
KOV ÁSZNA ME GYE ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE 

KÓNYA ÁDÁM 

Ková1szna megye éghaj ilati vi1szonyairól lege1ősZIÖr az 'időj.árás j elen
ségei't a gazdálkodó ember gyakorlati szemévei néző csernátoni Fartkias 
István és Laj os, 1 7 8 8- 1 8 1 4  között készült feljegyzés eiből (1 ) ,  val<amin1t 
Gáspár József hibarcfaliVi gazdálkodónak és fiának, 1 8 84-kő'l, m:ilntegy hat 

évtizeden át vezetett időjárási naplój ából nyerhetünk felvHágosításofuat. 

Sepsl]szentgyörgyön először dr. Szász István polgárti isk:o1a tanár végzett 

műszeres megfigyeléseket az 1 880-as években ,  maj d  1 89Q .. től, éveken át 
á.Han:dó met·eor0ílógi1ai állomás létesí1téséért folyta,totrt harc közepette dr. 

Farnasi Dezső. Utóbbi e:l6ször foglalta össze tanulmánYiban az aikkori 

Hároms7iék vármegye éghaj l.Jarti viszonyait (2 ) .  1 8 9 8-ban Barótorr Létesült 
Zöld Sándor polgári i1skoaai tanár veze,tésével meteorológiai állomás, egy 
évre rá pedig dr. !.Jászló F.erene kezdte meg rendszeres megfigyelését 
Sepsiszentgyörgyön (3) . A ferrszabaldulást követően kiialakult 5 meteoro

lógiai és 14 csapadékmérő állomá,sból álló megyei megfigyelöhálozat ada

tainak :alapj án Eigel György közölt adatanya·gban gazdag szaktanul

mányt (4) . 

Tekintettel arra, hogy az összes éghajlati elemek egyenlőértékű

régiségű vimgálatával még 1adós résZiben a me·teorológia, továbbá , mivel 

a váltoZJaltos domborztat egyes mezoklimla,tológiai mértéseket is indokolttá 

tenne, a következőkben a tanulmánY'kötet jellegétől füg.getlenül, inkább 
csupán egy ál:taJlános éghaj�ati jellemzésre vállalkozhaitunk, az éghajlati 

elemek 1tJényezői sokoldalú összeve'tésének igénye nélkül. 

Az éghiajllat a fö'ldTiaj zi (�terület�) és a meteorológ:ia'i (légköri) ténye

zők sajáitasságainak bonyolult öss�ect:üggés-rendszerében tükröződik. A 
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földr.ajzi tényezők, elsősorban a megye területJének vi1szonyJag kisméretű 
föliclielüle,tii ldlterjedés,ére való tekin.tettel, egyes eseltekben elhanyagol
h.a�ták, más esebben viszont a megye területének hangs5lyozott függő
lege·s tagoltsága következtében �az ált�agasnál jóval nagyobb mértékben 
érvényesülnek ( 1 . sz. ábra) . 

l 
(VI 

• •  ' (lj j l 
K:OZ[D�OM[ll5(Klt:T i 

1 .  sz. ABRA 

Az euTópai szárazföldön elfogLalt hely:oet szerint, akárasak országunk 
északnyugaiti felét, a mérséke�t silárazföldi éghajlattra utaló mUJtatók jel
lemz;i•k, 1a zárt hegyközú medencékben jeUegzertels, és e tekin/tetben a 

dombvidéki éghaj lattJó1 eQ.té:rést mutató Slaja·tosságokk·al, ·amelyek a kö
zel!i peremhegység lterü1eltén átbcsapnak a kö:oéphegységek éghaj lati je'l

legzetességeibe. 
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A megyével közverblenül szomszédos terülertek hattása hasonló�éppen 
általánosiabb ér'V'ényű. KJÖzütük a nyugatiras , a virgáló kárpá'tli hegységek 
fe'lett többnyire feleme1kedésre, s páratarta,lmuknak megannyi alkalom
mal vészleges kicsapodlá,sára k!énys:oerülő, nedvesebb légtömegek kele<t 
felé tartó eröUenebb áriamlása, ililetrve 'a főleg :a :béli...;koro:tta:vaszi időszak

ban :a Karpátok kelebi eiőteTétől ke'letre huzódó magas légnyomású 
övezetből leváló és a megye északkeleti sarkából kiindulva a medence 
égtáji elhelyezkedésének megfelelőern ún . csJa:torn13hlabá�t szenvedő Jég
áramlás (Nemere-szele) je•llegzetes. 

