
Erdészeti Lapok CXLV. évf. 5. szám (2010. május) 157

Közismert tény, hogy Magyaror-
szág csapadékviszonyai térben és
idõben jelentõsen differenciáltak.
Akár kisebb térségeken belül is
nagyságrendi eltérések mutatkoz-
hatnak a havi, napi csapadék-
mennyiség, az intenzitás, a havi
csapadékmérleg és a térségre vetí-
tett átlagadatok terén. Az 1901-2001
közötti, százéves adatsorok értéke-
léseit vizsgálva jól megfigyelhetõ a
klímánkat jellemzõ, szélsõségekre
való hajlam.

Az 1961-1991. közötti, harmincéves
idõsor kiértékelését áttekintve az éves
országos csapadékmennyiség 612 mm,
amibõl 145 mm tavasszal hullik le. Az
utóbbi idõszakban éppen ez, az erdõ-
gazdálkodás szempontjából kiemelten
fontos évszak (a tenyészidõszak kezde-
te, a lombfakadás, virágzás, terméskö-
tés ideje) mutatja a legnagyobb ingado-
zásokat, illetve itt érzékelhetõk a legna-
gyobb arányú negatív változások is. 

Az utóbbi 100 évben mintegy 25%-kal
csökkent az évszak csapadékösszege. 

Az ingadozások jellegére jó példát ad
a 2005-2010. közötti csapadék-adatso-
rok vizsgálata. Annak ellenére, hogy –
éghajlatunkra jellemzõen – a február
hónapunk a legszegényebb csapadék-
ban, 2007 áprilisa kivételesen száraz hó-
nap volt. (1901-óta csupán két évben
volt ennél is kevesebb a havi csapadék.) 

A késõbb kialakult aszály-közeli
helyzetek hatásait nagyban fokozta
2006 õszének ugyancsak rekordot kö-
zelítõ csapadékszegénysége, illetve
2006/2007 telén a hó országos hiánya.
A klímánkra és a tavaszi periódus idõjá-
rására jellemzõ általános hektikusságon
túl, a megelõzõ évekhez viszonyítva jól
érzékelhetõ az eltérések nagysága.
2005 tavaszán országosan 27%-os, míg
2006 ugyanezen évszakában 35%-os, az
átlaghoz viszonyított csapadéktöbbletet
mértek.

A börzsönyi erdészeti meteorológiai
mérõállomások adatai is kirajzolják a
fenti idõszak tavaszainak jelentõs kilen-
géseit, köztük is az április hónap erõtel-
jes ingadozásait. Például Diósjenõn
2007 áprilisában csupán 2 mm csapa-
dék hullott és hasonló tendencia ismét-
lõdött 2009-ben is, amikor 8,8 mm volt
a havi mennyiség. A fenti két év között,
2008 áprilisában viszont az átlagot meg-

haladó, 61,5 mm csapadék esett. A
2007-es év szélsõségeit tovább fokozta,
hogy a rendkívül száraz áprilist rekord
csapadékbõségû május és június követ-
te, 127,4 mm és 150,2 mm-es havi érté-
kekkel. Ezek az összegek zömmel a ki-
terjedt területû, lassan mozgó zivatar-
rendszerekhez (mezoléptékû konvek-
tív rendszer – MKR) köthetõek. Április
hónapot vizsgálva kitûnik, hogy 2005-
ben, Királyrét állomáson 130,4 mm volt
a havi összeg. Ehhez hasonló értéket
csak tíz évvel elõtte, 1995-ben regiszt-
ráltak. Vagyis a 2005-2009 közötti idõ-
szak adatait elemezve és az április hó-
napot tekintve két extrém száraz (2007,
2009), egy átlag alatti (2006), egy átlag
feletti (2008) és egy kiugróan átlag fe-
letti (2005) év váltogatta egymást. 

