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A 2008. júniusában lehullott nagy mennyiségû csapadék
a 143 éves soproni meteorológiai adatsorban példa nél-
kül álló. Az 1865-tôl datálódó megfigyelések óta csupán
5 alkalommal érte el, vagy haladta meg a havi csapadék
a 200 mm-t (1. ábra), ebbôl egyszer a 300 mm-t. Leg-
utóbb 1996 szeptemberében rögzítettek az Országos
Meteorológiai Szolgálat kurucdombi állomásán 200 mm
feletti havi csapadékot az árvizektôl emlékezetes szep-
tember hónapban. 

A városban legutóbb tavaly szeptemberben közelítette
meg a csapadék a 200 mm-t, akkor a Kurucdombon
180.3 mm-t mértünk, de a hegyekben (Muck 210.9 mm,
Görbehalom 204.1 mm, Hermes 200.6 mm) és a
Rábaközben (Himod 213.7 mm)  200 mm-t meghaladó
összegeket jegyeztek fel. A különbség azonban az volt,
hogy akkor nem néhány óra alatt zúdult le hatalmas esô,
mint idén júniusban, hanem  napok alatt, így az köny-
nyebben tudott hasznosulni, beszivárogni a talajba.

Június sokévi átlagban is a legcsapadékosabb hóna-
punk. A legutolsó 30 évben az átlagos esômennyiség
83.9 mm volt a csökkenô csapadéktendencia ellenére is.
A népi megfigyelésekben is ismert a Medárd-idôszak,
amely szerint, ha Medárd napján esik, akkor 40 napig
esni fog, sôt a bukovinai székelyek hiedelmei szerint a
bibliai özönvíz is Szent Medárd napján kezdôdött. Mind-
ezen hiedelmek, babonák mögött rejlô valós természeti
megfigyelés az ún. nyári monszunhoz hasonló jelenség,
amely az európai kontinensen is megfigyelhetô.
Rendszerint a korán, májusban bekövetkezô kánikulai
meleget követô hûvösebb, csapadékos periódus. A kon-
tinens belsô területei erôsen felmelegszenek a magas
napállás miatt, a meleg levegô felemelkedik, az így
kialakuló alacsony légnyomás miatt pedig nyugat-kelet
irányú áramlás alakul ki, amely az Atlanti óceán felôl
páradús légtömegeket szállít a kontinens belseje felé. 

Június 30 napjából 17 napon esett mérhetô mennyi-
ségû csapadék Sopronban, ebbôl kiemelkedô volt a két
komoly károkat okozó felhôszakadás 11-én és 26-án.

Ezekben a napokban egy hónapnak megfelelô mennyisé-
gû csapadékot rögzítettünk a város környéki csapadék-
mérô állomásokon, szeszélyes területi eloszlásban (2.
ábra, 3. ábra).

Június 8-án Pétervári Tibor az OMSZ Szombathelyi
Fôállomásának vezetôje e-mailben 139.8 mm csapadék-
ról számolt be, amely a jún. 3-tól 7-ig tartó idôszakban
hullt le. Kiadós csapadékos idôszak után voltunk már
Sopronban is, hiszen jún. 7-ig 66.9 mm csapadékot mér-
tünk a kurucdombi állomáson, azt azonban nem gondol-
tuk, hogy a szombathelyi felhôszakadást is túlszárnyaló
özönvíz zúdul majd a városra!

Június 11-én a reggeli fôterminuskor a Kurucdombon
mindössze 3 okta Cirrus spissatus* felhôzet volt, majd 9
óra tájban a nyugati horizonton feltûntek az elsô
Cumulus congestusok, a melyek fokozatosan fejlôdtek,
egyre jobban összeálltak. Mindebben közrejátszott az
Alpok felhôzetképzô szerepe. Délben baljóslatú alappal
rendelkezô Cumulonimbus capillatus tornyosult, majd
helyi idôben 12:10-tôl már dörgött az ég, a zivatarlánc
pedig egyre gyorsabban nyomult elôre. Nem sokkal az
elsô dörgések után hatalmas cseppekben eleredt a zá-
poresô, megdördült az ég. 12:31-tôl az egész város terü-
letére kiterjedô jégesô kezdôdött, amely heves esôvel
együtt hullott, ezért komolyabb károkat nem okozott. 
A legnagyobb átmérôjû jégszem a fôállomás környékén

FELHÔSZAKADÁSOK JÚNIUSA

1. ábra 200 mm feletti csapadékösszegek Sopronban
(1865–2007)

2. ábra Napi csapadékösszegek 2008. 06.26-án Nyugatról-Keletre 
(Hermes-Himod)

3. ábra Napi csapadékösszegek kurucdombi állomáson 
(kézi adatok)



1–2 cm volt, de a város nyugati részén is csak 2-3 cm-t
ért el. A jégesô idôtartama azonban meglepô volt: vál-
tozó intenzitással egészen 13:04-ig tartott. A jég a város
nyugati, hegyvidékhez csatlakozó részén a talajon is
megmaradt rövid ideig. A zivatar 14:30-kor szûnt meg. 

