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^aLántkai <^i±(\dw:zr). ^J)á.L herceg. úr
ö Főméltóságának

a tudományok és művészetek nemeslelkű pártfogójának, 

az erdő igaz barátjának,

tanulmánya erkölcsi és anyagi támogatójának, 

mint kenyéradó gazdájának a legmélyebb hódolattal 

és hálával ajánlja

a szerző.
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Előszó.

A Kárpátok medencéje, Európa legszebb földrajzi egysége, 
ma tisztán földrajzi fogalom és így azt — legalább egyelőre — 
más névvel nem illethetjük. Ezen a területen Európa mérsékeltég
övi erdőtenyészetének minden alakját megtaláljuk a Csorbató 
törpefenyvesétől az Alduna füzeséig, az Irottkő vörösfenyvesétői 
a Barcaság nyíreséig. Közben a felső erdőhatártól Alföldünk er- 
dőtlen központjáig — talán az alsó erdőhatárig — minőségre 
is a legváltozatosabb erdőket látjuk.

A hivatásommal járó érdeklődésemre az erdők elterjedésé
ről, összetételéről és minőségi különbségeiről igen különböző 
véleményeket hallottam szaktársaimtól és találtam az irodalom
ban. Különösen akkor, ha a kérdések az alföldi viszonyokkal 
kapcsolatban merültek fel.

Munkám megírására éppen az indított, hogy az erdészeti 
gyakorlatban szerzett tapasztalataim nélkülözték a megfelelő ég
hajlati keretet és ennek hiányában nem tudtam azokat rend
szerezni. Lépten-nyomon beleütköztem az éghajlati és részben 
erdészeti irodalmunknak az Alföld fás voltát igazoló törekvé
sébe és a lecsapolások éghajlatváltoztató hatását tagadó merev
ségébe, majd meg-megbotlottam a növényföldrajz művelődéstör
ténelmi magyarázatának ellenmondásaiban, végül is zsákutcába 
kerültem amiatt, mert csaknem valamennyi tudományos mun
kánkból hiányzik az Alföld egyes vidékei között valóban kimu
tatható és lényeges éghajlati különbségeknek — legalább is a 
növénytenyészet igényeinek megfelelő mértékű — méltánylása.

Ezért megkíséreltem, hogy általános természeti viszonyaink 
mellett erdőtenyészetünket lehetőleg minden más szempont mel
lőzésével egyedül az éghajlat függvényeként tárgyaljam.
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írásomban semmi más nem vezetett, mint erdőgazdasági 
lehetőségeinknek éghajlattani megvilágítása és így fejlődésé
nek elősegítése. Ha ezt bármilyen csekély mértékben el
érem, nem végeztem felesleges munkát. Lehet, hogy a hasonló 
kérdéseket nagy szeretettel tárgyaló szerzők nézetével néha el
lentétbe is kerülök, de mentsen tiszta és jó szándékom.

*
Őszinte hálámat fejezem ki az Országos Meteorológiai 

Intézet vezetőségének, elsősorban dr. Réthly Antal ny. igazgató 
úrnak és dr. Bacsó Nándor adjunktus úrnak, hogy az irodalmi 
forrásokhoz annyi készséggel hozzásegítettek. '

Nagyon köszönöm az Országos Erdészeti Egyesület veze
tőségének, hogy munkám kiadását a hazai erdőgazdaság érdeké
ben állónak tekintette és minden erejével támogatta; dr. Mihályi 
Zoltán titkár úrnak pedig a kézirat átnézéséért vagyok hálás.

Tamási, 1940 február hó.
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I. RÉSZ.

Az erdőtenyészet éghajlati feltételei a Kárpátok 
medencéjében.

Alapelvek.
Az éghajlat és az erdőtenyészet, általában a növény földrajz 

közötti kapcsolatok régen ismeretesek — az erdőgazdaság is mind 
szorgalmasabban keresi éghajlati alapjait — mégis a szorosabb 
párhuzamok vonásának akadálya a két tudományág tárgyalási 
rendszerének különbözőségében rejlik. Ezért az éghajlattan nyúj
totta adatokat céljainkra különlegesen kell feldolgoznunk.

Az egyes meteorológiai elemek megfigyelési adatait csakis 
a makroklimatológiából meríthetjük, mert csak ez rendelkezik 
kellő számú, egységes alapon felvett és feldolgozott észlelési 
sorozattal.

Tárgyalásunk alapja továbbá csakis a hőmérséklet és a csa
padék lehet, mert földünk legnagyobb részéről csakis ezekről 
szerezhetünk be hosszabb időszakokra terjedő észlelési sorokat 
a havi átlagos középértékek alakjában. Ezek egyébként bizo
nyos éghajlati vidékeken belül a többi éghajlati elemet is meg
határozzák.

Az éghajlattan a középértékeket az évnek bizonyos mester
séges évszakbeosztása szerint, a hónapok, a pentádok stb. szerint 
szolgáltatja. Ezzel szemben a növényi élet igényeire való tekin
tettel elsősorban a tenyészeti időszak viszonyaival kell számol
nunk, amelynek hossza például már a megfigyelési állomás föld
rajzi és magassági fekvése szerint is változó. így az egyes 
éghajlati tényezőknek céljainknak megfelelő hosszú évsza
kokra vonatkoztatott értékeit kénytelenek vagyunk rajzolva
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(grafikusan) számítani, viszont elégséges, ha a nyugalmi időszak 
viszonyait csak másodsorban vesszük tekintetbe.

Végül, mivel az egyes éghajlati elemeket az éghajlattan egy
mástól szétválasztva észleli és tárgyalja, azoknak egymástól füg
getlen hatását pedig a természetben nem követhetjük, azért 
már a tárgyalásunk alapjául választott két legfontosabb elem 
értékét is kettőjük valamely viszony számának az alakjában 
igyekszem kifejezni.

26. Tárgyalásunk alapja jelentőségük miatt — minden óvószó
ellenére — a hőösszegek. A hőösszegeknek a felhasználása 
azonban csakúgy észszerű, ha a tenyészeti idejükben azonos, 
vagy hasonló szárazföldiségű területek megfelelő értékeit vetjük 
össze egymással. Ez pedig feltételezi a tenyészeti időszak szá- 
razföldiségi mértékszámának a meghatározását és ezzel kapcso
latban a szárazföldiségi értékek rendszerezését.

Az egyes szárazföldiségi fokok hőösszegeinek élettani jelen
tőségét talán a phánológiai megfigyelések nyújtotta adatok se
gítségével lesz módunk megállapítani,

A szárazföldiség mértéke és jelentősége.
A tenyészeti időszak szárazföldiségét leghívebben maga a 

hőmérsékleti görbe fejezi ki. Négyszáz mérsékelt és hideg égövi
35. megfigyelési állomás hőmérsékleti görbéjét rendszerbe szedtem, 

alűyenmadaUiZes abból a megfontolásból kiindulva, hogy a hasonló szárazföldi- 
ségü, de tenyészeti idejükben különféle hőmennyiségű megfigye
lési állomások görbéi hasonlóak. így kilenc, szemmérték szerint 
egymástól azonos szárazföldiségi fokkal különböző átlaggörbe 
megszerkesztése céljából kiválaszthattam minden fokra 10—10 
olyan görbét, amelyeknek szárai a legkülönbözőbb hőmérséklet
meneteket képviselik.

Ezeknek az átlaggörbéknek az adataiból olyan szám
szerű összefüggést kerestem, mely a görbe területe = T, 
és a görbe tetőpontjának a +4C°-nál meghúzott egyenes
től való távolsága = M függvényeképen adja meg a tengeriseg 
mértékszámát. Még pedig azon két határérték között, amelyek 
az egyenes vonalú hőmérsékleti görbével bíró, tehát végtelen ten- 
geriségű megfigyelő állomás és a legkontinentalitásabbnak ész
lelt állomás között az 1—1000-rel fejezhetők ki.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



9

Eljárásom feltétele, hogy a T-terület arányos a tenyészeti 
időszak hőösszegével, azt helyettesítheti, az M pedig arányos 
körülbelül a két pentádot felölelő legmelegebb időszak átlag- 
hőmérsékletével.

Mivel azt találtam, hogy az azonos szárazföldiségű állomá

sokra és azok részterületeire számított
y 2 y3
M2 3MAr. -értékek összren-

dező rendszerbe felrakva egy a 0 pontban átmenő egyenes vo
nalban helyezkednek el, továbbá, hogy a szemmérték szerint 
egymástól ugyanazon kontinentalítási fokkal különböző görbék
ből számított egyenesek közbezárt szögei közel egyenlő értékűek, 
azért ezeknek az egyeneseknek az abszcisszával bezárt szöge 
= a a szárazföldiségre jellemző mértékszámnak tekinthető.

Végül tekintettel arra, hogy a kontinentalitás két szélső értékét 
képviselő egyenes az abszcisszával 90, ill. 271/2°-ot zár be, a közbe
zárt 621/2°-os szög ezredrészének megfelelő fokérték 1—l°/00-os 
szárazföldiségi fokot képvisel. Ha kiszámítjuk iga értékét =

r . r i 
M‘ 3AÍ3)'10 úgy erről a kontinentalítási fokra való átszámí

tást egyszerű számtáblázatból kiolvashatjuk. (Lásd az 1. sz. táb
lázatot a könyv végén.)

A képlet használhatóságának megvizsgálása végett a kilenc 
görbe részterületei szerint számított szárazföldiségi, illetve az 
értékek növekvése szerint inkább tengeriséginek nevezhető ér
tékeit a T terület szerint összrendező rendszerben ábrázoltam. 
(Lásd az 1. sz. ábrát.)

E szerint az alkalmazott képlet pontossága, bár az csak 
mérsékeltnek tekinthető, abban az esetben mégis teljesen 
megfelel, ha közel hasonló hőösszegü megfigyelési állomá
sok szárazföldiségi viszonyait hasonlítjuk össze. így a képlet az 
Alföld és közvetlen környéke viszonyainak — akár más éghajlat
növény földrajzi kérdések vizsgálatára is — megfelel, hiszen ha
sonló esetekben igen nagy hőösszeg-különbségekkel bíró vidéke
ket egymással közvetlenül amúgysem vetünk össze.

A tenyészeti időszak hőmennyiségéhez viszonyított száraz- 
földíségi, ill. tengeriségi mértékszámának térbeli elhelyezkedése 
nem követi következetesen az egész év éghajlati viszonyaiból 
levezetett hasonló értékszámok ismert rendjét. Ha az északi fél-
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gömb térképén a tenyészeti idejükben azonos tengeriségű pon
tokat görbékkel kötjük össze, ezek futása és sűrűsége nem
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Abb. 1. ábra.
A tenyészeti időszak szárazföldiségére jellemző 9 hőmérsékleti átlaggörbé

nek és azok részterületének számított tengeriségi mértékszámai.
Die aus den, auf die Kontinentalität der Vegetationsperiode bezeichnenden 
9 Durchschnittskurven und der Teilflächen dieser berechneten Ozeanitäts- 

werte.

egyezik meg az egész év szárazföldiségét ábrázoló görbék elhe
lyezkedésével. Görbéink az Ó-Világ atlanti, a Golf-áram mosta 
partján és az Üj-Világ pacifikus, a Kuró-Sivónak kitett partján
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sokkal sűrűbben, helyezkednek el, mint pl. az izotalantosok;*) a 
két földrész északkeleti belsejében, a két hidegsarok körüli vi
déken viszont sokkal ritkábban s e mellett más alakkal. Az el
térések oka az, hogy az egész évi hőingadozások értékében sok
kal nagyobb nyomatékkai szerepel a tél hidege, mint a nyár me
lege, és így az izotalantosok inkább a tél, mint a nyár viszo
nyaira jellemzőek.

Mivel növénytenyésztési vizsgálódásainkban éppen fordítva 
a nyár a fontosabb tényező, azért céljainknak az izotalantosok 
éppen oly kevéssé felelnek meg, mint az évi izotermák. Eleve 
várhatjuk tehát, hogy a térképünk ábrázolta viszonyok az 
izotalantosokéival szemben inkább simulnak a növénytenyészet 
viszonyaihoz. És valóban, a növénytenyészet a tengerek közelé
ben változatosabb és bujább, mint a szárazföldek belsejében.

Térképünk további tanulsága az, hogy a hegyvidékek, kü
lönösen az erősen szárazföldi és sivatagi alapterületekből kiemel
kedő lánc-hegységek (Tien San, vagy a Pacifikus Unió magas fen- 
síkjaiból kiemelkedő láncok) jóval tengeribb jellegűek az alattuk 
elterülő területeknél, akár a nagy vízfelületek környéke is (az Öttó 
vidék) főleg, ha azokat magas hegyláncok veszik körül. (Baj- 
kál-tó.) Viszont egyes nagytömegű hegységek belseje száraz
földibb, mint a párás légáramlatoknak kitett peremvidékük. 
(Alpok.) Bár ezek a tények nagyjában eddig is ismeretesek vol
tak, mégis ezek a különbségek nagyobbak, mint amekkorákra 
azokat eddig, csak az egész év szárazföldiségi viszonyainak is
meretében becsültük. Feltehetjük, hogy a feltűnően tengeribb 
jellegek kialakulásában a csapadéknak és a levegő páratartal
mának jelentős szerepe van, mert a legjellegzetesebb eseteket 
ott találjuk, ahol a párák lecsapódását, vagy helyben maradá
sát a domborzati adottságok biztosítják.

Ha a földnek az erdőtenyészeti tárgyalások céljaira készült 
éghajlati beosztásairól megemlékszem, a régiekkel alig kell fog
lalkoznunk, mert azok nem különböztetik meg a szárazföldi és 
tengeri éghajlatokat, ennek hiányát pedig minden, a növényte
nyészeti viszonyok összehasonlításával foglalkozó tudomány-

') Az izotalantosok az egyforma hőmérsékleti ingásokat mutató föld
rajzi pontokat összekötő görbék. Az ingásokat a legmelegebb és leghidegebb 
hónapok, nálunk a július és január középhőmérsékleteiből számítják.
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92.
425. old.

92.
429. old.

36., 73., 88. 
109., 38.,

110.
alatti munkák

ból.

81.
105. o.

ágazat érzi. Bár Koppén már megkísérli ennek a hiánynak a 
pótlását, Rubner a szerinte még mindig durva Köppen-íele be
osztást főleg azáltal részletezi, hogy a meleg napok száma sze
rint megkülönböztetett éghajlati öveket még három részre osztja, 
a tengeri, az átmeneti és a szárazföldire. Ennek, szavai szerint, 
alapvető jelentősége van Közép- és Észak-Európában, továbbá 
Olaszországban a Pó-síkságig.

Ha ez a tárgyalta területre meg is felel, egész Eurázia, vagy 
Észak-Amerika példájában a szárazföldiség ilyen mértékű be
osztása még mindig nem elégít ki. Hasonló viszonylatban vagy 
legalább öt osztályra, vagy a szárazföldiség rendszeres viszony
számaira van szükségünk, hiszen Eurázíában a Rubner tár
gyalta vidékektől keletre még csaknem ugyanannyi, további szá
razföldiségi fok fekszik, mint az abba esőbe.

A szárazföldiség térképe.

Bizonyos nagyobb földrajzi egység tenyészeti idejének szá
razföldiségi viszonyaira igen szép és részleteiben is jellemző 
példa a Kárpátok medencéje. A kontinentalitás térképe 200 ma
gyarországi, alsóausztriai, romániai és bukovinai megfigyelési 
állomás hőmérsékleti adatainak feldolgozásából készült. (Lásd 
az 1. sz. térképmellékletet.)

Bár Réthly felemlíti, hogy egy hasonló jellegű munka 
kidolgozására nem találta alkalmasnak a hazai régi hő- 
mérsékleti és csapadéki átlagokat, mégis ezekhez kellett 
fordulnom, mert munkám ezen részének elkészítése idején még 
a trianoni Magyarországról sem voltak újabb adataink, másrészt 
a többi területről még ma is bajos azok beszerzése. A részletes 
tárgyalások során többször felemlítem a feltűnőbb hiányokat, 
megbízhatatlannak tetsző adatokat, mégis ezek pontossága ál
talában kielégítőnek bizonyult, amint az a számított adatok rész
letes felsorolásának táblázatából is kitűnik. Akkor meg külö
nösen megfelelnek, ha tekintetbe vesszük azt, hogy számításaim 
viszonylagos összehasonlítások célját szolgálják.

A kontinentalitás térképe feltűnően kidomborítja azt a köz
ismert jelenséget, hogy a szárazföldiségnek Alföldünk szívében 
valóságos központja van. Ha nem is említem a szárazföldiségi
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mértékszámnak nyugatról-keletre a köztudomás szerint is emel
kedő irányzatát, aránylag erős kontinentalitásával kiemelendő 
még az egész Középtiszamellék, a Dunántúli Mezőség (Mezőföld) 
és a Kisalföld keleti fele, viszont annak aránylag csekély foka 
miatt a Nyírség, mely az Erdőskárpátok szárazföldiségi árnyéká
ban fekvőnek tetszik, az átellenes Eperjes—Tokaji Hegylánc vi
szonyaival szemben.

A kontinentalitás mértékének függőleges elosztódására jel
lemző, hogy az Alföldből kiemelkedő legcsekélyebb szintkülönb
ségek annyira csökkentik a szárazföldiség mértékét, hogy ennek 
az Alföld peremvidékén való helyi elosztódását csaknem tisztán 
a domborzati viszonyok szabályozzák. Más a helyzet a nagyobb 
kiterjedésű hegységek belsejében. A Közép-Kárpátokban például 
Selmecbányától kezdve, amennyire megítélhető, sem a kitett
ségeknek, sem a t. sz. f. magasságoknak a közfelfogással szem
ben nincsen nagyobb befolyásuk a szárazföldiség elosztódási 
viszonyaira, mint amilyen értékű eltéréseket a síkságon, az Al
föld egyes részei között találunk.

A szárazföldiség mértékszámát illetően nyomatékkai kell 
hangsúlyoznunk, hogy annak Alföldünkhöz hasonló szélsőséges 
értékeire a nyugatabbra fekvő vidékeken nem találunk példát, 
keletre pedig az Alföld központja az összekötő kapocs a Ro
mán Alföld és Bukovina legkeletibb sávján át a kifejezetten 
steppevidék felé.

A trianoni Magyarország területére Hajósy kiszámította 
az egész év szárazföldiségére jellemző tényezőket. Ha adatait 
a tenyészeti időszak szárazföldiségi tényezőivel, a tengeriségiek 
reciprok értékeit véve, összehasonlítjuk, két fontos különbséget 
találunk. Hajósy szerint hazánkban a kontinentalitásnak szélső 
értékei 30—36 százalékos fokúak. Ezzel szemben a tenyészeti 
időszak szárazföldiségének ugyanezen területen belüli szélső ér
tékei 51—58, és a nyári évszakéi 50—63 fok közöttiek. Tehát 
a számítottam kontinentalitási fokok, főleg a nyáréi mind el
vont értékeik szerint: átl. 21, illetve 23-mal, mind — ami még 
fontosabb — értékeik ingásával: 1, ill. 7-tel nagyobbak, pedig a 
szerző már a saját értékeit is tekintélyeseknek tartja.

Ez azt jelenti, hogy a tenyészeti időszaknak és főleg a 
nyárnak a hőösszegekre vonatkoztatott mértékszáma szerint ha-

33.
6-8. o

33.
8. o.
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99.
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zánk még szárazföldibb éghajlatú, mint az egész évi ingás 
értékei szerint; továbbá, hogy a számítottunk értékek főleg a 
nyár esetében jóval jellegzetesebbek az eddig ismeretes érté
keknél.

Magyarországon a legnagyobb meleg elérheti a 40,J-ot, a 
legnagyobb hideg a —37°-ot, tehát a szélső ingás 77°-ra tehető; 
az egész földön a hasonló értékek +58, —80 és 138°-ra becsül
hetők. A hazai és az utóbbi szélső értékek közötti különbség, 
a melegnél 18° és a hidegnél 43°, önként magyarázza az előző 
tételt, hiszen hazánkban a meleg sokkal inkább megközelíti a 
földkerekség legnagyobb értékeit, mint a hideg.

Hajósy értékei a számítottunk tényezőkkel szemben csonka 
hazánk legkeletibb vidékeiig állandóan és meglehetősen egyen
letesen emelkednek és így alig jelzik a Nyírség enyhébb száraz
földiségét. Az utóbbinak tehát tisztán a tenyészeti időszak éghaj
lati viszonyaiban gyökerező okai vannak és hatása a számszerű ér
tékekből csakis úgy tűnik ki észrevehetően, ha számításunk alapjául 
a hőmennyiségeket vesszük. A Nyírségnek az Alfölddel szemben 
sokkal enyhébb szárazföldiségét ugyancsak alig érzékelhetjük 
7?óna-nak a Nagymagyarországról készített izotalantos térképén.

Földrajztudományunk sem tud a Nyírség aránylagos, vagyis 
keleti fekvéséhez viszonyított kedvező szárazföldiségi viszonyai
ról. Az Alföldet keleten mindenütt egyaránt erősen kontinentális
nak véli, és pedig ,,északkeleten a mármaros—zempléni Magas- 
hegységig“. A hőmérsékletingadozásokat legerősebbeknek az or
szág északkeleti részén tartja, pl. Mátészalkán. Evvel a felfo
gással szemben már feltétlenül hangsúlyozni kell az Alföld köz
pontjának, így a Hódmezővásárhely, Mezőhegyes és Debrecen 
közötti vidéknek a helyzetét, főleg, ha nem a tél viszonyait vesz- 
szük irányadóknak. A két részről felhozott példák közötti kü
lönbség olyan jelentékeny, hogy az a természeti viszonyok kü
lönbségeinek kialakulására is kimutatható hatással van. Egyéb
ként Róna és Hajósy is a Közép-Tisza balpartját tartják hazánk 
legszárazföldibb vidékének.
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Az aszály térképe.

A növényzet szükségelte csapadékmennyiségnek nem any- 
nyira az elvont értékű mennyisége a fontos, mint inkább annak 
a hőmérséklethez viszonyított aránya. Ezért a szárazföldiség 
mértékszámának megállapításánál a tenyészeti időszakra grafi
kusan megállapított csapadékmennyiség mértékszámát arányba 
állítottam a hőösszegeket képviselő T területtel. Az így nyert 
viszonyszámnak — amelyet az aszályosság tényezőjének tekint
hetünk — térképezése még a feldolgozott megfigyelési állo
mások csekély száma ellenére is érdekes képet ad. (Lásd a 2. sz. 
térképmellékletet.)

A csapadéki átlagokat, akár a hőmérsékletieket is, régi 
munkákból kellett merítenem, az előző fejezetben kifej
tett okokból és ugyanolyan eredménnyel, bár tudom, hogy 
főleg a csapadék esetében az újabbkori Hajósy-iéie átlagok az 
Alföldre még jellemzőbb képet adtak volna.

A Kárpátok övének legaszályosabb vidéke az Alföld köz
pontja. Az ezt övező görbe a Közép-Tisza balpartját fog
lalja el, és innen északon Jászberénynek, nyugaton meg Ba- 
latonfüred irányában nyúlik ki; hasonlóan aszályos a Kis-Al- 
föld keleti fele. A hazánknál nyugatibb fekvésű vidékek közül 
egyedül a Marsmező éri el az aszályosság utóbbi fokát, keleten 
azonban a Kárpátok övén kívül fekvő lapályos területek mind 
aszályosabbak, elsősorban a Román Alföld, amelynek délkeleti 
része e tekintetben még Alföldünk közepét is felülmúlja. Az 
Alföld aszályosságának jelentőségét kiemeli az a körülmény, 
hogy főleg nyáron aszályos, bár csapadéka éppen nyári mon
szun jellegű.

A Kárpátok övén belül fekvő síkságok legkevésbbé aszályos 
területei a Dunántúl délnyugati része Horvátországgal és a 
Nyírség. Az előbbi vidék az újabbkori sűrű megfigyelési hálózat 
tanúsága szerint áprilistól szeptemberig aránylag nagymennyi
ségű csapadékot élvez, ami a tenger és az Alpok közelségének 
tudható be; az utóbbi terület meg nemcsak az Alföldnél nagyobb 
csapadékot kap, de ez a nyár második felében is kedvező el- 
osztódású, ami környezetének domborzati viszonyaival magya
rázható. A hegyvidékek közelsége már az Alföld peremén min-

36., 38., 73. 
109., 110.

alatti munkák 
adatai.
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34.
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denütt bővebb csapadékot biztosít, ha ennek mennyisége vidéken
ként eltérő is. Erre jellemző az, hogy — ha az 1910—15. évi 
csapadékokat vesszük számításba — a csapadéknak 100 m a t. 
sz. f. magasságonkénti átlagos növekvése — Hajósy szerint — 
48 mm-re tehető. Ha e mellett tekintetbe vesszük az emelkedet- 
tebb vidékek hűvösebb voltát, természetes, hogy az egész feldol
gozott területen a hegyvidékek aszályviszonyai kedvezőbbek.

Az aszálynak így megállapított mértékszámát és annak 
földrajzi elosztódását irodalmi adatok is igazolják, ha az utób
biak nem is olyan jellegzetesek és részletesek, mint a fentiek. 
Régebbi szerzők és a köztudat is az Alföld központját tartja 
a legaszályosabbnak. Boros pedig, akit közvetve idézek, 40 
állomás 30 évi adataiból megállapítja, hogy aszályos hónap az 
ország nyugati határszélén nincsen, a többi országrészt pedig 
az aszály a következő számokkal jellegezve sújtja: Dunántúl 
5—10, Duna—Tiszaköze 15, de északkelet felé már csak 5—7.

A szárazföldiségi és csapadéki visszásságok.

A tenyészeti időszak szárazföldiségi és csapadéki viszonyai 
mellett megvizsgáltam az ezen belüli legmelegebb évszak ha
sonló viszonyait is. Akár a tenyészeti időszaknak, ennek az év
szaknak a hossza sem lehet a legkülönbözőbb hőmennyiségekkel 
ellátott vidékeken egyforma, a napok ugyanazon számával meg
szabott időtartalmú. Ezért az egyes megfigyelési állomások nya
rának időtartamát a tenyészeti időszakot feltüntető görbe ma
gasságának második harmadában húzott vízszintes vonallal ha
tároztam meg. (Lásd a 2. sz. ábrát.) Az így nyert kánikulára, 
vagy mondjuk élettani nyárra a tenyészeti időszakéihoz hason
lóan kiszámítottam a szárazföldiség és az aszály megfelelő té
nyezőit. Ezek térbeli elosztódását szemléltetik a 3. és 4. tér
képmellékletek.

A szárazföldiség mértékszámának megállapítására alapul 
szolgáló átlaggörbéink szerint a tenyészeti idejükben szabályos 
hőmérsékletmenetet felmutató görbék nyári futása is szabályos 
menetű, vagyis a szabályos esetekben a tenyészeti időszak és 
a nyár szárazföldiségi tényezője azonos értékű. A feldolgozott 
adatok térképezéséből kitűnt, hogy az ilyen szabályos hőmérsék-
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letmenetűeknek tekinthető állomások a Kárpátok medencéjében 
is szép számmal láthatók olyannyira, hogy ezek folytonos gör
bével köthetők össze. Mivel a szárazföldiség mértékszámát megha
tározó képletünk a nyárra a szabályosnál kissé óceánibb értékszá
mot ad, azért ennek a görbének a közlését mellőztem. Mégis az al
földi viszonyokra jellemző körülményként még bizonyos javítás

A tenyészeti és a nyári évszak tényezőinek számítása. 
Berechnung der Faktoren der Vegetations- und Sommer periode.

után is megállapíthatjuk, hogy a szabályosnál feltűnően száraz
földibb nyarú vidékeink a tulajdonképpeni, tehát a Szerém- 
ség nélküli Horvátország és az Alföldnek az a része, amely az 
Egerből kiinduló és az egyik oldalon Királyhalma, Kis-Sztapár, 
Pancsova és a másik oldalon Nagyvárad, Lúgos, Orsóvá vona
lak között fekszik. Nyaruk szárazföldiségét illetően ugyanígy ne
gatív visszásságúak az Erdélyi Medence és az e mögött elterülő
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Keleti Kárpátok, továbbá Nagybánya, Oravica és talán Meny
háza vidéke. Viszont pozitív visszásságúak a Központi Kárpátok, 
az Északkeleti Kárpátok már a síkságtól kezdve, kivéve Már- 
maros délkeleti csücskét.

A Kárpátok övén kívül fekvő területek közül pozitív rend- 
ellenességű egész Alsó-Ausztria, továbbá egész Bukovina, és 
pedig az utóbbi erős mértékben; negatív visszásságúak vi
szont egész Románia, Turnu Mugurele, Bukarest vidéke 
és a magaslati fekvésű Sinaja kivételével. Miután az itt rész
letesen nem tárgyalt vidékek közül a régi Oroszország balti 
államai szemmérték szerint is jellegzetesen pozitív és steppe- 
vidékei ugyanígy kifejezetten negatív visszásságúak, azért ennek 
a kérdésnek a további vizsgálata még érdekes eredményekre 
vezethet, különösen a következők figyelembevételével.

A tenyészeti időszak és a nyár aszályának hasonló viszo
nyait nem tehettem ugyanilyen szigorú vizsgálat tárgyává, mert 
az aszály tényezőjét nem állapítottam meg a szárazföldiség- 
hez hasonló módon és szigorúsággal. Mégis arra való tekintet
tel, hogy viszonyaink között a tenyészeti időszak csapadéka 
az egész év csapadékára irányadó, felhasználhatjuk Z/a/ósy-nak 
a Héjas-ié\e 15 éves hazai csapadéki adatainak feldolgozásából, 
illetve az ezek egészévi elosztódásából megállapított, az azonos 
rendellenességre vonatkozó adatait. Ezek szerint az Alföld észak
keleti és keleti peremén a hegységeknek mindig az Alföld felé 
eső oldalai csapadékosabbak (és még mennyivel lehettek azok 
régen ilyenek), ellenben az Alföld nyugati peremén a hegyeknek 
és dombvidékeknek az alföldi oldalai negatív visszásságúak. Az 
alföldi csapadékelosztódás — medence kialakulásának megfele
lően — negatív rendellenességre mutat, és pedig legnagyobb érté
kével a Tisza és a Maros összefolyásának a vidékén. Evvel szem
ben „északkelet felé a medence csatornaszerűleg összekeskenye,- 
dik, ezen a részen már kisebb lesz és már az északkeleti Felvidék 
lába előtt pozitívvé válik. Hasonlóan pozitívbe megy át lassan a 
déli, délkeleti részen az anomália“.

A csapadék elosztódásának ezek a visszásságai és a tenyé
szeti időszak, meg a nyár között jelentkező szárazföldiségi rend
ellenességek között feltűnő, gyakran a részletekig menő a hason
latosság. Erre jellemző példa az Északkeleti Kárpátokban Akna-

34.
132. o
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sugatag és Apsinec, amelyeket Hajósy feltűnő negatív csapa- 34- 
dékí anomáliájuk miatt névszerint is felemlít. Ugyanis ezek kör
nyezetükkel szemben nemcsak feltűnően szárazföldiségűek, ha
nem a tenyészeti idejük és nyaruk közötti szárazföldiségi visz- 
szásságuk is — távoli vidékükön egyedül — negatív. Érdekes ki
vétel a Drávamellék Horvátország jó részével. Ennek a vidék
nek a nyara ugyanis feltűnően kontinentális, viszont csapadék
eloszlása erősen pozitív anomáliás, bizonyára részben a földközi
tengeri, részben az alpesi közelségnek a következményeként.

Az erdőtenyészet éghajlati térképe.

Az erdőtenyészet legfőbb ellenségének már a köztudat is 
az aszályt tartja, akár a mezőgazdasági termelésnél. Mégis az 
aszály sokkal súlyosabban esik latba az erdő-, mint a 
mezőgazdaságban. Ha attól el is tekintünk, hogy az aszály 
az utóbbinak csak egy évi termését teszi tönkre, az erdőben 
pedig több év növedékét sújtja, az alföldi nyáreleji esőcsúcsérték 
a mezőgazdasági termékek jó részét — a szemeseket — éppen 
az aratásig kielégítheti, a fás növényzetet azonban még ezekben 
az években is fenyegeti a sokszor legnagyobb forróságú július— 
augusztus idején bekövetkező csapadékhiány.

A fatenyészet másik ellenségének hazai viszonyaink között 
a szárazföldiségét kell felvennünk, illetve az ennek fokával ará
nyos szélsőséges időjárási viszonyokat. A szárazföldiség foka el
sősorban irányadó a hőmérsékleti szélsőségek elosztódására, így 
akár az egyes évszakokon, akár az egyes napokon belüli, nálunk 
gyakran hirtelen bekövetkező felmelegedésre és lehűlésre.

Ez az éghajlati hatás sem közömbös a szerves életre. Tud
juk, hogy a növényi életműködések kifejlődése, mint biokémiai 
reakciók láncolata, a hőmérsékletnek 10 C°-kal való emelkedé- 27. 
sével megsokszorozódik, általában megkétszereződik, továbbá n. k., 72. o 
azt is, hogy a kontinentális vidékeken szükséges hirtelen és erős, 
tehát ugrásos életműködés kifejlesztésére nem minden növény 
képes egyformán, még a szervezete megtűrte szabályos hőmér
sékleti határokon belül sem.

A szárazföldiség foka azonban a többi éghajlati elem szél
sőséges elosztódására is jellemző, legalább a mi éghajlati vi-
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99. 
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szonyaink között, mint általában az északi félgömb szárazföld
jeinek a hazánkéhoz hasonló földrajzi fekvéseiben. Ez vonat
kozik a csapadék mennyiségére, elosztódásának bizonytalansá
gára, megjelenési formáira stb., amelyeket az aszály viszony
száma sem emel ki kellően. Erre a hiányra az irodalom is több
ször céloz. így bizonyosan remélhetjük, hogy a szárazföldiség és 
az aszály tényezőinek együttes elosztódása meghatározza erdő
tenyészetünk éghajlati feltételeit.

A szárazföldiség földrajzi fekvésünkből adódó növényte- 
nyészeti jelentőségét ilyen értelemben méltatja gróf Teleki: 
„Termelési zónáink nemcsak észak és dél között váltakoznak, de 
sokkal inkább nyugat és kelet közt az oceánitás és continenta- 
litás szerint.“

Éghajlati térképeim (lásd az 5. és 6. térképmellékletet) a 
tenyészeti időszak, illetve a nyár szárazföldiségi és aszály
tényezőinek összegeit ábrázolják, ezek együttes térbeli meg
jelenését szemléltetik.

*

A térképek összeállítását még a következőkkel magya
rázom. A könyv végén közölt 2. számú táblázatban összegeztem 
eddigi számításaim eredményeit. Az egyes rövidítések jelen
tése a következő:

A ill. a — az évszak napjainak száma,
T ill. t = a hőösszegek képviselője,

M ill. m = a legmelegebb 5—10 nap 4 C°-kal csökkentett 
középhőmérséklete,

Cs ill. cs = az évszak csapadékmennyisége mm-ben,
Oc ill. oc = az oceánitás mértékszáma,

Cs/T ill. cs// = a csapadéknak a hőmennyiséghez viszonyított 
mértékszáma ezredekben. A két utolsó oszlop végül a két előbbi 
tényező értékeinek az összegeit tartalmazza. A nagybetűk a te
nyészeti időszakra, a kicsik pedig a nyári adatokra vonatkoznak.

A táblázatban szereplő fogalmak szabatosabb meghatározása 
végett célszerűnek látszik egy határozott állomás példájának ki
dolgozásával az összes számítások részletezése. Evvel az 
eddigi — főleg a számadatok eredetére és jelentőségére vonat
kozó — megállapításainkat mintegy összefoglaljuk.
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Számításaink alapja mind a szárazföldiség, mind az aszály 
tényezőjének megállapításánál a hőösszegek. Miután ennek ér
tékét, amint nagyobb területekről van szó, csak igen kevés ál
lomásra és e mellett a különböző országokban és időkben külön
féle rendszerek szerint összeállítva találjuk meg, azért azt a 
legcélszerűbben rajzábrás számítással határozhatjuk meg.

A tömeges számítások műszaki kivitelét azzal könnyítettem 
meg, hogy milliméteres beosztású papíron a 0° és a 4°-nak he
lyén 1—1 vízszintes vonalat húztam, majd függőleges vonalak
kal olyan beosztást készítettem, amely pontosan arányos az 
egyes hónapok napjainak számával. A kellő pontosság elérése 
végett olyan léptékarányban dolgoztam, hogy O'l°-nak 1 mm és 
egy napnak 0’5 mm feleljen meg. Az erre a mintára fektetett 
egyes szalmapapírlapokon ábrázoltam az összes feldolgozott 
megfigyelési állomások hőmérsékleti görbéit. (Lásd kicsinyített 
mértékben a 2. sz. ábrát. Ez az ábra ugyan az Alföld központ
jának átlagos hőmérsékleti görbéjét mutatja, mégis, mivel na
gyon hasonlít Szeged görbéjéhez, azért a számszerű példa kidol
gozására Szegedet választottam.)

A 4°-os vízszintes vonalon a görbék szárai között jelent
kező mm-es távolság kettőzött értéke jelenti a tenyészeti idő
szak napjainak számát. Ez Szegednél pl. 2 X 125 = 250 nap. A 
görbe tetőpontjának az ugyanettől a vízszintestől mért távolsága 
(magassága) mm-ekben kifejezve, megadja a legmelegebb, de 
egy hónapnál jóval rövidebb évszak jellemző hőmérsékletét 4° 
híján és O'l°-okban. így Szegednél a lemért távolság 187 mm, 
ami 18'7°. (Ez a O°-tól számítva 22'7°-nak felel meg.) Végül az 
ugyanezen vízszintes vonal és a görbe felmenő szárai között 
számítással nyert és mm2-ekben kifejezett terület arányos a te
nyészeti időszak hőösszegével. Ez Szegednél 1448.

Ezeknek az értékeknek használhatóságát és pontosságát két 
összehasonlítással ellenőriztem és pedig a napok számát és a 
hőösszegeket illetően.

A tenyészeti időszak napjainak az ugyancsak a 4°-os me
legtől számított számát megtaláljuk a 21 bukovinai állomás ész
leléseit közlő kiadványban. Ha ezeket a számítással nyert ada
tokat összehasonlítjuk a rajzábrából leméréssel kapott napok 
számával, azt találjuk, hogy a két érték legfeljebb ± 2 nap kü-

110.
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82.
170. o.

lönbséggel, tehát kielégítően egyezik az egyetlen Rareu állo
mást kivéve, amelynek a hőmérsékleti görbéje azonban rend
kívül szabálytalan.

A hőösszegeke.t illetően Réthly-nsk. az erdészeti kísérleti 
állomásokra vonatkozó és Guillon rendszere szerint számított 
hőösszegeit vettem az összevetés alapjául. Ezen rendszer sze
rint „hőösszeg mindazon napok hőmérsékletének az összege, 
amelyeken a közép elérte, vagy meghaladta a 10°-ot“ Ehhez 
alkalmazkodva lemértem az idézett állomások hőmérsékleti 
görbe-szárai között a 10°-os vízszintes távolságokat és a kétféle 
eljárással nyert adatoknak %-os különbségeit összrendező rend
szerben ábrázoltam. A viszonyszámok csaknem pontosan egy 
egyenesbe esnek Selmecbánya kevésbbé kielégítő helyének 
kivételével. Mivel tudjuk azt, hogy a hőnek a növényzet 
fejlődésére kifejtett, tehát élettani hatása nem arányos a hő
mérők mutatta fokokkal, a rajzábrás és így sokkal egyszerűbb 
és minden — a havi átlagos hőmérsékleteivel meghatározott — 
állomásra alkalmazható eljárásnak az előnye és kielégítő pon
tossága kétségtelennek látszik.

Az ábráról lemért harmadik tényezőnek, a legnagyobb me
legnek pontosságát — megfelelő összehasonlításra alkalmas adat 
híján — nem lehetett megállapítanom. Mégis az előbbiekhez 
hasonló megbízhatósága feltehető, hiszen ez is éppen olyan, a 
görbéről hosszmértékben lemért érték, mint a napok száma. Ha 
továbbá nem is tudjuk meghatározni, hogy értéke hány legme
legebb napot — feltehetően 1—2 pentádot — magába foglaló év
szakra vonatkozik-e, mégis rajzábrás megállapítása kétségkívül 
pontosabb, mintha egyszerűen a legmelegebb hónap középhő
mérsékletét vesszük a számítások alapjául.

Az utóbbi esetben ugyanis értékének kialakulása azon for
dul meg, vájjon a sokévi átlag képében a legmelegebb napok bi
zonyos naptári hónapoknak a végére, vagy az elejére esnek-e? 
így a romániai Armasesci állomás legmelegebb hónapjának egy
aránt vehetjük a júliust is, meg az augusztust is, hiszen hőmér
sékletük egyformán 22‘8°. Ez pedig összehasonlításaim szerint 
egy másik állomással szemben, amelynek a legmelegebb napjai 
a hónap közepére esnek, egy egész fokig terjedő hiba forrása 
lehet. E mellett a rajzábrás eljárásnak az egy-két tizedfokos,
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az esetleges elrajzolásból származó hibája eltörpül. Ez lénye
ges körülmény, ha tekintetbe vesszük, hogy a szárazföldiség mér
tékét meghatározó, talán legfontosabb tényező értékéről van szó.

A tengeriség mértékszámát az így kielégítően pontosnak te
kinthető két tényező, a hőösszegek és a legmelegebb évszak hő
mérséklete. közötti összefüggések alapján számítjuk. A /ga-nak 
az általános részben szereplő képletét a számítások megköny- 
nyítése végett a következőképpen is írhatjuk, ha T-vel beszo
rozzuk:

iga = 10 T
Tehát Szeged esetében,

mivel -77 M
1448 rp2

187 = 7 74; = 59 91 és
NT’

4637,

tga = 10 59*91 + % 463-7 
1448 1 481

Ennek pedig az 1. számú táblázat szerint megfelel a 456-os ten
geriségi fok.

A nyár megfelelő értékeit hasonlóan a görbékről mérjük le, 
illetve nyerjük területszámítással. A tenyészeti időszaknak a 
4°-nál húzott, a nyár esetére megfelelő vonalát úgy találjuk meg, 
ha a görbének az előző egyenestől számított magasságát három 
részre osztjuk és a második osztásvonalnál húzunk egy vízszin- 
Mtest. így zn == —és a hőösszeg tényező a görbe felső harmadának
területe lesz. Szeged esetében a hőösszegeket képviselő terület 
t — 243 és a legmelegebb évszak hőmérsékletét képviselő ma
gasság 62'3. Tehát

iga = 10

' 2A312 
162-3)

1 í 243
3 162-3

243 = V440,

úgyhogy az ennek megfelelő tengeriségi fok az 1. számú táblá
zatból 444. Meg kell jegyeznem, hogy a m értékét nem a 
2. számú táblázatból vettem, hanem a Af-ből számítottam, annak 
hárommal való osztásával, hogy pontosabb és háromtagú szám
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jegyet nyerjek. (A táblázatból a tizedek kikerekítésük után el
maradtak.)

Az aszály tényezőjének megállapítása végett a rajzábrára 
felhordtám minden hónap középső napjának megfelelő helyre a 
havi átlagos csapadékot. Az ezeket a pontokat összekötő vona
lakra levetítettem a tenyészeti, ill. a nyári évszak napjainak 
számát jelző egyenesek végpontjait. (Lásd a 2. számú ábrán a 
függőleges, szaggatott vonalakat.) Majd a metszékpontokon belüli 
egész hónapok csapadékmennyiségeinek összegét képeztem és 
ehhez hozzáadtam a töredékhónapoknak a rajzról leméréssel 
becsült értékeit. Ezek a mm-ekben kifejezett csapadékmennyi
ségek szerepelnek a 2. számú táblázat 7. és 8. oszlopaiban.

A 11. oszlop a tenyészeti időszak előbbi értékének a hő
összegekkel való egyszerű osztásából eredő viszonyszámokat so
rolja fel. Ezeket tekintjük az aszály tényezőinek.

Ennek értéke Szegednél, ha C a táblázat Cs-jét jelenti:

C _ 468 
T ~ 1448 0323.

A 12. oszlop az aszály nyári tényezőit tünteti fel. Az eb
ben szereplő, a hőösszegeket képviselő tényező meghatározása 
már nem olyan egyszerű, mint a tenyészeti időszaknál. A nyár 
hőösszegét ugyanis nem képviselheti kielégítően a görbe felső 
harmadának területe. Elsősorban kétségtelen az, hogy a hő
összegeket, éikár a tenyészeti időszaknál, itt is a 4°-tól kezdődő 
értékével kell számítanunk. Ezért a görbe, felső harmadának 
területéhez hozzá kell adnunk annak a négyszögnek a területét, 
amely a nyár napjait meghatározó és a 4°-ot jelentő vonalak 
között fekszik. Ez annyi, mint 16 am< mert a táblázatban talál
ható, a napok tényleges számát jelentő a-nak az értéke a rajz
ról lemért távolságnak a kétszerese. Azonban még ennél is to
vább mentem. A nyár hőösszegét ötszörös súllyal vettem szá
mításba, hogy magának a nyárnak sajátos, a hőösszegekből eredő 
jelleme is megfelelően érvényesülhessen. Végül ennek megfele
lően a kettő összegét öttel osztottam. így alakul ki a nyári 
aszály tényezőjében szereplő hőösszegek következő képlete:

5/ + V2azne = 5
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És ennek a számításoknál felhasznált egyszerűbb alakja: 

f = 01 (10 t+am)

Tekintettel arra, hogy az aszály nem a számok egyszerű 
súlyával hat a növénytenyészetre, hanem hatása végzetes is le
het, amint — különösen, a legmelegebb évszakban — értéke bi
zonyos határt átlép, és hogy aszály-viszonyszámunk csak össze
hasonlítási célokat szolgál, eljárásunk észszerűnek és így meg
engedhetőnek tekinthető.

Ezek szerint pl. Szeged nyári aszályának tényezője, ha 
c a táblázat cs-jét jelenti:

c _ 256 _ 256
f —0 1 (10X243+128X62-3) “ 1040 = 0-246

A táblázatban található két utolsó oszlop értékeinek kiszámí
tásánál Alföldünk viszonyaira voltak tekintettel. Ezért pl. a 
tenyészeti időszak tengeriségi mértékszámát a legkontinentáli- 
sabb állomásunk (Mezőhegyes) esetében 0-val vettem egyenlőnek, 
vagyis ennek 421-es °/00-es viszonyszámával az összes többi állo
mások értékét csökkentettem; ugyanígy a nyárét Nagylak 370-es 
értékével. A csapadék értékeivel hasonlóan jártam el, a tenyé
szeti időszakban Hódmezővásárhely 296-os és a nyáron ugyan
ennek 231-es viszonyszámával csökkentettem az értékeket. A csa
padéknál ezenfelül néhány magaslati és tengermelléki állomás 
túlnagy értékére való tekintet nélkül a csapadék törve hőmeny - 
nyiség viszony számot a tenyészeti időszakban 0'186-tal, a nyáron 
pedig 0'231-gyel beszoroztam, hogy az egyes évszakok tengeriségi 
és csapadéki viszonyszámai kettejük összegében hasonló, hogy 
úgy mondjam hazai súllyal szerepeljenek. Ez az utóbbi átszá
mítás azért is célszerű, mert a csapadékviszonyszámokat nem 
állapítottam meg a földön előforduló legmagasabb és legalacso
nyabb értékeik különbségének °/00-es arányában, mint az ocea- 
nitáséit.

*

A tengeriségi és csapadéki tényezők összegeinek csoporto
sításából és összehasonlításából kitűnt, hogy értékeik egyes 
földrajzi területeken belül bizonyos határok között mozognak,
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vagyis területeikre jellegzetesek. Ezért az állomáscsoportok át
lagait is képeztem a nélkül azonban, hogy ezeknek — az átte- 
kinthetés megkönnyítésén kívül — fontosabb jelentőséget tulaj
donítanék, hiszen a rendelkezésre álló megfigyelési állomások 
csekély száma miatt az egyes csoportok között hézagok jelent
keznek. így nincsen állomásunk a Vértes, a Mátra, a Bükk, az 
Északnyugati és Déli Kárpátok, végül a Keleti Beszkidek csak 
kissé is magasabb fekvéseiből.

A vidékek szerinti csoportosítás és átlagképzés azért is le
hetséges, mert az Alföldön és peremvidékén a szárazföldiség 
és az aszály rendesen egymással párhuzamosan jelennek meg. 
Ezt a következőkkel magyarázhatjuk. Az Alföld hegyek övezte, 
mély medenceszerű fekvése következtében földrajzi szélességé
től nem várt mértékben meleg, szélsőséges és csapadékszegény. 
Evvel szemben peremvidékének már kissé is emelkedettebb fek
vései hűvösebbek, kevésbbé szélsőségesek és tszf. magasságuk
kal arányosan csapadékosabbak. Bár így az egyes kisebb-na- 
gyobb területű vidékek közös éghajlati vonásainak kialakulásá
ban döntő szerepe van a domborzatnak, a hegyektől való távolság
nak és az azokhoz viszonyított fekvésnek, mégis ezek a tényezők 
a különböző földrajzi fekvések szerint más és másképpen hat
nak és így az egymástól távolabb fekvő vidékek éghajlatai kö
zött nagyok a különbségek.

A közel hasonló tszf. magasságú megfigyelési állomások 
közötti óriási éghajlati ellentétekre jellemzőek a következő ol
dalon közölt táblázat adatai.

Az állomásokat szándékosan úgy választottam ki a 2. sz. 
számtáblázatból, hogy 2—2 szomszédos, egymással ellentétbe 
állított, de körülbelül ugyanazon tszf. magasságon fekvő meg
figyelési állomás a legnagyobb éghajlati ellentéteket képviselje. 
Bár az állomáspárok egyes tagjai közötti növénytenyészeti kü
lönbségek ismeretesek, nem hiszem, hogy valaki is észlelte volna 
a közöttük ennek megfelelően valóban meglevő nagy éghajlati 
különbségeket, legalább is az irodalomban nem találtam annak a 
nyomát, hogy erre valaki is reámutatott volna.

A térképeink ábrázolta viszonyok valószerűségét igazolja 
o.z éghajlati görbék vonulásának az erdötenyészeti, növénylöld- 
rajzi, sőt talajtérképekkel való összehasonlítása. Ha éghajlati
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A megfigyelő 
állomás neve 

Beobachtungsstation

A tszf. 
magasság 

m
Höhe

ü. d. Msp.

Az éghajlati állandó értéke
Wert der Klimakonstante

a tenyészeti időszakban 
in der Vegetationsperiode

a nyári évszakban 
in der Sommerperiode

Hódmezővásárhely 89 6 11
Eszék 91 66 130

Mezőhegyes 104 3 12
Baja 111 81 126

Debrecen 129 70 123
Un g vár 128 127 241

Rimaszombat 207 53 102
Nagybánya 227 131 206

Pannonhalma 285 71 118
Aknaszlatina 295 131 221

Szabéd 352 98 182
Ruszkabánya 372 161 237

Brassóföldvár 512 102 191
Óhegy 486 183 310

Selmecbánya 621 108 182
Hoverla Luhi 613 • 370 394

Gyergyószentmiklós 814 91 174
Fuzine 762 388 447

érképeinket Bedő, vagy az utána készült Lesenyz-féle, a
erdőtenyészet elterjedését ábrázoló térképekkel összevetjük, az 
éghajlati adottságok és az erdősültség foka között feltűnő pár
huzamokat találunk: elsősorban is az éghajlatilag legkedvezőt
lenebb területek a legerdőtle/iebbek. Áll ez akár a Nagy- és a 
Kisalföldre, akár a Mezőíöldre és a Mezőségre.

Erdőművelésünk hazai erdeinket rendesen azok magassági 
fekvése szerint osztályozza. Ez a beosztás a természeti állapo
tok megfigyelésén alapszik s így nagy általánosságban meg is 
állja a helyét, de csak azért, mert éghajlatunk vidékek szerinti 
kialakulása elsősorban domborzati viszonyaink függvénye. En
nek az osztályozásnak a részleteiben azonban már ellentmondá
sokra bukkanunk, amint valamelyik vidékünk különlegesebb ég
hajlatú. így a Nyírségen, a Muraközben, ezen a síksági viszony

9. és 
54. 

31. o.
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27.
III. k., 267.

96., 40.

tatainkban kiváló éghajlatú két területen „megmagyarázhatat
lanul“ már a lapályi erdőkben találkozunk hegyvidéki fafajok
kal, vagy a Borostyánkői hegységben a fafajok alsó tenyészeti 
határai az országos átlagokkal, de még a szomszédos Lajta- 
hegység viszonyaival szemben is „indokolatlanul“ mélyen le
nyúlnak, ha éghajlati bizonyítékainkra nem hivatkozhatnánk.

Még délebbre Vas megye egyes 200 m-en aluli fekvéseiben 
is találunk alacsony fekvésükhöz viszonyítva igen jó éghajlatú 
erdőtermőhelyeket. Itt vannak a legszebb és a legtöbb jövevény 
fásnövénnyel díszes parkjaink. De az sem véletlen, hogy ugyan
csak Vasban és Zalában telepednek meg erdészeti célokat szol
gáló kereskedelmi faiskoláink is.

A hegyvidéki fafaj fogalma is tulajdonképpen viszonylagos 
értékű, csak bizonyos zárt földrajzi területen belül beszélhetünk 
annak hegyvidéki fáiról. így hazai hegyvidéki fáink jórésze 
északibb vidékeken, amint megfelelő éghajlatra talál, leszáll az 
alföldekre. A „hegyi éghajlatunkra“ jellemzőnek tartott jege
nyefenyő meg éppen a tengerpartra, Franciaországban; igaz, 
hogy olyan helyen jelenik meg itt a síkságon, hol a mi helyi ter
mőhelyeinkhez hasonló óceáni és aszálymentes éghajlati igé
nyét megtalálja.

Ha a Soó összeállította erdőtérkép viszonyait vizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy a Quercus, Fagus és a Picea övék határai ég
hajlati görbéink menetét követik. Továbbá: amint a körülbelül 
80-as éghajlati görbénkén belül csak erdőtlen területeket talá
lunk, úgy kifejezetten középhegységi fafajaink megfelelő tenyé
szetüket csak a 200-as görbe mentén és mögött találják meg és 
pedig a tszf. magasságokra való tekintet nélkül akár a Tátrát, 
Mármarost, vagy a Borostyánkői hegységet nézzük is.

Éghajlati térképünk tehát erdőtenyészetünk területi elosz- 
tódásának és minőségi összetételének képét hűebben ábrázolja, 
mint a magassági fekvések szerinti osztályozás.

Ha éghajlati térképeinket növényföldrajzi térképekkel ha
sonlítjuk össze, úgy azokon számos hasonlóan húzódó vonatat 
találunk. Az egyes növényföldrajzi tájak, flórajárások közül 
kétségtelenül az alföldiek határulnak el a le-gkifejezettebben 
mind a kétféle térképen a környező dombvidékek felé, sőt az 
éghajlati elkülönülés jeleit megtaláljuk az Alföld egyes flórajá
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rásai között is különösen a Nyírség, a Somogyság, a Dráva-torkolat 
vidéke és a Deliblat keleti része felé. A Közép-Kárpátok vi
déke éghajlatilag is elkülönül az alatta elterülő középhegy
ségtől, sőt a quád vidék és az „Eperjes—Kassai törésvonal“ felé 
is. Hasonlóan megfelelő a határ az Alpok nyúlványai és Er
dély felé, azonban az utóbbin belül az Erdélyi Medence és a 
Mezőség éghajlati szétválasztása, akár az aldunai flóra járásé, 
kevésbbé kielégítő, aminek valószínű oka a megfelelő megfigye
lési állomások hiánya. Végül bizonytalan a határ az illír flóra
járás és az Ős-Mátrának*) a Nagy- és Kis-Alföldünkre ereszkedő 
lejtői felé, itt azonban a növény földrajzi határ is elmosódottabb. 
A magassági szférák elkülöníthetése meg egyedül csak a meg
figyelési állomások számától függ.

Ha a nyár éghajlati térképét talaj térképekkel, pl. Treitz- 
ével hasonlítjuk össze, feltűnő, hogy a mezőségi talajok határai 
a Nagy-Alföld peremén csaknem pontosan követik a 100-as ég
hajlati görbét. Ezt az egyezést északon, a dombvidék szélén, 
meg a Bodrogközben még talán tekinthetjük valamelyest bizony
talannak is, bár az utóbbi helyről hiányzanak az éghajlati meg
figyelési állomásaink. Viszont az egyezést keleten, a Hortobágy 
és nyugaton, a Mezőföld és a Somogyság határán, már feltűnően 
következetesnek kell elfogadnunk. Végül az egybevágóság nyo
mait a Kisalföldön is megtaláljuk.

A míkroéghajlat és a helyi vízellátás.

Ha a makróéghajlat egyes tényezőinek megfelelő csoportosí
tása a növény- és vele az erdőtenyészet elosztódását nagy vo
nalaiban meg is világítja, egyes különleges növényföldrajzi és 
erdőtenyészeti kérdések megoldása végett a míkroéghajlat meg
figyelései eredményeit is segítségül kell hívnunk.

Az erdészeti irodalom — akár külföldön — néha nálunk is 
kifogásolja az éghajlattan megfigyelési rendszerét, holott ezt 
nem nélkülözhetjük és csak az adatfeldolgozás rendjét kell cél
jainknak megfelelően megválasztanunk. Bármely éghajlati ösz- 
szehasonlításra alkalmas adatnak elősorban valamilyen nagyobb

v) Az Ős-Mátra növényföldrajzi és fejlődéstörténeti kutatások folya
mán kialakult fogalom, amely alatt általában a Magyar-középhegység te
rületét értjük,
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éghajlati terület általános viszonyaira kell jellemzőnek lennie és 
csak azután kerülhet a sor az ezeken a területeken belül előfor
duló részletes különlegességek taglalására. Csak a makroég- 
hajlatilag ismert területen belül adhatnak a mikroéghajlati meg
figyelések összevetésre alkalmas és értékes eredményeket. A 
makro- és míkroéghajlat olyan szoros viszonyban van egymás
sal, mint valamelyik növényföldrajzi terület és az ezen belül 
előforduló helyi termőhely növényzete, pl. a mészkőszikla, a 
vízmellék, a különböző kitettségek tenyészete. Amint a növény
földrajz az utóbbiakat az egyes növényföldrajzi területeken 
belül külön tárgyalja, az egyes makroéghajlatilag meghatáro
zott vidéken belül azok éghajlati viszonyait a míkroéghajlat vi
lágítja meg.

Az ezekkel a kérdésekkel való behatóbb vizsgálat után arra 
az érdekes következtetésre jutunk, hogy a Aazaz feltűnőbb mikro
éghajlati jelenségek a helyi vízellátás és vízgazdálkodás kéraé- 
sével függenek össze.

Hazánk növényföldrajzának alapja és tengelye az Ős- 
mátra különállóságának felvétele, még pedig azóta, hogy Borbás 
megállapította az alföldkörnyék „karsztos“ hegyoldalai és az 
Alföld közötti összefüggéseket és párhuzamokat. Anélkül, hogy 
az ősiség kérdését itt érintenők, megállapíthatjuk!, hogy az ős- 
mátraelmélet kialakulásának alapjai lépten-nyomon a vízellá
tás kérdésével függenek össze.

Az Alföld növényzete azért tekintendő karsztjellegűnek, mert 
elsősorban „erdőtlen hegylejtőink, meg sziklapartjaink flórája 
lett, az Alföldre leereszkedve, a homok és a lőszpusztai flóra", 
továbbá az Ősmátrának ősibb vegetációt rejtő részei annak me
szes sziklái, mert „itt nyilatkozik meg leginkább a vidék flórá
jának a karaktere, endemizmusa, vagy más olyan jellemzője, 
amely más vidékével a kapcsolatot jelzi“. Különösen figyelemre 
méltó az a körülmény, hogy ugyancsak Borbás megállapítása 
szerint a keleti, magyarföldi, vagyis pusztai vegetáció „hazánk
ban kiváltképpen a száraz homokpusztán, meg a szomszéd ve
rőfényes, erdőtlen lejtőn és dombon, ezenkívül az európai Orosz
ország délkeleti füves, fátlan mezein, steppéin terem“, mintha 
ellensége lenne e fatenyészettel való társulásnak.

Hogy az aránylag kedvező éghajlat alatt található, de sajá-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



31

tosan meleg termőhelyek növényzete és az Alföld általános nö
vénytenyészete között egyáltalán párhuzamot vonhatunk, annak 
oka csakis az előfordulások termőhelyeinek hasonlóságában rej- 
tőzhetik. Bár az Alföld makróéghajlata az Ősmátráénál jóval 
szárazföldibb és aszályosabb, mégis a mészkő és a kopasz szik
lák helyi, mikroégnajlatának értékei — ezeknek a különleges 
termőhelyeknek igen erős felmelegedése és rossz vízgazdálko
dása miatt — bizonyára elérik az Alföld makroéghajlatának 
megfelelő adatait.

Ugyancsak feltűnő, hogy viszont ugyanezen növényföldrajzi 
vidékek nedves termőhelyeinek tenyészetei között nem találunk 
feltűnőbb különbségeket: a vizek és vízmellékek növényzete egy- 
forma az ősmátrában és az Alföldön, sőt az még a távolabbi 97. o. 

vidékekétől is alig különbözik. Ennek oka viszont nem lehet 
más, mint a víz jelenlétének a helyi éghajlatot olyannyira mó
dosító hatása, hogy ennek következtében az egymáshoz többé- 
kevésbbé közelálló, de mégis különböző éghajlatú vidékek víz
mellékének helyi éghajlata elveszíti sajátos, a vidékével kap
csolatos jellegzetességét. Ennek legszebb példájával, a nyír
lápokkal, külön is foglalkozunk. A hőforrásokból táplálkozó ta
vak elég ritka példája hasonló viszonyokat mutat. A vizes ta
lajú erdőkre végül példa Vadászerdő, ahol az erdei levegőt jú- 
níus és júliusban 16 és 1’7 C°-kal találták a nyilt területnél ,4] 
hűvösebbnek. Valószínű ugyanis, hogy ennek a különbségnek 
csak egy része tulajdonítható tisztán az erdő hatásának, a többi 
a víz jelenlétének. (Az erdőnek az éghajlatra való hatásáról ké
sőbb a lecsapolásoknak éghajlatváltoztatási lehetőségeivel kap
csolatban külön emlékezem meg.)

Bár a csonka hazánkban erdészeti célból végzett és nyilvá
nosságra hozott egyetlen mikroéghajlati megfigyeléssorozat, a 
Bükkhegységből általános természeti viszonyainkra nem eléggé 7. 
tájékoztató, mert tszf. magassága 760—880 m közötti, mégis ,77~192- 0 
mivel felölelte a környék sziklasteppéinek megfigyelését is, 
adataiból következtethetünk az utóbbi termőhelyeknek, akár a 
töbröknek*) a fatenyészetre kedvezőtlen voltára. Továbbá látjuk

) töbrök a karsztos vidékek mészőfennsíkjain található, lefolyás 
nélküli mélyedések. A környezetüktől erősen eltérő és kedvezőtlen mikro- 
éghajlatuk miatt rendesen erdőtlenek.
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belőlük a déli és északi oldalak száraz-meleg, illetve nyirkosabb- 
hüvösebb mikroéghajlati különbségeit, amelyeket az erdőtenyé
szet is kövét. „így kerül a Bélkőn egymásmellé a füves puszta 
és a bükkös“, és pedig — tegyük hozzá — az előbbi elterjedé
sének igen nagy tszf. magasságában.

A vízellátási viszonyoknak hazai erdőgazdaságunkra gya
korolt kiváló fontosságát erdőműveléstanunknak erdőtenyésze
tünkről vallott felfogása különlegesen is méltányolja: „A víz 
dönti el... az erdőnek a fejlődését, a létét, az egész erdőmű
velést.“ Ez az állítás, amennyiben azt az alföldi és alföldkör- 
nyéki erdőtenyészetre vonatkoztatjuk, olyan feltűnő, hogy felfo
gásomat bizonyára erősen támogatja. De Soó szerint is az Alföld 
növénytakaróját a talaj vízrajzi viszonyai szabják meg.

