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' I . 

Bevezetés. 

A z időjáráskutatás régebbi évtizedeiben azt hitték, 
hogy amikor a légkör valamely részében a levegő állapota 
megváltozik, ez az állapotváltozás minden irányban egyen
letesen és folytonos módon terjed tovább, amíg a távol 
messzeségében fokozatosan elsimul. 

Arra az esetre pl., ha egy légtömeg derült, napos 
időben gazdag növényi életű vidék fölé kerül és az erős 
elpárolgás következtében ott sok vízpárát vesz fel, minden 
további nélkül magától értetődőnek találták, bogy a lég
tömeg szélei felé a páratartalom fokozatosan, lassan csökken 
és szinte észrevétlen átmenettel jutunk onnan a környező 
vidék szárazabb levegőjébe. A vízmolekulák diffúziós ván
dorlása az akkori feltevés szerint elegendő volna ahhoz, 
hogy ezeket a lassú és egyenletes átmeneteket biztosítsa. 

Hasonlóképpen az időjárás többi elemeit is folytonos 
térbeli eloszlásúnak tartották. Ügy vélték, hogy a légnyo
más apró változásai egyenletesen, hirtelen, ugrás nélkül ter
jednek tovább a légtérben. Feltételezték, hogy a szél csak 
lassan változtathatja irányát és erősségét, a légáramlás csak 
fokozatosan élénkülhet meg és csillapodhat le. Ügy gondol
ták, hogy a hőmérséklet változásai is nagy területek felett 
egyenletesen és fokozatosan játszódnak le. A levegő mind
untalan megnyilvánuló nagyfokú mozgékonysága látszólag 
kezességet nyújtott arra nézve, hogy ennek így kell lennie, 
vagyis a légkör sajátságaiban kis területen belül hirtelen 
minőségi és mennyiségi ugrások nem állhatnak fenn. 

Azzal természetesen kezdettől fogva tisztában volt a 
meteorológia, hogy bizonyos kivételes esetekben, rövid időre 
a légkörben éles állapotugrások is lfhetségesek, például 
azon a helyen, ahol a levegőre nagyon eltérően ható két 



földterület éles határa húzódik (pl. erdő és szántóföld talál
kozása az erdőszélen, szárazföld és víz találkozása a part
vonal mentén). De nyilvánvalónak látszott, hogy a moleku
láris mozgások, valamint a levegő nagy mozgékonysága és 
a légköri hatások gyors tovaterjedése miatt ilyen ellentétek 
csak rövid ideig maradhatnak fenn és ezek a légkör nagy 
eseményei szempontjából — az akkori megítélés szerint — 
teljesen másodrendűek. 

Ámde a meteorológiai műszertechnika fejlődése és a 
távoli országok korszerű időjárási hírszolgálata ezt a fel
fogást csakhamar aláásta. A tények részletesebb ismerete 
az időjárási jelenségek túlnyomóan folytonos és lassú át
menetű eloszlására vonatkozó véleményeket halomra dön
tötte. ! r 

Már a mult században szükségét érezték a meteoroló
gusok annak, hogy az időjárási elemeket (szélirányt, szél
erőt, hőmérsékletet, páratartalmat stb.) ne csak meghatá
rozott időpontokban mérjék le megbízható műszerekkel. A z 
egyes időjárási elemek értékalakulását szünet nélkül és az 
észlelő minden szubjektív hibájától mentesen kívánták meg
kapni és megőrizni. Erre a célra létesültek az öníró műsze
rek, melyek az egyes időjárási elemek mindenkori értékét 
az idő függvényeként önműködően feljegyzik: az öníró szél
mérő (anemograph), légnyomásíró (barograph), hőmérsék
let- és légnedvességíró (thermo-hygrograph), sugárzásíró 
(actinograph, pyrheliograph), stb. A z időjárási eseményeket 
a tudomány évtizedek óta, megszakítás nélkül folyó 
értékgörbékkel rögzíti. Ezekkel a görbékkel a mai értelem
ben vett meteorológia első alapvető kellékének birtokába 
jutottunk. 

A z öníró műszerek görbéi nagyon érdekes tanulságot 
adtak. Kitűnt, hogy ezek a görbék gyakran napokon át, sőt 
néha közel egy hétig is folytonos, sima alakúak. De előbb-
utóbb mindig elkövetkezik egy olyan időpont, amikor az 
összes görbéi- egyidöben hirtelen elveszítik folytonosságu
kat és hatalmas értéliugrást mutatnak. A hőmérsékleti görbe, 
amely máskor legfeljebb egy-két fokot emelkedik vagy 



süllyed egy óra alatt, most néhány percen belül 5—10 fokos 
hőmérsékletziihanásról tesz tanulságot. Ugyanakkor a lég
nyomásgörbe, amely csak néhány tized higanymillimétert 
kitevő óránkénti nyomásváltozást szokott mutatni, szinte 
pillanatnyilag 2—3 mm-rel magasabbra ugrik. A szélirány
író műszer feljegyzése 90—180 fokot kitevő hirtelen szél
irányváltozást árul el. A légnedvességi görbe a hőmérsék
lettel legtöbbször ellentétes módon változik. 

