
1969 nyarának időjárása 

A z elmúlt nyár a szokásosnál hűvösebb, napsütésben szegényebb volt. A júliusi 
szárazság ellenére az időszak csapadékosnak mondható. 

A rendkívül száraz májust az átlagosnál hűvösebb, borultabb és csapadékosabb jú
nius váltotta fel. A havi középhőmérséklet 0,6—2,0 fokkal volt a sokévi átlag alatt. 
A lehűlés azonban nem egyfolytában tartott, hanem három periódusban lépett fel. 
A hó eleji lehűlés 2-án érte el mélypontját, utána lassú felmelegedés kezdődött 19-ig. 
Ekkor több helyen észleltek 30 fokot meghaladó felmelegedést. A z ekkor kezdődő le
hűlés 22-éig tartott, s 24-én ismét megközelítette a hőmérő higanyszála a 30 °C-ot. 
A 26-án kezdődött harmadik hűvös periódus áthúzódott a következő hónapra. 

Azt lehet mondani, hogy a hónap folyamán az ország területén majdnem minden 
nap esett valahol. A havi csapadék összege az ország legnagyobb részén meghaladta 
a 100 mm-t. Legcsapadékosabb volt a Baja—Turkeve—Makó által alkotott háromszög, 
továbbá Kecskemét, Jászapáti, Sopron, Magyaróvár, Farkasgyepü és Dobogókő kör
nyéke. Itt a havi csapadék összege meghaladta a sokévi átlag kétszeresét. A z átlag
nál kevesebb csapadék csupán az ország északkeleti sarkában és Szentgotthárd térsé
gében hullott. . 

A hónap folyamán igen gyakran volt viharos szél. De jelentősebb viharkárról nem 
érkezett jelentés. Jellemző még a hónapra a magas légnedvesség. A havi középérték 
általában 70—80% között változott. 

Július jóval szárazabb volt a szokásosnál. Ugyanakkor a felmelegedés is az átlag 
alatt maradt 1—1,5 fokkal. A hónap első két napján még folytatódott az előző havi 
hűvös periódus. Majd rövid felmelegedés után igen erős lehűlés következett. Ez a hű
vös, csapadékos időszak 17-ig tartott. Ezután a hónap végéig mérsékelten meleg, szá
raz időjárás uralkodott. A legnagyobb felmelegedés 24—29 között volt 32—35 °C-os 
értékkel. 

A csapadék zöme a hónap első felében esett. Havi összege az ország legnagyobb ré
szén nem érte el a sokévi átlagot. Különösen száraz volt a Dunántúl északnyugati fele, 
ahol a havi összeg az átlag egy negyedét sem érte el. Csapadékos területek csak a 
Tiszántúlon, a Mátra és Börzsöny körzetében, a Csepelszigeten és a Mecsek vidékén 
voltak. E helyeken a havi összeg meghaladta a sokévi átlagot. 

E hónapban is gyakori volt a szélvihar. A mezőgazdaságban többfelé jelentős kárt 
okozott. 

Augusztusban ismét visszatért a hűvös csapadékos időjárás. A hónap eleje még szá
raz volt. 7-én hűvös, óceáni légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét kiadós csapa
dék kíséretében. 13-a után néhánynapos felmelegedés lépett fel 30—32 °C-os maximu
mokkal. De már 14-én záporokkal, zivatarokkal kísért változékony időjárás volt 22-ig 
Ezután a hónap végéig igen hűvös időjárás uralkodott, 4—8 fokkal hűvösebb az át
lagosnál. 

A csapadék nagy része a hónap második felében hullott le. 21—28 között ország
szerte minden nap esett. Gyakoriak voltak a záporok és zivatarok is. Legcsapadéko
sabb volt Marcali—Pécs—Baja—Szekszárd térsége, a Szeged—Kecskemét—Szolnok— 
Miskolc—Tokaj mentén húzódó sáv és Berettyóújfalu környéke. E területeken a havi 
csapadék összege meghaladta az átlag kétszeresét. Nem érte el a havi csapadék ösz-
szege a sokévi átlagot Budapest—Tatabánya, továbbá Záhony—Nyíregyháza—Debre
cen—Mátészalka térségében. 

Viharos erejű szél csak a Dunántúlon és a Kékestetőn fordult elő. E hónapot is je l
lemezte a szokatlan párás időjárás. 