Ha meggondoljuk azt, hogy a talajok minőségük, növény
zetük, lejtési viszonyaik stb. szerint ugyanazon légköri csapa
déknak milyen különböző mennyiségét és mennyire eltérő ideig 
képesek tárolni, hogy ezenkívül is vízellátásuk milyen sokféle 
forrásból ered, továbbá, hogy a napsugárzásnak a különböző 
talajnemek szerinti felhasználása és evvel a hideg és meleg ta
lajok kialakulása elsősorban a talaj víztartalmától függ, úgy el
fogadhatjuk azt, hogy az Alföld egyes részein jelentkező feltűnő 
mikroéghajlati jelenségek és a különleges növényzet szorosan 
összefüggenek a helyi vízellátással és vízgazdálkodással.

Munkám második részében az alföldi erdőgazdasággal ösz- 
szefüggő kérdéseket tárgyalom mint az éghajlat és a helyi víz
ellátás függvényét, A helyi vízellátásra való utalás, amennyiben 
az erdőtenyészetet, mint az éghajlat eredményét vizsgáljuk, tu
lajdonképpen el is maradhat, mert hatása a mikroéghaj latban 
jelentkezik. így erdőtenyészetünket egyedül az éghajlat kiala
kulásaként is tekinthetjük, hiszen éghajlat alatt a makro- és 
mikroéghajlatot együttesen értjük, és állítom, hogy Alföldünkön a 
helyi vízellátás kifejezés mindig helyettesíthető a mikroéghaj- 
lattal.

Soó a Nyírség szociológiai és ökológiai kutatása közben 
úgy találja, hogy itt „egységes klímán belül látszólag ellentétes 
jellegű vegetációtípusok: savanyú talajú homokpuszták, száraz 
tölgyesek, gazdag flórájú ligetek, mocsár és lápréteg, valamint 
nyír- és fűzlápok ... a talajnedvesség foka és a mikroklimatikus
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viszonyok szerint váltakoznak egymással." Talán nem vetem el 
a sulykot, ha azt merem állítani, hogy az úgyanott párhuzamo
san végzett mikroéghajlati megfigyelések eredményeként a ta
lajnedvesség fokát helyettesíthetjük a mikroéghajlati viszonyok
kal, hiszen azt is látni fogjuk, hogy a lecsapolások következté
ben a vízhez kötött növény tenyészet teljesen eltűnik. Annyi bi
zonyos, hogy ugyanazon makróéghajlatú területen belül a víz
nek bármilyen formájú helyi megjelenése és a sajátos mikro- 
éghaj latok között igen-igen szoros viszony van és bízom abban, 
hogy a további megfigyelések igazolni fogják ezt, az elsősorban 
gyakorlati tapasztalatokból leszűrt gondolatmenetet. Ezen a téren 
igen sokat várhatunk a debreceni Növénytani Intézet végeztette 
mikroéghajlati megfigyelésektől.

A nyírfa és a míkroéghajlat.

Természettudományi irodalmunk régi és sokat vitatott kér
dése az egymáshoz hasonló jellegű lápokon fellépő sajátos nö
vény-, sőt állattenyészetnek a magyarázata. Véleményem szerint 
ez a kérdés is megoldható tisztán az éghajlati és vízellátási vi
szonyok figyelembe vételével, tehát az ősiségi, meg művelődés
történeti szempontok mellőzésével is.

A nyírlápok legtöbbet emlegetett és legszebb példái a nyír
ségi Bátorligetnek és a Keszthely közelében fekvő Vidornyalak- 
nak a kétféle nyírfa együttes megjelenésével és a kísérő „ha
vasi" növény- meg állatvilággal jellegzett sphagnum lápja, to
vábbá a havasi nyomaikról ugyancsak elismert hansági és ecsedi 
lápok.

Az itteni szerves életformák szinte megoldhatatlannak tar
tott előfordulási rejtélyét elsősorban megvilágítja közös termő
helyi adottságuk. Nyírlápjaink aránylag kedvező éghajlati gör
bénk közelébe esnek, tehát fekvésük nem kifejezetten szárazföldi 
és nem is aszályos. Mindannyit nedves párolgó felület övezi, leg
alább is övezte és maga a láp a területnek csak egyes kicsiny, szi
gorúan körülzárt pontján, vagy pontjain jelenik meg, hol a talajvíz
ellátás fölös mennyiségű és soha ki nem apadó. E mellett a nyír
ségieket viszonylag magas homokbuckák szegélyezik, a vidornya- 
laki pedig „hegykaríma körülzárta kerekded, formás medence",

97a. 
4. o.

97a. 
4. o.

n.
142. o
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úgyhogy a felszálló párák a szelektől védetten a láp felületét ál
landóan beboríthatták; a hansági és ecsedi lápokat végül mesz- 
sze körzetben vizes felületek védelmezték.

Ezek a feltételek mind arra mutatnak, hogy itt az adott ter
mészeti állapotok — a nedves viszonylatokat illetően — a kör
nyezethez képest is egészen kiváló helyi éghajlat kialakulá
sát tették lehetővé. Ahogy a sokkal mostohább éghajlatú 
Alföld-központban is megtaláljuk a helyi vízellátástól függő 
ártéri erdőket és síklápokat, úgy a nyírlápoknak a fatenyészetet 
már ki nem záró éghajlatú vidékekre szorítkozó jelenlétét a 
megfelelő csapadékellátás mellett a fölös talajvízzel és párás 
légkörrel, tehát sajátságos helyi alakulatként magyarázom. 
Amint az ártéri erdők létfeltételét megszüntette az ár járástól 
való elzárás, úgy a nyírlápokét is az azokat tápláló vízforrások 
levezetése. Ugyanis a nyírségieket eltüntette a Nyírvíz leveze
tése, az Ecsedi láp lecsapolása, a hanságiakat a Fertő szabályo
zása, a vidornyalakiét pedig ,,egy egyszerű vízlevezető csatorna, 
melynek kiásása után az száraz rétté alakult át“.

A láp helyi, különleges éghajlatának kialakulhatását főleg 
a száraz és nedves termőhelyek közötti különbségekkel indokol
hatjuk. A száraz talajjal szemben a láptalaj már nedves volta 
miatt is nappal kisebb mértékben melegszik fel, a napsugárzás 
melegéből igen keveset fogad be és tárol. Ennek legfőbb részét 
a víz elpárologtatására köti le; itt tehát tényleg áll az, hogy a 
nap, „bármint sütött, nem szárított, hanem párologtatott“. Éjjel 
viszont a lápi talaj kisebb fokú hőkisugárzása miatt kevésbbé 
hűl le. Ha meg erdővel borított, egyrészt nappali felmelegedése, 
másrészt éjjeli lehűlése még csekélyebb, mert a be- és kisu
gárzás erősebb érvényesülését a magas növénytakaró akadá
lyozza. Ezért a lápok helyi éghajlata környezeténél sokkal 
mérsékeltebb és párásabb. Ez a különbség végül éppen az al- 
földkörülí viszonylatokban lehet lényeges, ahol a környezet szél
sőséges és száraz.

A debreceni egyetem részéről a legújabb időkben a Nyírsé
gen végzett mikroéghajlati megfigyelések teljesen igazolják ezt 
a felfogást. Ezek ugyanis a legmagasabb hőmérsékletet és párol
gást a legcsekélyebb viszonylagos nedvességgel kapcsolatban a 
homokbuckán, a legcsekélyebb hőmérsékletet és párolgást a nyír-
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fűzlápban és a sűrű tölgyerdőben, a legnagyobb viszonylagos 
nedvességet végül a nádasban észlelték.

Éghajlati magyarázatunkkal szemben a nyírlápokat nem 
kell előző földtani korokból származó maradványoknak tekin
tenünk, különben a vízlevezetés egyszerű műszaki ténye geoló
giai korszakváltozással felérő hatású lenne. De, a művelődéstör
ténelmi elméletnek az a magyarázata sem elégíthet ki, hogy „Al
földünk homokvídékein a mélyedésekben, a buckaközökben min
denütt hasonló formációk alakulnak ki éppen a mostani klíma 
alatt, ha az ember ezt meg nem akadályozná“, hiszen a nyírt a sze
rintünk fátlan jellegű Alföldnek még a nyirkos területein és még 
mesterségesen sem sikerül megtelepítenünk, és pedig nemcsak a 
Betula pubescens-i, hanem még a B. pendula-i sem.

Egyáltalán nem valószínű, hogy a nyírfa a 100-as éghaj
lati görbén belüli Alföld központjában valaha is jelentősebb 
szerepet játszott volna. Ez a terület sokkal melegebb, mint a 
nyírlápok bizonyíthatóan szélső elterjedési pontjai, és nélkülözi 
a helyi kedvező termőhely kialakulásának általános domborzati 
feltételeit is. Emellett a „Nyírséget“ éppen a nyír jellegzetes és 
tömeges megjelenése különböztette meg régen is nevével a többi 
Alföldtől.

A közönséges nyír tenyészeti igényeiről vallott általános 
felfogásunkat némileg módosítanunk kell. Ugyanis Rubner sze
rint összes fáink közül a legkevésbbé igényes, mert a déleurópai 
steppés vidékbe még az erdeifenyőnél is mélyebben behatolj 
egyes növénybúváraink meg hajlandók elterjedését az Al
föld központjáig is kitolni. Fekete munkája már inkább igazít 
útba. Kerner-rei szemben nem vonja kétségbe annak a lehető
ségét, hogy a nyír az Alföldön eredetileg vadon is élhetett, de 
elismeri, hogy annak központos részéröl hiányzik. Részletes fel
sorolásából továbbá az is megállapítható, hogy a nyír nem ta
lálható fel még az Alföld környékének számos, magasabb fek
vésű pontján sem, bizonyára a termőhelyek szárazsága miatt, 
úgyhogy az Alföld központja felőli szélső elterjedési pontjai 
Bagamér, mások szerint Nagykörös és Alsódabas. Ha figyelembe 
vesszük is a nyírnek ezeket, a főleg régi szerzők adataira tá
maszkodó szélső, szálankénti előfordulási helyeit, mégis jellem
zőbbnek tartom Bé£y-nek azt az újabbkori véleményét, hogy

68.
78 o.

90.
250. o

28.
774. o
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68.
79. o.

12.
519. o.

20.
242. o.

41. 
50. o.

a nyír a bükk előfutárának tekinthető, „nem ragaszkodik se a 
lapályhoz, se a hegyhez, csak a száraz levegőt kerüli“, tehát 
sohasem lehetett az Alföld központjának a fája.

Az Alföld központos és délibb, vagyis melegebb részén a 
nyírlápot a fűzláp helyettesítette. Szívesen idézem erre vonat
kozólag Rapaics-oi. Bár, amint látni fogjuk, nem ismeri el az 
északi és déli Alföld között észlelhető éghajlati különbségek 
jelentőségét még a meleg viszonylatban sem, mégis megálla
pítja, hogy: „Ha a nyírlápok fejedelme régente az Ecsedi-láp 
lehetett, a íűzlápoké az Alíbunári-mocsár volt“.

A szőrös nyírre vonatkozólag Fekete adatai teljesen kielé- 
gítőek. Ezek szerint alsó előfordulása korlátozott, csak hegy
vidékeink lábánál és itt is mindig csak lápos talajon fordul elő. 
A kétféle nyírnek hazai alsó tenyészeti határa tehát szabatosab
ban úgy határozható meg, hogy Alföldünk közepét mind a kettő 
éghajlati okokból elkerüli; a közönséges nyír sem éri el alsó el
terjedésével az Alföld központját, a szőrös nyír pedig még in
kább elmarad ettől, mert éghajlatigényesebb és szélső elterjedé
sében is az Alföld peremvidékének hűvös és párás légkörével 
mikroéghajlatilag kiváló lápi talajaihoz ragaszkodik, mint helyi 
alakulat.

Felfogásunkat könnyű irodalmi adatokkal támogatni. Ber- 
nátsky szerint a Nyírség keleti részén „a nyírfa még bőven 
terem, még pedig mindig csak homokos, esetleg kissé lápos ta
lajon“ és ugyanilyen viszonyok között fordul elő „a Dunántúl 
laposabb vidékein, főleg Somogymegyében, szintén homokon“ 
Továbbá a somogyi homok növényzetével foglalkozó Boros szerint 
ennek a vidéknek a természeti viszonyai az Alföld jórészétől lé
nyegesen eltérnek, és inkább a Dunántúl nyugati részeinek vi
szonyaival egyeznek meg, vagy legfeljebb a Nyírséggel és a 
Hansággal hasonlíthatók össze. Kaán egyik idézete szerint a 
nyírségi lápokon még a nyár folyamán is van köd, és a légkör 
hűvös és nedves. Ennek okául kiemeli a talajvíz hűsítő szerepét, 
a nedves felületek párolgását, a növényzet erős párologtatását, 
végül hangsúlyozza a környezetnek, a talajt borító növényzetnek 
azt a lényeges szerepét, hogy megakadályozza az alacsony köd
nek, a párás, hűvös levegőnek a föld színén haladó légáramlatok 
által való gyors elsodortatását. Bár a növényzetnek, főleg az er-
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dőnek ezt a szerepét nem kicsinylem le, mégis hangsúlyozom, 
hogy ez sokszorosan hatásosabb, ha a termőhelyet emelkedések 
védik a széltől, vagy nagykiterjedésű párolgó felületek övezik.

A bükktenyészet éghajlati feltételei.

A bükk az a fafaj, amelynek éghajlat-igényességét hazánk
ban általában méltányoljuk, úgyhogy elterjedése is erdeink be
osztásának egyik alapja. Ezért ezt a fafajt választottam ki arra 
a célra, hogy előfordulásának éghajlati feltételeit megkíséreljem 
számszerű adatokkal igazolni.

A bükk tudvalevőleg hiányzik mindkét alföldünkről és 
a Mezőségről. Őshonos előfordulásának határait körül
járva megállapíthatjuk, hogy egyes éghajlati megfigyelési állo
másaink — ha azok tszf. magasságát is figyelembe vesszük — 
beleesnek-e az elterjedés körébe (jele -)-), vagy annak határán 
(0), vagy azon kívül (—) fekszenek-e? Az előfordulásokra jel
lemző megfigyelési határállomásainkat Fekete és Blatthny is
mert műve alapján soroztam az egyes osztályokba, csak a Ma
gyar Alpok esetében tértem el felfogásától és Gayer újabbkori 
megállapításainak hatása alatt a bükk itteni alsó határát ala
csonyabbra vettem. Az előfordulások határállomásainak sor
számait és az előfordulások jeleit a nyár szárazföldiségi és 
aszályviszonyszámai szerint összerendezőkkel ábrázoltam, és 
úgy találtam, hogy egyes nagy éghajlati vidékeken belül az elő
fordulást jelző pontokat görbékkel köthetjük össze. (Lásd a 3. 
sz. ábrát.)

Ennek a szabályszerűségnek értékelése végett két körül
ményt kell figyelembe vennünk. A rajzon a bükkelőfordulásnak 
csak a határállomásai szerepelnek, de csak az áttekinthetőség 
megkönnyítése miatt. Ugyanis meggyőződtem arról, hogy a 
többi, a bükk előfordulás mélyén fekvő állomás is a görbék meg
felelő oldalára esik, továbbá, hogy a tenyészeti időszak ugyan
ezen tényezőinek hasonló ábrájában a határállomások elhelyez
kedése ugyancsak szabályos, de mégsem olyan mértékben, mint 
az előbbi esetben.

31
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A bükkállománytenyészet elterjedésének határállomásai.
Die Grenzstationen der Buchenbestandesvegetation.

A tenyészet határát 0, az azon belüli elterjedést +, és az azon kívülit — jel 
mutatja.

1. Léva —
2. Pannonhalma —
3. Balatonfüred —
4. Budapest —
5. Nyitra —
6. Nagyvárad —
7. Eszék —
8. Eger —
9. Pozsony —

10. Orsóvá —
11. Keszthely —
12. Rimaszombat —
13. Zalaegerszeg 0

14. Ószéplak —
15. Ógradiska —
16. Gyulafehérvár —
17. Brood —
18. Nagykanizsa 0
19. Pécs —
20. Belovár —
21. Jászó —
22. Oravica 0
23. Herény 0
24. Bakonybél +
25. Eperjes —
26. Zágráb 0

27. Ungvár 0
28. Sopron 0
29. Marosvásárhely 0
30. Görgényszentimre +
31. Beszterce +
32. Kolozsvár 0
33. Gyergyósztmiklós +
34. Csáktornya 0
35. Bustyaháza 0
36. Kőszeg
37. Huszt
38. Gospic 0

I 39. Nagybánya +

+ 
+

A bükktenyészet határállomásainak szabályos elhelyezke
dése azt bizonyít ja, hogy a bükk tenyészete az éghajlat függvé
nye, mert kerüli különösen a legmelegebb, nyári évszakban a 
szárazföldiségét és az aszályt, ha igényességének mértéke vidé-
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benként változó is. Bizonyos határokon belül a kontinentalitást 
ellensúlyozhatja az aszály csekélyebb foka, tehát a bükkhatárt 
jelző két éghajlati tényező összege többé-kevésbbé állandó ér
tékű, ha a bükk egy határozott szárazföldi fokot bármely nagy 
csapadék kedvéért sem lép át.

Minél jobban közeledünk a bükktenyészet keleti szélső ha
tára felé, annál érzékenyebb az a szárazföldiség iránt, annál 
több csapadékot kíván s így éghajlati állandója is annál nagyobb 
értékű lesz. Az állandó értéke legcsekélyebb az Alföld peremén, 
nagyobb az Erdélyi Mezőség környékén, és a legnagyobb az Észak
keleti Kárpátokban. Az állandó értékének kelet felé irányuló kö
vetkezetes növekedését még Bukovinának és Romániának a 
bükkre vonatkozó adatai egészíthetnék ki, ezeknek beszerzése 
azonban nem volt módomban.

Hazánkban egyedül a zalai bükktenyészet tűnik fel kivétel
nek. Itteni előfordulására jellemző határállomásnak legfeljebb 
Nagykanizsa és Zalaegerszeg vehetők fe.1, mert a vízszintes elter
jedés körében bentfekszenek, viszont 156, ill. 165 m tszf. ma
gasságukkal az előfordulás határán valamivel alulmaradnak. 
Ugyanis a bükk „Zala megyében általában a 200 m-en aluli te
rületeken csak itt-ott kivételesen fordul elő“. Elfogadhatóbb 
szélső állomás Csáktornya 170 m magasságával, mert mélyebben 
bentfekszik a bükk határain belül. Mindhárom állomás azonban, 
különösen Zalaegerszeg éghajlati állandójának egészen végletes 
értékével nem illeszthető be rendszerünkbe, hacsak Zalára a 
szomszédságánál, a Horvát Alpoknál és Vas megyénél alacso
nyabb értékű éghajlati állandót nem veszünk fel; erre azonban 
semmi okunk sincsen, mert az utóbbi területek éghajlati állandói 
a hazaiaknál nagyobb értékűek. Mivel tehát a zalai bükktenyé
szet különleges elbírálására semmi okunk sincsen, azért határo
zottan állíthatjuk, hogy a zalai 200 m körüli fekvésekben talál
juk hazánk legkockázatosabb bükktenyészetét.

A bükktenyészetnek így megállapított éghajlati feltételei 
teljes összhangban vannak Fekete—Blatthnynak avval a meg
állapításával, hogy a bükk „a kontinentális klíma szélsőségeivel, 
a kevés levegő és talajnedvességgel bíró helyeket kerüli“. A 
régi tapasztalati tényeket most számszerű éghajlati adatokkal 
igazolom.

28
80.

28
79.
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Van azonban még egy éghajlati tényező, amelynek hatása a 
tárgyalásunk alapjául szolgáló két tényező összegében sem jut 
kellő kifejezésre: ez a szárító szelek befolyása. Pedig való
színű, hogy éppen ezért változik és növekszik kelet felé menve 
az éghajlati állandó értéke, továbbá ez magyarázza meg a bükk
tenyészet néhány feltűnőbb helyi előfordulását, vagy hiányát.

A szárító szelek hatását teljes mértékében méltatja erdészeti 
irodalmunk. Fekete szerint a szelek erőművi hatásuk mellett mó
dosítják a besugárzást, különösen megváltoztatják a kitettségek 
hőmérsékletét és kiegyenlítik a levegő nedvességi különbségeit. 
Ajtay szerint a Delibláton „minden növényi és állati lény fejlő
dése a délkeleti szél uralmának egyenes függvénye. Ugyanez 
áll az Alföldre, csakhogy itt nem a délkeleti, hanem az észak
keleti szél a döntő faktor.“ Fekete „a fel nem tartóztatott galí
ciai szelek“ hatásával magyarázza azt, hogy a bükk az Erdős 
Kárpátokban a gerinceket feltűnően kerüli és szereti a fagy
mentes völgyeket. Ezért „a Keleti Kárpátokban a bükk felső ha
tára, mint erdőhatár 73 m-rel magasabb a völgyben, mint a ge
rinceken“. Hasonlóak az állapotok a Csergő—Mincsol-hegységben.

És valóban ennek megfelelően a 400 m tszf. magasságú Sztav- 
nának környezetéhez viszonyított szárazföldisége egészen végle
ges, továbbá Mármarosban 5—5 állomás átlaga szerint 366 m ma
gasságban 30—40 ezrelékes fokkal tengeribb az éghajlat, mint 
700 m magasságban. Erre pedig az egész tárgyalt területen nem 
találunk példát, mert a szárazföldiség foka — a hegycsúcsok 

■ kivételével — a magassággal általában csökken. (L. a 2. sz. táb
lázat 128., ill. 116—125. tételeit.)

Hazánk a Kárpátok övének szélvédelmét élvezi, különösen 
az öv északi, legtömegesebb és legmagasabb hegyvidéke alatt, 
de legkevésbbé az öv északkeleti szakaszán. Itt az Erdős Kár
pátok 1000 m-en aluli gerincmagassága és 500 m-t alig meg
haladó hágómagassága nem elégséges arra, hogy a Dnjeszter 
vízgyűjtő vidékének közel 400 m magas felföldjén át a kb. 
250 m magas orosz síkságok éghajlati hatásának útját állja. Áll 
ez télen az „oroszországi“ nagy légnyomás alkalmával a hideg 
levegő beözönlésére, a többi évszakban meg az uralkodó észak
keleti száraz — szárító szelekre.

Debrecenben határozottan megállapítható két fő szélirány,
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amelyek egyike sem kedvező a növénytenyészetre. Az egyik a 
dél és délnyugati, amely meleg jellegű, a másik az északkeleti, 
amely az orosz síkságról fuj és télen igen hideg, nyáron pedig 
szárító hatású. Ha annak a gazdaságföldrajzi megállapításnak 
természeti viszonyaink kialakulására döntő fontossága van is, 
bogy a magyar medence nyugat felé, a román-bolgár kelet felé 
nyitott, mégis az előbbinek északkelet felőli határát a keleti 
hatásoktól csak alacsony sövénnyel védettnek tekinthetjük.

A bükk elterjedésének legtöbb leltűnő hiányát vagy tenyé
szeti határának rendesen mesterségesen felszorítottnak vett 
voltát következetesen megmagyarázhatjuk azzal, hogy az észak
keleti steppevidékről érkező szelek az illető termőhelyeket köz
vetlenül érik, szembefujják; viszont a feltűnő alacsony bükkelő- 
fordulások termőhelyei mindig ennek a szélnek árnyékában fek
szenek.

A meleg és száraz szelek hatása és útja más. mint 
a párákat szállító légáramlatoké. A száraz-meleg szél a 
viszonylag hidegebb és így nehezebb levegőréteg felett átsiklik 
és a szemben fekvő magaslatokat oldalba fujhatja. Ezt a tételt 
a szárító szélnek való kitettség és a szélárnyék megfigyelési ál
lomásainak a szárazföldiségi viszonyai is igazolják, ha azokat 
egymással szembeállítva összehasonlítjuk.

A bükk az Alföld északkeleti peremén, a szélárnyékban egé
szen lehatol a síkságra, de hiányzik a Sajó szélnek kitett vízgyűjtő 
medencéjéből; alsó határa a Simonka északi lejtőin 300m, a Só- 
vári-hegyekben már 592 m. Ennek megfelelően az Ungvár, Huszt 
és Vásárosnaménnyel szemben elterülő Eperjes, Jászó és Rima
szombat vidéke kontinentalitásabb az előbbinél, bár annál 100 m- 
rel magasabban fekszik. Eperjes és Jászó még a rajzábrában is ki
vételes helyet foglal el. A Bihar-hegység nyugati felén a bükkte
nyészet alsó határa 100 m-rel mélyebbre nyúlik, mint a keleti 
félen, és pedig nemcsak a nyugati oldal csapadékosabb volta 
miatt, hanem azért is, mert a hegység keleti oldala száraz
földibb. Ugyanis a nyugati oldalon fekvő Menyháza és Ber- 
zova szárazföldiségi mértékszáma azonos a keleti oldalra jel
lemző Kolozsvár, Gyulafehérvár és Nagyszeben átlagos mér
tékszámával, holott az utóbbiak átlag másfélszáz méterrel ma
gasabban fekszenek.

82.
339. o. 
82.
341. o.

99.
415. o.

28.
79. o./
28. 

292. o.
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28
688. o.

102.
6. és 18.»o.

Fekete az általában kevéssé erdősült Mezőség bükk- és 
fenyőhiányát a csapadék elégtelenségével magyarázza, mert ez 
a vidék a Bükkhegység esőárnyékában fekszik. Ez azonban az 
erdőtelenség okának csak egyik tényezője, a másik a szárazföldiségi 
viszonyokban keresendő. Ugyanis a Mezőség északkeleti pereme a 
Radnai, a Kelemen és a Görgei havasok szárazföldiségi árnyéká
nak védelme alatt terül el és ezek a hegyek az itteni észak
keleti szélnek, a Nemerének szárító hatásától a közvetlenül 
lábuk alatt fekvő vidéket megvédik. így az északon és keleten 
fekvő Bethlen, Beszterce, Szászrégen, Gyergyószentimre, Ma
rosvásárhely és Szabéd a déli és nyugati ugyanazon tszf. ma
gasságokban fekvő Kolozsvár, Gyulafehérvár és Nagyszebennel 
szemben több mint 100 ezrelékes fokkal tengeribb éghaj - 
latúak. Ezekhez az éghajlati adottságokhoz alkalmazkodik a 
bükktenyészet, amely a Mezőség északi peremén mélyebbre ha
tol le, mint a délin.

Ha az északkeleti szárító szelek a szárazföldiségi viszo
nyokat és vele a bükk tenyészetét is igazolhatóan befolyásolják, 
úgy bizonyára feltehetjük, hogy az éghajlati állandó kelet és 
északkelet felé jelentkező emelkedésének is ez az oka. E mellett 
szól az a körülmény is, hogy a bükktenyészet a Kárpátok övé
nek külső felében hirtelen végleg megszűnik.

A bükk létfeltételeit a Kárpátoktól nyugatra fekvő vidéken 
más éghajlati tényezők szabályozzák. Ugyanis T scher mák müve 
szerint — ha nem is hangsúlyozza kifejezetten — az osztrák 
bükktenyészet éghajlati feltételei az egyes éghajlati vidékek sze
rint változóak. Egyedül a keletstájerországí és a nyugatmagyar
országi megjelenését tudja be a hazaihoz hasonló éghajlati okok
nak, mert ezek termőhelyei a „kontinentális pannon éghajlatnak 
előretolt előőrsei“. Megállapításának valószerüsége mellett szól 
az, hogy a bükktenyészet nyugat felé utoljára itt követi hazai 
elterjedésének éghajlati szabályát. Éghajlati állandója ugyanis 
már a Praenorikumtól kezdve, legalább is az ausztriai adatok 
szerint, a várakozással ellenkezően a hazainál nagyobb és vidékek 
szerint szabálytalanul változó értékű, pl. a Bécstől északra el
terülő vidéken nagyobb, mint délen és jóval nagyobb, mint azt 
hazai értékei után várnók. (Valószínűleg a quád vidéki állandója
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is aránytalanul nagy, mert erre mutatnak Zsarnóca és Privigye 
becsültem éghajlati állandói.)

Az ausztriai bükkelőfordulás is az éghajlat függvénye. En
nek tényezői azonban a hazánkénál sokkal kisebb területen sem 
magyarázhatók egységes alapokon és még kevésbbé hozhatók a 
mieinkkel közös nevezőre. így a Drávamellék és a Klagenfurti 
medence hideg szigeteinek bükkhiányát Tschermak azok fagyzug 102. 
voltával magyarázza, más vidéken pedig kiemeli a bükknek a ' es 19 °- 
széllel szemben mutatott erős érzékenységét, de a szél irányára 
és páros voltára való tekintet nélkül. A bükk hazai elterjedési vi
szonyaira viszont — amennyiben az Alföld hatása alatt álló terü
leteken maradunk — mindenesetre jellemző, hogy feltételeit a 
nyár éghajlati viszonyai egyedül is megadják, nem kell a fagy- 
veszélyt külön is felvennünk, bár annak gyakorisága és erőssége 
is általában arányos a szárazföldiség mértékével. Éppen ilyen 
biztosan követhető a szárító szelek hatása is.

A bükktenyészet hazai előfordulásának éghajlati feltételeire 
vonatkozó megállapításainkat tulajdonképpen akkor méltányol
hatjuk kellően, ha tekintetbe vészük, hogy nyugateurópai elter
jedésének általános feltételeivel nem vagyunk kielégítően tisz
tában. Koppén szerint a bükk határát a tölgy határával szemben 
a tél éghajlati viszonyai határozzák meg: a —2°-os januári izo
terma, Rubner a bükk elterjedését egy éghajlati terület el
határolására sem tartja alkalmasnak a többek között azért, mert 90 
a bükköt egyaránt megtaláljuk a középső óceáni és a középső 
átmeneti éghajlati vidéken is. Evvel szemben a hazai erdőte
nyészet övbeosztását a bükk kikapcsolásával el sem tudjuk kép
zelni.

A bükktenyészet edafikus, helyi éghajlati viszonyai el
lenben azonosak nálunk is, meg Ausztriában is. Tscher
mak művéből határozottan kitűnik, hogy a bükk a köztudattal 
szemben nem ragaszkodik a meszes talajokhoz, ezeket csak el
terjedésének leghidegebb éghajlatú vidékein keresi fel helyileg 102 
legmelegebb voltuk miatt, viszont elterjedésének legmelegebb s. és 17 o 
vidékein hűvösségük miatt a kötött, nedves talajokat szereti. Mi
vel így a Picetum és Quercetum felé eső szélső elterjedési vidé
kein talaj igénye homlokegyenest ellenkező, azért nyilvánvaló, 
hogy nem a talajban, hanem az éghajlatban válogat, hiszen ezek
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28.
706-7. o.

a talajok vidékünkön a legmelegebb és szárazabb, ill. leghide
gebb és nyirkosabb helyi éghajlatúak.

Ez hazai bükktenyészeti viszonyainkra is áll. Amint a bükk 
felső elterjedési határára kétségtelen befolyása van a mésztala- 
joknak, úgy a bükk alsó szórványos előfordulása Alföldünk leg
mérsékeltebb peremvidékének régi ártereire esik: Szernye-mo- 
csár, Csallóköz, Dráva-, Szávamellék, amelyek környezetüknél 
jóval hűvösebbek és nedvesebbek voltak. (V. ö.: a 14. alatti munka 
XVI. térképével, mely a befejezett mű térképénél több ilyen ter
mőhelyet tüntet fel.)

Ha a bükknél mind az alsó, mind a felső szélső elterjedési 
határ kialakulását a nyár éghajlati viszonyai döntik el, az első 
esetben annak viszonylag hűvös, a másodikban annak viszonylag 
meleg volta, úgy a bükk elterjedése szempontjából nálunk a tél 
viszonyainak jelentősége közömbösebbnek tetszik.
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II. RÉSZ.

Az Alföld erdőtenyészete, mint az éghajlat függvénye.

Az Alföld ősi természeti viszonyai.

Az Alföldet a történelmi időkben — az állandóan vízzel és 
mocsárral borított területeken kívül — részben füves, részben 
fás növényzet borította; közepe inkább mezőségi, pereme pedig 
erdős jellegű lehetett. A peremvidék déli felének nyugaton a 
négy-, keleten az ötféle tölgy, a virágoskőris és ezüsthárs jel- 
legezte erdővidékéből csak a folyómellékek árlátogatta terü
letein nyúlt be mélyebben az erdő a különben fátlan, füves Al
föld belsejébe; északon meg a tágabb értelemben vett Nyírség
nek a nyírlápokkal különlegesen jellemzett erdei valamilyen 
parkos alakulattal végződhettek a Hortobágyon. Az Alföldet 
környező dombos vidék meleg kitettségű oldalait és tetőéleit 
gyér záródású füves, főleg cseres erdő borította.

Az Alföldnek így körvonalazott, lényegében fátlan jellegét 
tanulmányaim szerint tisztán éghajlati okok közvetlenül meg
magyarázzák és pedig kielégítően már két éghajlati tényező: a 
tenyészeti időszaknak és még inkább a nyárnak a szárazföldi- 
sége és aszálya, úgyhogy hazánk erdőtenyészete két éghajlati 
tényező függvényének tekinthető. Ezek legkedvezőtlenebb érté
keiket az Alföld központjában, a Közép-Tisza mellékén érik el, 
az őseredetileg fátlan Alföld fogalma alatt tehát mindig az Al
föld központját értem. Hangsúlyozom mégis, hogy az erdőtenyé
szeti értelemben vett Alföld fogalma alatt a bükktenyészetet 
nélkülöző összes területeinket összefoglalhatjuk tszf. magassá
gukra való tekintet nélkül, mert ezek mind az alföldi éghajlat
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hatása alatt álló s így hasonló fatenyészeti feltételekkel bíró te
rületeknek tekinthetők.

Az Alföld fátlanságát természetesen növényföldrajzi fo
galmazásában értelmezem. A földrajz ugyanis a mérsékelt égöv 
alatt — a sivatagot nem számítva — csak három, az éghajlat 
kialakította növényalakulatot ismer, ezek: az erdőség, a mezőség 
és a rétség. így az Alföld növényzetének éghajlati alakulata a 
mezőség, de a környező magasabb és csapadékban dúsabb vidé
kekről eredő víznek az Alföldre jutása biztosíthatja a másik két 
alakulat helyi létfeltételét és pedig az erdőét az ártéri erdők, a 
rétségét meg a síklápok formájában.

Egyik gazdasági földrajzunk a régi Alföldön ezeken kívül 
ismeri még a száraztalajú erdőket is. Igaza is lehet, de csak 
úgy, ha az utóbbiak helyét az Alföld központján kívül, annak 
peremén jelöli ki, vagy evvel a fogalommal nem őseredeti er
dőket illet.

Tanulmányomnak ebben, az Alföld múltjára, éghajlati és 
növényföldrajzi hovátartozóságára vonatkozó részében tisztán 
éghajlati bizonyítékaimra csak utalni fogok és az ezek alapján 
kialakult felfogásomat megkísérelem az irodalomban szerepelő 
nézetekkel összhangbahozva igazolni.

A hivatásommal járó vidéki élet és elfoglaltság nem en
gedte meg a kérdéssel foglalkozó óriási irodalom teljes áttekin
tését. Mégis igyekszem főleg a hazai irodalomnak az erdőgazda
sággal összefüggő nézeteit ismertetni. E közben az egyszerű hi
vatkozások helyett talán sűrűn élek az idézetekkel. Véleményem 
szerint azonban ezek nélkül nem tűnik ki, hogy milyen és meny
nyire különböző felfogásokkal szemben emelem ki a legegysze
rűbb és természetesebb éghajlati alapokat.

Ha hazánk erdötenyészeti, növényföldrajzi és általában ter
mészeti viszonyait elsősorban az éghajlat és a vízellátás szem
pontjából vizsgáljuk, úgy azokról minden másra való tekintet 
nélkül is tiszta képet nyerhetünk. Közvetlen és tisztán természet- 
tudományi szempontunk mellett akár az erdőknek magassági 
szférák szerinti osztályozása, az ősmátra-elmélet ősiség-tétele- 
böl levezetett következtetéseik, a környezet közelségével össze
függésben a fajok vándorlására felhozott, vagy a talaj különböző 
minőségére vonatkozó feltevések, végül az Alföld fátlanságát
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megvilágítani hivatott történelmi és művelődéstörténeti magya
rázatok másodrendű és közvetett jelentőségűvé fokozódnak le. 
Mivel végül ezeket a viszonyokat a nyár éghajlati térképe a te
nyészeti időszakénál sokkal élesebben világítja meg, azért állít
juk, hogy természeti viszonyaink kialakulása elsősorban a nyári 
szárazföldiség és aszály függvénye.

Bár sajátos tájainkra, elsősorban a „pusztára“, a nyár ég
hajlata üti reá jellemző bélyegét, bár számos művelt növényünk
nek sajátosan magyar, kivitelre alkalmas minőségét a nyár ál
dott derűs ege biztosítja (hacsak ismét az aszály vagy a késői 
fagyok nem végzik el az aratást is), mégis természeti viszo
nyainknak ilyen és hasonló függőségével csak erdőgazdasági vo
natkozásában foglalkozunk.

A mező- és az erdőgazdaság között ezen a téren is van kü
lönbség és pedig az utóbbi hátrányára. A mezőgazdaság is szen
ved a nyári aszálytól és forróságtól, de az erdőgazdaságnál 
eredményesebben tud ellene védekezni. Mindent elkövet a ta
lajnedvesség megőrzésének érdekében, olyan termékeket vet le
hetőleg ősszel, amelyek a válságos évszak beállta előtt beér
nek. És még így is gyakran szenvedi éghajlatunk előre nem lát
ható veszedelmeit. Az erdőgazdaság telepítéseit, akár magter
mését azonban a nyárközepi és utói olyan gyakran vesze
delmes időjárás még mindig tönkreteheti, ha pedig nem az első, 
úgy a második és következő esztendőkben.

*

Az ősiség kérdésének olyan csekély távolságon belül, ami
lyen az Ös-Mátrát az Alföldtől elválasztja, túlzott jelentőséget 
nem tulajdoníthatunk, hiszen a növényzet, állandó vándorlása 
folyamán az ilyen közelfekvő és megfelelő termőhelyeit azon
nal elfoglalja, a többit ellenben még évszázadok hosszú so
rán át sem. Ha nem is vitatjuk, hogy az Ős-Mátra ősibb növény
zete húzódott le az Alföldre, mégis határozottan állíthatjuk, 
hogy fordítva, az Ős-Mátra száraz, meleg oldalainak erdőirtá
sait főleg, ha az irtást legeltetés követi, napjainkban is azonnal 
elfoglalja az Alföld szárazságot tűrő növényzete, amint annak 
erdei helyi éghajlata a kopasz szikla éghajlatává átidomul.

99.
459. o
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98. 
9. o.

68.
198—9. o.

98.
8—9. o.

A növényföldrajz fejlődéstörténeti ágazata szerint ,,az al
földi nyírligetek (Hanság, Nyírség) az első postglaciális kor 
(fenyő-nyír kor), az ezüsthársas tölgyesek (Nyírség), a hársas- 
kőrisek (az Ős-Mátra szikláin), a gesztenyések (Kőszeg), a post
glaciális melegkor, az alföldi gyertyánerdők az alföldi erdők vi
rágkora, a szubboreális bükk-kor maradványai." Ezek az ősiségi 
kérdések, akár elfogadjuk őket, akár nem, szempontjainkat nem 
érintik. A felsorolt összes, előfordulási viszonyaik miatt feltűnő 
fafajok sajátos termőhelyeiket éppen azért foglalják el, mert 
mai éghajlati viszonyaink között éppen ott találják meg létfel
tételeiket és pedig gyakran messze vidékükön is éppen csak ott! 
(Nem is telepíthetők meg azok még szorosabban vett vidékük 
más termőhelyein sem, pedig számos helyen eleget kísérleteztek 
velük.) A fejlődéstörténelmi magyarázatokra legfeljebb egyes 
növények hiányának indokolására lehet szükségünk.

Ennek a tudományágazatnak megállapításaival szemben
— de ismétlem, nem azokkal ellentétben — akár a többi, nem ég
hajlati alapokon nyugvó magyarázatokkal szemben is — sőt az 
utóbbiakkal néha ellentétben is — jelentősebb az az elv, hogy a 
növények magvai rövid, semmiképpen sem földtani egységekkel 
mért idő alatt távoli vidékekre is eljutnak, akár természetes 
úton, akár a kultúra útjain, mégis csak ott telepszenek meg, 
ahol tenyészetük éghajlati feltételeit megtalálják.

A nyíri erdők növényvilága a szomszédos debreceni erdőké
vel szemben nem azért ősibb és hegyibb jellegű, mert régi,
,.talán még a prehisztoríkus korból származó, aránylag elég za
vartalan növényzeti életet" élvezett, hanem azért, mert a két 
terület között éles éghajlati határvonalat találunk. Ez a 
magyarázat egyszerűsége mellett természetesebb, mint annak a 
feltevése, hogy a nyírláp legalább 12.000 éves település marad
ványa és azóta átvészelte a boreális korszak száraz meleg ég
hajlatát — amikor az Alföld éghajlati okokkal indokolva is 
pusztaság volt —, az atlantikus korszak meleg, párás éghajlatát
— amikor az Alföld pusztái beerdősültek és a Nyírségben ezüst- 
hárssal kevert tölgyesek uralkodtak —, végül a hűvös és csapa
dékos subboreális korszakot, amelyben az Alföldön bükk te
nyészett.

Az éghajlati különbségek jelentőségét élénken megvilágítja
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az a körülmény, hogy irodalmunk éppen a Nyírségben feltűnő 
növényzeti különbségeknek okát keresve, az említetten kívül is 
számos magyarázattal szolgál, mert a legfőbb éghajlati okot 
elhanyagolja. Bernátsky szerint annak az éles növényföldrajzi 
elkülönülésnek, hogy a Nyírségen ,,a tölgyesekben és azok szé
lén olyan növényzet van, mely kárpátvidéki bükkösre emlékez
tet“, ellenben a szomszédos Hortobágy ,,a legnagyobb fátlan 
róna, melyhez hasonló nincs több az országban“, végső oka gya
nánt a talajt, a talajminőségek közötti különbségeket jelöli meg, 
holott ezek is az éghajlat függvényei. Pedig tud valamit az ég
hajlati különbségekről is.

Blatthny a Nyírség fafaj gazdagságát közvetlenül annak a 
környezetnek a közelségével magyarázza, ahol azok őseredetileg 
tenyésznek, és csak mellékesen jegyzi meg, hogy „valamely vi
dék klímái és talaj (különösen ennek nedvességi) viszonyaira a 
környezet is befolyással van“, pedig gondolatának kifejtése rá
vezethette volna a végső okra. Ugyanis ebben az esetben tényleg 
a környezet — de nem közelsége, hanem domborzatának kiala
kulása révén — az a tényező, amely a végső oknak az éghajlati 
viszonyoknak itteni aránylag igen kedvező kifejlődését lehetővé 
tette. Ennek a végső oknak már csak további függvénye a ked
vező vízellátási és talajviszonyok és végül a hasonló éghajlatot 
igénylő növényzetnek és fatenyészetnek a megjelenése és vi- 
rulása.

*

Az Alföld őseredetileg fás, vagy fátlan voltának eldöntése 
nehéz, amint ezt a kérdést az egyedüli helyes, éghajlati útról le
térve más, pl. történeti, vagy művelődéstörténeti alapon akarjuk 
megoldani. Ha azonban hegy- és vízrajzi térképünkre rávezetjük 
éghajlati görbéink után egyrészt az ármentesített területek ha
tárait, másrészt őseink letelepülésének helyeit, úgy legtöbb tör
ténelmi adatunkat kielégítően megmagyarázhatjuk.

A régi Alföldnek fátlansága mellett — ha az árterektől el
tekintünk — az írott emlékeknél is nyomosabb érv az, hogy a 
népvándorlás népei, miután a steppe-vidéken, vagy talán még 
inkább annak szélén átvonultak, végül az Alföldön telepedtek 
meg, és itt ütötték fel székhelyüket ezen a steppéhez még legha-

12.
518. o

13. 
583. o
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68.
63 o.

100.
a IV. és IV/a. 
sz. térképek.

39. 
120. o.

sonlóbb, de szelídebb, barátságosabb meg változatosabb, legnyu
gatibb területen. Ugyanis bár mint hódítók a letelepedésre alkal
mas területek között szabadon válogathattak, mégis ennek a termé
szeti viszonyait találták megélhetésükre a legalkalmasabbnak. Ra- 
paics szerint is: „Egészen biztosan nem volt itt seholsem sivatag, 
még sóspuszta sem lehetett" ... ellenkező esetben ... ,,a pásztor
nép sohasem tette volna lábát az Alföldre". Egyébként ennek 
a vándorlási útvonalnak a steppevidékhez való kötöttségét gr. 
Teleki és Hóman térképei meggyőzően szemléltetik.

A történelem előtti időkben nemcsak az Alföldet, hanem 
kutatói szerint még Közép-Európát sem borította hézagmentes, 
összefüggő, zárt erdőség. Az erdő határai, mint a népeket elvá
lasztó és a közlekedést gátló vonalak élesen elváltak a mező
ségi vidékeknek és a lőszvidék dombjainak őseredetileg is fátlan- 
füves, vagy gyér erdők borította területei felé. Az előbbiek a 
régi népek kedvelt országútjai, az utóbbiak pedig települési 
helyei voltak. Ezeken találták meg azok a legjobb legelőket, a 
legalkalmasabb vadászterületeket (hiszen az ősrengetegeknek 
inkább csak szélei lehettek vadban dúsak) és azt a mezőgaz
dasági területet, amelyet kezdetleges, főleg kapás szerszámaik
kal megmunkálhattak. Az összefüggő erdők közé csak később 
telepedtek be, egy későbbi műveltség eredményeként. Ezért, 
amikor őseink hazánkba bevonultak és az akkori szükségleteiket 
kielégítő összes területeket elfoglalták, annak a lakhatás szem
pontjából akkoriban szóbajöhető összes részeit megszállották, a 
Kárpátok medencéjét tulajdonképpen teljes egészében uralmuk 
alá hajtották.

Ezt a gondolatmenetet követve állíthatjuk, hogy őseinknek 
a megszálláskori elhelyezkedését ugyancsak a természeti adott
ságok szabályozták. Bár elhelyezkedésükben a folyóvizek és 
mocsarak védelmi jelentősége is érvényesülhetett (Hóman), mégis 
összes hadnagyi székhelyeik megállapíthatólag a mezőségi te
rület és az ártér határán feküdtek olyan pontokon, amelyek kö
zelében már feltehetően ár járásmentes erdőterület is volt. (Ta
lán az egy Ete kivételével, amelynek megszállását, révhely lé
vén, tisztán katonai szempontok is indokolták.) A letelepülés 
módjának ez a rendszere arra vall, hogy minden törzs biztosí
totta a három ősfoglalkozására, az állattartásra, a hald-
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szatra és a vadászatra alkalmas saját területét úgy, hogy 
ezen a területén belül az évszakok váltakozásának, az időjárás 
szeszélyeinek és a természeti viszonyok ezekkel járó változá
sainak megfelelően szállását még váltogathatta is. A megszállás 
ellenben üresen hagyta az Alföld központját részben vízhíján 
szűkölködő homokja, részben állandóan árlátogatta területe 
miatt, akárcsak a hegyvidékeket és a többi összefüggő erdőte
rületet.

De a hún meg az avar és a magyar megszállás között is van 
különbség. Az előbbiek székhelyüknek tényleg a legvédettebb 
pontot választották, Ete közelében a Kőrös-torkolatot, az utóbbi 
azonban a dunántúli Mezőséget, részben azért is, mert itt már a 
mezőgazdasági művelődés nyomaival is találkozott. A letele
pülés földrajzát csaknem ugyanígy indokolja gr. Teleki. 99.

Az Alföld erdősültségének múltjával és ennek történelmé
vel legelőször behatóbban Rapaics foglalkozott. Az erre vonat
kozó számos, főleg útleírásokból eredő adatainak túlnyomórésze 
az Alföld fátlansága mellett szól, kisebb részéből viszont annak 
a mainál nagyobbfokú erdősültségére lehet következtetni. Bár 
az Alföld erdősültebb voltára mutató idézeteiről könnyű megál
lapítani, hogy azok ártéri erdőkre vonatkoznak, mégis a régi út
leírásokból az erdők kiterjedésére nehéz következtetni, mert a 
régi idők utasai nem tanulmányozták a vidéket, hanem azon 
egyszerűen átutaztak. Az alföldi erdőkkel így nem igen ismer
kedhettek meg, hiszen ezeket az országos közlekedés főútvo
nalai egyrészt közbiztonsági okokból, másrészt éppen ártéri fek
vésük miatt feltehetően elkerülték. 43-

Rapaics után Kaán is igyekszik a régi Alföld erdős voltát "6' °'iegyzete 
„történeti okmányokkal“ „kétségbe nem vonható hitelességgel“ 43. 
igazolni. Felsorolt adatainak túlnyomó többségéről az első pil- 13" 14—23‘ °- 
lanatban nyilvánvaló, hogy azok is ártéri erdőkre vonatkoznak, 
azonban a szerző ezt a körülményt nem emeli ki.

Az Alföld központjára felsorakoztatott régi erdők a Tisza,
Maros, Kőrös mellékén és a Sárrét szélén terültek el, melyek
nek ártérkörvonalai a maiaknál valamikor sokkal messzebb terjed
tek. Érdekes az is, hogy az okmányokban az erdők mindig víz- 4^- 
folyás, vagy vízállás megnevezésével kapcsolatban jelennek 
meg. Ugyanilyen értelemben jellegzetesek a tiszacsegei „ér“
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43.
20. o., 12.

43. 
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43.
15-16. o.

43. 
35. o.

43.
34. o.

43.
312. o.

43.
38-9. o.

szóval kapcsolt dűlőnevek, pl. Tölgyerezug. A vízmellék régi er
dősültségét nem is vitatjuk, azt természetesnek vesszük.

A Duna—Tisza közének erdős volta már nehezebben bizonyítható. A 
kecskeméti határnak ,,fájá“-val végződő dűlőnevei inkább arra mutatnak, 
hogy ezen az általában fátlan vidéken a dűlők nevüket az ott feltűnő meg
jelenésű egyes tölgy- vagy vadkörtefáktól, illetve facsoportoktól nyerték. 
Kissé merészen jellemzi a kiskúnsági viszonyokat Hornyik azzal, hogy Kecs
kemét két erdeje „szakadatlan kapcsolatban volt a nagykőrösi erdővel és in
nen áthatolt a ceglédi határba is.“ Ez képviselhetett ugyan „hosszan elnyúló 
erdőtestet“, mégis inkább arról lehet szó, hogy ezen a vidéken a Tisza- 
ártér mentén nyúlt be arról néhány szétágazó nyúlvány a buckák közé. 
Anonymus sokat emlegetett „Gemelsen“ erdeje is víz, a „Körtvély-tó“ mel
lett feküdt. Az sem valószínű, hogy „Nagykőrös város a közelében elterült 
nagy kőrisfaerdőről vette a nevét“, hiszen nyilvánvaló, hogy a jelző nem 
az erdő, hanem a város nagyságára vonatkozik Kiskőrössel szemben.

A Nagykúnságon az Árpádok alatt kétségtelenül voltak erdők is, és 
más képe volt ennek a vidéknek akkor, mint akár a 17. század végén, vagy 
ma. Ez a vidék azonban akkor is lényegében mezőségi terület volt, ezért 
kapta meg azt a százezres lélekszámú kún nép, és nem az erdők kedvéért. 
Kiváltságlevelük nem terjed ki a halastavakra és a sűrű vagy lábas erdő
részekre. Ebből arra is következtethetünk, hogy az utóbbiak voltak a lé
nyegtelenebb terület. De az erdők nem foglalhatták el a terep kiemelkedőbb 
részeit azért sem, mert akkor az adományozott terület szalagszerűen húzódott 
volna a vizes és erdős részek között, ezt pedig a telepítési szempontokkal 
bajos összeegyeztetni. Biztos, hogy a mély fekvéseket elfoglaló víz és erdő 
függött össze, vagyis az erdők ártériek voltak.

Ugyanígy a Hortobágyon is volt őseredeti erdő; erről majd a következő 
fejezetben lesz szó. De már az előbbiekből látjuk, hogy Kaán K. az Alföld 
ősi állapotát erdősnek képzeli. Abban igaza is van, hogy: „A valamikori er
dők kétségkívül benyúltak az akkor még több helyen előforduló lápba és 
ahogy a terep a vízállásos, mélyebb helyekből kiemelkedett, mindjobban az 
erdő uralta a tájat.“ Az Alföld egész területét mégsem látogathatta az ár 
és így nem is lehetett az egészében ártéri erdő, különben a népvándorlás 
népei nem ragaszkodtak volna annyira hozzá. Vájjon hol helyezkedtek el 
ezek a népek, ha elfogadjuk azt, hogy: „Okmánybizonyítékok eléggé igazol
ják az Alföld számottevő részének erdővel borított és itt-ott erdős-lápos 
állapotát.“ így a füves területre semmi sem marad? Ha meg azt olvassuk, 
hogy a honfoglalás idején a szállásföldeket elválasztó földsávokon „itt-ott 
lápokkal is tarkáit erdők voltak, erdőkbe mélyedt, néhol járhatatlan mocsár
vidékek terültek el“, akaratlanul felmerül a kérdés, vájjon magukon a tény
leg mégis engedélyezett szállásvidékeken milyen növénytenyészet volt? A 
szerző a mezőségi alakulatoknak csak a nagyarányú erdőirtások nyomán ad 
helyet. Ahol ezek következtében a nedves párolgó felületek mindinkább el
tűnnek, a széljárásnak szabad útja nyílik, „a füvek jutottak ott maradandó 
uralomra és az erdőségi övben szigetenként kialakultak így a mezőségek“.
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(Azt csak mellékesen kell megjegyeznünk, hogy a szarvas és a hód al
földi régi előfordulása sem lehet érv az Alföld általában erdős volta mellett. 
Az előbbi eredetileg inkább a vizes-füves Alföldön érezte jól magát, mint 
a mai sokszor zord éghajlat alatti erdővidéken, ahová a művelődés szorította 
vissza, az utóbbi előfordulása pedig elsősorban a vízhez és csak azután az 
erdőhöz kötött és így a hód az Alföldön kizárólag az ártéri erdők lakója 
volt.)

Talán mégis leginkább úgy közelíthetjük meg a régi Alföld 
természetes állapotát, ha az uralkodónak a vizes-láposat, a 
magasabb fekvésekben pedig a füveset vesszük fel és csak har
madsorban, a kettő között vesszük számításba, elfoglalta terü
lete arányában, az ártéri, erdőtenyészetet. Alföldünknek adott 
földrajzi fekvése és domborzati viszonyai között legtermészete
sebb berendezése a természeti állapotnak vizes-füves-erdős 
hármas tagozódása lehetett és ez felelhetett meg leginkább a 
népvándorlás korabeli népek igényeinek.

Az Alföld fás jellemének művelődéstörténelmi magyarázatai.

Ennek a kérdésnek a szerzője, Bernátsky némi ösztönzése 
után, Rapaics volt. Bár szerinte is a „leírások, történelmi adatok 
alapján Alföldünk erdőssége, vagy erdőtlensége nem állapítható 
meg, az teljesen növényföldrajzi probléma s ilyennek tekintendő 
a múltra és a jelenre nézve“ (és ebben igaza is van különösen, 
ha a növényföldrajzi okok helyett a közvetlen éghajlatiakkal ér
velne!) mégis éppen ő tér le erről az útról. „Alföldünk nagyfokú 
erdőtlensége történelmi, még pedig művelődéstörténelmi magya
rázatot igényel a múltra és a jelenre vonatkoztatva is és csak 
ez a magyarázat lehet helyes. Ez oszlatja el végleg azt a lát
szólagos ellentmondást, mely régi feljegyzéseinkben erdősödés 
és erdőtlenség között szembeötlik. Ugyancsak ennek segítségével 
sikerül az Alföld pontusi jellemének erdészeti vonatkozásait is 
végleg tisztázni.“

A régi feljegyzések és a mai állapot között az előző 
fejezetben semmi ellentmondást nem találtunk, sőt valószínű
nek vehetjük a régi Alföldnek még annál is nagyobb fokú er
dősültségét, mint amekkorára egyedül a régi feljegyzésekből 
következtetni lehetne.

A művelődési szempontok tükrében azonban a puszta és

68.
56. o
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vele az Alföld fátlansága nem éghajlati okokból — vagy legalább 
is nem egyedül azokból — ered, hanem ez a műveletlenség kö
vetkezménye. Az író gondolatmenete szerint valahányszor növe
kedett az Alföld lakosságának a száma, az belterjesen gazdál
kodott, az Alföld területe szántóföld és kert volt, viszont ha né
pességének száma apadt, kultúrája hanyatlott, az előbbi korszak 
művelt területeit a puszta növényzete váltotta fel. A puszta 
tehát nem sajátosan magyar fogalom, hanem a kulturátlanság, a 
hanyatlás jele. A puszta ilyen egyéni fogalmazása azonban az 
Alföld fás, vagy fátlan kérdésének eldöntéséhez nem visz 
közelebb.

Bár az Alföld kétségtelenül reászorul a kultúrára, és pedig 
elsősorban a vízi kultúrára, mégis, ha az Alföldön megszűnnének 
ennek eddigi vívmányai: leomlanának a gátak és a víz elfoglalná 
ősi helyét, a régi állapot felújulása, ,,a kulturátlanságba való 
visszasüllyedés“ nem a pontusi pusztát eredményezné, hanem az 
árlátogatta területeken az erdős állapot térne vissza, tehát az 
Alföld fátlansága semmiképpen sem lehet a Rapaics-féle értel
mezés szerinti kulturátlanság következménye!

A földrajzi, növénytani, erdészeti irodalom minden időben 
azt tanította, hogy az erdőtenyészetet a földmívelés, az állat- 
tenyésztés, az ipar és a kereskedelem, tehát a művelődés szorí
totta vissza, és nem a háborús idők. így régi alföldi erdeink 
pusztulását sem írhatjuk a török-tatárdúlás rovására. A ta
tár — ha minden mástól el is tekintünk — ehhez rövid ideig ga
rázdálkodott nálunk. A török meg nem folytatott mezőgazdálko
dást, nem űzött erdőt pusztító ipart, nem telepített, nem épített 
(hacsak nem mecsetet és fürdőt, de ezt sem fából!). így, ha 
igáját hosszú ideig nyögtük is, és ez alatt számos régen lakott 
helységünk és ennek lakossága el is tűnt a föld színéről, uralmát 
kiválóan erdőpusztítónak nem mondhatjuk. Inkább azt állapít
hatnék meg, hogy mindkét uralom, akár a népvándorlás, kerülte 
az erdőterületeket.

Ennek a felfogásnak igazolására csak két példát hozunk fel, 
az erdészeti irodalomból, két különböző éghajlatú vidékről és 
ennek megfelelően különböző következményekkel. Ajtay sze
rint „megállapíthatólag az 1778. körüli időszakra, vagyis az ezen 
évben felállított végvidéki szervezkedésre esik a delibláti ho-
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mokpuszta erdőségeinek teljes tönkretétele, és ennek következ
ménye lett a homok megmozdulása és a pusztásodás.“ Pedig 
Rapaics szerint ,,a legtöbbet a temesi homokvidék szenvedett, itt 
vonult át minden rabló sereg . . .“ s így az elmélet szerint a török 
utáni idők itt már nem találhattak volna erdőt.

Viszont a maga Rapaics idézte példa szerint a bójok Felső- 
Pannóniában még a rómaiak előtt erdőt irtottak, mocsarakat szá
rítottak és ezek helyén mezőgazdasági kultúrát létesítettek. Mi
után azonban a bójokat innen a dákok kiirtották, a föld „tökéle
tesen elpusztult s e miatt neveztetett a mai Szombathely körüli 
vidék még évszázadok után is deserta Boiorum-nak“, vagyis a 
szerző szerint bóji pusztáknak. Pedig nyilvánvaló, hogy itt nem a 
föld, illetve a talaj pusztult el, hanem a bójok létesítette művelt
ség, amint a „deserta Boiorum“ kifejezés sem jelenthet pusztát, 
hanem egyszerűen a bójok elhagyta területet. Ez pedig magára 
hagyatva, természetesen elvadult, de nem a puszta alakjába öl
tözött, hanem éghajlati adottságánál fogva biztosan beerdősült. 
Ezt a régiek tekinthették vadonnak, de mi manapság semmiesetre 
sem mint „egy magyarországi puszta keletkezésének első, törté
nelmi emlékét“.

Rapaics után időrendben ezzel a kérdéssel ismét Kaán fog
lalkozott a legtöbbet Műveiben a művelődéstörténelmi tényezők 
erdőt pusztító hatásai közül felváltva hangsúlyozza a háborús idők 
és a legeltetés hatását. így érthető, hogy felfogásában ellenmon
dásokra találunk. Egyik helyen ő is „az Alföld nagy részének tel
jes fátlanságát“ állapítja meg a török kivonulása utáni időre, más
részt meg azt állítja, hogy a tatárdúlás után, amint megapadt a la
kosság és vele az állatlétszám, „a nem használt parlagon heverő 
földekbe . . . fokozatosan benyomult megint az erdő“. A Deliblát 
szerinte 1691-ben még erdős volt és „ezeket az erdőket a török 
hódoltság alatt és a török ellen vívott harcok idején pusztították 
el.“. Viszont teljes mértékben méltányolja Szentkláraynak a 
Bánságra vonatkozó „hű vázlatát“, mely a művelődésnek tulaj
donítja az erdőknek a hódoltság alatti pusztulását: „a vidék 
vadságát a szertelen erdőségek és beláthatatlan mocsarak, pos- 
ványok és ingoványok okozták . . . 1761-ben már... a folyton sza
porodó népesség építkezései megritkították, sőt. . . majdnem tel
jesen felemésztették a kietlen vadont“. Egyébként érdekes, hogy
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éppen a Bánságról — ugyanerre a forrásra hivatkozva — még 
Rapaics is elismeri, hogy itt „az ember hiánya erdősödést idé
zett elő“.

Ugyancsak Kaán szerint a török utáni idők Alföldje rom 
volt, de több volt rajta a víz, mint előtte és a mocsári, meg ho
mokháti erdőfiatalos.

Az Alföldnek a hódoltság alatti mind erősebb elmocsároso- 
dása és ártéri természetes erdősülése valószínű, azt azonban 
nem látom igazoltnak, hogy „a nem is nagyon régen még öreg 
erdővel borított Duna—Tisza közti homokhátakon jobbára el
tűnt az erdő, nincsen nagyobb fa“ és még a talaj is kiégett. Nem 
valószínű, hogy a Duna—Tisza közötti homokhátakon a török 
előtt idős rengetegek állottak volna; ezekről egyébként Kiss F. 
sem tud. A régi erdőnek ma néhány fából álló emléke alapján 
legfeljebb a buckaközöknek és nem a tetőknek némi erdősültsé
gére következtethetünk. Az utóbbiakon legfeljebb bokros alaku
latok lehettek.

A török uralomnak az erdőpusztítással kapcsolatban tényleg 
felmerülhet az a bűne, hogy az itt talált erdőket felperzselte. 
Ha azonban az Alföld erdős vidék lett volna, ezeknek az er
dőknek a helyén újabb erdőknek kellett volna megtelepedniök. 
Erre emberi beavatkozás híján bőven volt idő, éppen úgy, amint 
maradt, vagy újra megtelepedett az erdő, az országnak a török 
hódoltságot még tovább nyögő egyéb, de erdős éghajlatú részén, 
így a Szerémségben, a Mecsekben, a Deliblát keleti felén és a 
bégamelléki, vagy akár a többi ártereinken. A Szlavóniában szol
gáló magyar erdészek nézete szerint az ottani világhírű tölgye
sek ,,a 300—400 éves török hódoltság idején települhettek meg. 
Ez alatt a hosszú időszak alatt úgyszólván teljesen lakatlan volt 
a Száva áradmányos területe. Semmi sem háborgatta az erdőt 
növekvésében... az ember, legnagyobb ellensége, sem pusztí
totta azt.“

Mégis, ismétlem, Kaán az erdőpusztulás főokának talán a 
török alatti és még inkább az azt követő időkben űzött legelte
tést, a vándorpásztorkodást tartja. Ez bizonyára alapos ok! Az 
emberi művelődés egyik ágának, a háborús időket követő állat- 
tenyésztés leírta változatának erdőpusztító hatását nem vitathat
juk. Az erdei legeltetés és a túlzott vadtartás káros követkéz-
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ményei ma is állandóan szemünk előtt vannak. Az Alföld mai 
képének kialakulását azonban egyedül ennek nem tulajdonít
hatjuk.