A földraj zi !tényezők közül számottevőbb haté:sú a terüleit abszolút 

magassága, amely lényeg telen területhányadtól eltekintve az 500 métert 

meghaladjra. Ebben a :tekinte tben a Máramarosi medence déli részéve,l 

murtat k!özös vonárs:t. Különösen számottevők a megye terüleitének szint

különbségeire vlisszaveze�thető mód osító hatások. ElsősO"rban az ún. me

denceéh 'a1tás főleg a medence fenék-szintjén ; a hegységoldal'ak irányia, 
kitettsége és ezeknek hatása a légáramlások ertő- és irányváHozásá!'la, 

valaminit hát!ráltaltására. A domborzaiti formák kiJtettsége, az 1 000-1200 
m körüli tönrkm'aradvány-szintek V'ilswnylagos nagy kiterjedrtsége kö
ve'Ílkeztében a növényze:ti övek is el to•lódást szenvednek A bükk zónáj1a 
páldául 1200 m mag1a1S!Ságrban is ha,talmas ös:szrefüggő állományt alkot a 

megye középhegységeáben; 
Az éghaj'laiti elemeik legfontosrabbika a napsugárzás . A · közvetlen 

napsütés erősségérő1, írómüszeres adatükkal nem rendelk!ezünk. A dom

borzat lejtőineik haj[ésszöge és iránya �azonban nyilvlánvalóan me2lo

és mikrroklima a'laki:tó hatás!Ú. Rendkívül beszédes a napsütéses órák 

számának hlavi megosz]á,sá:t bemuta1tó kéz divásárhelyi adarts·ar. Az év 
elejétőrl egymást köveJtő hónapok során, a j únius végéig lényegében két

szeres napi idő1:Jart1am:rla növekvő természetes na:psugárzást f<igyelembe
véve is szembetűnő a márciusi 1feJtisZJtulással magyará:zJható ugrásszerű 

növekedés a n apsütéses órráik számát ille rtően ( l .  sz. táblá:zJat) . Az ütem 

l l l .  lll . IV. v VI. VII. vm. ne ).( .  l! l. XII . 

f;. 1,6 89,6 1 56,Lf 111 ,6 208,6 221,0 262./? ..26 1,4 211, 1  \S2,9 105,9 63,9 

1 sz. táblázat : A napsütéses órák száma 

el,akiadása május és éppen j ún.1ius hónapban, ra máj UJSi zivatarok, főleg a 

gyakori nyáfli mo:1szun O"lrozta fokozotibabb borul1tság számlájára í:r!andó, 

amit a felhőzet évi járása is mutat (5. sz. ábr�a) .  Ezé11t a napsütéses órák 
l1a:vi sZJámánark: maximuma ra már erőtelj esen rövi�dülő nappalokka� jel-
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lemzett július-szeptember közötti iciőszakra esiik s a megyénkre j ellemző 
őszi derült időszak jel:enlétét, az okitóberi relativ maX'imum jel�i . 

A nrapsugárzás eredményeként kialrakuló léghőmér;séklebtel kapcso
latban már részl:eltesebb ,aJdatok áMnak rendelkezésünkre.  A földriaj zi té

nyezőknek megfelelőerr az évi középhőmérséklet az országos átlagnak 
tekintett + 1 1  o C-nlá:l jóval alaosonyia:bb a medencében \is (Sepsirszent
györgy + 7,6 ,  Barót + 7,3 ,  Kézdivá:sáTihely + 6 ,2° C) . A medence terü
Jetének évi középhőmérsétklete tehát a Dé[-M,áramarosi medence, vala
mint 1az Aranyos-vö:lgy fellső szakaszának hőmérsékleti V!iszonya�hoz l{iö
zeliál1ló. A magasalbban fekvő Bodzafordulón + 6,2 ,  mig az 1 77 7  m-es 
Lakócán csupán + 1 , 2 °  C. Az évi középhőmérséldet izoterma vonalainaik 
futáisa a legbe'Szédesebben igazolj a  a megye terül�ete erőteljes függőleges 
tagol:tságánialk meghatározó szerepét (1. sz.  ábra) s 'az izotermák ennek 
megfelelőerr követik a szan'tvorualla�at. 

