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Emlékezetesen csapadékos volt a 2000-es év ôsze
Nyugat-Európában (ld. pl. Gyuró, 2001, 2002). Hasonló
helyzet alakult ki 2006-ban is. Az általános cirkuláció
szempontjából vizsgálva az adott idôszakok idôjárási
helyzeteit, azt lehet megállapítani, hogy valamennyi
esetben ún. blokkoló anticiklon volt jelen kontinensünk
térségében. Mivel ilyen helyzetek a Kárpát-medence
idôjárását is jelentôsen befolyásolják, ezért megvizsgál-
tuk a blokkoló anticiklonok lehetséges szerepét a ma-
gyarországi, nagy csapadékmennyiséggel járó idôjárási
helyzetek kialakulásában.

Csapadékos helyzetek eddigi vizsgálatai
A Duna és a Tisza vízgyûjtôit érintô, jelentôs mennyisé-
gû csapadékhullással járó idôjárási helyzetek kutatása
hosszú múltra tekint vissza hazánkban. A meteorológiai
feltételek vizsgálatának a Tisza esetében különös
fontosságot ad az a tény, hogy az árhullámok sok esetben
hirtelen alakulnak ki, így a felkészülésre és a védekezés
közvetlen elôkészítésére sokszor csak 1–2 napos
idôelôny adódik. Természetesen olyan eset is elôfordul-
hat (elsôsorban a kisebb folyók, patakok vízgyûjtôin),
amikor gyakorlatilag nincs is idôelôny a nagy csapadék
kialakulása és a levonuló ún. torrens áradás között. Az
ilyen jellegû árvizek kiváltói rendszerint mezometeo-
rológiai jelenségek, elsôsorban a hosszú ideig fenn-
maradó, orográfiai akadályok miatt blokkolt zivatarok.

Az elsô meteorológiai tanulmányok fôként a nyári
zivatarokat érintették (pl. Héjas, 1898; Bodolai, 1954).
Késôbb az érdeklôdés az idôjárási frontokhoz kapcsolódó
csapadéktevékenység felé fordult (pl. Bodolai és Bodolainé
Jakus, 1964). A kutatások összegzéseként sikerült mo-
dellezni azt a feltételrendszert, amely mellett jelentôs árhul-
lámok alakulhatnak ki a Kárpát-medence nagy folyóin
(Bodolainé Jakus, 1983; Bodolainé Jakus et al., 1984;
Tänczer és Saikó, 1985). A szakterület fejlôdésének rész-
letes áttekintését Bodolainé Jakus (1996) adja meg.

Napjainkban a numerikus idôjárás-elôrejelzô model-
lek új alapokra helyezték a mennyiségi csapadékelôre-
jelzés kérdését. A jelenleg használt módszertan részletes
bemutatását találjuk Homokiné Ujváry és Hirsch (2002)
munkájában. Az eddigi tapasztalatok viszont azt mutat-
ják, hogy a numerikus modellek egyelôre nem tekint-
hetôk univerzálisan bevethetô fegyvernek a napi prog-
nózis megfogalmazásakor. Javításra két módon van lehe-
tôség: a nagy mennyiségû csapadékot adó légköri
mozgásrendszerek mezoskálájú, azaz a 10–100 kilo-
méteres nagyságrendi tartományba esô szerkezetének

vizsgálata, ill. azoknak az idôjárási helyzeteknek a meg-
adása a szinoptikus tartományban, azaz a több ezer kilo-
méteres horizontális kiterjedésû idôjárási rendszerek kö-
zött, amelyek alkalmával a jelentôs mennyiségû csapa-
dékképzôdés megtörténik.

