
só és felsô troposzférában is viharos,

keleties irányú szél fújt. A radar-

mérések a Dunántúlon csak esôt és

záporokat jeleztek.

A Balatonra kiadott másodfokú

viharjelzések érvényességi ideje az

idén a teljes idôszaknak 18,7 száza-

lékára, a Velencei-tónál 13,6 száza-

lékára terjedt ki. A Balatonra kiadott

riasztások (átlagos) összbeválása 85

százalékos, a Velencei-tóra vonatko-

zóan 87 százalékos volt. 

A hômérsékleti viszonyokról el-

mondható, hogy a tavaszi, nyári hóna-

pok általában 2-3 fokkal melegebbek

voltak az 1961–1990-es évek átlagnál.

A legmelegebb július lett, amikor a

hónap átlaghômérséklete 23,5–23,9

fokot ért el. Még a csapadékos augusz-

tusban is melegebb volt az átlagoshoz

képest. Az ôszi hónapok idôjárása már

az átlagosnál hûvösebben alakult. Hô-

mérsékleti szempontból ugyancsak

július volt a legváltozékonyabb, július

10-én 20 fok alatt, egy héttel késôbb

pedig sorozatban 35 fok felett volt a

legmagasabb nappali hômérséklet. A

szezonban összesen 33 olyan nap volt,

amikor a napi maximum hômérséklet

meghaladta a 30

fokot, 8 napon pedig

35 fok fölötti hômér-

sékleteket mértek. A

8 napból 7 nap egyet-

len forró terminus-

ban volt, a július

16–22 közötti idôszakban. Ekkor volt

egyben az év legmelegebb napja is, 20-

án 38.1 fokot mértek Keszthelyen.

Siófokon július 16-án 37.7 fokkal meg-

dôlt az addigi abszolút  hômérsékleti

rekord, a korábbi érték 37.6 fok volt és

1946, illetve 1957 augusztusában

mérték. A Balaton közelében lévô vi-

szonylag nem régóta mûködô mérôál-

lomáson, Sümegen 20-án 40,0 fokot

mért az automata. A július 16.  és 22.

közötti hét (29. hét) átlaghômérséklete

Siófoknál 29,1 fok volt, míg a kö-

vetkezô legmelegebb hét a mérések

kezdete óta az 1950 június 30 és július

6 közötti hét. Ekkor az átlaghômérsék-

let, igaz csak napi négy mérésbôl 28,1

fok volt, Siófokon és Keszthelyen is. 

A Balaton vizének hômérséklete nem

döntött rekordot, részben a megfelelô

vízmennyiségnek köszönhetôen, rész-

ben pedig azért, mert a forró idôszakot

egy jóval hûvösebb elôzte meg. 

A vihar-elôrejelzésrôl és 
viharjelzésrôl szóló
tömegtájékoztatás
Az idôjárási tájékoztatások, elôre-

jelzések és viharjelzések az országos,

ill. helyi hatáskörû rádió és televízió

állomások, valamint Internet

(www.met.hu) szolgáltatás közvetíté-

sével kerültek nyilvánosságra, illetve

részletes tájékoztatást nappal a 

(91)-300-425, éjjel a (91)-300-424

emeltdíjas telefonszámokon lehetett sze-

rezni. A viharjelzések tóparti megje-

lenítését a Balaton körül 25, a

Velencei-tónál 2 fényjelzô lámpaegy-

ség végezte. Szeptembertôl Balaton-

földváron újabb viharjelzô lámpa

egységet állított rendszerbe az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Fôigaz-

gatóság. Zamárdiban pedig jobban

látható helyre került áttelepítésre a

meglévô állomás.

A viharjelzések és a balatoni idô-

járási elôrejelzések éjszaka az OMSZ

központban a  Repülésmeteorológiai

és Veszélyjelzô Osztályon, nappal a

Siófoki Viharjelzô Obszervatóri-

umban készültek és jutottak el a

Balatoni Vizirendészeti Rendôrkapi-

tánysághoz, a Vízimentôk Balatoni

Szakszolgálatához és további meg-

rendelôkhöz, így például a Balatoni

Hajózási Részvénytársasághoz. A na-

gyobb vitorlásversenyek illetve tömeg-

rendezvények (pl. Balaton átúszás)

meteorológiai biztosítása ugyancsak

az Obszervatóriumból történt, amely-

hez a Balaton Fejlesztési Tanács

(BFT) nyújtott támogatást.

Zsikla Ágota
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A Katrina utóhatása
A hurrikán által 2005-ben az USA déli államaiban letarolt

erdôk nettó széndioxid kibocsátókká váltak. A NASA

mûholdas adatainak segítségével végzett kutatómunka ered-

ményét a Science magazinban publikálták. A fiatal erdôknek

a növényi fotoszintézis révén jelentôs szerepük van a légköri

széndioxid megkötésben. Egy ilyen katasztrófa

következtében az élô növények jókora hányada elpusztul,

csökken a fotoszintézis mértéke. Ráadásul az elhalt növényi

részek bomlásakor széndioxid szabadul fel. A becslések

szerint az érintett kb. 2 millió hektáros területen a Katrina

mintegy 320 millió fát pusztított el vagy károsított jelentôs

mértékben. A kár leginkább Mississippi, Louisiana és

Alabama államok erdeiben keletkezett. Az erdôk regene-

rálódása még hosszú évekig eltarthat s ezalatt több üveg-

házhatású szén-dioxidot juttatnak a légkörbe, mint ameny-

nyit megkötnek.

A kutatómunka során a Landsat-5 képei mellett a NASA

Terra mûholdjának MERIS felvételeit is felhasználták.

Emellett helyszíni méréseket és számítógépes modell-

számításokat is végeztek. Különbözô felszínborítás-típusok

jellegzetes sugárzást bocsátanak ki, ami a több hullámhosz-

szon dolgozó távézékelô mûholdak segítségével ele-

mezhetô. Így a vegetáció változása is jól nyomon követhetô.

A meglepô eredmény szerint ez az egyetlen természeti

katasztrófa közel akkora (60-100%) széndioxid kibocsátást

gerjesztett, mint amennyit e gázból az Egyesült Államok

összes erdei egy átlagos évben megkötnek.
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