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Összefoglaló. A 2016. augusztus 15-i ricsei jégeső kapcsán megvizsgáltuk a talajhőmérséklet alakulását. A felső 20 cm-es ré-
tegben intenzív hűlés mutatkozott. Ezután megnéztük még két korábbi jégesős esemény hatását a talajhőmérsékletre. 

Abstract. Soil temperature trend was examined in connection with the hailstorm in Ricse happened on 15th August, 2016. The 
upper 20 cm layer showed intense cooling. Then we described the effect of two previous hailstorm events on the soil temperature. 

A veszélyes időjárási jelenségek sorába tartozik a jégeső. 
Hazánkban leggyakrabban nyáron és májusban fordul 
elő, mindig konvektív felhőkből (legtöbbször zivatarfel-
hőből, Cb) hullik. A jégeső az esetek háromnegyed ré-
szében a 12‒18 óra közötti időszakban jelentkezik, s 
közel felében 15‒18 óra között fordul elő, ezzel is utalva 
a termikus eredetű zivatarok domináns szerepére (Anda 
et al., 2001). Területi eloszlása igen szeszélyes, rendsze-
rint sávos szerkezetű. Hazánk területén a jeges esők, 

illetve a jégverés okozta károk eltérő gyakoriságúak: a 
Nyugat-és Dél-Dunántúlon, kisebb mértékben a Dél-
Alföldön és a Nyírségben következik be viszonylag 
gyakrabban (Szász, 1988). Anda et. al. (2001) azonban a 
gyakorisági maximumot az Északi-középhegység vidéké-
re teszik. Váradi (1991) feldolgozása szerint Budapesten 
1975-ben 29 jégesős nap fordult elő, ami azóta is rekord. 
A talaj és a felette elhelyezkedő légréteg szoros kölcsön-
hatásban áll. A levegőben keletkező és a talajra hulló 
csapadék általában lehűti a talajt, illetve az azon élő nö-
vényzetet. A talaj nedvességtartalma elsősorban a víz 
nagyobb fajhője, valamint párolgása révén hat a talaj 
hőmérsékletére. A víz fajhője kereken ötször akkora, 
mint a talaj ásványi alkotórészeié. Minél több a talajban a 
víz, annál kisebb mértékben és lassabban melegszik fel 
és hűl le a talaj (Pletser, 1960a). Pletser (1960b) vizsgál-
ta az öntözésnek a talajhőmérsékletre gyakorolt hatását 
is. A martonvásári mérései igazolták, hogy a talajnál 
rendszerint alacsonyabb hőmérsékletű öntözővíz több-
nyire hűti a talaj felső rétegét. Hasonló hatást eredmé-
nyez a viszonylag rövidebb idő alatt lehulló nagy csapa-

dékmennyiség, s különösen erős hűtőhatás érvényesül 
intenzív jégeső során. 
Ilyen pusztító időjárási esemény zajlott 2016. augusztus 
15-én Ricsén, a bodrogközi nagyközségben. Oláh Ká-
roly, a közös OVF-OMSZ üzemeltetésű ricsei automata 
mérőállomás kapcsolattartójának elmondása szerint dió 
nagyságú kemény jégszemek hullottak, a talajról 1 m 
magasra is visszapattantak. Több percig csak szilárd jég 
esett. A környéken mindent elvert. Levél alig maradt a 

fákon (1. ábra), a napraforgón nem hagyott tányért. A 
járművek visszapillantó tükre, lámpaburája is áldozatul 
esett. A vékonyabb ablakok betörtek. A talaj felszíne 
sokáig fehér volt a jégtől. Mondta, hogy még másnap 
reggel is lehetett látni jeget a védettebb helyeken. Au-
gusztus 15-én hidegfront vonult át hazánk fölött. Emiatt 
ugyan a nap első felében még sokfelé sütött a nap, de 
estére az ország legnagyobb részén erősen megnöveke-
dett a felhőzet, és összességében többfelé fordult elő 
zápor, zivatar. Utóbbiakat jégeső, viharos széllökés és 
rövid idő alatt lehulló, jelentősebb mennyiségű csapadék 
is kísérte. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 33 fok között 
változott. Éjszaka észak felől felszakadozott, csökkent a 
felhőzet, megszűnt a csapadék. A másnap reggelig lehul-
lott csapadék mennyisége mérőállomásainkon többnyire 
csapadéknyom és 25 mm között alakult, de Sármellékről 
36, Sátoraljaújhelyről 37 mm-t jelentettek (OMSZ 
Napijelentés). Az európai időjárási helyzet a 2. ábrán 
látható. 
A hidegfront zivatarzónája 12:30 és 14:30 között vonult 
át Borsod-Abaúj-Zemplén megyén, ahogy a 3. ábrán a 

 
1. ábra: Így tépázott meg a ricsei jégeső egy diófát  

(Oláh Károly felvétele) 
2. ábra: Az európai időjárási helyzet 2016. augusztus 15-én  

00 UTC-kor a Napijelentésben 
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villám-lokalizációs rendszer színei mutatják a villámok 
helyének mozgását. Időben a sötétkék színtől haladt a 
front a piros felé, egy szín 20 perces időtartamot jelent. 
A 4. ábra ugyanezen átvonulást a radar-kompozitokon 
mutatja be. Az érintett területen lévő automata állomása-
ink az 1. táblázatban látható csapadékadatokat mérték. 