Az elsô, azaz a mezoskálájú kutatásokkal kapcsolatos
eredményeknek nagyon jó összefoglalóját adja Bodo-
lainé Jakus és Tänczer (2003) tanulmánykötete. Jelen
dolgozatunkban a második módszert alkalmazzuk,
vagyis a közepes földrajzi szélességek cirkulációjának
olyan helyzeteit vizsgáljuk, amelyekben gyakran alakul
ki nagy mennyiségû csapadékhullással járó idôjárási
esemény. A kutatásban a légkör egy különleges jelen-
ségére, a közepes földrajzi szélességek ún. blocking
eseményeire fókuszálunk.

A blokkoló anticiklonok szerepe a mérsékelt szé-
lességek cirkulációjában
A 30. és a 60. szélességi körök közötti területen általános
esetben erôteljes nyugatias áramlások dominálnak. Az
egyes földrajzi szélességeken a légkör hosszú távú ter-
mikus egyensúlyának fenntartása érdekében rendszere-
sen kialakulnak olyan meridionális perturbációk, ame-
lyek lehetôvé teszik a trópusokon felhalmozódott hôe-
nergia szállítását a pólusok irányába. Ezen perturbációk
következtében a nyomási képzôdmények egyes esetek-
ben olyan formációkba rendezôdnek, amelyek területén
a magaslégköri áramlások zonális komponense szinte
teljesen megszûnik, nyomási teknôk és gerincek, a föld-
felszín közelében pedig ciklonok és anticiklonok jönnek
létre. Ennek a meridionális hullámzásnak az egyik
különleges esete az állóhullámok kialakulása, azaz olyan
anticiklonok létrejötte, amelyek hosszabb ideig, akár
több héten át is ugyanazon a területen vesztegelnek. Ezt
nevezi a nemzetközi szakirodalom blockingnak.

A veszteglô anticiklonok elsô leírása és a blocking elne-
vezés elsô használata Garriott (1904) nevéhez fûzôdik,
de ebben az irányban csak a II. világháború befejezését
követôen gyorsultak fel a kutatások, pl. Namias (1947)
és Bergrren et. al. (1949) tevékenysége nyomán. 
A blocking helyzet felismerésének komplex kritériumait
Rex (1950) adta meg:
– a mérsékelt szélességek meghatározó nyugatias áram-

lási viszonyai között a sugáráramnak (magaslégköri
jet stream) két ágra kell hasadnia,

– a légtömegek mozgása az egyik ág mentén észlelhetô
csak,

– a két eltérô ág által kifeszített területnek legalább 45
hosszúsági fokot kell felölelnie,
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– a formációnak legalább 7 napon keresztül fenn kell áll-
nia folyamatosan.
A napi idôjárási analízis során ezek a kritériumok túl-

ságosan szigorúnak bizonyultak, ezért munkánk során
némileg enyhébb feltételeket alkalmaztunk.

Ismert tény, hogy blokkoló anticiklonok – a többi
anticiklonhoz hasonlóan – termikusan homogén felszín
fölött jönnek létre. Ilyen lehet az óceáni vízfelszín több
millió négyzetkilométer kiterjedésû hasábja, vagy egy
kontinentális tábla. Az eurázsiai térség alkalmasnak
tûnik ugyan a feltételek kielégítésére, a tapasztalatok
viszont azt mutatják, hogy a teljes táblát sosem uralja
anticiklon, legfeljebb annak egy részterületét. Ilyen
szokott lenni a Fenno-skandináv térség és a Kelet-euró-
pai-síkság (Makainé Császár és Tóth, 1978). Ezeknek a
területeknek a méretét ismerve a hosszúsági fokokban
mért kritérium erôsen túlzónak tûnik, ezért vizs-
gálataink során a 30 hosszúsági fok fölötti feltételt alka-
lmaztuk. Mivel az élettartamra vonatkozó 7 napos felté-
tel is csak igen kevés esetben teljesül, ezért minden 5
nap fölötti élettartamú jelenséget bevontunk vizs-
gálatainkba.

