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Időjárási előrejelzések az erdőgazdaság részére 
D R . A U J E S Z K Y L Á S Z L Ó 

Az erdőgazdasági munkákra állandó és nagy hatása van az időjárásnak. Sze
szélyes természetű éghajlatunkban minduntalan előfordulnak üzemi szempontból 
nagyon kedvező és nagyon hátrányos időjárási események. Már maga a növedék 
nagysága is az időjárás alakulásától függ. elsősorban az év folyamán rendelkezésre 
álló esőmennyiségtől. A z erdei melléktermékek mennyisége még érzékenyebb az 
időjárás kedvező vagy mostoha alakulása iránt. A z erdőgazdaságok rendszeres 
munkái, mint például a telepítési, erdőápolási, anyagmozgatási és szállítási mun
kák, ugyancsak napról napra alá vannak vetve az időjárás alakulásának és for
dulatainak. A z erdőgazdasági üzem tehát azok közé a gazdasági ágak közé tarto
zik, amelyek számára igen hasznos az időjárás alakulásának előre tudása. 

Egy-két évtizeddel ezelőtt ezt az igényt még nem lehetett kellően kielégí
teni. Magyarországon ugyan már több mint 70 év óta készülnek tudományos ala
pon kidolgozott időjárási előrejelzések, de ezek egészen a legutóbbi időkig nem 
feleltek meg az erdőgazdaság mindennapos igényeinek. A hivatalos időjárási elő
rejelzések szélesebbkörű erdészeti felhasználásának egyik fő akadálya az volt, 
hogy nem jutottak el idejében az összes erdészeti üzemegységhez. A nyilvános 
időjárási előrejelzések ugyanis csak másfél napnyi időre szólnak. Felhasználá
sukra csak akkor gondolhatunk, ha tartalmuk késedelem nélkül, még kiadásuk 
órájában tudomásunkra jut. Ennek előfeltétele, hogy rádiónk legyen, tehát be le
gyünk kapcsolva a villamos áramszolgáltatásba. Ahol még nincs hálózati áram, 
ott csak a telepes rádió nagyon bizonytalan működésére vagyunk utalva. A z or
szágos világítási hálózat nagymértékű fejlődése azonban ma már túlnyomórész
ben kiküszöbölte ezeket a nehézségeket. 

Másik kérdés a megbízhatósági fok. Ismeretes, hogy a tudomány mai állása 
mellett csak úgynevezett valószínűségi előrejelzéseket lehet készíteni. A z Orszá
gos Meteorológiai Intézet hivatalos előrejelzéseinek ez idő szerint 90°/0-os valószí
nűségi értékük van. Ezt úgy kell érteni, hogy száz egymásutáni napon kiadott 
időjárási előrejelzés közül átlagosan 90 előrejelzés bizonyul helyesnek, 10 pedig 
hibásnak. Gyakorlati oldalról megfogalmazva, ez annyit tesz, hogy ha egy erdő
gazdasági egység például a másnapi fuvarozási programot minden nap a rádióban 
meghallgatott időjárási előrejelzés alapján állapítja meg, akkor 100 nap közül 90 
esetben célszerűen fogja kihasználni az időjárás által megengedett lehetőségsket, 
10 alkalommal pedig nem. 

Hogyan készülnek az időjárásra vonatkozó tudományos előrejelzések? A M e 
teorológiai Intézetbe Európa egész területéről sűrű időközökben (minden három 
órában) géptávíró összeköttetés útján részletes adatok érkeznek be a légkör álla
potáról. Nemcsak a földfelszín közeléből, hanem a légkör magasabb részeiből, a 
sztratoszférából is naponta több alkalommal sok száz észlelési adat áll rendelke
zésre. A meteorológusok ezekből az adatokból időjárási térképeket rajzolnak, 
amelyek a légkör pillanatnyilag meglevő állapotát pontosan rögzítik. De a légkör 
meglevő állapotán kívül ezek a térképek sok mindent elárulnak az időjárás jövő 
alakulásáról is. A z időjárási térképek rengeteg tünetet tartalmaznak, amelyekből 



az időjárás jövő alakulására lehet következtetni. A meteorológusok következte
tései a fizika ismert törvényein alapulnak, amelyek megszabják, hogy egy gáztö
meg, amilyen a levegő, hogyan viselkedik megadott körülmények között. 