A hirtelen változás (diszkontinuitás) időpontja után 
az összes görbék ismét felveszik szép folytonos, sima járá
sukat, csak azzal a különbséggel, hogy egy másik szín
vonalra kerültek: a hőmérsékleti görbe 5—10 fokkal alacso
nyabban, a légnyomásgörbe 2—3 mm-rel magasabban fut 
tovább, mint a diszkontinuitás előtt. 

Az öníró műszerek bevezetése ezek szerint azzal a ta
nulsággal zárult, hogy egyazon helyen az időjárási elemek 
értékalakulá$a általában folytonos módon történik ugyan, 
de bizonyos időközökben bekövetkezik egy-egy olyan idő
pont, amidőn a görbéknek ágynevezett szingularitásuk van, 
vagyis a folytonosság pillanatnyilag elvész. 

Fontos tény, hogy a szinguláris időpontok mindegyik 
görbén egyidőben jelentkeznek. Ez volt a légkörtanban az 
első olyan jelenség, amely a meteorológiai elemek egymás-
közötti mélyebb kapcsolatára reávilágított. A d d i g a me
teorológusok mindig úgy dolgoztak, hogy az egyes időjárási 
elemeket (szelet, csapadékot, hőmérsékletet, légnedvességet, 
légnyomást) külön-külön vizsgálták. A z egyes elemek közt 
mutatkozott ugyan olykor némi kapcsolat, do olyan jelenség 
nem volt ismeretes, amely az összes elemek értékalakulá
sára egyöntetűen rányomta volna bélyegét. A z öníró műsze
rek szinguláris viselkedésének egyidejű volta azonban első 
tünete volt egy olyan magasabbrendű légköri tényező mű-
kölésének, amely az összes időjárási elemeket uralma alatt 
tartja és a légkör életébe mélyebb, világosabb betekintést 
fog engedni. E z a tényező (az ú. n. légköri határfelület) az 
utolsó két évtized kutatásai folyamán egyre lényegesebb
nek bizonyult és a mai meteorológiának egyik alapvető fo
galmává lett. 



Annak felismerése után, hogy az időjárási elemek 
értékének alakulásában időbeli szingularitások vannak, kö
vetkezett az a további eredmény, hogy az időjárási értékek 
térbelileg sem oszlanak el folytonosan. 

Mihelyt kellő sűrűségű időjárási észlelőhálózat adatai
ból lehetett az időjárási értékek egyidejű eloszlását feltün
tető térképeket (ú. n. szinoptikus térképeket) rajzolni, ki
derült a következő. A térben tetszésszerinti irányban ha
ladva, mindig eljutunk olyan helyre, ahol az időjárási ele
mek addigi lassú, folytonos térbeli változását hirtelen érték-
ugrás váltja fel. Megint azt tapasztaljuk, hogy az összes idő
járási elemek mind ugyanazokon a helyeken (egy térbeli 
felület mentén) szenvednek hirtelen értékváltozást. Ezeket 
a felületeket szingularitási felületeknek, vagy magyarul 

atárfelületeknck nevezik. 
Nemsokára megállapítható volt a kétféle jelenség 

kapcsolata. A z egyhelyben rögzített öníró műszerek görbéi 
csak azért mutatnak időbeli szingularitásokat, mert a tér
beli szingularitást képviselő határfelületek nem nyugsza
nak egy helyben, hanem vándorolnak. Kitűnt, hogy a szin
guláris időpont szomszédos állomásokon általában nem egy
szerre köszönt be, hanem bizonyos gyorsasággal (általában 
30 km, de kivételesen 100 km óránkénti sebességgel is) a tér
ben előhalad. Amit az öníró műszerek mutatnak, az időbeli 
megnyilvánulása, amit az egyidejű állapotokat ábrázoló idő
járási térképek mutatnak, az térbeli leképezése ugyanannak 
az alapvető jelenségnek. 

Ez az alapvető jelenség pedig abból áll, hogy a levegő 
nagy távolságokon belül egyforma állapotban szokott ugyan 
lenni, illetve csak csekély és folytonos mértékben jelent
kező változásai vannak; de bizonyos távolságban mindig el
jutunk egy olyan határfelülethez, amelynek m,ásik oldalán 
teljesen eltérő sajátságé légtér foglal helyet. Ha a határ
felületen átlépünk, akkor a levegő hőmérsékletében, pára
tartalmában, sűrűségében, nyomásában, sugárátbocsátó ké
pességében, mozgási irányában és a légmozgások sebességé
hen ugrásszerű és hirtelen változásokat észlelünk. 

A határfelületek tehát felosztják a légkört kisebb 



egységekre, úgynevezett légtestekre. A z egyes légtesteken 
belül valóban igaz az, hogy a levegő sajátságai folytonos 
függvényei mind az időnek, mind a térbeli koordinátáknak 
is. A z egyes légtestek határán azonban a folytonosság el
vész, a meteorológiai állapotot leíró összes függvények mind 
egyszerre szingularitásokat mutatnak. 

