
hivatását, ezt a létjogosultságot azonban nem a magántulajdon 
megbolygatására kell felhasználni. 

A kérdés megoldására készséggel szolgálok véleménnyel. 
Szándékosan nem írtam le a „tanáccsal" szót, mert 1918—19 
óta meggyűlöltük ezt a szót. Akkor ugyanis a „Tanácsok"-nak 
az volt az alapelvük, hogy „ami a tied, az az enyém, ami az 
enyém, az nem a tied". Én pedig a tulajdonjogot mint az állam 
alapját védem. Er re kérem erdőbirtokosainkat is. 

A talajok felfagyásának meteorológiai 
tényezői. 

Irta: Ijjász K i v i n . 

A talajok felfagyása nagyon gyakori jelenség a késő őszi 
és a kora tavaszi időkben, amikor gyakran súlyos károkat okoz 
a növénytenyésztőnek. 

Mivel a növénytenyészettel kapcsolatban nagy fontosság
gal bír a felfagyás jelenségének ismerete, természetes, hogy az 
agrometeorológia már régóta figyelemmel kiséri e tüneményt. 

A talajok felfagyására vonatkozó megfigyelésemet dr. 
Réthly Antal meteorológiai intézeti aligazgató felszólítására 
1931. év őszén kezdtem meg. 

Mivel a fagykárok különböző jelenségeinek elnevezéseit 
nem mindig használják helyes értelmezéssel, — ami félreérté
sekre és zavarokra vezethet, — úgy gondolom, hogy nem lesz 
érdemtelen, ha a felfagyásra vonatkozó megfigyeléseim ismerte
tése előtt, előbb rövid összefoglalásban tisztázom a növény
tenyészettel kapcsolatos fagykárjelenségek fogalmait. 

A növénytenyészettel kapcsolatos fagykárok, a meteoroló
giai elemek (I.) növényélettani és (II.) talajfizikai hatásán 
alapulnak. 

A növényélettani hatáson alapuló fagykárokat a szak
közönség „elfagyás vagy kifagyás", „megfagyás vagy le
fagyás" és „felfagyás" elnevezések alat t ismeri. Ezen jelensé
geknél az éghajlati tényezők ha tása következtében a növények 
sejtjei olyan élettani változáson mennek keresztül, amelyek 
vagy a növények teljes pusztulását okozzák, — amit „elfagyás
nak vagy kifagyásnak" (Erfrieren) nevezünk, — vagy csak 



egyes részeinek megbetegedését, esetleg pusztulását idézik 
elő, — amit ,,megfagyásnak vagy lefagyásnak" mondunk. 

Az „elfagyás vagy kifagyás" jelensége nincs okvetlen 
nulla C° alatti hőmérséklethez kötve. Az eddigi tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy ez már + 1 , + 2 C°-on is bekövetkezhet. 

Az elfagyás a hőmérsékletre nagyon érzékeny növények
nél szokott bekövetkezni. A nulla C" körüli hőmérséklet meg
zavarja ezen növények anyagcsere körfolyamatát, ami ezek el
pusztulását vonja maga után. 

A „megfagyás vagy lefagyás" tüneménye már tényleges 
fagykár, mely csak nulla C° alatti hőmérsékletnél állhat elő. 
Ennél a jelenségnél a sejtekben lévő víz a hideg hatására ki
húzódik a sejtekből és a sejtközi üregekben megfagy, minek 
következtében ezek a növényrészek megmerevednek. A jéggé 
vált, folyékony víz elvonása a sejtekben mélyreható, káros el
változásokat okozhat. Ha a fagyásállapot hosszabb ideig tar t , 
vagy a megfagyást hirtelen felmelegedés követi, akkor a 
növényrész többnyire elpusztul. Azonban, ha a fagyás csak 
rövid ideig t a r t és a felengedése is lassú egyenletességgel törté
nik, akkor a növényrész a fagyást könnyen kiheveri. 

A fiziológiai fagykár jelenségek tehát a meteorológiai ele
meknek a növények szervezetére gyakorolt hatásaként kelet
keznek, amit a növények színváltozása is feltűnően jelez. 