Tekintsünk el attól, hogy az egyik elmélet szerint a török ki
vonulásakor már nem hagyott itt erdőt, így nem volt mit lelegel- 
tetni, úgy is nyilvánvaló, hogy a jószágot nem kellett az ártéri 
erdőre hajtani, legeltetésre alkalmasabb füves és bokros terület 
akadt ezenkívül is fölös mennyiségben. Továbbá ha valószínű 
is, hogy a ma legerdőtlenebb területeinken volt régen a legki
terjedtebb legeltetés, hiszen itt volt a legtöbb legelő, mégsem 
merném állítani, hogy a ma erdősebb területeinken ne legel
tettek volna. Az alföldi viszonyokkal szemben evvel nem in
dokolhatjuk pl. a Dunántúl déli részeinek, így a Somogyság- 
nak, vagy akár a Szerémségnek sokkal erdősebb voltát.

*

Az Alföld fátlanságának művelődéstörténeti magyarázatá
val szemben kiemelem, hogy a kelet és a nyugat határvonalának 
hazánk területén való megvonása, amennyiben ez mint növény
földrajzi kérdés egyáltalán szóba kerülhet, az erdősültség kér
dése és megoldása nem művelődéstörténelmi kérdések tárgyalá
sától, hanem az éghajlati viszonyok megszabta erdős és erdőtlen 
területek határvonalának1 meghúzásától függ. Ezt a kérdést tehát 
semmiképpen sem lehet a Jíeleti steppenövényzet mesterséges 
behurcolásával és annak nem a természet kijelölte termőhelyeken 
való megjelenésével és elterjedésével magyarázni.

Éghajlati térképeim, főleg a nyár éghajlati térképe szerint 
síkságaink éghajlata az Alföld központjától a Mars-mezőig fo
kozatosan enyhül, viszont a keleti lapályok éghajlata Alföldünk
től a Román Alföldön át a steppe vidék felé fokozatosan rosz- 
szabbodik. Már pedig az előbbi elmélet szerint is a Mars-mezőn 
..végződik a pontusi flóra“, majd fokozatosan „foszladozik“ a 
győri medence felé, továbbá az ellenkező irányból tekintve, ha
sonlóan foszlik szét a balti és a nóri flóra, melynek jellemző 
tagjai itt lassan olyannyira elmaradnak kelet felé, hogy a Győri
medence egyes homokpusztáin még 74% a balti elem és már 
csak 26% a pontusi, és tovább keletre a Duna mentén ez a szám 
egyre jobban kisebbedik.“ 68.

221—2. o
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68.
220. o.

68. 
218. o.

100.
IV. térkép.

Ha el is tekintünk attól, hogy a steppenövényzet útját 
még tovább követhetjük, talán egészen a bajor Garchinger 
Heide-ig, ezen kétségtelen és jellegzetes növényzet elhe
lyezkedésének az oka nem a Gáláétól Bécsig tartó régi dunai 
vontatóútvonal, amelyen „az állandóan földsarat és a földsárral 
sok növénycsirát cipelő vontató lovak valósággal taposták a pon- 
tusi növényzetnek az útját, mely ilyenformán már évszázadok 
alatt is messze nyugatra juthatott a Duna mentén“. Ez az út 
valóban egyezik a Dunának nyugat-keleti folyási irányával, de 
csakis azért, mert a Duna mind mélyebb tszf.-i síkságon át ta
lálta meg a medrét, és így folyásának irányával az egymásra kö
vetkező mind keletibb, mind szárazföldibb és aszályosabb te
rületek sorát jelzi.

Egyébként is a pontusi növényzet alföldi útjára nem annyira 
a Duna, mint inkább a Tisza folyásának az iránya mértékadó, 
mert ennek középső szakaszán lép fel az a legjellegzetesebben. 
Ha pedig mégis a dunai vontatóút vízfolyással ellentétes irányú 
hatásának tudjuk be a pontusi növényzet térfoglalását, sokkal 
nagyobb mértékben érvényesülhetett volna a Tisza vizének nö
vényzetterjesztő hatása, hiszen ez áradásaival Mármaros egész 
növényvilágát magával ránthatta és áttelepíthete volna az Alföld 
közepére.

Növényföldrajzunk számos olyan növényt ismer, amely 
nálunk éri el elterjedésének nyugati szélső határát, és Erdélyt 
délről megkerülve, húzódik keletre. „A Szamostól és a Maros
tól visszafelé követhetjük a pontusi növényt, onnan megint a 
Dunáig s a Dunamelléken le délkeletre egészen a Dobrogeáig.“ 
Az éghajlati térképünkre vetett egyetlen pillantás meggyőz en
nek az útvonalnak tisztán az éghajlati viszonyoktól függő ter
mészetes adottságáról. Ugyanilyen hatásos képben bemutatva 
igazolja ezt a tényt az a gr. Teleki és Nagy összeállította tér
kép, amely a szárazföldi (keleteurópai) klímahatásokat jellem
növények elterjedésével ábrázolja. Ezen a térképen hét nyugat
ázsiai növény együttes előfordulásának területe pontosan egye
zik éghajlati térképünknek, egy, az 50-es és a 100-as közötti 
görbe által bezárt területével.

Kaán viszont a török uralmat követő bérlegeltetéses vándor- 
pásztorkodás rovására írja, hogy a görög, bolgár és örmény bér-
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lök évi százezres állatforgalma néhány mag elhurcolásával évti
zedek során elősegíti néhány növény elterjedését ott, ahol azok 
tenyészetét a talaj és egyéb viszonyok megengedték. „Ez a ho
moki, sziki és egyéb flóra egyik-másik tagja eredetének a magya
rázata“, ami nem egy téves botanikai feltevést helyes irányba 
terel.

A keleti növényzet megtelepedését azonban a legeltetéssel 
sem magyarázhatjuk meg, ha a már felhozott bizonyítékainkra 
nem is hivatkozunk. Ha a tenyésztés és a kereskedelem állat- 
állományát minden égtáj felől hajtották ide és terelték nyugat 
felé, miként lehetséges, hogy az éppen csak a keleti növényzet jel
legzetes képviselőit hozta magával és telepítette meg itt és út
jának egyéb szakaszain nem? És miért telepedtek meg ezek a 
növények az Alföldnek éppen csak legrosszabb termőhelyein?

Ha a legeltetés erdőpusztító következményeit nem is taga
dom, mégis ragaszkodnom kell ahhoz a felfogásomhoz, hogy 
amint az erdő léte, vagy hiánya nagy területek, egész földiségek 
természeti viszonyaira sohasem vitatottan tisztán éghajlati okok
ból jellemző, úgy az Alföld fátlan jellemének és egyes jelleg
zetes növényei jelenlétének okai is éghajlatiak. Ennek megfele
lően az alföldi fátlanság okaiul felvett egyes éghajlati elemek el- 
osztódása is pontosan követi a fátlanságnak és ezeknek a kísérő 
növényeknek elterjedési határait.

Ezek a tények egyedül is megdöntik Bernátsky-nak azt az 
állítását, hogy „nem egyes-egyedül a klímával szabad magya
rázni az erdő jelenlétét, vagy hiányát az Alföldön“, pedig ez a 
megállapítás döntő befolyással volt Rapaics-nak az Alföld fátlan
ságát művelődéstörténeti alapon magyarázó elméletének kialaku
lására. Ugyanis ő is elismeri, hogy az Alföld egyes területeinek 
érthetetlenül csekély fokú az erdősültségi százaléka, tehát „ezek 
az apró számok kétségtelenül különleges magyarázatot igényel
nek abban az esetben, ha azokat a klímával nem tudjuk ma
gyarázni“.

Én azonban éppen azt igazolom, hogy a növényföldrajzi tá
jak elkülönülésének, és a fátlanságnak okúi egyaránt éghajla

tiak, és pedig a közönséges értelemben vett Alföld területén 
belül is.

Kaán érinti a Nyírség erdős voltának a kérdését is. Ha nem

42.
65. o.

12. 
698. o

68. 
57. o.
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42. 
55. o.

43. 
12. o.

is beszél a prehisztorikus kortól számító nyugalomról, ennek a 
vidéknek a török pusztítástól és következményeitől való mentes
ségét az Ecsedi láp védelmének tudja be. Ebből kitűnik, hogy 
bár az alföldi éghajlat tárgyalásánál igen szépen kiemeli a szá- 
razföldiségnek és az aszálynak az Alföld központja felé mind 
erősbbödő mértékét — ha nem is él ezekkel az elnevezésekkel , 
de mégsem jut el az Alföld egyes vidékei közötti éghajlati kü
lönbségek jelentőségének tudatáig.

A Hortobágyon is voltak régen erdők, tölgyesek is ligete
sen, de mégsem az erdő, hanem a „vizes viszonylat“ volt itt az 
uralkodó és jellegzetes, akár ma a száraz. Ezt nem cáfolja az a 
tény sem, hogy Debrecenben „a mindenkori erdő őshelyének egy 
részén“ ma is van erdő, bár ez „jórészt a réginek csak romja, 
szétszaggatott foszlánya“. Ha valaki ma megjárja azt a légvonal
ban kb. 70 km-es utat, amely a Hortobágyról a Nagyerdőn és a 
Nagycserén, vagy a Halápon át a Guthi-erdőre vezet, aránylag 
rövid útja alatt más termőhelyi és ennek megfelelően más erdő- 
sültségi viszonyokat talál. Ez az út — bár kilométerenként alig 
egyméteres emelkedéssel — mégis a víztelenített Hortobágyról 
mind jobb és jobb talajvízellátási és háztartási állapotokon át, 
éghajlati számszerű adatainkkal igazolhatóan egészen más ég
hajlati vidékre, mindent összevetve: a mezőségi termőhelyről 
az erdősre vezet, az alföldi viszonylatból a nyírségibe.

A fátlan Hortobágy után a Nagyerdő egy részén, akár a vá
ros belterületén, ma már a parkkertész végzi mintaszerűen a 
fa- és erdőfenntartás mesterségének munkáját, annak legneme
sebb értelmében. A Nagyerdő másik részén viszont, akár a Nagy
cserében és a Halápon az ősi faállománynak már csak a mara
déka pusztul, a régi fafajokat a szárazságtűrő nyár, ákác és fe
ketefenyő váltotta fel, a legkülönbözőbb nem őshonos fafajokkal 
való kísérletezés közben és után. Végül Guthon látjuk az átalaku
lás legcsekélyebb nyomát, a megfelelő fanövekvést, kielégítő fatö- 
meggyarapodást, az erdő fogalmának megfelelő zárt állományala
kulást. Bár kétségtelen, hogy Debrecen város erdeiben a kaszálási 
és legeltetési szolgalmakból kifejlődő magántulajdonok és a sze
rencsétlen „vákáncs“ munkásrendszer is hozzájárult az erdők le
romlásához és ezek a Guthí-erdőt kímélték meg leginkább, ég
hajlati adataink ismeretében mégis méltányolnunk kell az éghaj-
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lattal és a vízszabályozásokkal kapcsolatos termőhelyi különb
ségek elsőrangú jelentőségét.

Soó szerint a régi erdős pusztát ,,a rajta átzúduló népek 
irtásai, de különösen a török uralom, végül — az utolsó két szá
zadban — mesterséges kiszárítása teszi a mai kulturpusztává“. 98. 
Ez a felfogás a művelődéstörténelmi hatásoknak immár nem
csak egy oldalát tekinti és így azt más színben is látja.

A müvelődéstörténelmi kérdés összességének végleges elbí
rálása végett végül csak még egy illetékes hazai szerzőt idézek: 
gr. Telekit. ,,A vadász gyújtja fel először a steppét“, „a pásztor 99. 
tűzzel terjeszti és javítja a legelőt, a földmíves kapával, baltá
val irt“; tehát az erdő már a népvándorlás ideje alatt, de később 99 
is, például az erdőterületek közepébe történt telepítésekkel is, 
sokat szenvedett, a tűz és a balta a török előtt is állandóan 
működött. Végül a lecsapolások az Alföldnek a különböző (föld
tani) korok jórészt erdő borította „alluviumát és általában a 
nagy ártereket kiszárította, bizony sok helyt a kelleténél is 99 
jobban“. 429

A művelődésnek az erdők kiterjedésére a különböző korok
ban más és más célból így kifejtett hatását nem lehet kisebbí
teni, különösen nem Alföldünk esetében, pontosabban annak köz
pontjában az ártéri erdőkre vonatkozóan főleg a lecsapolásokkal, 
a környéki füves és bokros erdőalakulatokra vonatkozólag pedig 
a többi beavatkozással kapcsolatban. Alföldünk — egész kiter
jedésében — az erdős és erdőtlen területek határvonalán fek
szik, már pedig az erdők életébe való mesterséges beavatkozás 
éppen a hasonló jellegű területeken lehet a legvégzetesebb ha
tású. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a régi népek éppen 
ezeket a füves, vagy gyér záródású területeket kedvelték, eze
ken tartózkodtak, ezeken vonultak át és így akkori művelődésük 
hatása is főleg ezeket érte. Mégis, ha mindezeket a szemponto
kat kellően méltányoljuk is, természeti viszonyainkat csakis ég
hajlati alapokon magyarázhatjuk és az Alföld központját ere
detileg fátlannak kell tekintenünk, különben lépten-nyomon el
lentmondásokba botlunk.

A müvelődéstörténelmi magyarázattal azért kellett bőveb
ben foglalkoznom, mert ennek a szerzője tárgyalja az Alföld 
múltját erdősültségi viszonyaira való tekintettel a legkimerítőb-
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39.
V. kötet első 
fejezetének 
bevezetése.

39. 
7. o.

39. 
6. o.

ben és megállapításait két évtized óta, legalább is erdészeti 
szempontból, senki át nem rostálta. így szerzőjének az Alföld 
iránti fajvédő szeretetéből fakadó túlzásai, sőt érdekesen főleg 
tévedései, még legnagyobb történelmi munkánkba is bejutottak.

A „Magyar Történet“ szerint a török hódoltság alatt az Al
föld lakossága kipusztult. A százados munkával megművelt terü
leten az ember anyagi és szellemi erejének híján az uralmat át
veszi az őstermészet s ez új növényvilágot, új talajt, sőt éghajlatot 
teremt. De nem a honfoglaláskori lápos, füves és erdős állapotot 
hozza vissza, hanem a másodlagos az emberi pusztítás nyomán járó 
igazi pontusi jellegű pusztát. „Az Alföld pusztai jellege, pusztai 
növényzete, pusztai száraz éghajlata ..., fátlansága, víznélkülisége 
mind a török korszak terméke". Végső, de tarthatatlan követ
keztetése az, hogy a honfoglalás óta humidus éghajlat a török 
gazdálkodás alatt változott aridussá, mert: „Az ember távoztá- 
val megkezdődött a füvek uralma, a talaj begyepesedett, itt el- 
homokosodott, ott elszikesedett. Az Alföld egy nagy ugarrá 
vált, amelynek a megmaradt erdők sem tudtak többé elegendő 
nedvességet szolgáltatni, a páratartalom fogytával újra megje
lent tehát a puszta". Pedig a török alatt, ha erről egyáltalán 
szó lehet, az éghajlat inkább humidabbá változhatott. Ugyanis, 
ha a lecsapolások a munkám III. részében kifejtettek szerint az 
éghajlatot talán egy árnyalattal aridusabbá tették, a török hó
doltság azt inkább az ellenkező irányba befolyásolhatta.

Magyarázatul azonban felhozhatjuk, hogy ez mind levezet
hető az Alföld fátlanságának müvelődéstörténelmi indokolásából. 
Mégis sajnálatos, hogy ezek az állítások ennek a hatalmas mun
kának, amelyre mindnyájan büszkeséggel tekintünk, még a má
sodik kiadásában is helyet foglalnak. De minden hiába: a 
fátlanság művelődéstörténelmi magyarázata olyan tetszetős, 
hogy nyomát középiskolai tankönyveinkben is megtaláljuk!

A törökdúlással és az azt követő időszak részben szabad 
rablógazdálkodásával kapcsolatos természetváltozásoknak a ta
lajra gyakorolt legfontosabb következménye talán a futóhomok 
újraéledése. Legalább is ezt találom még a legalkalmasabb érv
nek annak a bizonyítására, hogy ebben az időszakban az Alföld 
talaja tönkrement, és pedig tisztán erőművi hatás következtében 
úgy, hogy a szél a meglevő termőréteget hol felemelte és elhordta,
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hol azt a művelés nélkül maradt sivár homokkal egyszerűen el
borította pl. a Delibláton, vagy Kecskemét vidékén. A homok
nak ezt a jelentőségét igen szépen tárgyalja és méltatja Kaán.

A pusztának a török hódoltság alatti másodlagos keletkezé
sét és a talajnak ezen időszak alatti leromlását végre legújab
ban mégis cáfolja erdészeti irodalmunk, és pedig talajtani szem
pontból teljes határozottsággal. A növénytani irodalomban is ta
láltam egy cikket, a Botanikai Közlönyben: Rapaics legfőbb ta
nulmányának rövid, 1921. évi bírálatát, amely rámutat az el
mélet sebezhető achilles-sarkára: „Ha ezerarcú Alföldről be
szél florisztikai értelemben, klimatológiai szempontból is legalább 
többarcú Alföldről beszélhetnénk." [Dégen: 111. old.)

Azért ennnek a kérdésnek a fejtegetését méltóbban még
sem zárhatom le, mint Rapaics szavaival: „Az erdő, a park, a 
gyümölcsös, a szántóföld" és tegyük hozzá, de nem utolsósor
ban: az észszerű vízkultúra „a kívánatos állapot, ez az erő és 
fejlődés jele", ha vizsgálódásainkat nem is irányíthatta mindig 
az az elv, hogy: „az ember mindig azt keresi a múltban, amit 
a jövőtől óhajt..."

Az Alföld éghajlati és növényföldrajzi helyzete.

Az Alföldet a külföldi irodalom éghajlati és növénytani vo
natkozásában, talán az egy Grisebach kivételével, vagy az erdő 
és a steppevidék közötti átmenetként, vagy az utóbbi legnyuga
tibb s így legenyhébb kiadásaként tárgyalja. Hazai irodalmunk 
állásfoglalása, bár az Alföld fatenyészetre alkalmas voltát az
előtt is vitatták, a fátlanság művelődéstörténelmi magyarázata 
óta vagy határozatlan, vagy az Alföldnek inkább a fás terüle
tekhez sorozására hajló.

A művelődéstörténelmi elméletnek éppen az éghajlati alap
jai a leggyöngébb pontja. E szerint ugyanis az Alföld éghajlatát 
csak a „zöld asztal mellett lehet fagyílkosnak mondani . . ., ele
gendő rámutatni arra, hogy az Alföldnek egyetlen pontja sincs, 
ahol a csapadékmennyiség évi átlaga azon minimumon alul ma
radna, amelyet erdőség kialakulására nézve a fizíológusok meg
állapítottak". Rapaics az éghajlat kérdését csak így futólag tár
gyalja, mintha azt Bernátsky-nak. előzőleg megjelent cikkei ki-
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merítették volna, az utóbbi meg elfogadja az Alföldre az erdő
tenyészet legalacsonyabb értékéül megkívánt 500 mm-es csapa
dékmennyiség elégséges voltát, és hangsúlyozza annak nyáreleji 
kedvező megoszlását.

Ennek a csapadéki elvont mértékszámnak a jelentősé
gét most nem érintjük, mert ugyanez az elmélet még az aszály 
jelentőségét is tagadja, amikor azt mondja, hogy: „különben 
maga Kerner és követői is megkerülik a dolgot, amennyiben nem 
a csapadék átlagában, hanem megosztásában keresik elméletük 
támpontját, állitván, hogy a nagy nyári szárazság és hőség aka
dályozza meg az Alföldön erdőségek kialakulását“. E tekintet
ben tényleg Kerner követőjének tekinthetem magamat, mert lé
nyegében ugyanezt állítom, amint állítják ezt más szerzők is, de 
talán kevésbbé határozott állásfoglalásunknak egyedüli oka az, 
bogy nem méltányolják kellően a szárazföldiségi viszonyok be
folyását, vagy ezeknek csak egyes résztényezőivel foglalkoznak, 
és nem emelik ki az Alföld egyes részei között mutatkozó lénye
ges éghajlati különbségeket.

Az Alföld éghajlati helyzetének elbírálása, akár a másféle 
természeti viszonyok éghajlati alapon való Összevetése feltételezi, 
hogy csak a tenyészeti idejükben hasonló szárazföldiségű és hő
összegű vidékek viszonyai között vonjunk párhuzamot.

Az Alföld éghaj latilag fátlan volta ellen meddő érv annak a 
felvetése, hogy a tőlünk nyugatabbra fekvő vidékeken, pl. Cseh
vagy Németország némely részén is találkozunk az alföldihez ha
sonlóan csekély csapadékmennyiségekkel, mert ezeken a területe
ken sehol sem találjuk meg a szárazföldiségnek azt a fokát, amit 
Alföldünk közepén észlelhetünk. Azonban a szárazföldiség mér
téke még síkságainkon is változó, az Alföld központjától való tá
volodás arányában, a hegyek közelében pedig ugrásosán csökken, 
így a Nyírségre és a Muraközre összes éghajlati szerzőink meg
állapítják, hogy csapadékeloszlásuk kedvezőbb, megjelenésének 
bizonytalansága kisebb fokú; légkörük kevésbbé páraéhes, mert 
hőmérsékletük hűvösebb. A szárazföldiségi viszonyok számításba 
vételének szükségességére mutat az is, hogy nálunk újabban az 
erdőtenyészet határának — a nyugatibb vidékek 500 mm-ével 
szemben — a 600 mm-es izohiétát tekintik.

Vdgi, az erdészeti éghajlattan tanára szerint hazánk — ez
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alatt az Alföldet érti, amelynek viszonyairól éppen értekezik — 
„körülbelül a legnedvesebb steppeéghajlattal bír“. Ugyanis, 
amikor az erdőtenyészet éghajlati feltételeit keresi, és Mayr 
meg Kaminszky felfogását összehasonlítja, úgy vélekedik, hogy 
az Alföld magárahagyva természetes úton nem erdősülne be,, 
de legnagyobb része mesterséges úton beerdősíthető. így a ha
zai szárazföldiségi viszonyokhoz a németországinál közelebb álló 
oroszországiak alapján megállapításainkat teljesen fedő követ
keztetésekre jut.

Mivel az Alföld esetében az éghajlatánál fogva erdős vidék 
határát is érintjük, a többé-kevésbbé mesterséges osztályokba 
sorozással óvatosan kell bánnunk. így pl. Magyar szerint Béky- 
nek azért nem lehet igaza abban, hogy az Alföld a fatenyészetre 
általában kedvezőtlen, mert az Alföld abba az éghajlati osz
tályba illik, amelyben a négy tenyészeti hónap csapadéka 50— 
100 mm. Az ebbe eső területeken ugyanis, bárminő száraz a 
levegő, a mesterségesen megtelepített erdő — ha a steppefüvek 
ellen védekezni tud — megmarad. A szerző öt állomás adatai
val igazolja, hogy ezek a Mayr megkívánta fenti feltételeknek 
megfelelnek, az V—VIII. hónapi csapadékaik közepe 48—72 mm, 
és ezek havi átlaga 56 mm.

Bár már ezek az értékek is Mayr értékének határán 
mozognak, még a szárazföldiségi viszonyok befolyásának fi
gyelembe vétele nélkül is meg kell állapítanunk, hogy a 
legkellemetlenebb éghajlatú Alföldre nem éppen ezek az 
állomások az irányadók, mert a legutolsó 30 év adatai szerint 
számos megfigyelési állomásunk mutat fel a három nyári hónapra 
40—50 mm-es havi átlagot, és e mellett egész vármegyék, pl. 
Csongrád, Békés, Csanád, Jásznagykún VII. és VIII. havi kö
zepes csapadéka csak 45—51 mm. Tehát még Mayr zsinórmér
téke szerint sem állítható, hogy az Alföld éghajlata a fatenyé
szetnek megfelelne és különösen nem, ha a nyári éghajlat egyéb 
viszonyaira is tekintettel vagyunk.

Éghajlatunk három különféle jellegű éghajlat találkozásá
nak határán szeszélyesen hajladozik, hol az egyik, hol a másik 
irányában. Ha a zárt erdőalakulás alsó csapadéki határának 
el is fogadnók a hazaihoz hasonló hőmennyiségek esetében az 
évi 500 mm-t, ezt az értéket nálunk egy biztonsági tényezővel
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kellene, növelnünk, de nem a talaj különbségek miatt — amire 
szintén találtam hivatkozást —, hanem éppen éghajlatunk rend
kívüli változékonysága miatt.

Az imént ismertetett vélemény azért is kialakulhatott, 
mert éghajlattanunk az Alföld ősi és természetes erdősültségé
nek kérdéseivel kapcsolatban nem nyilatkozik határozottan. Ez
ért gyakran az a benyomásunk, hogy annak inkább erdős éghaj
latát igyekszik igazolni. Ennek a legértékesebb példája Koppén 
felfogásának a hazai éghajlattan nézetével való összevetése. 
Koppén az Alföldet a Cfx, vagyis a steppe = prairie-vidékhez 
átmeneti (kukorica) éghajlatúnak jelzi, mert Ázsia kiterjedt 
száraz vidéke nyugaton eléri a Duna torkolatát, sőt enyhébb 
formájában Romániát, Bulgáriát és az Alföldet is. Ezek fát- 
lanságuk és éghajlatuk szerint a déloroszországi-ázsiai steppék 
utolsó nyúlványai mégis enyhébb kiadásukban, úgyhogy csapa
dékviszonyaink miatt nem eshetnek a steppeéghajlat meghatá
rozása alá, hanem a C éghajlatok közé sorolandók x jel
zéssel. A besorozásra mértékadó a kereken 10 C° évi át
laghőmérséklet melletti körülbelül 60 cm-es csapadék, az x 
jelzés indoka pedig a csapadék jellegzetes, de kifejezetten szá
raz évszak nélküli eloszlása. Ebbe az éghajlati övbe a Bsk-ra, 
a prairie-éghajlatra jellemző füves mezőségi foltok apró parcel
lákban mélyen belenyúlnak. Az Alföldnek ilyen, vagy hasonló 
osztályozása ellen kifogást nem emelhetünk, mert az ebben, vagy 
más, többé-kevésbbé részletező és az egész világot felölelő 
rendszerben más helyet nem kaphat, ha igaz is, hogy az ilyen 
átmeneti jellegű osztályban egymástól meglehetősen eltérő jel
legű vidékek találkoznak.

Mégis klimatológiánk legújabb felfogása szerint — ha meg 
is tartja az „x“ jelzést — Koppén osztályai közül az Alföld 
északi része a Dfb-be, tehát a már hideg éghajlatok közé, a kö
zépső a Cfb-be, a bükki, déli része meg a C/a-ba, a virginiai ég
hajlatba sorolandó. Réthly, amint fel is említi, az északi terület 
alsó határának a januári —2°-os havi közepes hőmérsékletet ve
szi fel, tehát Köppen-töi eltérően az egy fokkal enyhébbet. Evvel 
eléri, hogy az Alföld északkeleti vidéke abba az éghajlati osz
tályba essék, amelyben Koppén szerint a folyók legalább 80 napig 
jéggel borítottak. Réthly szerint ennek az első határvonalnak a
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jelentősége az, hogy „elválasztja a kontinentálisabb zord téllel 
bíró vidéket az enyhébb téllel bírótól.“ Megállapításának utóbbi 
részét valóban igazolja a növény tenyészet. A szárazföldiségre 
vonatkozó állítása viszont egyedül a téli helyzetre vonatkozhatik. 
Ugyanis még az egész évre vonatkozó szárazföldiségi viszonyok 
is sokkal kedvezőtlenebbek a meleg Alföld központjában, mint 
ezen a hideg vidéken. Ezt Hajósy adatai is igazolják. A tenyé
szeti időszak és a nyár szárazföldiségi viszonyaiban észlelhető 
még nagyobb különbségeket meg már megvilágítottuk. Továbbá 
annak a Kalocsa—Túrke-vén áthúzódó választóvonalnak, amely 
az Alföldet egy déli, melegebb, és egy északi, hűvösebb részre 
osztja szét, fatenyészeti szempontból egymagában különösebb je
lentősége nincsen. (Mezőgazdasági szempontból, pl. a tengerire 
való tekintettel inkább lehet.)

De ettől függetlenül az Alföld területének utóbbi szétosztása 
ellenkezik Koppén müvének szövegével is, szellemével is, mert 
ezekből nyilvánvaló, hogy ő az Alföldet szándékosan nem osz
totta ezek egyikébe sem. Európában egyátalában nem vesz fel 
virginiai éghajlatot, hanem ennek elkerülése végett, ha a Cf-be, 
a meleg mérsékelt és minden évszakban csapadékos osztályba 
illenék látszólag valamelyik európai terület azért, mert legme
legebb hónapjának közepes hőmérséklete a 22 C°-ot átlépi, an
nak x-xel jelzett mellékalakját képezi. Az Alföld középső fele 
viszont nem illik a bükk éghajlatba, mert ebben „találhatók fel 
az összes Cf éghajlatokra jellemző búja szálerdők, ha azok jelen
létét a túlerős szelek, vagy a talaj minősége nem zárják ki“.

Mivel egyrészt az Alföld nagymértékű erdőtlenségének okai 
éghajlatiak, a talaj meg az éghajlat függvénye, másrészt a 
különben jó, de mégis mesterséges alapokon nyugvó Köp- 
pen-iele rendszer egyik osztályába sem lehet nyugodtan ezt, a 
Cfa, ill. Cfb és a Bsk éghajlatok között fekvő területünket be
sorozni, azért helyesebb, ha az Alföldet a Cfx átmeneti osztály
ban osztatlanul hagyjuk meg, minthogy részekre bontásával 
több jellemének meg nem felelő osztályba erőszakoljuk.

A rendszernek hasonló elvek alapján való továbbfejlesztése 
pedig csak annak hibáira vet fényt. Klimatológiánk ezt is meg
kíséreli, de így az egyik alosztályba esne a Körös-torkolat meg 
a Mecsek-alja, a másikba a Hortobágy és a Somogyság.
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A Köppen-íé\e és a hazai osztályozás közötti különbséget 
azért emelem ki, mert az utóbbit az erdészeti és földrajzi iroda
lom minden megjegyzés nélkül átvette.

Bár a Köppen-íéle éghajlati osztályozás még a legkiforrot- 
tabb rendszerű, mégsem várhatunk tőle, akár más mesterséges 
osztályba sorozástól sem, minden esetben kielégítő eredményt, 
különösen nem a hazánkhoz hasonló átmeneti éghajlatú terü
leten. Az eredeti Koppén hibáira is rábukkanunk, ha alapján 
éghajlati párhuzamokat keresünk. Azt Réthly is megemlíti, hogy 
Koppén térképe nem ad a csapadékbizonytalanságról felvilágo
sítást. Pedig ennél nagyobb hiánya a szárazföldiségi viszonyok 
elhanyagolása. Koppén az Alfölddel azonos éghajlatúnak jelzi 
Argentína déli részét, térképe szerint pontosabban a La Plata- 
folyó alsó folyásának mellékét. Ennek a vidéknek a legdélibb 
részén, a torkolattól délre eső területen, tényleg találunk 22°-os 
legmelegebb havi középhőmérsékletet, tehát az Alföldéhez ha
sonlót. Itt azonban a leghidegebb hónap középhőmérséklete 8 Cc 
körüli és az évi közép 15 C°. Tehát a tél igen enyhe és az egész 
év a mi viszonyainkhoz képest erősen óceáni. Bár a csapadék- 
viszonyok is megfelelnek, az előbbi okok az éghajlati párhuzam 
vonását meghiúsítják.

*

Hazánk növénybúvárainak felfogása között, különösen az er
dészeknél, nem találunk ilyen nagy ellentéteket, bár a művelődés- 
történelmi magyarázat hatása az újabbkori müveken érezhető. 
Tuzson, a botanikus-erdész, tagadja az Alföld teljes fátlanságát, 
de olyan értelemben, hogy azon a fás és cserjés részletek 
csak mesterségesen telepíthetők meg, mert „valószínűleg a mag
vak csírázására, vagy a csemeték legfiatalabb állapotban való 
megélhetésére alkalmatlanok a tiszai flóratájék mezőségei“. 
Megjegyezhetjük, hogy ennél a magyarázatnál — bár eltelt 
negyedévszázad — alig jutottunk tovább!

Fekete, ökológus-növénybúvárunk szerint „valószínű, hogy 
Alföldünk egy része a történelmi időkben is erdőtlen volt. Ha
zánkban tehát az alsó erdőhatár épúgy ki volt fejlődve, mint ha
vasainkon a felső.“ Ez a megállapítás is az előbbivel egyidőben 
hangzott el. Fekete e mellett kiemeli az Alföld peremének fate
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nyészetben gazdagabb voltát, és az árterek, a Nyírség és a De- 
líblát aránylag nagyobbfokú erdősültségét; az Alföldnek ,,hegy- 
ségi fáinkkal“ való beerdősítését nehéznek tartja, mert ,,a szá
raz periódusok igen árthatnak a csírázó magvaknak, a zsenge 
csemeték fejlődésének, amelyek a nyáron át teljesen kiszáradt 
legfelső talajrétegekben teljesen elpusztulnak.“

Az alföldfásító Kiss ugyanazon időtől kezdődő és évtizedes 
felfogása szerint a Duna—Tisza közének homokja sohasem volt 
erdős, mert nem volt más őshonos fája a szürkenyáron kívül.

Vadas, nagy erdőművelőnk, művének első kiadásában a 
pásztorkodásnak és a mezőgazdaságnak az erdők rovására tör
tént térfoglalását az Alföld nagy részén nem tartja különösen 
jelentősnek, mert az hajdan valószínűen prairie volt. Felfogása 
később sem változott, bár művének a két évtized után megjelent 
második kiadásában másképpen fejezi ki magát: ,,Az Alföld 
nagy részén a fátlanság valószínűleg váltakozott az erdőséggel. 
Ez a kérdés ma is megoldandó növényföldrajzi probléma.“ Te
hát ez a kérdés az időközben megjelent művelődéstörténelmi 
magyarázatok után is megoldásra vár.

A prairie meghatározást azonban mégsem találhatjuk eléggé 
határozottnak, bár viszonyainkra inkább illik a később felemlí
tendő szavanna értelmezésnél. Ugyanis az Unió prairie-inek vagy 
négyféle, az éghajlat kialakította változatát is megkülönböztetik 
és ezeknek az erdős vidékek felőli szélső formái bokros ala
kulatok.

A leghatározottabban talán Vagi állítja szemünk elé a régi 
Alföld képét. Az Alföldön őseink bejövetelekor ,,a mocsarak 
és lápok mellett nagyobb lapályi erdők voltak és a dombvidék 
meg az Alföld pereme be volt erdősülve, de a Nagy-Alföld 
igen nagy része akkor is jellegzetes mocsarakkal és árterüle
tekkel tarkított puszta volt, nem pedig összefüggő őserdő“. Ez 
a kép saját vázlatunknak hasonmása. Erre azért is fontos hi
vatkoznunk, mert Vági képe elsősorban talajtani adatokon 
nyugvó meggondolásokon, tanulmányunké pedig az éghajlati 
szemlélet alapján épült fel.

A művelődéstörténelmi hatás azonban még legnagyobb nö
vénytudósaink munkáiban is fellelhető. A Magyar Flóra szerint: 
,,A mezőségi, vagy pusztai, vagyis a fátlan, csak füvekből, leg-
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feljebb kisebb cserjékből“ álló vegetáció a hosszú, száraz, me- 
legnyarú területeken fejlődik, ahol az erdő keletkezésének a fel
tételei hiányzanak. Idetartozik Alföldünk pusztáinak és az er
délyi Mezőség növényzetének legnagyobb része, beleszámítva a 
fátlan homokbucka és szikes területek is.“ Mégis „Alföldünk és 
az erdélyi Mezőség azonban inkább csak annyiban nem alkalmas 
az erdőtelepítésre, amennyiben a száraz nyár a magvak csírá
zását megakasztja és amennyiben a kultúra az erdőt erőszako
san kipusztította.“ Vagyis igaz, hogy az Alföld mezőségi terü
let, mégis erdőtelepítésre való alkalmatlanságának egyaránt oka 
a nyári aszály is, meg a kultúrával járó erdőírtás is. Az erdőt- 
lenség első okát Tuzson és Fekete véleményéből már ismerjük, 
de a régen valóban tenyészlett tölgyerdő eltűnésével kapcsolat
ban a lecsapolásokban rejlő végső ok megnevezését nehezen nél
külözzük. Pedig ez a munka is tud arról, hogy hazánk növény
zetének jelleme különösen az Alföld, az ezt szegélyező domb
vidék és a nagyobb folyók mentén változott meg a legerősebben 
a ,,kultúra" hatásának nyomán.

Az újkori, szociológiai növényföldrajz legismertebb műve
lőjének, Sódnak a felfogása igen közel áll munkáméhoz: „Az 
összes klimatológiai adatok, különösen a nedvességhányadosok 
értékei azt mutatják, hogy a Hortobágy, mint általában az Al
föld középső, legfátlanabb részének klímája átmeneti jellegű az 
erdő- és a steppeklíma között.“ „Az ilyen klímában a növényzet 
különösen az erdők kialakulását az edaphikus viszonyok döntik 
el;“ ... „elsősorban a talajvíz jelenléte és a káros sók hiánya.“ 
Mivel azonban a talajvíz, amint nagyobb területről van szó, nem 
a helyben leesett csapadékoktól függ, a káros sók jelenléte pedig 
az éghajlat adottsága, azért az alföldközponti erdők csakis a 
más területen leesett csapadéknak köszönhetik létüket.

A tisztán földrajzi szemlélet legújabb felfogása szerint: 
„az Alföld közvetlenül az emberi átkulturálás előtt is általában 
mezőség volt. A vízzel átitatott középvízi árterületek mocsár
erdők voltak, amiből ma már csak a Száva mentén és a Dráva- 
torokban vannak nagyobb maradványok.“ Mégis az ukrán-turáni 
sztyep csak az Alföld mély síkságának egyes foltjain tudott ura
lomra szert tenni, ellenben a 150 méteren felüli magasságokban 
már mindenütt a középeurópai sajátságok vonulnak be a táj-
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képbe. Ez a felfogás, amely az élet megjelenési formáit a fel
színi kialakulás függvényeként tekinti, semmiképpen sem ellen
kezik megállapításainkkal, azonban részleteiben nem nélkülöz
heti az éghajlati alapokon nyugvó magyarázatot. Csak az 
utóbbi ad felvilágosítást pl. a Nyírség és a Hortobágy közötti 
különbségekről, hiszen az előbbi gazdag erdőtenyészete ellenére 
150 m-en aluli terület; a tiszta középeurópai tájképek pedig 
csak a bükktenyészet határainál kezdődnek, ennek elterjedési 
területét meg éppen éghajlati alapon jelöltük ki. (A „mocsár
erdők“ kifejezés helyett jobb az ártéri megjelölés; ugyanis az 
előbbi félreértésre adhat alkalmat, mert kifejezetten mocsári er
dőtenyészetünk nincsen.)

Ugyanennek a földrajzi munkának éghajlati szerzője sze
rint: „Az Alföld igen nagy darabján 500 mm-en alul marad a 
csapadék . .. Az Alföld többi részén is mindenütt 600 mm-en 
alul marad az eső évi összege, tehát az egész Alföld területe nem 
alkalmas arra, hogy ott magától erdőség keletkezzék. Az ilyen 
területet mérsékelt égövi szavannának nevezzük. Csak a folyók 
mellékét kísérik erdők, úgynevezett galériaerdők: füzesek, nyár- 
és tölgyfaligetek. A történelmi időkben nem borította be Alföl
dünket soha erdőség.“ Itt ismét elfogadhatjuk a megállapítás 
lényegét, az Alföld természetes erdőtlenségét és az erdők ga
lériajellegét.

A szavanna kifejezést azonban nem találom helyesnek, te
tekintet nélkül arra, hogy félreértésre is adhat okot. Tudjuk, hogy 
mind a steppe, mind a szavanna név alatt a növényalakulatoknak 
az erdős és sivatagi vidékek között fellépő átmeneti, kifejezetten 
füves alakulatát értjük. Tudjuk, hogy mind a kettő neve, akár 
az erdőé is, gyűjtőnév, mert mindannyiuknak számos, a külön
böző éghajlatok kialakította saját egyéniségű változata van és 
ezért némileg érthető, hogy a két ein evezést az éghajlattal és 
földrajzzal foglalkozó különböző szerzők nem használják egy
értelműen, sőt a legtöbben nem is ismernek a mérsékelt égöv 
alatt szavannát. Mégis mindettől függetlenül, mivel a szavanna 
növény tenyészete eredeti megjelenési helyén is másféle, mint a 
steppeé és az utóbbi, akár neve is: sztyep, az oroszországi viszo
nyokra jellemző, — ezért kétségtelen, hogy Alföldünk központja
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is inkább evvel van közvetlen rokonságban, mint más földrész
nek más éghajlati viszonyok között kialakult szavannájával.

A két elnevezés következetlen alkalmazása a félremagya
rázásoknak és félreértéseknek tág terét nyitja meg. Idézett szer
zőnk a szavanna fogalmát olyan értelmezéssel használja, 
mintha nálunk is az erdő után következne a szavanna, azután a 
steppe, majd a félsivatag. Bár másutt is olvasom, hogy Afriká
ban ,,az ákác és a magasfű-szavanna a leggyakoribb átmenet az 
erdőből a fátlan steppébe,“ de, ismétlem, ezeket ott más jellegű 
éghajlat alakítja ki, mint nálunk a steppét és e mellett Alföl
dünkön hiányzik a magasfü és az előbbi ákáca sem a mienké. 
Nálunk az erdő a ligetes füves erdő, vagy a bozótos alakulat 
keskeny sávjával megy vagy inkább mehetett át a füves alaku
latba, hiányzik a nagy terjedelmű kifejezetten füves-fás alakulat. 
A galériaerdők jelenléte pedig sem a steppére, sem a szavan
nára különlegesen nem jellemző, — pedig erre is találtam hi
vatkozást —, mert az mindkettő területén elfordulhat, hiszen 
sokszor még a sivatagi vidékekbe is belehúzódik.

A két alakulat összekeverésének következményeire érdekes 
példa a gr. Teleki- és TVagy-féle, már tárgyaltuk térképnek egyik 
irodalmi idézése. Egyik éghajlattani művünk szerzőjének szavai 
szerint ugyanis a térkép hétféle sztyep- és szavannanövény el
terjedését ábrázolja, úgyhogy akaratlanul is felmerül az a kér
dés, vájjon ezek közül melyek a steppére és melyek a szavan
nára jellemző növények?

Az alföldi fátlanság tárgyalt mcgokolásának az a része, hogy az Al
földön mindenütt 600 mm-en alul marad a csapadék, egyáltalán nem állja 
meg a helyét s így az abból folyó az önként erdősülésre vonatkozó követ
keztetés sem, A Nyírségen és Zemplénben találunk 100 m tszf. magasságú 
megfigyelési állomást 603—611, Szatmár, Bereg és Ung megyében pedig fél
tucatot is 110—120 m magasságban 6121—651 mm csapadékkal. Sőt a Duna 
mellékén, Baja és Hajós vidékén is van olyan területünk, amelynek csapa
déka 100 m magasság mellett eléri a 621 mm-t és ez dél felé még növekszik 
is. Már ebből következik, hogy a természetes erdősülés tekintetében sem 
mondhatjuk az Alföldet egyöntetűnek, mert a 600 mm-es csapadéki görbe 
körül már csak közepes talajvízállású, vagy kissé enyhébb hőmérsékleti vi
szonyok között is megtelepszik az erdő. (Azt meg csak elírásnak vehetjük, 
hogy a szerző Budapest csapadékát kerek 800 mm-rel határozza meg.) 
A nagyközönség részére szánt munkának tévedése az is, hogy a Deliblát 
homokjának megkötése szőlővel és gyümölcsössel történt, holott az — az 
előbbire irányuló meddő kísérletek után — éppen erdősítéssel sikerült.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



í 3

Igen érdekes Teleki gr. gazdasági földrajzának az Alföld 
helyzetéről vallott, különféleképpen megfogalmazott, egymástól 
csak árnyalataiban — de mégis — eltérő felfogása. Mintha szer
zője mindig annak a vidéknek hatása alatt állna, amely felől kö
zeledve, tárgyalja az Alföldet. Ez annyiban érthető is, hogy Al
földünk valóban a különböző égtájak szerint elhelyezkedő éghaj
lati vidékek hatása alatt áll és bizony gyakran napokon belül 
egymást váltogatják az óceáni, a földközi tengeri és a száraz
földi éghajlat hatásai!

A mcditcrráneumból kiindulva a Földközi-tenger mellékén szavanna
övről beszél, de ugyanitt a tengertől elzárt nagyobb területeken megemlé
kezik a steppe jelenlétéről is. ,,A száraz szavannákat jellemzi az árpa és a 
búza egy délibb és a kukorica (és búza) egy északibb övben, melyhez ha
zánk déli fele is tartozik.“ A közeli keletről érkezve azt mondja: „Az össze
függő délorosz-oláh-északbolgár steppe után a steppefoltos szavannás ma
gyar parktájban... megjelenik a steppe klíma“, majd: „az alföldi klímát a 
természetes növénytakaró alapján enyhített steppeklímának, a természetes 
növénytakaró alapján kukoricaklímának nevezhetjük.“ A nyugati erdős vi
dék természeti viszonyainak hatása alatt azt állítja, hogy: „Az Alföld klí
mája mindenesetre még erdős klíma... Az Alföld minden részében nőhet 
az erdő vagy a bokros erdő. De ha az erdős vegetáció feltételei meg is van
nak az Alföldön, belsejének egy jelentékeny részén csak éppen hogy meg
vannak.“ Végül a kultúra hatásának tárgyalása közben akként nyilatkozik, 
hogy: ,,Az Alföld képe változatos volt és éppen úgy, vagy jobban illik rá a 
parktáj, mint a szavanna neve, amely névvel általában a messze földön egy
séges jellegű növényformációkat szoktuk jellemezni. Persze nem is angol 
parktáj. Valami a kettő közötti egyéni, mint ahogy éghajlatunk is az óceáni 
és a kontinentális között való.“

Hozzá kell ezekhez még tennünk, hogy a szerző a zárt erdő 
határául, hazai viszonyainkkal számot vetve, nem fogadja el fel
tétlenül az 500 mm-es csapadékot. Méltatja az erdő és a steppe 
határán leginkább érvényesülő talaj különbségeket (bár nem 
emeli ki a talajvíz talán kizárólagos szerepének jelentőségét), 
teljes mértékben értékeli a művelődés összhatását, sőt nem tartja 
lehetetlennek, hogy az éghajlati változások a földtani jelenkor
ban is érvényesülhetnek.

Arra majd az erdőművelési kérdésekkel kapcsolatban kité
rek, hogy az Alföldön még az erdő fogalma is nehezen határoz
ható meg. Mégis bizonytalan vagy helytelen az a kifejezés, 
hogy az Alföld minden részén nőhet erdő, vagy bokros erdő.

99. 
138. o.

99.
422. o.

99.
427-8.

99. 
429. o

99
428. o

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



74

99. 
4. o.

106. 
7. o.

106. 
1-8. o.

8.
21. o.

Ebből ugyanis arra következtethetünk, hogy még a legrosszabb 
sziken is megtelepedhetik valamelyes bokros növénytenyészet. 
Ez pedig nem áll, mert itt a legsilányabb fás tenyészet még mes
terségesen sem telepíthető meg.

Az a szerző egyéni felfogásának tulajdonítható, hogy az Al
föld lehet steppefoltosan szavannás és enyhítetten steppés is, 
mert saját szavai szerint kerüli a meghatározásokat, szereti a 
dolgokat különbözőképpen körülírni, magyarázni, hogy így a 
megértést minél jobban elősegítse. Ezt a fentiekkel el is érte. 
Mégis ezekkel a körülírásokkal szemben az Alföld éghajlata 
ugyanazon a területen és egyidőben nem lehet fátlan és fás jel
legű. Ez már lényegbevágóan fontos kérdés, és eldöntése csakis 
úgy sikerül, ha az Alföld központját fátlannak és éghajlatát pe
remvidékétől különbözőnek fogadjuk el.

Az alföldi erdők ártéri jellege és az erdős-steppés 
vidék fogalma.

Bár elismertem, hogy az Alföldön régen több volt az erdő, 
mint ma, mégis hangsúlyozom annak fátlan jellegét. Ez a lát
szólagos ellentmondás azonban eloszlik, ha az alföldi erdők lét
feltételeit vizsgálva, kiemeljük azok ártéri megjelenésének jelen
tőségét.

Alföldi mocsaraink régen sem voltak erdősek, mert nincs 
is olyan fánk, amely a lefolyásnélküli, poshadó vízben megélne, 
mint állítólag az Unióban délen a Taxodium és a Nyssa, északon 
meg a Thuja. Mocsárvidékünk erdőtenyészete csak annak 
szélén kezdődött: a folyók mellékén a füzes, nyáras, égeres lige
tekkel ,,és utánuk következtek a tölgyesek, amelyek a folyó
vizek mentében a mindig lappangó, de időközönként felfakadó 
földárja által táplált síkságoktól kezdve . . . alkottak rengetege
ket.“ „A régi idők mocsártölgyeseinek élő tanúi azok a mező- 
gazdasági területekkel, megszaggatott és csak foltokban meg
maradt tölgyesek, amelyek a Dunántúl lapályain, továbbá Te- 
mes vármegyétől fel egészen Ung vármegyéig a lapályokon és 
a Dráva és a Száva folyása szomszédságában vannak." Vadas
nak ehhez a maradandó értékű leírásához hasonlóan emlékszik 
meg az alföldi erdőkről Bedő és általában régebbi erdészeti iro-
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dalműnk, hangsúlyozva, hogy ezek az ártéri erdők hazánk leg
értékesebb erdei közé tartoznak a kocsányos tölgy állomány- 
alkotó szerepe folytán.

Az mégsem lehet a véletlenség csodája, hogy hazánknak 
mind fatömegre, mind minőségre legkiválóbb, sokszor megcso
dált és irigyelt erdeit a Vépor-hegység lúcosai és az ungmegyei 
vagy zsarnócai íkocsánytalan tölgyesek mellett elsősorban és 
éppen ártereinken találjuk meg: a Szerémségben és a Béga 
mellett. Az sem lehel véletlen, hogy ugyanezeken, a fatenyé
szetet éghajlati szempontból már ki nem záró területeken ha
sonló minőségű erdőket ma is nevelhetünk, ha a mesterséges 
vízellátás, eláraszthatás jótevését igénybe vesszük!

Az Alföld régi erdeinek ártéri jellege Rapaics munkáiból is 
kitűnik. Kiemeli ugyanis, hogy Kerner ,,azt a nagyon jellemző és 
fontos körülményt észreveszi, hogy a mai Alföld fátlan vona
lába, mint öblösödések nyúlnak be az ártéri erdők“, továbbá ,,a 
tiszai tájék állítólagos erdőtlenségére vonatkozó Kerner-iéle ma
gyarázatban még az is feltűnő, hogy ő is elismeri ezen a te
rületen is az erdősülést ott, hová folyók hordják más vidék csa
padékát“. Ehhez csak azt teszem hozzá, hogy Kerner éppen ezt 
a vidéket járta be, ezt ismerte meg, és így ennek a fátlanságát 
állapította meg.

De e mellett Rapaics közvetlenül is megemlékszik az 
alföldi erdők ártéri jellegéről: ,,A láperdő és az alföldi 
erdő még napjainkban is igen nevezetes szerepet játszik a nö
vényformációk között, annyira, hogy a legtöbb alföldi erdőnk 
még ma is magán hordja a láperdő, vagy ártéri erdő jellemét 
olyan helyeken is, ahol a vízszabályozás következtében a talaj 
már rég megszűnt ártér vagy láp lenni.“ Sajnos, a szerző ezen 
megállapítását egyrészt nem említi fel — sőt követői sem — a 
régi erdősültségi viszonyok tárgyalása alkalmával, másrészt nem 
ismeri fel különösebb jelentőségét a művelődési magyarázattal 
szemben sem; pedig ez a tényállás az előbbi esetben a régi erdők 
elosztódási viszonyainak magyarázatát szolgáltathatta volna, az 
utóbbiban pedig a kultúra vízlecsapoló tevékenységének kieme
lése a mai erdőtlenség okát egyedül is megadhatta volna.

A helyi vízellátás jelentőségére jellemző, hogy ha ezt elha
nyagoljuk, az Alföld természeti viszonyai között nem találunk
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szerves kapcsolatokat. így jár Bernátsky, aki bár megemlékezik 
arról, hogy „minél mélyebbre terjedő gyökerű valamely növény, 
s minél edzettebb a lombozata, annál jobban bírja a periodikus 
szárazságot“, mégsem találja meg a száraz évszakok hossza és 
gyakorisága, meg az erdőtenyészet közötti kielégítő kapcsolatot. 
Következetlenségnek veszi ugyanis azt, hogy bár Békésgyula 
helyzete az aszály tekintetében Szegeddel és Debrecennel szem
ben kedvezőtlenebb, mégis Borbás szerint ott szép tölgyeseket 
találunk.

Borbás művéből azonban kitűnik a békési nagy víz
bőségnek az erdőtenyészet létét biztosító jelentősége, amely 
az éghajlat mostohaságáért kárpótol. Az erdőt „gyakran 
elönti az árvíz, de az gyorsan leapad s ez öntözés a visszama
radt iszappal együtt, tapasztalás szerint határozottan jó a nö
vényzetre“, „az erdő még augusztusban is vizenyős volt“. Az ár
látogatás különlegesen kedvező vízellátási viszonyainak kell be
tudnunk azt is, „hogy a rónasági növényekhez szokott szem elé 
itt váratlan vendégek kerülnek s majd elfelejti közöttük az em
ber, hogy alföldi rónaságon van.“ Sőt még a berkes területek 
vegetációját is annyira „zavarják“ az áradások, hogy „kevés 
olyan fű van itten, amely a kőrösparti vegetációnak keleti szint 
kölcsönözne.“ Erre a példára azért is hivatkozhatunk, mert itt a 
legmostohább éghajlatú Alföldközpont régi erdőtenyészetének 
viszonyait egyik nagy növénytudósunk szavai örökítik meg.

Az alföldfásítás egyik legújabb kutatója Magyar szerint 
az Alföld tölgyerdő-klimaxxal bíró erdős steppe, vagyis 
„olyan terület, melyen, ha minden művelési ágat beszüntet
nénk, a természettől megtelepedő és egymást felváltó növény
szövetkezetek végül a tölgyerdőhöz vezetnének“, „de helyenként 
füves steppés foltokkal keveredve; az utóbbiak fellépésének okai 
szerinte azonban nem éghajlatiak, hanem a speciális talajviszo
nyok, amelyek „a klímának a szárazság irányában kétségtelenül 
mutatkozó eltolódását erőteljesen fokozzák.“ A szerzőt látha
tóan nem elégíti ki a rapaicsi elmélet nyomán kialakult kultúr- 
mezőség fogalma, viszont nem akarja elismerni az Alföldnek 
éghajlati okok következtében fátlan jellegéből folyó steppe- 
ségét sem, pedig az erdős steppevidék földrajzi meghatározásá
val szemben erős ellenérvekkel élhetünk.
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Bármely vidék éghajlati viszonyainak függvényeképpen 
vagy erdős, vagy steppés, de erdős-steppés vidék nincsen. A 
steppeerdő Rapaics szerint „torzkép“. A steppevidékekkel kap
csolatban csak kétféle erdőről beszélhetünk; az egyik a steppe
éghajlat alatt jelenik meg, mint helyi alakulat, mert léte az 
idegen területen leeső és onnan idefutó víz helyhez kötött elő
fordulásától függ, a másik meg a steppevidék szélein jelenik 
meg, mint tisztán éghajlati alakulat a füves és bokros erdő 
képében.

Magyar azonban idézett véleményével nem áll egyedül. Min
denekelőtt Soó szavaival idézek egy külföldi kutatót, aki a kér
dést a helyszínén tanulmányozta: „Stocker az Alföldet olyan 
sztyep területnek nevezi, amelyet a hegységből erős talajvízbe
áramlás tesz alkalmassá erdős vegetáció kialakulására.“ „Ősi 
állapotnak Stocker is az erdő és sztyep kevert állapotát tartja..., 
amelyet később a talajvíznek a kultúra létesítette lesüllyesztése 
sztyeppé, pusztává változtatott.“ Én nem tartom szükségesnek, 
hogy ehhez bármit is hozzátegyek azon kívül, hogy Stocker sem 
választja el az Alföld központját peremvidékeitől.

Soó felfogása is megegyezik lényegében S/oc£er-éval, amint 
maga mondja, pedig lényeges különbség az, hogy az előbbi idézet
tel szemben a régi Alföld éghajlatát erdősnek tekinti. „Az Al
föld nem klimatikus sztyep, sem szavanna, hanem hajdan er
dős, ma többnyire kultúrsztyep.. .“ Ezen a sztyepfoltok az 
edafikusak és „mint tartályok közvetítették flórájukat a jelen
kornak.“ (Amint tudom, az erdős-sztyep meghatározás is Soó- 
tól ered.)

*

A debreceni iskolának ezt a tanítását azért is ismertetem, 
mert nyilvánvaló, hogy Magyar főleg ebből a forrásból merített.

Az ártéri erdőkre vonatkozó helyes álláspontot mégis éppen 
Magyar műveiből is szépen kibogozhatjuk. így az éghajlatváltozás 
tagadásával kapcsolatban kijelenti, hogy „Csak arról lehet szó, 
hogy az Alföld mai uralkodó klímájának a növényzetre kedve
zőtlen hatását ellensúlyozta, vagy teljesen kiküszöbölte az a sok 
víz, amely részint a folyók kiöntéseiből származott, részint a 
többnyire kulturátlan területekről a laposabb részeken összefu-

68. 
48. o

97. 
8. o.

U. o

98.
2. o.

58.
450. o

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



78

58
457. o.

57a 
43. o.

56.
202. o

103.

tott.“ ,,Az erdő a mi viszonyaink között párolgás és elpárolog- 
tatás útján visszaadja a levegőnek az egész csapadékmennyisé
get, sőt még ennél is többet, mert... gyökérzetével az altalaj - 
vízből merít.“ Megállapításai szerint saját gyökérvizsgálatai és 
Stockernak az a véleménye, hogy az Alföld igen erős talajvíz- 
hozzááramlással bíró steppevidék, az „Alföld problémáját a 
hidrológiai kutatások irányában tolták el.“

így azonban azt a fontos következtetését, hogy az alföldfá
sítás gyökérkérdés, növényföldrajzi szempontból talajvízkér
désnek kell neveznünk, mert a gyökérverseny vizsgálatából ki
tűnően hazai erdeinkben a talaj felszíne alatti élet-halálharc a 
talajvíz birtokáért folyik, ez lévén ott minimumban és a létért 
folyó küzdelmet az dönti el, hogy a függőleges gyökérzet eléri-e 
az altalajvizet vagy sem? Vagyis ha az Alföld éghajlata csapa
dékviszonyainak elégtelensége miatt sem régen, sem ma nem 
felel meg az erdőtenyészet követelményeinek, úgy annak léte 
sem lehet az éghajlat függvénye, hanem csak a helyi vízellátásé.

Ezért az Alföldet az enyhe steppeéghajlat képviselőjének 
kell tekintenünk, amelynek régen árlátogatta területein volt erdő 
és amelynek magasabb talaj vizes foltjain ma is lehetséges a mes
terséges erdősítés. így az Alföld központjának lényegében step- 
pejellegét az ártéri erdők jelenléte éppolyan kevéssé cáfolja 
meg, mint a rétségi alakulatnak az adott alföldi éghajlati viszo
nyok között egyedül lehetséges síkláp alformája sem. Az erdő
tenyészet szempontjából tehát nem hangsúlyozhatjuk eléggé 
Tuzson azon régi megállapításának fontosságát, hogy Alföldünk 
legnagyobb kincse annak talajvize.

A helyi vízellátással jellegzett erdőkkel szemben a steppe
vidék szélein megjelenő erdők egészen más jellegűek, bennük az 
erdőség és a mezőség elemei keverednek. Az erdő szárazságtűrő 
fafajokból áll, sűrűsége nem éri el a kellő mértékét. A csapadék 
még nem biztosítja az ehhez szükséges vízmennyiséget s ameny- 
nyiben az erdő fekvése nem mély és így nem nedves, a vízhiányt 
a talajvízből is csak részben pótolhatja. Az erdők növekvése 
visszamarad azokéhoz képest, amelyek akár a csapadékból, akár 
a talajvízből állandóan és biztosan meríthetnek. A gyér záródás 
kedvez a fűtenyészetnek, és ez a fák alatt jelentkezik is; fejlő
dését nálunk különlegesen elősegíti a csapadék tavaszi kedvező
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eloszlása és az állományalkotó fafajok általában késői lom- 
bosodása. A mezőségiből az erdős vidék felé átmenő területen elő
ször a völgy vonulatokban jelennek meg a bokros és fás foltok, 
majd a ligetes, füves erdő képviseli az átmenetet a zárt erdőket 
felmutató erdős vidék felé. Magyar maga is méltatja az átmeneti 
területek erdőtípusaít: „A vegyes állományú és bokros erdő nem 
csupán a leromlás, vagy lerombolás eredménye, hanem lehet az 
természetes növényszövetkezet is és így is van.“

Az erdős-steppés meghatározás a növényföldrajz megálla
pítására hivatkozik. Ezeknek a forrásoknak egyikét, mint a 
legújabb külföldi erdészeti irodalom felfogásának képviselőjét 
szószerint idézem.

Rubner a kelet- és délkeleteurópai tölgy- és bükkerdős birodalom egyik 
tagjának tekinti a délkeleti erdős-steppés vidéket, amelynek főbb részei a 
két magyar Alföld, a bolgár-román dunamelléki lapály és az erdélyi Me
zőség. „Ezeknek általában több, mint 90%-a kultúrsteppe. Természetes step- 
pének csak a kifejezetten szikes talajok vehetők fel. A Nagyalföldet újabban 
tölgyklimaxxal ruházzák fel, de bizonyára csak abban az értelemben, hogy 
itt volt tölgyes parkszerűen és nem összefüggő állományokkal. Egyébként az 
ősi állomány jórésze bizonyára fehérnyár és mezei szil volt. Az Alföld mo
csaras foltjain és homokdűnéin a Betula pubescens, a feketenyár és a füzek 
voltak. A galériaerdők régen a Duna és a Tisza mellékén kiterjedt állomá
nyokat alkottak amelyek lényeges alkotó elemei a kocsányos tölgy, a nyár
fák és a füzek voltak,“

Rubner látszólag találó jellemzése ellen több kifogás emel
hető. Ennek oka jórészt az, hogy nem különbözteti meg 
az Alföld egyes, éghajlati szempontból eltérő részeit, bár 
ezt megfelelő irodalmi adat híján nem is tehette meg. A nem 
vitatható kultúrsteppének 90%-bán való felvétele nagyon is túl
zott mértékű. Bár igaz, hogy nagyobb területekre vonatkozó er
dővidékek beosztásából az edaphikus természetű különbségek 
alapvetően kizárandók, mert számításba vételük igen részletes 
és így nehézkes beosztást eredményezne, az Alföld mezőségi 
elemeit mégsem szoríthatjuk háttérbe azzal a megokolással, 
hogy területeikkel a régi Alföldön csakis szikes talajon találko
zunk. A tölgyklimax felvételével szemben a szerző látszólag 
maga is gyanúperrel él, mert a tölgyesek jelenlétét igyekszik kö
rülírni azonban anélkül, hogy azok ártéri jellegére rámutatna, 
hiszen külön említi a parkszerű és a galériaerdőket. Végül éppen 
a mezőségi területen, az Alföld központjában a mocsaras fol-
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tokon és a homokdünákon (dombokon) aligha volt őshonos a 
nyírfa.

Ezek a kifogások azért is megszívlelendők, mert a mi erdős- 
steppés vidékünk folytatásaként felvette keleteurópai erdős- 
steppés vidék jellemzésébe még akadékoskodva sem lehet bele
kötni. ,,Itt a tölgy harcol a fűvegetációval. Zárt erdőket csak a 
folyómellékek közelében, vagy egyébként kedvező nedvességi ál
lapotok között találunk.“ Végül a délorosz, tulajdonképpeni 
steppevidéken az erdő a folyók mellékén túl teljesen hiányzik.