A régebbi, kellő aiatanyaggal még nem rendelkező 
meteorológia felfogása tehát nem volt alapjában véve hibás, 
hanem csak egy szűkebb körre volt érvényes. A z egyes lég-
testeken belül a levegő sajátságai a régi álláspontnak meg
felelő folytonosságot mutatják. A légtestek határfelületein 
azonban a folytonosság megszűnik. Minthogy azonban az 
egyes légtestek a térben nem nyugszanak, hanem hafár-
felületeikkel együtt állandó vándorlásban vannak, azért 
minden helyen bekövetkezik bizonyos időtartam elteltével 
olyan időpont, amikor a folytonosság időbelileg is megszű
nik és az összes időjárási elemek egyszerre hirtelen érték-
ugráson mennek keresztül. 

A z egyes légtestek méreteire nézve a következőket 
tudjuk. A Meteorológiai Intézet naponként közzétett idő
járási térképei mutatják, hogy Európa felett naponként 
10—12 (bonyolultabb időjárási helyzetekben enné] több) kü
lönböző légtest foglal helyet. A légtestek átlagos kiterjedése 
ezek szerint egymillió négyzetkilométer nagyságrendű. 

IT. 

A határfelületek szerepe a mai légkörtanban. 

Az elmondottakból világos, hogy a légköri határfelü
letek létének felismerése a meteorológiát korszakos lépéssel 
vitte előre. Ez a felfedezés lényegében Sir N. Shaw angol 
és V. Bjerknes norvég meteorológusok fáradságos úttörő 
vizsgálatain alapul és elsősorban T. Bergeron svéd légkör
kutató érdeme. 

Mái' elméletileg is legnagyobb fontosságú tény, hogy 
a régebben egységesnek tekintett légkör mozaikszerűen te
vődik össze olyan részekből, a légtestekből. amelyeken belül 
; iz időjárási elemek folytonos értékeloszlása uralkodik, határ-



felületeiken azonban minden elemre kiterjedő hirtelen érték-
ugrások állnak fenn. 

Gyakorlatilag az az alapvető tétel származik a határ
felületek felismeréséből, hogy ezek az időjárási határok 
egyúttal az időváltozások hordozói. Mert, ha a határfelület 
a térben mozog (és ritkább, kivételes eseteket nem számítva, 
mindegyik mozog!) , akkor vele együtt vándorol a két olda
lán uralkodó ellentétes időjárás is. Amikor felettünk határ
felület vonul keresztül, akkor átkerülünk az egyik légtest
ből a másik, eltérő sajátságú légtestbe, tehát hirtelen idő
változásban van részünk. A z időjelző meteorológus legfon
tosabb feladata, hogy a hirtelen bekövetkező (vagyis a nagy
közönséget, illetve a gazdasági köröket váratlanul érő) idő
változásokat kellő szabatossággal bejelentse. A határfelü
letek megismerése tette lehetővé azt, hogy a meteorológus 
elfogadható pontosságú időjelzéseket készíthessen. A z idő
jelző szolgálat azóta vált fontos gazdasági berendezkedéssé, 
mióta a régebbi légnyomási prognosztika helyébe a határ
felületek és légtestek vizsgálatán alapuló korszerű időjel
zés lépett. 

Még fontosabb számunkra a légköri határfelületek
nek az a tulajdonsága, hogy a határfelületek mentén olyan 
időjárási jelenségek játszódnak le, aminők a légtestek belse
jében nem fordulnak elő. Ugyanis mint azonnal látni fog
juk, sík vidéken minden gyakorlatilag szóbajövő mennyi
ségű eső, minden számottevő havazás, minden teljes felde-
rülés és még több más, élettani szempontból elsőrendűen 
fontos légköri jelenség is kizárólag a légköri határfelületek 
mentén léphet fel. H o g y ezzel áz erdészeti szempontból is 
igen fontos kérdéssel foglalkozhassunk, a végből előbb a 
határfelületek két elütő alakjával kell megismerkednünk. 

I I I . 

A határfelületek, mint a jó és rossz idő hordozói 

A határfelületek két oldalán lévő légtestekben a levegő 
úgyszólván minden tekintetben különböző állapotú. A két
féle levegőnek más a hőmérséklete, a páratartalma, mások 



a szennyezettség! viszonyai. Legfontosabb azonban szá
munkra, hogy a légmozgás is más irányban történik az 
egyik légtestben, mint a másikban. A két légtest saját moz
gása lehet olyan, hogy a légtestek a határfelület mentén egy
másba ütköznek (konvergencia, magyarul összeáramlás 
esete). Pl . egy észak-déli irányban fekvő határfelület keleti 
oldalán délkeleti, nyugati oldalán délnyugati áramlás ural
kodik. Mindkét áramlás a határfelület felé sodorja a levegőt. 

Ellenkező eset, hogy a két légtest saját mozgásai di
vergensek, magyarul szétá,ramlók. Ez az eset forog fenn,, 
midőn az előbbi példában szereplő észak-déli fekvésű határ
felület keleti oldalán van délnyugati, a nyugati oldalán dél
keleti szél. 

Hogy a két eset közt időjárási szempontból mily 
óriási különbség van, az rögtön ki fog tűnni, ha a következő
ket tudomásul vesszük. Pontos mérésekből kiderül, hogy a 
légköri határfelületek sohasem függőleges síkok, hanem 
meglehetősen szelíd hajlású lejtők: a vízszinteshez képest 
való dőlésük értéke csak ritkán haladja meg az 1%-ot, pl . 
100 km vízszintes távolságban lévő pontok felett a felület 
magassága ritkán különbözik többet, mint 1 km-t. A határ
felület tehát nem annyira két egymás mellett fekvő légtes
tet választ el egymástól, mint inkább egy felső és egy alsó 
légtestet. 