A 13:40-es fôterminuskor a Kurucdombon 16.2 fokra
hûlt a levegô, míg a zivatar elôtt 26.6 fokot regisztrál-
tunk. A fôterminusi csapadék a Kurucdombon mindösz-
sze 22.2 mm volt.  A városra a hegyekbôl lezúduló hirte-
len völgyi áradás azonban nagyobb csapadékról tanús-
kodott! 

Miután felhívtuk a társadalmi észlelôket, hogy mérjék le
a csapadékot, meglepô adatok érkeztek tôlük: Sopron Bán-
falván a hegyek lábánál 92.6 mm-t, kicsit keletebbre a
Kertvárosban 64.1 mm-t, az Egyetemen 50.8 mm-t mértek,
a hegyekben Görbehalmon 52.0 mm-t, a Muck kilátónál
58.0 mm-t, míg a legnyugatibb mérôállomáson, Hermesen
csak 40.7 mm-t. A pogányvári radar képein is jól látszott,
amint a hegység északkeleti lejtôjén 20–30 percig
megrekedt a legnagyobb intenzitást adó csapadékrendszer.
Ennek következtében a Rák-patak megáradt, medrébôl
kilépve Sopronbánfalva központját elöntötte, pincékbe tört
be a víz. A hegységbe vezetô fôútra 1–1.5 méter magas
törmeléket, sarat, kôtömböket hordott ki, így a hegyvidéki
falvak Brennbergbánya, Görbehalom és Hermes órákon át
megközelíthetetlenné váltak. A hegyvidék északkeleti
lábáról lefutó víz egészen a Frankenburg úti aluljáróig
jutott, ahol egy személyautó a hirtelen lezúduló vízbôl már
nem tudott kijutni. A lôvereki és bánfalvi utcák patakká
változtak, a közlekedés leállt. 

A rendteremtés órákon át eltartott, a hegyvidéken
egyes patakok hidakat mostak el, sôt a Tolvaj-árokból
kifutó patak új medret talált magának a felhôszakadás
után. Komoly figyelmeztetés volt ez, hogy a hirtelen
lezúduló csapadék nagy károkat okozhat a hegységre
egyre jobban felkúszó városban. Ekkor még nem tudtuk,
hogy hasonló eseményre nem száz évet, hanem csak 15
napot kell várni. A vihar nagyobb kifutószelet nem ho-
zott, szél okozta károk nem voltak. A kurucdombi QLC
is csak 16.2 m/s-os maximális lökést mért. A zivatar
Soprontól keletre 40 km-rel halvány árnyéka lett
önmagának, Himod környékén már csak dörgést észlel-
tek, ott csapadék már nem volt.

A 11-i felhôszakadás után tehát még 15 napot kellett
várni a következô heves zivatarra, de az addig eltelt
napokban sem volt eseménytelen az idôjárás: 17-én az
esti zivatarból 18.1 mm-t, majd 24-én délután 20.2 mm-
t mértünk a Kurucdombon. A 15 napból mindössze 6
napon nem volt csapadék, és csak 5 napon rögzítettünk
10 órát meghaladó napfénytartamot. A felhôzet napi
középértéke egyedül 22-én volt 2 okta alatt, de így is
csak 11.6 órát sütött a nap. Fülledt, nedves idô volt, az
Alpok minden nap kitermelt kisebb-nagyobb zivatarfel-
hôket, hajnalban csaknem minden nap erôs harmat-
képzôdés következett be. Kiadós zivatar volt 24-én, azt

hittük ekkor átvonul a hidegfront, ám az visszafelé hul-
lámot vetett és úgy tûnt, hogy másnap ér el minket ismét
egy erôs zivatarlánc. 