A különböző fafajokkal jellegzett erdővídékek egymástól 
való éles elkülönítése általában nehéz, de különösen nehéz fel
adat a természettől erdős és erdőtlen vidékek közötti határvonal 
meghúzása, mert éppen ezeken a területeken ősidőktől kezdve 
még az emberi beavatkozás is nagyon megváltoztatta a termé
szeti állapotokat. Ezért megkísérelem egy olyan fafaj elterje
dését ugyancsak főleg Rubner műve alapján végigvizsgálni, 
amely amellett, hogy az erdőtlen vidékek mellékét kíséri, kor
látolt használhatóságánál és értékénél fogva valószínűleg a leg
kevésbé volt az irtásnak, vagy a mesterséges megtelepítésnek 
tárgya. Ez a molyhostölgy, amelynek elterjedését az Atlanti 
óceán partjától Kis-Ázsíáig és a steppevidék körüli eltűnéséig 
követhetjük.

A molyhostölgy állományát nyugaton a francia Central-Plateaux déli 
lejtőin gesztenyés erdős vidék övezi és alul a macchia határolja. A Jura
hegység két oldalán, majd az Alpok déli lejtőin a tölgyes és bükkös szfé
rája alatt él, délen pedig ugyancsak a macchiába vész el. Innen tovább hú
zódik az Adria északi partvidékén. Északon a magasabb fekvésekben erdei 
fenyvesben, majd tölgyes és bükkösben, végül a bükkösben és a jegenyefeny
vesben tűnik el, déli határa azonban változatlanul a macchia. Ezeken a vi
dékeken legfeljebb 800 m magasságig emelkedik. Tenyészete folytatódik a 
Balkán-félszigeten, északon az előbbiekhez hasonlóan, délebbre pedig egész 
1200 m magasságig. Itt is a macchia felett és a gesztenyés, cseres 
vagy feketefenyves alatti „száraz erdők“ állományalkotója. Kis-Ázsiai elég 
tömeges előfordulása, amennyire ismerjük, ehhez hasonló.

Elterjedésének északi vonulásában a Rajna melletti egyes előfordulása 
után átugorja az Alpokat és Prágától keletre tűnik fel a legmelegebb termő
helyeken, tölgyesekbe elegyedve, amint az Északnyugati Kárpátokon át
húzódva itt és a Közép-Kárpátok déli lejtőin is ennek a hosszúsági foknak 
legészakibb előfordulásában ugyanazon meleg, meszes termőhelyekre szorít
kozik. Hazánk erdős vidékeinek meleg termőhelyein átlagosan 500 m magas
ságig található meg. Önálló alakulatai igen jellegzetesek az Alföldre hajló
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oldalaknak a kocsánytalan tölgyesek alatti legmelegebb és legszárazabb lej
tőire és dombéleire, talán éppen a szőlő örvére. (Borbás éppen az Alföldünk 
peremén található molyhostölgyesek tisztásainak és az Alföld növényzete 
között állapította meg a növényvilágunkra olyan jelentős és jellemző rokon
ságokat.) A Kárpátok medencéjétől keletre és délkeletre eső északi szélső 
elterjedése a steppevidék szélét jelzi, amelybe a Román-Alföldön a fás nö
vények közül a legmélyebben, csaknem a Duna vonaláig hatol be.

Mindebből kitűnik, hogy a molyhos tölgynek az erdővidékek 
határai felé eső szélső állományalkotó előfordulása akár vízszin
tes, akár függőleges viszonylatban délen mindig a macchia, északon 
pedig mindig a steppe közelségére utal. Déli elterjedésében a me
diterraneum bokros vidékének, az északiban a füves területnek kö
zelségét jelzi és ennek a két jellemző vonulásának iránya éppen 
Alföldünk közelében ágazik szét. Ha tehát a molyhostölgyes 
mindenütt az erdőtlen területeket kíséri, éppen északi és déli el
terjedési vonulatának találkozási pontjában sem várhatunk az 
alatta elterülő vidékektől mást, mint erdőtlenséget. Ha továbbá azt 
is tekintetbe vesszük, hogy mindig a legmelegebb és szárazabb 
termőhelyen jelenik meg és hogy felette mindig ugyanazokat a 
fafajokat találjuk, a gesztenyét, a tölgyet, a csert, az erdei és a 
feketefenyőt, általában a szárazságtűrőket, megjelenését termő
helyének éghajlatára mindig jellemzőnek fogadhatjuk el. Ezek a 
termőhelyek sokszor kis területre szorítkoznak, ilyenkor azon
ban azok helyi éghajlata is különbözik a környezetétől.

Ez az éghajlati, tehát természettudományi alapokon nyugvó 
megállapítás bizonyára méltánylandóbb, mint az a talán ősiségi, 
vagy művelődéstörténelmi alapokon nyugvó vélemény, amely még 
a csert is, mint „leromlott erdeink fáját“ jellemzi. Ezt a felírást 
viseli ugyanis a cser a Nemzeti Múzeum növénytárában. Pedig 
a cseres éghajlatilag éppen olyan jellemző és őshonos létére 
éppen olyan fontos növényalakulatunk, mint a molyhos tölgyes, 
vagy akár a bükkös.

Mindezek ellenére elismerem: az erdős-steppe meghatáro
zás legalább annyit kifejez, hogy itt valamilyen, az erdős és 
mezőségi alakulat közötti átmenetről van szó. Akármilyen név
vel illessük is azonban az Alföldet, az elnevezésnél fontosabb 
annak a megállapítása, hogy növénytenyészete mindenképpen 
az éghajlat függvénye és hogy az illető elnevezés pontosan mely 
területet, az Alföldnek tulajdonképpen melyik részét illeti?
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Az Alföld központjának éghajlata, növénytenyészete is 
mezőségi, a peremvidéke és az ezt övező emelkedések me
leg fekvései meg a mezőség és az erdős vidék közötti át
menetet képviselik. így az előbbire az enyhén steppés kifejezés 
illik, az utóbbira pedig a bokros, vagy füves erdővidék. Ez a 
kifejezés a gyér állású faállomány terebélyes egyedei alatt jel
legzetesen elhatalmasodó bokros és füves tenyészetre utal.

Az a megállapítás, hogy „az Alföld nem kimondottan 
steppe, ahol a klimatikus viszonyok lehetetlenné teszik az erdő- 
gazdálkodást és fásítást,“ nem lehet érv annak sem erdős, sem 
mezőségi volta mellett, mert ezt a minőséget nem a mesterséges 
erdősítés, hanem a természetes erdősülés lehetősége dönti el. 
Evvel kapcsolatban azonban meg kell azt is állapítanom, hogy 
nemcsak a régi állapotukban bokros és füves erdőterületnek te
kinthető részeken, hanem az enyhén steppésnek nevezett terület 
jobb vízgazdálkodású termőhelyein sem lehetetlen a kellő szak- 
szerűséggel és áldozattal végzett mesterséges fásítás és erdő
sítés és még kevésbbé az esetleg — mondjuk elárasztással — 
öntözhető területen.

Amint a mai „erdős-steppe“ vidékre azt mondják, hogy an
nak túlnyomó része kultúrsteppe, a természetes állapotában eny
hén steppevidéken is kialakulhat a művelődés nyomán a kultúr- 
erdő.

Az erdős-steppés vidék kifejezés alatt azonban Alföldünkön 
nem érthetünk mást, mint olyan lényegében steppealakulatot, 
amelynek erdőfoltjai a helyi alakulat, és a „steppefoltoknak“ az 
Alföldön való jelenléte az éghajlat adottsága.

Végül a talajviszonyok sem fokozhatják a szárazságot. Ha a 
talaj kialakulása is az éghajlat függvénye, az alföldi sajátos ta
lajok sem lehetnek attól függetlenek.

Tehát nem a talajviszonyok fokozzák a szárazságot, hanem 
az adott — tegyük fel, közömbös minőségű, tehát összetételű és 
szerkezetű — talajoknak a minőségét alakítja ki azok víztartalma 
és gazdálkodása. Csak így értelmezhetjük helyesen azt a tételt, 
hogy az Alföld problémája a hidrológiai kutatások irányába to
lódott el!

Erdészeti irodalmunk legújabb megállapításából már arra 
is következtethetünk, hogy az alföldi homok fatenyészetére a la-
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laj fizikai és vegyi összetétele nincsen kimutatható hatással és 
így fatenyészetének legjelentősebb tényezőjéül egyedül a talaj 
víztartalmát vehetjük fel, vagyis alföldi viszonyaink között an
nak legfőbb forrását, talajvizét. (V. ö. Vági: Erdészeti Lapok, 
1940, 27. o.)

Az Alföld fátlanságának képe Fekete—Blatthny művének 
tükrében.

Bernátsky az Alföld fátlanságának cáfolására 60—80 fás 
növényét sorolja fel. Mivel mégis legtöbbnek nem említi fel elő
fordulási helyét, azért ezt a kérdést inkább Fekete—Blatthny 
nagy műve alapján tárgyalom olyanképpen, hogy egyenként meg
vizsgálom a régi alföldi erdőket alkotó és állományképzés szem
pontjából számbajöhető fafajok szerepét. Előre megjegyezhet
jük, hogy az így levonható következtetéseinket az előbbi felsoro
lás nem cáfolja meg, mert Alföld a Nagykúnság és Alföld a 
Nyírség is, homok a csongrádi és a delibláti is, mégsem tudjuk 
áttelepíteni az elsőkre az utóbbiak fatenyészetét.

Feketé-nek ez a munkája, amely egyébként erdészeti iro
dalmunk egyik legjelentősebb műve, elsősorban a régi és így 
főleg hegyvidéki erdeínk természeti állapotának megrajzolásával 
foglalkozik. Ezért munkájának adatait ebben a fejezetben egy 
újabb keletű, a mai alföldi fa- és erdőtelepítés lehetőségeinek 
gyakorlatát tárgyaló munka, hivatalosnak is tekinthető megálla
pításaival vetjük össze. Ez Bé&y-nek a fásítási törekvéseket nép
szerűsíthető könyve, amelyet a földmívelésügyi minisztérium is 
terjeszt.

Fekete műve szerint a faalakot elérő fás növényeink közül 
éghajlati térképünk nyári 50-es, sőt talán 80-as görbéjén belül 
csak a következők őshonosak. Az állományalkotók közül: a 
Quercus robur, Salix alba, Populus nigra, Ulmus glabra mint 
ártériek, a Fraxinus excelsior mint vízmelléki, az Alnus gluti
nosa pedig csak mint az igen nedves talaj fája, valamennyi a 
víz helyi előfordulásához kötött, és egyedül a Populus alba 
(vagy Kiss F. szerint a P. canescens) az, amely tisztán éghajlati 
okokból jellemző fája az Alföld központjának. Végül alá
rendelt jelentőségűek, állományt nem alkotók néhány Salix,

12.
158-162. o

10.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



84

10.
15. o.

10.
52. o.

10.
13. o.

10.
18. o.

10
19. o.

10.
699 o.

a Juniperus communis, Alnus viridis, Acer campestre, 
Pirus piraster és Prunus avium. Ha ezt a megállapítást 
összevetjük avval, hogy a nyári 100-as görbén belüli talajok 
mind mezőségiek, hogy az erdei és mezőségi növényzetnek az 
éghajlat melletti talaj kialakító szerepe alárendelt jelentőségű, 
nyilvánvaló, hogy ezen a vidéken a múltra vonatkozólag is 
hiába keressük a tisztán éghajlati eredetű erdők nyomát. A régi 
erdők jelenléte mindig a réti agyagtalaj és evvel az árlátogat is 
függvénye volt.

Béky felsorolása szerint ma a sok-sok fa közül „nagyobb 
erdőtelepítésre“ csak ugyanezek a fafajok alkalmasak a jövevény 
ákác, a kanadainyár és a fekete-, meg az erdeifenyő mellett. 
Ezek közül igazi nyereség mindössze az ákác, mert a kanadai
nyárnak legfeljebb a fatömege és minősége jobb a haazinál, de 
erdőművelési jelentősége ugyanolyan, végül a kétféle fenyő kö
zül az erdeifenyő betegségekre hajló és egyik fenyő fája sem 
ér sokat, ha az Alföldön termett.

Az Alföld központjának régi fátlan voltát és ősi erdeinek 
ártéri jellegét jobban nem emelhetem ki, mintha ugyanezen mű
ből szószerint idézek. ,,Ha Alföldünk közepén szerte
szét nézünk — s eltekintünk a folyópartoktól és a terjedelme
sebb erdők belsejétől —, egyedül a fehér- és szürkenyárat ta
láljuk olyan fának, amely itt-ott magról magától szaporodik, 
terjed, de ez is csak az üdébb talajú helyeken. Ez azt jelenti, 
hogy az erdei fák jó tenyészetének feltételei az Alföldön egy
általán nincsenek meg. Annyira hiányzik ez, hogy pl. az Al
földön őshonos kocsányostölgy is csak az Alföld peremén (Szat- 
márban) újítható fel magról természetes úton." Mert ,,a vizek 
elvonásával szárazabbá vált talaj és levegő mellett a tölgy mag
ról már nem tud felújulni“. „Pedig az Alföldön a tölgy volna 
az az egyedüli fafaj, amelyikből (és hűséges kísérőjéből: a szil
ből) itt állandó (örök) erdőt lehetne fenntartani.“ Ehhez nin
csen mit hozzátennünk!

Az 50-es, ill. 80-as és a 100-as görbe közötti területen jele
nik meg a Quercus cerris, Carpinus betulus, Betula verrucosa,> 
Salix caprea, Populus tremula. Ezek közül az Alföldön csak 
a csernek és a gyertyánnak, a Nyírségen meg a nyírnek van állo
mányalkotó jelentősége.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



85

A gyertyán elterjedése kétségkívül elkerüli az Alföld kö
zepét, és így van alsó, ill. éghajlati vízszintes elterjedési határa, - 
amit valószínűleg ugyanazon éghajlati elem értéke von meg, mint 
a bükkét. Általános elterjedési köréből kitűnően — bár a 
bükknél mélyebben — egészen a Krim-félszigetig benyúlik Orosz
országba, a steppevidékre, akár a Román Alföldre, már nem 
jut el. Mivel német vélemény szerint a szárazságot aránylag 
jól tűri, valószínű, hogy ha a bükknél kevésbbé is, de a konti- 
nentalitás szélsőségei iránt érzékeny. E mellett szól a gyertyán 
egész külső megjelenése, vékony kérge ellentétben áll a száraz
földiségi fajok durva, párás kérgével, rügye a szélsőséges vi
dékek fáinak rügyével szemben alig védett. Hazai előfordulá
sára mindenesetre jellemző, hogy a szlavóniai ártéren még jól 
érzi magát, de kerüli az Alföld központjának hasonló termő
helyeit.

A hazai erdőtenyészetre olyan jellemző cserfa elterjedési 
viszonyai is csak úgy érthetők meg, ha feltételezzük, hogy az 
Alföld központja az erdőtenyészetre különlegesen kedvezőtlen. 
Egyébként érthetetlen lenne, hogy dombvidékeinknek és mele
gebb előhegységeinknek ősi fája, amely ezeket a termőhelyeket 
— a Bodrogköz—Avas vonaltól északkeletre eső területek ki
vételével — mindenütt felkeresi, éppen az Alföld közepét kerüli 
el. Igaz, hogy előbbi előfordulási helyein sem szereti a lapokat, 
a völgyfenekeket, a fagyzugokat. A nyírnek az Alföld egyes helyi 
termőhelyeihez való ragaszkodásáról meg már részletesen meg
emlékeztem.

A 100-as görbe határán és ezen túl, sorban megjelennek 
azok a fafajok, amelyek az Alföld megfelelő szomszédságában 
az erdőket alkotják, míg elérjük a bükktenyészet határát, ahol a 
középeurópai fafajok uralma kezdődik. Itt azonban megtaláljuk 
az éghajlatnak középeurópai párhuzamait, és evvel az erdőte
nyészeti és művelési eljárások közösségét is.

Az Alföld közepét a bükktenyészet alsó határán belüli főbb 
fafajaink közül a legmesszebbre elkerüli a kocsánytalan tölgy. 
Míg a bükk a 150-es nyári görbén belül sem fordul elő, a ko
csánytalan tölgy szórványos előfordulásával éppen csak érinti 
a 100-as görbét; alföldi előfordulása tulajdonképpen a Nyírség, 
Ung, Bereg, Szatmár síkjaira és a Bácska dunai felére szorít-
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kozik. Bár rendesen hegyvidéki fának mondjuk, utóbbi megje
lenésével az Alföld átlagos tszf. magasságánál mélyebb pontot 
foglal el, a hegyekbe meg csak 80 m-rel hatol magasabbra, mint 
az optimumát az ártereken is megtaláló kocsányos tölgy. Ezért 
nem fejezhetjük ki az Alföld felőli alsó elterjedési határát egy
szerűen a tszf. magassággal, hanem azt kell mondanunk, hogy 
van szélső, az alföldi éghajlat megszabta határa, és ez azonos 
jellegű azzal a szélső, keleti elterjedését jelző határral, amelyet 
a kelet szárazföldi éghajlata jelöl ki számára.

A 100-as görbe körül jelennek meg azok az inkább a délibb 
és keletibb vidékekre jellegzetes fák, amelyeknek erdeinkben 
való szerepével magyarázza jórészt növényföldrajzunk azok 
pontusi jellemét. Ezek együttes tárgyalása azért érdekes, mert 
elterjedési viszonyaik között sajátos és a hazai cserrel nagyjá
ban egyező párhuzamokat észlelhetünk.

Négy olyan fáról van szó, amelyeknek északi szélső elterje
dése esik a Kárpátok medencéjébe. Ezek a fák a Quercus lanu
ginosa és a Q. conferta, a Fraxinus ornus és a Tilia tomentosa. 
Az első háromról Fekete művének adataiból határozottan meg
állapíthatjuk, hogy azok északi szélső elterjedésükben a legme
legebb, sőt legszárazabb termőhelyeket foglalják el, továbbá, 
hogy mind a négy fafaj már a Nagy-Magyarország területére eső 
délibb előfordulásánál termőhelyben kevésbbé válogatós, vagyis, 
amint nagyobb mennyiségű légköri meleget élvez, kevésbbé 
ragaszkodik a meleg talajokhoz. Ez eddig természetes is. De 
ezekután joggal várhatnók ezeknek a fáknak legmelegebb vidé
künkön, az Alföldön való szereplését, hiszen mindannyinak 
északi határa eléri legalább az Alföld közepének földrajzi szé
lességét.

Mégis a molyhostölgy a monori, bácskai és delibláti 
szórványos előfordulási határállomásain belül fekvő Alföldet 
teljesen elkerüli; a magyar tölgy elterjedése a Dráva-toroktól az 
Érmellékíg átugorja az Alföldet; a virágos kőris és az ezüsthárs 
elterjedési vonala is megszakad az Alföld felett, az előbbié 
Diósgyőr és Nagyvárad között, az utóbbié pedig a Balaton és a 
bihari Bagamér között. E mellett figyelemreméltó az a körül
mény is, hogy ezek a fafajok még előfordulásuk szélső vidékein
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sem szívesen ereszkednek le az Alföld szintjére, hanem a domb
vidékek oldalain és tetőin helyezkednek el.

Ebből kitünően ezek az általában délkeletíbb vidékekre jel
lemző fák hazai, északi előfordulásuk területén bármennyire igé
nyelik is a melegebb termőhelyeket, mégis elkerülik az Alföldet, 
hazánk legmelegebb területét, pontosabban annak központos, leg
aszályosabb és legszárazföldibb, vagyis éghaj latilag legkedve
zőtlenebb részét. Igaz, hogy ezenfelül az Alföld egyik éghajlati- 
lag legkedvezőbb vidékén, annak északkeleti csúcsán sem talál
hatók fel, ez azonban ennek a vidéknek viszonylagosan hűvösebb 
voltával magyarázható, hiszen ezt még a cser is elkerüli, amint 
elterjedésével a Bodrogközről az Avasmellékre ugrik át.

Az Alföld egyes vidékei között fennálló éghajlati és 
növény földrajzi különbségek.

Az Alföld fátlan jellemét majd egy évszázaddal ezelőtt tisz
tábban láttuk, mint ma, különösen, ha tekintetbe vesszük az 
akkori éghajlati ismereteket. Ezt Rapaics is hajlandó lenne elis
merni, ha az Alföld egyes vidékeinek különböző éghajlata lenne, 
de szerinte az ország klímatérképe az Alföldön nem ismer semmi 
olyan határvonalat, amelynek alapján az Alföldön bizonyos ré- 88' 
székét a többiektől megkülönböztethetnénk. Jelentéktelennek 
tartja a Deliblát és a Nyírség közötti 1'9 C°-os évi középhőmér- 
séklet-különbséget, tagadja, hogy a csapadékviszonyok mások a 70. 
Tíszatájon, mint egyebütt az Alföldön, vagy éppen az Alföld 12k 0 
szélén. Bár ebben is téved, még nagyobb hibája, hogy nem ér- 68. 
tékeli az egyes éghajlati elemeknek szerinte csekély értékű kü- 37 °- 
lönbségeit, mert ez sem lehet magyarázata annak a különbség
nek, amely a vegetáció szempontjából a delibláti homokpuszták, 
meg a debreceni tölgyerdők területén látható.

Pedig éghajlattanunk mindig hangoztatta az Alföld északi 
és déli része közötti különbségeket, kiemelte az Alföld köz
pontjának mostoha éghajlatát. Legújabban meg Hajósy álla
pítja meg az egyes vidékek közötti csapadékkülönbségeket, ami- 32. 
nek alapján Réthly még tovább megy, úgyhogy különösen az 
Alföld központjára vonatkozó megállapításai éghajlati irodal
munkban egyedülállók. „Nagyon lehetséges, hogy steppeszerű
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éghajlatnak megfelelő évek forduljanak elő az Alföldön,“ amit 
az utolsó 30 évnek az évi 400 mm-en aluli csapadékösszegekre 
vonatkozó példái igazolnak; továbbá ugyanezen vidék kánikulai 
hőségét jellemzi, hogy itt „olyan hőtárolás lehetséges, amilyen
hez hasonló sehol hazánkban nincsen;“ hozzátehetjük, hogy még 
kevésbbé a tőlünk nyugatra fekvő területeken!

Ha a csapadéknak és a hőmennyiségnek ezt a két adatát egy
mással kapcsolatban képzeljük el, úgy ennek a vidéknek a fát- 
lanságát egyedül éghajlati okokkal is indokolhatjuk. Nem igen 
vitathatjuk Kerner azon felfogásának jogosultságát sem, hogy a 
fatenyészet akadálya a rövid időszakonként rendszeresen, ha 
nem is éppen pontosan öt évente, ismétlődő nyári aszály, külö
nösen, ha még azt is tekintetbe vesszük, hogy Szerep példája sze
rint az átlagosnál tizenháromévente előforduló csekélyebb évi 
csapadékkal szemben az Alföld közepén a nyár csapadéka tizen
hétszer volt az átlagnál szegényebb.

Az egyes éghajlati elemeknek a növényt enyészet igényei
nek megfelelő rendszer szerint való feldolgozása, amint éghajlati 
térképünk általános tárgyalása mutatta, a Kárpátok medencéjé
nek sokkal részletesebb és jellemzőbb beosztását adja, mint 
aminőt az általános klimatológia rendszere nyújt. Mivel továbbá 
éppen az Alföldre különlegesen áll az a szabály, hogy a száraz
földiség és az aszály egymással kapcsolatban és arányban je
lenik meg, azért előre várhatóan éppen itt érvényesülnek a vá
lasztott rendszer előnyei. Áll ez különben a Kis-Alföld keleti, 
nagyobb felére is, mert ennék a keleti fele a szárazföldibb, és 
Hajósy szerint „a Kis-Alföld legszárazabb tájai a Szigetközben 
és Győrtől keletre terülnek el.“

Éghajlati térképünk szerint az erdőtenyészetre legkedvezőt
lenebb az Alföld közepe, a Közép-Tisza melléke, amely ebben a 
tekintetben az Alföld többi részétől elválasztható. Mégis, mint 
a fatenyészetre legkedvezőbb vidéknek, legélesebben elválik a 
Nyírségnek a legnagyobb magyar puszta, a Hortobágy, felőli 
határa. A Nyírség egyrészt a Keleti-Kárpátok kontinentális 
árnyékában fekszik, másrészt itt csapódik le rendesen torlódási 
esők alakjában az Alföld felett elvonuló felhők vízpárája, amint 
azokat a délnyugati szelek beszorítják az annak központjától 
legmesszebb eső és a magaslatok közrefogta zsákutcába. Gya-
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koriak itt a vidéket megülő állomásozó esők is, úgyhogy a csa
padék kedvező évi eloszlását biztosítja annak a júliusi, sőt a jú
lius—augusztusi csúcsértéke.

Kedvező éghajlatú az Alföldnek dél felé folytatódó keleti 
peremsíksága, ha annak szélessége csekély is, nagyjában a 
Nyírségnél tárgyalt okok miatt, de talán kevésbbé kifejezett 
mértékben. Az Alföld keleti peremén sajnos, nélkülözzük a 
megbízható magaslati megfigyelési állomásokat, viszont az itteni 
síkságiak megfelelő száma miatt a Maros mellékén, az Arad, il
letve Pécska és Nagylak között, főleg a szárazföldiség szem
pontjából észlelhető éles elkülönülést megbízhatónak kell tekin
tenem. Hasonlóan csekély távolságon belül hirtelen kedvezőbb 
az éghajlat a Delibláton annak keleti része felé.

Az Alföld délnyugati sarkában, a bácskai Duna-szögletben, 
is, a tszf. magassághoz viszonyítva már határozottan jó az ég
hajlat. Ez a terület egyrészt messze fekszik az ázsiai szárazföl
diségi központtól, másrészt pedig úgy tűnik fel, mintha a medi
terrán jellegű szárazföldiségnek mecseki árnyékában helyez
kedne el és e mellett csapadéka Bajától kezdve dél felé erősen 
növekszik. Az éghajlat fokozatosan mind kedvezőbb a szomszé
dos Drávatorkolat felé, Szabadka környéke ellenben már na
gyon érzi az Alföld hatását. Végül aránylag kedvező éghajlatú 
vidék Budapest közvetlen környékének keskeny alföldi sávja.

Viszont az Alföld peremének földrajzi fekvéséhez képest 
éghajlati szempontból aránylag kedvezőtlen vidékei a Dunántúli 
Mezőség és a Rima melléke. Az előbbi területre legalább a csa
padékot illetően Hajósy a Magyar Középhegység főnhatását 
említi fel és az utóbbi vidék mélyebb területeinek kedvezőtlen 
csapadékviszonyairól is megemlékezik, ha azokat nem is indo
kolja. A Rimamellék viszonylag kedvezőtlen éghajlatának a 
magyarázata valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy az 
Északkeleti Kárpátok alatti síkság feltűnően kedvező éghajlati 
viszonyaival ellentétben a szemben fekvő Eperjes—Tokaji hegy
láncnak különösen a nyara erősen kontinentális. Ennek a vo
nulatnak déli és délnyugati kitettségeit, a Hegyaljától a Simon
ka ig egyrészt érik a keleti száraz szelek, másrészt úgy tűnik 
fel, mintha azok a nyugati szelek árnyékában feküdnének.

Az Alföld fátlan jellegét valló természettudósaink, amint
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láttuk, az erdőtlenség okául az éghajlatnak a csiranövények fej
lődésére kedvezőtlen hatását hozzák fel. Ezt az érvet még a 
tágabb értelemben vett Alföldre is elfogadhatjuk.

Az Alföld hazánk legszárazföldibb és legaszályosabb 
területe. Az utóbbit éghajlattanunk is legjellegzetesebb tulajdon
ságának tartja, bár méltán szerepeltethetnők ugyanígy annak 
szárazföldiségét is. Ennek következménye a hőmérséklet évi és 
napi nagymértékű íngása, sőt részben a csapadék bizonytalan
sága és egyszeri mennyiségének változatossága is. Ezeket a je
lenségeket már a makroéghajlat is észleli.

Ehhez jön azonban a talajmenti levegő és a legfelsőbb ta
lajréteg mikroéghajlati végletes felmelegedésének és kiszáradá
sának esetleg csak rövid időszakos, de gyakran változó lehető
sége is; a talaj hőmérséklete a napi 50°-os ingás mellett 66°-ra 
is emelkedhetik. Ez pedig lehetetlenné teszi a magvak csírázá
sát, vagy ennek szerencsés megtörténte után a kikelő zsenge nö
vénypalánták életét. Még az Alföld központján kívül eső és 
gondozott csemetekertekben is gyakori, hogy a takarás nélküli, 
még meg nem fásodott csemeték a föld színén keskeny gyűrű 
alakjában megperzselődnek és elszáradva lekonyulnak. Pedig 
ez a veszély legalább a négy nyári hónap bármelyik napján fe
nyeget bennünket, főleg a nyár első felében, a csemeték zsenge 
korában.

Az Alföld egyes éghajlati vidékeinek megfelelően a nö
vényföldrajz is megkülönbözteti annak flóra járásait. Ezek külső 
határait az Alföld peremén, az első emelkedések lábánál jelöli 
meg és közöttük Tuzson szerint éppen a tiszai az, amelynek „me
zőségei leginkább közelítik meg a steppe fogalmát“. Jávorka sze
rint „az Alföldre, különösen a széleire és a nagyobb folyók men
tén a szomszédos hegyvidékről igen számos növény vándorol le, 
ezért különösen a délkeleti, északkeleti és a nyugati részek fló
rája egymástól meglehetősen elütő.“ Külön kiemeli az eltérő 
jellegükkel kiváló delibláti homokpusztaságot ésazala—somogyi 
sík és halmos erdővidéket; az előbbi az aldunai flóra járáshoz 
tartozik, az utóbbi pedig az illír flóraterület felöli átmenetnek 
tekinthető. A nyár éghajlati térképe szerint nyilvánvalóan az 
éghajlatilag rokon vidékek között jelentkezik a környezettel való 
szorosabb kapcsolat, és különösen ott, ahol a lapályok éghajlata
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is legközelebb áll a környező magaslatokéhoz, amint tényleg nem 
válik el élesen éghajlati térképeink szerint pl. a Deliblát dél
kelet és a Somogyság dél felé.

Az Alföld növényföldrajzát, főleg fás voltára való tekin
tettel a legáltalánosabb vonalakkal talán a következőképpen vá
zolhatnék. A Közép-Tisza melléke, elsősorban balpartjával, a 
leginkább mezőségi jellegű terület s mint ilyen a legközelebbi 
rokona a steppének; innen bármelyik égtáj felé haladva, mind 
fásabb területekre találunk, amelyek különlegesebb növényzetü
ket a hátterükben fekvő növényföldrajzi vidékekből kapják. 
Ennek megfelelően az Alföld különböző égtájak felé eső részei 
között tényleg élénk különbségeket észlelünk hol a kontinentá
lis, hol a csapadéki viszonyokban. A makroéghajlat és a növény
zet közötti párhuzamokat bizonyára még tovább fejleszthetnők, 
ha az Alföld egyes részeire és szomszédságukra az éghajlatnak 
azon évszakbeli — pl. tavaszi vagy őszi — tényezőit is párhu
zamba állítanók, amelyekben az illető területek között a növény
földrajzi kapcsolatok is a legfeltűnőbbek.

*

A továbbiakban célunknak megfelelően, az erdőtenyészetre 
való tekintettel az Alföldön belüli növénytenyészeti különbségek 
felvételének jogosultságát fafajaink elterjedési viszonyaival 
igazoljuk.

Talán merészségnek tetszik, hogy néhány fafaj elterjedési 
körének éghajlati feltételeiből növény földrajzi következtetése
ket vonjunk le, mégis felbátorít erre az, hogy növényföldrajzunk 
tanítása szerint az Ős-Mátra lejtőinek „erdőségei jórészt bizo
nyára ősi helyüköú állanak ma is, és nem voltak a kényszerű 
vándorlásnak annyira kitéve, mint a füvek“, másrészt az erdő 
tenyészeti feltételeiről mégis csak többet tudunk, mint a gyom
növényekéiről.

A bükk elterjedési viszonyainak az éghajlattól való függését 
számszerűen igazoltuk, és evvel kitűntek az Alföld körüli vidékek 
közötti rejtett éghajlati ellentétek is. A bükk határairól elindulva 
és az Alföld központja felé menetelve, mind újabb, kedvezőt
lenebb éghajlati határokat érintünk, amelyekkel mind újabb és 
újabb fanemek veszítik el tenyészeti feltéteiket. Végre elér-
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jük az Alföld közepének azt a területét, amelyen az ártéri erdők 
fanemein kívül más őshonos fát nem találunk, mint a homok si
lány fejlőd ésű fehérnyárfáját.

Az Alföld fátlanságának művelődéstörténelmi magyarázata 
azonban az éghajlati különbségek jelentőségének elhanyagolása 
miatt olyan következtetésekre jut, hogy „feltétlenül emberi be
folyás nyilvánul meg a kultúrtáj, tölgytáj és bükktáj elkülönü
lésében, az emberi kultúra régi hatásának kiküszöbölése nélkül 
... a tájak csak egymás mellé rendelt formációk lennének.“ 
Ennek a tételnek a tarthatatlanságát még különleges éghajlati 
adataink nélkül is felesleges vitatnunk. Mennyire másként ítéli 
meg ezt a kérdést pl. gr. Teleki: „A növényzet hű tükre a klímá
nak a nagy zonális különbségektől a mikroklíma legapróbb vál
tozatosságáig.“ De erdészeti irodalmunk is mindig hasonló né
zetet vallott!

Fekete—Blatthny szerint az Alföld „perifériái korántsem 
mutatják azokat a jellegeket, mint belső részei. Ezért van az, 
hogy a ... középeurópai fák és cserjék a perifériákon teleped
nek meg legfőképpen.“ A perifériák összes erdős területeit ott 
találjuk meg, ahol az éghajlat leginkább tér el az Alföld köz
pontjának éghajlatától és a helyi vízellátási viszonyok is jók. 
Ennek legjobb bizonyítékául „ott van a fás növényzetéről egykor 
híres Nyírség“, ahol a síkon is megjelennek a középhegységekre 
jellemző fáink, továbbá a Tisza itteni jobbparti lapálya, ahol a 
„bükk közvetlen az Alföld pereméig száll le." Ez a legtalálóbb 
példája annak, hogy síksági erdőtenyészetünk magyarázatára 
nem kell a geológiai, az ősiségi, a környezeti, a fafajvándorlási 
feltevésekhez fordulnunk, elégséges az éghajlati indokolás, ha 
meggondoljuk, hogy a 128 m tszf. magasságú Ungvárnak csak
nem ugyanazon éghajlati állandói vannak, akár az egész tenyé
szeti időszak, akár a nyár viszonyait vesszük is tekintetbe^, mint 
a 443 m magas Aknarahónak, a 371 m magas Besztercebányá
nak, vagy a 611 m magas Borostyánkőnek.

Az. Alföld keleti keskeny peremére ugyancsak lehúzódik 
legtöbb „hegyi“ fafajunk, mert azok itt is, bár az előbbinél ki
sebb mértékben, megtalálják éghajlati feltételeiket, sőt kedvező 
vízellátási viszonyaikat is. (A Kőrösök melléke.) Az Alföld dél
keleti felének éghajlata ugyancsak nem fagyilkos, még a De-
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líbláton sem és főleg nem ennek keleti felén, „amely sivatagnak 
és fátlannak még eredetileg sem mondható“. Központos részei
nek magas, meredek homokbuckák bezárta szűk völgyeiben és 
északi lejtőin sem csak azért találjuk fel a régi erdők marad
ványait, mert „itt a növényzet bántatlanul fejlődhetik, embertől, 
állattól nem szenved“, hanem azért is, mert itt az erdő a Kossava 
szélárnyékában kedvezőbb éghajlatot élvez. Erdőtenyészetének 
őshonosságát igazolják az ott található fanemek, amelyek mind 
olyanok, hogy a velük való régi mesterséges erdősítés, a tölgyek 
kivételével, éppen nem valószínű. A Bégamellék, a Szerémség, 
sőt a Dráva torkolatvidékének erdei sem tisztán ártéri jelle
gűek, mert összetételük kialakulásában az aránylag kedvező ég
hajlati viszonyoknak is van szerepük. A növényföldrajz szerint a 
Bácska dunamelléki fele kiesik a Kerner-féle erdőtlen Alföld
ből, mert virágzó erdő- és fatenyészete van, ellenben északkeleti 
fele már közel esik az erdőtlenséghez. Ennek megfelelően — 
amint láttuk — a Bácska két felének éghajlata is erősen eltér 
egymástól.

Alföldfásító szakembereink még a szorosabb értelemben vett 
Alföld területén belül is észlelnek vidékenkénti növény-, külö
nösen fatenyészeti különbségeket, főleg a homokon. A Duna— 
Tisza közét fásító Kiss elsősorban megállapítja, hogy a „legjobb- 
minőségű homok a nyírségiek, kevésbbé jók a deliblátiak s a 
legrosszabbak a Duna—Tisza-közi buckás homokterületek,“ ami 
nyilvánvalóan megfelel éghaj lat jósági sorrendünknek; „de“ — 
mondja tovább — „ezen utóbbi területek is osztályozhatók, bár 
okát alig lehet megmagyarázni“. A legrosszabbak a Szeged— 
Szabadka és Csongrád közötti részek, amelyek nélkülözik a 
cserjetenyészetet, az ezektől északra, nyugatra, délre fekvő te
rületeken már megtaláljuk a borókát, borbolyát, galagonyát, kö
kényt és a fagyait, aminek jelentőségére jellemző, hogy „a de
libláti homokon végül 31 cserjeféleség fordul elő“.

Bármennyire vázlatos is éghajlati térképünk, nem lehet még 
ennél — a tisztán természeti viszonyok megfigyelésén alapuló — 
aprólékos osztályozásnál sem az 50-es görbének jelentőségét 
tagadni. Bár Kiss szerint az eltérések okára nincsen elfogadható 
magyarázatunk, tulajdonképpen maga is megtalálta az okot, csak 
nem elsősorban hangsúlyozza az éghajlatot, amikor azt mondja,
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hogy: ,,A homoktalajok ... tulajdonsága függ azon hegyek, te
rületek talaj minőségétől, amelyekből képződtek s másrészt az 
illető vidék klimatikus viszonyaitól s a talajvíz magasságától és 
ennek kilengéseitől.“ Ezekiután feltehetjük, hogy annak is az ég
hajlat az oka, hogy a hajdúsági és a nyírségi homok ugyancsak 
szerinte „egész terjedelmében kötöttebb és erőteljesebb, mint az 
alföldi homok“, és hogy „mint igen figyelemreméltó különbséget“ 
megállapíthatta amott „az alföldi homokrészleteken majdnem 
mindig otthonos szikrétegeknek ritkább előfordulását“,

Az Alföld északi felében gazdálkodó erdészeink hasonlóan 
meglátják az erdőtenyészeti lehetőségeknek az éghajlati adottsá
goktól való függését. így pl. Béky, aki pedig saját vallomása sze
rint, amikor hosszú hegyvidéki szolgálata után az Alföldre érke
zett, hajlandó lett volna azt, mint mások is, erdészeti vonatkozá
sában egyöntetű területnek tekinteni. Az erdőtenyészet szem
pontjából célszerűnek véli az Alföld három övre való osztását:
I. északkeleti részre a tokaj—berettyóújfalui vonalig; II. az 
előbbitől a vámosgyörk—makói vonalig; és III. az előbbitől nyu
gatra eső részre. Beosztása érdekes, mert ha a középső vonalá
val Vámosgyörköt Kecskeméttel kötötte volna össze, akkor a 
középső sávba éppen az 50-es görbe határolta terület esne. 
Béky a három zónát a következőképpen jellemzi: „Az I.-nek 
éghajlata leghűvösebb; homokja legtermékenyebb; szikje alig 
van; csak szódás semlyékei; a levegője mérsékelten párás. A
II. éghajlata meleg és száraz; homokja kevés; itt vannak a ter
jedelmes szikesek; a levegője nagyon száraz. A III. éghajlata 
még melegebb, de nem olyan száraz, mint a Ill.-é, a homokja 
gyengébb termőerejű; itt van a sok szódás semlyék; a levegő pá
ratartalma mérsékelt. A fatenyészetre általában legkedvezőbb 
az I., kevésbbé kedvező a III., és a legkedvezőtlenebb a II. zóna.“

Erdészeinknek ez a felfogása éppen úgy megközelíti az Al
földnek természeti viszonyain alapuló részletes beosztását, mint 
a növényföldrajz. Az utóbbi is megkülönbözteti egymástól a ho
moki flóra alapján az Alföld három nagy homokterületének kü
lönállását. Ezek a Duna—Tisza közének legnagyobb része, a 
Nyírség és a Deliblát, másodsorban a kisebbek a Heves—bor
sodiak, a győrkörnyéki és a kisalföldiek, a somogyiak és a mor- 
vamezeiek. Ezek mindegyikéről megállapítja a szomszédságuk-
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kai való többé-kevésbbé erős kapcsolatokat, de arra a kérdésre 
már inkább az erdészeti irodalomtól várhatunk feleletet, vájjon 
milyen a különbség közöttük fatenyészeti szempontból?

A növényföldrajz újabban sokat foglalkozik a növény szö
vetkezetek szociológiai alapokon való felvételével és rendszerbe 
foglalásával. A magyar erdészet, elsősorban Kiss felismerte 
ennek gyakorlati jelentőségét és ezen az alapon osztályozta a 
homoki termőhelyeket. Azonban ezen a téren is jelentkeznek a 
növényföldrajz és az éghajlattan közötti szükségszerű kapcso
latok. Ugyanis a növényföldrajznak ez az ága sem nélkülözheti 
az éghajlati alapokat, mert ezer meg ezer felvételét előrelátha
tóan csakis éghajlati alapokon rendszerezheti, ha fel is tételez
zük az egyes növényföldrajzi vidékeken belül a különböző ter
mőhelyek későbbi, részletes mikroéghajlati megfigyelését. Az 
Alföld természeti viszonyai olyan nagyarányúan változatosak, 
hogy annak egyik ágazatában sem lehet az éghajlati alapok se
gítsége nélkül tájékozódni. Bármely téren kutatunk, vagy kísér
letezünk, ezekre kell építenünk.

Az Alföld és a peremvidéke közötti kapcsolatok.

Alföldi erdeinknek legfőbb és legértékesebb fája az aláren- 
deltebb jelentőségű mezei szil és magaskőris mellett a kocsá
nyos, vagy mocsári tölgy volt. Ez természetes elterjedési hatá
rainak bizonysága szerint másutt is mélyen, egészen az Uraiig 
behatol a szárazföldi jellegű vidékek belsejébe, és ennek meg
felelően — a kecskeméti homokon végzett megfigyelés szerint 
— feltűnően csekély párolgási értéket mutat. Mégis, ha gyökér
zetével különlegesen nem tudná a csapadékhiányt a kellő meny- 
nyiségben állandóan rendelkezésre álló talajvízkészletből pó
tolni, érthetetlen lenne az, hogy a nálánál xerophytább jellegű 
tölgyek, a molyhos, a magyar és a csertölgy, és ezek kísérő fái, 
a virágos kőris meg az ezüsthárs — amint azt már részletesen 
kifejtettük — az Alföld felé éghajlati szélső elterjedési határo
kat mutatnak.

Azt is nehezen magyarázhatnók meg, hogy az Alföld belse
jében a kedvezőtlenebb éghajlati viszonyok között tenyésző ártéri 
kocsányos tölgy gyönyörű szálerdőket nevelt, holott az előbb fel-
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sorolt fafajok jobb éghajlati viszonyok között ezt az ártéri fejlő
dési fokot nem tudják elérni, sőt az ártéren kívül még a kocsá
nyos tölgy sem. Az erdőknek pusztán a magassági övék szerinti 
osztályozása semmiképpen sem magyarázza meg azt, hogy az 
Alföld ártéri erdei, meg a középhegységek egyaránt kiváló „szál
erdei“ között dombvidékeink száraz oldalainak és tetőinek a 
tengerszint feletti és a földrajzi fekvés szerint is középhelyet 
elfoglaló száraz erdei miért nem képviselik a kettő közötti át
menetet sem a fafaj összetétel, sem a fejlődés szempontjából?

Az egyedüli magyarázat csak az lehet, hogy az Alföld pere
mének dombjain maradványaikban ma is megtalálható elegyes, 
száraz jellegű tölgyerdök képviselik a mezöségröl az erdős vi
dékre való áttérés első, tisztán éghajlati eredetű erdeit és képvi
selhették régen az alföldi peremvidék síkságainak erdei is, de nem 
az ártéri erdők. A peremvidék erdei még előbb és tökéletesebben 
elpusztulhattak, mint az Alföld központjának erdei, hiszen főleg 
itt éltek a történelem előtti idők népei és nem az Alföld köze
pén, azután meg itt alakult ki a városi település övezete is.

Ha az Alföld központjának nem ismerjük el steppe 
jellegét, természeti viszonyaink vizsgálatában ellentmondásokra 
bukkanunk, akárcsak saját bevallása szerint Rapaics is. „Ha Al
földünk tényleg pontusi terület és nem feltétlen erdőtlen, akkor 
nyilvánvaló következtetés, hogy Alföldünkön is a pontusi tölgy
erdő a jellemző.“ Már pedig „el kell ismernünk, hogy szerepük 
a kocsányos tölgyhöz képest határozottan másodrendű s legfel
jebb az Alföld szélein ott, ahol a szomszédos hegyek hatása a 
flórán nagyon feltűnően megnyilatkozik, jutnak ezek a tölgyek, 
főként a szöszös tölgy, jelentékenyebb szerephez."

Ahogy az alföldi éghajlat hatása egészen a bükk megjelené
séig észlelhető, az Alföldre jellemző növényzet határa is — ne
vezzük ezt xerophytának, pontusinak, vagy keletinek — a bük
kösig terjed. Az Alföld központja fátlan és így steppés; szé
lein jelennek meg az első száraz erdők. Az utóbbiaknak ezt a 
jellegét a növényföldrajz is méltányolja. A molyhos tölgy meg
jelenésére jellemző, hogy ennek „a szárazabb és melegebb domb
vidéken, az összefüggő erdők és a mezei táj között látjuk satnya, 
vékony törzseit, vagy elbokrosodó, változatos lombozatú alak
jait.“ „A Delibláton vannak erdőfoltok, amelyek teljesen meg
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felelnek a pontusi lomberdő sajátosságainak, a szöszös tölgy 
meg az ezüsthárs jellemzik s szélükön a pontusi bozót. Bács me
gyében van cser erdőrészlet is,“ sőt, hozzátehetjük, volt kiterjedt 
idős állományú cseres is, pl. a palonai. Egy másik szerző sze
rint a titeli löszön néhány cserje megjelenéséhez a „kombiná
ciók egész láncolatát fűzhetjük, amennyiben — miként tudjuk 
— úgy nálunk (Eger, Deliblát), mint külföldön (Dobrogea, Orosz
ország) ezek a steppeerdőknek jellemző növényei a steppe felőli 
oldalon." Hasonló jellegűek) az Alföldnek az Ős-Mátra alatti 
dombvidékén, meg az Alföld keleti peremvidékének oldalain elő
forduló és az utóbbi esetben különlegesen a magyar tölggyel 
jellegzett erdeink.

A fátlan Alföld és szárazerdejü peremvidéke között számos 
termőhelyi párhuzamot találunk. Mivel az alföldi éghajlat ha
tása alatt álló területeken az erdőtenyészet kialakulása a makro
éghajlat mellett a helyi vízellátás függvénye, azért érthető, hogy 
ugyanazon makroéghajlatú területeken belül a növény tenyészet 
elosztódását mind az Alföldön, mind peremvidékén a vízellátási 
viszonyok szabályozzák és ezeknek döntő befolyásuk van a 
míkroéghajlat kialakulására.

A vízellátással kapcsolatos termőhelyi elkülönülés legéle
sebb az alföldi homokon. Az egyik forrás szerint: „A víz tükré
től a bucka ormáig nagy az út, és minden arasznyi emelkedéssel 
távolodunk a talajvíz színétől, és minden ilyen arasznyi távolo
dás kirekeszt egy csomó növényt és nyújt megélhetést mások
nak." Egy másik szerző szerint: ,,A többé-kevésbbé homogén 
alapanyagú buckák növényszövetkezeteinek az altalajvíztől szá
mított magasság szerinti eloszlása, illetve fellépése határozott 
szabályszerűséget mutat."

Az Alföld peremének dombvidékén tölgyeink hasonlókép
pen a helyi éghajlattól függően helyezkednek el. A nyugati ol
dal lőszvidékein 100 m viszonylagos szintkülönbségen belül a 
laposokat a kocsányos tölgy foglalja el, az üde északi lejtőkön 
és az észak felé nyilt, hosszú völgyvonulatokban megjelenik a ko
csánytalan tölgy, a dombok száraz oldalai a csert uralják, végül 
a legmagasabb, keskeny dombéleken és a legszárazabb termő
helyeken csaknem elegyetlen a molyhos tölgy. A kocsányostölgy 
kísérő fái a gyertyán és a mezei szil. (A vízmellékek és berkek
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régi puhafaerdeít ma már hiába keressük, amint a többi termő
helyek puhafáira is már csak nyomaikból következtethetünk.) A 
kocsánytálán tölgy éghaj latilag legjobb termőhelyein megjelen
nek a bükk első nyomai, az előbbinek és a csernek érintkezési 
pontjain elegyedik az ezüsthárs némi kislevelűvel, a cser és a 
molyhos tölgy között végül a virágos kőris találja meg létfel
tételeit.

Az Alföld keleti felén kissé kedvezőbb éghajlati viszonyok 
között a tölgyek termőhelyi igényeit lényegében hasonlóan írja 
le Földes és Nagy. ,,A völgy fenéket kocsányostölgy borította, ezt 
a száraztalajú dombok oldalain a kocsánytalan tölgy váltotta 
fel s a még verőfényesebb, a déli nap hevének nagyobb mérték
ben kitett hegyéleken és dombhátakon pedig a kocsánytalan tölgy 
is eltűnt s helyét a magyar és a csertölgy foglalta el.“ A termő
hely és a fafajok közötti hasonló kapcsolatok valószerűségét iga
zolja az a tény is, hogy a Simonkay ismertette tölgykorcsok és 
kereszteződések az illető tőfajok közötti termőhelyeken jelen
nek meg.

Ha a hazai tölgyt enyészet kísérő fáival együtt ugyanazon 
a területen szigorú következetességgel választja ki megfelelő 
termőhelyeit, úgy nem állíthatjuk azt, hogy az Alföld természeti 
viszonyai a hazai tölgyöv fafajainak általában kedveznek. Azt 
ellenben igen, hogy hazánknak a bükktenyészet övezte területén 
belüli délibb fekvésű erdeit jellemzi az általánosan megkülönböz
tetett ötféle tölgy együttes megjelenése, de ezek közül a fátlan 

~Alföld belsejét egyedül a kocsányostölgy keresi fel a folyók ár
tereinek mentén.

Az erdőművelés kiválóan értékeli az egyes kitettségek kö
zötti különbségeket és méltán. Amint azonban a faállomány 
összetételében és növekvési viszonyaiban jelentkező különb
ségeket a hegyvidéken mindig méltányoltuk, és ezeket főleg 
a meleg kedvező hatásának tudtuk be, hasonlóképpen még a 
legalacsonyabb dombvidéken sem hanyagolhatjuk el az üde 
és száraz fekvések közötti különbségeket, ha itt kedvezőknek 
ellenkezőleg a hűvös viszonylatokat találjuk.

Bármelyik oldaláról közelítjük meg az Alföld felől pl. az 
Ős-Mátrát, és pedig akár a bakonyi, akár a mátrai részen, a 
meleg és száraz oldalakon felkapaszkodva, a molyhos tölgy,
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virágos kőris és ezüst hárssal jellegzett silány, ritka, főleg 
csenevész sár jakból összetevődő erdőkben a mesterséges állo
mányátalakítás kudarcain szomorkodunk. Viszont, amint átlép
jük a gerincvonalat, az előbbitől pár száz lépésnyire az ellen
kező kitettségekben már más állományokba, a nyír és korai 
juhar előfordulásával, sőt a bükk nyomaival jellemzett tölgye
sekbe érünk, és ugyanazon kezelés mellett szép fiatalosok fejlő
désében gyönyörködhetünk.

Utunk első szakaszában azonban az erdőművelő szeme még 
sivárabb alakulatokat is talál.

Az Alföld peremvidékének legkedvezőtlenebb erdőtermő
helyeit csak egy lépés választja el a teljesen erdőtlen foltoktól. 
Borbás az Alföldre hanyatló hegylejtőknek, főleg a bortermelés 
övébe eső verőfényes lejtőknek eredeti növény tenyészetét a cser- 
jevegetációban látja. „Figyelmet érdemlő analógia, hogy a ha
vastető alatt is berek (a törpefenyőé) zárja be a fás növények 
terjedésének felső határát; az Alföld mély síkjának a szomszéd 
lejtők felé szintén a cserjevegetácíó a körülfoglaló öve.“ Ezek a 
termőhelyek az Ős-Mátrában a kopasz szikla, főleg a mészkő, 
amelynek megfelelő példáit az Alföld és az Ős-Mátra között 
fekvő lőszvidék oldalainak alig-alig beerdősíthető, önként tehát 
még kevésbbé erdősülő foltjaiban is megtaláljuk. Ezek a cserjés 
és kopasz területek növényföldrajzi vonatkozásban igazolják azt, 
hogy makroéghaj latilag erdős területeken is előfordulhatnak — 
bizonyára rossz helyi vízgazdálkodásuk miatt — erdőtlen foltok.

Gr. Teleki szerint az Alföld nyugati szélének löszdombvi
dékén és a somogyi homokon nem igen volt erdő. Itt a keleti 
klímahatások a kőzet és a talajviszonyok változatossága mellett 
sűrűn teremthettek tisztásokat. Itt is parkerdő lehetett.

A lőszvidékre vonatkozó megállapítását elfogadhatjuk; a 
somogyi homokra vonatkozót azonban éghajlati megállapításaink 
nem igazolják. A kőzet és talajviszonyok helyett meg inkább 
a vízellátás változatosságára hivatkozhatnánk.

Amint az Alföld és az eredeti steppevidék éghajlata között 
az eltérés csak fokozati, ezt az átmenetet megtaláljuk a két 
vidék talajvíztartalmának elosztódási viszonyai között is. A 
steppetalajóknak jellegzetes, állandóan száraz középső rétege 
enyhébb formájában az Alföldön is megtalálható. Ezt a párhu-
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zamot pedig messzebbre is meghúzhatjuk. Amint az Alföld és 
peremvidékének éghajlata között is fokozatos az átmenet, a talaj 
középső száraz rétege a löszvidék oldalain is megjelenik a szá
raz évek aszályos évszakaiban.

Az utóbbiak azok a termőhelyek, ahonnan a legtöbb legel
tetési és vadkárpanaszt halljuk. Anélkül, hogy ezek jelentő
ségét lekicsinyelném, kétségtelen, logy ezeknek a károknak han
goztatására ott nyílik a legtöbb alkalom, ahol a természeti viszo
nyok egyébként sem kedveznek a fatenyészetnek. Az Alföld pe
remvidékén pedig a szőlő legmegfelelőbb termőhelyei ilyenek.

Ha az Alföld peremvidékén valamelyik terület vagy kitettség 
éghajlatát avval az egyedüli szóval jellemezzük, hogy az „szöllő- 
éghajlatú“, és ez alatt azt értjük, hogy azon, vagy annak bizo
nyos kitettségű foltján kiváló bor terem, evvel éghajlatát erdő
tenyészeti szempontból is jellemeztük, mert ezekről a terüle
tekről kizártuk a jó erdőtermőhelyeket. (A tüzes bor ellensége 
az erdőnek, a vinkó már szövetségese.)

Láttuk már, hogy az alföldi homok fatenyészetére a talaj 
minősége csaknem közömbös. A döntő tényező a víz! Ezt a gon
dolatot a peremvidék domboldalaira is áttelepíthetjük, ha az 
ősiség elméletének útját az ellenkező irányában tesszük is meg. 
Első lépésünk a lőszvidékre vezet. Itt semmi okunk sem lehet 
arra, hogy a talaj vegyi összetételének gazdagságában kétel
kedjünk. Mégis azt találjuk, hogy ezen, az erdőtenyészetet már 
teljesen ki nem záró éghajlatú vidéken, a legsilányabb erdő
tenyészet — a csak bokrokkal fedett, vagy egészen tisztás foltok 
— éppen ott jelennek meg, ahol a lőszdombok déli és délnyugati 
fekvései a legmelegebbek, vagy a dombélek a legmeredekebbek 
és így a csapadék vízét elengedik. Önkénytelenül felmerül a 
homokbuckákkal való párhuzamok vonásának gondolata. Ha 
pedig ezek a foltok a lőszdomboknak néha más fekvéseiben je
lennek meg, még mindig hivatkozhatunk az altalaj rétegezett- 
ségéből eredő rossz vízgazdálkodási állapotokra.
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Az Alföld erdőművelésének éghajlati adottságai.

Az újabbkori erdőműveléstan tanítása szerint ennek a tu
dományágnak a fejlődése nemcsak a mind újabb, általános ér
vényű szabályok alkotásától, hanem azoknak a helyi termőhelyi 
viszonyok megokolta alkalmazásától függ. Ha a mezőgazdaságra 
áll az, hogy „a magyar gazda, ha hazánk különböző vidékeinek 
éghajlatát nem ismeri, csak áldozatok árán — súlyos tandíj le
fizetése után — fog különféle vidékeken gazdálkodni,“ úgy még 
inkább megszívlelendő ez az erdőgazdaságban, ahol az erdész a 
jövő részére telepít és elkövette hibáit késő utódai sínylik meg. 
Pedig Közép-Európában éppen hazánk találó példája az arány
lag kis területen feltalálható éghajlati különbségeknek és az 
evvel járó fatenyészeti ellentéteknek s így végeredményében az 
ezek megkívánta különféle gazdálkodási módoknak is.

A növényföldrajz szerint Alföldünkön a kultúrterületeken 
kívül a legélesebben elkülönülő növénytársulások a homok, a 
szik és a vízpartok növényzete. Mivel ezek közül egyrészről a 
legkellemetlenebb szik erdősítése kilátástalan, másrészről a víz
mellékek erdősítési feladatai alig különböznek más, kedvezőbb 
éghajlatú területek hasonló kérdéseitől, szinte természetes, hogy 
a sajátos alfölderdősítés köre elsősorban a homokfásításra szo
rítkozik. És tényleg ez az a terület, amelyen kiváló szakembereink 
egész sorával találkozunk, akik megállapításaikat és eljárásaikat 
már rendszerezni is megkísérelték.

Az Alföld erdőgazdálkodásának első kérdése, vájjon az 
egyáltalán beerdősíthető-e? Erre a feleletet lényegében már 
Kerner megadta, akinek felfogását Magyar után idézem: „Ker
ner ebből a szempontból külön veszi a duna—tiszaközi homokos 
vidéket, ahol a fásítás komolyabb akadályokba nem fog ütközni, 
külön veszi az Alföld perifériáját, melyet szintén fásíthatónak 
tart, míg a centrális részekre, így elsősorban a Tiszántúl szikes 
vidékeire kimondja, hogy itt mindenféle fásítási kísérlet ku
darccal fog végződni, mert steppeklímája van.“ Ezeknek a meg
állapításoknak a lényegét el kell fogadnunk, mert azokat éghaj
lati és növényföldrajzi vizsgálataink mindenben megerősítik.

A legvégletesebb éghajlatú Alföldközpont körül gazdálkodó 
szakemberünk szerint: ,,A Duna—Tisza közötti buckákról régen
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azt hitték, hogy azok beerdősíthetetlenek. Ez a felfogás az újabb 
megfigyelések alapján odamódosult, hogy azok csak a termé
szetes úton való beerdősülésre alkalmatlanok.“ Kiss ezek alatt 
azokat a területeket érti, amelyeknek régen sem volt a nyárfán 
kívül fatenyészetük és amelyeket egy emberélet munkájával 
jórészt valóban beerdősített.

A delibláti, az előzővel szemben már kedvezőbb ég
hajlati viszonyok között nagy sikereket felmutató Ajtay sze
rint az ottani ,.homokkötés és fásítás együttvéve sem volt ne
hezebb feladat, mint az alföldfásítás", szerintem az éghajlati 
feltételek mostohasága miatt, szerinte pedig azért, mert az „Al
föld talaja rosszabb, mint a delibláti volt". Már ebből kitűnik, 
hogy az alföldfásítás legnehezebb kérdése a legmostohább éghaj
latú Alföldközpont erdősítése.

Az alfölderdősítés irodalma méltányolja az erdősítés lehető
ségeinek vidékenkénti különbözőségeit, ha az utóbbiak végső 
okának nem is tekinti mindig és kizárólag az éghajlatot. Béky 
azért osztotta fel az Alföldet három övre, mert úgy véli, hogy 
„ha az erdősítésre, az erdőtenyészetre vonatkozó megfigyelésein
ket a három zóna és ezeken belül a homok, szik, szódás és ter
mékeny talaj szerint eszközöljük, megfelelően járunk el arra 
nézve, hogy a mindnyájunk által gyűjtendő tapasztalatokat egy
mással eredményesen összehasonlíthassuk." Evvel Béky tulaj
donképpen — ha közvetve is — szabatosan kifejezte az erdőte
nyésztési eljárások éghajlati alapokra való fektetésének szük
ségességét.

Az alfölderdősítés második kérdésére, a tenyésztendő fa
fajok megválasztására ugyancsak Kiss adja meg a feleletet, ha 
különlegesen a homokra vonatkozó megállapításait a felsorolta 
vidékek szerint a többi termőhelyre is összefoglaljuk. Szavai 
szerint ugyanis: „a homokterületek kezelésének mikéntjére az 
egész országra szóló szabályokat megállapítani nem lehet", más 
és más az uralkodó jellegzetes növénycsoportosulás a delibláti, 
az alföldi, a nyírségi, a dunántúli és más a pozsonyvidéki homok
talajon. Természetes következménye ennek, illetve az ezt elő
idéző tényezők hatásának — hozzátehetjük, elsősorban az ég
hajlatnak — „azután az, hogy a különböző homokvidékeken elő
forduló fák könnyebben vagy nehezebben telepíthetők meg s
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jobban, vagy gyengébben tenyésznek az egyik, mint a másik vi
déken.“

A homokvidékek éghajlati jóságuk szerint — számszerű ég
hajlati adataim alapján — a következően osztályozhatók úgy, 
hogy az egyes osztályok egymástól körülbelül ugyanazon éghaj- 
latjósági fokkal különbözzenek: l. a Nyírségnek és a Deliblátnak 
keleti fele, II. a pozsonyvidéki, III. a somogyi homok, IV. a Nyír
ségnek és a Deliblátnak nyugati fele, V. a Kecskemét és Buda
pest, ill. Baja közötti homokterületek, VI. a Kecskemét körüliek 
és a Hortobágy, VII. a csongrádvidékiek.

Há ezen éghajlat minőségi sorrend mellett figyelembe vesz- 
szük a Nyírség és a Deliblát megfelelő részei közötti nagy hő
mennyiségkülönbségeket is, úgy számos, a fatenyészetre vonat
kozó irodalmi adatunk kellő megvilágításba kerül. Érthető lesz, 
hogy az I—III. alatti területeken otthonos a tölgy, a nyír és 
könnyen megtelepíthetők a fenyők, és hogy a Nyírség legke
letibb részén még a bükknek a leghűvösebb termőhelyekre való 
beleelegyítését is ajánlhatják. Ez magyarázza meg azokat a meg
állapításokat, hogy egyrészt „a Szabolcs- és szatmármegyei ho
mok az ákác eldorádói“, másrészt, hogy ,,az Alföldön már a 
Delibláttal szemben is mind az ákác, mind a nyár, különösen a 
buckatetőkön csak gyér sűrűségű állományokat alkot."

A homckterületnek ezt a tisztán számszerű éghajlati ada
tainkon nyugvó beosztását, amely teljesen fedi a gyakorlati ta
pasztalatokból — már előzetesen — kialakult szakvéleményt, 
még más meggondolások is támogatják.

