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loncentrumban nem fújt erõs szél, tõle
100 km-re nyugatra viszont már orkán
erejû volt a vihar. 

A legerõsebb széllökéseket a Ba-
konyban található Kab-hegyen lévõ
szélmûszer mérte, ahol a legerõsebb
széllökések 16-án megközelítették, 17-
én pedig elérték a 45 m/s (150 km/ó)
sebességet (1. ábra). Az alacsonyabb
szinteken a Balatonnál volt a legerõ-
sebb a szél, 16-án a hajnali órákban
többfelé elérte a 120 km/ó sebességet,
a balatonfüredi szélmûszer 133 km/ó
sebességet regisztrált. Május 17-én
ugyancsak a hajnali órákban 110, illetve
120 km/ó sebességû széllökések voltak
a Balatonnál.

A Balaton környéki különösen erõs
széllökés magyarázatát az OMSZ-nál al-
kalmazott WRF modell segítségével ad-
hatjuk meg. A nagy térbeli felbontást
adó számítások azt mutatták, hogy a
Bakony hatásának következtében a
hegyvonulat déli oldalán egy nagyon
erõs leáramlás indult meg, amely jelen-
ség a kicsinyített mása lehet a 2004 no-
vemberében a Tátra déli lejtõin kiala-
kult, ún. lejtõviharnak. A légnyomási
mezõben jelentkezõ alacsony nyomási
mezõ, amely a Balaton fölött jött létre,
valamint a szélerõsödés a fenti jelen-
ségre utalnak Hasonló konfigurációt ta-
láltunk a tengerszinti légnyomási mezõ-
ben a Mecsek déli oldalán. 

A csapadékmezõ tekintetében, a
ciklon középpontját stabil felhõsáv vet-
te körül, amelyben a sávos csapadék-
rendszerek gyakorlatilag alig változtat-
ták helyüket Az OMSZ automata csa-
padékmérõ hálózatának mérései

alapján a május 15 és 17 közötti idõ-
szakban lehullott csapadék jól visszatü-
krözi az országot körbeölelõ csapadék-
rendszert (2. ábra).

A WRF modell meglehetõsen ponto-
san jelezte elõre a lehullott csapadékot,
így a csapadékösszeg mezõ elemzésé-
bõl látható, hogy mindkét csapadékos

napon az orográfia erõsen hatott a csa-
padékmezõre. Az Északi Középhegy-
ség, a Dunántúli-középhegység és a
Mecsek egyaránt kifejtette hatását má-
jus 16 és május 17-én 

A Kis-Kárpátok, a Bakony és a Me-
csek szélalatti oldalán egy-egy negatív
csapadékanomália is létrejött. Ez a je-
lenség a hegyek szélalatti oldalán kiala-
kuló és a fentiekben már leírt lejtovihar
jelenséghez kötheto, ahol a leáramlás
gyengítette a csapadékot. A modellszá-
mítások és a megfigyelések egyaránt ki-
rajzolták azokat a területeket, ahol az
árvizek kialakultak. Az északkeleti or-
szágrészben a Hernád és Sajó vidékén a
ciklont megelozo napokban is voltak
heves zivatarok okozta esozések, és a
ciklonból még lehullott 100 mm-t meg-
haladó csapadék végzetes következmé-
nyekkel járt. A Dunántúl déli részén
ugyancsak 100 mm fölötti csapadék
hullott a Kapos és a Koppány patak víz-
gyujtojében, katasztrófa helyzetet okoz-
va. A Magas-Bakony vidékén a számítá-
sok szerint ugyancsak kritikus mennyi-
ségu csapadék hullott, amelyet a társa-
dalmi méroállomásokról beérkezett
adatok megerosítettek: Bakonybél kör-
nyékérol 260 mm-t meghaladó csapa-
dékról érkezett jelentés.

2. ábra. Az automata csapadékmérô hálózat mérései alapján 2010. május 15. 06:00 UTC és május
18. 06:00 UTC között lehullott csapadék összege.

Csökkent a külföldi vadászok száma Er-
délyben a nemzetközi gazdasági válság
miatt, a szakemberek szerint azonban a
vadászturizmus az idegenforgalom fellen-
dítésének fontos tényezõjévé válhat a ré-
gióban – írja a Krónika címû kolozsvári
napilap.

Az erdélyi vadászturizmusról készí-
tett összeállításában a lap megszólaltat-
ja Gheorghe Ghirant, a Szatmár megyei
vadászok és sporthorgászok egyesüle-
tének vezetõjét, aki szerint egyre keve-
sebb nyugat-európai vadász érkezik a
megyébe. Ennek egyik oka az, hogy
Romániában két héttel lerövidült az
olasz és spanyol vadászok körében
népszerû erdei szalonka vadászidénye.

Kovászna megyében kevésbé érzõdik
a nemzetközi gazdasági válság miatti
visszaesés a vadászatban. A megyében az
idei vadászidényre húsz medve kilövésére
adtak engedélyt, s 19-et már elejtettek a
vadászok. László Béla, a megyei halász-
vadász egyesület elnöke a lapnak el-
mondta, hogy egy külföldi vadász 5-7 ezer

eurót fizet egy szép medvetrófeáért.
Többségük már érkezéskor elmondja,
mennyi pénzt szán a vadászatra, nehogy a
hajtók olyan vadat tereljenek elé, amely-
nek elejtése túl sok pénzbe kerül.Bihar
megyében a május 15-én kezdõdõ új
idényre már elkezdték felmérni az állatál-
lományt, a kimutatás három hét múlva ké-
szül el. A megye egyik legnépszerûbb ál-
lata a vadászok számára a vaddisznó.

Székelyföldön egységes stratégiát kí-
vánnak kidolgozni a térség vadgazdálko-
dási értékeinek kiaknázására. Ennek ér-
dekében együttmûködik a jövõben Ko-
vászna, Maros és Hargita megye. Az idei
év fontos eseménye lesz a székelyföldi
vadászünnep, amelyet a Hargita megyei
Kászonaltízben (Plaiesii de Jos) augusztus
20-a és 22-e között tartanak meg. 

A vadgazdálkodásban jártas szakem-
berek konferenciáján kívül trófeakiállí-
tással, ökomenikus istentisztelettel, va-
dászkutya-bemutatókkal, vadászfelszere-
lések vásárával várják az érdeklõdõket.
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