A z összeáramlás esetében a felső és alsó levegő a 
határfelületen egymásba ütközik. Ez arra vezet, hogy a felső 
levegő a határfelület mentén nagyarányú emelkedésre kény
szerül. Rendszerint több százezer köbkilométernyi levegő 
egyszerre végez itt lassú emelkedő mozgást. Mint ismere
tes,* az emelkedő légmozgás a levegőt lehűti, felhőképző
dést és esőt (havazást) okoz. Az összeáramlás tehát a boru
lás és csapadék forrása. 

Teljesen ellentétes következményekkel jár az, ha a 

* Értekezésünk cél ja és keretei nem engedik, h o g y a !égrkörta» 
régebben ismeretes, klasszikus tételeit is részletesen bizonyítsuk. í g y azt: 
az alaptörvényt, hogy a kellő arányú felszálló légmozgás a l evegő lehű
lésére, a levegő, vízpárájának kicsapódására, végeredményben felhő- é s 
-esőképződésre vezet, bővebb indokolás nélkül mint ismert tételt idézzük. 
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határfelület mentén szétáramlás uralkodik. A szétáramlás 
következtében a felső légtest a határfelület mentén való 
lebocsátkozásra kényszerül. A leszálló légmozgás a levegőt 
tudvalevőleg felmelegíti, a felhőket elpárologtatja, tiszta, 
derült időjárást létesít. 

Nyilvánvaló ebből, hogy a légköri határfelületek két 
lényegesen eltérő alakját kell megkülönböztetnünk. A z egyi
ken összeáramlás van és ennek folytán rosszidő-jelenségek 
(borulás, eső, havazás) keletkeznek. A másikon szétáram-
lást találunk és ebből folyóan szép idő uralkodik. 

A z összeáramlásos határfelületet a meteorológiában 
légköri frontnak vagy időjárási frontnak hívják. A szét-
áramlással járó határfelületek neve a felső légtest leszálló 
mozgása miatt: lesíklófelület. 

A kétféle határfelület között gyakorlatilag legfonto
sabb különbség az, hogy a frontok a rossz időnek, a lesíkló-
felületek a jó időnek a színhelyei. 

I V . 

A frontfelületek kiváltságos időjárási jelensége: 
a síkföldi esőzés. 

A z előadottakból könnyű belátni, hogy a frontok nem 
csupán a hirtelen időváltozások hordozói, hanem egyúttal 
olyan fontos jelenségeknek a keletkezési forrásai is, ame
lyek nélkül földünkön nem lehetne élet. 

Ismeretes ugyanis, hogy minden komolyabb arányú 
csapadék (eső vagy hó) csakis azáltal jöhet létre, hogy nagy 
légtömegek megfelelő magasságú emelkedő mozgást végez
nek. I lyen emelkedő mozgás pedig — mint azonnal látni fog
juk — a mérsékelt égövek sík vidékein csak az időjárási 
frontok mentén szokott keletkezni. 

Nagyon meleg és páradús levegő magától is emelke
désnek indulhat és bőséges esőt adhat. A z Egyenlítő köze
lében a délelőtti felmelegedés következtében nap-nap után 
megismétlődnek az ilyen okból származó hatalmas zápor
esők és zivatarok. Ez a nagy szabályszerűséggel működő. 



óriási vízbőséget létesítő esőzés teszi lehetővé az egyenlítői 
őserdők buja növényi életét. 

Sokáig azt hitték, hogy hasonló „hózivatarok" a mér
sékelt égöv nyári időszakában is gyakran előfordulnak. Ma 
tudjuk, hogy a mi éghajlatunk alatt a helyi felmelegés ki
sebb felhőtornyokat ugyan gyakran létrehozhat, de egy
magában nem elegendő ahhoz, hogy eső is keletkezzék. A z 
ügynevezett mérsékeltövi hózivatarokról kiderült, hogy azok 
majdnem kivétel nélkül gyenge frontfelületek mentén ját
szódnak le. A hozzájuk szükséges erőteljes légemelést nem 
a helyi felmelegedés egymagában, hanem a frontfelületen 
lejátszódó összeáramlásból eredő felszálló légmozgás hozza 
létre. A helyi felmelegedésnek csak támogató szerepe van 
és ez abból áll, hogy a két légemelő tényező együtt olyan 
frontokon is létrehozhat egy-két elszigetelt zivatart, amelyek 
nem elég erősek ahhoz, hogy saját felszálló mozgásukkal a 
front egész hosszában zivatarokat létesítsenek. 

E g y további tényező, amely az esőhöz szükséges erős 
légemelést létrehozhatja, a hegységek előtti légtorlódás. Ha 
a szél hosszabb hegyvonulatnak fúj neki, akkor emelkedésre 
kényszerül és ha a hegység kellően magas, akkor a kényszer
emelkedés folyamán felhő és eső keletkezik. Sík vidéken 
azonban az esőnek ez a forrása sem működhet. 