Részben feltettük, részben igazoltuk, hogy a hazai feltűnő 
mikróéghaj latok a helyi vízellátástól függenek. Azután idéztük 
a hazai talajtannak azt a legújabb megállapítását, hogy az al
földi homoktalajok szerkezeti, vagy vegyi minősége a talajvíz 
jelentősége mellett a fatenyészetre közömbös. Ennek a két té
telnek az összevetése azt jelenti, hogy az olyan területeken, 
amelyeken a helyi csapadék a fatenyészet kívánalmait nem elé
gíti ki, a talajvízellátás és így valóban a helyi éghajlat szabja 
meg a fatenyészet feltételeit.

Ami a homokra áll, áll a szikre is. A legrosszabb minőségű 
sziket a legkedvezőtlenebb erdőéghajlat alatt találjuk. Német és 
Kaán szerint a szik előfordulása meglepően követi az 550 mm-es
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csapadékhatárt. Ehhez hozzátehetjük, hogy legalább ennyire a 
szárazföldiség térképének megfelelő görbéjét is.

Azt már igyekeztem igazolni, hogy az Alföldközpont éghaj
lata miatt őseredetileg fátlan jellegű volt és az az eddigi ta
pasztalatok szerint mesterségesen általában erdősíthető. Hogy 
milyen nehéz azonban az alföldi erdőgazdálkodással össze
függő kérdésekben határozott állítást megkockáztatni, és milyen 
óvatosan szabad azt esetleg még hozzá általánosítani is, arra 
példa még a mesterséges erdősítés fogalma is. Kaán szerint a 
kecskeméti homok- és a püspökladányi szikkísérleti telepeken 
elért eredmények, valamint az Alföldön széliében végzett erdő- 
telepítések sikerei kézzelfoghatóan megcáfolják azt a földrajzi 
tudomány állította nézetet, hogy az Alföldre igazi erdőt nem is 
lehet telepíteni és hogy itt-ott lehet ugyan nagy gonddal még a 
szikeseken is fákat nevelni, de ha nem gondozzuk azokat, bizony 
hamar elpusztulnak. Ugyanis egyrészről Alföldünkön valóban le
het igazi erdőt is nevelni, viszont másrészről nem lehet annak 
minden egyes pontján erdőt telepíteni. Termőhelye válogatja!

Legkönnyebben erdősíthető a vízmelléke, azután jó vízgaz
dálkodása miatt a homok, bár buckatetőin csak gyér záródást 
érhetünk el, nehezebben a kötött agyag és alig a szik. Ahogyan 
az ártéren egymás mellett találjuk a természetesen megtelepe
dett erdőt a mesterségesen megtelepítettel és sokszor a kettő 
között-éles határt sem húzhatunk, úgy az éghajlat jósági fokok
kal jellegzett egyes területeken belül a talaj minősége — elsősor
ban vízellátási viszonyai — szerint igen különböző mesterségesen 
megtelepített fás területeket találunk, sőt még azt is vitathat
juk, melyekre vonatkoztathatjuk az erdő, vagy zárt szálerdő 
fogalmát és végül ott látjuk az erdősíthetetlen részeket is.

Legjobb példa erre a szik. A csak kissé rosszabb minőségű 
szik fásítása mai ismereteink szerint kilátástalan. A Festuca 
pseudovina-val jellegzett III. osztályú sziken csak az olajfűz és 
a tamariska bokrai élnek meg, de ez még nem erdő; a IV. osz
tályú, a Camphorosoma-va\ minősített vakszik pedig egyáltalán 
nem tűri meg a fás növényzetet. A IÍI. osztályú sziken a leggon
dosabb talajjavítás után teljes talajmegműveléssel szépen meg- 
telepíthetők a nyárfák, a szilek, a kőrisek, a kocsányostölgy és 
a vadkörte. Ez a gyakorlati élet szempontjából azt jelenti, hogy
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csak az a szik alkalmas az erdőtelepítésre, amely mezőgazdasági 
művelésre is épúgy megfelel, ha a talajt ugyanolyan gonddal és 
áldozattal készítjük elő és munkáljuk meg, mint erdősítés eseté
ben. Ez a párhuzam elég természetes, hiszen mindkét esetben 
növénytenyésztésről van szó.

Legújabb erdőműveléstanunk megállapítása szerint: „A be
erdősített szik elveszti káros jellegét és állandó értéktermelésre 
alkalmas .. . Az erdő a szikre, jó hatással van, a kezdet nehéz
ségeinek legyőzése után a talajnak humuszossá alakításával a 
szíkesedés káros hatása elenyészik.“ Ha meg is állapítható, 
hogy a sziki erdőtelepítés a közvetlen környék (kis erdei tisztás) 
növényzetére jótékonyan hat és az is valószínű, hogy a humusz
nak a talaj átalakulásában szerepe lesz, mint ahogy igaz, hogy a 
tamariska és az olaj fűz gyökerei áttörik a talaj sófelhalmozó 
szintjét, mégis ma, 15 éves kísérleti idő után még bajos tartós, 
vagy végleges eredményekről beszélnünk, hiszen még a telepített 
állományok életkorának határával sem vagyunk tisztában.

Az azonban kétségtelen, hogy a homok és a szik erdősítésé
nek kísérleteire fordított áldozat, legyen az anyagi, vagy szel
lemi, nem lehet hiábavaló. Minden áldozatot meg fog érni az, 
hogy tisztában leszünk bizonyos éghajlati vidékek egyes termő
helyeinek fásíthatási viszonyaival és ezeknek környezetükre gya
korolt hatásával. Az erkölcsi dicsőség meg a magyar erdészet 
hírét fogja öregbbíteni.

*

Azt már láttuk, hogy a bükk elterjedése az éghajlatnak 
olyan függvénye, amely csak nálunk és még legfeljebb szélső ke
leti határán állja meg helyét, továbbá, hogy a bükk határain 
belüli erdőtenyészetünket ugyanezen éghajlati tényezők szabják 
meg. Ha azonban az alföldi éghajlat hatása alatt álló te
rületeken a fatenyészet létét vagy hiányát, annak virulását, vagy 
sinylődését a szárazföldiség és az aszály mértéke szabá
lyozza, úgy ennek a területnek különleges erdőművelési eljárá
sait is ugyanezen tényezők határozzák meg. Tehát már ebből is 
következtethetünk arra, hogy a bükkhatáron alul lépnek fel sa
játos, rendesen nehéz, erdőművelési kérdéseink.

Mennél mélyebben haladunk a bükkhatártól az Alföld kö-
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zepe felé, annál többször botlunk bele olyan erdőművelési kér
désekbe., amelyek megoldására a nyugatibb vidék irodalmában 
nem igen találunk támaszpontokat; viszont a bükkhatárt átha
ladva, ugyanazon elvek szerint gazdálkodhatunk, mint a nyugati 
erdészet. Az alföldi éghajlat hatása alatt álló területek erdő- 
művelési kérdéseit ma is állandóan vitatjuk; viszont a bükk te
nyészeténél kezdődő területek erdőművelési kérdéseivel mindig 
foglalkoztunk.

Munkám egész első felének célja az éghajlati alapoknak 
olyan mértékű feltárása volt, hogy ezekre sajátos hazai erdő- 
művelési kérdéseink megoldásában építeni lehessen. Ezért né
hány erdőművelési kérdést példaképpen fel is említek.

Az erdőművelés általános elvei közül az alföldi erdőtelepí
tésnél előtérbe lép a szűk határokon belül is igen változatos 
talajminőség, főleg a vízellátási viszonyok felismerése, a talaj 
teljes és lehető tökéletes megmunkálása. Gyakran a talaj meg
javítására is szükség van, és csaknem minden esetben annak az 
erdősítés előtt való előkészítésére és az állományoknak a záró
dásukig való ápolására. Ezért találjuk a legsikeresebb homok
erdősítéseket és szikfásításokat ott, ahol az erdőtelepítések mun
kálatai egészen a kertészkedésig aprólékosak és gondosak.

A mezőgazdasági elő- és közteshasználat az Alföldön nem
csak azért jut nagy szerephez, mert a talaj sík és így mezőgaz
daságilag könnyen megmunkálható, hanem azért is — és ez a 
jelentősége — mert evvel javítjuk a talaj vízáteresztő és víztartó 
képességét, biztosítjuk szellőződését és állandó gyommentessé
gét. Ezek az eljárások mindannyian a száraz termőhelyeken 
annyira fontos jó vízgazdálkodás céljait szolgálják, úgyhogy ren
desen ezektől függ a telepítés sikere és további sorsa.

Ha a kérdést tovább vizsgáljuk, az egyes erdőművelési el
járásokban rábukkanunk az éghajlati viszonyokkal való össze
függésre. így más az ültetési időszak az Alföldön, mint az 
ország többi vidékén. Ajtay már egyedül a Deliblát és az Al
föld központjának csapadékmennyiség-különbségével is indokolt
nak találja az alföldi őszi ültetés előnyét.

Ugyanezek a tényezők oldják meg a sűrű és ritka ültetés 
körüli vitát is. Az ilyen viták felmerülésének csaknem állandó 
oka az, hogy nem ugyanazon tenyészeti feltételekkel bíró te-
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rületek erdőművelési eljárásait hasonlítjuk össze egymással. A 
nyírségi, vagy még kevésbbé a középhegységi viszonyok között 
kialakult és bevált eljárások nem lehetnek irányadók az Alföld
központ erdőművelésére.

De találunk erre más hasonló példákat is. Vas vármegyében 
lehetséges a kiélt talajú ákácosok alátelepítése és a védőállo
mánynak későbbi, gyűrűzéssel való eltávolítása; a Nyírségen 
lehetséges volt az alátelepített tölgyeseket addig tartani a védő
állomány alatt, míg a fiatalos teljes sűrűségűvé záródott. Ezeket 
az eljárásokat azonban az Alföldön nem alkalmazhatjuk, mert 
maga a védőállomány teljes egészében felhasználja az amúgy is 
szűkös vízkészletet és a fiatalos már első éveiben kiszárad és 
eltűnik.

A Bükkhegységben a kocsánytalan tölgy sokáig, 15 évig 
is eléldegél a védőállomány alatt, viszont az Alföld központjá
hoz közelebb eső éghajlatú vidéken csak néhány évig állja, nem 
az anyaállomány árnyékolását, hanem az igényelte talajnedves
ség hiányát, amelyet az anyaállomány maga használ fel és így 
elvon a fiatalostól. Ugyanígy van ez a bükknél is. Ahol kedve
zőtlenebb termőhelyen áll, főleg, ha aszályosabb éghajlati el
terjedési határa felé közeledik, pl. a Bükkhegység alacsonyabb 
fekvéseiben, ott rövidebb ideig és kevésbbé képes elviselni az 
anyaállomány „védelmét“, mint a Központi-, vagy az Észak
keleti Kárpátokban, vagy más legkedvezőbb termőhelyén.

Hasonló szempontból a sár jak, a cserjék, sőt a gyomok pusz
tító hatása is végzetes és ezért azokat a kedvezőtlenebb ég
hajlatú vidéken előbb és kíméletlenebbül kell irtanunk, mint 
ott, ahol az illető fafaj optimában él. Ezért pusztul el az Al
földön és az ennek éghajlatának hatása alatt álló vidéken a 
magról kelt, vagy telepített fiatalos először az erősen fejlődő 
sár jak tövében és környékén, holott a körmöcbányai bükkalá- 
telepítések egyik fogása (Tomcsányi) a jegenyefenyőnek éppen 
a tüskök tövébe való elhelyezése volt, hogy itt árnyékban le
gyenek és az anyaállomány döntésekor meg ne sérüljenek.

Az erdőműveléstan általános elvei, a hosszú forduló, a ter
mészetes felújítás felkarolása, a fatömeg- és még inkább az 
értéktermelésnek gyérítéssel való elősegítése, továbbá egyes fa
fajok, pl. a gyertyán, meg bizonyos üzemmódok, pl. a sárj erdő
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háttérbe szorítása feltétlenül helyénvaló volt akkor, amikor erdő- 
gazdaságunk súlypontja a középhegységi erdészeten nyugodott, 
de kevéssé illik alföldi erdőgazdaságunk kereteibe.

Az Alföldön a magas forduló természetes következménye 
az állományok kiritkulása, az azt alkotó egyedek elterebélye
sed ése. Amint az erdő a légköri csapadék hiányát nem tudja 
a talajvízből pótolni, a faegyedek között a nedvesség birtokáért 
folyó harc az írtóhadjárat jegyében zajlik le, míg a nedvesség
gel fordítottan arányos számú törzs jut uralomra. Ezek a föld 
alatt nagy terület igénybevehető vízmennyiségét használják fel, 
és ennek megfelelően a föld felett elterebélyesednek. Az Alföld
központ két legfontosabb fája, az ákác és a fehérnyár éppen 
messzeágazó gyökérzetével tűnik ki.

Az önkéntes kiritkulás miatt a törzsek hizlalását célzó el
járásainknak sem vehetjük sok hasznát. A vékonykérgű fáink 
(bükk, gyertyán) életébe való beavatkozás — azok alsó tenyé
szeti határa közelében — különösen nagy óvatosságot kíván.

Viszont az állományok életébe való másnemű beavatko
zás — különösen azok egészen fiatal korában —, a gyomlá- 
íás, a kapálás, a csemetéknek kellő időben való ritkítása meg 
felnyesése, amint láttuk, a rosszabb termőhelyi viszonyok kö
zött fokozottabb jelentőségű. Az Alföld központjában az ákác- 
állományoknak már hároméves korától kezdődő felnyesése el
engedhetetlen, holott jobb éghajlatú területek megfelelő termő
helyein erre kevésbbé van szükség, e, nélkül is nyerhetünk jó, 
ágtiszta állományokat.

A természetes felújítás lehetősége és sikere, amint külön
böző földrajzi fekvésű területekről van szó, ugyanazoktól a té
nyezőktől függ, mint maga az erdőtenyészet. Ahol erdőt csak 
mesterségesen és csak fáradsággal, meg áldozattal lehet meg
telepíteni, ott annak számbavehető természetes felújulására nem 
számíthatunk. Egyébként is a természetes felújulás egyik fel
tétele lenne az állomány árnyéktűrő volta. De találunk-e az 
Alföldön, vagy peremvidékének csak kissé is emelkedettebb 
fekvéseiben árnyéktűrő fafajokat?

Evvel megérkeztünk az alátelepités kérdéséhez. Erre az 
elmélet szerint leginkább rászorulna az alföldi ákácos és nyár
fás, meg a peremvidék dombtetőinek a cserese. Sajnos, maga
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erdőművelésünk állapítja meg azonban, hogy: „éppen azokra a 
területekre, ahol ezekre leginkább szükség volna, az alföldi laza 
talajú erdőkbe,, nem találunk még biztosan megfelelő fafajt az 
alátelepítéshez“. Tegyük hozzá, hogy aligha is fogunk találni. 
Előbbi tételét feltételesen meg is okolja: „Száraz talajon az 
alátelepítés gyökérversenyt is jelenthet.“ Ez, mint természetes 
következmény, el is fogadható ok. Ahol az ákác vagy a nyár 
gyökerei a talajt teljesen behálózzák, és a száraz évszakban 
felhasználják annak utolsó csepp igénybevehető nedvességét is, 
ott ebből az alátelepített fafajoknak semmijük sem marad.

Az ákác alatt csak a bodza jelenléte feltűnő, bár ez is csak üde termő
helyeken fordul elő. Ennek talán élettani okai vannak. Ugyanis a bodzá
nak igen nagy a nitrogénigénye, és ezt az ákácgyökerek nitrogéngyüjtése 
valószínűleg kielégíti.

Végül olyan területeken, ahol az erdőtelepítés nagy nehéz
ségekkel küzködik, nem érvelhetünk az ellen sem, ha a már meg
levő erdők hatalmasan kifejlett gyökérrendszerében rejlő erélyét 
sarjerdőüzem segítségével még egy-egy fordulóban ki akarjuk 
használni, hiszen a magas fordulójú üzem fenntartásának ilyen 
helyen amúgy is hiányzanak az éghajlati feltételei. Az sem 
lehet véletlenség, hogy a legvégletesebb éghajlatú Alföld két 
legfontosabb fája, a fehérnyár és az ákác, összes fafajaink kö
zött leginkább kiválik gyökérsarjadzásával. Valószínűbb, hogy 
éppen ezért Alföldünk fái. Kiss is a fehérnyárnak ezt a tulaj
donságát említi fel, mint egyik legfőbb előnyét a feketenyárral 
szemben. Az általánosító elméletnél mégis helyesebb a termé
szet bölcs berendezkedéséhez való alkalmazkodás.

Az ákácgazdálkodás azonban éppen gyökérsarjadzása miatt 
illeszthető olyan nehezen a rendszeres erdőgazdálkodás kere
teibe. Sarjai irtásos használat után minden fafajt, még a mag
ról nevelt ákáccsemetéket is elnyomják, de azután a sár jak nö
vekvése hamarosan megtorpan és az állomány kiritkul. Szálerdő 
üzemmódban való kezelésének ezért egyedüli helyes megoldása 
a több évre, terjedő mezőgazdasági előhasználat. Ennek talán 
legszebb, de mindenesetre legkövetkezetesebben végrehajtott pél
dája a Nyírségen Forgách gr. birtoka. (Ismertetését lásd: Er
dészeti Lapok, 1939. 973. old.-tól.)

89.
954. o

U. ott

U. ott

45.
1. o.
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64.
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Mivel azonban az ákácot még szálerdő üzemmódban sem 
célszerű hosszú ideig fenntartani, mezőgazdasági használatának 
és tulajdonképpeni fordulójának évei rendesen úgy állanak egy
máshoz, mint 1:5. Ez az arány pedig már megközelíti a váltó- 
gazdaság fogalmát, és így megfelelő termőhelyen a váltógazda
ság is bevonulhat a rendszeres erdőgazdaságba. Ennek feltétele 
azonban a legbelterjesebb és az erdő javát szem előtt tartó üzem.

*

Az éghajlati térképünkre vetett egyetlen pillantás meggyőz 
arról, hogy Trianon az Alföldnek — a nyugati oldal kivételével 
— a legkedvezőtlenebb éghajlatú központos részét hagyta meg. 
Megcsonkítottságunk egyik siralmas következménye, hogy egy
részt az Alföld nemzetvédelmi és általános közgazdasági jelentő
ségének emelkedése, másrészt az ország fahiánya miatt az alföld
erdősítés kérdése éppen a legkedvezőtlenebb közgazdasági vi
szonyok között és még alföldi viszonylatban is az arra legalkal
matlanabb területen került napirendre.

E mellett az erdősítéstől először főleg az egyéb gazdasági 
művelésre alkalmatlan területek, így az értéktelen szikes le
gelők meg a víztelenségük miatt sivár homokbuckák megmű
velését várták, tehát olyan területekét, amelyeken sohasem volt 
erdő! Pedig kétségtelen, hogy bármely növényzettel borított te
rület erdősítése könnyebb, mint az olyant az erdő alakjában 
a növény tenyészet teljességével felruházni, amelyen a termé
szeti adottságok miatt az egész növénytenyészet gyenge.

Az alfölderdősítés újabb célkitűzése már örvendetesen szá
mol a természeti és gazdasági adottságokkal. Pászthory szerint 
célja azoknak a területeknek fásítása, „amelyek jövedelemző- 
ségük miatt mezőgazdasági termelésre nem, vagy csak nagyon 
kevéssé alkalmasak, de amelyeknek fásítása az eddigi kísérletek 
eredménye után sikerrel várható“. A természeti viszonyokhoz 
való alkalmazkodásra az erdősítésekre előirányzott területek és 
a telepítendő fanemek megoszlásának adataiból lehet következ
tetni, és abból is, hogy a tervezet elfogadja az alacsony vágás
fordulót, ugyan egyelőre csak gazdasági okokból és az ákácra 
való tekintettel bár, mint láttuk, ezt éppen úgy éghajlati okok
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követelik, mint az erdősítendő termőhelyek és fanemek meg
választását.

Sokan, még tekintélyes szakemberek is, nehezményezik az 
Alföldön zárt, idős és aljnövényzettel bíró szálerdők hiányát. 
Bár ezeket itt mindenki szívesen látná, mégis be kell látnunk 
az előzőkben kifejtettek alapján, hogy tenyészetüknek, a kifeje
zetten ártéri erdők kivételével, hiányoznak a létfeltételei. Az 
Alföldön meg kell elégednünk olyan erdőkkel, amelyek ott az 
adott viszonyok között egyáltalán tenyészhetnek.

Az alföldi erdőkben tenyészthető fák megválasztását és az 
erdősítések, fásítások telepítésének módját eddigi ismereteink
nek megfelelően tárgyalja Béky kiváló könyvecskéje. Ez a 
munka képviseli azonban csaknem az egyedüli kísérletet abban 
az irányban, hogy az alföldfásítás kérdéseinek mai eredményeit 
a gyakorlati élet részére összefoglalja.

Pedig természettudományi ismereteink mindenképpen arra 
tanítanak, hogy az Alföld erdősítésének eljárásait magunknak 
kell kidolgoznunk, és pedig a sokkal kedvezőbb éghajlati viszo
nyok között kialakult elvektől függetlenül, néha talán azokkal 
ellentétben is, mert Alföldünknél szárazföldibb és aszályo
sabb vidékeket tőlünk nyugatra nem találunk, keletre pedig a 
steppevidék kezdődik teljes fátlanságával.

Feladatunk megoldása tehát saját kezdeményező erőnktől 
és szaktudásunk önállóságától függ.

Szakoktatásunk a német erdészeti tudomány alapjain épült 
fel. Számos évtizeden át avval együtt dolgozott és annak tovább
fejlesztéséből is kivette a részét. Addig be is töltötte a célját, 
amíg elsősorban a — főleg hegyvidéki — kincstári erdőgazdálko
dásunk kívánalmait kellett kielégítenie, mert a két vidék között 
találunk éghajlati párhuzamokat. Amint azonban erdőgazdálko
dásunk súlypontja az alföldi éghajlat hatása alatt álló terüle
tekre tolódik el, nélkülözhetetlen a sajátos hazai természeti vi
szonyokhoz illeszkedő gyakorlati kiképzés.

Ha az új német erdészeti irodalom hazájának határain belül 
is szükségét érzi az erdőművelési eljárások vidékek szerinti meg
különböztetésének, úgy az alföldi éghajlat hatása alatt álló te
rületeken is ki kell alakulniok, esetleg a hegyvidéki erdőgazdál
kodási elvektől elütő, sajátos erdőművelési eljárásainknak.

10
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68.
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A lecsapolások hatása az erdőtenyészetre 
és az éghajlatra.

Erdőgazdaságunk és a lecsapolás.

Az Alföld eléggé szerteágazó és újabban korszerű kérdései 
közül csak az erdőgazdaságot érintőkkel foglalkozunk.

Szaksajtónkból megállapíthatjuk, hogy az erdőgazdák év
tizedes panasza szerint az alföldi erdőtenyészet nemcsak a me
zőgazdaság térfoglalása miatt vonul vissza, hanem a természeti 
viszonyokban a lecsapolások okozta változások és az éghajlati 
feltételek mostohábbra válása miatt is.

Az Alföldön és a szomszédos, tehát éghajlatilag hatása alatt 
álló területeken az érdekeltek az erdőtenyészet hanyatlásának 
jeleként arról panaszkodnak, hogy az egyes fafajok tenyészeti 
határai összeszűkülnek, ritkább a makktermés, nehezebb az erdő
sítés, nem sikerül a természetes felújítás, az öreg állományok 
és koros hagyásfák rohamosan pusztulnak, végül a növényi- és 
állatvilág károsítóinak hatása mind erősebb.

Ennek igazolására igen könnyű szemelvényeket idézni. „Ahol a lá
pokat kiszárították, egészen más természeti állapotokat teremtettek.“ „Ma 
már a . . . vízszabályozási törekvések teljes, sőt szinte túlzó, mindenesetre 
pedig egyoldalú befejezése után . . . sok helyütt talán túlságosan is kiszá
rították a vidéket."

„Tényleg az egész Alföldön egyre jobban és jobban romlik a ko
csányos tölgyből álló erdő, még erdészeti fenntartása is egyre nehe
zebb.“ „A folyamszabályozások, lecsapolások más életkörülmények közé 
juttatták a síkvidéki talajnedvességet kívánó-erdőket s gyakori jelenség 
hogy ezek kapcsán meglett fák pusztulnak el ... s a telepített tölgy- és
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kőrisfiatalosok sínylődésének, mohásodásának is nem kizárólag a vadkárok, 
hanem a megváltozott talajnedvességi viszonyok is okai lehetnek/* „Alföldi 
kocsányos tölgyeseink lassan-lassan száradó ártéri erdők.“ A debreceni er
dőkben „az otthonos tölgyfa természeti viszonyai és felújításának, vagy 
telepítésének lehetőségei a Tisza-szabályozás, valamint a nyírvizek lecsapo- 
lása után hátrányosan módosultak“, úgyhogy az erdőket „tölgyesekként 
fenntartani, vagy oda újból tölgyeseket telepíteni, reménytelenné vált ... 
Ehhez járult a tölgynél fellépő sok kártevő pusztítása.“ „A vízlecsapolás 
a tölgyerdők halálát jelenti az Alföldön.“

Az erdész-botanikus Tuzson ma a talajvízszín csökkenése miatt xero
phytább növényzettel bontottnak találja az Alföldet, mint régen. Rapaics 
szerint az őshonos kocsányos tölgy rovására a szárazságtűrőbb „pontusi töl
gyek, jellemző kísérő fáikkal és cserjéikkel, napról-napra nagyobb teret 
nyernek.“

Vadas szerint régi kincstári erdőségeink jókarbahelyezésének első 
feltétele a tölgyerdők felkarolása, amelyeknek sok helyütt elcsenevészese
dett és csonkásodásban sínylődő állományait fel kell frissíteni, erőteljes er
dőkké kell átalakítani.“ Hazánk ezer- és ezerholdas kopárainak megfelelő 
erdősítés által való meghódítását azonban már ő is az ákác, az erdei- és a 
feketefenyőtől várja. Figyelemreméltó tehát és alföldi erdőgazdálkodásunk 
jövőjére kevéssé biztató, hogy erdeink egyik legnagyobb szakértője egy
részt szintén megállapítja ősi tölgyeseink pusztulását, másrészt a kopárokra 
ajánlotta három ianeme mind szárazságtűrő és egyik sem őshonos azon a te
rületen, amelyre szánja őket.

A felújtási nehézségek egyik közvetett okául már régóta a magter
més kimaradását hozzák fel. Emellett szól az is, hogy a régen oly nagy 
szerepet játszott makkoItatás jelentősége elmúlt. Ha ma aránytalanul ke
vesebb is az idős, makktermő állomány, mint volt régen, a makkoltatásnak 
régen sem lett volna közgazdasági jelentősége, ha a makktermés olyan idő
közökben következett volna csak be, mint ma.

Mivel a Nyírség viszonyai az Ecsedi láp lecsapolásával csak a leg
újabb időkben változtak meg, azért a legfrissebb és határozott panaszok 
innen hangzanak el. „Az Ecsedi láp, a Szernye-mocsár és a különböző bel
vizek talajvizét magasan tartották, levegőjének páratartalmát biztosították. 
Itt óriási erdőségekben díszlett a legszebb kocsányos tölgy vegetáció, ami
nek bizonyítékai annak mai, elszórt maradványai, míg a Tisza-szabályozás, 
a lápok lecsapolása, a Nyírvíz elvezetése meg nem történt. Ezzel egyide
jűén megindult az erdőknek irtása.“ A szerző csak az irtásról beszél, de 
szerintem a természetes pusztulás is bekövetkezett, amit ismét az ottani er
dőgazdák igazolnak. „A Nyírségi belvízlecsapolási csatornázások annyira 
megváltoztatták a talaj vízviszonyait“ . .. hogy a tölgy „itt mindinkább ki
sebb területre szorul vissza és . . . az újabb tölgyerdősítések már a legna
gyobb óvatosságra intenek... és a bucka tetején itt-ott megmaradt tölgy- 
böhöncök már csak a multat mutatják.“ „A lecsapolások előtt a természet ott 
nevelte a tölgyet a homokbuckán is, mert meg volt a levegőnek a nagy pá
ratartalma és a talajvizek elég magasan állottak: ma már kénytelenek va-
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gyünk erdeifenyőt vagy feketefenyőt, vagy akácot telepíteni azokon a buc
kákon, melyeken valamikor tölgyek díszlettek.“

A nyíri erdők pusztulását és állományátalakulását megelőzték a 
debrecenieké. Itt az 1700-as években fennállott 45.000 kát. hold kiterjedésű, 
főleg kocsányos tölgyesek helyén 1880-ban az erdőknek már csak felét ta
láljuk meg, fokozatosan romló és — a laposabb részek kivételével — csúcs
száraz, már részben átalakult állományok alakjában. Végül ma az inkább 
nyírségi éghajlatú és jellegű Guthi-erdőn kívül a tölgy szerepe alárendelt, 
helyette főleg ákácot és nyárfát látunk.

Végeredményében az így megnyilvánuló természetváltozás 
okául csaknem valamennyi szerző a lecsapolásokat hozza fel 
a velejáró talaj színsüllyedés, a légköri nedvesség csökkenése és 
az éghajlati viszonyok általánosan szélsőségesebbre válása miatt.

A gyakorlati erdő- és mezőgazdák panaszait — a közismert éles viták
ban — a talaj kiszárítását tagadó lecsapoló-mérnöki kar, és az éghajlat 
változását tagadó klimatológusok igyekeztek megcáfolni, úgyhogy még a 
hazai erdőgazdaság lapja is mérsékletre int. „Ne tévelyégjünk mi a meteoro
lógia terére azért, hogy ellentéteket keressünk a kettőnk munkája között, 
még hozzá oly területen, ahol maga a meteorológia is nagyon messze van 
még attól, hogy az összes tényezőket vagy még inkább azoknak különböző 
hatásfokát pontosan ismerné.“ Viszont ugyanott azt is olvashatjuk: „A le
csapolások kérdésénél bennünket, erdőmérnököket a párolgási felületek el
tűnésénél sokkal jobban érdekel az, hogy milyen hatással van a lecsapolás 
a talajvíz állására.“

A hasonló békéltetésekből csak az tűnik ki, hogyha az ég
hajlattal nem foglalkozunk, a vízimérnökök munkakörébe ütkö
zünk bele. Ez viszont a tisztánlátás megközelítését talán mégis a 
„sine ira et studio“ útjára kell, hogy terelje.

El kell ismernem azonban azt is, hogy az érdekeltek, így 
még néha az erdészek körében is találkozunk túlzó nézetekkel. 
Az ilyen téves felfogásokkal szemben tényleg megállja a helyét 
az az egyszerű érvelés, hogy ,,az erdő a nedves éghajlatnak a 
folyománya, nem pedig a nedves éghajlat az erdőnek a követ
kezménye“. A kérdés ilyen egyszerűen azonban mégsem tárgyal
ható le, hiszen az idézett tétel első részének részleteiben való és 
csak vázlatos igazolását szolgálta munkám egész első része.

Miként az Alföld fás vagy fátlan voltáról, a vízszabályozá
sok hatásának kérdéséről is régen folyik a vita. De ha a lecsapo
lások kezdete talán az Árpádokig nyúlik is vissza, a munkálatok
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súlypontja mégis inkább az éghajlatmegfigyelési időkbe esik és 
így hatásukat — ha van — innen kezdve, követhetjük.

Bár az Alföld lecsapolásának ideje jórészt az 1874—1914. 
közötti négy évtizedre esik, mégis feltűnő, hogy néhány szórvá
nyos eset — így a hatvanas években Divald, Érkövy és Hunfalvy 
között lezajlott erdészeti vita — kivételével, amit részletesen 43- 
és szépen tárgyal Kaán, ez a kérdés csak az utolsó évtizedekben 
és csaknem kizárólag az Alfölddel kapcsolatban adott szenve
délyes hangú nézeteltérésekre alkalmat.

Ennek okát, ha a lecsapolások idővel mind erősbödő hatá
sát fel is tételezzük, elsősorban mégis trianoni megcsonkított- 
ságunkban kell keresnünk. Ugyanis csonka hazánk Alföldjének 
sokkal nagyobb a közgazdasági, különlegesen erdészeti jelentő
sége, mint volt a nagymagyarországinak, és szerencsétlenségün
ket tetőzi az is, hogy az Alföld éghajlati szempontból leggazda
gabb peremvidékének három oldalát vesztettük el. A más, arány
lag jobb éghajlatú vidékeken végzett kísebbmértékű lecsapolások 
hatása viszont kevésbbé volt szemetszúró.

*

Az Alföld természeti viszonyainak tárgyalásából kitűnt, hogy 
fatenyészete az adott éghajlat mellett a vízellátási viszonyoktól 
függött és függ ma is.

Bár a lecsapolási és ármentesítési munkálatok bírálata tel
jesen kiesik tárgyalási körünkből, mégis amennyire az Alföld 
régi és újabb, a fatenyészettel összefüggő természeti viszonyai
nak megérthetése végett szükséges, meg kell emlékeznünk a kul 
turmérnöki körökben hangoztatott olyanféle felfogások tartha
tatlanságáról, hogy ezek a munkálatok nem szárították, nem vál
toztatták meg az Alföld talaját.

A régi Alföld területéből elsősorban annak a résznek a le- 
csapolások utáni sorsa érdekelhet, amelyet rendszeresen járt az 
árvíz, mert éppen ezeken állottak régi tölgyeseink. Elsősor
ban tehát ezeknek a területeknek a viszonyaival kell foglal
koznunk.

A régi árterek víz járta, de nem állandóan vízborította ré
szein a talajvíz állása csúcsértékeit érte el, ha ez a természeti 
állapot — az erdőtenyészet igényeiről nem szólva —•
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a többi gazdasági ágazat szempontjából nem is volt eszményi. 
Ezzel szemben ma a leghivatottabb forrás szerint: „A talajvíz 
színe mindig alatta jár a csatornák fenekeinek s a különbség
— egyetlen esettől eltekintve, amikor az csak 5 cm volt — 111 és 
336 cm között váltakozott. Az említett csekély különbség . . . 
a nagy árvizes és sok belvizes 1932 márciusában volt meg. 
Ugyanott a különbség az árvíz- és belvízmentes 1933 júliusában 
már 208 cm-re növekedett, tehát akkorra a talaj vízszíne 203 cm- 
rel lejebb szállt."

Ha a nedves és száraz évek között ma is nagy talajvízinga
dozások észlelhetők, úgy a régi és a mai Alföld talajvízellátása 
közötti különbségeket sem tagadhatjuk. Az Alföld mélyfekvésü, 
ma ármentesített területein régen bizonyára hiányzottak a mai, 
a steppetalajokra jellemző száraz, középső rétegek. Végül a ta- 
lajvízszínmagasságnak mai, az egyes évek és évszakok között 
gyakran ismétlődő többméteres, ingadozásai sem lehetnek a fa- 
tenyészetre közömbösek.

Megemlékszem még a szikes talajok kérdéséről is, de erről 
is csak annyiban, amennyiben az a régi Alföld erdős voltát és 
a mai szíkfásítási terveket érinti. A régi erdőtermőhelyek el- 
szikesedésének kérdésében nem akarom egyik kiváló szakembe
rünknek azt az állítását perdöntőnek elfogadni, hogy ,,az Alföld
nek mai szikes területei egykor, nem is olyan régen, mind mo
csári erdők voltak", mert időközben „feladta egy emberöltőn át 
vallott és hangoztatott nézetét". Ezt a kérdést más úton, az 
eredeti vitán kívül álló szerzők véleménye alapján is megvilá
gíthatjuk.

Bár kétségtelen, hogy a régi Alföld erdei ártériek voltak 
és nem azon a sziken tenyésztek, amelynek erdősíthetősége még 
ma is kérdéses, mégis, amikor azok erdőtermőhelyeit elrontottuk 
az árlátogatás kizárásával és a talajvízszín leszállításával, akkor 
merült fel a régieknél sokkal rosszabb termőhelyek beerdősíté- 
sének a szükségessége. Ennek oka — ha a mai Alföldnek a 
réginél nagyobb közgazdasági jelentőségét számításba vesszük is
— csakis az lehet, hogy a nyílt vizeken felüli, erdőgazdaságilag 
hasznosítható területének százalékos arányszáma régen nagyobb 
volt, mint ma. Valószínű ugyanis, hogy régen olyan ártér is erdős
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volt, ahol ma a talaj elszikesedése miatt a terület erdőgazdasági 
értékesítése lehetetlen.

Soó szerint a Hortobágynak a múlt században javarészt 
nedves világa „a vízlevezetéssel eltűnt, a mocsári vegetáció he
lyét a szikes váltotta fel. Egykori erdei . .. eltűntek, csak a 
oháti, szikesedő tölgyes ... maradt fenn“.

Azt maguk az ármentesítési és lecsapolási munkálatok leg
buzgóbb hívei is elismerik, hogy ezek a munkálatok olyan szike- 
keseket is feltártak, amelyeket azelőtt nem is ismerhettünk. Azt 
tudjuk, hogy a szíkesedés az éghajlat következménye és a talaj
tan szakemberei a sziket ,,az ú. n. ectodynamorph talajok közé 
sorolják, vagyis azok közé a talajok közé, amelyeknek a kép
ződése a külső éghajlati tényezők hatásától függ, míg az anya
kőzet fizikai sajátsága vagy kémiai összetétele a talaj tulajdon
ságait nem befolyásolja“ (Vági). Azt is szakember állítja, hogy 
„az V—IX. száraz hónapok azok, amikor az altalajban levő 
szódagyár működése közben termelt sziksó a hajcsövesség révén 
felszáll és a felső talajrétegeket elszíkesíti (Scherf). Mégis van 
az elszíkesedés és az árlátogatás kizárása között is összefüggés.

A régen évente megújuló árvíz ugyanis magas szintjével és 
bőségével a különben szíkesedésre hajlamos talajokból a sókat 
kimosta és nem engedte meg azoknak a mai felhalmozódását. 
Ilyen értelemben a lecsapolások utáni Alföldön több a szik, 
mint volt a régin.

Megállapításunkat igazolja az, hogy a szíkesedés ma 
is élő folyamat, hogy a szikes talajok szerkezetében még a tör
ténelmi idők alatt is állott be változás, (így a Nyírségen a vad
vizek lecsapolásával a buckaközök fenekei, a régi nyírlápok 
helyei, az elszíkesedés különböző átmeneti és változó állapotai
ban találhatók), továbbá, hogy az enyhébb szikeknek az öntö
zéssel való javíthatóságát általában elismerik bizonyos feltéte
lek mellett. A hozzáfolyó víznek jóminőségűnek (kevés sótartal
múnak) és bőségesnek kell lennie és a területnek olyan eséssel 
kell bírnia, hogy a sókkal telítődött víz arról lefolyva eltávozhas
son. Ezek a feltételek pedig a régi Alföld árlátogatta területein 
teljes biztossággal megvoltak, úgyhogy a régi ártéri erdők egy 
részének helyén ma sziket találunk, holott azoknak a lecsapolá
sok előtti elszíkesedését az árlátogatás természetes öntözése
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megakadályozta. Ezt a gondolatot csaknem hasonló kifejtésben 
megtaláljuk Kaánnái is.

Itt azonban fel kell említenem azt is, hogy a természet 
rendjébe való beavatkozás irodalmi tárgyalása során éppen 
Kaán az, aki a lecsapolások közvetett következményeinek, 
az erdők pusztulásának — ami szerinte főleg a legelte
téssel járó irtás nyomán következett be — olyan túlzott 
jelentőséget tulajdonít, hogy elhanyagolja a közvetlen és 
elégséges okot, a talajvízállás leszállítását és az árlátogatás ki
zárását. Egyenesen kimondja, hogy a lápi, a berki és más erdők 
a vízi munkálatoktól függetlenül tűntek el.

Ha azonban az irtásoknak és pusztításoknak olyan jelentő
sége van, hogy ezek indították meg az alföldi bióklímának a hu- 
midusból az aridus felé való elhajlását, és evvel az elszíkese- 
désre is befolyást gyakoroltak, vájjon milyen lehetett az erdők
nél sokkal nagyobb kiterjedésű és hatékonyabb vízfelületek el
tűnésének a hatása? Pedig a szerző gondolatmenete szerint a 
kettő között csak árnyalati különbségek vannak: az erdőirtás 
következtében a talaj és az alsóbb légrétegek életéghajlata 
ugyan lassan — egy évezrednél is hosszabb időn át — követ
kezett be, a vízszabályozásoknak és a lecsapolásoknak a talajra 
való hatása pedig csak gyorsabb voltával tűnik ki.

Abból a megállapításunkból, hogy a régi vízszabályozások 
az alföldi erdők termőhelyeit nagy részükben eltüntették és így 
az erdők csekély területre zsugorodtak össze, még nem követ
kezik az, hogy a vízszabályozások eredetileg kitűzött céljukat 
nem közelítették meg és nem nyitottak a mezőgazdaságnak — 
ha nem is az állattartásnak — a szabályozások előttinél nagyobb 
és a vízjárástól biztosabb területet.

Mivel pedig a szabályozások célkitűzése a szántók szapo
rítására tört és az erdők sorsával vajmi keveset törődött, a mun
kálatok elérte eredményeknek a kitűzött célokkal való összeve
tését az erdőgazdaság részéről evvel le is zárhatjuk.

Ha azonban általános közgazdasági szempontokból indulunk 
ki, és azt találjuk, hogy a víztelenítés még a mezőgazdaságot is 
túlságosan érzékenyen érintette, azonosíthatjuk magunkat a vízi
mérnököknek avval az állásfoglalásával, hogy a vízszabályozá
soknak csak az első része volt a lecsapolás és ezt követnie kell
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az öntözésnek, miután ennek feltételeit az előbbi művelet meg
adta.

Ismét hivatkoznunk kell arra a szerzőre, Tuzsonra, aki ki
mondotta, hogy a talajvíz Alföldünk legnagyobb kincse. Mert 
való, hogy a régen, ha nem is tejben és vajban fürdő, de leg
alább is vízben úszó Alföld ma, a lecsapolások után a mester
séges steppésedés útján halad. A vizet tehát csak akkor szabad 
lecsapolni, ha hiányát nem sírjuk vissza, mert ahol víz nincs, ott 
élet sincs és könnyű a vizet elengedni, de nehezebb és szebb a 
vele való rendelkezési lehetőség: a vízzel való gazdálkodás tu
dománya.

Éghajlattanunk álláspontja a lecsapolások hatásával 
szemben.

A növénytenyésztés gyakorlatával foglalkozó szakembereink
nek az éghajlat megváltozását illető határozott véleményével és 
a kérdés elméletével foglalkozóknak, amint látni fogjuk, többé- 
kevésbbé határozatlan álláspontjával szemben feltűnően éles el
lentétben áll éghajlattanunk felfogása.

Hazánk éghajlattana az éghajlatváltozás minden lehető
ségét egyszerűen tagadja, mereven megfogalmazott tétele 
az, hogy az ármentesítések és lecsapolások az éghajlatnak 
egyirányú megváltozását nem okozhatták. Tagadja azt, hogy 
az „árterek megszüntetésének és a belvizek levezetésének előre
haladásával az erdők és a rétek pusztultak volna és az Alföld 
ugyanilyen mértékben vesztette volna el párateltségét és har
matát.“

Pedig az erdők és a rétek eltűnésének oka tényleg a vízel
vezetés, mert ezek tenyészetüket adott éghajlati viszonyaink kö
zött a víz helyi előfordulásának köszönhették; a párateltség és 
a harmatképződés csökkenésének tényét pedig határozottan 
állítom.

A hivatalos felfogást félreérthetetlenül leszögezi az a meg
állapítás, hogy bár az éghajlatot, ,,a nagy vidékek általános idő
járási képét“ emberi beavatkozással megváltoztatni nem lehet, 
mégis „felette tudománytalan és felette furcsa lenne“, ha a le
csapolások okozta mikroklimatológiai változásokat vitatnók,
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vagyis a talajvízszint süllyedése, a közvetlen környék légned
vességének csökkenése érezhetővé válhatik. Tehát ami enged
ményre az éghajlatváltozás elismerésének irányában hajlandó, 
azt teljes egészében a mikroéghajlati viszonyokban beállott vál
tozásoknak tudja be. (Ehhez ugyan nem tartozik a talajvízszint 
süllyedése, mert ezt csak az előidéző okok között hozhatjuk fel.) 
E szerint tehát a változás csak a közvetlen környék légnedves
ségének csökkenésében nyilvánulna.

A mikroklimatológiára való hivatkozás tulajdonképpen nem 
újság. Éghajlattudományunk már évtizedekkel ezelőtt is ismerte 
a helyi éghajlat fogalmát, ami lényegében fedi a mikroéghajlat 
értelmezését, ha nem is nevezte azt e néven. Sávoly szerint Róna 
ismerte az alföldi éghajlatnak azokat a helyi jellegzetességeit, 
„amelyek a talaj és a felszín különböző milyenségéből erednek, 
mert hiszen a kopár, a puszta, a homokos, a szántott, az erdős, az 
ingoványos föld valóban módosíthatja lokálisan az éhgajlatot.“ 
Később meg Cholnoky említi fel azokat a feladatokat, amelyek az 
erdőtenyészetet érdeklő „lokális légköri hatások“ viszonyainak 
felderítése céljából „finom meteorológiai észleléseket“ igé
nyelnek.“

A régi éghajlati irodalom is elismerte továbbá a helyi ég
hajlat módosulásának lehetőségét, mégis a mai állásponttal szem
ben azzal a lényeges különbséggel, hogy a mikroéghajlati érté
kékben beállott változások nagyobb területen való érvényesülé
sének is helyt adott.

Sávoly, bár szintén nem gondol az Alföld természeti viszo
nyaiban beállott változásokat követő nagyszabású éghajlatválto
zásokra, megállapítja, hogy amennyiben a helyi éghajlatoknak 
némi módosulása lehetséges, úgy ezek hatása „annál erőtelje
sebb és a lokális módosulások annál nagyobb térbeliséget mu
tatnak, minél nagyobbak magukban és terbelileg is az előidéző 
okok. Ezek közül is kiválaszthatjuk a két leghatásosabbat, a 
vizet és az erdőt“.

Ha a lecsapolások okozta éghajlatmódosulások kérdésének 
egyszerűsítése végett az erdő szerepét ki is kapcsolom, további 
tárgyalásaink köréből, ez nem jelenti azt, mintha hatásának 
semmi jelentőséget sem tulajdonítanék, de nem fogok vele rész-
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lctcsen foglalkozni, legfeljebb hivatkozom rá, mint mellékes 
okra.

Sávolynak a következő idézetével teljesen egyetértek, mégis 
nyomatékosan kiemelem, hogy bár ő volt klimatológusaink kö
zött a legnagyobb engedményekre hajlandó, még ő sem hivat
kozik a csapadék újabbkori csökkenésének lehetőségére.

,,Az éghajlattan nyelvére átfordítva a történelmi tényeket, meg kell ál
lapítani, hogy a nyilt vizek felületei, a mocsaras területek, a vizes rétek és 
mindezeknek hatalmas növénytakarója oly nagy és oly hatásos párolgó fe
lületet alkothatott, hogy annak lokális éghajlati érvényesülését reálisnak 
szabad elfogadni és a ,,lokális“ szót nem csupán talán a mocsaraktól bezárt 
szűkebb szigetségre, hanem a szomszédos tájakra is lehet érteni. Az Alföld 
mai levegőjének rendes páratartalmához mérten a pár száz év előtti levegő 
feltétlenül páradúsabb volt ha nem is egyformán az egész területen, de bi
zonnyal annak legnagyobb részén. A nagyobb páratartalomból azonban né
hány igen fontos meteorológiai és hatásai folytán növénybiológiai következ
tetést vonhatunk le. Ha nem is akarok odáig elmenni, hogy azt állítsam, 
hogy a régi Alföldön a nagyobb páragazdagság folytán az eső is több volt, 
azt a kívánatos szakszerű óvatosság mellett is mindenesetre szabad állítani, 
hogy a régi Alföldön több és gyakoribb volt a harmat, a talaj menti köd és 
a csapadék kiválásának mindama formái, melyek a legalsó levegőrétegek 
dúsabb párateltségéhez vannak kötve. A hőmérséklet is módosulhatott né
mileg, egyrészt amiatt, hogy a talajra jutó hőenergia bizonyos hányadát le
kötötte a párolgás, minekfolytán az ismert hűvös talajok keletkeztek. Más
részt a párás levegő átmelegedése is lassúbb és mivel párafogó képessége a 
hőmérséklettel arányos, az következik, hogy relatív nedvessége, a maihoz 
képest egészen határozottan tetemesen nagyobb volt, nemcsak az óriási, a 
szemhatár alá bukó nedves térségeken magukon, hanem szélesebb tájon, 
talán még a szerényebb növényzetű homokon is. Vadnövényállományunk né- 93 
mely nedvességkedvelő reliktuma emellett szól.“ 400—401. o.

Amikor nagy területeken bekövetkező mikroéghajlati vál
tozásokról van szó, nehéz a makró- és mikróégha j lat között éles 
határt vonni, és így az Alföld természeti viszonyaiban beállott 
változások tekintetében az éghajlattanunk merev álláspontjá
hoz való ragaszkodás ellentmondásokra vezet.

Rapaics szerint: ,»Kétségtelen ugyan, hogy a klíma jelleme nagyjában 
és általánosan nem változtatható meg emberi beavatkozással, de a talajra 
(vízlecsapolások) és a növényzetre való hatás mégis némileg módosítólag 
hat bizonyára a helyi klímára is .. . Minthogy pedig Alföldünk általában vi
zesebb és erdősebb volt régen és kivált a prehisztorikus időkben, azóta pe
dig szárazabbá lett és erdőtlenebb, nyilvánvaló, hogy az egész Alföld klí
mája is változott kisebb fokban a történelem ^folyamán s az emberi hatás
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következtében, habár ez a változás nem is vonatkozik a nagy klíma
értékekre.“

E szerint az emberi beavatkozás megváltoztatta a talajt és a növény
zetet, és ezek közvetítésével a helyi éghajlatot, sőt az egész Alföld éghaj
latát is kisebb fokban: szóval minden megváltozott, csak éppen ez a változás 
sehogysem vonatkozhatik a nagy klímái értékekre! Holott, ha egyszer elis
merjük az egész Alföld éghajlatának megváltozását, nem tagadhatjuk a „nagy 
klímaértékek“ változását sem. Utóbbiak alatt természetesen nem érthetünk 
mást, mint az egyes éghajlati tényezőknek az éghajlattan módszere szerinti 
észleléssel megállapított értékeit.

Hasonló elbírálás alá esik a következő sok port felvert eset. Másfél év
tizeddel ezelőtt az alföldfásítási törvény indokolásában nemcsak a közfel
fogás, hanem az éghajlati irodalom ítélete szerint is az általános éghajlat 
javíthatásának kilátásáról volt szó. Ma még az ezeréves esetleges válto
zásokat is a míkroéghajlat változásának tudjuk be: ,,Mássá alakult a mikro
klíma , mint a honfoglalás idején.“ Ez már igazán felesleges óvatosság! 
A vizes felületeknek és az erdőnek a környezetre gyakorolt kedvező ég
hajlati hatása kétségtelen, ha makro-, ha mikroklímának hívjuk is azt. Ha 
azonban a régi Alföld nagy részét vagy víz, vagy erdő borította, úgy a régi 
Alföldnek a mainál csak jóval kisebb területhányada lehetett a mai ég
hajlatú puszta.

Éghajlattanunk álláspontját legújabban és részben az erdészeti iroda
lom is méltányolja. „Valószínű, hogy a harmat gyakoribb s a levegő pára- 
tartalma nagyobb volt, de csak az uralkodó növényzet magasságáig, illetve 
addig és ott, ahol a maihoz hasonló szélviszonyok megengedték .. .“ A mai — 
a belvízlevezető csatornákon lefolyó — csapadékvíz „régen helyben vagy a 
közelben maradt, s gyakran hozzájárult a talaj menti ködök kialakulásához, az 
alsó légrétegek dúsabb párateltségéhez, az ú. n. lokál-, helyiklíma enyhíté
séhez, mostani elfolyása pedig a helyi klímának az általános klimatikus vi
szonyokhoz mérten a normálisnál szárazabbá válásához.“

A szerző tehát szintén tagadja az éghajlatváltozás lehetőségét és ezért 
igen óvatosan csak olyan éghajlatváltozásokról emlékezik meg, amelyek 
szerinte kétségkívül és kizárólag csak a helyi éghajlatot érinthetik. Pedig 
a légköri viszonyok a vizek és az uralkodó növényzet feletti rendes műszer
elhelyezés magasságában is változtak és emellett még feleletre vár az a 
kérdés is, vájjon a szárazabbra válás milyen nagy területre szorítkozott?

*

Hogy az éghajlatváltozás kérdésében tisztán lássunk, elen
gedhetetlen a makro- és míkroéghajlat fogalmának és a kettő 
közötti kapcsolatoknak a tisztázása.

Az első kérdésre éghajlati irodalmunk felel. ,,A mikroklí
mának két értelmezése van. Függőleges vonatkozásban a föld
közeli légréteg éghajlatát értjük mikroklíma alatt, vele szemben
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a makroklíma ekkor a földtől távolabbi, de mindössze kb. 1*5—2 
méter magasságban levő légréteg átlagos időjárásbeli viszonyait 
jelenti. Mikroklíma jelentheti azonban — vízszintes vonatko
zásban — egy hely, vagy egy kisebb kiterjedésű terület külön
leges, sajátos, környezetétől eltérő éghajlatát, szembeállítva a 
nagyobb területre, vidékekre, országrészekre vonatkozó makró- 
klímával.“

A függőleges viszonylatban végzett mikroklimatológiai vizs
gálatok legfőbb eredménye annak a kimutatása, hogy egymás 
mellett fekvő területeken a talaj összetétele, annak is talán főleg 
a víztartalma, a talajt borító növényzet, a talaj kitettsége és 
legcsekélyebb emelkedése., a terület széltől védett volta stb. sok
kal nagyobb hatással vannak, mondjuk az 1’5 m-en aluli légkör 
éghajlati viszonyaira, mint azt mérések nélkül véltük, bár a 
különbségek létezése sohasem volt kétséges, hiszen a hőmérő
ket is éppen ezért helyezték el már azelőtt is e felett a „zavart“ 
légréteg felett.

Ennél azonban jobban érdekelnek a mikroklíma vízszintes 
vonatkozásai. Ugyancsak az előbbi forrás szerint: „A függő
leges vonatkozású mikroklimatikus jelenségek halmozódásuk ese
tén vízszintes irányú mikroklimatikus eltéréseket is hoznak létre. 
Gondoljunk ... az erdő belsejének éghajlatára, vagy egy nap-* 
sütés nélküli völgyre.“ A vízszintes irányú, sajátos mikroéghaj- 
latnak találó hazai példája a nyírlápok, mint azt már említettük.

A vízszintes mikroéghaj latot a függőlegessel szemben to
vábbá az jellemzi, hogy tényezői a szabályos 1*5—2'0 m-es ma
gasságban is észlelhetők. Sőt kivételes esetekben még ennél 
nagyobb magasságban is. így az erdő éghajlata mindaddig lé
nyegesen különbözik a környező terület éghajlatától, míg felül 
nem emelkedünk a fák koronamagasságán; a nyírlápoké pedig 
a környező területek hasonló magasságú légrétegeinek éghajla
tától, amíg a dombok magasságát, vagy a környező vizes terü
letek határát át nem lépjük.

Hol húzódik tehát a makró- és a mikroéghajlat közötti 
határ? Bár a tisztán függőleges viszonylatú mikroéghajlat ha
tárát megszabja a 2 m-en aluli magasság, mégis nyilvánvaló, 
hogy ennek függőleges határa sem lehet mindig az egyezséges, 
15—2 0 m-es magasság. így az erdő vagy láp esetén határát

5.
201. o

5.
204. o

59.
150—1.
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82.
231. o.

79.
135. o. jegyzete

79.
159. o.

78.
174. o.

78.
159. o.
79.
135. o.

csak a fák koronája, vagy másutt az egyéb növényzet feletti 
magasságban kereshetjük. Mivel azonban az itt mért értékek 
még mindig különböznek a más növényzettel borított területek 
értékeitől, azért talán már azokat is az erdős, vagy lápos vidék 
makroéghajlatára jellemző tényezőknek kell tekintenünk?

Ez azonban kivételes eset. Viszont a vízszintesirá
nyú míkroéghajlat határa már egyedül a terület nagy
ságától függ. Az Alföldnek, vagy ennek több megye területét 
magába foglaló valamelyik vidékének éghajlata kétségkívül a 
makroéghajlat fogalma alá esik. Réthly szerint a makroéghajlat 
területe lehet a nagyobb egységek mellett ,,az Alföld, a Dunán
túl, Budapest, vagy akár egy kisebb község, vagy hegy" ég
hajlata is. Az így értelmezett vidéken belül kell a vízszintes mi- 
króéghajlattannak az egyes termőhelyek éghajlatát részleteznie, 
mint a buckaközökét és tetőkét, a nedves és száraz területekét, 
az erdőét és a pusztaságét.

Az Alföld éghajlatát minden makróéghajlati munka a kör
nyező területétől elválasztva tárgyalja, ha tehát éghajlati elemei
ben a környékével szemben bármilyen változás kimutatható, úgy 
ez annak a makroéghajlatát kell, hogy érintse.

Éghajlattanunk elismeri egyrészt a mikroéghajlati változá
sokat, hogy a közvetlen környéken ,,a nedves talajok növelhetik 
a levegő nedvességét", továbbá, hogy az egyes éghajlati elemek 
egymás függvényei, „magas hőmérséklet, kevés csapadék, sok 
párolgás és kevés páratartalom", másrészt azt állítja, hogy ,,a 
mikroklíma a makroklímában van, ettől el nem különíthető, an
nak a függvénye", ,,a talajfelszínnek felmelegedéséből származik 
a makroéghaj lati levegőréteg időjárási állapota is".

Ebből csak arra következtethetünk, hogy a mikróéghaj latban 
beállott változások okozzák a makroéghajlat változását is, az 
utóbbi kimutathatása tehát elsősorban annak a területnek nagy
ságától függ, amelyen a mikroéghajlati változások jelentkeznek. 
Ez a következtetés azonban nehezen egyeztethető össze a makro
éghaj latváltozás lehetőségének, illetve kimutathatóságának ta
gadásával.

*
Éghajlattanunk a vízügyi szolgálat hivatalos kiadványaiban 

77.,78.,79. közölt három tanulmányában fejti ki álláspontját. Az először
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felhozott bizonyítékai főleg a csapadékviszonyok változhatatlan- 
ságának igazolásával foglalkoznak és csak futólag emlékeznek 
meg a harmat és a párolgás kérdéseiről.

Ez az utóbbi körülmény érthető is. A hőmérsékleten és a 
csapadékon kívül ugyanis a többi éghajlati elemről nem rendel
kezünk megbízható és hosszú észlelési sorokkal. Változhatatlan
ságuk, vagy ennek ellenkezőjének igazolása helyett tehát elégsé
gesnek látszik rámutatnunk arra, hogy ezek a csapadék vagy akár 
a hőmérséklet viselkedésével olyan szoros kapcsolatban vannak, 
hogy változásaik is együtt jelentkeznek. Sajnos, hogy éghajlat
tanunk éppen a régi csapadéksorok megbízhatóságát tagadja, 
amint látni fogjuk.

A második tanulmány érvei már a harmat, a légnedvesség 
és a párolgás alig 35 éves adataira is hivatkoznak azzal, hogy 
ezekről hiányzanak régebbi feljegyzéseink. Anélkül, hogy éppen 
ezért változásaiknak lényegesebb fontosságot tudnánk be, 
állítom, hogy a közölt megfigyelési adatok inkább az éghajlat- 
változás mellett szólnak, mint ellene.

A három nyári hónap adatainak 15—15 éves átkaroló sorai:

A harmatos 
napok száma 

Szerepen

Die Zahl 
der tauigen

Tage
in Szerep

A légnedvesség 
%-a délben 
Turkevén

Das Luft
feuchtigkeitsprozent 

zu Mittag 
in Turkeve

A párolgás 
összege mm 

Tarcalon

Die Gesamt* 
Verdunstung 
in Tarcal

mm

1901-1915 __ 54 101
' 1906-1920 62 54 96

1911—1925 64 52 100
1916—1930 60 49 104
1921—1935 53 ' 48 106

Az egyes elemek változását kielégítően következetesnek és 
egyirányúnak tekinthetjük, ha figyelembe vesszük, hogy ezek 
az átkaroló sorok csak 15 évesek és az egyes évek értékei kö
zött igen erős ingadozásokat találunk. Az utóbbi körülmény 
azonban erősen szárazföldi éghajlatunk következménye és így 
az egyes évek adatai nem szolgáltatnak érvekül sem az ég-
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hajlatváltozás mellett, sem az ellen. Pedig a szerző azokat erre 
a célra is felhasználja.

A táblázat száraz adatai szerint az évtizedek előrehaladá
sával arányosan a harmat és a levegőnedvesség csökken, a pá
rolgás pedig növekszik, ami kétségtelenül az éghajlat egyoldalú 
változása mellett szól. (Mellékesen megjegyzem: sajnálatos, 
hogy a levegő nedvességének éppen utolsó hatévi adatai közül 
négy szorult közbesítésre.)

A meteorológiai elemek régi, megfelelő, tehát összehason
lításra alkalmas megfigyelési adatait mással, így történelmi fel
jegyzésekkel alig pótolhatjuk. Például hiába hivatkozunk arra,

79. ha bizonyítani tudnók is, hogy régen is volt annyi aszályos
147-153. o. £vünk( mint jelenleg. Ezeket a régi aszályos éveket csak a 

rossz termés okozta ínséges évek emlékeiből ismerjük. Mivel 
azonban az újabbkori nagyobb terjedelmű és fejlettebb mező- 
gazdasági kultúra eredményesebben védekezik a szárazság ellen, 
mint a fejletlenebb régi, az aszályos években is aránylag többet 
termel. Mivel végül a mai fejlettebb világkereskedelem és a 
gyorsabb közlekedés az ínség veszedelmét csökkenti, azért az 
ugyanolyan mértékben aszályos éveket hatásukban évszáza
dokra visszamenően nem hasonlíthatjuk össze.

Érdekes a szerzőnek a levegőnedvességi állapotok hatására tett az a 
megjegyzése is, hogy az Alföld kánikulai melege mellett ,,ha csak 8—10%-kal 
volna magasabb a levegő nedvessége, az alföldi éghajlat már szinte elvisel-

79 hetetlenné válnék és a nehéz testi munkát a szabadban megnehezítené. Ilyen 
139. o. állapotok az Alföldön ugyanis nem fordulnak «lő. Sajnos nincsen olyan, ki

fejezetten monszunos éghajlatunk, hogy a hőmérséklettel arányosan növeked
jék a csapadék és evvel a levegőnedvesség; ellenkezőleg éghajlatunk any- 
nyira átmeneti, hogy a nagyobb melegek gyakran a levegőnedvesség legna- 
gyobbfokú hiányát idézik elő. Ennek a foka néha tényleg egészen végletes, 
még a szerző szerint is sivatagi lehet, de hozzátehetjük, hogy főleg ma, amikor 
hiányzik a vizes felületekről a legnagyobb meleggel kapcsolatban a legna- 
gyobbfokú párolgás révén a levegőbe kerülő vízmennyiség bárminő csekély 
kiegyenlítő hatása is. Hogy ilyen évszakokban a nagyobb vízfelületek párol
gásának kiegyenlítő hatása mégis észlelhető, arra példaképpen később hivat
kozunk a Balatonra. Azt meg felesleges hangsúlyoznunk, hiszen senki sem 
állítja, hogy „sivatagi“ éveinkben sem érheti el a levegő nedvességtartalma
a 0%-ot, mert erre a valódi sivatagban is alig akad példa.
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A lecsapolások éghajlatváltoztató hatásának megnyilvánu
lása és jelentősége.

Bár érezzük és tudjuk, hogy akár az erdő-, akár a mező- 
gazdasagot az éghajlattanunk szerinti többé-kevésbbé kis te
rületen ható, tehát mikroéghajlati, helyi tényezők is vészesen 
sújtják, és a gazdák részéről a lecsapolások ellen irányuló szen
vedélyes támadásoknak ezek is az okai, mégis a továbbiakban 
éghajlatváltozás alatt éghajlattanunk felfogásának megfelelően 
is csak olyan éghajlati tényezőknek és ezeknek csak olyan mér
tékű változását értjük, amelyek vitathatatlanul a makroéghajlat 
változását jelentik.

