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Meteorológiai adatok az 1895. évi tavaszi rnadár-

vonulási jelentéshez.

HeGYTOET lÍABOS-tÓl.

iHctcDiolaijisdic Angaben 5um Il-ti-n JliUjicsbcridjie

über ùen jfrüb;al)is}iui ùcr Uciijcl int Jlubre löö.

SSon ^aUb ,f)cgi)fofi).

A/, idö i;'ir;is;i a/. 189'í ós lSít.'>. rvi fcliriiár, iiiai--

liiis és api'Mis lioiiapiikliaii.

Az id járása els soihau a légnyomás miként

való eloszlásától függ. Épen azért vegyük min-

denek eltt e tényezt szemügyre.

Az lSl)4-ik évi februáriusban lluropa déli

részén magas, északi részén pedig alacsony

légnyomás terült el; lS!l.")-l)cn ellenkezleg

alakult a helyzet. Az elbbi évben teliát meleg

déli légáramlatok az uralkodók, az utóbbiban

pedig északiak. Ebhez képest az 1 8í).5-ik évi feb-

ruár jóval alacsonyabb hmérsékletet tüntet fel,

mint az lS!)4-ik évi.

Az 1894-ik évi márcziusban a légnyomás el-

oszlása némileg hasonlít a februáriuséhoz, csak

hogy északnyugaton a barometer nem áll oly

mélyen, mint februáriusban állott. 1 S!)5-ben

Eurójja közepén magas, északnyugaton és dél-

keleten pedig alacsony a leveg nyomása. Eh-

hez képest elsimulnak némileg az ellentétek s

az 189.5-ik évi márczius már nem oly alacsony

hmérsékletet mutat fel az l(S".)4-ik évihez ké-

pest, mint a februárius.

Az 18!).-ik évi áprilisban liasouh) légnyo-

mási helyzettel találkozunk, mint márczius- és

februáriusban ; a Földközi tenger környékén

kisebb a légnyomás, mint KözéiJ-Európában.

1 894-ben megfordítva egyenletes magas nyomás

terül el Magyarországon, Angolország körül leg-

alacsonyabban áll a barometer. 18'.l.j-ben tehát

északi áramlatok mellett megint hvösebb id
jár, mint az 1894-ik évi áprilisban.

Az lS9-ik évi február, márczius és április

hónapok alatt általában Európa déli részén,

jelesen a Földközi tengeren és környékén ural-

kodó alacsony légnvomás okozza, hogy Magyar-

országon b havazás és es mellett északi szelek

fúnak és a leveg hmérséklete alacsony fo-

kon áll.

Hogy az általános jellemzésen kivül némileg

számadatokkal is megismerkedhessünk, vegyük

szemügyre a következ két táblázatot :

Íic äSittcrung ber Satire IH!» I iinb IS!>."> iii öeii ÍDloim;

teil Àcber, '•Siävf, luib "JlVril.

®ie 2Bitteruiiçi i)t in cr)tev ^)ù'il)e non öer 3Ser=

lí)eííumj beò V'uft&rucfcö abliäiuiiiiv Uiiteríucbeii luir

bemuad) vox 3lílem bieícii ^-actov.

3m gebruar beò ^3al)reö ls94 Ijerrídjte im

©üben ©uropaö cin l)obev, im Ìiorben baijegeu ein

(]erino,er í'nftbrncf. "sm '.^ahw 1895 bniu'iii'u í\,c--

[taltete fid) bao tH'rl)ältnif; umgetVljil. :^m :Csal)re

1894 Ejerrfdjteii bemjufolge roarme, fübííáie Siift=

ftrönumgen, im ''^saí)xe 189.5 aber nrblidie. 1}(m-

geiiuäfe ift benn iiud) bie Temperatur im Z^^íjxe 1895

bcträd)tlid) nieöerer, aio im ^saljvc 1894.

3m 9Jf ärj beo :3al)reô 1894 ift bie "Hertíieilum]

bcö Suftbnirfcö jener beci93îonateS Aebrnar äfjntid),

ein Unterfdjieb äcitjt fid) bino bavin, bafî im ^j;ürb=

roeften bas Sarometer nid)t fo tief ftanb, alò im

momi ^^ebruar. :"sm ^abre 1895 ift ber Suftbvnd

im mittleren Guropa ()od), im 3forbiuefteu unb

Süboften bagegeii geviiuj. Ticmäufohie apphmieren

fid) bie ©egenfcil5e, unb ber mäx^ bea ^aftree 1895

jeigt fdion — gegenüber jenem beS !3af)i'eò 1894

— feiiu' fo niebere Xemperatur, ais ber jjebruar.

:3m 3lpril beò Sabreò 1895 ift bie i8ertí)eiíung

bea Suftbrndeoälmlid) mie in ben Slìonaten Acbruar

unb dììaxy, ber Suftbrurf ift in ben C'iegenben beò

2)íittellanbiíd)en 'Dìeereò geringer, alò in îlîittet:

Europa. S'il ^atjre 1894 umgefel)rt; über Ungarn

iiertbeilt fid) ein g!eid)mafîig ()ober .î'uftbvnd, unb

um (ì'uglanb fteljt baò 33avümeter am niebrigftcn. —
Sie S^emperatur beò SJÎonatê Stpril ift bemuad) im

3at)re 1895 mieber fälter, alò im 3al)re 1S94.