A magyar erdőségek csapadékszükségletének kielé
gítése szempontjából sem a hózivatarok, sem a hegyek torló
dási esői nem jelentenek sokat. Igazi hózivatar Magyarorszá
gon vagy egyáltalában nincs, vagy ha előfordul, akkor egé
szen kivételes jelenség. A Kárpátok és Alpok egyes részei 
elég gyakran adnak ugyan alkalmat torlódási esők keletke
zésére, de rendszerint nem a magyar oldalon. Az Alpok nagy 
torlódási esői a hegység nyugati részeit, a Kárpátok torló
dási esői a hegykoszorú északi lejtőjét öntözik meg. Vannak 
ugyan időjárási helyzetek, amikor déli vagy délnyugati 
áramlás nem is csak a kárpáti főgerincen, hanem már a ma
gyar középhegységen is elég erős légtorlódást szenved. De 
ez az időjárási helyzet meglehetősen ritka és így a növény
zet vízellátása szemponjából csak másodrendű jelentőségű. 
Egyébként a torlódási esők is csak olyankor adnak dúsabb 
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csapadékot, ha a hegységbe nem csak egyazon légtest áram
lása ütközik, hanem egy vándorló időjárási front maga is a 
hegység lejtője fölé jutott, I lyenkor a légtorlódás még fo
kozza a fronton amúgyis meglévő emelkedő légmozgást és 
a két ok együtt valóban hatalmas esőzésre vezet. 

Ezek szerint hazai viszonyok közt a csapadékvíz leg
fontosabb szállítói mégis az időjárási frontok. Nagyobb sík
ságokon a frontok az esőzés egyedüli letéteményesei. Gyakori 
esőt földünknek azok a síkságai kapnak, ahova gyakran ér
keznek időjárási frontok. Sivatagok ott keletkeznek, ahova 
az időjárási frontok sohasem látogatnak el. Bizonytalan csa-
padékklimája annak a vidéknek van, ahova a jól fejlett idő
járási frontok nem elég rendszeresen érkeznek. Hazánk so
kat emlegetett aszályos időszakai is abból származnak, hogy 
a nyugatról kelet felé vándorló időjárási frontok vonulási 
pályája nem egészen állandó és szabályszerű. A frontok 
egyes nyarakon Északeurópán vonulnak keresztül, hozzánk 
csak gyengén fejlett déli széleik érkeznek el. A frontoknak 
ezeken a gyenge szakszain már nem mindenütt, hanem csak 
elszórtan keletkezik zivataros eső. A z ország területének 
jelentékeny része ilyenkor hetekig tartó esőhiányt szenved el. 

Az időjárási frontok legfontosabb kiváltsága növény
élettani és növénytermesztési szempontból az, hogy a frontok 
látják el a növényzetet az élet leglényegesebb feltételével, a 
csapadékvízzel. Vannak ugyan a földön olyan kivételes termő
területek, sőt kisebb erdők is, amelyek frontmentes éghaj
latú vidéken fekszenek és esőt soha nem kapnak: ezek a 
sivatagi oázisok. Vízszükségletüket folyóvizekből, vagy az 
altalaj régi vízkészletéből (fosszilis vízből) fedezik. De ez a 
v í z is mindig légköri eredetű. 

A sivatagi folyók szomszédos vidékek frontális ere
detű esővizét hömpölygetik. A Nilus vizének jelentékeny 
része például a keletafrikai monszunfront esőjéből származik. 
A földtörténet régebbi korszakaiban az éghajlat is más volt. 
A mai sivatag helyén egykor gyakrabban jártak időjárási 
frontok. A z őscsapadék maradványai megfelelő földtani v i 
szonyok közt elraktározódtak és még késő korokban is ren-



delkezésre állnak. I lyen fosszilis víz a növényzetet egyes 
helyeken még ma is táplálja. 

Végeredményben azonban a növények rendelkezésére 
álló víz mindig légköri eredetű. Ahol a hózivatarok és a 
magashegységek egyéb légemelő okokból származó esői nem 
állnak rendelkezésre, ott a növényzet vízszükségletének elő
teremtéséről csakis a frontok gondoskodnak. Hazai éghaj
latunk alatt mind a hózivatar, mind a kiadósabb torlódási 
eső is ritka jelenség. A magyar erdőket a légköri frontok 
látják el csapadékkal. 

V. 
A lesiklóf'elületek kiváltságos időjárási jelenségei: 

a zavartalan nap- és égsugárzás. 

Nemcsak a frontoknak, hanem a légköri lesiklófelü-
leteknek is vannak kiváltságos és élettani szempontból néh 
külözhetetlen fontosságú jelenségeik. 

Említettük, hogy a lesiklófelület mentén uralkodó 
leszálló légmozgás a felhőket szétoszlatja. Ebből először is az 
következik, hogy derült, napos időjárást hoz létre. Amikor 
a lesiklófelület lassan mozog, vagy hosszabb ideig egy hely
ben vesztegel, olyankor huzamos napos időjárásban van ré
szünk. A z élő szervezetek ekkor zavartalanul és nagy meny-
nyiségben kapják a napsugárzást, amelynek energiaözönét 
fontos életvegyi folyamatokhoz használják fel. A növények 
zöld részei zavartalanul végezhetik az asszimilációt, a légköri 
széndioxid felvételét, szétbontását és a kiszabadított szén
nek értékes, szerves vegyületekbe való beépítését. 