A kérdés lényege ugyanis az, vájjon találhatók-e az iroda
lomban olyan éghajlati megfigyelési adatok, amelyek az Alföld
nek a lecsapolások utáni szárazabbá és szélsőségesebbé válá
sára mutatnak? Állítom, hogy igen, sőt ezek megfelelő tárgya
lási módon egymással szervesen össze is kapcsolhatók.

Az éghajlatváltozás érvényessége a természeti állapotok 
változásának a tárgyaltak szerint a növény-, szorosabban az er- 
dőtenyészetre gyakorolt kedvezőtlen hatásából is várható. Ré
gen az Alföld mélyfekvésű vidékének jelentős területét víz és 
erdő, tehát mindenképpen párolgó felület borította. A lecsapo
lások hatása még a legóvatosabb felfogás szerint is az egyen
ként kis területen jelentkező, csekély értékű mikroéghajlati vál
tozásokban nyilvánul, amelyek kihathatnak a helyi növényte
nyészetre.

A növényvilágnak ez az átalakulása azonban nem csekély 
kiterjedésű és biztosan elhatárolható területen jelentkezik, ha
nem az egész Alföldön és elsősorban annak központos részén. 
Az eredeti fűtenyészet szárazságtűrőbb fajoknak adott helyet, 
az erdő pedig teljesen eltűnt. Tehát a „helyi éghajlat változása“ 
nagy területen gyökeres változásokat okozott.

Ezért a vízszintes míkroéghajlat értékeiben beállott és el
ismert változások nem lehetnek az éghajlatváltozások ellenérvei. 
Ellenkezően ezeknek a nagy területeken beálló egyoldalú vál
tozását a közönségesen értelmezett éghajlat változása is kell, 
hogy kövesse, hiszen éppen azok értékeinek összetevődésé- 
ből adódik az általános éghajlati kép. Vagyis a terület nagy-
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ságára való tekintettel legalább is valószínű, hogy a mikroég- 
kajlati értékek eredője éghajlatváltozásjellegű lesz, ha eredmé
nye az éghajlattan rendes feldolgozási rendszerében nem is 
szemetszúró.

Ennek a ténynek a lényegén az sem változtat, hogy a 
legóvatosabb szerzők az éghajlati különbségek közül követke
zetesen csakis a páratartalomban jelentkező eltérésekről emlé
keznek meg. Ugyanis ezeket kellő hosszú megfigyelési sorozatok 
híján bajos igazolni. Egyébként a páratartalom változása össze
függ a hőmérsékleti és a csapadékviszonyok változásával, mert 
ezek egymással szorosan kapcsolatosak.

Az éghajlatváltozások nyomainak kimutathatásában azért is 
reménykedhetünk, mert éghajlattanunknak azon felfogásában, 
amellyel az esetleg mégis jelentkező éghajlatváltozásokat tel
jesen a míkroéghajlat körébe utalja, az előző fejezet szerint 
rejtett ellentéteket találunk. Különben is, ha egyáltalán 
van éghajlatváltozás, annak kimutatása csakis a makroéghajlat
tal foglalkozhatik, mert csak ennek egyes elemeiről vannak régi 
feljegyzéseink és hasonló összehasonlításokra csak nagy terüle
tekre jellegzetes megfigyelési állomásoknak azonos elvek sze
rint felvett észlelési adatait használhatjuk fel.

Más lapra tartozik azonban az esetleg kimutatható válto
zások nagysága. Semmi esetre sem várhatjuk ugyanis ennek 
olyan mértékét, amely az Alföldnek a környezetéhez viszonyí
tott általános éghajlati viszonyait lényeges vonásaiban változ
tatná meg, csak a régen is jellegzetes értékek mértékszámaí vál
tozhattak kevéssé.

Hangsúlyozom, hogy az Alföld éghajlata a történelmi idők
ben környezete éghajlatánál mindig szárazföldibb, szélsősé
gesebb és aszályosabb volt. Ezek a tulajdonságok földrajzi fek
vésének, a kontinentális kelettel való szomszédságának, dom
borzati viszonyainak, hegyek közé zárt, mély, katlanszerű ki
alakulásának az adottságai. így ezeknek a jellegeknek lényegét 
emberi beavatkozással megváltoztatni tényleg nem lehet, de 
lehet és lehetséges is lesz az ezeket a jellegeket kialakító ég
hajlati tényezők mértékszámát észrevehetően módosítani, eset
leg rontani; pl. a lecsapolással, a fatenyészetre amúgy sem ked
vező viszonyokat még jobban kiélezni.
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Ugyancsak még egyszer kiemelem, hogy az Alföld mai fát
lanságának közvetlen oka nem az éghajlatváltozás, annak köz
pontja régen is fátlan jellegű volt, éppen éghajlati okokból. A 
régi Alföldön sem volt az ártérin kívül, tehát tisztán éghajlati 
okokból őseredeti erdő, hanem csak ott, ahol a légköri csapadék 
hiányát az árlátogatás pótolta.

így az Alföld teljes fátlanságának oka maga a lecsapolás.
A régi erdőket a lecsapolással járó talajvízszín süllyedés, 

meg az árlátogatás kizárása egyedül is megfosztotta létfeltéte
leiktől éppen úgy, mint a másik a mérsékelt égöv alatt — a me
zőséin kívül — az erdő mellett egyedül lehetséges rétségi, ná
lunk síkláp alakulatot is.

Ennek a lecsapolással járó eltűnését azonban mindenki 
természetesnek vette, hiszen éppen ez volt a lecsapolások célja. 
Az Alföld erdősültségének változását az éghajlati viszonyok 
változásai csak másodsorban érintették; mint közvetlen okot elég 
felemlítenünk a vízellátás változását.

Ilyen értelemben állítom, hogy a lecsapolás az éghajlatnak 
az Alíöldön és a környékén az erdők fatenyészetére mértékadó 
iényezőit kedvezőtlenül befolyásolta. Ennek következtében a 
régen is fátlan Alföld területe megnagyobbodott és az egyes fa
fajok tenyészeti határainak visszaszorulása miatt alföldkörnyéki 
erdeink tenyészete mind kedvezőtlenebb viszonyok közé került. 
Nincsen szükségünk tehát az éghajlatváltozás olyan mértékének 
kimutatására, mint aminőt néhol az irodalom kíván, amely a föld
tani értelemben vett éghajlatváltozással felérne. Megelégszem 
olyan adatok szolgáltatásával, amelyek azt a merev elvet meg
döntik, hogy a lecsapolásoknak nem lehetett éghajlatmódosító 

hatása.
Igaz, hogy az ember az időjárást és az éghajlatot „a ma 

rendelkezésre álló energiakészlettel számottevően“ nem tudja 
módosítani, mégis, ha a mikroéghajlatot a lecsapolásokkal és az 
erdőirtással rontani tudja, ezek ellenkezőjével megjavíthatja, az 
éghajlatváltozás kérdésének megoldása abban csúcsosodik ki, 
vájjon ezek a tömeges mikroéghajlatváltozások okozhattak-e a 
makróéghajlat értékeiben bármely elenyésző mértékszámmal ki
mutatható változást?

*

68.
54. o.

82.
266. o

82.
267. o
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További kérdés az, vájjon hol és miben kereshetjük az 
éghajlatváltozás nyomát? Kétségtelen, hogy csakis olyan éghaj
latváltozási jelenségekről lehet szó, amelyek a lecsapolásokkal 
okszerű kapcsolatba hozhatók. Az Alföldet távolabbról környező 
területek éghajlatát tehát a megfigyelési idők óta meg nem vál- 
tozottnak kell vennünk. így a feltételezett éghajlatváltozás nem 
lehet az újabb, a történeti korokban néhol, pl. a Szaharában,

/07. vagy Dél-Afrikában felmerült jelenségekkel kapcsolatban vita- 
150-2. o. változásokkal összefüggésben, és nem lehet geológiai érte

lemben vett éghajlatváltozás sem.
Mégis találtam az irodalomban már az utóbbit is érintő, ér

dekes következtetésekre alkalmat adó megállapítást. E sze
rint a mai szubatlantikus éghajlati és erdőtörténelmi korban — 
amelynek kezdetét a K. e. 800. évtől, tehát csaknem a görög
római történelmi időktől számítják — a geológiai értelemben vett 
éghajlat, bár csak csekély mértékben, de mégis annyira válto
zott, hogy nálunk két-háromezer év alatt a lúc- és a jegenye
fenyő tenyészete a középhegységből a magashegységbe emelke
dett fel, és a bükk az Alföldről visszahúzódott. Ez tehát arra 
mutat, hogy az aránylag rövid időtartamú földtani korokban is 
történhetnek a növényzetre mélyenható éghajlati változások.

Érdekes azonban, hogy éppen ennek az említett földtani kor
szaknak hazai éghajlatváltozását ugyanaz jellemzi, amit éppen a

98. tárgyaltunk éghajlatváltozással kapcsolatban magam is vitatok: 
8- °- ,,a sík és dombvidék kissé szárazabb lett, a Kárpátok nedvesebb

maradt“. Ez olyan egyoldalú változás, hogy természetesnek alig 
fogadható el. Valószínűbbnek látszik, hogy a legújabban a nö
vényvilág közvetítésével észlelt éghajlati változásokat az egész
földtani korszakra általánosították.

Vizsgáljuk tehát tovább, hogy mit jelenthet ez a fejlő
déstörténeti éghajlatváltozás viszonyszámaínkkal kifejezve? Na
gyobb jelentőségének tudatában hivatkozzunk a nyár éghajlati 
tényezőire. A bükknek az Alföldről való visszahúzódása azt je
lenti, hogy körülbelül 2700 év alatt az Alföld bükkéghajlati ál
lapotából mai fátlanságáig jutott el, vagyis központjának éghaj
lati tényezője 180—200 — számításaink szerinti — egységgel ked
vezőtlenebb lett. Ha feltesszük továbbá, hogy a változás egyen
letesen következett be, úgy az Alföld központjának éghajlati
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tényezője a hún, illetve a magyar honfoglaláskor 100, illetve 
70-es értékű lehetett, vagyis éghajlata éppen a fatenyészet ha
tárán mozgott.

Azonban tekintsünk el a geológiai korszakváltozás hatásá
tól, és induljunk ki a művelődéstörténelmi magyarázatok Kaán- 
féle elméletéből! Tehát a népvándorlás korabeli Alföld még 
nedves és főleg erdős volt és tegyük fel, hogy ennek következ
tében nyári hőmérséklete a mainál 2°-kal csekélyebb, és csapa
déka 5%'-kal több volt. így az Alföld központjának mai tényezői 
helyett kontinentalitására az Ó-Gyallának és aszályára a Po
zsonynak megfelelő tényezőket nyerjük, végül nyarának az er
dőtenyészetre irányadó tényezője a mai 20 helyett 90 lesz. 
Vagyis ebben az esetben régi Alföldünk központjának csaknem 
a mai peremvidékét megközelítő éghajlata lehetett. Tehát ismét 
a fa tenyészet határához jutottunk el!

Mivel sehol sem találtam annak a nyomát, hogy a fejlődés- 
történeti éghajlatváltozás lehetőségét és feltehető mértékét va
laki is tagadta volna, vájjon miért ne vethetnők fel a víztelení
tésnek és erdöpusztulásnak ugyanannyi idő alatt közel ugyan
olyan mértékű lehetőségét? Miért ne lehetne hivatkoznunk az 
utóbbi esetben az okokra, ha az előbbiben semmivel sem tudjuk 
megmagyarázni a hegyvidék nedvesebb viszonyainak állandósá
gával (vagy talán még nedvesebbé válásával) szemben a síksá
gok száradását?

Kaán felfogásának igazolására felhozhatnám Marczell leg- 
újabbkorí számításait is. Ennek eredménye szerint azok a kü
lönbségek, amelyek a kiterjedt erdő lombsátora és a csupasz 
talaj felett az eltérő hő- és főleg vízcsere okaiként jelentkez
nek, hazai viszonyaink között annyit jelentenek, mint három 
földrajzi fok közötti hőmérsékleteltérések. Ez a nyári hónapok
ban megfelel a Budapest és Krakkó közötti több, mint 2°-os 
különbségnek. Mégis el akarom kerülni a makró- és a mikró- 
éghajlat közötti határvillongásokat.

De idézhetném Treitz-et is! „Az irtási és víztelenítési mun
kálatok, egyik a másikával kapcsolatban, mind oda működtek, 
hogy, a Nagy-Alföldnek eredetileg erdőségi klímáját átalakítot
ták igazi mezőségi klímává.“

Mégis arra való tekintettel, hogy Alföldünk régi állapotá-

152. 
30. o.

101a. 
376. o.
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bán inkább nedves, mint fás jellegű volt, továbbá az erdőirtások 
időtartama — a feltevések szerint — ezer évnél is régibb, a 

víztelenítés pedig sokkal újabbkori, inkább várhatjuk az utóbbi 
éghajlati hatásának igazolhatását.

így megmaradok eredeti álláspontom mellett: a lecsapolá
sok okozták az Alföld erdőtlenséget, mert régi alföldi erdeink, 
ártériek voltak. Kaán-n&k azonban annyiban mégis igaza lehet, 
hogyha az egész Alföld erdős — és csak mellékesen vizes — 
lett volna, úgy is bizonyíthatnék az éghajlatváltozást. Termé
szetesen, ha sok-sok évszázadra visszamenően rendelkeznénk 
éghajlati feljegyzésekkel.

Tehát az Alföld központja a történelmi időkben, pl. a hon
foglaláskor fátlan volt; csak peremvidékén kezdődtek a tisztán 
éghajlati okokból az erdős vidékre átmenő alakulatok, a bokros 
növénytenyészet és a füves erdő. Mégis ezeknek a határát — 
adatainknak többé-kevésbbé bizonytalan volta miatt —, hacsak 
kissé is óvatosak vagyunk, pontosan nem húzhatjuk meg.

Ezért felfogásomnak nem lehet ellenérve az, hogy vagy ezer 
év előtt esetleg még az Alföld központja is éghajlatilag erdős 
volt. Ellenkezőleg, ha valaki bizonyíthatná ezt, úgy magam len
nék az első, aki ezeket az érveket könyvem összes állításainak 
bizonyítékaiul elfogadná. Azonban egész gondolatmenetemből 
kitűnik, hogy szántszándékkal nem megyek el eddig a határig!

Végeredményében így is, úgy is beszélnünk kell az éghajlat- 
változásokról, és mindenképpen biztos az is, hogy a lecsapolá
sokkal kapcsolatos éghajlatváltozásokat csak az Alföld termé
szeti viszonyaiban beállott változásokkal indokolhatjuk. Ez pe
dig nem nehéz feladat.

A régi Alföld jelentős része vízállásos és árvízlátogatta te
rület volt. Az erre reásütő nap, melegével arányosan, mind több 
vizet párologtatott el; a felszálló párák a levegő páratartalmát 
szaporították és részben az Alföldön, részben pedig annak kör
nyező területein csapadék alakjában lehullottak.

Elismerjük, hogy az Alföld csapadékviszonyai, így az aszá
lyos évek és nyarak fellépése is ,,a jövő-menő depressziók közeli 
és távolabbi voltától“ függ és hogy a leeső csapadéknak alig 
megkülönböztethetően túlnyomó többsége nem az Alföldről ered, 
hanem azt — újabb keletű kifejezés szerint — az általában
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mozgó légköri frontok szállítják távoli vidékekről. Azt sem 
tagadjuk végül, hogy a csapadék helyi elosztódását az Alföldön 
általában a frontfelületek összeáramlási viszonyai szabályozzák, 
és hogy azt az Alföld peremén, meg távolabbi vidékén e mel
lett a domborzati tényezők is befolyásolják.

Mégis fel kell tennünk, hogy a régebbi időkben a levegőnek ide 
máshonnan érkező víztartalmát az alföldi vizekből főleg nyáron 
felszálló párák is növelték és ezek legalább részben itt, részben 
a közelben csapadék alakjában lehullva, a csapadék mennyisé
gét növelték. Ez azt jelenti, hogy az Alföldön és annak bizonyos 
környékén ma a csapadék azon összetevőjének, amely a helyi 
párolgásból került a levegőbe, hiányoznia kell.

A mai lecsapolt Alföld — hangoztatja továbbá a közvéle
mény — mesterségesen kiszárított terület. A régi Alföld vízfelü
leteire tűző nap „bármint sütött, nem szárított, hanem csak pá
rologtatott“, a mai kiszikkadt talaj ellenben pára helyett hőt su
gároz ki. Amennyiben ez a vád megállja a helyét és valóban 
hiányzik a régi vízfelületek hőmérséklet kiegyenlítő hatása, úgy 
főleg a nyár és a nyárutó hőmérsékleti és elsősorban meleg szél
sőségeinek a régi időkével szemben kimutathatóan — a szára
dás mértékével arányosan — mind nagyobb értéküeknek kell 
lenniök.

A lecsapolások kíséretében fellépett éghajlatváltozási jelen
ségek főleg a tenyészeti időszak, szorosabban a nyár folyamán 
fejtik ki legérzékenyebb hatásukat. Azt meg munkám első része 
igazolta, hogy természeti viszonyaink, főleg fatenyészetünk a 
meleg évszak éghajlati függvényének tekinthetők. Tehát mindkét 
körülmény a mellett szól, hogy további tárgyalásunkban elsősor
ban a nyár éghajlati viszonyaira legyünk tekintettel.

A felvehető éghajlatváltozás vizsgálatában az egyes éghaj
lati elemek szerepe különböző jelentőségű. Mi csak a két legfon
tosabb elemnek, a csapadéknak és a hőmérsékletnek viszonyai
val foglalkozhatunk, mert csakis ezekre vonatkozólag találunk 
még aránylag megbízható és teljes adatsorozatokat. Sajnos, hogy 
különböző okok miatt még ezekre sem találunk hosszú évtize
dekre visszanyúló teljesen egynemű sorokat és főleg nem az Al
föld központjára vonatkozólag. Bár az utóbbiak talán részben 
pótolhatók lennének, egyenlőre csak az irodalomban ismertetett

69. 
146. o
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adatokra szorítkozhatunk, amelyeknek helyességét szerzőik 
biztosítják.

Ugyanezért részletes fejtegetésem főleg Budapest ada
taira támaszkodik, amelynek éghajlatát még az alföldi vi
szonyok hatása alatt állónak vehetjük, bár — mint látni 
fogjuk — ha az Alföld központjától eltekintünk, annak észak
keleti és keleti vidékein méginkább várhatnók a változások ki- 
mutathatóságát. így valószínű, hogy a Budapest esetében észlelt 
jelenségek az Alföld központjában és főleg annak északkeleti 
részén fekvő megfigyelő állomásaink példáiban kifejezettebb 
mértékben lesznek hasonló rendszerű feldolgozással kimutat
hatók.

*,

A lecsapolások mellett az erdő pusztulásának is lehetett ég
hajlatmódosító hatása, ha értékeinek, az előbbiektől különvá
lasztott kimutatására alig lehet is reményünk. Mégis felemlítem 
őket, mert hatásuk hasonló jellegüknél fogva a lecsapolásokét fo
kozhatta.

Elsősorban számolnunk kell a makroéghaj latot közvetlenül 
érintő különbségekkel, pl. avval, amely az erdősült és erdősü- 

jof/o. letlen területek csapadékai között jelentkezik; ez Kraszner 
114. észak- és középeurópai észlelése szerint kb. 3%-os, francia meg

figyelések szerint pedig 5%-os. Bár így a régi Alföldnek magá
ból a nagyobbfokú erdősültségéből eredő bizonyos csekély mér
tékű csapadékban bőségesebb volta legalább elméletileg igazol
ható, mégis ennek a csapadéktöbbletnek a vízfelületek párolgá
sától különválasztott számbavevésétől eltekintek, mert értéke 
csekélyebb és így a régi csapadékadatok bizonytalan értékei
miatt egymagában amúgy is bajosan lenne igazolható.

Másodsorban számításba jön az a körülmény, hogy „a lomb- 
59 sátor, mint felszín, egészen másképpen gazdálkodik a reáeső su- 

152-3. o. gárzási energiával, mint a puszta föld“, vagy a másféle növény
zettel borított terület. Mivel az erdő nyáron kevesebb hőt tárol, 
és összes életfolyamatai víz- és hőfogyasztással járnak, vagyis 
hőelvonók, a koronamagasság feletti légkör hőmérsékletviszonyai

59 is enyhébbek maradnak. Marczell számításai szerint „a nagy- 
152—3. o. kiterjedésű erdő hatása a tenyészeti időszak alatt kb. 2 C°-os hő-
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mérsékletkülönbségekben jelentkezik, vagyis az erdő felett eny- 
nyível hűvösebb a levegő, mint a puszta föld felett.

A makroéghajlat változásának kérdését harmadsorban érint
heti az erdő mikroéghajlatának a közvetlen környékre gyakorolt 
hatása is. A mikroéghajlati különbségek közül hazai erdészetünk 
különlegesen méltatja az erdőnek a szárazság leküzdésében ta
núsított szerepét. A fás területek megtörik a szél erejét, ezzel 
csökkentik szárító hatását; a koronamagasságukkal arányos tá
volságú szélárnyékukban a levegő hőmérséklete hűvösebb és ke
vésbbé szélsőséges. Ezen a védett területen nagyobb a harmat
képződésre való hajlandóság és csekélyebb értékű az elpárolgás.

A teljesség kedvéért felemlítem még Réthly és Marczell 73. es 59 
nyomán az erdő belsejének mikroéghajlati viszonyait, amelyek 151—2 0 
valami csekélységgel hathatnak környezetükre. Az erdő lég
körét mérséklik annak kedvezőbb vízháztartása és a közvetlen 
sugárzás hiánya különösen a nyár folyamán. Az erdőben a hő
mérséklet közel egy fokkal kisebb, mint szabad területen. Bár 
az erdő sok vizet párologtat el, ezt a talaj mélyebb ré
tegeiből, az Alföldön legnagyobb részben a talajvízből me
ríti és hozza a légkörbe, úgyhogy ennek megfelelően alatta 
a talajvíz színe le is száll. Bár az erdő fölé eső csapadék- 
mennyiség nem jut teljes egészében a talajra, vagy adott eset
ben az esőmérőbe, mert jelentékeny mennyisége részben az erdő 
lombszintjében marad, részben a fák törzsén csurog le, a talajra 
jutó rész a likacsos humuszos rétegben mégis tartósabban tároló
dik, nem fut el, mint a kopasz területen, hosszabb ideig vesz 
részt a párolgásban, a talajt nedvesebben tartja. így a lomb
korona alatti és közeli levegő viszonylagos páratartalma 2—9%- 
kal nagyobb, mint a szabadban. A talaj nem melegszik fel any- 
nyira, mint a gyér növényzettel borított, vagy a kopasz, úgyhogy 
felszíni hőmérséklete 4°-kal alacsonyabb az előbbinél.

Ha egymással kapcsolatban számbavesszük az erdő feletti 
légkör csapadékosabb voltát, enyhébb hőmérsékletét, továbbá 
az erdő mikroéghaj latának közvetlen környezetére gyakorolt 
bárminő csekély hatását, el kell ismernünk, hogy az erdőirtás
nak is lehet éghajlatmódosító hatása és ennek kimutathatósága 
tisztán az erdőterület nagyságától függ.

Mindez indokolja azt, hogy az erdőmérnöki karban „akadnak
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43.
332. o.

79.
143. o.

82.
260. o.

ma is, amint akadtak nálunk már évtizedekkel ezelőtt is elegen 
olyanok, akik Magyarország Alföldjén a mikroklímatológiai ha
tásokat a mezőgazdasági földekkel változó erdő betelepítésével, 
erdősávokkal és fasorokkal kedvezően befolyásolni, és ezzel az 
Alföld mezőgazdasági tenyészetviszonyainak megjavítását elő
segíteni kívánták.“ Magam is ezek közé tartozom, sőt tovább 
megyek. Azt is hajlandó vagyok elismerni, hogy az erdők bi
zonyos esetekben, akár a hasonló vízfelületek, saját és távolabbi 
vidékük makro éghajlat ár a is hathatnak területük arányában, de 
a nedves viszonylat összetevői közül az éghajlatra való hatás 
szempontjából a vízzel borított területeknek mégis nagyobb je
lentőséget tulajdonítok, mint az erdőseknek.

A lecsapolások hatása a csapadékra.

Az éghajlatváltozásnak ezt a legfőbb, de népszerűségét il
letően is kimagasló kérdését az éghajlati irodalom is méltatja. 
Mégis megoldása látszólag áthághatatlan akadályokba ütközik és 
így a csapadékcsökkenés kimutathatóságát az éghajlati iroda
lom tagadja.

Az valóban kétségtelen, hogy mind az évi, mind a nyári 
csapadékösszegeínk szertelenül ingadozóak; az aszályos és ned
ves évek régen is, ma is váltakoznak, ez azonban szélsőséges 
éghajlatunk sajátossága és így a csapadékcsökkenés ellen érv
ként fel nem használható.

Más lapra tartozik az a súlyos érv, hogy az évi csapadék
összegeknek hosszú évtizedekre visszamenő összehasonlítása a 
régi mérési hibák miatt nehéz. Mégis meg kell vizsgálnunk, váj
jon ennek a kérdésnek megoldása teljesen reménytelen-e?

Bevezetésképpen felemlítem éghajlattanunknak két megál
lapítását. Ezek szerint először is: bár egyoldalú változásokról 
szó sem iehet, „kétségtelen tény az, hogy a száraz esztendők 
gyakrabban lépnek fel, de a ritkábban jelentkező túlnedves évek 
nagy csapadékösszegeí kiegyenlítőén hatnak“. Ez már a csapa
dék változhatóságának beismerése: egyrészt több az aszályos 
év, másrészt a nedves évek csapadékosabbak, vagyis a csapadék
elosztódás mindenképpen bizonytalanabb lett.

A további megállapítás szerint a csapadékos napok száma
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újabban inkább nőtt az újabb kor pontosabb megfigyelése kö
vetkeztében. Hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk, össze
állítottam Budapest 10 mm és ennél több csapadékkal bíró nap
jainak évi átlagszámait A) 1871—1900-ig Raum szerint és 
B) 1901—1930-ig a hivatalos kiadványokból vett saját összesí
tésem szerint:

A) = IX—IV. hónap: 56, V—VIII. hónap: 31, az egész év: 87 nap.
B) = ., „ 62, ,, „ 29, „ „ „ 91 „

B)—A) = IX—IV. hónap: +6, V—VIII. hónap: —2, az egész év: +4 nap.

Az még érthető lenne, hogy az egész év csapadékos napjai
nak száma az újabb időben növekedett a pontosabb megfigyelés 
következtében, ha csatlakozunk Réthlynek ezen megállapításá
hoz, annak a különbségnek az eltüntetésére azonban, hogy bár 
az újabb időben az év nyolc hónapjában hattal nőtt a csapa
dékos napok száma, ez a négy nyári hónapban mégis kettővel 
csökkent, nem állíthatunk fel semmiféle átszámítási tényező al
kalmazását indokolható elméletet.

Éghajlattanunk főleg akkor tagadja a csapadék csökken- 
hetését, ha ez a kérdés a lecsapolások hatásával kapcsolatban 
merül fel, sőt ezt hangsúlyozza is. Határozott állásfoglalására 
támaszkodva, vízügyi szolgálatunk ezt hatalmi kérdésnek te
kinti, mintha az éghajlatváltozást állítok a lecsapolás és ár
mentesítés jogosultságát tagadnák és vele a vízímunkálatok létét 
fenyegetnék.

Legújabban ezt a kérdést az erdészeti éghajlattan is telje
sen hasonló szellemben tárgyalja. E szerint annak a tetszetős 
felfogásnak, hogy a nagy vízfelületek a levegő páratartalmát és 
evvel csapadékmennyiségét növelik, „csak annyiban van igaza, 
bogy ilyen mocsaras területekről valóban nagy a párolgás, azon
ban a keletkezett pára még nem jelenti a csapadékot, mert a 
csapadék csak úgy keletkezhetik, ha a levegőben a vízpára ki
csapódik“. Példákkal is igazolja, hogy a meleg vidékeken fekvő 
mocsarak és tavak bármekkora vízmennyiséget párologtatnak is 
el, környékük mégis csapadékszegény marad, mert nincs a kö
zelben hegység, amely a légáramlatokat a magasba szállásra és 
így lehűlésük révén, vízpárájuk leadására kényszerítené.

72.
XLvn. o.

77.
80. o. vagy

44.
330. o.

65.

107.
1046-7. o.
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Ezek a példák azonban az alföldi viszonyokkal való össze
hasonlításokra nem alkalmasak. Az idézett megfigyelési helyek 
mind olyan végletesen sivatagi vidékeken fekszenek, amelyeknek 
forró és páraszegény, gyakorlati szempontból páramentesnek 
mondható légkörében a felszálló párák alig érhetik el telített
ségüket; viszont az Alföld légkörében van vízpára, hiszen ezek 
túlnyomó részét a légáramlatok távoli vidékekről hozzák ma
gukkal és a páratartalom gyakran éri el telítettségi fokát is, 
vagyis van csapadék. Magáról az Alföldről felszálló párák a 
távolról származó páratartalmat csak csekély értékkel növelik, 
vagy azt válságos esetekben éppen evvel a csekély értékkel telí
tik. Végül — és ez a legfontosabb — a felhozott példákkal szem
ben az Alföldön, a hegyek koszorúzta medencében van — és 
pedig csaknem minden égtáj felé — domb és hegyvidék, amely 
a légáramlatokat felszállásra, lehűlésre és így nedvességtartal
muk leadására kényszeríti, ami a felsorolt példákban hiányzik.

Ennek a kérdésnek a hasonló példákra való hivatkozás és 
érvelés alapján való tárgyalásával mindenütt találkozunk. Itt 
ezeknek csak egyikére térek ki.

*

A Balaton példája nem elégséges érv a nagyobb víz
felületek csapadékgyarapító hatása ellen. Ugyanis annak et
től a kérdéstől teljesen független oka van, hogy a Hajósy- 
féle térképek szerint „a Balaton déli partján a környeze
téhez képest valamivel kevesebb az évi csapadék“, és hogy a 
„meleg hónapokban is az ízohiéták*) kanyarodása inkább szára
zabb területnek tünteti fel a Balatont.“

A Balatonnak azért van környezeténél csekélyebb csapa
déka, mert annál mélyebb fekvésű. Ezt egyébként Cholnoky is 
megállapítja. De ennek számszerű igazolása is lehetséges. A Ba
laton délkeleti 200 m tszf. magasságon felüli állomásai 
és a Balaton északnyugati partsávja között 259—144 = 115 m 
a szint- és 721—614 = 107 mm az évi csapadékkülönbség, úgy
hogy minden méteres emelkedésre 0‘93 mm csapadéktöbblet 
esik. Ez pedig a Hajósy megállapította országos átlagnak,

*) Az izohiéták az egyenlő csapadékmennyiségeket mutató földrajzi 
pontokat összekötő görbék.
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C‘48 mm-nek a kétszerese. A Balaton hivatkozott legszárazabb 
délkeleti partsávjának a túlsó oldallal szemben észlelt cseké
lyebb mennyiségű csapadéka részben az alacsonyabb tenger
szintfeletti magasságnak következménye. Ez ugyanis 6 m és így 
részben magyarázza a 6 X 0‘93 = 6 mm-es számított csapa
dékkal azt a különbséget, amely a két vidék átlaga: 614—605 
között 9 mm-rel jelentkezik.

Ezeknek a túlnagy különbségeknek az okát keresve, a Balaton- 
vidék csapadékának további vizsgálatából más is kitűnik. Ha a 
Balatonra dűlő alacsonyabb oldalak csapadékát nézzük, akár 
északnyugaton a Bakony 200 m-en aluli fekvéseit, akár dél
keleten a Balatoni Dombvidék belső sávját, úgy mindkét ol
dalon az alapul vett északnyugati partsávval szemben ugyan
azon átlagos 142, ill. 144 m-es tszf. magasságok mellett a csa
padéknak erős pozitív rendellenességét észleljük: a 614-gyel 
szemben 625, ill. 645 mm-rel. Ez azért feltűnő, mert ha a köz
vetlen partsáv negatív csapadékvisszásságát a föhnhatásnak tud
juk be, úgy ennek még a parttól egészen csekély távolságban és 
ugyanazon tszf. magasságokon fekvő megfigyelési állomások ada
taira is kellene hatnia és ennek a középső sávnak az átmenetet 
kellene képviselnie a közvetlen partsáv és a távolabbi vidék kö
zött, pedig itt a parttal szemben ugrásosán emelkedik a csapadék!

Ezért a Balaton délkeleti dombvidékének feltűnő csapa
dékértékei még részletesebb elemzésekre késztetnek.

A Balaton délkeleti dombvidékének csapadékelosztódása 
északról délre eső három pásztában és a parttól számított há
rom sáv szerint a következő képet adja:

I. Északi pászta.
Az átlagos

tszf. mag. évi csapadék

Siófok........................... 112 613
Balatonszabadi, Lepsény, Feketepuszta,

Szabadhidvég 123 561
Pincehely, Simontornya, Sárbogárd,

Cece .... » » 107 572
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II. Középső paszta.
Balatonlelle, Balatonszemes 114 592
Szőlősgyörök, Nagycsepely, Karád, Tab 164 672
Mernye, Ráksi, Igái, Gyalud-p., Kop-

pányszántó ................................. 167 643

III. Déli pászta.
Balatonkeresztúr, B.-Fenyves, Fonyód 132 607
Marcali, Buzsák, Somogyvámos 144 693
Mesztegnyő, Nagybajom, Kaposszent-

benedek, Kaposvár........................... 160 721

Az északi pásztában a partsáv Siófok szerint határozottan
csapadékosabb, mint akár a mögötte elterülő, kissé emelkedet
tebb vidék, akár a mélyebb Mezőség. A középső, dombos pász- 
tának belső sávjában a csapadék a partsávéval szemben az 
50 m-es tszf. magasságkülönbséggel meg nem magyarázhatóan 
tszf.-i méterenként 1'6 mm-rel növekszik. Ez annál feltűnőbb, 
mert a csapadék a legkülső sávban az előbbi területhez viszo
nyítva és csaknem ugyanazon tszf. magasságban 30 mm-es visz- 
szaesést mutat. A déli pásztában a csapadék hasonlóan visel
kedik, a part utáni belső sávban ugrásosán nő, a külsőben pe
dig arányosabban. Ennek a pásztának a viszonyai azonban az 
előbbiével szemben mégis kevésbbé jellemzőek, mert itt a csa
padék általában is gyarapszik dél felé. Éppen ezért mellőztem 
Keszthely vidékének hasonló tárgyalását.

Tehát a Balaton délkeleti mellékén, ha az emelkedések 
hiányzanak, a csapadék mennyisége Siófok példája szerint való
ban az első, a parti sávban a legnagyobb. A keskeny partmel- 
iék csapadéka csak ott feltűnően csekély, ahol a domborzati 
viszonyoknak van elosztódására döntő befolyása; itt mennyi
sége viszont a belső, kissé magasabb fekvésű sávban növekszik 
hirtelen és pedig a magassági különbségek indokain is túlmenően.

Ha ennek a feltűnő csapadékeloszlásnak magyarázatát ke
ressük, akaratlanul felvetődik az a kérdés, vájjon nincsen-e arra 
a Balaton vizének is közvetlen hatása? Ha tekintetbe is vesszük 
azt, hogy a Balaton víztükre 600 négyzetkilométerével ármente
sített területeinknek csak huszad-, és a lecsapoltnak csak négy-
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venedrészét teszi ki, a válasz csak az lehet, hogy a legnagyobb 
valószínűség szerint igen.

Ha a Balaton északi partsávjának, I.-nek havi csapadékel- 
osztódását a szemben fekvő déli partsávéval II.-vei, majd a Ba
kony 200 m-en aluli lejtőjével, III.-mal összehasonlítjuk, a kö
vetkező havi °/00-es eltéréseket találjuk:

II.—I. = +5+3+5—5+2—5—2—4—2—1+2+2
III.—I. =+6+5+2—4+2—4— 1— 6— 1— 6+4 +3

E szerint az északi partsáv csapadékelosztódása a környe
zetével szemben nyáron negatív, télen positiv visszásságú. Ennek 
a megállapításnak valószerűségét igazolja továbbá az, hogy a 
déli partmelléknek a Balatoni Dombvidéknek közelebbi IV. és 
ugyanennek távolabbi V. alatti sávjával szemben ugyanilyen jel
legű eltérések mutathatók ki, ha az itt már szerepet játszó al
földi esőelosztódásnak a nyáreleji és -végi, a távolsággal ará
nyos hatását figyelmen kívül hagyjuk. Ezek az eltérések ugyanis 
a következők:

IV.—I. = +4+2+4—6—1— 5—3 0+1—2+3+3
V.—I.=+3+1+1—9—3—4 0+4+3—4+4+4

Ha el is fogadjuk a Balaton tükre feletti aránytalanul cse
kély csapadék okául a medence alakulásának következtében fel
lépő főhnhatásokat, amit elsősorban a Bakony fejt ki az észak- 
nyugati légáramlatokkal szemben, e mellett mégis bizonyíthat
juk, hogy nyáron a környezeténél hűvösebb víztükör felett a 
főhnhatás következtében melegebb légáramlatok egy része el- 
siklik és páráját csak a túlsó oldal emelkedésein adja le, mi
közben a tó feletti útjában az arról felemelkedő párákat is ma
gával viszi. Ugyanis nagyon valószínű, hogy a környező domb
vidéken jelentkező aránylag nagy csapadéknak egyik oka a főhn
hatás mellett az is, hogy ennek egyik összetevője a Balaton vi
zének párolgása következtében a levegőbe kerülő vízpára meny- 
nyisége.

Hogy a Balaton déli oldalának nyári csapadéka viszony
lag miért nagyobb, mint az északi, arra is találunk az irodalom
ban érvet. Cholnoky szerint ugyanis a Balaton főszele az északi, 
másik cikke szerint pedig a nyugati, tehát, ha meg is állapo- 22.

361. o.
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dunk ezek északnyugati eredőjében, ez részben párás nyugati, 
részben száraz „főszél“ az, amely a meleg és száraz évszakban 
a Balatonból felszálló párákat, éppen úgy, mint a homokturzá- 
soknak az északi oldalról származó anyagát a déli oldalra hajtja.

A tárgyalt vidékre irányadó Siófok adatai szerint itt való
ban és főleg nyáron az északnyugati szelek uralkodnak. De a 
köztudat szerint is nyáron a Balaton felett gyakori az északi szél 
és vihar, amikor az evvel kapcsolatos csapadék áldásos hatását 
inkább a távolabbi területek élvezik, viszont hiányát a közvetlen 
partsáv nyaralói szívesen nélkülözik. Ezt Cholnoky és Réthly 
szerint „csúfolódva arácsi esőnek is nevezik, mert a balatoni 
Riviérán sokszor sűrű felhők jelennek meg, mégsem esik eső, 
hanem csak az északi szél fuj.“

Az itteni uralkodó szeleknek a csapadékelosztódásra való 
befolyását igen jellemző példaképpen erősíti meg Tihany esete. 
Ezt az állomást kétségkívül leginkább övezi a víz. Mégis Ha
jósy számadatai szerint úgy találom, hogy az összes balaton- 
melléki állomások között éppen ennek van százalékos viszony
számai szerint a legjellegzetesebb alföldi csapadékelosztódása.

Hogy a Balaton párájának környezete éghajlatára mégis van 
valamelyes szerepe, arra további bizonyság Boros-nak az a két 
rajza, amely a levegő nedvességének megoszlását tüntetik fel két, 
Réthly szerint igazi „sivatagi“ szárazságú napon. Bár az utóbbi 
szerző ezeket a térképeket is az éghajlatváltozás ellenérveiül 
hozza fel, az ezek ábrázolta helyzetből csak az tűnik ki, hogy ha
zánk legszárazabb napjaiban csak a balatonmelléki levegőnek volt 
páratartalma. A térképes szerint ezekben a napokban a Balatont 
éppen úgy egyközpontosan veszik körül a nagyobb levegőned
vességet feltüntető 35, ill. 40%-os görbék, mint az Alföld kö
zepét a legcsekélyebb nedvességet mutató, 15%-os központú 
görbék. Ez nyilvánvalóan mutatja azt, hogy a legmelegebb és 
legszárazabb időben a nedves felületekről éppen ilyenkor nagy 
mennyiségben felszálló páráknak mégis csak van az éghajlatra 
kimutathatóan kiegyenlítő hatásuk. Ezt természetesen Boros is 
méltatja: „A Balaton közelében az erős napsugárzás következ
tében előálló nagy párolgás teljes mértékben ellensúlyozta a be
áramló légtömegek száraz voltát, úgyhogy a Balaton melletti
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állomásokon a déli nedvesség sokkal magasabb, mint bárhol 2/. 
másutt az országban."

Legújabb éghajlattanunk is hangsúlyozza, hogy a Balaton 
közvetlen melléke párában gazdagabb, aminek hatása főleg a 
nyári évszakban jön számításba. A tó felett állandóan van cse
kély mértékű felszálló légáramlás; itt derültebb az ég, mint 
távolabb; vidéke a meleg évszakban kedvez a zivataros esők 
képződésének, mert a parti és a vizes területek hőháztartásában 82. 
nagyok az ellentétek. 297,‘es a

Ezek a megállapítások kétségkívül a makroéghaj latra vo
natkoznak. Ha azonban a Balatonnak éppen a legmelegebb év
szakban van kiegyenlítő hatása, úgy a régi alföldi vizes felüle
teknek hasonló kiegyenlítő hatását sem tagadhatjuk. A csapa
dékos években és évszakokban meg senki sem hangoztatja a le- 
csapolásoknak érezhetően hátrányos voltát.

Ha kétségtelen az, hogy a balatonmelléki bonyolult csapa- 
dékelosztódási viszonyok vizsgálatából nem küszöbölhetjük ki a 
Balaton vizének hatását, úgy azt sem vitathatjuk, hogy ez a je
lenlegi állapot nem lehet a múltban beállott esetleges változá
soknak az ellenérve, hiszen ezek a viszonyok a múltban is nagy
jában hasonlóak lehettek a maihoz. Pedig az idéztem szerzők 
ezt teszik.

*
Ezt a kérdést egyesek mégis teljes elzárkózással tárgyal

ják. Vízimérnök szakembereink pl. tényként fogadják el, hogy 
az erdők felett 1—4%-kal több csapadék esik le, mint az er
dőtlen területek felett. Saját szavaik szerint: „ennek egyszerű 
magyarázata a következő. Az erdők közismerten igen sok vizet 
párologtatnak el, többet, mint a többi kultúrák. Ezért az erdők 
felett mindig páradúsabb a levegő. Ha tehát ezen páradús le
vegőn át csapadék hull le, az természetesen a páratöbbletből is 
magával ragad bizonyos mennyiséget, tehát a csapadék meg
szaporodik. Ez a szaporodás azonban korlátolt és tisztán helyi 44. 
jelentőségű, amiből klímaváltozást kiolvasni nem lehet." 331 0

Ha azonban ezt a tényt elfogadják, vájjon miért zárkóznak 
el az erdőnél nagyobb párolgású vízfelületek esetében ugyanezen 
természeti jelenség elismerése elől?
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Éghajlattanunk viszont szabatosan részletezi az erdők feletti 
csapadéktöbblet okát, de érdekes módon éppen csak az előbbi 
tényezőnek nem ad helyet. E szerint az erdők felett 3, legfel
jebb 4%-os csapadékszaporulatról lehet szó és ezeknek a leg
kedvezőbb esetben 1—1%-os részösszetevői a következők: az 
erdő magassága, az erdő feletti egyenlőtlen felszín súrlódása, és 
az erdők feletti hűvösebb és párásabb levegő újabb lehűlése.

Evvel szemben azon felfogásunk mellett, hogy az Alföldről 
felemelkedő vízpárák egy részének magán az Alföldön kell le
hullania csapadék alakjában, a régebbi éghajlattani szerzőknél 
találunk legalább közvetett érveket. Héjas szerint „nyári esőink 
javarészét (körülbelül 60%-át) a zivatarok adják, és pedig túl
nyomórészben az itt helyben, hazánk területén keletkező ú. n. 
hőzivatarok; ez különösen az Alföldünkre nézve nagy szerencse, 
ahol a bőséges zivataros esők nélkül nem alakulna annyira is 
kedvezően a csapadékmérleg.“ Róna még tovább megy, mert sze
rinte „a nyári esőmaximum zivataraink egyenes következménye, 
s az semmi más magyarázatra nem szorul“. Ha tehát a nö
vényzetre legfontosabb évszakban a helyben keletkező esőknek 
a szerepe ilyen jelentős, akkor nem vitatható, hogy a csapa
dék mennyiségében szerepelnie kell az éppen ebben az évszak
ban legerősebb párolgás révén a levegőbe kerülő helyi párák 
mennyiségének is! Ez végül amellett is újabb érv, hogy ameny- 
nyiben a lecsapolások utáni időkben egyáltalán kimutatható a 
csapadék mennyiségének csökkenése, annak kimutathatóságát 
leginkább a nyári évszaktól várhatjuk.

A Balaton vizének az éghajlatra való hatásával kapcsolat
ban már megemlítettük a zivatarhajlamosságot, ami a száraz és 
vizes felületek különböző mértékű felmelegedéséből, melegtáro
lásából és kisugárzásából ered- Ez a megállapítás azonban ha
sonlóan áll a régi alföldi viszonyokra. Ugyanis eső keletkezik, 
ha a levegő felszáll. Ez pedig bekövetkezik az alsó levegő
rétegeiknek a talajmentí erős felmelegedése következtében beálló 
megritkulása folytán is.

A régi Alföldön a nagy vizes területek váltakoztak a szára- 
zakkal; minél nagyobb volt a meleg, annál nagyobb volt a kü
lönbség a két terület közötti hőháztartási viszonyokban és an
nál biztosabbak voltak a helyi felszálló légáramlások keletkező-
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sének a feltételei. Meleg napokon a levegő állandóan áram
lott, mozgott, egyensúlyi állapota tehát bizonytalan volt. A 
felszálló rész útjában lehűlt, de fenn is bizonyára hűvösebb ré
tegbe ütközött. Ha ebben volt máshonnan magával hozott víz
pára, máris megtörténhetett a kicsapódás. Azonban a fel
szálló meleg levegő sem volt páramentes, a vizes felületekről 
párákat is szállított magával, úgyhogy kedvező esetben éppen 
ezek a párák telíthették a felső légrétegeket. Másrészt az eső 
azért is elérhette a föld színét, mert a lecsapódási szint alatt 
sem talált teljesen száraz levegőre, amely páráját elnyelte 
volna. Ez a folyamat pedig legfeljebb 1—2 km-es magasságon 
belül játszódott le, mert egyrészt ,,a felmelegedő levegő kb. 1 km 
magasságig viszi fel a nap folyamán a talajtól nyert meleget“, 
másrészt a zivatarfelhők magassága sem nagyobb.

Mindenképpen kétségtelen tehát, hogy az alsó légrétegnek 
régen más volt a páratartalma és mozgása, mint ma és ez sok 
esetben különösen kedvezhetett a helyi zivataros esők keletke
zésének. így a régi nagyobb páratartalomnak nem kellett szük
ségszerűen teljes mennyiségével a légűrben eltűnnie.

Egészen feltűnőek a csapadék változhatatlanságát hirdető 
éghajlattanunknak az ezt a felfogást támogató mai meg
állapításai: „Zivataros fészkek is elég szép számmal vannak az 
országban, így a Balaton melléke, Sárrét, Érmellék és a Körös 
vidéke, valamint mindazok a helyek, ahol még nagyobb lecsa- 
polatlan árterületeink vannak. Ahol nagy hőmérsékleti ellen
tétek állhatnak fel az altalaj felmelegedésében — vízfelület, 
szárazföld — nagyobb zivatartevékenység is lehetséges. Arány
lag a legkevesebb a zivatar a Duna—Tisza közének felső részé
ben, a Nyírségben, általában a tiszta homokos területen, amelyek 
vizekben, növényzetben a legszegényebbek, míg a mocsaras, 
vadvizes, erdős területeken gyakoribb jelenségek.“ Ismét fel
merül az a kérdés, miért nem szabad ezekre a körülményekre 
a régi alföldi viszonyokkal kapcsolatban ' hivatkoznunk?

Időjárástanunk legújabb megállapítása szerint továbbá mai 
csapadékmennyiségünk kialakulásában a hőzivataroknak ne,m 
sok szerepük van. „Igazi hőzivatar Magyarországon vagy egyál
talán nincsen, vagy egészen kivételes jelenség.“ Mégis „a gyenge

82. 
308. o

82. 
333. o

4.
719. o
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írontok mentén a helyi felmelegedésnek csak támogató szerepe 
van egy-két elszigetelt zivatar létrehozásában.“

Többet pedig én sem állítok. Mert nyugodtan hivatkozha
tunk arra, hogy ez a legutóbbi megállapítás a légköri határfelü
letek tanának kialakulásával kapcsolatban, az újabbkori pontos 
és sűrű észlelések eredményeként ,,az utolsó két évtized folya
mán“ igazolódott be, vagyis már abban az időben, amelyre vo
natkozólag éppen azt állítjuk, hogy akkor már a helyi viharok 
kialakulásának feltételei is megfogytak.

A nyári esőmaximumérték esetleges csökkenésének azonban 
nemcsak az Alföldön, hanem annak peremvidékén is jelent
keznie kell, ha vidékek szerint nem is egyforma mértékben. 
Róna a csapadék évi szakaszosságát tárgyalva felemlíti, hogy: 
„nyáron a nyugati negyedből fújó szelek feltűnő módon szapo
rodnak ., . ezen szél az Alföld medencéjén akadály nélkül át
megy, de az Alföld peremén már akadályra talál s a levegő a 
hegyvidéken kénytelen felemelkedni, ami nyilvánvalóan elég ok 
arra, hogy a nyári esőmennyiség úgy Erdélyben, mint az Erdős- 
Kárpátokban gyarapodjék.“ Tehát a nyári esőmennyiség ezen 
esetleg csökkenő irányzatának az Alföldön kívül, főleg annak 
keleti és északkeleti peremvidékén is észlelhetőnek kell lennie. 
Ezt a feltevésemet megerősíti Réthlyxtek az a megállapítása, 
hogy a csapadék minimumának helye ma a Hortobágyra esik, 
ami azt jelenti, hogy a régebbi helyéről, a Tisza, Maros és Kő
rös szögletétől északkelet felé eltolódott.

Ezek szerint az alföldi lecsapolások óta — legalább elmé
letileg igazolhatóan — hiányzó csapadék mennyiségét megkísé
relhetjük egészen durva megközelítéssel megállapítani.

A párolgás évi mennyiségét és annak havi elosztódását is
merjük. Ez: A) a budapesti észlelés szerint 1875—1899 közötti 
25 év átlagából és B) a tarcali észlelés szerint 1901—1930 kö
zötti 30 év átlagából hónapok szerint az alábbi sorozat:

I, II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. év
A) 13 18 40 59 77 95 118 97 58 38 17 12 642 mm
B) 13 18 46 76 101 95 111 102 73 46 24 15 720 mm

Ezeknek az évszakok szerinti %-os elosztódása kielégítően 
egyezik:
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az V+VI+VII+VIIL hónapokra esik 387, ill. 409 mm, vagyis 60%, ill. 57%,
a III+IV+IX+X. ,, ,, 195 ,, 241 ,, „ 30%, ,, 33%,
és az I + II+XI+XII. ,, ,, 60 H 70 ,, ,, 10%, ,, 10%.

Megjegyzem, hogy a legutóbb közzétett 30 éves párolgási adatok csak
nem ugyanezt az elosztódást követik. így felemlítem még Kecskemétet évi 
838 mm-rel és a fenti beosztásnak megfelelően 55, 34 és 11%-os elosztó- 
dással.

Összehasonlítás végett felemlítem még Bécs párolgását. Ennek évi ösz- 
szege 342 mm és az évszakaink szerinti %-os elosztódása — 49, 33, 18 — 
az alfölditől már lényegesen különböző.

82. 
358. o

107a 
26. o,

Azt is tudjuk, hogy a trianoni Magyarországon az ármen
tesített, illetve lecsapolt terület nagysága 4,043.000 k. h.=23.000 
négyzetkilométer, illetve 2,230.000 k. h. = 13.000 négyzetkilo
méter.

Végül azt a területet is megbecsülhetjük, amelyen az 
elpárolgott vízmennyiség egy része csapadék alakjában lehull
hatott, ha feltételezzük, hogy a párák egyik töredéke az Alföld 
területén maradt, a másikat pedig a szelek tovább szállították, 
de az utóbbiak egy része is feltehetőleg az Alföldet körülvevő 
hegyvidék belső oldalán esett le. így a lecsapódás területének 
közelítő értéke a következő lesz: ha Nagy-Magyarország — Hor- 
vát-Szlavonország nélkül számított — 282.000 négyzetkilométer 
területéből levonjuk a Királyhágón túli részeket és Fiúmét, a 
Dunabalpart kétharmadrészét, a jobbpart felét és a Tiszabalpart 
egynegyedrészét, összesen 112.000 négyzetkilométert, a lecsa
pódás területére kereken 170.000 négyzetkilométer marad.

Ha feltesszük, hogy a lecsapolt területen kívül az ármen
tesített terület egy jelentős része is víz alatt állott, úgy egész 
durva közelítéssel azt mondhatjuk, hogy a régi elveszett párol
gási felület 25.000 négyzetkilométer, úgy viszonylik ahhoz a te
rülethez, amelyen vízmennyiségének csapadék alakjában le kel
lett hullania, a 170.000 négyzetkilométerhez, mint 1 a 7-hez. Ez 
azt jelenti, hogy a lecsapódási területen a párolgási területről 
származó vízmennyiségnek a legtöbb, ha 15%-a hiányzik, eny- 
nyivel kevesebb a csapadék, vagyis évente kb. 100 mm-rel. En
nek 60%-a = 60 mm májustól augusztus hónapokra esik, mivel 
az évi párolgás mennyiségének is 60%-a illeti meg ezeket a hó
napokat.
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25.
64 o.

Ha tekintetbe vesszük azt is, hogy a párolgásból eredő 
vízmennyiségnek egy része más távoli területekre jut el, arra 
mégis biztosan következtethetünk, hogy ha a többi évszakban a 
csapadékcsökkenést nem is tudnók kimutatni, a nyári csapadék- 
mennyiség csökkenésének kimutathatását mennyiségére — a 
fenti 60 mm egy részére — való tekintettel elvárhatjuk, vagyis 
a csapadék mennyiségében az egyes évszakok közötti viszonyla
gos eltolódásnak a feltételezett lecsapódási területen észlelhetö- 
nek kell lennie.

Hasonló számításokkal másutt is találkozunk. Ha azonban 
tekintetbe vesszük, hogy esőink — főleg régi hózivataraink — 
keletkezésének vizsgálata közben nem kell 10 km magas lég
oszlop páraviszonyaival számolnunk, elég annak talán ötödrésze 
is, hiszen esőfelhőink kicsapódási szintje 50—2000 m magasság
ban van, és egy négyzetméter vízfelület napi párolgása az 
V—VIII. hónapok alatt átlagosan 3 kg vizet juttat a levegőbe, 
úgy be kell látnunk, hogy ez kedvező időben a levegő víztartal
mát jelentős százalékkal növelheti és így a helyi párolgásból a 
levegőbe kerülő vízmennyiségnek mégis csak kell szerepelnie a 
nyári csapadék mennyiségének kialakulásában.

Egyébként az anyag és az energia megmaradásának elvébe 
ütközne annak tagadása, hogy a légkör víztartalmát az alföldi 
vizekből régen és főleg a nyár folyamán a nap melegével ará
nyosan felszálló párák is növelték és ezek legalább részint hely
ben, részint a közeli vidéken csapadék alakjában le is hull
hattak.

*

Az újabbkori csapadékcsökkenés bizonyításának legnagyobb 
akadálya a hosszú évtizedekre visszamenő egynemű csapadék
mérési sorok teljes hiánya. A régi csapadékmérési adatok ösz- 
szehasonlításra alkalmatlan voltának Réthly szerint legfőbb oka 
a régebbi mérőműszerek szerkezeti hibája és pedig elsősorban 
a szuronyzár tökéletlen zárása miatt az edény külső faláról be
következett becsurgás. Ez a hibaforrás azért is kellemetlen, mert 
a műszer használatával fokozatosan erősbbödik és így értéke 
későbbi összehasonlító párhuzamos mérésekkel sem küszöböl
hető ki tökéletesen.
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Ha a különböző rendszerű mérőműszerek adatait az egyes 
évszakok szerint részletezve akarjuk összehasonlítani, további 
hibaforrásként számításba kell venni, hogy a régi rendszerűek 
több harmatot gyűjtöttek össze, mint a maiak, viszont nagy volt 
a műszer párolgási vesztesége, úgy hogy ,,a régi állomásaink kö
zül azok, amelyek gyűjtötték a kis csapadékot és csak időnként 
mérték, végeredményben kb. közel annyit vesztettek el az elpá
rolgás folytán, mint amennyi volt a beszivárgás.“ Az ebből eredő 
veszteség értékét különösen számba kell vennünk, ha éppen a 
párolgás által a levegőbe kerülő párák mennyiségének a csapa
dékra való hatását keressük.

A tolmácsi összehasonlító mérések szerint továbbá a régi 
rendszerű esőmérő más és más hibával mérte a lassú és a zá- 
poros esők, vagy a cseppfolyós és a szilárd csapadékok mennyi
ségét. A régi esőmérők a ,,kis esőket nem mérték pontosan, 
kevés volt a csapadékos nap és így a csapadéknak néhány szá
zaléka elveszett.“

Az említett párolgási veszteségekről kétségtelen, hogy az 
a nyáron mért csapadékot sokkal nagyobb (6—8-szoros) súllyal 
illeti, mint a többi évszakét, viszont csak a téli csapadék meny- 
nyiségét érintette az, hogy a régi esőmérőből a hó egy részét 
a szél kifújhatta. Amikor meg 1899-től éppen ezért magasabb 
peremű csapadékmérőket alkalmaztak, ezeknek az előbbi, már 
a Réihly-íéie tanulmány felemlítette hibáin kívül Hajósy szerint 
az a gyengéjük volt, hogy kevéssé szilárd peremük, könnyű el
torzulása miatt felfogó területük gyakran kisebb lett.

Hajósy végül megismétli Héjas-nab. azt a megállapítását, 
amely szerint „a régi esőmérőkkel nem ritkán megesett, mivel 
csak 64 mm csapadékot tudtak befogadni, hogy éppen a maxi
mális csapadékok egy része veszendőbe ment.“ Ez a körülmény 
éppen az Alföld nyári csapadékának mérésénél számbaveendő 
hibaforrás, mert itt négy óra leforgása alatt 125 mm csapadékot 
is mértek, ezt pedig a régi csapadékmérő használata mellett 
csak a tartálynak a zápor alatt kétszer történő kiürítésével és 
így is csak tökéletlenül végezhették volna el. Ilyen 100 mm-en 

felüli csapadék pedig az Alföldön legalább kétévente még ma 
is előfordul.

Általános tájékozódás végett a felsorolt okok folytán hibís
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mérések évszakonkénti jelentőségét táblázatosán összefoglaljuk 
aszerint, amint azokban a régi műszerek a maiakkal szem
ben nagyobb, kisebb, vagy közömbös eredményt adtak, a -)-, —, 
és a 0 jelzéssel.

nyár ősz és 
tavasz tél egész

év

1 a szuronyzár hibájából........................... + + + +
2. a kis esők meg nem méréséből . — — — —
3. a párolgási hibából................................. — 0 —
4. a hó kifúvása miatt................................. 0 0 — —
5. a perem eltorzulása miatt . — — — —
6 a nagy csapadékok hiányos mérése miatt — — 0 —

7. a harmat mérése miatt........................... + + 0 +
Eszerint a régi — mondjuk hétféle — műszer és mérési hi-

bából egyetlen egy, az első az, amelyből következtetve azt állít
hatjuk, hogy régi esőmérőink a valóságosnál lényegesen több csa
padékot mértek. Megállapíthatjuk ellenben — anélkül, hogy a 
számszerű eltérésekre ebből bármit is következtetnénk —, hogy 
régi műszereink általában inkább kevesebbet mértek és hogy 
ebből is a többi évszakokhoz viszonyítva minden valószínűség 
szerint a nyár csapadékából mutattak ki kevesebbet.

A különböző hibaforrások számbavétele után eleve lemond
hatunk arról, hogy valaha is rendelkezzünk általános érvényű 
és teljesen pontos átszámítási tényezőkkel, mert még ugyanazon 
mérőszer hibája is változik az 1. és 5. alatti hibaforrásoknak 
a használat idejével nagyjában arányos növekedésével.

Ez azonban mégsem zárja ki azt, hogy néhány olyan fontosabb 
állomásra, amelyeknek használaton kívüli, régi mérőműszerei ma 
is megvannak, hosszabb időtartalmú megfigyelési sorozatot soha 
fel ne mutathassunk, A kérdés fontosságára való tekintettel ma 
is végeztethetünk ezekkel akár évekre menő összehasonlító méré
seket, hogy legalább azoknak az állomásoknak a lehetőleg pon
tos átszámítási tényezőit megkapjuk, amelyekben csak az 1. és 
5. alatti hibaforrások hatását kell becsülnünk. A Hajósy-íéie leg
újabb munkából éppen ilyen állomások adatainak a hiányát nél
külözzük érzékenyen, mert ezek híján az utolsó 30 év és az 
előző időszakok csapadékviszonyai között semmi kapcsolatot sem 
találunk.
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Az évi csapadék mennyiségére vonatkozó újabb hivatalos 
kiadványainkban nem fogunk a régiekre olyan adatokat találni, 
amelyekből azok csökkenésére következtethetnénk. Réthly sze
rint ugyanis, bár a szuronyzárhiba 10—15%-os többletet jelent, 
a kis esőknek számba nem vétele miatt a hibát 8—10%-ra be
csülhetjük, vagyis ennyivel csökkentendők a régi mérések érté
kei az egyes évszakokra és az éghajlati vidékekre való tekintet 
nélkül. Az újabbkori csapadékadatokat szolgáltató kiadmá
nyaink mind ennek a felfogásnak a szellemében készültek.

Héjas 1917-ben a csapadék 1901—1915-ig terjedő 15 éves 
értékeinek összeállításaikor a régi adatokat általában 10%-kal 
csökkentette, amivel elérte, hogy a négy évvel előbb kiadott, 
a csapadék 1910-ig terjedő 10 éves elosztódását tárgyaló mun
kájának feltűnő csapadékcsökkenésre mutató adatai eltűnjenek. ^7. 
Még messzebbre menő javításokat alkalmazott Hajósy, aki asze
rint, hogy bizonyos állomás adatai a szomszédos állomásokkal 
való összehasonlítás után milyen eredményt adtak, „megelége
dett“ ,,esetről-esetre 5, 10, 15, sőt kivételesen még nagyobb fokú ^2. 
javításokkal“. Ezért mindig számolnunk kell azzal, hogy adat
szolgáltatásunk az összes, 2—3 évtizednél hosszabb, tehát 20—30 
évnél idősebb, és így a csapadékcsökkenés ellenérveiként sze
replő megfigyelési sorok értékeit a becsurgási hibának megfele- 259_^j 
lően átszámítva közli. Sajnos, egyik állomásnál sem említi, 79 
hogy mely évtizedek adatait és hány százalékkal javították? 146 '

A régi rossz és az újabb, jobb csapadékmérők mérési ered
ményei közötti számszerű eltérésekkel legutoljára Réthly fog- 74. 
,lalkozott 1923-ban, és tudtommal azóta ezen a téren újabb 38 ' 
adatokkal nem rendelkezünk. Munkájában összesen öt helyen 
12 évre vonatkozó párhuzamos mérés havi eltérését közli mm-ek
ben kifejezve. (Több párhuzamos mérés eredménye viszont %-os 
havi értékével szerepel, de ezek a következő számokkal azonos 
eredményt adnak.)

Ha az öt párhuzamos mérés szolgáltatta eredmények átla
gát képezzük, azt találjuk, hogy a párolgás tárgyalásánál hasz
nált évszakbeosztást követve a régi csapadékmérők az újabbak
kal szemben a következő többleteket mutatják:
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83.
428—9. o.

111.