A januári kö7)éphőmé:rsélkl,etnél, a medence fenéksiintjén alacso
nyabb ér.tékű körbezáródó ±zotermélJVO[)JélJl jelzli (5) , a tél:i ,időszak/ban, a 

medence kiözponti részét megülő hidegebb levegőparnát, elsősorban a 

Feketeügy KézdiVá'S'árheJy-Maks·a köziö,tti szakaszán, illetve az Olt men

tén Girdófalvától délre, áltnyúlv:a :a BaroaságT!a, alhol egyébként, Bodfa

lunál ors2Jágosan. is a legatacsonyiabb hőmérsék:letet mérték (- 38,5° C).  
A hőmél'!Séldeti inverZió egyiben a lrozpontli medence téli :időjárásáruak 
j ellJegZJetessége, 1amikor a megszok!ott áUarpolttól el·térően, a medencét be

bodltó, g� felhős, álló, hideg légtömeg felett, 1200-1400 m-től nap
sü�éses [dőrben, jóval magas'aibb hőmérséilcletet mémek. (Így 1972 j1anuár 
5-€n SepsiszentbgyörgJiön - 8, míg a Lakóca tetején 0,4,  vagy február 
2-án - 1 5,5, iUeltve - 7° C-t mér\tek.) 

A júllu/Si kJözéphőmérsékllet lél me:gye 1000 m-ig terj redő övezertében, 
az előbbieikben em[ített kárpáltlkJöZJi medencékre is jellemző + 1 8° C körül 

mozog. Az erőtteljes nyári fe[melegedés, 1aminek fokozá'sához a kishajlás

szögű, délies ki1tettségű he,gyhártaik és 1lej tők nagy szá7)ailék!a!'lánya is hoz
zá'járul, egyiben kedvez a helyi hőzlivatarok k!�a�lakulá1sának. 

A mederrcehartásm is visszavezethető nyári miagéllsalbb és �téli alacso

nyabb hőmétséklerti értél{iek k!övelbkeZltlében :a le�vegő hőmérsék!letének 

absZO!lut ingása, a magra 70°-0S értékiévell, jóVlal túlhrarladj 'a az országunk 

megfelellő mwgas�slágú övezeteiire jehlemző határértélkefket és eléri az al� 
föJ:dekre j eUemző ingásértéket. A lokiálirsan felfokozott klontinenrtálitás.t 

jellzik 1a Baróti hegység déli ISZiélén előforduló sztyeppeli jellegű nö

vényf,aj ok. 
A növénJitermesztéS'től az �épí1tklezések:ig, 'sokféle területen káros ha

tál&ú :a hőmértsékleti kü:sZ!öibé!'ltékélmek, ugy;ancs1ak, Mleg a medenceha'társ-
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ból ereelő szélsőséges jelentkezése . Ezek közül a későtavaszi, Hletve kor:a

őszi fagyok átlagosan április 30-ig tartanak, �illetve október 5-én kezdőd
nek. Szélsőséges értékeik .azonban j únius 1 3 ,  Hletve szeptember 8 a sepsi

szentgyörgyi m:éréserk alapj án, tehát .altig három hónap az abszolut fagy

mentes tenyészidő ! 
Amig a medence fenékszintj én a n'agykiterjedésű fagyzúgok vagy az 

Olt-völgyi csatornahatásra átár,amló hideg levegó hatása kedvezőtlenebb 

feLtételeket teremt .a növénytermesztésnek, raddig az északikeleti negyed

ből érkező hideg széltől védett völgye1kben, iLletve .ahol ez még tár�sul a 

magasabb és az inverzió érte'lmében, még kritikus hőmérsékleiek esetén 

is melegebb lejtőzónáVIal, nem egyszer pedig a nagyk!iterjedésű délnyu

gati, pozHív hőanomálláj ú lej tőkkel - rnint a Bodoki h egység déli, a 

Berecki havasok n yuga ti peremvidéke - egybeeső terülerteken az átla
gosnál j óval kedvezőbb lokális éghaj lrati teny:észviszonyok alakulnak ki . 
Ezeken �a terüle teken ugyanis a napi harmat okozta taLajszáradásból szár