A hidegnek növényélettani hatáson alapuló fagykára még 
a fagyrepedés is. Ezen jelenség a vastagabb fatörzseknek hő-
okozta részleges térfogatváltozása következtében előállott hosz-
szanti repedésekben nyilvánul. 

A fagykárok második csoportja a meteorológiai elemek 
talajfizikai hatásán a lapul mely a „felfagyásnak" nevezett 
(Auffrieren) jelenségben mutatkozik. Ennél a tüneménynél a 
talaj mechanikai mozgása eredményezi a kárt, mely a növé
nyeknek a talajból való kiemelésében és gyökereinek megszag-
gatásában mutatkozik. 

Megfigyeléseimmel a „felfagyás" jelenségét vettem vizsgá
lat alá és külön e célra készített mérőeszközökkel állapítottam 
meg a talaj függőleges mozgását. A mérőműszert, melyet „fel
fagyásmérőnek" nevezek, Fleischmann Rudolf elgondolása 



/. k(;i>. Talajfelfagyásmérő. 

után készítettem, ki ezt a kompolti növénykísérleti telepen 
hasonló céllal alkalmazta. A felfagyásmérőt (lásd 1. sz. k é p ) a 
brandmajori meteorológiai állomás nyiltterületi műszerkertjé
ben helyeztem el. 

A felfagyásmérő két drb, egymástól másfél méter távol
ságra a fagyhatáron alul beásott 15X15X210 cm. méretű, föl
felé keskenyedő szelvényű oszlopból áll, melyeknek a talajból 
kiemelkedő végei egy gondosan beszintezett 15X60 mm. ke
resztszelvényű laposvassal vannak összekötve. A laposvas 
három helyen át van lyukasztva, melyekben a talajra helyezett 
mércék milliméter beosztású pálcikái mozognak. A mércék 
aluminiumból készültek és egy 10 cm. átmérőjű tányérban vég
ződnek. A tányér alsó részéből 3 cm-es tüskék állnak ki, melyek 
a mércének a talajhoz való rögzítését biztosítják. 

A felfagyásmérő úgy működik, hogy a talajra helyezett és 
a tüskéi segítségével vele fix összeköttetésbe hozott mércék 
tányérja pontosan követi a talaj fagy okozta függőleges mozgá
sait, melynek nagysága a tányérra merőlegesen álló pálcák 
milliméter beosztása segítségével a talajmozgásoktól függetle
nített laposvas felső élénél leolvasható. 

A mércék helyzetét naponként, az esti és a reggeli ész
lelésnél feljegyeztem és a két adat különbsége szolgáltatta milli
méterekben a függőleges talajmozgás nagyságát. A leolvasáso
kat tizedmilliméter pontossággal állapítottam meg. 

A méréseket három különbözőképpen kezelt talajon végez
tem. A felfagyásmérő alatti terület % részét minden ősszel fel
ásattam, Vá-át pedig begyepesítettem. A felásott terület felét 
mohával takar tam le. A mércéket az így előkészített talajokon 
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helyeztem el. A mohás területen álló mérce tányérja a moha 
alatt, a földön feküdt. 

Az 1931. és 1932. évek telén észlelt felfagyásokat köny-
nyebb áttekinthetőség miat t csak a vele legszorosabb összefüg
gésben lévő meteorológiai elemekkel ábrázoltam együtt (lásd 
1—8. ábra ) . A grafikonokhoz felhasznált coordináta tengely
rendszer abszcisszájára a napokat, ordinátájára pedig a hozzá
tartozó extrémhőmérsékleteket egész és tizedfokokban (1 be
osztás = 1 fok), a csapadékot milliméterekben (1 beosztás 
= 10 mm.) raktam fel. 

A felfagyásokat könnyebb szemlélhetőség és erősebb ki-
domborítás miat t tízszeresen nagyítva ábrázoltam. Vagyis min
den egész beosztás 1 mm-es talaj emelkedésnek felel meg. A tor
zítva felrakott felfagyások ábráit sötétre színeztem és kisbetűk-



Í93i. év február és március havi felfagyások gráf ikonjai. 