Mi az oka annak, hogy az időjárás előrejelzésében nem lehet elérni a száz 
százalékos beválási eredményt? A z időjárás Földünk légkörének bonyolult fizikai 
folyamataiból tevődik össze. A légkör óriási méretű, rendkívül mozgékony anyag
tömeg. Soha sincsen benne teljes nyugalom, kivált a felsőbb levegőrétegekben 
állandóan nagy sebességgel és szeszélyes pályákon száguld a levegő. A fizika mai 
módszereivel ezeket a jelenségeket csak közelítő pontossággal lehet leírni és 
ugyancsak közelítő pontossággal lehet lövőjükbe tekinteni. A bekövetkező vál
tozásokat nagy valószínűséggel előre láthatjuk, de teljes biztonságot nem érhe
tünk el az előrejelzésekben. 

Ugyancsak a légköri folyamatok nagy bonyolultsága okozza, hogy az előre
jelzések aránylag csak rövid időre készíthetők el. A 9 0 % - o s beválási biztonság 
csupán addig van meg, amíg másfél napra szóló előrejelzéseket készítünk. Ha 
az előrejelzéseket hosszabb időre igyekszünk kiterjesztem, akkor a beválási szá
zalékok igen rohamosan csökkennek. 

A z erdőgazdaságban és sok más gazdasági ágban is feltétlenül szükséges 
lenne, hogy legalább egy héttel előre ismerhetnök meg az időjárás alakulá
sát. Arról nem lehet ugyan szó, hogy egy egész hétnek minden napjára meg le
hessen adni az időjárást; de annyit elég jó megbízhatósággal meg lehet álla
pítani, hogy az időszak túlnyomó része száraz vagy esős, hideg vagy meleg jel
legű lesz-e? A meteorológusok az előrejelzéseknek ezt a megközelítő fajtáját 
távprognózisnak hívják. A távprognózis tehát nem magának az időjárásnak az 
előrejelzése, hanem csak az időjárás néhány általános jellemvonásának az előre
jelzéséről van szó. Ilyen tágabb értelemben vett előrejelzések Magyarországon 
kísérletképpen félhónaponként készülnek és egyelőre még nem kerülnek a nagy 
nyilvánosság elé. 

A rádióban mindennap közzétett időjárási előrejelzések egyik legfonto
sabb része az erdőgazdasági üzemekben való felhasználás szempontjából az a 
mondat, amely a várható esőkkel foglalkozik. Ismeretes, hogy az esőnek két
féle fajtája van. Az egyik a lassan kezdődő és sokáig tartó, egyenletes esőzés, 
amelynek bekövetkezése többnyire egy egész munkanapot von el az erdőgazda
sági üzemektől, sőt sáros terepeken két-háromnapi kényszerű szünetelést is 
okozhat a munkában. A másik a hirtelen kialakuló, rövid ideig tartó, de néha 
nagyon heves jellegű záporszerű eső, amely főképpen talajlemosó és vízelárasz
tásokat okozó hatása útján kelt bonyodalmakat. A meteorológiai jelentések 
mindig gondosan megkülönböztetik az esőnek ezt a kétféle fajtáját, főképpen 
azért, mert a kétféle esőnek egészen eltérő hatása van a közlekedési vállala
tokra, az építkezésekre és a vízgazdálkodásra. 

Aránylag ritkán fordul elő az, hogy az egész országban egyszerre esik az eső. 
Ezért az előrejelzések nagy részében megnevezik azokat az onszágrészeket, ahol 
esőre lehet számítani. A z ország nyugati és északi részein fekvő erdőségek 
aránylag gyakrabban kapnak esőt, mint az Alföldön telepített erdők. A zápor
esők még az esösebb éghajlatú területen is többnyire szétszórtan jelentkeznek, 
sőt a gyengébb záporok idején a területnek csak kis része kap esőt. Ezért az 
előrejelzésekben sokszor halljuk, hogy csak „helyenként" van kilátás zápor
esőre. Ilyenkor elsősorban az erdőségnek a legmagasabb fekvésű részein való
színű az eső. A Mátrában például gyakran megtörténik, hogy csak a Kékes és 
Galyatető erdőségeinek a felső része kap ilyenkor esőt, a többi erdőterület el
lenben szárazon marad. 