Meglepô módon 25-én a hajnali órákban a hegyek lá-
bánál sûrû köd képzôdött, de nagyobb területre ez a
Rábaközben és a Bakonyalján terjedt ki, a péri fôál-
lomáson órákon át 300–400 méteres látástávolságot
észleltek, és csak lassan oszlott fel a köd. Ôszies jellege
volt az idôjárásnak. Délután ismét zivatar pattant ki, de
még ekkor sem vonult át a hidegfront, ez csak másnap
következett be, nem is akárhogy!

A 12 UTC-s (13:40) fôterminuskor a Kurucdombon
27.7 fokos hômérsékletet regisztráltunk, az égkép nem
volt fenyegetô: a legalacsonyabb felhô alapja is csak
1500 méteren volt, és csak 1 okta Cb calvus került a
synop naplóba. Mindemellett jelen volt egy egész
komolynak látszó Cirrostratus réteg, ami úgy látszott,
hogy meggátolja a zivatar- és gomolyfelhôk további
fejlôdését. Egyedül a látástávolság utalt az idô rom-
lására: míg éjjel még 60 km-t, reggel 45 km-t, 13:40-kor
már csak 18 km-t észleltünk.

Délután aztán a Cirrostratus eltûnt, az égképet pedig a
rohamosan fejlôdô zivatarfelhôk uralták.  Helyi idôben
16.11-kor záporesô, majd 16:30-kor zivatar kezdôdött, a
zivatar W irányból vonult fel és E irányba távolodott el.
A zivatar 18.55-ig tartott. A Kurucdombon 18 UTC-kor
(19:40) 24.9 mm-t mértünk, de a görbehalmi észlelô,
Bratl Antal jelezte telefonon, hogy náluk 20 perces
jégverés és 35 mm-t meghaladó csapadék volt. 

Ezután futottak be a hírek, hogy Soprontól délkeletre
Lövôn, Sopronkövesden és Szakonyban hatalmas jég-
verés volt, kisebb tojás nagyságú jéggel, nagy károkkal
(4. ábra).

Az említett 18 UTC-s fôterminusi észleléskor látszott,
hogy ezzel még nincs vége. A hômérséklet csak 20.6 fok
volt, ám a leolvasott nedves hômérséklet alapján 98%-os
légnedvesség fojtó, trópusi érzetet keltett, a levegô nem
mozdult. A látás nyugati irányban rohamosan csökkent,
a fôterminuskor 12 km volt, majd kb. 30-40 perccel
késôbb a napszalag lecseréléskor már csak 8 km. Köz-
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4. ábra Jégszemek a lövôi viharból



ben minden irányból morgott az ég, tôlünk nyugatra egy
hatalmas Cumulonimbus növekvô tetejét világította meg
a lenyugvó nap.  A 18 UTC-s égkép 6 okta összfelhôze-
tet takart, ebbôl 1 okta St7 volt 400 méteren, 1 Cb calvus
800 méteren  illetve 3 okta Cb capillatus 1000 méteres
alappal. Középszinten keletre 1 okta Altocumulus  cugen
és a Cb üllôjébôl leszakadt 2 oktányi Cirrus volt.

Az észlelés alatt gyenge zivatar és szivárvány is meg-
figyelhetô volt. Az újabb események 21 óra után kez-
dôdtek, akkor már a radaron is jól látszott (5. ábra), hogy
nem ússzuk meg az újabb csapást. 21:12-tôl egyre
fokozódott a dörgés, villogás, majd 21:46-tól a záporesô
is eleredt, felhôszakadásszerû intenzitással. A nagy
csapadékhoz már szinte hozzászoktunk, de a zivatar
elektromos aktivitása mindenkit meglepett. Hatalmas
lecsapók villámok voltak (6. ábra), a dörgésbe belere-
megtek az épületek, és nappali világosság volt egy-egy
villámcsapás idején a városban.

Akadozott az áramszolgáltatás, a TV, sôt és egy idô
után az internet és a mobil térerô is ,,elveszett", a zivatar-
ban. Félelmetes érzés volt, ahogy a hömpölygô víz ismét
megindult a hegyoldalakon, le a város irányába. 

11 óra körül autóba ültem és bejártam a várost: Sop-
ronbánfalván homokzsákokkal védekeztek, a házakból
lapáttal terelték ki a vizet, a Lôver körút folyóvá válto-
zott, sár és kôtörmelék hömpölygött rajta, majd egy he-
lyen a csatornafedelet kimosva beszakadt az út, és  mint-
egy 2 x 3 méter nagyságú,  2–3 méter mély kráter kelet-
kezett.  A Rák- és Ikva patak ismét kilépett a medrébôl.
Az utakon a késô esti forgalom miatt különösebb gond
nem volt.  Legnagyobb károk a domb- és hegyoldalakra
épült városrészeket érték, ahol a lezúduló víz és sár
betört a házakba és pincékbe. 