kel jelöltem meg (a, b, h, i, s tb.) , a csapadékot (csak eső) szag
gatot t vonalú oszlopokba írt „ E " betűvel, a maximális hőmér
sékletet kétpontos vonallal és „max" felírással, a minimum hő
mérsékletet szaggatott vonallal és „min" jelöléssel láttam el. 
A 2—3. és a 4. sz. grafikonokon még a talaj fagyottságának a 
mélységét is feltűntettem, melynek alsó ha tárá t naponként a 
reggeli észlelés előtt leásassál állapítottam meg. A talaj fagyott
ságának megmérését közvetlen a felfagyásmérő körül végeztem 
és nagy gondot fordítottam arra, hogy a leásás mindig eredeti 
s t ruktúrájú talajban történjék. A fagy réteg vastagságainak 
megállapításánál figyelembe vettem a műszerkertben lévő talaj
hőmérők adatait is. De ezek inkább csak ellenőrző adatokat 
szolgáltattak, mert fix mélységük miat t nem muta tha t ták a 
fagyréteg állandó ingadozásának cm-es változásait. A talaj 



Az 1932. év december havi éx az 1933. év január havi felfagyások grafikonjai. 

fagyottságának alsó határá t az ábrákon teljes vonallal és „ F " 
betűvel ábrázoltam. A grafikonok mellé írt dátum a megfigyelés 
évét és hónapját jelöli meg. 

A grafikonok már egyszerű rátekintésre is megmutatják 
a felfagyások közvetlen okait és szabályszerűségeit, a felfagyá
sokhoz tartozó táblázatok pedig a többi meteorológiai elemek 
kapcsolatait adják meg. Éppen ezért feleslegesnek és hosszadal
masnak is tartom a grafikonokat egyenként tanulmányozni, ha
nem azonnal rátérek az általános szabályszerűségek levonására. 

A grafikonokból láthatjuk, hogy mikor az extrém hőmér
sékletek görbéje magasan jár , vagy emelkedő tendenciát mutat , 
felfagyás még akkor sincs, ha a talaj kellő nedvességgel ren
delkezett, vagyis, ha előzőleg csapadék volt. (Lásd 1. ábra. 1931 
dec. 4—8, vagy e hó végén, továbbá 2. ábra. 1932 jan. 1-ső nap
jai, vagy 4. grafikon. 1932 márc. 10-ig és e hó végén, úgyszin-
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tén 7. ábra. 1933 febr. eleje és vége, valamint a 8. ábra. 1933 
márc. 15. és 20. között stb.) 

Ellenben alacsony hőmérsékletnél, különösen ha előzetesen 
csapadék volt, a felfagyás azonnal előállt. (Lásd 1. grafikon. 
1931 dec. közepe, vagy 2. ábra. 1932 jan. 10-től „a", „b", „c", 
„d", stb. felfagyások, úgyszintén a 4. ábra „a" felfagyása, vagy 
5. ábra. 1932 dec. 10-iki „h" felfagyás, stb.) 

Ha viszont a talaj nem rendelkezett elegendő nedvességgel, 
akkor dacára a hőmérséklet süllyedésének, felfagyás vagy nem 
volt, vagy csak jelentéktelen maradt . (Lásd 3. ábrán. 1932. év 
febr. 14—22. között, vagy 1932. év dec. 19-től stb.) 

Leggyakoribb a felfagyás akkor, ha a nappali és az éjjeli 
hőmérséklet között nagy különbség mutatkozik, vagyis, mikor 



az erős nappali felmelegedéseket erős éjjeli lehűlések követik, 
ami különösen a késő őszi és a kora tavaszi időkben gyakori. 
(Lásd 1931. év dec. „h", „c", „d" felfagyása, vagy 1933. év 

februári „a", ,,b", „c", vagy a márciusi „a", „ b " , „ s " fel
fagyások). 

A legnagyobb felfagyás 1931. év dec. hó 12-én (lásd 1. sz. 
grafikon) és 1933. év jan. hó 21-én (6. sz. grafikon) követke
zett be 7 mm-es emelkedéssel. A felfagyást mindkét esetben 
kisebb csapadék után beállott erős hőcsökkenés okozta. Ebből 
is láthatjuk, hogy a felfagyást legjobban a talaj nedvesség
tar talmának a mindenkori hőmérséklethez való viszonya be
folyásolja. Vagyis minél nedvesebb a talaj és minél hirtelenebb 
a hőcsökkenés, annál nagyobb a felfagyás tüneménye is. 