Ismeretes, hogy az erdőtüzek veszélye is az időjárás szerint alakul. Hosz-
szabb esős időszakok után, amikor az erdei alom nagy vízmennyiséget tartal
maz, tűzveszély nincs. A huzamos száraszág és a meleg szelek hozzák meg a 
veszélyes időszakokat. Ilyenkor az erdő fokozott őrzésre szorul. A veszedelem 
növekedése és csökkenése az időjárási előrejelzések alapján előre is megítél
hető. A z előrejelzések mindennap tartalmazzák a várható légmozgás sebességét 
és külön bejelentik az erősebb szeleket. 

A meteorológiai intézetek időjárási térképei alapján meg lehet ítélni a 
várható szélnek nemcsak az erősségét, hanem az irányát is. A szél iránya azon
ban még egy napon belül is gyakran megváltozik, hirtelen szélfordulások követ
keznek be. Ezért az előrejelzésekben többnyire azt halljuk, hogy a szélirány 
hogyan fog megváltozni. Vannak olyan napok is, amikor a szél iránya olyan 
sűrűn és szabálytalanul változik meg, hogy az előrejelzésnek a szél irányára v o 
natkozó részét csak két-három külön mondatban lehetne megfogalmazni. Ilyen
kor az előrejelzésben csak a szél erőssége szerepel, az iránya nem. De azok 
a gazdasági üzemek, amelyek számára a szélnek az iránya is fontos, telefon
hívásra bármikor megtudhatják a Meteorológiai Intézettől az előrejelzésnek ezt 
a nyilvánosan ki nem adott részét is. 

Az előrejelzés befejező része a hőmérséklet várható értékeit közli. Ezek a 
számadatok az erdőgazdaság üzemeiben aránylag kevésbé fontosak. A téli mun
kák idején azonban j ó szolgálatot tehetnek, mert a fagy és olvadás váltakozá
sáról adnak tájékoztatást. 

A Meteorológiai Intézet előrejelző munkája nem merül ki abban, hogy a 
rádió útján tájékoztatja az ország gazdasági köreit a várható időjárásról. Igen 
sok ipari és mezőgazdasági üzem naponként telefonon fordul az Intézethez, 
hogy részletesebb tájékoztatást és különleges tanácsokat kapjon az időjárással 
kapcsolatban. A telefonhívások egy része az ország távolabbi részeiből, hely
közi telefonon fut be. A z Intézet minden fontos gazdasági ágnak, így az erdő
gazdasági üzemegységeknek is szívesen áll rendelkezésére ilyen felvilágosítá
sokkal. 

Miként tehetjük az időjárástól függetlenebbé 
faanyagmozgatásunkat Közép-Somogyban ? 

M A R T O N T I B O R 

Az 1960-as év rendkívül csapadékos őszi időjárása miatt különösen a dombvidéki 
erdőgazdaságok egy része — köztük a Középsomogyi Állami Erdőgazdaság is — min
den igyekezet és erőfeszítés ellenére, jóllehet a fakitermelés, az utóbbi évek üteme 
szerint haladt, lemaradt az értékesítési terv teljesítésében és ezzel akaratlanul zava
rokat okozott a faipari vállalatok munkájában. A z átlagosnál esősebb időjárás követ
keztében fokozott mértékben tűntek elő faanyagmozgatásunk hiányosságai. Bebizo
nyosodott, hogy anyagmozgatásunk nemcsak drága, hanem ezenfelül — mivel az idő
járás függvénye — nem is biztosítja mindenkor a népgazdaság zavartalan faanyag
ellátását. Pedig fontos népgazdasági érdek a faanyagmozgatás folyamatát úgy meg
szervezni, hogy az függetlenebb legyen az időjárástól és ezen keresztül kevesebb 
költségbe kerüljön, mint eddig. 

E feladat megoldása főként azokban az erdőgazdaságokban okoz gondot, ahol 
kezdetleges a feltártság és a kiszállító pályák zömmel középkötött, agyagos földutak, 
amelyeken már pár mm-es csapadék esetén is akadozik a faanyagmozgatás. Ilyen 
szállítási körülmények állnak fenn jelenleg nagyobbrészt a Középsomogyi Állami 