Blokkoló anticiklonok területén a meteorológiai
paraméterek nagyfokú homogenitása, csekély idôbeli
változékonysága jellemzô napokon, esetleg heteken
keresztül. Ezek árvizek és aszályok, az átlagosnál tartó-
sabban alacsonyabb vagy magasabb átlaghômérsékletek
és más idôjárási szélsôségek kialakításához vezetnek.
Ezért is fontos, hogy idôben felismerjük a blocking
képzôdményeket, lehetôleg még a kezdeti fázisukban, és
lehetôségeink szerint jelezzük elôre várható helyüket és
fennmaradási idejüket.

A blocking események leginkább a magaslégköri tér-
képekrôl, analízisekrôl és elôrejelzési mezôkrôl ismer-
hetôk fel. A blokkoló anticiklonok nyugati oldalán rend-
szeresen megváltozik a ciklonok pályája, gyakori a 
ciklonok megrekedése – bôséges csapadékhullás kísé-
retében.

A blocking típusai
Több szerzô is elvégezte a blokkoló anticiklonok tipi-
zálását (Wiedemann et al., 2002; Pelly and Hoskins,
2003). Munkánk során az elsôként említett típusrend-
szert használtuk:

1. ómega-helyzet (1. ábra). Ez a görög betûhöz hason-
lítható formáció a magassági térképeken. Ilyen esetek-
ben az anticiklon belsejében száraz, derült idô a
jellemzô, gyenge légmozgásokkal, hosszú ideig való
fennállás esetén komoly szárazsággal. Ugyanakkor a
képzôdmény délkeleti, ill. délnyugati peremén megle-
hetôsen csapadékos az idôjárás az ott található nyomási
teknôk, azaz ciklonok hatására. Az ómega-helyzetben az
idôjárási kép elôrejelezése meglehetôsen egyszerû,
mivel meglehetôsen nagy pontossággal ki lehet jelölni a
csapadékos és a száraz területek helyét.

2. Rex-típusú blocking (2. ábra). Ez egy "fél 8-asra",
vagy egy fordított "S"-re hasonlító formáció. Ilyen eset-
ben egymás szomszédságában épül fel nyomás gerinc és
teknô. A gerinc tengelye mindig a pólushoz, a teknôé az
egyenlítôhöz van közelebb. Ilyen helyzetekben a Kelet-
európai-síkság nagy részén és Skandináviában anticik-
lon, ugyanakkor Közép- és Nyugat-Európában ciklon
alakítja az idôjárást.

3. „Tûzgyûrû”, avagy leszakadó anticiklon (3. ábra).
A közepes földrajzi széleségek egyenlítô felôli peremén
a szubtrópusi magasnyomású zónák idônként megle-
hetôsen nagy területeket foglalnak el, és a szomszédos
anticiklonok össze is kapcsolódhatnak. Ez a folyamat
vezet a „leszakadó anticiklon”-nak nevezhetô helyzet
kialakulásához. Másik nevét („tûzgyûrû”) onnan kapta,
hogy a képzôdmény közepén a délutáni órákban erôtel-
jes konvekció figyelhetô meg, és  a magasnyomású cent-
rumot gyûrûszerûen körülölelô zivatarok láncolata
alakul ki.
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1. ábra Az ómega-típusú blocking sematikus képe
(vastag vonal: az 500 hPa-os fôizobárszint egy jellegzetes 

izohipszája, vékony folytonos vonal: a ciklon és az anticiklon 
egy-egy izobárja, szaggatott vonal: a hideg és a meleg légtömegek

egy-egy  jellegzetes izotermája a 850 hPa-os fôizobárszinten)

2. ábra A Rex-típusú blocking sematikus képe



4. Kettéhasadó áramlási mezô (4. ábra). Ebben a
helyzetben a magaslégköri sugáráram (jet stream) két
ágra hasad szét. A két ág mentén meglehetôsen gyorsak
a mozgások és a változások, a két ág által körülölelt
területen viszont állóvízhez hasonló alacsonnyomású
zóna alakul ki. 