Az 1931—1932. évek telén dec. hóban 9, januárban 15, 
februárban 7 és márciusban is 7 esetben volt felfagyás. Vagyis 
a két év összes felfagyásának 25%-a decemberben, 39% -a 
januárban, 18%-a februárban és 18% -a márciusban volt. A fel
fagyások 25%-a tehát az év utolsó és 75%-a az év három első 
hónapjára esik. 

A felfagyásokra a csapadékon és a hőmérsékleten kívül 
kihatással lévő meteorológiai elemeket a grafikonok felfagyásai 

I. sz. táblázat. 
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szerint foglaltam össze. A táblázatokból helyszűke miat t csak 
az 1931. év dec. hó 12-iki „h" jelű felfagyáshoz tartozót tudom 
bemutatni. 

A táblázatból láthatjuk, hogy emelkedő hőmérsékleti irány 
mellett felfagyás még 8 mm-es csapadék után sem keletkezett. 
Süllyedő irányú hőmérséklet ellenben már 0.8 mm-es csapadék 
után is 7 mm-es emelkedést okozott. A felfagyás tehát elsősor
ban a hőmérséklet és a csapadék kölcsönös hatása. A többi 
meteorológiai elemek csak közvetett módon befolyásolják a fel
fagyásokat és hatásuk csak annyi — amennyiben a hőmérséklet 
és a csapadék kialakulásában közreműködnek. 

Mindezekből megállapíthatjuk, hogy a felfagyások elsősor
ban a hőmérséklettel és a csapadékkal, illetőleg a talaj nedves
ségtartalmával vannak a legszorosabb összefüggésben. Ez ter
mészetes is, hiszen a felfagyás jelensége nem egyéb, mint a 
talajban felraktározott víz megfagyása és a fizika törvényei 
értelmében való térfogat-növekedése. Tudjuk, hogy a víz folyé
konyan sűrűbb, mint szilárdan, ami azt jelenti, hogy meg
fagyva térfogata megnövekszik. Ha már most tekintettel va
gyunk arra, hogy megfagyva a víz térfogata 9% -kai nagyobbo
dik;, akkor minden nehézség nélkül elképzelhetjük, hogy sok 
nedvességet tartalmazó talajokon a fagyok következtében be
álló térfogatváltozás, vagyis a felfagyás, mennyire igénybe 
veszi a növények gyökérzetét és a földből való kiemelésével és 
elszaggatásával esetleg mily óriási károkat okozhat. 

Két évi megfigyeléseimnél ugyan a felfagyások nem mutat
nak ilyen veszélyt. Ugyanis ha feltételezzük is azt, hogy a fel
fagyások a növényeket minden esetben megemelik, akkor is az 
összegezett felfagyások nagysága 1931. év decemberében 23 
mm, januárban 24 mm, februárban 13 mm és márciusban 6 mm 
volt. Az 1931—32 telén elméletben a maximális kiemelés tehát 
csak 66 mm-t te t t ki, ami a felfagyások hónapjaira elosztva, 
havi 16.5 mm átlag kiemelésnek felel meg. 

1932—33 telén viszont az összegezett felfagyások nagy
sága a következőképp oszlott meg: decemberben 11 mm, 
januárban 29 mm, februárban 25 mm és márciusban 22 mm. 
Négy hónap alatt összesen 87 mm volt a talaj maximális fel-



emelkedése, ami 21.8 mm átlagos havi felfagyásnak felel meg. 
összevetve már most a két tél talaj mozgásának havi átlagérté
keit, megkapjuk, hogy megfigyeléseim ideje alatt a téli hóna
pok átlagos havi felfagyása 19.2 mm, vagyis kereken 2 cm volt. 

A felfagyás ezen átlagos adata csak sekély gyökérzetű 
növényeknél jelent komoly veszedelmet (mezőgazdasági növé
nyek), míg mélyebb gyökérzetű növények (erdei facsemeték) 
ezt a megemelést, ha megsínylik is, de nagyobb részben ki
heverik. 