mazó hővesz:teség nem áll fenn, ráadá,su l a délhez kiépest némi ·késéssel 
bekövetkező napi hőmérsékleti maximum teljes mrértékben ki;fejtti felme
legítő haJtását. Ez a magyarázata a nevezetes csernátoni, kisborosnyói 
alma-, az ozsdolai cseresznye-, ra Zágon körn)'léki diótermesztésnek, a 

zaláni sikeres, múlt századi szölő telep:íitésnek V1agy az Angyalos köze
lében ma is termő, telepített szelidgesztenye-liige:tnek. 

A sz{� l v �szonyok évi gyakoriságában, amint a sepsiszentgyörgyi mé

rések igazolják (2 .  s .� .  ábra) , elsősorban a nyugati, főleg eszaiknyugati 

j rányból, illetve E'-s::w]úelet!'ö: be1;atoló szelek j e1legzetesek. Elő bbi, fő leg 

2. sz. ábra : A szélviszonyok e v t  
gyakorisága (Sepsiszentgyörgy) 

csapadékos te ! e kc:1, i: ! c-tve a r) yan monszun idősziakában átv mulo cik-·  
1onáli.s csőfrontok esetében, u tóbbi a téli.-koratavarszi Nemere .f'.J.v;:t�ko.:
v agy az őszi derü l t  időszakban Y' ; 1 egzetes. Ez az évi megoszlús az első- , 

131 



másod ·· Wetve Larmad rcn dü L' ral k c d ó  szelek havonk('"11'ti vflltakoz<i�>ában 
is szembetűnő ; aho'l különösen a j úniusban hirte:len fellépő r1.yugatias 
(3. sz.  ábra) sz8liróny, illetve e még szembetűnőbb, a rendszerint erősebb 
és nyug atias sZJéliránnyal jel�emzeltt szeptembert :követő októberi k·�l eties 
átválrtá1s j ellegzertes . EXőbbi a nép:i megfigyelésben a Medárd-napi eső
hoz, utóbbi a vénasszonyok nyarához kapcso:ódik. 

l 3 UL 

l� 

l • 
M AJ. 3v i1. 

D!C.  _ 

3. sz. á b ra : Az uralkodó szelek havi megoszlása (I-III. rendű) 

Az időszakonként és meghatározott lÍrárnyokból jelentkező szelek l-éte, 

a hagyományas népi elnervrezés1ekben is tükröződik. Így a nyugat�iast né

met szélnek, az északit fel- v�agy Csík-szelének (de helyileg, pé:dául Cser
nátonban, valószínűl1eg ezt nevezték a XVIII. században Bálványos-sze
léneh:) , .:.tz északke l etit Nemerének, a keletit Ojtoz-szelének, mig a d d } e
sek:et al-szél, vagy Bodza-sze'le néven emlegették. 

Nyillvánva�lóan jelentős a domborzati nagyformák ,.kJi,tettsége oko Zita 
irányítottság i;s , például az OH völgyében, á.lletve ,a csatornaha tásra be

következő tetemes sebességnövekedés a rétyi medenceszűkűletnél.  Utób

bit ugyanis ;az áro�n}árs folytonos'Siágáll1'a:k fenntartása a megelőző sza

kaszban szélelsebb Háromszéki medence léte miatt me;gktöveteli .  Ezért 
kelretkeznek jelentő:s , a közlekedési viszonyokra i'S kihaltó hótorlaszok az 

ún . Dálnoki-tetőn, vagy Réty-1\tla'ksa övezebében a Morgóné.l 
A peremi hegységgyűrű és a medence érintke'Ziési vonalán, napo nta 

válrtJa'kozó irányban fellépő hegy-völgyi szél kimondottan helyi j elentő

ségű a megye ·területéhez vis'Zionyítva i's . A helyi sze:ek csoportj ához sz:í

miltó Nemere ,azonban �túLlépi 'a m egye területJét, s amint köztudott, na
gyobb földi feilü}et!le rkirterj,edő, különböző légnyomású akciócentrumok 
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közti nyomáskÜilönbség kiegyenHtődési fol yamatának szerves, de a Kár
pátoktól ·keletre SIZ:águ'1dó CriliVat-höz képest kdseiblbméretű tartoz-é�a. 