Ricsén az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
szivattyútelepén 2012. IX. 1-től üzemel automata meteo-
rológiai állomás. A csapadékot német OTT Pluvio 2 

súlyméréses csapadékmérővel mérjük, a talajhőmérsékle-
tet a magyar Unitek cég ST Pt100-as érzékelői mérik 
5,10, 20, 50, 100 cm mélységekben. Az 5. ábrán láthat-
juk a csapadékhullás időbeli alakulását. 
A beszivárgás során a felszínre érkező csapadék a talajba 
bejut, s a talajszerkezettől függően fokozatosan egyre mé-
lyebb rétegekbe ér. A vízháztartási egyenleg térben és idő-
ben legjobban változó tagja. A beszivárgás folyamata füg-
gőleges irányú, időben monoton csökken (exponenciális 
vagy hiperbolikus módon). A beszivárgás meghatározói: (1) 
a vizet szolgáltató alrendszer, azaz a (csapadékból szárma-

zó) földfelszínen rendelkezésre álló vízmennyiség, melynek 
fő jellemzői: intenzitás, tartam, gyakoriság, területi eloszlás, 
(2) a vizet befogadó alrendszer, vagyis a talaj (i) felszíni 
tulajdonságai: növényzet, érdesség, belépési ellenállás, és 
(ii) transzporttulajdonságai: a talaj/kőzet víztározó, vízveze-
tő, vízfelvevő és vízleadó képessége. Az előzőek közül a 
beszivárgás intenzitása szempontjából az egyik legfonto-
sabb paraméter a felszínközeli rétegek permeabilitása, 

vagyis vízvezető képessége, melynek jellemző értékeit, 
tartományait a 6. ábra összegzi. A nagyobb vízvezető-
képességű rétegek esetén nagyobb a beszivárgás is. 
A 7. és 8. ábrákon láthatjuk a talajhőmérsékletben bekövet-
kező változásokat, ami döntően a megolvadt jég beszivár-
gásának a hűtőhatása. Az 5 cm mély talaj alig egy óra alatt 
közel 30 °C-ot hűlt, amíg elérte minimumát. 10 cm mély-
ségben a 15 fok közeli hűlés már közel két óra alatt zajlott 
le. 20 cm mélyen a mintegy 7,5 fokos hűléshez 4,5 óra kel-
lett. 50 cm mélyen már csak nagyon lassú hűlési folyamat 

indult a csapadék megjelenésekor, 100 cm-en pedig már 
nem volt hatása az olvadt jégnek. 5 cm mélységben a ma-
ximális intenzitású csapadékhullás előtti 10 percben volt 
leggyorsabb a talajhőmérséklet csökkenése (13,5 °C 14:20–
14:30 között), míg 10 cm mélységben a maximális intenzi-
tást követő 10 percben (3,1 °C 14:40–14:50 között). A 
ricsei meteorológiai állomás homokos agyagos iszap talajon 
áll. Megvizsgáltunk még két korábbi jégesős helyzetet. Az 
egyik a Monor közelében fekvő vasadi állomásunkon 
történt 2015. július 23-án. A csapadékhullás 16:20-tól 
17:10-ig terjedt időben (9. ábra), tehát egyezik a 

1. táblázat: A hidegfront átvonulása alatt hullott csapadék 

mérőhely 
összes 

csapadék 
[mm] 

a maximális  
10 perces 
intenzitás 

[mm/10 perc] 

a maximá-
lis intenzi-
tás ideje 

Sátoraljaújhely 43,7 18,5 13:40 
Sárospatak 6,3 4,1 14:30 

Ricse 33,4 24,6 14:30 
Vásárosnamény 2,8 1,4 15:20 

Mátészalka 9,7 9,0 15:40 

 
3. ábra: A front mozgásának nyomon követése a Safir 

villámlokalizációs rendszerben 12:30 és 14:30 között. Idő-
ben a sötétkék színtől halad a front a piros felé, egy-egy szín 

20 perces időtartamot jelent. 