A 2 cm-es átlagos havi felfagyás is azonnal lecsökken, ha 
meggondoljuk, hogy kisebb felfagyásoknak a növények leg
gyakrabban ellenállnak és nagyobb felfagyásoknál sem egyenlő 
a felemelés a talajmozgás nagyságával. Az átlagok számításá
nál viszont mindig a megfigyelt teljes talajmozgást vettem 
figyelembe és a havi felfagyások nagyságát ezek összegezésével 
nyertem. Számításba vettem továbbá azokat a talajmozgásokat 
is, amelyeknél visszaesés nem következett be és a felhúzott 
talaj több napon át mozdulatlanul a megfigyelt magasságban 
állt. Önmagától értetődik pedig, hogy a növények megemelése 
szempontjából ezek az adatok teljes mértékben nem vehetők 
figyelembe. A kihozott átlagos talajmozgásnak a növények fel
emelésénél szerepet játszó értékeként — az elmondottak miatt 
— így legfeljebb 50% jöhet számításba. A levezetett havi fel
fagyás átlagértéke így l cm-re csökken. 

Mindezek ellenére nem szabad lebecsülnünk a felfagyások 
károsításait, hiszen szomorú adatok állanak rendelkezésünkre 
pusztításairól. Inkább azt mondhatjuk, hogy két év megfigyelé
seinek eredménye megközelítőleg sem elegendő általános ér
vényű eredmények levonására, hanem még további megfigye
lésekre van szükség. 

A felfagyás, — mint azt a 2, 3 és 4-es számú grafikonok 
fagyásvonala is mutatja, — független a talaj mélyebb rétegei
nek fagyottsági állapotától és ez a tünemény bármily mélyen 
fagyott talaj felületén is előállhat. Ez annak a következménye, 
hogy a fagyréteg felengedése egyidőben alulról és felülről tör
ténik, viszont a megfagyás mindig a felszínről indul ki. Mindez 
természetes is, hiszen a talaj felülete közvetlen-ki van téve a 



meteorológiai elemek hatásának és fokról-fokra követi ezek pil
lanatnyi változásait. (Lásd 2. ábra. 1932 jan. 10—20-ig stb.) 
A mélyebben fekvő talajrétegek a rossz hővezetés következté
ben ellenben csak hosszantartó hatásokra reagálnak és ezért 
időben megkésve követik a felszíni rétegek változásait. 

Minden fagyrétegnél elképzelhetünk két olyan vonalat, 
melyek azt a fagymentes részektől elválasztják. A vonalakat alsó 
vagy felső fagyásvonalnak nevezem, a szerint, hogy a fagyréteg 
melyik részén vannak. 

A fagyásvonalak nagy szerepet játszanak a felfagyások 
kártételeiben. 

A fagyásvonalak a meteorológiai elemek hatása alatt 
állandóan változtatják helyüket és hol emelkednek, hol süllyed
nek. Míg a felső fagyásvonal csak lefelé, addig az alsó fagyás
vonal a fagyásnál lefelé, az olvadásnál fölfelé mozog. A két 
fagyásvonal mozgási iránya az olvadásnál tehát ellentétes, a 
fagyásnál egyirányú. 

Hosszantartó erős fagyokat követő olvadásnál a felső 
fagyásvonal annyira lesüllyedhet, hogy egy újabb hőcsökke-
nésre pillanatnyilag már nem reagálhat, amiért a felszínen, az 
alsó rétegtől függetlenül, egy újabb fagyréteg alakul ki. A ta
lajban ekkor két fagyréteg helyezkedik el, két-két fagyás-
vonallal, melyek között egy fagymentes réteg van. Ha a hő
mérséklet tovább süllyed, akkor a felszíni fagyréteg alsó 
fagyásvonala eléri az alsó fagyréteg felső fagyásvonalát és a 
két fagyréteg egybeolvad. 

A felső fagyréteg önálló kialakulásával magyarázható csak 
meg, hogy a felfagyás jelensége mélyen fagyott talaj felületén 
is előáll. Ez leginkább tavaszkor gyakori, amikor hosszantartó 
erős fagyokat hirtelen felmelegedés, illetve erős hőmérséklet
ingadozás követ. Ilyenkor csak a talaj felszíne reagál a gyors 
változásokra és dacára a mélyebb rétegek fagyottságának, be
következik a felfagyás. (Lásd 1932. év febr. és márc. fel
fagyások. ) 

A felfagyásnak a növénytenyészetre való hatása a fagyás
vonalak elhelyezkedésével van szoros összefüggésben. Neveze-



tesen, aszerint, hogy az alsó fagyásvonal a növények gyökerei 
fölött, közepén vagy alatta helyezkedik el, elősegíti vagy közöm
bösíti a felfagyás károsítását. 