5. Leszakadó alacsonynyomású rendszer (5. ábra).
Már Pettersen (1956) megfigyelte, hogy egyes esetekben
a nyomási teknôk amplitúdója kiugróan nagy lehet, és
ezt gyakran követi a teknô tengelyében lévô alacsony-

nyomású zóna leszakadása. Amennyiben ez állóhul-
lámként tartósan megmarad egy adott földrajzi hely
fölött, a blocking jelenségnek egy különleges, ciklonális
fajtájával találkozunk.

A jelentôs csapadékmennyiséggel járó idôjárási
helyzetek kiválasztása
Munkánk során az 1976. és 2005. közötti 30 éves
idôszak nagy csapadékot adó helyzeteit vizsgáltuk meg.
Az elemzéshez a kiindulási adatokat az Országos
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatbázisából kap-
tunk. Jelentôs csapadékmennyiséggel járó idôjárási
helyzet definíciónk szerint az, amikor a magyarországi
csapadékmérô állomások legalább háromnegyed részén
a lehullott csapadék mennyisége – egymást követô 2 nap
alatt – eléri, vagy meghaladja a 10 mm-t. A vizsgálataink
során azért dolgoztunk a kétnapos idôlépcsôvel, mert
gyakorta elôfordult olyan helyzet, amikor egy csapadék-
rendszer 24 órán túl is a Kárpát-medence fölött tar-
tózkodott. Ráadásul a hagyományos módon mért napi
csapadékösszegek a reggel 7 órától a másnap reggel 7
óráig tartó idôszakra vonatkoznak, így a napos bontást
alkalmazva sok olyan helyzet kiesett volna látókörünk-
bôl, amikor a csapadéktevékenység tovább tart a hagyo-
mányos napi csapadék észlelési idejénél, ugyanakkor
mégis jelentôs mennyiség hullott az országra. Elsô lé-
pésként összegyûjtöttük ezeknek az idôjárási helyzetek-
nek a dátumát, majd egyesével megvizsgáltuk, mi
lehetett a nagy csapadék kiváltó oka.

A blocking vizsgálata
Annak eldöntésére, hogy a korábban kiválasztott csapa-
dékos idôjárási helyzetben volt-e  blocking esemény, az
Amerikai Egyesült Államok Országos Környezet-
tudományi Elôrejelzô Központja (National Centers for
Environmental Prediction, NCEP) és az Országos
Légkörtudományi Kutatóközpont (National Center for
Atmospheric Research, NCAR) által készített, és a szá-
mítógépes világhálón hozzáférhetô magaslégköri térké-
peit használtuk a 850 és az 500 hPa-os fôizobárszintekre
vonatkozóan.

Jelentôs csapadékmennyiséget adó idôjárási helyzet
1976. és 2005. között átlagosan évente 14-szer fordult
elô. Blocking eseményhez az említett 30 év alatt évente
csaknem 10 alkalommal volt társítható jelentôs mennyi-
ségû csapadékhullás (I. táblázat). Érdemes megfigyelni,
hogy az éves csapadékmennyiség és a blocking hely-
zetek gyakorisága között igen erôs kapcsolat van (vö. 6.
ábra).

Elvégeztük a blocking helyzetek tipizálását is a nagy
csapadékot adó helyzetekre (7. ábra). Kiderült, hogy
elsôsorban a Rex-típusú blocking (22%), a kettéhasadó
áramlási mezô (46%) és a leszakadó alacsonynyomás
(24 %) esetén várhatunk országosan kiadós csapadékot.
Nagy csapadék csekély számban elôfordult az ómega-
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3. ábra A leszakadó anticiklon ("tûzgyûrû"-típusú blocking)
sematikus képe

4. ábra A kettéhasadó áramlási mezôvel kísért blocking sematikus
képe

5. ábra A leszakadó ciklonnal kísért blocking sematikus képe



típusnál is (6%). A leszakadó anticiklon, azaz a „tûz-
gyûrû” helyzet fellépésekor viszont 30 év alatt mind-
össze kétszer fordult elô nagy csapadék. A két eset is egy
déli blokkoló anticiklon peremén kialakult hevesebb
zivataroknak tulajdonítható.