Az V., VI., VIL, VIII. hónapokban összesen 24 mm-t, 
a III., IV., IX., X. „ „ 23 „ és
az I., II., XL, XII. ,, ,, 22 ,, ,

Tehát a régi és újabb csapadékmérők csapadékmennyiségei kö
zötti viszonylagos különbség az egyes — beosztásunknak meg
felelő — évszakok között a legszélsőbb esetben is csak 2 mm. 
Ez azt jelenti, hogyha a különböző korszakokból eredő csapa
dékoknak a hasonló évszakbeosztáson belüli viszonylagos elosz- 
iódását — az elvont értékek mellőzésével és főleg több állomás 
esetében — akarjuk összehasonlítani, úgy az átszámítási ténye
zők alkalmazásától teljesen eltekinthetünk.

Mivel hivatalos éghajlati adatszolgáltatásunk a Hajósy-[é\e 
három évtizednél régebbi időszakra egy állomásnak sem adja 
meg a mai tudásunk szerint javított, tehát helyes csapadékát, 
azért megkíséreljük először csak egyes állomásokra, amelyek a 
csapadék változatlanságának bizonyítékaiként az irodalomban is 
szerepelnek, másodszor pedig, nagyobb jelentőségük tudatában, 
egész éghajlati vidékekre a csapadékadatok bemutatását. Ez, ha 
az egész évi értékeket illetően számszerűen teljes pontosságra 
igényt nem is tart, az előző megállapítás értelmében mégis ki
mutathatja a csapadéknak a régebbi és újabb 30—30 évi értékei 
között legalább az egyes évszakokon belül jelentkező, követke
zetesen egyirányú eltéréseit.

*

Ezek után megkísérlem az irodalomban feltalálható és el
lenérvként szereplő csapadékadatokból a négy legnagyobb fokú 
párolgással bíró hónap csapadéki adatainak a többi hónapoké
val való összevetése alapján azt a felállítottam tételt igazolni, 
hogy legalább a nyári csapadék újabbkori csökkenése kimutat
ható s ez némileg arányos a csapadéknak a régi alföldi párák
ból eredő és ma hiányzó összetevőjével.

Budapest csapadékmennyisége:

A) Anderkó szerint az 1871—1900 közötti 30 éves átlagban;
B) az 1901—1930 közötti 30 év alatt a hivatalos kiadványok kö

zölte adatok átlaga szerint, amikor már az új, Hellmann-lé\e
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esőmérőket használták (ez természetesen egyezik Hajósy 
közben megjelent művének adatával).

Debrecen csapadékmennyisége: 75
169.

C) az 1856—1885-ig mért legrégebbi;
D) az 1871—1900-ig mért közbenső;
E) az 1901—1930-ig mért legújabb 30—30 éves átlagadat szerint.

V,—VI.—VII.—VIII. 
hónapokban

4 hó 
ossz.

III.—IV.-IX.—X. 
hónapokban

4 hó 
ossz.

L_H._XI.-XII.
hónapokban

4 hó 
ossz.

A) 74 76 55 52 257 46 61 53 63 223 39 31 53 50 173
B) 64 68 51 47 230 44 56 54 51 205 37 34 52 53 178

B-A) — 10— 8-4-5 —27 -2 - 5+1 —12 — 18 -2+3 -1+3 + 3

C) 61 83 82 66 292 42 39 48 63 192 37 26 56 46 165
D) 66 82 80 61 389 37 45 48 68 198 32 24 52 43 151
E) 59 69 58 59 245 36 50 49 51 186 32 34 48 47 161

E-C) -2-14-24 —7 -47 -6+11 +1—12 — 6 -5+ 8-8 +1 — 4

E-D) -7-13 -22 -2 -44 -1+5+1 -17 -12 0+10 -4+4 + 10

A három különbség átlaga:
1 1

-6—13-16—4 —39
1-3 +3+1 -14 1—13

1—2 +7—4+2
+3

Megjegyzés: Ha Anderkó adatai helyett Hegyfoki-n&k. 
1881—1905. évi 35 éves átlagadatait használjuk fel, úgy a 
nyárra —20, az átmeneti időszakra —17 és a télre +8 mm-es 
különbségeket nyerjük, vagyis ezek az értékek is az egyes év
szakok között hasonló viszonylagos eltéréseket mutatnak.

Ennek a hármas összehasonlításnak egyenlege szerint a 
nyári négy hónapban határozottan észlelhető a csapadék meny- 
nyiségének csökkenése; a tél viszonyai közömböseknek látszanak 
és az átmeneti hónapok a csapadékkiilönbségek tekintetében is 
az átmenetet képviselik. Ha a csapadékcsökkenésnek évszakok 
szerinti elosztódását összehasonlítjuk a párolgásnak ugyanilyen 
évszakbeosztás szerinti elosztódásával, úgy a kettő között fel
tűnő hasonlatosságot találunk.

Megállapítható továbbá, hogy az Alföld központjában fekvő 
Debrecennek ugyanazon időszakok alatt jelentkező csapadékhiá-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



154

nya nagyobb, mint az Alföld peremén fekvő Budapesté és emel
lett Debrecen nyári csapadékcsökkenésének az 1871—1930-ig 
terjedő 60 évre vonatkozó sora: 289—281—264—253—255— 
245—245, határozott és kielégítő következetességet mutat.

Mivel pedig az elméleti feltevésekből előre kiszámított és 
várhatónak jelzett csapadékhiány mennyisége arányos a kimuta
tott tényleges hiánnyal, azért indokolt, hogy a hiány okának a 
lecsapolások következtében elveszett párolgási felületekről el
maradt vízpárákat tartsuk.

A nyári viszonylagos csapadékhiány Kecskemétnek utolsó 
80. 40 éves adataiból is kitűnik. E szerint ugyanis a csapadék 20—20

éves átlagai mm-ekben:
az egész évben a IX—V. ossz.

9 hónapban
a VI—VIII.

3 nyári hónapban
1896—1915. 554 393 161
1916—1935. 524 375 150

A két 20 év közötti 
különbség

30 mm = 5’4% 18mm = 4'6% 11 mm = 7 1%.

Réthly adataiból arra is következtethetünk, hogy ez a nyári 
csapadékhiány nemcsak éppen a tárgyalt állomások sajátos
sága, hanem az Alföldön általános. Ugyanis abból a 27 ál
lomásból, amelyeknek utolsó 30 évi csapadékát közli, nyolc
nak az 1871—1905-ig terjedő 30 éves csapadékát Hegy foki
vá}. is megtaláljuk. A régi és újabb adatok összetevéséből 
kitűnően az utolsó 30 évben mindegyiknél nyári csapadékhiány 
jelentkezik és ennek értéke az egy Turkeve 4 mm-ének a kivéte
lével olyan nagy, hogy az átszámítással el nem tüntethető. Az el
térések a következők: Magyaróvár 15, Budapest 11, Szeged 16, 
Kalocsa 22, Kecskemét és Jászberény 29, Debrecen 32 mm.

Igaz, hogy ezek a számok többé-kevésbbé megbízható voltuk 
miatt csak tájékoztató jellegűek, viszont valószínű, hogy értékü
ket a főleg nyári adataikat befolyásoló záporok csapadékának 
tökéletlen mérése és a párolgási veszteségek teljes értékének 
számba nem vétele miatt inkább emelni, mint csökkenteni kell.

Bár Réthly szerint adataiból „még részrehajlással sem lehet 
kimutatni a csapadék egyirányú csökkenését, vagy megnagyob
bodását“, mégis — saját szavaiból következtetem — legalább is
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tud a nyári csapadék körüli eltérésekről. „Miután az évi csapa
dékösszegek már nem függenek olyan nagy mértékben a ziva
taros esők mennyiségétől, mint a nyári csapadék, az évi össze
gek alapján már nagyobb területen mutatható ki bizonyos egy
öntetűség,“ Ezt úgy is érthetjük, hogy az évi csapadékösszegek
ben szerinte tapasztalt kielégítő egyezést a nyári csapadék ér
tékei — a nyári záporos esők elmaradásának zavaró körülmé
nyei miatt — nem követik kielégítően.

Ez pedig bizonyítható az ugyancsak ellenérvekként sze
replő adataiból. A szerző Debrecen példájára hivatkozva 
és a csapadék évi menetében kimutatható kettős maximum 
tárgyalása alkalmával érthetetlenül az októberi másodlagos 
csúcsértéknek az utolsó 30 év alatti ellaposodását hang
súlyozza, holott ennél sokkal feltűnőbb a június-júliusi elsőd
leges maximum értékének kevesbedése, amit éppen az észlel
tük nyári csapadékcsökkenés okoz. A közölte táblázatból Debre
cen három 30 éves csapadéksorának hónapok szerinti %-os el
osztódása a következő:

A korszak: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. év

1856—1885. 5’7 4’0 6‘5 6-0 94 12’8 12’6 10'2 7‘4 9’7 8’6 71 100
1871—1900. 5'0 3'8 5‘8 7'0 10’3 12-9 12'5 96 7’5 10-7 8’2 6'7 100
1901—1930. 5’4 57 6-1 8’4 WO 1V7 9'8 ÍO'O 83 8‘6 8'1 7'9 100

Ha több-kevesebb jelentőséget tulajdonítunk az októberi 
másodlagos csúcsérték (9’7—8*6 =) 11, illetve (10’7—8*6 = ) 
2’1%-os csökkenésének, úgy joggal kérdezhetjük, honnan ered 
az elsődleges csúcsértékeknek június havi (12'8—11*7 =) 1*1, il
letve (12*9—11*7 =) l*2%-os és méginkább a július havi (12*6— 
9*8 = ) 2’8, illetve (12*5—9*8=) 2'7%-os értékű esése, hiszen az 
utóbbinak a havi %-os értéke is több az előbbi értékváltozásnál, 
sőt két egymásután következő hónapban beállott értékváltozására 
való tekintettel az háromszoros súlyú? Réthly különben több
ször felemlíti a másodlagos (őszi), sőt néha az elsődleges csúcs
értékek újabbkori változásait is, csak nem magyarázza meg 
azok okait!

A nyáreleji elsődleges csúcsérték újabbkori csökkenésének 
általános jellegét igazolja hat alföldi állomás Réthly és Hegy-

78.
153. o.

78.
169. o.

82.
362, 364. o
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foki közölte adatainak összetevése. Ezeket egyszer már felhasz
náltuk és most csak Magyaróvárt hagyjuk ki közülük, mint nem 
nagyalföldi állomást. Ugyanis ezek átlagos csapadéka:

az egész 
évben 
mm

a nyári 3 
hónapban 

mm

a nyári az 
egész évi
nek %-a

1881—1905. 35 év (Hegyi oki) 617 191 32
1900—1930. 30 év (Réthly) 569 168 30

a különbség mm -48 -23
% 8 12

Hogy a nyári' csapadék %-os viszonyszámának értéke az 
újabb időkben 32-ről 30-ra esett, hogy továbbá az évi 8%-os át
lagos csapadékcsökkenéssel szemben a nyár csapadéka 12%- 
kal, tehát az évinél jóval nagyobb mértékben, az év többi 9 hó
napjának 6%-os csökkenésével szemben pedig ennek éppen a 
kétszeresével kevesbedett, azt átszámítással eltüntetni nem le
het, mert az átszámítási tényezőknek ilyen, vagy hasonló értékű 
eltéréseiről nem tudunk.

Annak megvizsgálására, vájjon ez a változás következetes 
marad-e az évtizedek előrehaladtával, négy legújabban ismerte
tett állomás adatait 30—30 éves átkaroló soraiban fejtem ki.

A táblázatból kitűnik Budapest és Debrecen arányszámá
nak 3—3‘5%-os esése. Magyaróvár irányzata már kevésbbé 
csökkenő, ami a nem az Alföld hatása alatt álló fekvése miatt 
lényegtelenebb is. Szeged azonban irányzat nélküli arányszá
mával kivételnek látszik. Mégis az a körülmény, hogy Szeged
nek a Hegyfoky-iéie 1871—1895.-Í 35 éves csapadék értékeivel 
számított 31‘0%-os arányszáma lényegesen nagyobb az 1871— 
1900. évek fenti értékénél, talán ennek az állomásnak kevésbbé 
megbízható adatai mellett szól, vagy óvatosságra int. Minden
esetre igen jellemzőnek tartom az első két állomás százalékos 
értékeinek fokozatos és főleg Debrecen értékeinek szabályos 
csökkenését.

A csapadék és főleg a nyári csapadék csökkenésének ki- 
mutathatóságára irányuló munkámban eddig csak az ezt tagadó 
szerzők adataira támaszkodtam és vártam Hajósy munkában
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állott, az újabbkori csapadékviszonyokat összefoglaló müvének 
megjelenését, mert ettől reméltem adataim kiegészíthetését és 
általánosíthatását.

//cr/'ósy-nak elismerésreméltó művéről már megemlítet
tem, hogy legfőbb hiánya a lehetőleg hosszú időszakra vissza-

Az évi és a nyári csapadék mm-es mennyiségének és ezek %-os 
arányszámának változása 30 éves átkaroló sorokban.

Die Änderung der Jahres- und Sommer nie der schlagsmengen und 
ihrer Verhältniszahl in 30 jährigen übergreifenden Reihen.

Budapest Debrecen

é v
Jahr

nyár
7.

é v
Jahr

nyár
Sommer 7#

1841—1870. 
1851 — 1880.

(1360)
(1452)

(412)
(4271

(30-3)
(29-4) (1712) (600) (35-0)

1861—1890. 1648 467 28-4 1646 562 34’1
1871-1900. 1775 495 279 1692 575 34-0
1881 — 1910. 1727 472 273 1617 520 322
1891-1920. 1782 474 266 1700 539 317
1901 - 1930. 1831 499 273 1719 540 314
1911—1935. (1891) (520) (27-5) (1669) (534) (320)

Szeged Magyaróvár

é v
Jahr

nyár
Sommer 7. é v

Jahr
nyár

Sommer 7«

1851—1880.
1861-1890.

(1428)
1498

(437)
446

(30-6)
298 1512 469 310

1871 — 1900- 1616 484 30-0 1657 532 322
1881—1910. 1621 481 297 1662 519 312
1891—1920. 1648 511 310 1723 546 317
1901—1930. 1615 477 29-5 1719 502 29-2
1911—1935. (1625) (489) (30-1) (1642) (492) (30-0)

'1
Megjegyzés: A zárójel közöttiek a nem teljes sorokból számított adatok. 
Anmerkung: Die in Klammern gesetzten Angaben wurden aus nicht voll

zähligen Reihen berechnet.

menő csapadéksorok — vagy legalább sor ?— mellőzése, amit 
egyébként a hivatalosnak tekinthető éghajlati szaklapunk 
bírálata is megállapít. Aggályosnak tartom a régi csapadékmé
rők szolgáltatta adatoknak kerekszámú 5, 10, 15, sőt még na
gyobb %-ú értékekkel való javításait is, (ehelyett tárgyalt volna

79.
146 -151. o. 
táblázataiból

87. 
21. o.
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32.
7. és í.

inkább kevesebb állomást, ha a többi megbízhatatlannak 
bizonyult). Végül hangsúlyozom, nem látom egészen tisztán 
annak az okát, hogy a hiba évi járását figyelmen kívül kellett 
hagynia, mert „eléggé bizonytalan értékkel kellett számolni“.

A 3. számú táblázatban kiszámítottam vidékek szerinti cso
portosításban mindazoknak az állomásoknak, amelyek mind 
Hegyfoky, mind Hajósy munkájában is szerepelnek, évszakok 
szerinti csapadékkülönbségeit előbb mm-ekben. majd az újabb
kori csapadék %-ában.

Ezeknek az értékeknek vidékek szerinti összesítése az újabb
kori csapadék %-os értékeiben kifejezve a következő:

Az eltérés °/0-okban a
Az állomás 

megnevezése
Station

Die Abweichung in °j0-en in den Monaten
Megjegyzés

Anmerkung
I., II..

XL, XII.
III., IV., 
IX., X.

V., VI.,
VIL, VIII.

4—4 hónapban összesen

A Nagy-Alföld közepe . 
Mitte der Gr.Tiefebene +1 -13 -12
A „ ÉK-i része
NO-Teil d. Gr. Tiefebene +2 -12 — 13
A „ Ny-i része
W-Teil d. Gr. Tiefebene 0 — 11 — 19
A Kis-Alföld .... 
Kleine Tiefebene
A Bakonyvidék . . .
Bakony-Gebiet

+7 - 7

42

— 11

+6 — 1
Somogy-Zala .... +2 _ 7 -1Komitate Somogy u Zala f

Összesítés — Zusammen:

A két Alföld . . .
Die beiden Tiefebenen +2-6 -Tó —12'7

DNy Dunántúl . . .
Transdanubien (SW) +5-9 —33 — ro

A táblázat adatai szerint kétségtelen, hogy Alföldeinken 
következetesen a nyári csapadék csökkent, majd kisebb fokban 
a tavaszi és őszi, míg a télé valamivel megnőtt. Ez a szabályos
nak tekinthető csökkenés pedig kizárólag Alföldeink sajátossága, 
mert a Bakonyban és Somogy-Zalában csakis a tél csapadéka 
nagyobbodott ugyanolyan mértékkel, mint Alföldeinken, a többi 
évszaké azonban csaknem változatlan maradt. Ez mindenesetre
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Tabelle 3. sz. táblázat. 159
A régebbi és az újabbkori csapadékmennyiségek összehason

lítása Hegyfoki és Hajósy adatai alapján.
Die Vergleichung der älteren und neueren Niederschlagsmengen 

auf Grund der Angaben von Hegyfoki und Hajósy.

Az állomás 
megnevezése

» Station

Az eltérés mm-ekben a
Die Abweichung in mm in den Monaten

Megjegyzés
AnmerkungI., 11.,

XI., XII.
III., IV., 
IX., X.

V., VI.. 
VII., VIII.

fa 4—4 hónapban összesen

1. Szeged .................... 0 —22 -38
2. Turkeve . . . . -3 —32 —27
3. Mezőhegyes . . . +5 —13 -29 /8 új áll. átlaga 

\Durchschn. v. 8 Stat.
4. Makó .................... -3 -30 —27
5. Jászberény . . . —26 —40 -55
6. Kecskemét . . . —16 —34 —58 (2 új áll. átlaga 

\Durchschn.v.2 Stat.
7. Hódmezővásárhely . +24 —23 — 17 /2 új áll. átlaga 

\Durchschn.v. 2 Stat.
8. Püspökladány . . —j— 18 —31 —6
9, Berettyóújfalu . . +5 + 1 -10

10. Gyula .................... -8 —13 -47
11. Gyoma..................... +7 — 18 — 11
12. Szarvas .... +14 -17 -8
13. Kunszentmárton +6 — 19 —20
14. Szentes...................... +13 — 11 —8
15. Szolnok .... — 15 —43 —27
1—15. az Alföld közepe: +2 —23 -26 Mitte der Tiefebene

16. Debrecen .... +9 —13 — 44
17. Nyíregyháza II. —2 —23 -19
18. Vásárosnamény . . —5 —40 —36
19. Eger .................... +8 — 10 —30
16—19. ÉK Alföld . . +2 —21 —32 NO.-Teil d, Tiefebene

20. Budapest .... 0 —11 —27
21. Baja . ? . . . +7 + 10 -45
22. Kalocsa .... +4 — 24 -32
23. Pécsbányatelep . . —7 -68 -81
20—23. Ny.-i Alföld . + 1 —23 —46 W.-Teil d. Tiefebene

24. Pannonhalma . . —7 — 18 -29
25. Magyaróvár . . . + 17 —20 —28
26. Sopron.................... 0 —21 —34
27. Kőszeg.................... +8 -26 —40
28. Herény.................... +31 —3 —30
29. Kapuvár .... +23 —2 -19
24—29. Kis-Alföld . . + 12 -15 —30 Kleine Tiefebene
30. Balatonfüred . . . +28 +13 -2
31. Bakonybél . . . 4 19 +2 —8
30—31. Bakony vidéke +23 +8 -5 Bakony-Gebiet

32. Kaposvár .... + 12 —24 + 6
33. Zalaegerszeg . . . -6 —4 +2
34. Nagykanizsa . . , —11 -33 —25
35. Keszthely II. . . +12 —4 +9
32—35. Somogy-Zala +4 . —16 —2

Összesítés: Zusammen.-
1—29. A két Alföld . +4 — 14 -30 Beide Tiefebenen

30—35. DNy Dunántúl • + 10 —8 —3 SW-Transdanubien
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valószerűsiti azt az állításomat, hogy a csapadékváltozás, illetve 
csökkenés oka a lecsapolásokhan rejlik.

Azzal, hogy vizsgálatainkat a nyári csapadékmennyiség vi
szonylagos csökkenésére szorítjuk, kikapcsoljuk a vitából a 
Brückner-ié\e elméletre (az időjárási viszonyoknak 35 éves vál
takozására) való hivatkozás lehetőségét is, amennyiben ez nem 
tesz különbséget a csapadék szempontjából az egyes évszakok 
között. Egyébként is, bár hazánk területén gyakori, hogy a szá
raz és nedves évek néhány évig egymásután következnek, mégis 
ezek váltakozásában semmi határozott időszakosságra mutató 
szabályosságot nem találunk. A Brückner-{é\e szakaszosságról 
pedig még ugyanabban az éghajlati munkában is eléggé bizony-

325—6. o tálán véleményeket találunk,
82.

185. o. *

Érdekes körülmény, hogy a csapadék változhatóságát senki 
sem tagadja, amint nem hazai viszonyainkról van szó. Pl. Bécs 
10—10 éves csapadéka 1851—1920-ig a következő: 555,589,674, 
646, 684, 736; úgyhogy ezek 30 éves átkaroló sorai: 606—636— 
668—689, a hazai változásoknál sokkal nagyobb mértékű és sza
bályosabb változásra mutatnak. Mégis ezekről az értékekről elis
merjük, hogy azok legalább is 1871-től kezdve „kétségtelenül 
homogének és a megnövekedés reális.“ Sőt ugyanott azt is ol
vashatjuk, hogy: „Bécs városa az egyetlen hozzánk legközelebb 
fekvő meteorológiai állomás, amelynek most immár homogénné 
tett sorozatai nagy haszonnal vehetők figyelembe a hazai anyag 
bizonyos irányú vizsgálatai körül.“ (Az Időjárás, 1931. 158— 
159. o.)

A csapadék változásának lehetőségét először az ezt tagadó 
szerzők adataiból, majd Hajósy munkájának felhasználásával 
bizonyítottuk. Most végül megvizsgáljuk még, vájjon Bécsnek 
csapadékmenete követi-e az alföldi éghajlat hatása alatt álló 
területeken talált változásokat?

107a. Mivel erre vonatkozólag csak Wagner-nek az 1851—1920-ig
terjedő időszakkal foglalkozó munkájával rendelkezem, az ösz- 
szehasonlítás nem terjedhet ki az utolsó tíz évre és a 30—30 
éves összevetések is csak a hazaiaknál mindig 10—10 évvel ré
gebbi időszakokra vonatkozhatnak. Viszont az összehasonlítást
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néha a hazaiaknál régebbi időkre is kiterjeszthetjük, bár Bécs- 
nek a hetvenes éveknél régebbi adatai sem teljesen pontosak, 
illetve megbízhatóak.

Azt már láttuk, hogy Bécs csapadéka a hazaival szemben 
az újabb idők felé határozottan növekszik. Ennek megfelelő a 
csapadékos napok számának az évtizedek szerinti elosztódása 
is. Ugyanis Bécsben az 1861—1890 és az 1891—1920 közötti 
30—30 év alatt a Budapestnél (a 137. oldalon) tárgyalt évszak- 
beosztásnak megfelelően az újabb 30 évben növekszik a csapa
dékos napok száma és pedig a IX—IV. hónapok alatt 9, az 
V—VIII, hónapok alatt 8 és az egész évben 16 nappal. Ponto
sabban 82/3, 72/3, összesen 161/3-dal. Vagyis, ha ezeket a szá
mokat azonos időtartalmú évszakokra számítjuk át, úgy Bécs
ben — Budapesttel éppen ellenkezően — főleg a nyári napok 
száma szaporodott.

Ez a megállapításunk vonatkozik a csapadék mennyiségére 
is. Ugyanis az előbbi 30—30 éves időszakok között a csapadék 
az egész évben 53 mm-rel nőtt és ennek (a 153. oldal beosztása 
szerinti) évszakonkénti elosztódása az V—VIII, hónapok alatt 
29 mm, a III., IV., IX., X. hónapokban 18 és az I., II., XL, XII. 
hónapokban 6 mm. Vagyis Bécsben — Budapesttel szemben — 
nemcsak az évi csapadék mennyisége szaporodik az újabb idők
ben, hanem a gyarapodás súlypontja is a nyári hónapokra esik.

Ugyanezt ellenőrizhetjük (a 156. oldalon található) más év
szakbeosztás szerint is. Ugyanis a bécsi csapadék fenti 53 mm-es 
éves gyarapodásából a három nyári hónapra 29 mm esik, vagyis 
az évinek 8%-ával szemben a nyárinak 14%-a és e mellett a 
nyári csapadéknak az évihez viszonyított %-os arányszáma a 
régebbi 33-ról 35-re emelkedett. Tehát ezeknek a viszonyszá
moknak az értékei Bécsben legalább annyival nőttek, mint Buda
pesten csökkentek!

De megvizsgálhatjuk még a csapadékszaporodás következe
tességét is ugyanolyan rendszerben, mint Budapestnél. Az 
1851/1880-tól 1891/1920-ig számított 30—30 éves átkaroló csa
padékértékek szerint a nyári három hónap csapadékmennyisé
gének az évihez viszonyított százalékos arányszáma a következő 
sort adja: 33'6, 32'3, 33'2, 33’5, 34'4. Ezek a számok inkább 
emelkedő, mint közömbös irányzatúak, holott hazai állomásaink-

107a 
32. o.
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107a.
26. és 28. o

79. 
160. o.

U. ott.

nál úgy láttuk, hogy a megfelelő értékek az újabb kor felé 
1—3%-kai estek.

A hazai csapadékadatok elemzéséből az tűnt ki, hogy az 
alföldi éghajlat hatása alatt álló területeken csökkent a nyár> 
csapadéka, a Dunántúl viszonyai pedig e tekintetben közömbö
sek. Bécsben ellenben a nyár csapadéka már inkább növekvő 
irányzatú. Ez tehát újabb érv a mellett, hogy az alföldi sajátos 
csapadékcsökkenésnek az Alföld természeti viszonyaiban történt 
változások az okai.

Mellékesen hivatkozhatunk még Bécs légnedvességének és 
párolgásának az évtizedek előrehaladásával járó viselkedésére 
is. Wagner az előbbiek észlelési adatait 1871-től, az utóbbiakat 
meg 1886-tól 1920-ig sorolja fel. Ezek 15—15 éves átkaroló 
sorai 74, 75, 75, 76, 75, 75, 74, 74, illetve 35, 35, 34, 35, 34 tel
jesen irányzatnélkiilíek, pedig láttuk (a 125. oldalon), hogy hazai 
ugyanilyen soraik a légnedvesség esetében csökkenő és a párol
gás esetén növekvő irányzatúak.

A lecsapolások hatása a hőmérsékleti szélsőségekre.

A lecsapolásokat követő éghajlatváltozásnak a csapadék 
csökkenése után másodsorban hangoztatott következménye az 
éghajlat szélsőségesebbre válása. A túlzók szerint az Alföld el- 
sivatagosodott, viszont éghajlattanunk, amint láttuk, minden vál
tozási lehetőséget tagad.

Mindkét felfogással szembe kell szállani. Egyrészt nem ál
lítható az, hogy bármely az eredeti állapotában enyhén steppe- 
éghajlatú területre a lecsapolások következtében egyszerre si
vatagi éghajlat szakadjon, másrészt tisztán elméleti megfonto
lásból is eleve várható az ilyen beavatkozás után az éghajlatnak 
szárazföldibbre fordulása.

Éghajlattanunk ismét elismeri azt, hogy más és más az al
talaj hőmérséklete „az erdő, a füves rét, az agyagos, homokos, 
szikes, a száraz és nedves területeken és más a vízfelületek fe
lett is“ és „ennek következtében eltérően alakul ki a levegő hő
mérséklete“, mégis az Alföld esetében az ebből folyó természe
tes következtetések jórészével adós marad.
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Éghajlattanunk a Balaton példájában még elismeri, hogy a 
tó vize a közvetlen környék hőmérsékleti szélsőségeit és ingásait 
csökkenti, hangoztatja továbbá, hogy a talajfelszínnek a levegő 
hőmérsékletére „legnagyobb mértékű befolyása akkor tapasztal
ható, ha nagyobb területű vízfelület és a szárazföld felett mért 
levegőhőmérsékletet hasonlítjuk össze“. Mégis, amint ezekről 
a hatásokról a lecsapolásokkal kapcsolatban esik szó, összes en
gedménye némi mikroéghajlati változásra zsugorodik össze.

Mivel „a talajból kiinduló felmelegedési folyamat igen bo
nyolult és sokféle“, a kérdést egyszerűsítjük és ezentúl csak a 
vizes és a száraz talajok közötti különbségekről beszélünk.

A nagy vizes területeknek, vízfelületeknek hőmérséklet
kiegyenlítő hatásában senki sem kételkedik, hiszen éppen ez 
magyarázza a szárazföldi és tengeri éghajlatok közötti különb
ségeket is. Még a szárazföldi nagy vízfelületeknek a kontinenta
litás fokát csökkentő szerepét is igazolhatjuk példákkal, ha 
azokat az Alföld természeti viszonyaihoz hasonló, vagy ahhoz 
közelálló területekről vesszük. Ebben az esetben a hasonló ter
mészeti viszonyok alatt elsősorban a szárazföldiségi és dombor
zati hasonlóságot értem.

A nagy vízfelületeknek a hőmérsékleti szélsőségeket ki
egyenlítő hatására példa az Öttó vidéke az Egyesült Államok
ban. Igaz, hogy itt nagy területről van szó, maguk a tavak (24.000 
négyzetkilométer) megközelítik Magyarországnak Horvát-Szla- 
vonország nélkül számított területét. Mégis ZZann-nak a Michi
gan szárazföldi félszigetére vonatkozó méltatása azért is érde
kelhet, mert az ettől délre fekvő vidék, Illinois és Indiana ég
hajlatának kontinentalitási és hőellátási viszonyai igen közel ál
lanak az Alföldiéhez.

Hann szerint az Öttó vidéknek szomszédságával szem
ben enyhébb a tele és tenyészeti ideje három héttel hosz- 
szabb. Itt a késői és a korai fagy veszélye ritkább és eny
hébb mértékű, mint a sokkal délebbre eső területen. A félsziget
nek legészakibb, a tavak közé ékelt csúcsában az évi közepes 
szélsőségek értéke nyáron 28 C°, holott ez a délebbre eső terü
leteken 33—35 C°, téli átlagos minimuma (—26 C°) is a két 
földrajzi fokkal délibb vidéknek megfelelő.

Az Öttónak és távolabbi vidékének a tenyészeti időszakra

82. 
32. o.

79.
160. o.

35.
345. o.
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vonatkozó szárazföldiségi viszonyait összehasonlítva azt talál
tam, hogy a tavak mérséklő hatásukat egész közvetlen környe
zetükre kifejtik. A tenyészeti időben hőmérsékleti görbéjük sze
rint hasonló szárazföldiségű pontokat összekötő görbéket a 
4. számú ábra mutatja.

A rajzból a tavak hőmérsékletkiegyenlítő hatása világosan 
kitűnik: a tengerparton egymáshoz közel futó görbék az Öttó

Abb. 4. ábra.
Az Öttó-vidék tenyészeti idejének szárazföldiségi viszonyai.

Die Kontinentalitätsverhältnisse der Vegetationszeit der Fünfsee-Gegend.

vidékén szétterülnek, majd miután ezt a vidéket körül övezték, 
a tavak nyugati szélén hirtelen délnyugatra fordulva, ismét 
összefutnak.

A tavak kiegyenlítő hatását akkor értékeljük kellőkép
pen, ha az U. S. A. atlanti partvidékének domborzati vi
szonyaival összefüggő általános szárazföldiségi viszonyaira is 
gondolunk. Ugyanis Hann szerint az Uniónak ez a terü
lete határozottan kontinentális éghajlatú és pedig olyan mér-
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lékben, hogy még a partvidéknek sincs igazi tengeri ég
hajlata. Az Öttó vidéke a Golf-öböl, a föld egyik legmelegebb 
tengere és a Hudson-öböl, az „óriási jégverem“ között fekszik és 
nincsen egyetlen kelet-nyugati vonulású hegylánca, amely az utób
biak felől jövő légáramlatoknak útját állja. így a terület észak
déli nyíltsága következtében a nyári meleg és a téli hideg szél
sőségei messze hatolnak délre is, északra is. E mellett a gyakori 
és száguldó ciklonok, továbbá a blizzardok és tornádók követ
keztében a hőmérséklet rövid időn belül nagy mértékben vál
tozó.

Hogy más domborzati viszonyok között aránylag kisebb víz
területnek is lehet a szárazföldiségét erősen mérséklő hatása, 
arra viszont ugyancsak Hann után a Bajkál-tó példáját hozhat
juk fel. Ez ugyan az Alföldnél sokkal kontinentálisabb vidéken 
terül el, viszont hegyektől körülzárt fekvésével a Kárpátok ko- 
szorúzta Alföldhöz az Öttó vidékénél közelebb áll, és 35.000 
négyzetkilométeres területe csaknem egyezik lecsapolt és ár
mentesített területeink kiterjedésével. A Bajkál-tavon fekvő ál
lomások és a tó távolabbi mellékének átlagos hőmérsékleti gör
béjét az 5. sz. ábra mutatja.

Ebben a példában akár az egész év, akár a tenyészeti 
időszak szárazföldiségi viszonyait tekintjük is, aránylag kis 
területen nagy ellentéteket látunk. Ennek mértékére jel
lemző, hogy a tavi állomások szárazföldisége nagyjában az 
Öttó-vidék északi peremével egyező és a „távolabbi mellék“ szá
razföldisége három ugyanolyan mértékszámú fokkal nagyobb, 
mint a milyen kontinentalitású fokok bezárta területeket az Öt- 
tóvidék ábrájában az egyes görbék határolnak. A helyi, szinte 
hihetetlen ellentéteket pedig az emeli ki, hogy a Bajkál-tó fel
színének az ottani végletes viszonyok közötti aránylag csekély
fokú szárazföldiségéhez hasonló példát a legközelebbi szom
szédságban délen csak a Góbi-sivatagtól délre, délkeleten pedig 
a tenger mellékén Peking és Vladivosztok környékén találunk.

Pedig megállapításaink helyességét igazolja az, hogy a tótól 
nyugatra fekvő Irkutszk és a keletre eső Misika hőmérsékleti vi
szonyai éppen a két hőmérsékleti görbe közötti átmenetet kép
viselik. (Az előbbi a tó szélétől kb. 70 km-re, az utóbbi pedig a 
tó szélén fekszik.)

35
288.
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Ha egyrészt az Unióban, a hazánkéhoz közel hasonló hő
mérsékleti, de az Alföldnél kedvezőtlenebb domborzati viszonyok

A Bajkál-tó mellékének hőmérsékleti görbéi.
Dié Temperaturkurven des Baikalsees.

A) A tavon fekvő állomások = Seestationen.
B) A tó távolabbi melléke = Ferner liegende Stationen.

között és másrészt a Bajkál-tó esetében a kedvezőbb domborzati, 
de szélsőségesebb hőmérsékletelosztódási viszonyok mellett a 
vízborította területeknek a szárazföldiségét enyhítő hatása szem-
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beötlő, úgy jogosan mondhatjuk: vízterületeink eltűnése régi Al
földünk kontinentalítási viszonyait legalább is olyan mértékben 
befolyásolta, hogy ennek éghajlatunkra való hatása kimutatható 
legyen és így éghajlatunknak ez a tényezője is szerephez jusson.

Nem akarom a kiszárított Alföldet homorú tükörhöz ha
sonlítani, amely a meleget minden oldalról összesíti, csak azt 
kérdem, vájjon a Bajkál-tó, de akár a Balaton vizének vala
milyen úton-módon való levezetése, esetén a helyében megma
radó katlannak a szárazföldisége ugyanolyan enyhe fokú lenne 
továbbra is, mint eredetileg volt?

*

Tárgyalásomnak ebben a részében sem óhajtok elvont ér
tékű éghajlati adatokkal szolgálni; ismét megelégszem azzal, ha 
bebizonyítom a mai álláspont tarthatatlanságát, vagyis igazo
lom a szárazföldiség fokának változhatóságát.

A szárazföldiség mértékére elsősorban a legmelegebb és a 
leghidegebb évszakok vagy hónapok hőmérsékletei közötti kü
lönbség irányadó, bármely formájában fejezzük is azt ki. Az ada
tok könnyű hozzáférhetése miatt erre a célra leginkább a leg
melegebb és a leghidegebb hónapok átlaghőmérsékletei közötti 
különbségeket használjuk fel, bár ez az eljárás nem eléggé 
pontos.

Kiimatológusaink szerint azonban éghajlatunk ilyen irányú 
változása sem észlelhető.

Egyéb irodalmi adat híján megkíséreltem Budapest régebbi 
és újabb keletű pentádhőmérsékleteinek az összehasonlítását. Is
merjük 7?ózid-nak a Lovas-útra vonatkozó 1851—1900-ig ter
jedő 50 éves és Réthly-nek a Kitaibel P.-utcai 1871—1930. évi 
60 éves pentád középhőmérsékleti adatait, ha az utóbbiakat a 
megadott napi adatokból képezzük.

Ennek a két adatnak az újabb korra vonatkoztatott különb
ségeit visszavezettem a Réthly-íéle redukciós tényezőkkel a Ki
taibel P.-utcára, majd ezekből 5—5 egymásra következő pentád 
átlagát képeztem. A nyert számsor szerint az átkaroló pentád- 
középhőmérsékletnek az újabb korra vonatkozó különbsége a 
19—60. közötti 42 pentád alatt, vagyis a IV.—X. hónapokban 
„—“ jelű és a 61.—18. közötti 31 pentád alatt, vagyis a XI.—III.

83.
268—9. o
76.

3. o.

76.
5. o.
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hónapokban „+" jelű és értéke mindkét esetben kb. 0'4 C°. Ez 
az eredmény az előzetes elméleti megfontolásból várttal éppen 
ellenkező, mert eszerint újabban a nyári félév hűvösebb, a téli 
melegebb, mint volt a régi. Sajnos, értékeink kialakulásában a 
Lovas-út szabad fekvésével szemben a fővárosnak az idők folya
mán egyre fokozódó beépítése jut elsősorban nagy szerephez, 
úgyhogy ezt talán a redukciós eljárásokkal sem küszöbölhet
jük ki.

89. ,Annak kiderítésére, vájjon mutatkozik-e a hőmérséklet
48 ° menetében az utolsó évszázadban valamelyes határozott irány

zat (tendencia)", Róna Budapest hőmérsékletének Bacsó
féle 100 éves sorát átkaroló középértékekben ábrázolja és arra 
következtet, hogy a hőmérséklet jelenlegi emelkedő irányzata a

48. o., lásd még szekuláris menet egyik fordulópontját jelzi és így az ezután kö- 
2bb'o vetkező évtizedekben a hűvösödésnek nézünk elébe.

Szerintem azonban, ha a jövőre vonatkozó jóslástól eltekin
tünk, a görbe legmegbízhatóbb, 1870-től számító részének mene
téből a következő két feltűnő tényt állapíthatjuk meg. A görbe 
1870—1910-es szakaszának futása darabos, menetét nem az év
tizedek egymásra következő sora határozza meg, hanem az ész
lelési helyek váltakozó fekvése. így az évi átlagok szerint leghű
vösebb a lóvasúti kerti felállítás, majd ugyanitt az erkélyen lévő, 
végül a főutcai. Másodsorban feltűnik, hogy az 1910-től kezdődő 
mai műszerállásnak már 10 éves átkaroló értékei is állandóan 
és szabályosan emelkedő irányzatúak. Az előbbi körülményből 
az átszámítási eljárás hiányaira következtethetünk, az utóbbitól 
pedig legfeljebb azt várhatjuk, hogy a hőmérséklet mai magas 
értékei állandósulnak.

Ha a Réthly hivatkozta budapesti, 1826—1935. évek közötti 
téli és nyári középhőmérsékleteknek csonka évtizedeitől eltekin
tünk, 1831—1930-ig éppen 100 éves adatsorral rendelkezünk. 
Ennek átlagértékeit célszerűnek találtam a megfigyelési helyek 
szerint idézni, ami azért könnyű, mert az egyes megfigyelő- 
helyek majdnem pontosan az évtizedek fordulóin változtak.

Budapest 3—3 legmelegebb és leghidegebb hónapjának a 
ui. o megfigyelési állomások elhelyezkedése szerint számított közép

hőmérsékletei a következőek:
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Nyár Tél Ingás Az újabb korhoz 
viszonyítva

A régi állomások 1831—1870. 21'4 —OM 21*8 a legmelegebb nyár.
A lóvasútiak 1871—1900. 208 —0‘8 21*6 a leghidegebb tél.
A főutcai 1901—1910. 2F0 0-3 20*7 átmenet.
A mai, Kitaibel-utcai 1911—1930. 20‘5 09 19*6 a legcsekélyebb fokú

hőmérsékletingás.

Ugyanezen adatokat kimutathatjuk azonban a Bacsó-íéie 
100 éves közepekből közvetlenül is.

6a

Az állomás helye Az észlelések 
ideje kb. július : január: évi ingás;

Gellérthegy 1831—1850. 22-00 —2’27 24*27 a legnagyobb ingás, 
leghidegebb tél.

Több pesti 1851—1860. 22’27 —0’54 22*81

Budai reálisk. 1861—1870. 22-41 —V49 23*90 erős ingás, leg
melegebb nyár.

A lóvasútiak 1871—1900. 21-90 —V62 23*52

A főutcai 1901—1910. 2V65 —1-70 23*35 a leghidegebb tél.

A Kitaibel-uccai 1911—1930. 21-63 +0’31 21*32 a legcsekélyebb ingás 
igen meleg téllel.

De még a lóvasúti értékek is két részre oszthatók, aszerint
amint az erkélyen, vagy a kertben észleltettek.

Az erkélyen 1871—1890. 22-01 1 27 23 28
A kertben 1891—1900. 21’67 —2-32 23'99 hűvösebb, főleg télen.

Ezek a számok valóban arra mutatnak, hogy az egyes évti
zedek jellemző értékeit a megfigyelési helyek fekvése annyira 
befolyásolta, hogy az ezekből származó különbségeket még a leg
gondosabb átszámítással sem sikerült teljesen közömbösíteni,*} 
illetve kiküszöbölni.

v ) Az esetleges félreértések elkerülése végett felsorolom Budapestnek 
egyes észlelési helyeit és ideit

1826 L—1849. 
1849—1861 III.
1861 IV—1870 XII
1871 L—1872 X.
1872 XL—1892 X. 
1892 XL—1900 L 
1900 II —1910 HL 
1910 IV.—máig

a gellérthegyi csillagvizsgáló, 
egyes pesti észlelők, 
a budai reáliskola, 
a Várban, a Hofhauser-ház, 
a lóvasúti Novák-villa erkélye, 
a ,, ,, kertje,
a budai Fő-utca, ill. Apor-u. I. emelete, 
a budai Kitaibel Pál-u.
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Ezeknek az imént idézett Bacsó-íéle értékeknek a tízéves 
átlagai után kiszámítottam azok 30—30 éves átkaroló értékeit is.

A tízéves átlagok szerint az ingások értékei az első hét év
tizeden át 23 07 és 24 34 fok között mozognak, csak egyszer száll 
le értékük 22'81-re, amikor a harmadik évtizedben a hőmér
sékletet Pesten többen észlelték. Ennek a harmadik évtizednek 
ingása másfél fokkal kisebb értékű az előző évtizedénél, de 
csak a leghidegebb hónap értéke miatt, mert a két évtized jú
liusa között nincsen lényegesebb eltérés. Ennél azonban sokkal 
kirívóbb jelenség az, hogy a két utolsó évtized, tehát a mai 
észlelési hely ingásának értéke igen alacsony, a tizes éveké 
20'59 és a húszasoké 22 06 fok. Ennek oka is legnagyobb részt a 
tél melegebb volta. A Kitaibel-utcai észlelések telének rendel
lenes melegsége azért is feltűnő, mert az itteni első tíz év évi 
közepe azonos értékű az előző, a fő-utcai évtizedével.

Az átkaroló értékekből számított 30 éves ingások értékei 
közül a két utolsó évtizedé feltűnően alacsony, tehát onnan 
kezdődően, ahol jelentkezik a mai elhelyezés zavaró hatása. A 
tízes évek ingásának 10 éves átlaga egészen különleges jellegű, 
mert az előző évtizedénél 2 8 és utána következőnél 1 4 fokkal 
alacsonyabb. Ez okozza aztán azt is, hogy az ingások 30 éves ér
tékei az újabb kor felé eléggé darabosan csökkennek. Az ingá
sok átkaroló értékeit is a tél, főleg a január hőmérsékleti viszo
nyai szabják meg, hiszen a július értékei eléggé egyenletesek és 
menetük kifejezéstelen. Az átkaroló sorokból ellenben kiemel
kednek a téli hónapok az újabb kor felé mind enyhébbre hajló 
jellegükkel, A változás mértéke elég jelentős, menetének követ
kezetessége azonban, főleg januárban darabos. Mind érdekessé
get felemlítem, hogy a téli hidegnek az újabb korban januárra 
való tolódásának január értékeiben semmi nyoma sincsen, erre 
legfeljebb decembernek melegebbé válásából következtethe
tünk. Végül március az a hónap, amelynek az évtizedek előre
haladtával járó melegebbre változása határozott és teljesen kö
vetkezetes. Erre még fogok hivatkozni évszakának részletes tár
gyalásánál.

Ha tekintetbe, vesszük azt, hogy a főutcai megfigyeléseket 
védettségük miatt már Róna kifogásolta, a Meteorológiai Intézet 
műszereinek mai elhelyezését még kevésbbé tekinthetjük kíelé-
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gítőnek. Ahol hazánk legfontosabb hőmérséklet megfigyelése fo
lyik, amelynek eredményeire az irodalomban állandóan hivatko
zunk, és amelyeket bárki megfellebbezhetetlen érvként használ
hat fel, ott a műszerek elhelyezésének — magától értetődően — 
kifogástalanoknak kell lenniök.

Igaz, hogy a mai állapoton az intézet vezetősége szívesen 
segítene, megállapítja, hogy megfigyelési állomása, ,,az intézet 
kertje időközben sajnos, teljesen körülépíttetett“, az állomás 
„januárban aránylag magas hőmérsékletű a zárt fekvés 
és az erőteljes fővárosi tüzelés miatt“. Budapest egyes 
pontjainak városéghajlata t. i. ma is igen különböző és 
„a város belső részei mintegy fél, sőt télen egy fokkal 
melegebbek, mint a szabadabb levegő járással bíró környék“. 
Mégis ezen túlmenően is meg kell állapítani, hogy az intézeti ál
lomás a környék többi állomásával szemben nemcsak télen na
gyon meleg, hanem viszont nyáron hűvösebb is, mert a műszerek 
egy 2—3 emelet magasságú tűzfalnak az éghajlati befolyásokat 
árnyékoló hatása alatt állanak. Arra vonatkozólag pedig 
hiányzanak az adatok, vájjon a hőmérők mai helyén a tűz
falemelés előtt és után mért értékek között észlelték és számba- 
vették-e a különbségeket?

Budapest környékén — felette változatos domborzati vi
szonyai miatt — nagy éghajlati különbségek fordulnak elő és 
így körülbelül ugyanazon magasságon fekvő állomásainak, 
Krisztinaváros, Pestújhely, Szentendre és Vác nyári hónapjai csak 
O'l—0‘5°-kai, a téliek pedig már 0‘4—0‘7°-kal alacsonyabb hőmér
sékletet mutatnak, mint a Meteorológiai Intézet. Ez magában is 
eléggé kirívó érték. Még feltűnőbb azonban, hogy éppen csak a 
főutcai állomás adatai, ahol 1910 előtt a hivatalos észlelések 
történtek, és ahonnan a régi adatokat a mai állomásra visszave
zették, nyáron 0 3, télen 0‘4°-kal magasabbak, mint az intézetéi. 
Az előző állomások téli és nyári három hónapjának átlaghő
mérsékletei között mindig 20’2—20’3° az ingás, csak éppen a Fő
utcán esik le ennek értéke 19'9°-ra. Feltűnő, hogy a főutcai 
1901—1910-es érték és a mai 30 éves érték között a nyári hó
napokban nincsen különbség, a téli hónapokban pedig ez 0’8°, 
úgyhogy ennek következtében a fenti módon számított régen 
20'7°-os ingás értéke ma 0‘8°-kal csekélyebb.

82
367.

82
34.

82
368.

82
367.
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83.
386 - 9.' o.

81.
108-9. o.

Ha még azt is tekintetbe vesszük, hogy Budapest régi (a 
Róna-Fraunhoffer-íé\e 1871—1900-as), vagyis a főutcai felállítás 
előtt mért, és az utolsó 30 éves havi átlagai az újabb időkre 
vonatkoztatva a nyári hónapokban 0'4 és a téliekben l'7°-kal 
melegebbek, és a téli meg a nyári, a leghidegebb és a legmele
gebb, hónapok értékei közötti ingás l'3°-ot tesz ki, nehezen kép
zelhető el, hogy Budapest különböző észlelési állomásainak egy
másról való átszámítási tényezői megnyugtató pontossággal len
nének megállapíthatók. Mivel végül még az éghajlatváltozás fenn
forgása esetén sem várhatunk Budapest régi és újabb hőmérsék
letei között néhány évtized alatt pár tizedfoknál nagyobb el
térést, felvethetjük azt a kérdést, hogy a mai átszámítási 
eljárásokkal megállapított budapesti hőmérsékleti adatok
kal az éghajlatváltozás ellen egyáltalában lehet-e érvelni, és 
így Budapest éghajlatának — az utolsó évtizedek hőmérsékleté
nek tanúsága szerint — mérsékeltebbre válása semmiképpen sem 
lehet az éghajlati változás ellenérve. Érthetetlen az is, hogy 
miért kell nélkülöznünk azokat a hőmérsékleti adatokat, ame
lyek megfigyelése kifogástalanabb viszonyok között történt, pl. 
valamelyik alföldi állomásét, talán Debrecenét?

Az éghajlati irodalomban az utolsó évtizedek hőmérsékleti 
adatainak közlésére csak egy példát találunk. Ha a Róna-íé\e 
1871—1900-ig és a Réthly-léle 1901—1930-ig terjedő 30—30 
éves havi hőmérsékleti adatokat mindazokra az (ossz. azon 15) 
állomásra összehasonlítjuk, amelyek mindkét szerzőnél szere
pelnek (lásd a 4. sz. tábl.), úgy azt találjuk, hogy az évi átlagos 
hőmérséklet az utolsó 30 év alatt az Alföldön 0’8 C°-kal, a 
Dunántúlon pedig 0’7 C°-kal emelkedett. Ennek mértéke az 
egyes állomások szerint 0’5—1*3 C°; az utóbbi érték pedig éppen 
Budapestet illeti. A változás oka azonban nem annyira, mint 
várnók, a nyári meleg emelkedése, hanem főleg a téli hőmérsék
let növekedése. Ugyanis:

a felmelegedés havi mértéke C°-ban 
a XI-III. a IV-V. a VI-X.

hónapokban

a 8 alföldi állomásnál . . . 1*4 0‘5 0’2
a 7 többi, dunántúli állomásnál 10 0'5 01
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107. 
675. o.

Ez az összehasonlítás azért mégis érdekes, mert nyomát mu
tatja annak, hogy az Alföld a Dunántúllal szemben erősebb mér
tékben melegedett fel, télen 0‘4°-kal. (Érthetetlen viszont, hogy 
a két különböző éghajlati vidék egyes hónapjai közül a változás 
mértékei közötti eltérés az egy februárban miért olyan nagy, 
0'7 C°, holott ez a többi hónapban legszélsőbb esetben is csak 
03 C°?)

Ennek az első összeállításunknak az eredménye minden
képpen az újabb évtizedek melegebb volta mellett szól. Ezt azért 
emelem ki, mert ezek az adatok szerepelnek — így párhuzamba 
állítva is — az irodalomban, anélkül, hogy ezt a körülményt 
bárki kiemelte volna. Igaz, hogy adataink egy részét esetleg 
redukálni kellene, mégsem tehető fel, hgoy az újabb időkre 
vonatkozó átszámítási tényezők mind következetesen negatív ér
tékűek legyenek.

Táblázatunk adatainak részletes összehasonlításából olyan eredmé
nyekre jutunk, amelyek az összes állomásoknál következetes és redukció
val el nem tüntethető változásokra mutatnak. Ilyenek a dec.-i és jan.-i 
hőmérsékletek átlag csaknem 2P-os emelkedése, amelyre jellemző, hogy Sze
geden a XII.—III. terjedő négy hónap havi átlagban ma 2°-kal melegebb, 
mint volt régen, a december havi változás mértéke pedig állomásonként 
1'7—2'5° között mozog. A februári hőmérséklet aránylag csekély, 0‘8#-os 
emelkedése után márciusban az emelkedés ismét nagy, l’4°-os, és a változás 
állomásonként 0'9—2‘1° között mozog. Ha a téli legnagyobb hideg beálltá
nak, kb. egy hónapos eltolódását figyelembe vesszük is, a dunántúli állomá
sok két egymásra következő hónapjának 30—30 éves hőmérsékleteltérései 
között észlelhető í°-os különbség értéke valószínütlenül nagy. Az átlagok 
szerint csaknem változatlan hőmérsékletű április olyan két hónap között 
fekszik, amelyeknek átlagos pozitív változása jó l°-os. Az okt., nov. és dec. 
közötti átlagos melegebbre-válás fokozatosan emelkedik havi 0'4 és l‘4°-kal. 
Egyes állomások adatainak vizsgálatából feltűnő, hogy néhol egymásra kö
vetkező hónapok 30—30 éves eltérései között 2°-os különbségekeet is talá
lunk. így Szeged márc. és ápr.-ának, vagy Jászberény nov. és dec.-ének 
változása között a különbség érthetetlenül nagyfokú.

Ezek a jelenségek mind olyanok, hogy magyarázatukból bajos kizárni 
az éghajlatváltozásokra való hivatkozást.

Készítettem azonban még egy másik összehasonlítást is a 
Réthly- és a Róna—Frauenhoff er-féle adatok összevetéséből. 
Ebben Budapest 30—30 éves adatainak különbségeit külön mu
tatom ki és összehasonlítom 10—10 alföldi és dunántúli állomás 
30—30 éves különbségeinek átlagával. (Az előbb felhasznál-
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takon kívül az alföldiek közé soroztam még Hódmezővásárhely, 
Kalocsa és Baját, a dunántúliak közé pedig Szombathely—He
rény elhagyása után Pápa, Nagykanizsa, Balatonfüred és Pécset.) 

A számított különbségek 01 fokokban a következők:

AzAlföld: +13 +8 +11 —4 +3 —1 -5,-1 0 —2 +4 +16
Dunántúl +14 +4 +11 —3 +7 —1 +1 1 —2 0 +5 +18

Átlagban: +13 +6 +11 —4 +5 —1 2 1 1 1 +4 +17
Budapest: +17 +12 +17 +2 +12 +6 +3 +4 +1 +6 +8 +23

Budapest
az átlagnál
melegebb: +4 +6 +6 +6 +7 +7 +5 +3 +2 +7+3 +6

Ezek az értékek az előbbiekkel szemben kissé kevésbbé ki- 
rívóak, de azért hasonló jellegűek.

Talán nem csalódunk, ha az összes állomásoknál az újabb 
korban jelentkező különbségeket avval magyarázzuk, hogy csak 
az újabb 30 éves, a Réthly-íé\e adatokat mérték egységesen an
gol házikóban. Tehát csak ezek tekinthetők azonos körülmények 
között nyert és így összehasonlításra alkalmas értékeknek. (Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne párhuzamos észlelések 
útján a régi adatoknak legalább néhányát az angol házikóban 
mértekre visszavezetni.) Adatainkból azonban még így sem me
rek tisztán a négy téli hónapnak átlag egy fokkal melegebbé vá
lására következtetni, mikor a többi hónap hőmérséklete alig 
változott.

A táblázat második feltűnő jelensége a budapesti különb
ségeknek az átlagoktól való nagymértékű eltérése. Ha azonban 
feltesszük azt, hogy az átlagok értékei bizonyos rendszerességre 
mutatnak, és Budapest adatait minden hónapban egyöntetűen fél 
fokkal csökkentjük, úgy Budapest adatai is az átlagokéhoz ha
sonló rendszert követnek. Ugyanis Budapestnek így egységesen 
csökkentett értékei egyik hónapban sem térnek el az átlagokéitól 
többel, mint legfeljebb 0‘3 fokkal. A különbségeknek ezt az 
egész évben jelentkező félfokos összetevőjét valószínűleg Buda
pestnek az idők folyamán mind városiasabbá váló éghajlatával 
magyarázhatjuk.

Evvel kapcsolatban még egy igen jellemző körülményt em-
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lítek fel. Az átlagok képzésére felhasznált, összesen 20 állomás 
közül az egyetlen vízmelléki Balatonfüred válik ki, mintha nem 
illene a rendszerbe. Ha azonban Balatonfüred különbségeiből le
vonunk mínusz fél fokot, tehát éppen ellenkezően, mint Buda
pest esetében tettük, úgy a Budapestnél nyert eredményre ju
tunk: Balatonfürednek az átlagokkal szembeállított különbségei 
csak egy hónapban haladják meg a 0 3 fokot.

Annyi azonban az eddigiekből is kétségtelen, hogy ezekkel 
az adatokkal bajos érvelni akár az éghajlatváltozás mellett, 
akár ellene.

Bizonyítékaink kiegészítése végett megvizsgáltam — akár 
a csapadék kérdésénél — Bécs megfelelő hőmérsékleti adatait.

A budapesti Bacsó-féle és a bécsi Wagner-iéle középhőmér- 
6a. ill. 107a. sékletekből kiszámítottam a 10—10 éves közepeket, hogy ezek

nek viszonylagos változását 1851—1920-ig évtizedenként össze
hasonlíthassuk.

A két város tízéves évi középhőmérséklet-különbségei a 
vizsgált hét évtized alatt 1*4—1*8°, igen szűk határokon belül 
mozognak. A július és január hónapokból számított ingásai vi
szont sokkal feltűnőbben változnak és pedig 1*7—3*3° között. 
Az íngások értékeit kialakító két tényező egyike, a július hó
napok közötti 2*3—2'9°-os különbség ismét ugyanolyan szűk ha
tárok között mozog, mint az évi átlagok értékei. így a két város 
ingásértékei közötti különbségeket csakis a január hónap érté
keinek erősebb változásai okozzák.

Valóban Budapest januárja a kilencszázas években 0*5°-kal 
hűvösebb, mint Bécsé, holott a nyolcvanas években 0'6°-kal me
legebb volt. Ez az oka annak, hogy az ingások között észlelhető 
és említett legnagyobb különbségek éppen ezekben az évtize
dekben, a főutcai felállításban 3'3°, tehát a legmagasabb értékű, 
és a nyolcvanas években a legcsekélyebb, l'7°-kal, amikor az 
észlelések a lóvasúti erkély második évtizedében történtek.

A januári viszonyok további elemzéséből még más visszás
ságra is következtethetünk. Budapest januárja ugyanis a tár
gyalt hét évtized alatt mindig melegebb volt, mint Bécsé, 
egyedül a főutcai évtized januárja hűvösebb jó fél fokkal.
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Ha a két város között évtizedenként számított különbségek 
évi menetét rajzábrán szemléltetjük, a görbék menete főleg té
len és nyáron darabos és eléggé szabálytalan.

Ha ezután kiszámítjuk Budapest és Bécs ugyanezen érté
keinek 1851/1880—1891/1920 közötti 30—30 éves átkaroló so
rait, azt találjuk, hogy a tízéves értékek között észlelt különbsé
gek még a téli hónapokban is eltűnnek. Az átkaroló értékekből 
következtetve Budapest Bécsnél 2‘0—2'5°-kal szárazföldibb. Mi
vel pedig a 30 éves értékek szerint Budapest januárja már csak 
01—0'3°-kal, júliusa ellenben 2’3—2‘7°-kal melegebb, mint 
Bécsé, a szárazföldiségi különbségek magyarázata a nyári érté
kekben rejlik.

Abból azonban bizonyos csekély ellenmondásra következ
tethetünk, hogy bár az ingóságoknak a két város közötti különb
ségeit csaknem teljesen a nyár értékei okozzák, július hónap ér
tékeinek az egyes évtizedek szerinti változásai sokkal kevésbbé 
különböznek egymástól, mint a január hónapéi.

Ha a tízéves átlagok között, főleg januárban láttunk kü
lönbségek jelentőségeitől eltekintenénk, Budapest hőmérsékleti 
viszonyainak sokkal megnyugtatóbb képét nyernők,

Budapest tízéves hőmérsékleti közepeiről (a 169. oldalon) 
azt állítottuk, hogy azok jellegét elsősorban a megfigyelési he
lyek fekvése szabja meg. Összehasonlítás végett közlöm Bécsnek 
hasonló alapon számított adatait.

Bécs évtizedenkénti ingásai:

Az évtizedek: Július: Január: Ingás: Megjegyzés:
1851—1860. 19‘4 —0 9 20’3
1861—1870. 19 5 —1*7 21’2 meleg nyár,
1871—1890. 19'7 —1*7 2K4 legmelegebb nyár,

leghidegebb tél legnagyobb ingás,1891—1900. 193 -25 21'8
1901—1910. 189 —1*2 20’1
1911—1920. 18-5 —01 18'6 legcsekélyebb ingás, legmelegebb 

tél, leghűvösebb nyár.

Tekintettel arra, hogy Budapestnek 1870 előtti adatait Bécs 
szerint egyenlítették ki, ezeknek a bécsiekkel való összehasonlí
tására nem kell kitérnünk. így természetesnek vehetjük, hogy 
az ötvenes évek viszonyai a két városban hasonlóak, mégis már 
a hatvanas években Budapest júliusa aránylag melegebb, mint
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Bécsé. A hetvenes és nyolcvanas években azonban ellenkezően 
Bécs nyara a legmelegebb. A kilencvenes években a két város 
viszonyai ugyanolyan jellegűek. A kilencvenes években azonban 
Budapest ingása is, tele is aránylag szélsőségesebb, mint Bécsé. 
Végül a tizes években a két város jellemző hőmérsékleti adatai 
ismét egyező viszonyokra mutatnak.

Tehát a legfeltűnőbb eltéréseket a 70—80-as és a 900-as 
években, a lóvasúti erkély és a főuccai észlelések idejében ta
láljuk. Vagyis ugyanott, ahol Budapest hőmérsékleti adatainak 
megállapításait már egyedül saját adataiból — főleg az ingások 
értékeiből következtetve — a legbizonytalanabbaknak tekin
tettük.

Összes eddigi bátortalan vizsgálatunkból nem lehet a hő
mérsékletváltozást igazoló határozott következtetést leszűrni. 
Ügy tetszik, mintha az éghajlatváltozás érvei között a hőmér
sékleti tényező még keményebb dió, mint volt a csapadéké. 
Pedig az utóbbi is csaknem igazolhatatlannak mutatkozott.

A kérdés nehézségének azonban megvan a természetes oka. 
Amint lényegesen hosszabb időre visszamenő egynemű hőmér
sékleti sorokat keresünk, csakis olyanokat találunk, amelyekei 
fejlődő nagy városokban észleltek. Hőmérsékleti soraink tehát 
csak látszólag egyneműek, mert magukon hordják teherként a 
városi éghajlat összetevőjét.

Ez a tétel természetesen Bécsre is vonatkozik. Ha Bécsnek 
1776—1825, majd 1826—1875 és végül 1873—1920-ig egymásra 
következő 50—50 éves középhőmérsékleteit az I., II., XL, XII. 
— III., IV., IX., X. — V., VI., VII-, VIII. hónapok alkotta év
szakbeosztásunk szerint összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy az 
első-második és a második-harmadik félszázad között az újabb 
korra vonatkozó havi hőmérsékleti különbségek a következők:

tél: átmenet nyár:
az első két ötven év között —0'í 0 2 0 1
a második két ötven év között 0'6 0 1 0 5

Tehát Bécs éghajlata 150 éves megfigyelési ideje alatt a téli 
négy hónapban fél fokkal melegebb és a nyári négy hónapban 
csaknek ugyanannyival mérsékeltebb lett és ez a változás teljes 
egészében az utolsó félszázadok között jelentkezik. Vagyis Bécs-
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ben is kimutatható a hőmérsékletnek Budapesten észlelt újabb
kori melegebbre és mérsékeltebbre válása. Ez a változás azon
ban a legnagyobb valószínűség szerint csak a városok éghajla
tára vonatkozik, és nem általánosítható távolabbi környékükre.

