az alsótól 65— 66 
fokra van bal felé, s hogy a czirruszok leg
nagyobb mértékben a depressziók elő- 
részén, még pedig jobb oldalán tűnnek 
fel***. Az alsó légáramlattal, a széllel, a 
czirruszok általában 55 foknyi szöget 
képeznek, melynek nagysága azonban a 
cziklónok és anticziklónok különböző 
részeiben kisebb-nagyobb változásnak 
van alávetvef, úgy, hogy midőn a de
presszió előrészén csaknem 90 fokot tesz, 
utórészén úgyszólván összeesik a két 
irányff.

* Moderne Meteorologie. 135. 1.
** Moderne Meteorologie. 132. és 136. 1. 

*** Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.
1879. évf. 278. s köv. 1.

f  Moderne Meteorologie. 135. 1. 
f f  Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie.

1880. évf 42. 1.

A cirruszok irányából a depressziók 
pályájára is lehet következtetni. Ha a 
cziklón délnyugatról északkelet felé tart, 
három eset lehetséges, úgymint:

1. A depresszió középpontja (nem 
mathematikai pontot, hanem vidéket 
értve) átvonul fölöttünk. Kengyelfutói, 
a czirruszok és czirrostrátuszok a látóha
tár azon tájáról tartanak felénk, mely 
nyugat-délnyugat és nyugat-északnyugat 
között fekszik*.

2. A depresszió bal oldalunkon, észak
nyugaton vonul el. A czirruszok és czir- 
rostratuszok északnyugatról jönnek**.

3. A depresszió tőlünk jobbra, délen, 
délkeleten halad. Az azt megelőző czir
ruszok és czirostrátuszok oly pontból in
dulnak, mely nyugat-délnyugat és dél 
között van***.

Ha azonban a cziklón pályája nem 
délnyugatról északkeletre néz, a czir
ruszok is változtatják irányukat, de az 
előbbi rend értelmében*)-. Önként ért
hető, hogy ezen szabályok első sorban 
is Angliára nézve érvényesek, hol a czik
lónok útjai gyakran keresztülszelik az 
országot, de még gyakrabban észak- 
nyugati oldalán visznek elff.

Mivelhogy a depressziók folyvást 
változtatják hely őket s leginkább kelet 
felé tartanak, azért a velők együtt járó 
borulat és gyakori csapadék is néha egész 
országokon is keresztülvonul, nagy terüle
ten kisebb-nagyobb mennyiségű esőt, ha
vat eredményezve. R i c h t e r  Ebersdorf- 
ban, Porosz Sziléziában, 1878— 83-ban 
tett 1548 észleletére támaszkodva,állítja, 
hogy ott a czirruszok eső előtt o — 48 
óra alatt leginkább délnyugatról (dél 
84° nyugat) jöttek. Az utolsó 24 óra 
alatt bekövetkezett esőnek a valószinű- 
sége legnagyobb (65 °/0), ha a czirruszok 
délnyugatról vonultak, s legkisebb (40 °/0),

* Moderne Meteorologie. 138. 1.
** Moderne Meteorologie. 139. 1.

*** Moderne Meteorologie. 140. 1.
f  Moderne Meteorologie. 141— 143. 1.

f f  Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie. 
1882. évf. 257. s köv. 1. és Deutsche See- 
warte. Wissenschaftliche Ergebnisse zu dér 
monatlichen Uebersicht dér Witterung.
1877. 9- 1* és T3 — tábla.
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ha északkeletről tartottak. A czirruszok 
és szél közötti viszonyt illetőleg meg
jegyzi, hogy eső legtöbbször akkor kö
vetkezett be, mikor a czirruszok a szél 
irányától 45 fokra balra (70% ), vagy 
ugyanannyival jobbra (62 °/0) tértek el, 
vagy pedig irányuk összeesett (65 °/0). 
Ha pedig czirruszok akkor mutatkoztak, 
mikor a barometer sülyedt, úgy a bekö
vetkezett esőnek a valószinűsége, 780 
eset után Ítélve, általában 63 °/0-ot tett, s 
ha amellett a czirruszok délnyugatról jöt
tek, a valószínűség 73, ellenben ha 
északkeletről tartottak, csak 43 °/0 -ot tett. 
Midőn ugyancsak sülyedő légnyomás 
idején a czirruszok iránya legfölebb 45 
fokra tér el a széltől, 372 eset közül 266, 
azaz 7 2 °/0 esővel végződött*.