A tenyészidõszak kezdõ hónapjának
5 éves szélsõséges ingadozásai sorába a
2010-es esztendõ is beleillik, folytatva a
korábbi tendenciát. 2009/2010 tele, a
2008/2009-es télhez hasonlóan, jóval
csapadékosabb volt a megelõzõ évek
havi értékeinél, mely elsõsorban a gya-
koribb mediterrán ciklontevékenység-
hez és azok jelentõs csapadékösszegei-
hez köthetõ. A Börzsöny-hegységben
átlagosan, e két téli idõszak majd min-
den hónapjában, 70-100 milliméternyi
csapadék hullott, nagyrészt szilárd for-
mában. 2010. január 31-én, egyetlen
nap alatt 40-45 centiméteres hótakaró
borította be a tájat, amire az országos
mérések kezdete óta nem volt példa.
2010. február 26-27-én, egy ún. genovai
típusú ciklonnak köszönhetõen a hegy-
ség északi, északnyugati részén a havi
éghajlati átlaghoz képest kiugró napi
csapadékösszegeket mértek. Két nap
alatt 35-45 mm esõ zúdult le a még ol-
vadó félben lévõ, tetemes vastagságú
hótakaróra. Ezek a napi érték-rekordok
április 12-14. között tovább fokozódtak,
amikor egy magassági hidegörvény és
egy sekély ciklon nyomán 3 nap alatt
55-60 milliméternyi csapadék hullott a
térségre. Így 2010 áprilisa ismét extrém
csapadékadataival teszi emlékezetessé
magát, hiszen a legtöbb börzsönyi csa-
padékmérõ állomás havi összege 100
mm körüli értéket mutat. 

Szûkebb idõkeresztmetszetben tehát
– 2005 óta vizsgálva a térségi adatsoro-
kat – jól érzékelhetõek az április hónap
és vele a tavasz változékonyságának
szélsõséges kilengései. Mindez termé-

szetesen az erdõ biotikus és abiotikus
adottságaiban, viszonyaiban is ott hagy-
ja markáns lenyomatát. A tendencia a
százéves idõsort tekintve egyértelmûen
kirajzolódik – a havi középhõmérsékle-
teket is nézve – melegedõ tavaszok,
alapvetõen csökkenõ évszakos csapa-
dékösszeg, helyenként szélsõségesen
ingadozó arid és humid tavaszi hóna-
pok váltakozásaival. A változékonyság
gyakorisága és annak gyorsasága is nö-
vekvõben van, illetve egyre nagyobb
szerepet képviselnek az intenzíven, rö-
vid idõ alatt lehulló, ún. konvektív csa-
padéktípusok, melyek egy-egy idõ-
szakban akár az éves összegek jelentõs
részét is képviselhetik. A nagy dombor-
zati tagoltságú hegyvidéki területeken
így sûrûsödhetnek az ún. torrens áradá-
sok, gyakoribbá válik a „flash flood” je-
lenség, azaz a kis vízgyûjtõ területre
hulló, intenzív csapadékból rövid idõ
alatt a patakok, horhosok, árkok med-
rében pusztító árhullámok alakulhat-
nak ki. Ezek gyakorisága növekedésé-
nek elsõsorban az erdészeti mûtárgyak
(pl. az erdészeti feltáró hálózat mûszaki
elemei) állékonysága szempontjából
van jelentõs szerepe. Emellett nem el-
hanyagolható tény, hogy résvízrendsze-
rekkel rendelkezõ területeken (vulkani-
kus alapkõzeten) az intenzív csapadé-
kok víztömege gyorsan kiürül a víztartó
rétegekbõl a litoklázisok (kõzetrések)
mentén feltörõ források és az azok vizét
elvezetõ felszíni vízfolyás-hálózatok,
rendszerek nyomán. 

A fenti tendenciákat mind pl. az er-
dészeti mûszaki berendezések létesíté-
se, fenntartása, mind az erdõmûvelés,
az erdõfelújítás terén érdemes hangsú-
lyosan figyelembe venni.

Nagy László
okl. humánökológus

(Adatok: OMSZ, Ipoly Erdõ Zrt. erdé-
szeti meteorológiai mérõhálózata)
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