5)ie Urfac^e bcffen, bafe inbenÜionaten'jCebruar,

5Diärä unb 2íprií beò 3ai;reâ 1895 in Ungarn bei

üieiem ©djuee unb SRegen 3ïorbnnnbe loetjten unb

bie itemperatur eine niebere blieb, ift jener Um:

ftanb, bafs in i)m genannten OJionaten, in bem

fübltdjen íílíeile (Snropaê, befonberê über bem

^^Jìittelliinbifdjen 'iiJìeere unb beffen Umgebung ein

geringerer íuftbrná Ijerrfdjte.

Um nnê au^er ber allgemeinen übarafterifiernng

einigermaßen and) auf ^íiíjlciiongaben fttìtìen ^u

fönnen, betraditcn mir bie folgenbeiijmei Tabellen;
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Az I. táhlázíitou fel van tüntetve peutadon-

kint a hmérséklet a reggel 7 órai megfigyelés

alapján, mind az 1894, mind az 1895-ik évre

vonatkozólag. Ha valamely állomás sürgöny-

jelentése csak egy napról is hiányzik, a csonka

pentadértéket be nem mutattam, helyét üresen

hagytam.

A Il-ik táblázat feltünteti a különbséget a

két év egyidej najyai között. Itt már a csonka

pentad átlagait is bemutatom, ha legalább '^,

vagy 4 napról megvannak a feljegyzések ; ezeket

azonban zárjel közé teszem.

Mit tanúsít tehát két táblás kimutatásunk ?

Azt, liO(jij ISnö-hen január 31-ikétl április

30-ig terjcíl.ö 1<S pentad alati mind a 15 állo-

másunkon általában véve 3 fokkal hvösebb

id járt ideggel 7 órakor, mint i894-ben.

A IS pendat között csak 4 fordul el, midu
18!).-ben valamivel melegebb id uralkodott,

mint ugyanazon pentadokban 1894-ben.

Hogy a reggeli megfigyeléseket hasonlítom

/7+ 2+ 9
össze, es nem a nap átlagosm órai h
mérsékletét, ennek egyebeken kívül az az oka,

hogy ezen eljárásunk mellett könnj'en kiterjesz-

kedhetünk Eurói)a mindazon állomásainak h-
mérsékleti viszonyaira is, melyekrl Meteoroló-

giai Intézetünkhöz napi sürgönyjelentések

érkeznek. Universalis jellem tanulmány csak

a synoptikus térképek alapján ejthet meg.

Hogy azonhau mégis némileg az iránt is tájé-

kozódhassunk, mekkora a különbség a reggel

7 órai hmérsékleti följegyzések és a nap átlagos

(7+2+9 \—^órai hfoka között, feltüntetem e

differencziát Fiumét, Budapestet és Turkevét

illetleg.

A reggel 7 (')rai hfok a napi átlagnál

/7+ 2+9'

3
kbichb vol :

íjn íev I. Íabcllc ift íio 2ciiivH'vatiir lu'iíev

Saljvc (1894 iinb 1895) nad) '"^ícntabeii — itnb

jiimr nuf Wrunb ber 58coiiad)tuiuìcn um 7 UOr in

ber 5ynil) — aiuìOivbcn. ÌIh'iiu dou einer Station

audj nur ein eiuíic^n- te[eçi,rap[)iid)er iU-ridit auê=

liiieb, \)a\>t. \á) ben uiioollftänbißen ^^Vntabcn=ilik'rtl;

íd)t aniietìebcn, reíp. feinen '•pillili leer ^elniH'n.

Tie 11. Tabelle jeiiU bie Unterfdiiebe ber eut;

ípred)cnbcn 3^aç]e ber beiben ^sní)re. ^kx gebe íd)

fdion nnd) bie nnnolíi'taiibiiien '^'entabeu-íiíertfje,

menu biejelben luenigftens uoii 3—4 Tagen gè;

red)nct finb; biefe l^abe id) aber mit Sllammern be^

3eid)net.

3Borüber belebren uno biefe ima Tabellen?

(So évbelit barane, baf5 im :"saí)re 1895

tuäbvenb ber 18 ípentaben, auf iäiumtlid)en

15 Stationen im ©nrdjfdinitt genommen
3° (S. faltere SlMtternng — 7 Ubr in ber

%xù\) — l)errfd)te, alo im ^^'l'i'^' lî^'^''--

äBir finben bloê 4 '^ientaben, roo bie SlMtterung im

Sabre I S95 etiimô niörmerroar, alt« im :^\abre 1894.