A csaptadék a hőmériSéklettel egyűtit a gy.ailmr�alti él�t szempontj·ából 
l egfontosraJbb második éghaj rla:ti elem . Az év!i ártlagos osraipadék a megye 
területén 474

. 
és 1032  mm között válttakozik. Az ún. izohitéta vonallak a 

megye területének eróbellj es függőleges tagol/tsága iklüvetkezttében, az évi 
izoterma vonal:akhoz hasonlóan, élesen kinaj zolják a domborzra:t:i vi'szo
nyokraJt ( 1 .  sz. ábrra) .  Különrösiképpen jeUeg2Je:tes ·az évi csapadék a'laosony 
volta (500  mm-nél kevesebb) <a Felrs6-Há rC'ms 2Jélki medencének nyugatról 
a Bodoki hegJiség1től leá:myékol t  központi örve:aetében .  A csapadék kis ebb 
mennyirsége egyébk!ént a terljes Szépmező-Három.s�ék!i medencére csak 
úgy j eHemző, minrt a B arólti medencére, sőt kömyeZJetJéhez képest ra Bod

zafordul ói .medenoétben is kimutatthrató. 
A medence-j erHeg és a domborz,a;t együr1Jte� határsia nemcsa•k az évi 

csapadék térbe'li e1orszhirsában beszédes , hanem időibeli évi ·elosz:l'ásában 
is (4 . sz. ábra) . Az éghaj'loat végeredményben kontinentárfis jellegébő l  
követ!ke2lik a késrőtavraszi-tko.I�anyrári csapradélkmraximum, ami a már em

lített, leg·a,l'ább he:tenk!ént egymást követő dk.Ionos esőfrontokkal j:áró, 
nyári mon!Szun hartársa ; mig a téli hónapok cslapadékminimuma a téli 
monszun idöszakának eléggé kel,eties, száraz szelekkel j áró anticikionos 
periódusávatl azon"ts . 

A csapadékmennyi ségnek hiaV\1 n:kénti megosZillásában áltaLában jelen t

kezik a má rciusi másodl,agos minimum, ami a hagyományos.an is nyil
vántartott, máreiirus másodi iJ� fe.lében gy:a!kflri derült idöszak!natk rtuklj do

n íthta�tó (Sándor-József nrapi melegek) . Hason1óképpen észlelhető, az ok
tóberben hi:rter� en kelertire forduló, széljárással együtt jelentkező osz1 

anticiklonos,  napfényes időszakk1al együttjáró, második másodiagos csa
padékmi;nimum. 

A ké:sróta'VIa:szri-nyári os.apadé:kmaximumnark, ,a beérés előtti gabona

félék, va:am'int a továbbfrej lődésükhöz nagymennyis:égű vizet igénylő 
Iropás:nöiV.énye:k termresztlélse szempontjából egy�aránt nragy jelentős ége 
v:an . Az otkitórberi derÜilrt id ő  pedig a megye mezóg,azdarsági terményei kö
zö:tlt 1egj ei:entő'seibb helyen álló burgonya és cukorrépa b2·ta:lmdtás szem

pontjrárbó:l jelentős. Az sem meUékes, hogy .az évi csapadrékmennyriségnek 
mintegy 70 százJalérkrát, az áprilistől szerpternbe:rtig terj!edö tenyész...;]dő
szakiban kapja a termőfö ld (4 . sz .  ábrra) . 

A nyári erőrterijes fetlmelegedésből származó lolrális hözivarbarok és 
betörési hiidegfron<Dok okroz·ta torrenciális esők ra:lkatlmá·val ,  rövid idő al·att 
lehulló csapadék ( 1 9 7 1  július 2-án, Sepsis2Jentgy:örgy6n 82 , 1 mm csapa

dék hul.lütt, ami megkö2Jelitette az év legcs:apadékorslaibb hónapj·ána:k, jú-
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4. sz. á bra : Az évi csapadék havi megoszlása. F e kete súnnel jelezve a tenyész 
időszak hónapjai (ápr.-okt.) .  

niusnak, átl.ag 98-1 mm-es es'apadékmennyü1ségét) okozta meg-megismét

lődő károk a kibontakozó árvlzvédelmi gá<tépírtés, pabakosatornázás, Hlet
ve táv1a'till.:tg, völgyi viztárolók építése mellett, a 'természetes erdőfelüle
tek egyensúlya fenntartásána'k szükségességére is f1igyelmeztetnek. 

