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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.