Lássunk egy esetet hazánkból is. 
1883 május 3-ikán reggel az Atlanti-ten
ger felől jön egy depresszió, mely Lissa- 
bon, Madrid vidékén áthaladva, 4-ikén 
reggel Corsicától nyugatra, 5-ikén reggel 
pedig Róma körül van, hol a tengerre 
redukált középpontbeli légnyomás 743 
mm.-t te t t ; 6-ikán reggel czentruma (745 
mm.) Zenta, este Kolozsvár (747 mm.), 
7-ikén reggel Csernovic (749 mm.) körül 
van. Onnan a Fekete-tenger felé tart, 
hol 8-ikán d. e. (754 mm.) elenyészik**. 
Nálunk (ész. sz. 46° 50', kel. h. 2 0 0 
17' Gr. a barometer lejtm. tengerszini 
magassága 87*9 méter) e depresszió kö
rül az időjelenségek következőképen ala
kultak. Máj. 4-ikén egész nap 1— 2 erejű 
(10-es fokozat szerinti) keleti szél len
gedezett ; reggel egészen el volt borulva, 
leginkább czirrostrátusz uralkodott, mely 
akkor és még délután 2 órakor is délről 
jött; a barometer már a 3— 4 közti 
éjjelen sülyedni kezdett s 4-ikén reggeli 
7 órakor 748*9 (nem tengerre redukált 
állás) milliméteren állo tt; eső már dél
előtt 10 — 12 óra között volt s a délután 
%5-kor délnyugaton feltűnt égiháború 
után ismét gyöngén megeredt kis időre,

* Meteorologische Zeitschrift. Berlin. 
1884. évf. 319 . s köv. 1.

** Deutsche Seewarte. Monatliche Ueber- 
sicht dér Witterung. 1883. máj. füzethez 
csatolt mappa.

úgy, hogy 5-ikén reggel 4*2 mm. csapa
dékot adott. —  5-ikén a szél egész nap 
1 — 3 erővel északkelet felől fúvott; reg
gel alig van felhő (2), délután 2 órakor 
már teljesen (10) elborult az ég, a czir- 
rostrátuszok délig, míg irányukat ki le
hetett venni, délnyugat és dél-délnyugat
ról vonultak; a légnyomás 24 óra alatt 
4 mm.-rel sülyedt; este 1j2 S— V2 9-ig 
délkeleten égi háború van, mely dél
nyugat-északkeleti irányban tovább vo
nul ; 3/4 7-kor este megeredt az eső és 
másnap reggelig 16*4 mm.-re szaporodott. 
—  6-ikán a barometer az egész hónap 
alatt legmélyebben állott, 738*8, vagy a 
tengerszínre redukálva, 746.8 mm.-en; 
a szél délelőtt délkeletről lengedezett 
(ereje 1), este szélcsend állott be. Déltáj
ban hatalmas kumuluszfelhők tornyo
sulnak s egy órakor már hallatszanak 
egyes tompa dörgések; 3 órakor aztán 
kitör északkeleten az égi háború, az alsó 
légáramlattal délkeletről északnyugat felé 
húzódik s 3/4 4-kor véget é r ; a szél ez
alatt délkeletről (1 erővel) északra (1 
erővel) fordult. 4 órakor délután újabb 
égi háború jelenkezik délnyugaton, 
délnyugat-északkeleti irányban áthalad 
a tetőponton s s/4 6-kor megszűnik ; ta r
tama alatt 5 órakor este 3 perczig jég
eső volt. x/4 6-kor este nyugaton újabb 
égi háború támad, a tetőponthoz nem 
érve, délnyugatról északkelet felé tart s
6 óra körül megszűnik; a szél ezalatt 
nyugatról (1 erővel) északra (1 erővel) for
dult. Az eső délután s/4 5-től J/4 6-ig tart, 
éjjel ismétlődik s 7-ikén reggel io*8 mm. 
magas vízoszlopot ad. És a czirruszok? 
Ezek reggel, mikor egyes ködtömegszerű 
felhők délkeletről tartanak felénk, délről 
jönnek. —  7-ikén reggel a barometer a 
tegnapi álláshoz képest 24 óra alatt 
már 6*6 milliméterrel em elkedett; a szél 
újra lengedezni kezd s 7 órakor reggel 
1 erővel észak felől fú. A tegnapi felhő
lepel kissé szakadozni kezd, az alsó fel
hők (Foéy szerint fraktokumulusz) vonu
lása ismét kivehető, az irány északról 
délre mutat. Hát a czirruszok ? Ezek is 
északról tartanak felénk. Az eső reggeli
7 óra után megszűnt. Minthogy a szél
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ereje a légnyomás emelkedéséhez képest 
nem növekedett, újabb depresszió köze
ledésére lehet kilátásunk. És csakugyan 
közeledik is már az előbbinél kevésbbé 
mély cziklón, mely ugyancsak délnyu
gatról északkelet felé halad, középpontja 
azonban az előbbinél kissé délibb vidé
ken vonul e l ; bennünket legközelebbről
ii-ikén reggel érint*. A hőmérséklet 
4-ikén 12*5 C°, 5-ikén 14*9, 6-ikán 15*0 
C. fokot tesz napi átlag szerint.