Összefoglalás
A magyar nyelvû szakirodalomban viszonylag ritkán
lehet találkozni a blocking jelenségkör fogalmával. Dol-
gozatunkban igyekeztünk megadni a jelenségkör

leírását, valamint szinoptikus klimatológiai vizsgála-
tokat végeztünk a Kárpát-medence térségére vonatko-
zóan. Megállapítható, hogy a jelentôs mennyiségû
csapadékhullással járó idôjárási helyzetek döntô több-
ségének kapcsolata van a blocking jelenséggel, és azt is
sikerült kimutatni, milyen blocking-típusok mellett lehet
a legnagyobb valószínûséggel számítani ezekre az
idôjárási helyzetekre.
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1. táblázat

Az éves csapadékösszeg (mm), a legalább 10 mm-es csapadékhullás-
sal járó idôjárási helyzetek száma (db) és a jelentôs csapadékhullás-

sal járó blocking események száma (db)

6. ábra Az éves csapadékösszeg (üres hasáb), a jelentôs
csapadékhullással járó idôjárási helyzetek (fekete hasáb) és a 

blocking jelenséggel fellépô jelentôs csapadékú idôjárási helyzetek
(szürke hasáb) évenkéni száma 1976. és 2005. között

7. ábra A blocking egyes típusainak relatív gyakorisága jelentôs
csapadékhullással járó idôjárási



A NASA QuickSCAT mûholdjával készült globális tengeri
széltérkép alapján kijelölhetôk azok a helyek, ahol a leginkább
érdemes part menti szélerômûveket építeni. Az 1999-ben felbo-
csátott hold az óceánfelszín közelében fújó szél sebességét és
irányát képes meghatározni. A mérés radaros elven mûködik. Azt
használja ki, hogy a változó szél következtében más-más módon
hullámzó vízfelületrôl másképpen szóródnak a fedélzeti radar-
berendezés által a vízfelszínre küldött mikrohullámok.  A közel
egy évtizedes átfogó adatbázisból most elkészítettek egy
széltérképet.

A szélenergia felhasználása során nem keletkeznek közvetlenül
üvegházhatású gázok. Ezért ezt a bôségesen rendelkezése álló
„zöld” energiaforrást érdemes volna minél hatékonyabban az
emberiség szolgálatába állítani. Ezt segíti, ha megbízható informá-
cióval rendelkezünk azokról a helyekrôl, ahol folyamatosan a
megfelelô erôsséggel fúj a szél. Mivel a QuickSCAT  adatai a
tengerfelszínre vonatkoznak, ebben az esetben természetesen a par-
tok mentén építendô szélerômûvekrôl lehet szó. Becslések szerint
a világ energiaszükségletének akár a 10–15%-át is lehetne fedezni
a szél energiájából. A számítások azt mutatják, hogy a legalkal-
masabb helyeken az egy négyzetméterre jutó termelés 500–800 W
lehet. Az ugyancsak környezetbarát napenergiáéhoz (1 kW/m2)
képest ez kevesebb ugyan, de azt is érdemes számításba venni,
hogy a szélenergia a generátorokkal hatékonyabban és olcsóbban
alakítható elektromos energiává, mint a napenergia a jelenleg gyár-
tott napelemekkel. A jövôben akár úszó szélerômûtelepek is
elképzelhetôk – ezek zajukkal kevésbé zavarnák a part menti
élôvilágot, s nyílt vizek felett általában a szél is erôsebb.

A térképen megjelöltek néhány helyszínt, ahol különösen érde-
mes volna a szélenergiát hasznosítani. Ilyen például Észak-
Kalifornia, Tasmánia, Új Zéland egy-egy jól meghatározott
vidéke. Az adatbázis nemcsak a szélenergia jobb felhasználását
segítheti elô. Értékes információt nyújthat például a hajózási tár-
saságoknak, amelyek így el tudják kerülni a legviharosabb ten-
geri útvonalakat.