Tie Urfadie, baf5id) nur bieOJiorgen^ik'obaditnn:

gen uergleidie nnb nid;tbieTurd)fd)nittêtcmvevatur

/7_)_ö)_l_g \

I

q
Ui)r bea Tageê, liegt — aufeer 3lnberen

— bavin, baf3 mir bei biefem Sßerfal^ren and) jene

Stationen tSnropaê, mober nnicve 'JJÎeteorologijdje

Gentralanftalt täglidi Telegramm^iV'ridite erhält,

jeljr leid)t in 'in-rgleid) jieben tonnen, tiin nuinerja;

leê Stubium failli nur auf ©riinb ber fimovtifáien

•harten notlftìbrt merben.

Tamit mir aber andi barüber einigermafien

orientievt merben, mie gro^ ber llnterfd)ieb ber um
7 +2+9

7 Ui;r in bev %xv.\) unb jener um Ul)r

notievten burd)fd)nittlid)en Tiempcvatur ift, gebe id)

biefe Tifferenj non ben folgenbcn brei Stationen.

Tie Temperatur um 7 llbr in ber ^viib mar

/7 + 2+ ".)

geringer, alo bao Tageê-- I x—

aiiittel :

Ubr)

(in) 1894(-)ieu) (in) 1895(-ben)



Melegebb idben luigyobb a ilifferenczia a

reggeli 7 órai én az átlagos najn hmérséklet

között, mint hvösebb idben. Ebbl tehát kö-

vetkezik, hogy a különbség pentadonkint még
nagyobb lenne az 1894. és 18!)."j-ik év február—
április hónapjai között, ha a reggel 7 órai li-

iok helyett a napi átlagot ')'osszemer-

nk, s így 189-5 még hvösebbnek mutatkoz-

nék az 1894-ik évhez képest, mint minnek a

II. táblázat feltünteti.

így például Turkevén 1895-ben alacsonyabb

volt a hmérséklet, mint 1894-ben:
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IHn UHÍrmercr iiiiittcnuui ift uäiii(id) bie^iffcrciiä

äroiic[)eu ber î'enipcrotiir um 7 U()i utib bem "Xa-

iieemittet immer (iröjjer, alò bei fälterer äßitterung.

5^arauô folgt, ba6 ber lliitcrfdjieb 5miîd)en ben

i'Jìouateii gebruar bis 3ipril ber beiben l^aljre imd)

^^'iitaben má) größer tourbe, menu mir anftatt ber

/7-|_<í) _|_Q
2;cmperatur nm 7 Uí)r baô Xogeâmittei

^"^—

\\í)v
j
»ergleidjeii mürben ; bcmnad) roürbe fid; baê

3a(;r 1895 gegenüber bem 3at;re 1894 nod; füíjler

äeigen, ale bieô nnfere II. ^tabelle ergeibt.

3» S^urfeoe mar ä- 33. im 3aí)re 1895 bie Xem-
peratur niebriger alò im "^\ai)xc 1894:
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kevósbbí' moly

kezik.

iniuinuuii északon is jelent-

Ebhez kéjjest a hmérsékleti viszonyoknál

feltnbb eltéréseket nem tapasztalunk. 1 893-

ben csak kevéssel alacsonyabb a hmérséklet

mint az 18í)1-ik évi májusiban. Fiúméban

lSÍ)o-ben ()"6, Budapesten ()•."), Turkevén 0*7 C.

tokkal alacsonyabb a reggel 7 órai hmérséklet

az 189ö-ik évi május (i ijentadjában, mint

1894-beu. Feltnbb különbség csak május 4-ik

Ijentadjában (máj. 16—SO) mutatkozik, mikor

is 189o-ben mintegy 5 fokkal kisebb a meleg,

mint volt 1894-ben ugyané j^entadban. Az

1894-ik évhez mérve l89.'3-beu melegebb (-f ),

vagy hidegebb (—) volt reggel 7 órakor C. fok-

kal:

eine Àin1icl.umt5 ûcr 2a(\c öer ÍJÍoiiaíe 3'i""cr bìè

âlpril. Êê äeigt fiá) »od) badet ein )cI)ioäa)ere5, \úá)t

)o tiefes ïïîinimuiu nudi im 3fovíen.

älMr treffen bemnad) feine befontiere aUmieidiiuuu'n

ber S^eniperatur an. ,C^m Diai 1 895 ift bie Zcm-

peratur nur lueuig fälter, als im aliai beo 3ßt)ree

1894. 'î'ie 7 Ul)r:Tempevatur ber 6 ^l^íontaben im

'JlíOuat 9Jïai besSnljveö 1895 ift bei Àimne um O-ß,

beiSubapeft um 0-5 unb bei í^úrteoe um 0-7° G.

geriui^er als im '^ahxe 1894. •— Gin auffallenber

Unterfdneb ^eigt fid) blüa in ber 4. ^^vcntabe

(16. bis i20. gjïai), iDo im galjre 1895 bie 2;em=

peratur um 5° Ê. falter roar, aU in berfelben

^:t>entabe beò ^saljreè 1894. — Dîit bem "sabre

1894 nerglidjen, roar bie Temperatur im '^abre

1895, 7 Ul^r in ber ^rüb roärmer (-1) ober täiter

(—) um folgenbe 6°:

Mai 1—5
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Jan. 31—Febr. 4