Látni való ez észleletekből, hogy a 
depresszió előrészén 4— 5-ikén keletről, 
északkeletről és részben délkeletről, azaz 
általában keletről fú a szél, az alsó fel
hők délnyugat és dél, azaz általában 
dél felől jönnek, a czirruszok és czirro- 
strátuszok pedig délről, déldélnyugatról 
és délnyugatról, szóval túlnyomóan dél
nyugatról tartanak ; 6*ikán átmegy ész
lelőhelyünkön a depresszió, délután az 
égi háborúk által kis időre megzavart 
szélcsend van, mely azonban este már 
teljesen uralkodik a vidéken ; s jóllehet 
reggel és délben az alsó felhők délke
letről, s a czirruszok délről jönnek, 
7-ikén reggel a depresszió utórészében 
szél támad, az alsó felhők és czirruszok 
egyaránt északról tartanak felénk. S ép
pen ez a depresszió utórészének tipikus 
képe. L e y azt mondja, hogy midőn a 
cziklón utórészében a Föld felületének 
közelében föltámad a szél s néhány óra 
alatt egészen a czirruszok régiójáig fel
hat, ezek is észak vagy északnyugatról 
tartanak felénk **

Az eddigiekkel nem igen látszik 
egyezni azon magyarázat, mely Közlö
nyünk múlt évi folyamának 430. lapján 
a holdudvart és esőt illetőleg megjelent, 
s mely szerint a légkör magasabb tájain 
előnyomuló egyenlitői légáram alább- 
szállta közben a hidegebb sarki lég
árammal jön érintkezésbe és keveredik, 
minek folytán hőmérséklete csökken, 
vízgőzei sűrűdni kezdenek, holdudvart

* Deutsche Seewarte. Monatli che Ueber- 
siclit dér Witterung 1883. máj. füzethez 
csatolt mappa.

** Meteorologische Zeitschrift. Berlin. 
1884. évf. 268. 1.

s kedvező körülmények között országos 
esőt eredményeznek. Megeshetik ugyan 
ritkábban, leginkább tél idején, s mint 
láttuk anticziklónoknál, hogy a felsőbb 
légrétegek nagyobb hőmérséklettel bír
nak, mint az alsóbbak, de az ennek követ
keztében keletkezett eső vagy egyéb csa
padék nem igen fogna valami tetemes 
mennyiséget kitenni. Tegyük föl azt a 
nagyon is szélső, s a természetben alig 
előforduló esetet, hogy két páratelt lég
áram egymással találkozik, s az egyiknek 
3 5, a másiknak 0 C. a hőfoka, s így amaz 
köbméterenként 22-83, ez pedig 4*87 gr. 
vizet tartalmaz. E keveréknek hőmérsék
lete 12*5 C. fok, köbméterenkénti való 
páratartalma pedig 13*85̂  gramm lenne. 
De minthogy e hőfoknál a páramaximum 
csak 10*94 gr. lehet, köbméterenként 
2*91 gr.-nak, tehát 1000 m. vastag ré
tegből 2910 gr.-nak ki kell válni, mi 1 
□  m.-re leesvén, 2*91 kgrm.-nak, vagyis 
2’9 mm. magas esőnek felelne meg. 
Minthogy azonban minden gramm párá
nak cseppfolyóssá alakulásakor 0 ‘6 hő 
egység lesz szabaddá, s így az előbbeni 
keverék 12-5 helyett 14-9 C. hőfokkal 
bírna, az 1000 méter vastag rétegből 
csak 1*2 mm.* magas csapadék hullana 
a földre, a mi országos esőnek vajmi 
kevés lenne. Pedig, ha nem oly extrém 
esetet veszünk fel, még kisebb lenne a 
mennyiség.

Láttuk, hogy a holdudvar a czir- 
rostrátusz felhőzetben keletkezik ; hogy 
a czirruszok és czirrostrátuszok a kelet 
felé tartó depressziónak rendes előhír 
nökei, s hogy leginkákb annak előrészén 
szoktak feltűnni, mikor is a széllel mint- 
egy 90 foknyi szöget képeznek. Láttuk 
azt is, hogy épen a cziklónok fölemel
kedő légáramlata az, mely borulattal 
jár s gyakorta csapadékot erédményez- 
het. Ha tehát ezen körülmények között 
holdudvar keletkezik, s a depresszió kö
zéppontja elég közel ér bennünket, 
kisebb-nagyobb valószinűséggel esőre, 
hóra számíthatunk.

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

* Dr. Hann, Die Erde als Weltkörper. 
109. 1.
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