 

 

4. ábra: A front mozgásának nyomon követése a radarképeken óránként: 
12:20 13:20 14:20 
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legnagyobb jégeső gyakoriság intervallumával. Összesen 
39,8 mm-t tett ki a lehullott jégeső. Az állomás 
szürkésbarna homoktalajra került, ami a vizet jól vezeti. Az 
állomás a 10. ábrán látható. A 11. ábrán látható, hogy 15 
órakor befelhősödött, s a levegő hőmérséklete 37 fokról 
mintegy 10 fokot csökkent a csapadékhullás kezdetéig. 5 
cm mélységben a talaj 44 °C-ra melegedett, majd a jégeső 
előtt egy órával megkezdte a csökkenést. 20 perc alatt 20 

fokot csökkent, vagyis a megolvadt jégnek igen erős a hűtő 
hatása. 10 cm mélyen hasonló a talajhőmérséklet lefutása, 
csak a mértéke kisebb, 12 fokos a hűlés, 37-ről 25 °C-ra 
(12. ábra). A 13. ábra mutatja, hogy 20 cm mélyen már 
csak néhány fokot hűlt a talaj több óra alatt, 50 cm mély-
ségben pedig minimálisan emelkedett a talajhőmérséklet, 
aminek az lehet a magyarázata, hogy a leszivárgó, kezdet-
ben 0 fok körüli víz felmelegedett, mire elérte ezt a réteget. 

  
5. ábra: Az augusztus 15-i jégeső időbeli menete Ricsén az OTT 
Pluvio 2 mérése alapján, egy oszlop, 10 perc alatt leesett csapa-
dék; legintenzívebb 10 perc 24.6 mm, összes csapadék 32.4 mm. 

6. ábra: Különböző típusú kőzetek és talajok vízvezető-
képessége (Pongrácz és Bartholy, 2013) 

  
7. ábra:A talajhőmérséklet alakulása 5 és 10 cm  

mélységben Ricsén 2016. augusztus 15-én 
8. ábra: A talajhőmérséklet alakulása 20 és 50 cm  

mélységben Ricsén 2016. augusztus 15-én 

  
9. ábra: Jégeső Vasadon 2015. július 23-án, legintenzívebb 

10 perc 15.3 mm, összes csapadék 39.8 mm;  
egy oszlop: 10 perc alatt leesett csapadék 

10. ábra: A levegő hőmérsékletének napi menete Vasadon 
2015. július 23-án 

  

11. ábra: A talajhőmérséklet napi menete Vasadon  
2015. július 23-án 

12. ábra: A talajhőmérséklet napi menete Vasadon  
2015. július 23-án 
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2015. június 9-én kora délután jelentős lehűléssel és jégeső-
vel járó zivatar érte el a Pécs melletti pogányi állomásunkat. 
A másnapi Napijelentés így tudósított: „Kedden a napsütés 
mellett egyre több gomolyfelhő képződött. Délelőtt csak 
néhol, délután már több helyen alakult ki zápor, zivatar, 
helyenként heves zivatar is előfordult jégesővel, felhősza-
kadással, viharos széllel. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 
32 fok között változott. A ma reggelig lehullott csapadék 
mennyisége hevesebb zivatarokban a 40 mm-t is meghalad-
ta; Pécs Pogányról 55 mm-t, Székesfehérvárról 66 mm-t 
jelentettek.” A 2 m magasságban mért léghőmérséklet egy 
óra alatt mintegy 11 fokkal, a talajközeli (5 cm) levegő 
hőmérséklete kb. 23 fokkal csökkent (15. és 16. ábra). Az 5 
cm mélységű talajhőmérséklet-érzékelő a csapadék hullásá-
tól mintegy félóra múlva 20 fokkal alacsonyabb értéket 
mutatott, míg 10 cm mélységben szűk 18 fokkal csökkent a 
talajhőmérséklet, de ehhez két óra időtartam kellett (17. 
ábra). Az olvadt hideg víz hatása rendkívül gyorsan hatolt 
tovább lefelé, ugyanis 20 és 50 cm mélységekben a mintegy 

6 fokos talajhőmérséklet csökkenés alig több mint félóra 
alatt bekövetkezett (18. ábra). A leírt három jégeső alapján 
megállapítható, hogy a felszínen okozott pusztítás mellett 
igen rövid idő alatt a talajhőmérsékletben is látványos csök-
kenést hoznak mintegy 50 cm mélységig a csapadék meny-
nyiségének és a talaj szerkezetének, telítettségének függvé-
nyében. 
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13. ábra: 10. ábra: A vasadi OVF-OMSZ közös üzemeltetésű  

automata állomás 2014. április 9-én  
14. ábra: Jégeső Pogányban 2015. június 9-én,  

legintenzívebb 10 perc 23.3 mm, összes csapadék 48.9 mm;  
egy oszlop: 10 perc alatt leesett csapadék 

  
15. ábra: A levegő hőmérsékletének napi menete Pogányban 

2015. június 9-én 
16. ábra: A felszínközeli levegő hőmérsékletének  

napi menete Pogányban 2015. június 9-én 

  
17. ábra: A talajhőmérséklet napi menete Pogányban  

2015. június 9-én 
18. ábra: A talajhőmérséklet napi menete Pogányban 

 2015. június 9-én 
 