összegezve: az elmúlt nyár növénytermesztés tekintetében igen kedvező volt. A szá
raz tavasz szorongásait egyszeriben reménykedés váltotta fel, s gazdag termés elé né
zett az ősz a mezőgazdaság minden ágában. Igaz, hogy a kevés meleg és napfény 
miatt a vegetáció 2—3 hetet késett. Ez azonban sokszorosan megtérült. 

A z erdőgazdálkodásban is pozitívan kell értékelni az elmúlt nyár időjárását. A cse
metekertekben a tavaszi szárazságot túlélt csemeték megerősödtek. Vontatott volt a 
növekedésük, de augusztus végén már látszott, hogy jó minőségű szaporító anyagot 
emelhetünk ki. Sajnos a fenyők vonatkozásában a nyár nem sokat segített, s abból 
jelentős hiánnyal kell számolni. 

Az erdősítések kevesebb kárt szenvedtek. A bőséges júniusi csapadék idejében ér
kezett, s még a gyengébb talajokon is jó eredmény ígérkezik. Igaz, hogy a gyakran 
fellépő heves záporok helyenként vízmosásokat okoztak. Az így jelentkezett kár azon
ban elenyésző. 
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VI. 

Havi középhőmérséklet, °C 17,7 17,5 16,4 17,6 18,1 18,3 18,4 17,6 17,8 17,9 18,0 12,3 

VI. 

Eltérés a sokévi átlagtól —1,0 —1,5 —1,3 —1,5 —1,3 —1,5 —1,2 —1,1 —1,3 —1,8 —1,4 —0,6 

VI. 

Abszolút max. 
°C . . 29,6 28,8 27,3 28,3 29,8 30,0 29,6 29,4 29,8 28,0 29,5 21,8 

VI. 

Abszolút max. 
nap . 24 24 24 18 19 19 19 25 25 19 19 19 

VI. 
Abszolűt min. 

°C . . 9,6 8,4 7,4 10,2 8,5 8,7 8,0 7,3 6,0 8,4 8,3 5,5 VI. 
Abszolűt min. 

nap . 6 30 3 4 4 4 4 4 28 4 28 30 

VI. 

Havi csapadékösszeg, mm 98 129 106 124 8 0 124 121 135 71 103 113 135 

VI. 

Eltérés a sokévi átlagtól + 30 + 50 —4 + 56 + 6 + 55 + 53 + 50 —10 + 27 + 39 + 22 

VI. 

Napsütés havi összege, óra 208 203 — 237 179 217 200 167 177 202 195 180 

VII. 

Havi középhőmérséklet, °C . . . . 20,7 20,5 18,9 20,3 21,1 20,6 21,0 20,2 20,2 20,3 20,3 15,0 

VII. 

Eltérés a sokévi átlagtól —0,1 —0,5 —0,7 —1,0 —0,6 —1,4 —0,8 —0,6 —0,8 —1,6 —1,3 —0,2 

VII. 

Abszolűt max. 
°C . . 33,6 34,7 33,4 31,9 34,5 33,0 32,7 33,1 31,0 31,1 32,6 25,7 

VII. 

Abszolűt max. 
nap . 27 28 28 27 27 27 26 26 26 27 27 27 

VII. 
Abszolút min. 

°C . . 9,6 7,8 6,8 8,9 11,1 9,2 9,8 7,6 8,3 8,5 8,7 6,0 VII. 
Abszolút min. 

nap . 16 

28 

—39 

9 2 9 9 9 15 15 16 16 16 1 

VII. 

Havi csapadékösszeg, mm 

16 

28 

—39 

8 41 45 44 45 37 31 69 60 48 85 

VII. 

Eltérés a sokévi átlagtól 

16 

28 

—39 —68 —66 —18 —9 —7 —15 —35 + 6 + 3 —9 + 1 

VII. 

Napsütés havi összege, óra 315 307 — 317 226 306 285 286 277 289 269 281 

VIII. 

Havi középhőmérséklet, °C . . . . 18,5 18,4 17,2 18,6 19,3 19,2 19,4 18,4 18,8 19,1 19,3 13,6 

VIII. 

Eltérés a sokévi átlagtól —1,4 —1,9 —1,5 —2,0 —1,4 —2,0 —1,6 —1,5 —1,4 —1,7 - 1 , 5 —1,4 

VIII. 
Abszolút max. 

°C . . 31,2 30,8 31,3 30,2 31,5 31,7 31,5 .32,4 31,3 31,8 30,9 23,6 

VIII. 
Abszolút max. 

nap . 14 14 14 14 14 14 3 3 14 14 14 3 VIII. 