A tûzoltókat mintegy 100 helyre riasztották Sopron-
ban. A városba érkeztek a kapuvári, csornai, gyôri és
szombathelyi tûzoltók is, sôt 8 környékbeli önkéntes
tûzoltó egyesület is a hivatásos állomány segítségére
sietett. A vihar, miután kitombolta magát Sopronban,
tovább vonult keletre. 

Az itt nem közölt radarképeken az is jól látszódott,
amint a magas reflektivitású zivatarcella eléri Sopront,
majd egy hosszabb ideig tartó megtorpanás után vonul
tovább felerôsödve a Sopronkövesd-Röjtökmuzsaj-
Himod-Cirák útvonalon kelet-délkeleti irányba.

Az éjjeli fôterminuskor, 00 UTC-kor (01:40) a
Kurucdombon 48.5 mm csapadékot mértem, 18.2 fok
volt és a nedves hômérô is szintén ennyit mutatott. Ekkor
már csak záporesô esett, és az összfelhôzet is csak 5 okta
volt, a legalacsonyabb felhô alapját 200 méteren figyel-
tem meg. A zivatar helyi idôben 00.48-kor szûnt meg.
Reggel Móricz Norbert észlelô érkezett az állomásra, aki
még további 1.0 mm-t mért le, így a napi összeg a fôál-
lomáson 74.4 mm volt. 27-én délelôtt aztán telefonáltam
a környéken mûködô társadalmi állomások észlelôinek.
A legtöbb napi csapadékot Görbehalmon mérték 113.8
mm-t, a két hegyi állomás Muck és Hermes csak 70 mm
körüli összegeket jelentett, az érdekesség azonban a
tôlünk keletre kb. 40 km-re lévô Himod volt: itt 94.1 mm-
rôl számoltak be, ami szintén kiemelkedô összeg. 

Az éjjeli zivatar hosszabb soproni tartózkodás után,
Himod környékét csak éjjel 11 óra elôtt kevéssel érte el,
a Sopronkövesd-Csapod-Cirák útvonalon. Himodon
erôs kifutószelet és 12 perces jégverést észleltek, a jég-
méret maximális átmérôje 2 cm volt, nagyobb károkat
nem okozott. Itt elsôsorban a szél pusztított: fák törtek
ketté, néhány kidôlt, a szél cserepeket sodort le,
kéményeket döntött le. A lefolyástalan földeken megállt
a víz, mely az aratás elôtt komoly gondot okozott.

A nagy csapadék margójára még 27-én délután is
,,írt", az idôjárás: sötét zivatar felhô riogatott minket, de
ez már mérhetô csapadékot Sopronban nem adott. A
hónap utolsó napján reggel zivatar volt, amely elsôsor-
ban Pereszteg környékén okozott károkat.

Júniust a Kurucdombon 234.1 mm csapadékkal zár-
tuk, ezzel új helyi júniusi havi rekord született. Eddig az
1886-os 199 mm-t nem sikerült túlszárnyalni.  A többi
OMSZ társadalmi csapadékmérô állomáson is hasonló
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5. ábra Radarkép 2008. június 26-án 22 órakor

6. ábra Lecsapó villámok az esti viharból



L É G K Ö R –  53. évf. 2008. 3. szám 31

összegeket mértek: Kertvárosban 298.8 mm-t, Görbeha-
lomban 299.7 mm-t, Muckon 270.8 mm-t, Himodon
204.7 mm-t. A nem hivatalos, ám a meteorológiai szol-
gálat észlelési rendjének megfelelôen és Hellmann-
csapadékmérôvel mûködô további 5 állomás közül,
Sopronbánfalván 342.5 mm-t regisztráltak.

Reméljük ez a havi rekord újabb 122 évig fennmarad,
ahogy bízunk abban is, hogy a társadalmi és profesz-
szionális észlelôhálózatnak legalább akkora jövôje van
mint az automatáknak!

Köszönetünket fejezzük ki a gyors és pontos tájékoz-
tatáséti Bratl Antal görbehalmi, Juhász Miklós mucki,
Szokoly Bianka hermesi, Garab Emília himodi, Nagy
Márton sopronbánfalvi, Balogh Ilona kertvárosi, Páll
Réka egyetemi észlelôknek

Kiss Márton és Roszik Róbert

Az OMSZ adatbázisában a görbehalmi állomás Sopron-
Brennbergbánya néven szerepel, minthogy Görbehalom köz-
igazgatásilag Brennbergbányához tartozik. (Szerk. megj.)