Az évi cs.apa:déikmennyiség, a:mint Sepsiszen tgyörgyön mért szélső
ségei mut1at.ják (1912-ben évi 924,0 mm, 1 929-ben 34.6 ,8  mm) a bőségestől 
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a k�mondottan aszáJyosnak minősíthető válltozatokig terjed. A csapadé
kos vagy aszá1lyos évék, hason�ókléppen a kimondomtan ,esős vagy sZJáraz 
őszök, a hosszú és bőséges hótakaróv:a:l j áró, vagy egésLJen enyhe, esetleg 
csaknem hátLan rtelek, sőt ilyen nJiarak-telek egymást köve1tő soroza1ta 
azonban semmiképpen sem éghajlatvárHozás, még osak nem is éghaj l at
ingadozás kövehl{ezménye, hanem az európali térség bizonyos övezeténe1k, 
melJibe természetesen országunkkal együtt megyénk irs beletJavtozik, ég

hajl1ati s,ajá<t:oss·ága. HasonJó sorozatos esetekről a megye 1terül,etén készült 
írásbeh fe'ljegyzések .a XVIII. század elejéig vi;sszamenően tanuskodnak. 
Ezt a jellegzetességet pedig mind

-
:a mezőgrazdaságnak, mind a vízgazdál

kodásnak f:igyelembe kell vennie . 

A közepes évi l'Sapadékmennyiségnél tapasz,talt eltérő értékekhez 
hasonló e:ltérésekkel j eilenrbkezik . a  télli hótalkaró, amelynek évi tartóssága 
egyébként, nagyjából az abszolut magasság növekedésével egyenesen 
arányos. Helyileg azonban a domborza'ti forrnák �tettsége bonyolítj1a az 
ös1sikJépet. Egyébként á'lt:alában, a Berecki havasok és a Bodzali hegység 

területén a nragyobbmennyiségű közepes éVIi csapadél{Jhoz képest, az esős 
napok viszony Lag . kisebb számra, a hegyvidéki övezetre jel�lemző kiadó
sabb esőnésekfie urtal . Ugyanitt természetesen a halVas napok száma is 
emeJkedettebb .arányú, 1aJ<ércs:ak a felhőzet, amelyet a levegő hőmérsék
lete és nedvessége befolyá1Sül .  

1 0  

9 

8 .  

1 
6 
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4 

3 ·  

2. 

1 

0 ��--��--��--���-r--r--r_,, 
l. IL ll!. IV. V. VI. VII. VII!. IX. X. XI. lCII .  

5 .  sz. ábra : A felhőzeet évi járása 

A felhőzet évi mene

tében a tengerszint fel�ti 

magasságtól függetlenül a

zonos jérás mutatlmzik (5 .  

sz.  ábm), erőteljes téli-ta

Vlaszi maximummal (átla
gos borultság 75 s záLJalék 

körüli) , me'lyet a márciusi 

derült idősztak minimuma 

szakít meg (55-60 száza-

1ék) . A minim um a nyár

végén következik be (4 0 

sZJáz,aiék) és á tnyúlik a 

c se;padék\szegény 

oktáberr'e ,is .  

derült 

A ködös napok száma elsősorban a magas, keleti hegységperem kör
zetében jelentős . A medencében gyaluan mint mikrokldmatikus j e lenség, 
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az alacsony kaszMó-legeW-árterületen sL.ámo ttevőbb. Az erre vonatkozó 
mérések azonban hiányoznak. 

A földraj zi-természem tényezők és a leírbaknál számosabb éghaj lati 
elem-variánsok bonyoluH összjé,tékaként áll össze Kovászna megye vál
tozatos-harmónikus felépítettségű területének, az ország egészébe szer

vesen beiUeszkedő, egyben mégis egyed i jeHegzetességekkel i's j elentkező 
éghajl1a:ti képe. 

Vllős zivatarfelhő (Cumulonim bus incus) előtérb e n  a Ilodoki hg. 1200 m körüli 
főgerince 

Fotó : Kónya A. 
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