(www.urvilag.hu   F.S.) 

Az amerikai Phoenix ûrszonda kutatócsoportjának hosszas vi-
szontagságok után sikerült vízjeget tartalmazó mintát juttatni a
TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer) mûszer egyik
kemencéjébe. A TEGA a fokozatosan melegített anyagmintából
eltávozó gázok összetételét analizálja. Korábban, az elsô vizs-
gálat során nem bukkantak víz nyomára. A feltételezések szerint

azért, mert túl sok ideig tartott a mintának a mûszerbe juttatása, s
ez idô alatt a benne lévô vízjég elszublimált. A talajfelszínen
látható, majd pár napon belül eltûnô szemcsék fényképezése
egyébként igazolni látszott ezt az elképzelést. (Még korábban a
Mars körül keringô ûrszondák radaros mérései is a felszín alatti
jelentôs mennyiségû jégre utaltak a bolygó sarkvidéki területein.)

A Phoenix ûrszonda fedélzeti laboratóriumában végzett
anyagvizsgálat tehát meghozta a küldetés várva vért eredményét:
sikerült közvetlen elemzési módszerrel kimutatni a Mars fel-
színérôl vett törmelékminta H2O-tartalmát. A kiemelkedô
fontosságú felfedezés tudományosan igazolt ténnyé szilárdítja azt
a feltételezést, mely szerint jelenleg is létezik vízjég az égitesten.
Az eredmény számos olyan vitát lezár, amelyek az elmúlt közel
másfél évszázadban a marsi vízzel kapcsolatban zajlottak és új
fejezetet nyit a bolygó tanulmányozásában: a múltbeli életformák
nyomait és a remélhetôleg máig fennmaradt élettevékenység
jeleit keresô küldetések idôszakát. Nem meglepetés, de mégis
történelmi jelentôségû felfedezés: a Phoenix közvetlenül is bebi-
zonyította, hogy van vízjég a Mars talajában.

Földtudományi szempontból azért fontos a víz jelenléte a
Marson, mert jelzi, hogy a Föld egyik legfontosabb anyagának
tartott H2O külsô bolygószomszédunk felszínén is megtalálható,
tehát a Mars valóban a sajátunkhoz leginkább hasonló égitest a
naprendszerben. Asztrobiológiai szempontból azért, mert az
általunk ismert földi típusú vagy ahhoz hasonló és általunk
elképzelhetô életformák létezésének a víz mindenképpen szük-
séges (de természetesen nem elégséges) feltétele, vagyis reményt
jelent abból a szempontból, hogy a Marson valamilyen módon
létezhetett, esetleg ma is létezhet élet. Gyakorlati ûrkutatási
szempontból pedig azért, mert a remélhetôleg néhány évtized
múlva indítandó emberes kutató expedíciók számára a víz ren-
delkezésre áll majd erôforrásként, számos módon könnyítve meg
egy Mars-bázis kialakítását és fenntartását.

A Marson tartózkodó szonda idôközben elkészítette a leszál-
lóhely környékének teljes, színes panorámaképét. A Phoenix kb.
100 nanométeres felbontású atomierô-mikroszkópjának elsô képe
a bolygó felszínét borító por egyetlen, 1 mikrométer átmérôjû
szemcséjérôl készült. Az ûrszonda küldetését hivatalosan
meghosszabbították, egyelôre 1 hónappal, szeptember 30-ig.
Ennek további költsége 2 millió dollár, ami az eddigi teljes, 420
millióhoz képest nem nagy összeg …
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Olvastuk

Mûholdas térképpel a szélenergia
hasznosításáért

A marsi vízre vonatkozó közvetlen
bizonyítékkal szolgált a Phoenix
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