Rendkívül fontos ebből a szempontból, hogy a lesikló-
felületek nemcsak a napos időjárást biztosítják, hanem egy
úttal a napsütés erejét is fokozzák és annak színképi össze
tételét megjavítják. Ugyanis a leszálló légmozgás előnye 
nemcsak abból áll, hogy a napsütést durván megakadályozó 
felhőket feloldja és új felhők képződését lehetetlenné teszi, 
hanem egyúttal tiszta, aránylag szennyezetlen magaslati 
levegőt is hoz le a talajközeli rétegekbe. Ebben a magasról 
•származó levegőben sokkal kevesebb sugárelnyelő testecske 



van jelen, mint a máskor mindig poros, füstös, sok lebegő 
részecskét tartalmazó alsó légrétegekben lenni szokott. Fon
tos körülmény még, hogy a leszálló levegő erősen ki is szá
rad. Ezáltal a benne úszó szennyezés legnagyobb részét tevő 
higroszkópos testecskék elvesztik víztartalmukat, igen kicsire 
zsugorodnak össze és a sugárzás útjában sokkal csekélyebb 
akadályt jelentenek. 

Mindezek a hatások együttesen arra vezetnek, hogy 
a lesiklófelületek levegője nemcsak derült és napos időjá
rású lesz, hanem sugárátbocsátó képessége is lényegesen 
megjavul. A napsugárzásnak nagyobb hányada jut le a föld 
felszínéig és válthat ki fontos élettani hatásokat, Különösen 
fontos azonban a levegő szennyezetlensége a napsugárzás 
színképi összetétele szempontjából. Mint ismeretes, a nap
sugárzás rövidebb hullámú részei már a tiszta levegőben is 
elég erősen szétszóródnak és az égbolt jól ismert kék színét 
hozzák létre. Szennyezett létrétegeken már csak a hosszabb
hullámú sugárzás hatol át. A téli napsütésből a napfény 
ibolyántúli része már csaknem teljesen hiányzik. 

A z élettanilag nagyon is hatékony ibolyántúli sugár
zás derült időben nemcsak a Nap irányából érkezik hoz
zánk. Magas napálláskor az ibolyántúli fénynek kereken 
ötven százaléka érkezik abból az irányból, ahol a Nap ko
rongját látjuk. Másik ötven százaléka a kék égboltról 
özönlik felénk. Olyan sugarak ezek, amelyeket a légkör 
magas rétegein szenvedett szétszóródás erősen eltérített 
egyenes pályájukról. Ezért élettani szempontból az úgy
nevezett égsugárzásnak sok tekintetben ugyanolyan fontos
sága van, mint magának a napsugárzásnak. Árnyékban álló-
növények is kapnak még értékes égsugárzást abban az eset
ben, ha az árnyékot létesítő akadály csak magát a Napot és 
környékét takarja el, de az égbolt jelentékeny részét (pl. az 
északi oldalon) még szabadon hagyja. Délben és kora dél
után az északi égbolt is elég sok ibolyántúli sugárzással 
ajándékoz meg bennünket, valahányszor a légkör egyébként 
tiszta. De nemcsak a nagy felhőtömegek jelenléte, hanem 
már a légkör szemmé] nem látható mikroszkopikus lebegő 
szennyeződése is elegendő ahhoz, hogy az ibolyántúli sugár-



zást elzárja előlünk. Minthogy a le siklófelületek jelenléte
kor a levegő kivételesen tiszta, azért ilyen alkalmakkor az 
ibolyántúli égsugárzás különleges bőséggel árad a növény
zetre. 

A légköri lesiklófelületek alatti tér tiszta, derült idő
járása még egyéb fontos következményekkel is jár. A z erős 
nappali besugárzás miatt a délelőtti felmelegedés itt sokkal 
erőteljesebb, mint máskor. Viszont a földi tárgyakról kiin
duló hosszúhullámú kisugárzás is könnyebben hatol át a 
tiszta légkörön, aminek következtében az alkonyati lehűlés 
szintén erőteljesebb lesz és hajnalra meglepően alacsony 
hőmérséklet állhat be. 

Ennek először is az a következménye van, hogy a le
siklófelületek alatti derült légtérben a hőmérséklet napi 
kilengése (amplitúdója) erősen megnövekedik. Lesiklófelü
letek jelenléte alkalmával a nappali legmagasabb és éjszakai 
legalacsonyabb hőmérséklet között 15—20 fokot kitevő kü
lönbség is előfordulhat, pl. nappal igen enyhe az idő, éjjel 
mégis erős fagy uralkodik. Ezzel szemben borús, ködös idő
ben a hőmérséklet éjjel-nappal egyforma lehet, mert a 
felhőernyő gyakorlatilag teljesen megakadályozza a nap
sugárzás beérkezését és éjszaka a földfelszínről kiindidó 
hősugárzás eltávozását. 

