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ERDÕKÁROK

2014. december 1-2. közötti idõjárási
helyzetben a Dunántúli-középhegység
nyugati tagozataiban (Vértes, Gerecse,
Pilis, Visegrádi-hegység) és az Északi-
középhegység keleti és középsõ hegytá-
jain (Börzsöny, Karancs-Medves, Mátra,
Bükk) elsõsorban a 400 méter tenger-
szint feletti magasságban fekvõ erdõte-
rületeken – 48 órát meghaladó idõtar-
tamban – ónos szitálás, majd intenzív
ónos esõ alakult ki, mely jelentõs csapa-
dékmennyiséget eredményezett.

Az ónos esõ hullásából eredõ súlyos
jégtörést megalapozta a november utol-
só napjaiban, a tengerszint feletti 400
méteres magasságtól észlelt erõteljes
zúzmaraképzõdés. 

A térségbe keletrõl folyamatosan szi-
várgott be az ún. „lábas” hideg levegõ,
kitöltve az alsóbb légrétegeket, míg a
magasban enyhe és páratelt légtömeg
áramlott be nyugati, délnyugati irányból.
A 400 méternél magasabban fekvõ hegy-
vidéki területek a kialakult réteges felhõ-
alap felett helyezkedtek el, így az ebben
uralkodó fagypont alatti hõmérséklet
következtében 2014. november 29-tõl
intenzív zúzmaraképzõdés zajlott. 

Ez a késõbbi ónos szitálásból kicsa-
pódó jégrétegekkel együtt összefagyva
már jelentõs jégtömegként nehezedett
az erdõk faegyedeire. Az így kialakult
összecementálódó jégösszlet – egyfajta

vázként szolgálva – a késõbbi ónos esõ
lerakódását is megkönnyítette a fák ko-
ronájára, vázágaira. 

Az intenzív ónos esõ hullás december
1-jén kezdõdött meg, amikor egy földkö-
zi-tengeri mediterrán ciklon melegfronti
felhõzete és kiterjedt csapadékrendszere
délnyugat felõl elérte a térségünket. 

A lassú áthelyezõdés miatt a függõle-
ges hõmérsékleti profil nem változott
meg. Folytatódott az alsó légkörben –
az alföldi beáramlási csatornán keresz-
tül – a kelet-európai hideg levegõ be-
szivárgása a Dunazug-hegyvidék és az
Északi-középhegység keleti tagozatai
irányába (1. ábra). 

400 méter és kb. 1000-1100 méter
tengerszintfeletti magasság között alig
volt érdemi hõingás, –0,5 C0 – –1 C0 kö-
zött ingadozott a hõmérséklet decem-
ber 1-én és 2-án is.  Az északkelet felõl
érkezõ hideg levegõre délnyugati irány-
ból felcsúszott ciklonális, páratelt, eny-
he légtömeg erõs csapadékzónája kö-
vetkeztében intenzív csapadékhullás
alakult ki.

A váltakozó intenzitás mellett a sta-
bilan fagypont környékén, de mind-
végig negatív tartományban maradt
hõmérséklet miatt ónos esõ jött létre,
azonnali intenzív jegesedéssel kísérve.
A csapadékos idõszak 48 órája alatt
végig fagypont alatt maradt a hõmér-

séklet a 400 méter
tengerszint feletti
magasságban fek-
võ erdõterülete-
ken, a stabil réteg-
zõdésû levegõben
nem volt átkeve-
rés. Így a már ko-
rábban 4–6 cm
vastagságú zúz-
mara lerakódások-
ra, újabb 3–5 cm-
es vastagságú jég-
tömeg fagyott ki a
két nap során.

A téli félévben a
két nap alatt lehul-

lott 20–50 milliméternyi csapadék-
mennyiség, a nagyon kismértékû párol-
gás miatt, relatívan soknak számít. Az al-
sóbb szinteken a fagypont feletti hõmér-
sékletnek köszönhetõen folyékony hal-
mazállapotban ért talajt, de a 400 méter
feletti magasságú területen állandósult
fagypont alatti hõmérsékleti értékek
miatt a túlhûlt csapadék a tereptárgyakra
becsapódva, azonnal kifagyó jégréteg-
ként rakódott le.

Az erdõterületeket már borító vastag
zúzmara és az ónos esõ jegesedése tö-
megében összeadódott és a fákra nehe-
zedõ hatalmas súly miatt kiterjedt jég-
károkat (törzs- és koronatörések, dõlé-
sek) okozott. Az õszi esõzések során fel-
ázott, fagymentes talajon, a nagy relief
energiájú meredek hegyoldalakban ki-
sebb támasztékkal rendelkezõ faegye-
dek több hektáros összefüggõ területe-
ken dõltek ki. 

Irodalom:
Kolláth Kornél, Simon André: Szibériai és afri-
kai légtömegek találkozása – a 2014. decem-
ber 1-i ónos esõs helyzet elemzése – OMSZ
Tanulmányok – http://www.met.hu/ismeret-
tar/erdekessegek_tanulmanyok/

Nagy László

A decemberi jégkár meteorológia háttere
A keleti hideg és a nyugati enyhe légtömegek találkozása

A fagypont alatti hõmérsékleten hulló folyékony halmazállapotú csapadék
legtöbbször csak néhány órás átmeneti jelenség. A hõmérséklet változásával
a csapadék formája átválthat szilárd fázisba (havazás), a hõmérséklet emel-
kedésével pedig megszûnik a jegesedés. 2014. december elején azonban két
napon keresztül szinte folyamatosan esett, és a hõmérséklet középhegysége-
ink magasabban fekvõ helyein végig fagypont alatt maradt.

1. ábra. A hideg levegõ fõ áramlási csatornája az Észak-Alföld
felõl éri el Pest-megye térségét. (Forrás: OMSz)

6–10 cm vastag jegesedés alakult ki a
zúzmaralerakódás és az ónos esõ nyo-
mán (Kép: Nagy László)