Ha a talajban csak egy fagyréteg van (pl. őszkor), akkor 
a fagyásvonal hatása a következő lehet: ha az alsó fagyásvonal 
a növények gyökerei fölött helyezkedik el, akkor a fagyás kis 
felületre ható emelőerejének a növénygyökerek ellenállnak. Ha 
ellenben az alsó fagyásvonal lejebb húzódik és a talaj a növény
gyökér közepéig lefagy, akkor a felfagyás nagy gyökérfelületre 
ható emelőereje a gyökereket egy bizonyos ponton túl elsza
kítja és a növényeket a földből kiemeli. Ha az alsó fagyásvonai 
a növények gyökerei alá hatol, akkor a talaj felemelkedése az 
egész növényt megemeli. E két utolsó jelenség többszöri meg
ismétlődése a növényeket a földből teljesen kidobhatja, melyek 
aztán a nap és a szél hatásának védtelenül kitéve, rövidesen el
pusztulnak. 

Két fagyréteg esetén a felfagyás hatása aszerint változik, 
hogy a növények gyökerei mennyire vannak az alsó fagy
rétegbe ágyazva. Ha ugyanis az alsó fagyréteg csak a gyökér
végeket fogja magába, akkor a felfagyás a gyökereket elszag
gatja. Ha ellenben a növények teljes gyökérzettel fekszenek az 
alsó fagyrétegben, akkor a fagy által a talajba cementált gyö
kerek a talaj felületén keletkezett felfagyásnak ellenállnak. 

A felfagyások károsítása tehát a fagyásvonalak fekvésétől 
függ. Egy fagyréteg esetén mindig nagyobb a károsítás, mint 
kettőnél. Mivel pedig normális időjárási menetet véve, termé
szetszerűleg őszkor a talajban leggyakrabban csak egy fagy
réteg van, ezért az őszi felfagyások a növénytenyésztésre min
dig veszélyesebbek, mint a tavasziak. 

Természetesen eddigi megfigyeléseim még nem elegendők 
végleges érvényű szabályok levonására, hanem a fagyásvonalak 
ingadozásait és a felfagyás kártételeiben való szerepét még 
további kutatások vannak hivatva igazolni. 

A különbözőképpen kezelt talajok felfagyásainak eredmé
nyeit táblázatokba foglaltam, melyekből azonban helyszűke 
miatt csak az alábbit tudom bemutatni.' 



II. sz. táblázat. 
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A táblázatból láthatjuk, hogy dec. havában négy alkalom
mal volt felfagyás, mely ásott területen 14 mm, mohával takar t 
területen 5 mm és fűvel benőtt területen 9 mm emelkedést oko
zott, vagyis ásott talajon átlagosan 64%-kai nagyobb volt a 
felfagyás, mint a fűvel borított részen. Ez természetes is, hi
szen a felásással meglazított talaj vízkapacitása emelkedik és 
laza szerkezeténél fogva máskülönben is sokkal intenzívebben 
reagál a meteorológiai elemek hatására, mint a fűvel benőtt, 
tömött struktúrájú talaj . A mohával takart részen gyakorlatilag 
számottevő felfagyás nem volt. Ebből azt a következtetést von
hatjuk le, hogy a talajok takarásával megakadályozhatjuk, 
illetve veszélyteleníthetjük a felfagyást. 

Megfigyeléseim bemutatásánál nem terjeszkedhettem ki a 
felfagyások és a különböző anyagú talajok közötti kapcsolatok 
tisztázására, mer t a rendelkezésemre álló adatok ehhez még 
nem voltak elegendők. A felfagyásokra vonatkozó további vizs
gálataimnál ezért a talajok összetételére fektettem a súlyt és 
megfigyeléseimet kibővítve a brandmajorin kívül, még Püspök
ladányon, Gödöllőn és Kecskeméten is felállítottam egy-egy fel
fagyásmérőt. 
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