Nyáron a hosszú nappali besugárzás és a rövid 
éjszakai kisugárzás miatt a lesiklófelületek jelenléte erős 
hőhullám kialakulására vezethet. Télen az ellenkező viszo
nyok miatt a lesiklófelületek alatt szélsőséges fagyhullám 
keletkezik. A lesiklófelületek a sugárzási hőváltozásoknak 
szabad utat engednek és ezáltal minden évszakban a meg
felelő hőmérsékleti szélsőség kialakulására adnak alkalmat. 
Ezzel szemben a frontátvonulások télen is okoznak hirte
len felmelegedéseket és nyáron is létesítenek nagyfokú 
hőmérsékletzuhanásokat. 

Erdészeti szempontból is jelentőségük van a lesikló
felületek derült és j ó sugárátbocsátású légterében előálló 
nagy hőmérsékleti szélsőségeknek, különösen pedig a nap
pal és éjszaka közötti hőingadozásoknak. Lesiklófelület 
derült légterében jött példáid létre az 1929 február 11-i 



szélsőséges hideg is, amidőn a magukban álló fák és a rit
kább állományú gyümölcsösök érzékeny károkat szenved
tek, sőt még zártabb állományokon is fagyokozta károk 
léphettek fel. 

Másrészt a lesiklófelületek szélsőséges hőmérséklet-
alakulása nagy hatással van az erdei kártevők életére és 
életmódjára is. Mind a nyári lesiklófelületek nyomában 
já ró nagy hőség, mind a téli lesiklófelületekkel kapcsolatos 
szélsőséges hideg a mezei életet élő állatokat arra kénysze
ríti, hogy az erdőben, mint viszonylag kevésbbé szélsőséges 
hőmérsékletű helyen, keressenek menedéket. 

A részletekkel itt nem foglalkozhatunk, de az elmon
dottakból is bőven kitűnik, hogy a légköri lesiklófelület az 
erdészeti meteorológia szemszögéből nézve is fontos fogalom. 

V I . 

A frontok és lesiklófelületek előfordulási aránya Magyar
ország erdős vidékein. 

A z elmondottak szerint Európában és általában a 
mérsékelt égöv alatt minden vidék éghajlatának egyik leg
fontosabb kérdése, vájjon a frontok és lesiklófelületek mi
lyen számban és milyen gyakran jelennek ott meg. 

A gyakori és erős frontátvonulások az időjárást sze
szélyessé, szelessé és esőssé teszik. A nappal és az éjszaka 
között nem tűrnek meg jelentékeny hőmérsékleti ellentétet, 
egyik óráról a másikra azonban hirtelen hőmérsékletugrá
sokat létesítenek. Másrészt a gyakori frontátvonulású terü
leteken az ellentétes évszakok (tél és nyár) között nem túl 
nagy a különbség. 

Ahol viszont a lesiklófelületek vannak túlsúlyban, 
ott az időjárás derült, száraz jellegű, a sugárzási jelenségek 
előtérbe lépnek, nappal és éjszaka közt hatalmas hőmérsék-
letingás keletkezik, az évszakos ellentétek kiéleződnek. 

A mérsékelt égöv alatt minden magasabbrendű nö
vényi élet alapvető éghajlati követelménye, hogy az illető 
vidéken kellő fejlettségű időjárási frontok elég gyakran és 
elég egyenletes időközökben jelenjenek meg. A z erdőségek 



•esapadékigénye különösen nagy és így csak természetes, 
hogy a mérsékelt égöveknek olyan vidékein pompázik erdő, 
ahol frontátvonulások kellő számban és kellő erősséggel szok
tak történni. Ez alól csak ritkán találunk kivételt, mint azt 
fentebb az oázisok tárgyalásánál megemlítettük. 

Milyen gyakran történnek a magyar erdőségek 
felelt frontátvonulások? A M. K . Orsz. Meteorológiai Inté
zetben végzett frontelemzések szerint — ha a gyenge fron
tokat is figyelembe vesszük — évente átlagosan kb. 400 
frontátvonulás játszódik le. De ez nem azt jelenti, hogy 
minden nap érkezik egy front. Néha 3—4 napig sem törté
nik frontátvonulás, máskor meg egy-két órás időközökben 
kergetik egymást a gyorsan mozgó frontfelületek. 

A frontoknak körülbelül a fele ad esőt (illetve hava
zást), és általában csak 60—70 olyan front van évente, amely 
a növényzet szempontjából számottevő csapadékkal aján
dékoz meg bennünket. A z egyes évek természetesen lénye
ges eltéréseket hoznak. A z 1938. esztendő erős frontátvonu
lásokban igen gazdag volt; Budapest felett 90 erős front
átvonulás játszódott le. 

A lesiklófelületek száma nagyjában ugyanakkora, 
mint a frontoké, mert két front között rendszerint egy 
lesiklófelület helyezkedik el. Fontos különbség azonban, 
hogy a lesiklófelületek mozgási sebessége kisebb, mint a 
frontok átvonulási sebessége. Éghajlatunk alatt elég gya
koriak a veszteglő lesiklófelületek. Ezek több napig, olykor 
egész hétig is majdnem egy helyben fekszenek. A tartós 
szép időt, a gazdag napbesugárzású időszakokat ezeknek 
köszönjük. De a veszedelmes téli fagyhullámok, a növényi 
fejlődést hátráltató szárazságok, valamint az erdőtüzek 
keletkezésére alkalmas időjárás létrejöttében is a lesikló
felületek lűnösek. 