A világ legmagasabban mûködô automata
meteorológiai állomása

2008. május 15-én az olasz Ev-K2-CNR Bizottság felál-
lította a világ legmagasabb felszíni meteorológiai
állomását a Csomolungma déli hátságán 8000 méter (26
247 láb) magasan. Az állomás az olasz LSI-Lastem cég
gyártmánya, s a már a felállítás napján megkezdte az
adatok továbbítását. A Pietro Verza vezette 3 olaszból és
3 nepáli serpából álló csoport külön oxigénpalack
használata nélkül 3 óra alatt hozta mûködôképes
állapotba az állomást. Egy heti folyamatos mûködés
után bocsátott ki sajtótájékoztatót az olasz kutatóintézet,
amelyet villanypostával is széles körben terjesztett. Az
állomás folyamatosan szolgáltat léghômérséklet, relatív
nedvesség, légnyomás, globál sugárzás, UV-A sugárzás,
szélirány és szélsebesség adatokat. Az adatokat 10
percenként rögzítik, és óránként továbbítják a Pyramid
Obszervatórium laboratóriumában lévô szerverre,
amely "csak" 5050 méter magasan található közel
Lobuche-hez (Khumbu völgy), Nepálban. Az elsôdleges
adatok alapján a légnyomás 380 hPa, a minimum
hômérséklet -22°C, míg a maximális széllökés 118 kmh-1.
Az állomás része a Khumbu völgyben kialakított
SHARE (Stations at High Altitude for Research on the
Environment) hálózatnak, amely mellett mégy egy
UNEP és egy WMO GAW állomás is mûködik. Az

állomás felállításával a konstruktôröknek szembe kellett
nézni az extrém körülmények, tartósan alacsony
hômérséklet (<-40°C) és nyomás (<300 hPa) melletti
mûködéssel. Hogy kísérletük mennyire vált be, arra
majd csak egy-két év múlva lehet válaszolni. Kihívást
jelent az adatok továbbítása valamint a tömeg
lehetôségek szerinti minimalizálása a szállítás és felsz-
erelés extrém körülményei miatt. További részletek és
csodálatos fényképfelvételek megtalálhatók a
www.share-everest.org és a www.evk2cnr.org honlapon

Közreadja: Dunkel Zoltán

Olvastuk

Ci spissatus, Cu congestus, Cb calvus, Cb capillatus, Cs, 
Ac cugen
Kiss M. és Roszik R.: Felhôszakadások júniusa

A zivatarfelhô fejlôdésének egyes szakaszait jelzô, ill. elôjelzô fel-
hôfajták: Cirrus spissatus: sûrû hajfonatra emlékeztetô jégtûfelhô a
zivatarfelhô tetejébôl kinyúlva; Cumulus congestus: erôsen feljett
gomolyfelhô, tornyok, csúcsok, éles kontúrok jellemzik, a tornyok
árnyékot vetnek a felhô más részére; Cumulonimbus calvus: csupasz,
üllô nélküli zivatarfelhô; Cumulonimbus capillatus: üllôs zivatarfelhô;
Cirrostratus: réteges jégtûfelhô, fátyolfelhô; Altocumulus cumuloge-
nitus: zivatarfelhô maradványai középmagas gomolyfelhô formájában.

Összeállította: Gyuró György

KISLEXIKON
Folytatás a 13. oldalról

Helyesbítés
Dunkel Zoltán és Dobi Ildikó a „Beszámoló a Meteoroló-
giai Világszervezet XV. Kongresszusáról” (Légkör 2008.
évf. 2. sz.)  címû írásában a következô téves kitétel jelent
meg: „Sajnálattal kell megállapítani, hogy az egyre drá-
gább Vaisala rádiószondát legfeljebb kínai szondával
lehetne kiváltani.” Ez az állítás nem felel meg a valóságnak,
mivel a Vaisala szondák ára 2006-ban 43 600 Ft + ÁFA,
míg 2008-ban 35 300 Ft + ÁFA volt, ami nem emelkedést,
hanem csökkenést mutat. A szerzôk ezzel a kijelentésükkel
rossz fényben tüntették fel a céget. A jelen helyesbítéssel a
tényleges adatok közlése mellett ezúton helyesbítik állítá-
sukat és a Vaisala cégtôl elnézést kérnek.