Abszolút min. 
°C . . 9,1 7,5 5,6 7,9 9,0 6,6 8,8 8,1 6,3 7,0 8,6 5,4 

VIII. 

Abszolút min. 
nap . 27 29 30 29 29 29 29 

93 

11 30 11 11 27 

VIII. 

Havi csapadékösszeg, mm 69 111 147 113 54 145 

29 

93 168 

+ 102 

52 90 61 119 

VIII. 

+ 11 + 40 + 59 + 57 + 4 + 99 + 50 

168 

+ 102 -̂ =20 + 29 + 15 + 35 

VIII. 

212 191 — 208 189 210 210 211 205 219 219 197 



A termelés és szállítás a dolog jellegénél fogva kis lemaradást szenvedett. Június
ban és augusztusban az utak erősen feláztak és ez akadályozta a szállítást. A lema
radás azonban nem jelentős, s szárazabb ősz esetén könnyűszerrel pótolható. 

Erdővédelmi vonatkozásban a szövőlepkéről és a lisztharmatról kell megemlékezni. 
Mindkettőnek igen kedvezett az időjárás. A szövőlepke most már mindenevővé kezd 
alakulni, és a gyümölcsösök után az erdei fákat is egyre nagyobb mértékben lepik el. 
A hűvös, párás időjárásban a lisztharmat mindenütt fellépett. Alig látható olyan tölgy
csemete, amelyet ne támadott volna meg. A z ellene való védekezésre jobban fel kell 
készülni. 

Vadgazdasági vonatkozásban az elmúlt nyár időjárása határozottan kedvező volt. 
A vad minden időben bőséges táplálékhoz jutott. 

Ha az időjárás kedvező termesztett növényeink részére, akkor kedvező az a gyom 
számára is. Így az ápolási munkák mind a csemetekertben, mind az erdősítésekben 
lényegesen emelték a költségeket. A z ápolást augusztussal nem lehet befejezni. A z 
ősz még újabb gyomokat érlel, s csak a jövő évi munkákat nehezíti a látszat-taka
rékosság. 

Dr. Papp László 

c 
Fatömeg és fatermési táblák gyertyánra. Fedor Korsun t öbb fatömeg és fatermési 

tábla megszerkesztése után újabb jelentős munkával jelentkezett: fatömeg és fatermési 
táblát készített Csehszlovákia gyertyánosaira. A z új táblák az ottani viszonyokra j o b 
ban használhatók, mint az eddig alkalmazott Krüdener-fóle fatömeg-, és a módosí tot t 
Feistmantel-féle fatermési táblázatok. 

A z új fatömegtábla a törzsfatömeget, a vastagfatömeget (7 cm felettit), az összes 
fatömeget és a kóregszázalékot tartalmazza. A különböző fatömegeket exponenciális 
egyenletekkel számították ki, az egyenletek állandóit a legkisebb négyzetek módsze
rével határozták meg 1728 fa mérési adatai alapján. 
A törzsfatömeg egyenlete, ahol D = dll3 + 1 az átmérő, a V a famagasság: 

jj^ _ 0,028273 • 7_)(2.6306 - o , 2 8 4 9 . l o g _ p>-(o,3212 + 0 , 3 5 4 5 . l o g Vj 

A vastagfatömeg képlete: 
Hh = 0,6605 • (Hk - O.OIO)1-0927 

Az összes fatömeg egyenlete: 
Hs = 1,2747 
A kéregszázalék képlete : 
P* = -

^ ( o , 9 2 + 0,0288 • lOg Hfc) 

32,941 

£)0, 2919 T 7 0 , 1 7 5 2 

A gyertyán fatermési táblát Csehszlovákia különböző vidékein felvett 276 kísérleti 
terület adataiból szerkesztették. A z adatfelvétel és feldolgozás módszerét korábbi ta
nulmányában, a tö lgy fatermési táblák közlésekor ismertette a szerző. A z egyes fa
termési osztályok állományszerkezeti adatait matematikai képletekkel számították ki, 
amelyek állandóit szintén a legkisebb négyzetek módszerével állapították meg. A I I I . 
fatermési osztály főállományának adatsorait az alábbi egyenletek segítségével számí
tották ki : 
Átlagmagasság: 

ahol T = az életkorral. 
Átlagos átmérő: 

V- rp 2 

20,1664 + 0,7381 -r+0,04742 1 2 

R 
D = 

1,9787 + 0,0299-7?' 
ahol R = T— 6, mivel a I I I . fatermési osztály átlagmagassága 6 éves korban éri el a 
mellmagasságot. 