Magyarország erdős vidékeinek éghajlata ezek szerint 
röviden úgy jellemezhető, hogy évi átlagban elég jelenté
keny számú frontátvonulásuk van, de ezek túlnyomó része 
érdemleges csapadékot nem ad. A frontátvonulásokkal 
nagyjában egyenlő számú lesiklófelület is meglátogat ben
nünket, de ezek között vannak egyesek, amelyek huzamo-



sabb időig nálunk vesztegelnek, miáltal veszedelmes arányú 
szárazságot hoznak létre. A frontok és lesiklófelületek szá
mában, fejlettségében és mozgási sebességében mutatkozó 
ingadozások teszik időjárásunkat oly nagyfokban változa
tossá. 

VII. 
összefoglalás. 

Kétségtelen, hogy a mai légkörtannak ezek az alap
vető új eredményei az erdészeti meteorológia szempontjá
ból is nagyfontosságúak, mert a jelenségek lényegébe mé
lyebb betekintést engednek. Ma tudjuk, hogy a légkör 
élettanilag legfontosabb eseményei nem akárhol és nem 
akármikor, hanem csak az időjárási határfelületek bizonyos 
alakjai mentén játszódnak le. A légköri határfelületek egyik 
fajtája, a frontfelület látja el a mérsékelt égövek sík vidé
keit csapadékvízzel. A légköri határfelületek másik alakja, 
a lesiklófelület teszi a levegőt felhőmentessé és annyira 
tisztává, hogy a nap- és égsugárzás teljes erősséggel érvé
nyesülhessen. A kétféle határfelületek folytonos vándorlása 
alakítja ki hazánkban azt a minduntalan változó időjárási 
képet, amely éppen változatosságánál fogva a növényi élet
nek egyik fontos támogatója, de időnként előforduló egy
oldalú eltolódásaival a növényzet és különösen az erdők 
fejlődése szempontjából hátrányos hatású is szokott lenni. 

# 

Die Bedeutung der atmosphárischen Grenzsehichten für die 
Forstmeteorologie. V o n Doz. Dr. L. Aujeszky. 

Vert. gibt eine kurze Darstellung der Frontén- und Luft-
massenlehre und erörtert ihre Bedeutung als wesentliche 
Errungenschaften der zeitgemassen Wetterkunde. Die Front-
flácheu bilden nicht nur Wetterscheiden, sondern sie stellen auch 
die praktisch einzig in F rage kommenden Niederschlagsspender 
für grössere Ebenen i m aussertropischen Gebiete dar. Die andere 
Abar t der atmosphárischen Grenzsehichten, die Abglei tf lache, 
ist als Trager des heiteren Strahlungswetters zu betraehten. Sie 
spielt vor allém als Spender der kurzwelligen Sonnen- und 
Himmelsstrahlung eine hochwiohtige pflanzenbiologische Rol le . 

* 



L'importance des surfaces des discontinuité de l'atmosphére 
pour la météorologie sylvicole, par le D r L. Aujeszky. 

L'Auteur explique en tenant spécialement compte des points 
de vue sylvicoles la nature des deux genres de surface de 
discontinuité: le front qui est la souree des précipitations, 
et La surface de subsidenee qui donne au temps un caraetére de 
rayonnement serein. « 

» 

The Meaning of Atmospheric Surfaces of Discontinuity in 
Forest Meteorology. B y Dr L. Aujeszky. 

The two kind of surface of discontinuity: the front and the 
surface of subsidenee and their character as source of precipita-
tion and bearer of clear sunny weather respectively are discussed 
with special reference to forest cult ivation. 

Az erdei vasút 
az erdőfeltárás szolgálatában. 

í r ta: Modrovich Ferenc. 

A z erdei vasút az erdőfeltárás terén alig 60—70 éves 
múltra tekinthet vissza. A teljesség kedvéért azonban meg 
kell említenem, hogy nyompályát a hazai erdészet már a 
vasutaknak nagyobb mérvű elterjedése előtt is épített az 
erdőben. í g y tudjuk, hogy Coburg herceg jolsvai erdőbirto
kán már 1842-ben épül meg az első, alkalmazási helyéről el
nevezett fapálya, 1 amelyet 1.58 m. távolságban párhuzamo
san futó és helyenkint közös ászokfákkal alátámasztott, a 
közúti járművek kerekei részére belül kivájt szálfák alkot
tak. A pályát egész hosszúságában kavicsolta* . Esése a 
teherszállítás irányában 7% körül mozgott. Járóművei az e 
vidéken szokásos közönséges lóvontatású erős szekerek vol
tak; egy-egy kocsira 3000 kg. hasznos súlyt lehetett 
terhelni. A pályát 11 évi üzem után 1853-ban felszed'íék. 
1865-ben nagy feltűnést keltett, a br. Lo Presti államvasúti 
mérnök feltalálta s szabadalmaztatta (róla el is nevezett) 

1 Exner: Das moderné Transportwesen im Dienste der Land- und 
Fortswirtschaft, We imar 1876. és 1880. (2. kiadás). 118. o. 