Ugyanis ezt az észlelt változást elégséges a két fővárosnak 
újabban mind városiabbá válásával magyarázni, ha feltesszük, 
hogy az ebből folyó hőmérsékleti különbségeket az átszámítá
sokkal is csak részben tüntethetjük el. Erre a feltevésre pedig 
elegendő okunk van. A fővárosi az országnak rendszerint a 
legfőbb észlelési-, törzsállomása, mert kétségtelenül itt történ
nek a szakértők végezte legmegbízhatóbb, állandóan ellenőrzött 
megfigyelések. Bár ezek az észlelések magukban véve teljesen 
pontosak, mégsem állapíthatjuk meg belőlük, még néhány évti
zedre visszamenően sem, a városiasodásnak a különböző korsza
kokban különböző értékekkel, nagyjában a város fejlődésével 
arányos szerepét.

A vidéki állomások észlelési adatait — főleg a régebbieket 
— rendesen a nagyvárosi állomások átlagai szerint egyenlítik 
ki ezek pontos észlelései miatt. Pedig a városi éghajlat 
hatását kellene éppen fordítva az előbbiek alapján kiküszöbölni. 
Igaz viszont az is, hogy a közeli vidékről rendesen hiányzanak 
a teljesen megbízható régebbi megfigyelések.

E mellett a hőmérsékleti elvont értékeknek távoli időkre 
visszamenő összehasonlítását az is megnehezíti, hogy még a vá
rosi állomások esetében is kiegyenlítik a régi évtizedek tényleg 
észlelt értékeit az újabb idők megbízhatóbbnak tekintett évi kö
zepei szerint.

Ezek a gyakorlat kialakította műszaki eljárások teljesen 
észszerűek és nem hibáztathatok. Hasonló műveletekkel alakul
tak ki pl. Bécsnek 70—150 éves hőmérsékletei is, akár más meg
figyelési állomások sok-sok évtizedes átlagai is.

Ebből azonban természetesen következik az is, hogy még 
a Budapestnél szerencsésebb és kevésbé gyakran változó fek
vésű régi észlelési helyeket felmutató éghajlati állomások
nak elvont értékű átlagait sem használhatjuk fel az ég
hajlatváltozás bizonyítása mellett vagy ellene, amint lé
nyegesen régebbi időkbe nyúlunk vissza. Ha pedig Buda
pestnek még a nyolcvanas és kilencszázas évek jiömérsék-

107a. 
8. o.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



18 )

76.
6—13. o.

leti adatai is bizonytalanoknak tetszenek, nyilvánvaló, hogy a 
tárgyaltunk éghajlatváltozás kérdésében Budapest hőmérsékle
teit csak rövid időtartalmú évszakok viszonyainak viszonylagos 
összehasonlítására használhatjuk fel. Ezért az éghajlatváltozás 
részletes tárgyalásában csakis így fogunk azokra hivatkozni.

*

Ezek után a nyár szárazföldiségi mértékének változására 
vonatkozó további vizsgálat kevés reménnyel kecsegtet.

Az éghajlattan tanítása szerint azonban a kontinen
talitás fokának másik mértéke a hőmérsékleti szélsőségek ér
tékei. Erre vonatkozólag Budapest viszonyaira találunk adato
kat. Réthly az 1871—1930. évek közötti 60 évre négy táblázat
ban felsorolja a hőmérséklet legmagasabb és legalacsonyabb 
napi közepeit, továbbá a legmagasabb és legalacsonyabb termi
nus maximumait és minimumait*) olyanformán, hogy az év minden 
egyes napjára megállapítja ezeknek a 60 év alatt észlelt leg
szélsőbb értékeit és ezek megjelenési évét.

A táblázatok adatait (az 5. sz. táblázatunkban) úgy csoportosítottam, 
hogy azok 60 éven felüli előfordulásának gyakorisága 20—20 eves idő
szakok — kettős decenniumok — szerint (a továbbiakban L, II., III. szám
mal és dd.-vel jelzem) és ezenfelül a félévszakoknak megfelelő időtarta
mokon belül is összehasonlítható legyen. Az évszakbeosztást úgy állapí
tottam meg, hogy a tél eleje és vége a 4 C°-os pentádnál alacsonyabb hő
mérsékletű legyen és a félévszakos egységnyi időszakok egyenlő számú 
pentádokból álljanak. így a tél első fele a 66—1 f. számú 9 drb. pentádot, 
tehát XI/22—1/5-ét magába foglaló időszak, a tél második fele a 2—lt. 
pentádot: az 1/6—II/24-ig terjedő napokat magába foglaló időszak. Erre 
a kivételesen 10 pentádot magába foglaló időszakra eső egyes értékeket a 
rendes kilenc pentádos időszakra számítottam át, hogy így további át
számítás nélkül közvetlen összehasonlításra alkalmas, azonos súlyú érté
kekkel dolgozhassunk. Ugyanezért a II/29-ének közölt értékeit figyelmen 
kívül hagytam.

*) Az egyes éghajlat-megfigyelő állomások megegyezéses alapon naponta 
háromszor, és pedig olyan időpontban észlelik hőmérsékleteiket, hogy a há
rom adat a legcsekélyebb javítással megközelítse a napi átlagos hőmérsék
letet. A terminus maximum és minimum ezek a közvetlen feljegyzett adatok.
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A szélsőségek táblázatának összesítése a következő:

Fo
ly

ós
zá

m
 |

A hőmérsékleti szélsőségek 
megnevezése

Az egész év Az egész év ®/0-ban

I. II. III. >• 1 «• 1 Hí.

1. A legnagyobb napi közép 114 83 163 32 23 45
2. A legkisebb napi közép , . . 137 94 129 38 26 36
3. A legnagyobb terminus max. . 77 50 233 21 14 65
4. A legkisebb terminus min. 125 85 150 35 23 42
5. 1+4 = az összes szélsőségek 453 312 675 31 22 47
6. 1+3 = a meleg szélsőségei . 191 133 396 26 19 55
7. 2+4 = a hideg szélsőségei 262 179 279 37 24 39

Vizsgálódásunk első tisztázandó kérdése az, vájjon az egyes hőmér
sékleti szélsőségek évszakonkénti elosztódásában található-e valami rend
szeresség és a 20—20 éves időszak elég hosszú-e annak kialakulására, ha 
eltekintünk az esetleg jelentkező szabályszerűségek számszerű mértékének 
megállapításától? Ezért először grafikusan ábrázoltam, hogy az egyes szél
sőségek az egyes dd.-okon belül miképpen oszlanak meg félévszakok szerint.

A 6. sz. ábra első megtekintésére szembeötlik, hogy az adatok elren
dezésében jelentkezik bizonyos rendszeresség. Az egyes szélsőségeknek a 
félévszakonkénti elosztódását feltüntető rajzábráiban mindhárom dd. vonalai 
de legkevésbbé a III. dd.-éban általában véve hasonló futásúak, sőt az 
egyes dd.-ok tartalmazta adatok csekély számára való tekintettel hasonló
ságuk kielégítőnek mondható. Különösen feltűnő egyezésre mutat a meleg
szélsőségek 1- és 3-mal, valamint a hideg-szélsőségek 2- és 4-gyel jelzett 
grafikonjainak külön-külön való összehasonlítása. Ez indokolja azt, hogy 
ezután az esetleges szabályszerűségek biztosabb kidomboríthatása végett 
a meleg és a hideg 2—2 szélsőségének adatait összevonva szemléltessük.

Táblázatunkból és rajzábráinkból a következő feltűnőbb jelenségek ál
lapítható meg. Feltűnően kevés szélsőség jelentkezik a II. dd.-ban, a sza
bályos 33% helyett 22%, holott ide esnek a 90-es évek, amelyek Róna 
szerint véletlenül ,,a hetvenes és nyolcvanas évekkel szemben a legmelegebb 
és a leghidegebb hónapokkal bírtak“. Ezt az 1891—1910-ig terjedő dd.-ot 520. o
részletesen megvizsgáltam és azt találtam, hogy az ide eső 312 szélsőség 
megjelenési napjából a dd. első felére 193 esik és az 1901—1910-ig terjedő 
második felére csak 119 és végül, hogy ezeknek az értékeknek a kialaku
lásában is a terminus maximum és minimum természetellenesen alacsony 
értékének a szerepe a legfontosabb. Ugyanis az ebben a tíz évben a sza
bályos 240 helyett jelentkező 119 szélsőségből 81 a napi közepekre esik és 
a szabályos 120 helyett csak 38 a terminus-szélsőségekre. Mivel csaknem 
pontosan ez az a 10 év, amely alatt az észlelések a Fő-utcában történtek, 
valószínű, hogy ezeknek a túlalacsony értékeknek kialakulásában a reduk
ciós eljárásoknak éppen a szélsőségek értékeire vonatkozó kevéssé pontos 
eredményei is közreműködtek. Róna szerint a főutcai hőmérő felállítása 88.
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76. 
6. o

nem volt kifogástalan, igen védett helyen volt, ezért a max.-min. hőmérő 
adatait már a Lovas-úthoz képest 0'9—1*0 C°-kal kell javítani. Ugyanerről 
megemlékezik Réthly is.

Táblázatunknak az egész évi összesítéséből kitünően az összes szélső
ségek megjelenési napjainak számszerű súlypontja a III. dd.-ra esik. A 
szélsőségek dd,-ok szerinti 31—22—47%-os elosztódási számából az utolsó 
dd.-ra eső érték (a szabályos 30 helyett 471) aránylag olyan nagy, hogy 
ez a II. dd.-nak viszont igen alacsony és már tárgyalt értékénél is feltűnőbb.

Az ezeket a viszonyszámokat kialakító egyes hőmérsékleti tényezők 
szerepe igen különböző. A hideg szélsőségeinek az egyes dd.-ok szerinti 
eloszlása eléggé egyenletes, de a meleg szélsőségeinek megjelenési idő
pontjai kifejezetten a III. dd.-ba esnek és az egyes dd.-ok szerinti viszony
számai: 26—19—55, sőt az ebben szereplő terminus-maximumok viszonyszá
mának a III. dd.-ra eső értéke már a szabályos érték dupláját éri el. Ér
dekes, hogy az itt már nem tárgyalt, az 1931—5. évek szélsőségei közül is 
ötszörannyi a melegre, mint a hidegre eső!

Ha az összes szélsőségek megjelenési napjainak számát az egyes év
szakok szerint vizsgáljuk, úgy azoknak a dd.-ok közötti elosztódására jel
lemző — a tavasz kivételével — a két első dd, közötti csekély különbség, 
valamint az arányszámnak a III. dd.-ra eső és az évi átlagokhoz hasonló, 
szinte ugrásos emelkedése. Az összes szélsőségeknek a dd.-ok szerinti %-os 
elosztódási arányszáma télen: 24—21—49, nyáron: 32—22—46, és ősszel: 
26—21—53, végül a három évszak átlagában: 27—23—50.

A szélsőségeknek az utolsó dd.-ra eső feltűnő emelkedésére 
is, akár csak az évi átlagoknál, a melegnek van döntő fontossága. 
Önként felvetődik tehát az a kérdés, vájjon az I, és a HL dd. 
közötti különbségnek mi lehet az oka és alig lehet elzárkózni 
attól a feltevéstől, hogy ebben az időközben történnie kellett 
valaminek!

Mielőtt ezt az okot kutatnék, némi megfontolás után köny- 
nyű belátni azt, hogy az eddig használt mesterséges évszakbeosz
tásunk kevéssé kielégítő, mert a szélsőségek szabályosabb el
helyezkedését, ha az egyáltalán lehetséges, csakis egyes ter
mészetesen kialakult időszakok határain belül várhatjuk. Ezért 
meg kell kísérelnünk a szélsőségek 60 év alatti elosztódását le
hetőén folyamatos görbével szemléltetni.

Erre — mivel aránylag csekélyszámú adatról van szó — 
külön eljárást kellett kidolgoznom. Kiszámítottam, hogy külön 
a meleg és külön a hideg két-két szélsősége pentádonként köze
pesen melyik évre esik. így 10—10 adat átlagát nyertem. Ez
után összefoglaltam a 9—9 pentádot magukba foglaló félévsza
koknak megfelelő adatokat, úgyhogy így már mind a melegre,
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mind a hidegre 90 érték közepes megjelenési évét nyerjük. így 
a 9 pentádos évszakoknak középső pentádját, mintegy az összes 
adatok képviselőjeként tekinthetjük. Az adatokat összrendező 
rendszerben ábrázoltam úgy, hogy minden egyes pentádnak az 
abszcísszatengelyen meghatározott ordinátájára felraktam eze
ket a — külön a melegre és külön a hidegre számított — kilenc 
pentádos átkaroló átlagot képviselő évet. (Lásd a 7. sz. ábrát.)

Rajzábránk szerint a szélsőségek bizonyos természetes idő
szakokon belül határozott rendszerességgel jelennek meg. Első
sorban feltűnő, hogy a meleg szélsőségei az egész év folyamán 
az újabb korra esnek, és pedig a legkifejezettebben a tél máso
dik felében, meg a nyár közepétől az ősz végéig terjedő év
szakban. Grafikonunk tehát igazolja ebben a tekintetben a meleg 
szélsőségeinek azok számszerű tárgyalásánál kifejtett szerepét, 
vagyis a meleg szélsőségeinek elhelyezkedése az újabb kor ég
hajlatának melegebbre válása mellett szól.

A meleg nyárvégi és őszeleji viselkedését különösen méltá
nyolnunk kell, ha meggondoljuk, hogy bár a Réthly-féle újabb 
pentádhőmérsékletek ebben az évszakban átlag 0'4 C°-kal hű
vösebbek, mint régen, a meleg szélsőségei mégis éppen ekkor 
jelennek meg feltűnő gyakorisággal.

Ez mást nem jelenthet, mint hogy ennek az évszaknak az 
újabb korban igen nagy lett a meleg szélsőségeire irányuló haj
landósága. Érdekes az is, hogy ahol a meleg szélsőségeinek a 
rajzábra szerinti elosztódása az átlaghoz legközelebb áll — a 
tavasz második és a nyár első felében —, ott a meleg szélső
ségeinek dd.-ok szerinti elosztódása a táblázat adatai szerint 
egészen egyedülálló: ugyanis az I. és a III. dd.-ban csaknem 
azonos arányszámú, de a II. dd.-ba eső szélsőségei az egész év 
folyamán itt szerepelnek — szinte magyarázatra szorulóan — 
legkisebb értékeikkel.

Rajzábránkon másodsorban az ötlik szembe, hogy csaknem 
pontosan ott, ahol a meleg szélsőségei a legkifej ezettebben tor
lódnak össze az újabb évtizedek felé: a tél második felében és 
a nyár végétől az ősz első feléig, a hideg szélsőségei is az egész 
évben a legfeltűnőbb módon ugyancsak az újabb korban jelen
nek meg.

A meleg és a hideg szélsőségei ilyen együttes megjelenő-
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Laufende Zahl der Pentaden.

Budapest hőmérsékletileg szélsőséges napjainak elosztódása 60 év alatt 
9 pentádos átkaroló értékekkel.

Die Verteilung der Tage mit Temperaturextremen von Budapest in 60 Jahren 
mit über greifenden N eunpentadenwerten.

......... a meleg adatai, a hideg adatai.
Angaben der Wärme Angaben der Kälte
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síikkel különösen a nyár végén és az ősz elején hosszú időn át 
és nagy súllyal szerepelnek. Ez pedig a hőmérsékleti viszonyok 
szárazföldibbre fordulásának biztos jele.

Az utóbbi évszakban az összes szélsőségek dd.-ok szerinti 
elosztódásából: 44—51—85, ill. 38—33—109-ből a III. dd.-ra eső 
részesedés igen tekintélyes értékű. Ehhez járul még az, hogy 
a következő félévszakban, az ősz második felében, a meleg szél
sőségeinek értéke, szintén a III. dd.-ban éri el csúcspontját, sőt 
az egész évben legnagyobb értékét.

A hőmérsékleti szélsőségek tárgyalt változásai egymaguk- 
ban ugyan még nem bizonyítják Budapest éghajlatának megvál
tozását, illetve szélsőségesebbre fordulását, de ennek minden
esetre erős érvei, ha a feltételezett változást a hőmérséklet más 
tényezőinek és a többi éghajlatelemnek változásával is össze
kapcsolhatjuk.

Egyedül a szélsőségek napi 1—1 adatából bármely ég
hajlatváltozásra következtetni csak kellő óvatossággal szabad 
azért is, mert egy-egy évben olyan rendkívüli meleg, vagy hideg 
fordulhat elő, hogy ennek következtében bizonyos évszaknak 
nemcsak néhány, hanem számos napja még félszázados szélső
ségek közül is kiemelkedik. így pl. az 1934. év tavasza olyan 
rendkívüli meleg volt, hogy arra 1800 óta nem volt példa, és 
ennek következtében március 12-e és május 13-a között olyan 
sok szélsőséges nap volt, hogy a tárgyaltam 60 éves időszaknak 
napi középadatait egyedül ennek az évnek a megfigyelései előre
láthatóan 16 esetben fogják helyettesíteni. Igaz, hogy ezek az 
adatok ismét csak a melegebbre válást fogják igazolni.

A lecsapolások hatása a hőmérsékleti visszaesésekre.
A hőmérsékleti visszaesésekkel*) való foglalkozás eleinte 

kevés eredménnyel kecsegtetett, hiszen Róna szerint is: „nem
*) A hőmérsékleti inverzió: visszaesés alatt általában az annak sza

bályosnak ismert menetétől való bármilyen eltérését értjük. Pl, ha a hő
mérséklet a tszf. magassággal nem csökken, hanem növekszik. Ebben a 
fejezetben a visszaesés az, ha a hőmérséklet pl. a tavasztól a nyárig nem 
emelkedik folytonosan, hanem közben bizonyos pentádokban csökken, vagyis 
megszokott menetével ellenkezőre fordul.

A továbbiakban az inverzió — hőmérsékletvisszaesés szó helyett a rö
vidség kedvéért általában csak a visszaesés szót fogom használni, de termé
szetesen mindig az előbbi értelmezésében.

85. 
89. o

6.
62. o
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83.
275. o.

83.
274. o.

83.
269. o.

laláljuk, hogy az inverziók gyakorisága valami feltűnő szabály 
szerint következnék egymás után“. Én azonban az inverziókkal 
való foglalkozás célját eredetileg és elsősorban abban kerestem, 
hogy segítségükkel az évnek olyan természetes évszakokra való 
beosztását nyerjem, amelyen belül a többi, már tárgyalt éghajlati 
elem adatai összehasonlíthatók legyenek és csak másodsorban 
abban, hogy a visszaeséseknek az egyes időszakokon belüli eset
leges és következetes változásaival is indokolhassam a többi vizs
gált éghajlati elem változását.

Az inverziók értékének megállapításában el kellett térnem a régebbi 
szerzők módszerétől, mert evvel valóban kevés eredményre jutnánk, amint 
az a következő összehasonlításból kitűnik. Róna kimutatja az 1851—1903 
közötti 50 év pentádinverziónak a számát és pedig először az összesekét 
és másodszor a kétfokos és az ennél nagyobb értékűekét. A kimutatta meny- 
nyiségek félértékeit összehasonlítottam az 1906—1930 közötti 25 év hasonló 
rendszerben összeállított értékeivel és azt találtam, hogy a tavasz értékei 
változatlanok maradtak, az őszéi javultak s változatosabb hőmérsékletmene
tével a tél és a nyár egyaránt szélsőségesebbnek tetszik. Azonban éppen a 
legfontosabb évszaknak, a nyárnak az esetében az is feltűnt, hogy ebben az 
évszakban az utolsó 25 évre kimutatott összes hőmérsékleti visszaesések 
számának növekedésével szemben a nagyobb (a 2 C°-os és ennél nagyobb ér
tékű) visszaesések száma viszont csökkent, űgyhogy az utóbbiak lényegesen 
nagyobb súlyát számbavéve, a nyár hőmérséklet-visszaesési viszonyainak 
rosszabbodására következtetni — legalább is egyedül a visszaesések ilyen 
módon nyert értékeiből — nem lehet. Ez a körülmény érlelte meg azt a 
gondolatot, hogy bizonyos évszakok hőmérsékletvisszaesési viszonyainak vizs
gálatára a visszaesések száma helyett biztosabb alap azok a C°-okban ki
fejezett hőmérsékletösszege.

A leghelyesebb eljárás megkívánná a napi átlag hőmérsékletekből le
vezetett inverziók értékének a meghatározását. Ez azonban olyan munkával 
járna, amellyel nem birkózhattam meg s így megelégedtem a pentádok vi
szonyainak összevetésével.

A visszaesések értékeinek első nyers feldolgozásából kitűnt, 
az év legmelegebb és leghidegebb pentádjának fontos szerepe. 
Mivel ez az a két sarokpont, amelyen a visszaesések mértékének 
bárminő rendszerű megállapítása nyugszik, azért ezek megjele
nésiidejének a megállapítása a tél és a nyár visszaeséseinek szám
szerű mértékére döntő jelentőségű, különösen akkor, ha a leg
melegebb és a leghidegebb pentád megjelenési ideje az évtize
dek folyamán esetleg eltolódott. Ennek valószínűségére pedig 
már az a körülmény is felhívja figyelmünket, hogy az év legme-
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legebb pentádja Róna szerint az 1851—1900 közötti régebbi 50 
éves időszakban és a Réthly szerinti 1871—1930 közötti újabb 
60 éves időszakban egyformán a 40., mégis a leghidegebb pentád 
ugyanezen időszakban Róna szerint az első, Réthly adatai sze
rint ellenben az ötödik.

A leghidegebb pentádnak ez a feltűnő eltolódása részletes 
vizsgálatra int. Mivel tanulmányunknak ebben a szakaszában 
a nyers észlelési, tehát az átszámítatlan adatokkal dolgozunk, 
azért a hivatalos évkönyvek pentád-hőmérsékleti adataiból ösz- 
szeállítottam az 1851—1930 közötti 80 évre 10—10 éves sorok
ban a 71.—10. számú pentádok eredeti észlelési adatait a leg
hidegebb pentád helyének megállapítása végett. A 10—10 éves 
időszak nyilvánvalóan rövid ahhoz, hogy a leghidegebb pentád 
helye 10 adat egyszerű összesítéséből kialakuljon; így pl. az 
1901—1910-es időszak leghidegebb pentádjául egyaránt választ
hatjuk az 1. és 5. számút, mert azok értékei oly közel állanak 
egymáshoz, hogy választani sem lehet közülük. Ezért 3—3 egy
másra következő pentád 10 éves hőmérsékletének addig képez
tem egymásután következő átkaroló sorait, míg a végső összeg 
egy minimumtól kiindulóan jobbra és balra is emelkedett, vagyis 
amíg a leghidegebb pentádnak — hogy úgy mondjam — a 10 
éves súlypontját értem el.

A 6/a. számú táblázat szerint a nyert adatok egyeznek a 
Róna- és Réthly-félékkel, igazolják a leghidegebb pentád he
lyének az utolsó 60 év alatt december végéről január végére, 
tehát kb. egy hónappal való eltolódását, sőt ezenfelül az elto
lódás következetes rendszerességét is. Ilyen nagymértékű elto
lódás esetében nyilvánvaló, hogy ha 60 évre ugyanazt a közepes 
pentádot fogadjuk el a leghidegebbnek, úgy az első és utolsó év
tizedeikben a télre rendkívül nagy visszaesési értéket kapunk. 
Hogy ezt elkerüljük és összehasonlításra alkalmas adatokat 
nyerjünk, az inverziók értékeinek kiszámítására minden 10—10 
év alatt az arra megállapított leghidegebb pentádot vettem kiin
duló pontul. Ez a megoldás azért is célszerű, mert a követke
zőkben a visszaeséseknek mindig 10—10 éves összegei lesznek 
számításaink alapja.

A hasonló célból összeállított 6/b. sz. táblázatunk szerint 
ennek a legmelegebb pentádnak elhelyezkedése eléggé szabá-

78. 
3. o
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Iyos: már a 30—30 éves sorokban ugyanazon helyre esik és csak 
egy pentáddal tér el Réthly adatától. Számításainkban mégis az 
egyes évtizedek alatt elfoglalt helye lesz irányadó, ill. kiinduló 
pontunk ugyanazért, mint a leghidegebb pentád esetében.

Tab. 6/a. sz. táblázat.
A leghidegebb pentád 
megjelenésének ideje. 
Die Erscheinungszeit 
der kältesten Pentade

Tab. 6/b. sz. táblázat.
A legmelegebb pentád 
megjelenésének ideje.

Die Erscheinungszeit 
der wärmsten Pentade

10 éves sorok 
szerint

in 10-jähr. Reihen

1851—60. 73. 
1861—70. 2.
1871—80, 73. 
1881—90. 1.
1891—00. 3.
1901—10. 3.
1911—20. 7.
1921-30. 6.

30 éves sorok 
szerint

in 30-jähr. Reihen

1851-80. 1
1861—90. 1.
1871-00. 1,
1881 — 10. 2. 
1791—20. 4
1901—30. 5.

40 éves sorok 
szerint

in 40-jähr. Reihen

10 éves sorok 
szerint

30 éves sorok 
szerint

1851-90. 1.
1861-00. 2‘/2. 
1871-10. 3.
1881—20.37„. 
1891-30. 5.

in 10-jähr. Reihen in 30-j ähr. Reihen

1851-60. 40.
1861—70. 41. 1851—80. 4L
1871-80. 42. 1861-90. 4L
1881-90. 39. 1871-00. 4L
1891 - 00. 4L 1881-10. 4L
1901 — 10. 42. 1891-20. 4L
1911- 20. 40. 1901—30. 4L
1921-30. 40.

Két sarkalatos pontunk helyének rögzítése után ezek alap
ján megállapítottam a hőmérséklet pentádértékei közötti visz- 
szaeséseknek C°-okban kifejezett mértékszámát. Ezeknek az 
adatoknak az összesítése a 9. sz. táblázat. (Lásd a könyv végén.) 
Ebben az első hat sor minden egyes pentád inverziós értékének 
10—10 éves összegeit mutatja az 1871—1930. évekről.

Táblázatunk adatai az első megtekintésre alig mutatnak 
rendszerességre, de 30—30 éves összegeik (lásd a 7. és 8. sort) 
és még inkább 60 éves összegeik (9. sor) már inkább. Az utóbbi 
három sor értékeinek rajzábrás ábrázolhatása végett azok 9—9 
pentádos átkaroló sorait képeztem, úgy mint azt a szélsőségek 
ábrázolásánál tettük. Az így nyert 30—30 éves átkaroló érté
keket a 9. sz., a 60 éves értékeket a 8. sz. grafikonnal ábrá
zoltam.

A legelső válaszra váró kérdés az, vájjon a visszaesések 
görbéjétől várhatunk-e egyáltalán valami szabályosságot? A 60 
éves görbének van elsődleges csúcsértéke decemberben, másod
lagosa júniusban; elsődleges határozott mélypontja október első
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2 12 21 30 39 48 57 66 2

Abb. 8. ábra.
A budapesti 60 éves pentádinverziók görbéje 9 pentádos átkaroló sorokban. 
Jelmagyarázat, mint a következő ábránál, csak a függőleges léptékarány 

itt annak kétszerese.
Die Kurve 60-jähriger Pentadeninversionen von Budapest in übergreifenden 
Neunpentaderreihen. (Zeichenerklärung siehe bei Abb. 9, doch ist hier das 

Vertikalmaß 2-fach vergrößert.)
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Abb. 9. ábra.
Budapest 30—30 éves pentádinverzióinak görbéje 9 pentádos átkaroló

sorokban. -------- 1871'—1900 és --------- 1901—1930.
A 200—400-as számok a visszaesések összegeit mutatják C°-okban.

Die 30—30jährigen Pentadeninversionskurven von Budapest in übergreifenden
Neunpentadenreihen. -------- =1871 bis 1900 und -------- — 1901 bis 1930.
Die Zahlen 200—400 zeigen die Summen der Temperaturrückfälle in CQ-en.
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felében és másodlagosa március második felében. Róna ismeri 
a téli elsődleges maximumot (de jelentkezését előbbre, februárra 
ieszi), továbbá a másodlagos maximumot és minimumot. Viszont 
feltűnő, hogy szeptember végén a visszaesések növekvését ész
leli, holott ez az időszak egészen közel esik a mi október eleji 
elsődleges és határozott mélypontunkhoz.

A visszaesési görbe természetéből következik, hogy azon a 
legalacsonyabb értékek ott jelentkeznek, ahol a hőmérséklet 
gyorsan változik, vagyis ahol az évi hőmérsékleti görbe szárai 
a legmeredekebbek, csúcsértékei pedig ott, ahol a hőmérsékleti 
görbe menete a legbizonytalanabb, vagyis annak két foduló- 
pontja körül. Ebből a szempontból a 60 éves görbe kielégítően 
szabályszerű.

A két 30 éves görbe menete azonban nemcsak a rövidebb 
időszak miatt szabálytalanabb, hanem azoknak az egyszerű meg
tekintésére is van sajátos jellegzetességük. Az első 30 éves görbe 
menete sokkal inkább hasonlít a 60 éves átlagéhoz, mint a má
sodik 30 évé, mert jellegzetesebb inverziós görbe, az utóbbi pe
dig ezenfelül is nyugtalanabb menetű. A két 30 éves görbe rész
leteiben végül éppenséggel nem hasonlít egymáshoz, sőt vonulá
suk sokszor ellentétes. Ez is arra látszik mutatni, hogy a két 30 
év éghajlati viszonyai között lényeges eltérésnek kell lennie és 
hogy az utolsó 30 év éghajlata az előző 30 événél kiszámíthatat
lanabb.

Arra való tekintettel, hogy a hőmérsékleti szélsőségek tár
gyalásánál is hasonló következtetésekre jutottunk, meg kell kí
sérelnünk az utolsó 60 év alatti éghajlatváltozások mellett szóló 
jelenségeket egymással összefüggésben tárgyalni. Mivel a hő
mérsékleti szélsőségek adataival csak 1871—1930-ig terjedő idő
ről rendelkezünk, további tárgyalásunk erre az időszakra vonat
kozik és csak néha mutatunk reá az ezt megelőző időszak vi
szonyaira anélkül, hogy azoknak különösebb jelentőséget tulaj
donítanánk.

Bár „7 évtized elég hosszú idő ahhoz, hogy abból, ha van 
valamely irányú éghajlatváltozás.... az már kimutatható“, 
mégis sajnos, hogy régebbi időkre visszamenő, összehasonlításra 
alkalmas adatokkal aligha fogunk valaha is rendelkezni, leg
alább is Budapestet illetően.

83.
274—5. o

78.
150. o.
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84.
74. o.

Róna szerint az 50-es évek magánészlelései rövid időközök
ben váltakozóak, minőségükben nem elsőrendűek, darabosak, ho
mogenitásuk szigorúan meg nem állapítható. A 60-as évek ada
tainak, bár kétségkívül megbízhatóak és egyöntetűségük kielégí
tően helyreállítható, mégis a 70-es évekkel kezdődő meteorológiai 
intézeti felállítások közötti összeköttetése nem kielégítő, ha az 
elvont értékeket akarjuk összehasonlítani. Ez a megállapítás 
máris kizárja a 60-as évek előtti adatoknak céljainkra való fel
használhatóságát.

A 70-es évek előtti két évtized inverzióit mégis megkísérel
tem az utolsó 60 éviekéhez hasonló módon feldolgozni, de & 
kapott értékek a továbbiakban tárgyalt és általában feltűnő rend
szerességeket nem követik következetesen. Pedig felhasználásuk 
igen érdekes lett volna, mert megbízhatóságuk esetén megkísé
relhettük volna, hogy az előző évtizedek viszonyaira következ
tessünk belőlük, abban a feltevésben, hogy a visszaesések hasonló 
viselkedésével a többi éghajlati elem ugyanolyan változása jár, 
mint a tárgyalt 60 év alatt.
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IV. RÉSZ.

A kimutatható éghajlati változások Budapest 
példájában.

A tárgyalás rendjének váza.

Az éghajlatváltozás igazolhatása végett kidolgoztam egy 
példát, Budapestét. Ezt az állomást nem azért választottam, 
mintha nem találhatnánk a bizonyításra megfelelőbbet, ha
nem azon kényszerítő oknál fogva, mert egyedül ennek a meg
figyelési adatait volt lehetséges a legkevesebb nehézséggel meg
szerezni. Annak a felfogásnak megfelelően, hogy ,,a klima
tológiai kutatás alapfeltétele szerint az egyes időjárási elemek 
értékeinek változási rendje nagyobb területeken egyirányú“, bi
zonyosra vehetjük, hogy a Budapest példájában jelentkező meg
állapításaink más, talán jobb állomás adatainak hasonló rend
szerű feldolgozásában már inkább és jellemzőbben domborod
nak ki.

A részletes tárgyalás évszakbeosztásának alapja a két har
mincéves inverziós görbe metszéspontjai által meghatározott év
szakok. Ezeken az éghajlatváltozás szempontjából természetes
nek tekinthető évszakokon belül megvizsgáljuk az egyes éghaj
lati elemek rendelkezésünkre álló adatait, tehát főleg a hőmér
sékletnek a viselkedését, elsősorban a hőmérsékleti visszaesések
nek és a szélsőségeknek az alakjában.

A feltűnőbb változásokat igyekszem a lecsapolások okozta 
természetváltozásokkal indokolni. Mivel évszakaink nem egyenlő 
hosszúak, nem egyenlő számú pentádokat tartalmaznak, azért 
tárgyalásunknak ebben a részében a könnyebb összehasonlítás 
végett célszerűnek látszott a visszaeséseket, ill. a szélsőségeket

79. 
162. o
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%-os, ill. °/00-es alakjukban, továbbá az esetleges következetes 
változások érzékeltetése végett azokat 4 X 30 éves átkaroló so
raikban kifejezni. (Ezeknek a viszonyszámoknak számszerű ér
tékeit a 8—9. sz. táblázat tartalmazza.)

Az ebben a fejezetben használt rövidítések a következők:
1 = az az inverziók 30—30 éves °/00-es sorai,
M = a meleg szélsőségeinek, legmagasabb napi közép + termi

nus maximum °l0-os sorai,
H = a hideg szélsőségeinek a legalacsonyabb napi közép + ter

minus minimum °/0-os sorai.

A 68.—7. fsz. pentádok közének, a XII/2.—II/4-íg terjedő 
13 pentád = 65 nap viszonyai.

I. 67/68.—7/8.-ig: 238—253—248—261.
la. 67/68.—73/1.-ig: 233—237—248—282.
lb. 73/1.—7/8.-ig: 243—265—249—244.

XII/2—II/4.-ig: 
XII/2.—XII/31.-ig: 
1/1.—ÍI/4.-ig:

M. 14—16—31—39. 
Ma. 15—19—32—34. 
Mb. 12—14—31—43.

H. 32—25—23—20 
Ha. 36—21—12—31. 
Hb. 31—27—29—13

Ha a legnagyobb hideg beálltának eltolódását a 3—2—0— 
0—4—3 pentádos minta szerint tekintetbe vesszük, úgy az előbbi 
értékek a következőképpen alakulnak:

232—244—256—268.
I’a. 222—233—256—289.
Vb. 240—253—256—251.

M’. 14—16—28—42. H’. 32—25—23—20.
M’a. 18—19—27—36. H’a. 26—22—23—29.
Tlí’b. 8—11—28—53. H’b. 35—26—23—16.

A legnagyobb hideg idejének egy hónappal való eltolódá
sát már kimutattuk. Ennek a megállapításunknak helyessége 
mellett szólnak az alábbiak.

Amint a továbbiakban ellenőrizhetjük, a hőmérsékletvisz- 
szaesési görbék meghatározta hat évszakon belül a visszaesések

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



199

°/00-es értékei kivétel nélkül következetesen változnak. Mivel 
ebben, a téllel azonosnak vehető évszakban a visszaesési értékek 
sorainak változása vagy kevéssé következetes (/ és Ib], vagy 
ugrásos (/a), ezért ennek a látszólagos szabálytalanságnak az 
okát keresve, kiszámítottam az Z’-eket, vagyis a visszaesések vi
szonyszámainak értékét, figyelemmel a leghidegebb pentád he
lyének eltolódására is.

A visszaesések számításánál alapul vett kiindulási idő
pontokra támaszkodva az °/00-es viszonyszámokat kialakító 
10—10 éves visszaesési összegeket azokból a folyószámú 13—13 
pentád-értékekből vettem, amelyeknek a helyét a 10—10 
éves időszakokon belül a leghidegebb pentád megjelenési ideje 
határozza meg. Mivel ez a decenniumok sorában a 73—1—3— 
3—7—6. számú pentádokra esik, azért a két középső decen- 
niumra meghagytam az 1 értékének számításánál szereplő 
68—7-es pentádok értékeit, a többi decennium értékeit pedig a 
fenti minta szerint eltolt helyeikről vettem.

Az, hogy az így nyert V és I’a értékek az l értékeivel szem
ben fokozatosabb és következetesebb változást mutatnak, tulaj
donképpen természetes, mert a visszaesések 10—10 éves értékeit 
már a téli hideg eltolódásának a valószerűsége mellett szól, 
hogy a szélsőségeknek ugyanezen eltolódás figyelembevételével 
számított értékei, a M’ és ZZ’-ek általában szintén kifejezőbb és 
szabályos értékeket mutatnak, mint az M és H.

A tél első fele az utolsó évtizedekben több visszaesésre mutat, 
mint régen, a második fele meg közömbös viselkedésűnek látszik. 
Ennek megfelelőleg a Róna és a Réthly adatai alapján szer
kesztett pentád-hőmérsékleti görbék közül az újabbkorinak az 
erre az évszakra eső szakasza csipkézettebb mint a régié. Talán 
ugyanezzel magyarázható az is, hogy Réthly igen feltűnőnek 
tartja ,,az elég gyakran megjelenő novembervégi korai telet is“. 
Ez a téli hideg eltolódására való tekintettel a téli és főleg a 
téleleji, mind kiszámíthatatlanabb időjárás mellett szóló érv.

Az újabb évtizedek teleire, főleg azoknak második felében, 
mind több melegszélsőség esik; a hideg szélsőségei a tél első fe
lében közönyösen viselkednek, a második felében pedig csök
kenő irányzatot mutatnak. Mégis óvatosságra int az a körül
mény, hogy a hideg szélsőségeinek ezt az irányzatát az évszak

76. 
5. o
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75.
3—15. o.

végén a rajzábra kifejezte helyzet nem igazolja. Ezt a következő 
évszaknál fogjuk tárgyalni.

A szélsőségeknek a tél első felében való elhelyezkedése 
még összeegyeztethető a legnagyobb hidegnek az újabb időkben 
a tél második felére való eltolódásával, ellenben a meleg szélső
ségeinek a tél második felében az újabb évtizedekre való eltoló
dása csakis a tél enyhébbre fordulásával lenne magyarázható.

A téli évszaknak az újabb korban és legalább is Budapesten 
észlelhető melegebbre válásáról az irodalom is tud. Réthly sze
rint a tárgyaltunk 60 éves időszak második 30 éves felének de
cembere és januárja 1'9, ill. 1’3 C°-kal melegebb, mint az első 
30 évé, ami olyan feltűnő és jelentékeny érték, hogy ehhez ha
sonlókat az egész év folyamán alig találunk.

A téli legnagyobb hideg idejének eltolódását viszont a ré
gebbi és az újabb hőmérsékleti adatok közötti olyan mértékű 
eltérésekkel is igazolhatjuk, amilyeneket az átszámítási eljárá
sokkal nem lehet teljesen eltüntetni.

83.
268-9. o.

76.
3. o.

• A tél első 
felében a

68—73. pentád

A tél második 
felében az 

í.—7. pentád
A tél két fele 
közötti átlagos 

hőmérséklet 
különbsége

átlagos középhhőmérséklete C°

Róna szerint 1851—1900-ig: -0-80 —1'64 —0'84
Réthly szerint 1871—1930-ig: 0-52 —0-89 —1 41

Az eltérés: 1*32 0-75 —0’57

E szerint az újabbkori tél második felének az elsőhöz viszo
nyított átlagos hőmérséklete alacsonyabb, mint volt régen.

A téli legnagyobb hideg beálltának eltolódását, továbbá a 
két szerző adataiból az 1—7. pentádok közötti időszaknak kü
lönböző mértékű felmelegedésében is kimutathatjuk.

A 73., 1. és 2. A 6., 7. és 8.
Az 1. és a 7. 
pentád közötti 

különbségpentádok átlagos közép
hőmérséklete C°

Róna szerint 1851—1900-ig: —2-17 —0 73 1'44
Réthly szerint 1871—1930-ig: —0-87 —0'37 0-50

Az eltérés: 1 30 0 36 094
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Ez azt mutatja, hogy az év első 7 pentád ja alatt a levegő 
felmelegedése ma csaknem egy fokkal lassúbb, mint volt régen.

A tél éghajlati viszonyaiban beállott változások részletezé
sére a teljesség okából szükség volt, mert mellőzésük esetén az 
egész év alatt észlelhető változások rendszere hiányos maradna. 
Viszont a tél éghajlati viszonyaiban beállott változásoknak az 
Alföld egyéb természeti viszonyaiban bekövetkezett változások
kal való összefüggésére különös hangsúllyal nem térek ki, mert 
egyrészt az Alföldön a téli viszonyok hatnak még legkevésbbé 
az erdőtenyészetre és másrészt nem tudom kielégítően meg
okolni a téli legnagyobb hideg feltűnő eltolódását, sem mai te
lünknek a régivel szemben egy fokkal melegebb voltát. Ugyan 
valószínűnek vehetném fel, hogy az újabbkori tél feltűnően 
enyhe voltának egyik, a redukciókkal teljesen el nem tüntethető, 
oka a főváros időközi fejlődésével, mind nagyobb mértékű be
építettségével és az észlelési állomás áthelyezésével függ össze.

Mégis a hőmérsékleti viszonyok változásának részletes tár
gyalásánál azt találtuk, hogy a tél újabbkori enyhesége (?) nem
csak Budapestre és az Alföldre, hanem a Dunántúlra is áll. 
Amennyiben tehát ez a megállapítás helyes, a tél éghajlatában 
beállott újabbkori változásokat nem lehet az Alföld természeti 
viszonyainak változásaival összekapcsolni. E mellett még mindig 
indokolás nélkül marad a téli legnagyobb hideg egy hónappal 
való eltolódásának kérdése is. Erre pedig, akár az előbbire is, 
találhatnánk ugyan magyarázatot, de nem olyant, amely arány
ban állana bármelyik jelenség mértékének jelentőségével. Az 
azonban mindenképpen maradandó megállapítás, hogy a tél fo
lyamán is van és pedig lényeges éghajlatváltozás.

A téli legnagyobb hidegnek ez az — ismétlem igen fel
tűnő — eltolódása pedig olyan mértékű, hogy e mellett a többi 
esetleg észlelhető változás jelentősége eltörpül.

A 8—17. fsz. pentádok közének, a II/5.—III/26-íg terjedő 
10 pentád = 50 nap viszonyai.

I. = 273—256—242—229.
M. = 16—18—31—36.
H. = 36—31—18—15.

A visszaesések 60 éves értékeinek elosztódása a tél, sőt az
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ezután tárgyalandó időszak viszonyaival szemben is határozot
tan ellentétes jellegű, t. i. szabályosan esik az utolsó évtizedek 
felé. Az inverziók 60 éves átlagának görbéjén itt feltűnő és a 
görbe eléggé szabályos menetétől elütő kiemelkedést találunk, 
pedig szabályos menet esetében itt kellene a görbe másodlagos 
mélypontjának elhelyezkednie: a tél után következő első hir
telen felmelegedés időszakában!

A visszaesések két 30 éves görbéjének összehasonlításából 
úgylátszik, mintha értékeiknek a téltől egészen a 22. pen- 
tádig tartó újabbkori emelkedése ebben az időszakban az 
első 30 év alatt mesterségesen és erőszakosan szakadna meg 
és változna ellenkező értékűvé. Ebből következik, hogy a vissza
esések 60 éves görbéjén itt megjelenő és az elmélettel ellenkező 
kiemelkedésnek az okát az első 30 év viszonyaiban kell keres
nünk.

A meleg és a hideg szélsőségeinek megjelenési ideje, egy
forma mértékszámmal változik és pedig az előbbié az újabb év
tizedek felé emelkedik, az utóbbié ellenben csökken. A szélső
ségeknek a viselkedése tehát a tél végének az újabb korban 
enyhébbre válására, vagy hirtelenebb felmelegedésére mutat. 
Mégis, mivel a meleg szélsőségeinek az újabb évtizedekkel való 
emelkedése az egész télre általános jelenség, a tavasz hirtele
nebb felmelegedésének különleges jeléül a hideg szélsőségeinek 
elhelyezkedését tekinthetjük.

A hideg-szélsőségek szerepének) tisztázásánál tekintetbe 
kell venni azt, hogy grafikonjuk éppen ennek az évszaknak az 
elején másodlagos csúcsértékre mutat. Ez arra int, hogy a hi
deg szerepének megítélésében kivételesen nem vehetjük a vissza
esések megadta évszakhatárt irányadónak. A hideg szélsőségei
nek az 5—11. pentádok = 1/21.—11/24.-ig számított 20—20 éves 
sorok szerinti eloszlása: 9—29—32, vagy a téli hideg eltolódását 
is figyelembe véve: 8—29—33, határozottan emelkedő irány
zatú és a grafikon kifejezte helyzetnek megfelelő.

Az előző évszak végén és ennek az évszaknak az elején te
hát az összes hőmérsékleti szélsőségek súlypontja az újabb év
tizedekre esik és így ez az átmeneti időszak újabban határo
zottan szélsőségesebb jellegű. Réthly szerint a 60 éves napi kö
zepek görbéjének „feltűnő pontjai a januárius végi és a feb-
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ruáríus második felében jelentkező erős hidegek“. Ezek megje
lenését tehát nyugodtan vonatkoztathatjuk az újabb korra.

A hőmérsékletnek ebben az évszakban újabban gyorsabb 
ütemű felmelegedését igazolandó ismét Róna és Réthly adataira 
hivatkozunk, és összehasonlítjuk a kétféle adat között jelent
kező különbségek viszonyát az évszak elején, közepén és végén.

6., 7.. 8. 11., 12., 
13.

16., 17., 
18. A különbség

pentád
hőmé

átlagos k< 
rséklete <

özép-
3° 7,—12. 7.—17.

Róna szerint 1851—1900-ig: —0 73 l'4O 6 33 213 7-06
Réthly szerint 1871—1930-ig: —037 2-67 760 304 7‘97

A különbség: 0*36 127 127 0'91 0 91

Bár nem azonos időtartamokat hasonlítunk össze, és az 
adatok nem is egyneműek, mégis arra való tekintettel, hogy a 
régi Lovas-úti és az új Kitaibel Pál-utcai felállításoknak a II. 
és III. hónapok hőmérsékletei közötti átszámítási tényezője egy
mástól legfeljebb O'l C°-kal különbözik, kimondhatjuk, hogy 
ebben az évszakban— sőt már ennek első felében — öt pentád- 
nyi időközben csaknem 10 C°-kal erősebben melegszik fel a le
vegő, mint régebben. Ha a két szerző adatait a hőmérsékleti 
görbe egész felmenő szárán hasonló eljárással összehasonlítjuk, 
úgy a fenti különbség kiegyenlítését csak a 30. pentád körül ta
láljuk meg, vagyis a különbség kiegyenlítődésére. 3—4-szer 
annyi idő kell, mint keletkezésére.

Ezt a változást más adat is igazolja. Ha a Bacsó-féle száz
éves középhőmérsékleti sorból 10—10 éves átlagokat és ezekből 
30—30 éves átkaroló sorokat képezünk, éppen március az a 
hónap, amelynek értékei mind nagyságukra, mind szabályossá
gukra vonatkozólag a legkifejezettebb — az újabb kor felé emel
kedő — irányzatot mutatnak. Ennek a 4'6, 4'8, 5*1, 5‘3, 5'3, 5'5, 
6’1, 6*3 szépen összhangzó sornak egyedüli szépséghibája az, 
hogy összetevő értékeinél az ötvenes és hatvanas évek között 
egyfokos ugrást találunk. A márciusé mellett februárnak hason
lóan számított értéke is 0'2—10 fokig emelkedő, de menete da
rabos és csak utolsó három tagja kifejező. E mellett a március

6a
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52. 
43. o.

nál észlelt ugrásos hőmérsékletváltozás értéke ugyanazon a he
lyen 1'4 fokot mutat.

Réthly-nek a Lovas-útra vonatkoztatott 30—30 éves havi 
középhőmérsékleti adatai szerint a már említett decemberi és 
januári nagy különbségek után a legfeltűnőbb eltérések február és 
március hónapokban jelennek meg, az újabb korra vonatkozó 
átlagos havi 0 8 C°-kal. Amíg azonban a két téli hónap eseté
ben az eltéréseknek a többi hőmérsékleti elemmel való kapcso
lata kevésbbé biztos, addig ebben az évszakban az összefüggé
sek határozottak.

A tél végének éghajlatváltozási viszonyai a lecsapolások 
következményeivel könnyen hozhatók összefüggésbe. A tél ré
gebben nagyobb, lecsapolatlan vízfelületeket fagyasztott be, mint 
ma és az is lehetséges, hogy a hó régebben jobban megmaradt, 
mert már a tél elejétől egyenletesebb hideg érte.

Az első ok súlyosságát bizonyára döntően befolyásolta az a 
körülmény is, hogy a régebbi és az újabb idők budapesti árvíz
gyakorisága között éppen február hónapban jelentkezik a leg
feltűnőbb különbség. Lászlóffy szerint ugyanis az árlátoga
tás havi %-os mértéke a régebbi 26%-ról lecsökkent 8-ra. A 
régi februári feltűnő árvízgyakoriság oka az ebben a hónapban 
beállott jégtorlódások voltak, amelyek a Duna szabályozásával 
csökkentek, úgyhogy azóta a magas vízállások havi elosztódásai 
sokkal szabályosabb menetet mutatnak és súlypontjuk a nyárra 
tolódott át.

Ha a jég (és a hó) elolvasztásához szükséges nagy meleg
mennyiséget, a hűvösebb vidékről érkező vízmennyiségek hűtő 
hatását tekintetbe vesszük, érthető, hogy régebben a tél és a ta
vasz közötti átmenet nehezebben következett be, a felmelegedés 
lassúbb, de mégis egyenlőtlenebb volt. Ez magyarázza a hőmér
sékleti inverziók akkori magasabb mértékszámát. Viszont az 
újabb korban a tél végére szoruló leghidegebb pentádok után 
>— kiegyenlítő akadályok híján — a tavasz első napsugarai már 
teljes erejükkel érvényesülnek, hirtelen felmelegedést okoznak: 
az újabb korban tehát ez az évszak nem kedvez a hőmérséklet 
visszaeséseknek. A kiegyenlítő akadályok újabbkori hiányát jelzi 
a szélsőségek elosztódása is. Ezért jelennek meg a hirtelen és
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rendszertelen felmelegedés elején az összes szélsőségek és az 
első felmelegedés után már csak a meleg szélsőségei.

Az inverziók tárgyalásánál említettük, hogy azok 60 éves 
görbéjén az ebben az évszakban megjelenő és az elmélettől a 
várhatóval ellenkező irányú kiemelkedés okát az első 30 év vi
szonyaiban kell keresnünk. Aligha fogunk csalódni, ha ezt az 
okot az akkori idők feltűnően gyakori jégtorlódásaiban és az 
ezeket követő árvizekben keressük. Ez a külső és más éghajlati 
vidékekről érkező, betolakodó hatás okozta a visszaesések első 30 
éves görbéjének mesterséges és erőszakos megszakadását.

A 18—22. fsz. pentádok közének, a 111/27.—IV/20-ig terjedő 
5 pentád = 25 nap viszonyai.

1. = 216—224—249—311.
M. = 22—13—25—40.
H. = 12—15—34—39.

Ebben az aránylag rövid időszakban a hőmérséklet-vissza
esések viselkedése élesen elválik a szomszédos évszakoktól. Ez 
rövid időtartamára való tekintet nélkül indokolja különálló tár
gyalását, E mellett visszaeséseink irányzata az újabb évtizedek 
felé határozottan emelkedő és erősen fokozatos. Ezek a viszo
nyok mégis olyanképpen tűnnek fel, mintha azok a téli állapo
tok folytatásának felelnének meg az előző évszak hirtelen fel- 
melegedése okozta kényszerű megszakítás után.

Évszakunk hőmérséklet-visszaesései viszonyainak alakulá
sát egyébként az előző évszak hőmérsékleti viszonyai is befolyá
solják, mert annak hirtelen felmelegedése kétharmadrészében 
itt egyenlítődik ki. Erre mutat Róna és Réthly adatainak 
az előző fejezetben használt rendszerű összehasonlítása, 
sőt a Réthly-íéXo. 30—30 éves havi közepek értéksora is. 
Ezek szerint ugyanis a télnek újabban meleg hónapjai után 
ez az első, amely az utolsó 30 év alatt 0‘6 C°-kal hűvösebb az 
előző 30 évnél, bár a következő hónap ismét melegebb. Meg
állapíthatjuk tehát, hogy ennek az évszaknak a hőmérséklet
menete újabban a régi időkével szemben lassabban és bizonyta
lanabban emelkedik.

75.
3—15. o
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Ennek megfelelően összes szélsőségeinek elhelyezkedése az 
újabb évtizedek felé határozottan emelkedő irányzatú, főleg a 
hidegéi. Erre mutat Réthly fent említett adata is. Ez az első 
kései fagyokra való tekintettel éppen nem jelentéktelen körül
mény, annál kevésbbé, mert az esetleges utófagy az előző év
szak hirtelenebb felmelegedése után az újabb időkben a növény
tenyészetet fejlettebb állapotában találja, mint régen.

Ez az évszak képviseli a közmondásos áprilisi időjárást. 
Mivel mind a szélsőségek, mind az inverziók az újabb időkben 
emelkedő irányzatúak, azért ezt az évszakunkat az újabb idők
ben mind szélsőségesebbnek tekinthetjük, vagyis az április köz
mondásosan szeszélyes időjárása az újabb időkben mind kelle
metlenebbé vált.

Kz évszak elejére esik a jég végleges eltűnése, ami Lász- 
lóífy szerint III/24-ével következik be, és így innen kezdve az újabb 
idők nélkülözik a régebbi időkben nagyobb területű vízfelületek 
kiegyenlítő hatását. Ha Cholnoky már a század elején az ápri- 
líusí időjárás változatosságának az okát abban találja meg, hogy 
ebben a hónapban „forrongásba jő a levegő“, mert azt ,,a nap 
sugarai nem közvetlenül melegítik fel, hanem a talaj közvetí
tésével“, úgy érthető, hogy ma a réginél sokkal szárazabb föld
felület felett a levegő forrongása erősebb, mint régen.

A 23—49. fsz. pentádok közének, a IV/21.—IX/2-íg terjedő 
27 pentád =135 nap viszonyai.

1. 22/23,—49/50.-ig:
la. 22/23,—31/32.-ig:
lb. 31/32.—40/41.-íg:
lc. 40/41.—49/50.-ig:

IV/21.—IX/2.-ig: M. 28-24-
IV/21.—VI/4.-ig: Ma. 32—25-
VI/5.—VII/19.-ig: Mb. 27-24-
VII/20.—IX/2.-ig: Mc. 24—24-

276—257—238—229.
275—251—244—230.
274—260—237—229.
272—264—237—227.

-16—32. H. 31—21—23—25.
-11—32. Ha. 47—16—14—23.
-16—33. Hb. 28—25—25—22.
20—32. He. 20—20—28—32.

A visszaesések értékei az egész hosszú évszakban és annak 
egyes szakaszaiban is az évtizedek előrehaladtával egyforma 
fokozatossággal csökkennek s e mellett elosztódásuknak körül
ményei is érdemesek a megemlítésre.
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A visszaesések egyirányú és zavartalan változása egyetlen 
évszakban sem tart ki olyan hosszú időn át, mint itt és a 60 
éves inverzíós görbében jelentkező kilengéseket mindkét 30—30 
éves görbe menete követi. Az első körülményből arra következ
tethetünk, hogy a visszaesések értékcsökkenésének az egész év
szakban azonos és az évtizedek előrehaladásától függő oka van. 
Viszont az értékcsökkenés szabályos menetét zavaró, csaknem 
az egész évben egyedülállóan erős, egyébként rövid időszakra 
szorítkozó kilengéseknek az oka az évtizedek előrehaladásától 
független.

Az ebben az évszakban jelentkező három erős kilengés 
közül a legkifejezettebbnek, a középső, negatív kilengésnek az 
ideje összeesik az irodalomban többször tárgyalt júniusi hőmér
séklet-visszaesés, lehűlés időpontjával. Ha a görbének ezt az 
egyenetlenségét elsimítanók, úgy itt jelentkezne annak másod
lagos tetőpontja. Az inverziók másodlagos csúcsértékének a je
lenlétét és ennek a júniusi lehűléssel való összeesését már Róna 
is megállapította, de „kielégítő magyarázatát“ nem tudta meg
adni.

Tárgyalásunkat egyenlőre csak az érdekli, hogy a júniusi 
hőmérséklet-visszaesés értéke az évtizedek folyamán nem vál
tozott. így pl. a Róna tárgyalta 50 és a Réthly kidolgozta 60 év 
alatt a kritikus június 7-, 12- és 17.-i három pentád aránylagos 
visszaesési mértékszáma ugyanazon értékű, és így látszólag nem 
hozható összefüggésbe az Alföld természeti viszonyaiban beál
lott változásokkal.

A hőmérsékleti iszélsőségeknek az évtizedek szerinti el
osztódása általában kevéssé következetesen változik, főleg a 
meleg-szélsőségek sorai tekintetében. Már a szélsőségek általá
nos tárgyalása alkalmával kiemeltük a főutcai észlelések rend
szerzavaró hatását, és Róna éppen a VI—VIII. hónapok érté
keinek átszámítását tartja nehezen megoldhatónak. A meleg 
szélsőségei — főleg a rajzábra tanúsága szerint — mégis az 
újabb korokban való megjelenésre hajlók. Ez azért feltűnő és 
jelentős körülmény, mert évszakunk júniustól kezdve — Réthly 
havi középhőmérsékletei szerint — az újabb korban hűvösebb, 
mint az előző 30 évben, és mégis a meleg szélsőségei felé hajlik!

Az évszak első harmadának legfeltűnőbb jelensége a hideg-

83.
275. o
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szélsőségek súlypontjának az első évtizedekben való elhelyez
kedése, úgyhogy ezek görbéje az egész évben itt a legnagyobb 
kilengésű. Mivel a meleg szerepe nem olyan feltűnő, hogy ab
ból az évszak elejének hűvösebbra vagy melegebbre válására 
következtethetnénk, azért a hideg-szélsőségek elhelyezkedése 
tűnik fel úgy, mintha azt erre valami kényszerítené.

Ez lehet a régebbi, a vizszabályozások előtti idők gyakori 
árvizeinek a hatása. Ezeknek a régen nagy területeket ellepő 
vizeknek eredete hóié volt. Amint ezek lejutottak a már sokkal 
melegebb Alföldre, annak levegőjét valóban lehűthették. Emel
lett szól az is, hogy mivel a régi Alföld hőmérséklete ebben az 
évszakban a mainál hűvösebb volt, azt a lehűlések hatása erőseb
ben érintette, mint ma, viszont a meleg szélsőségeinek kialaku
lását akadályozta. A tárgyaltunk évszak első harmadának újabb
kori melegebb voltát Réthly többször idézett adatai is igazolják, 
amennyiben ezek szerint május hónap újabban fél fokkal mele-

75. gebb, mint volt régen, bár mindkét szomszédos hónapja viszont 
3-15 0 hűvösebb.

Felemlítésre érdemes az, hogyha 7?óna'-nak az 1851—1895-i 
24 évekről kimutatott szélsőségeit hasonló rendszerben ábrázoljuk,

úgy ez az ábra az újabbkoríval csak egyetlen hasonlóságot mu
tat. Ugyanis a 7?óna-féle adatokból készült görbén mind a hideg, 
mind a meleg szélsőségeinek eloszlása ugyanolyan jellegű, mint 
az ábráink szerinti, csak megjelenési időpontja hét pentáddal 
előbb következik be. Ez a körülmény feltevésünk mellett újabb 
érv lehet, mert könnyen elképzelhető, hogy az árvizek a víz-
szabályozás kezdetén korábbi időpontban állottak be, mint ké
sőbb, hiszen akkor akadályt nem találva, már az első magas víz 
átlépte a medret.

82. Az évszak közepe mindkét szélsőség szempontjából ke-
kTt' táblázat* vésbbé kifejező. Bár az 1931—5. közötti öt év itt fel nem dolgo

zott adatai ebben az évszakban igen erős — a meleg felé való — 
eltolódásra mutatnak, mégis ennek figyelmen kívül hagyása 
mellett is mondhatjuk, hogy az évszak közepe átmeneti jellegű 
annak harmadik harmada felé, ahol az összes szélsőségek meg
jelenési ideje egyidejűleg az utolsó évtizedekre tolódik.

Ez a jelenség évszakunk harmadik szakaszának kétségte
lenül szélsőségesebbre válása mellett szól és megállapításunk je-
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lentöségét súlyosbítja az, hogy ezek a viszonyok folytatódnak, 
még pedig fokozott mértékben, a következő évszakban is. Hogy 
a meleg és a hideg szélsőségeinek valamelyik évszakban való 
megjelenése kiválóan az újabb időkre jellemző, azt igazolja a 
Róna-féle adatokból készült grafikon, amennyiben ezen a szél
sőségek együttesen és kifejezetten egyik évszakban sem fordul
nak elő.

A szélsőségeknek tárgyalt eloszlása a visszaesések ismerte
tett viselkedésével látszólag nem hozható összhangba, hiszen azt 
várhatnók, hogy az előbbiek előfordulásának közömbös volta, 
vagy az évszak végén az évtizedek előrehaladtával járó szapo
rodása az inverziók mértékszámának gyarapodásával járjon, 
holott ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk.

Itt tehát olyan kényszerítő ok szerepére kell gondolnunk, 
amely ezt az ellenmondást megmagyarázza, és pedig lehetőleg 
az Alföld természeti viszonyaiban beállott változással össze
köttetésben.

Amint azt már láttuk, éppen ebben az évszakban, májustól 
augusztusig hiányzik a lecsapolások óta a csapadéknak az az 
összetevője, amely az elveszett párolgási felületek vízmennyi
ségéből eredt. Tudjuk azt, hogy a meleg évszakban minden 
egyes csapadék hőmérsékletsüllyedéssel jár és így természetes
nek vehetjük azt is, hogy a csapadék mennyisége, vagy még in
kább a csapadékos napok száma és a hőmérséklet-visszaesések 
mértékszáma között egyenes arányú viszony áll fenn. Bár ez az 
összefüggés elsősorban a napi visszaesések és a csapadékos na
pok száma között kell, hogy fennálljon, mégis feltehető a csapa
dékos napok számának, vagy a csapadékos napokat tartalmazó 
pentádok számának a visszaesésekkel — a mi esetünkben a pen- 
tád-inverziókkal — való kapcsolata

Ez a felfogás teljes mértékben megmagyarázza az éghajlati 
elemek tárgyalt viselkedését. A nyári csapadék és a csapadékos 
napok száma a lecsapolások után csökkent, ezért esik a hőmér
sékleti visszaesések mértékszáma. A víztelenített Alföld nyará
nak felmelegedése a fokozott hőkisugárzás miatt az évszak előre
haladtával a régi időkével szemben mind nagyobb mértékű, ezért 
hajlamosabbnak kell lennie a meleg szélsőségeinek irányában. 
Számszerű adataink szerint a nyártól kezdve és az évtizedek elő-
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rehaladásával a meleg-szélsőségek valóban fokozatosan növek
szenek, míg végre az évszak végén és a következő évszakban az 
összes szélsőségek súlypontja egyaránt az utolsó évtizedekre 
esik. Ez a tárgyalt évszak időjárásának szélsőségesebbé, zára- 
zabbá és így kontinentalitásosabbra válásának tagadhatatlan jele.

Azt már egyszer igazoltuk, hogy Budapest két utolsó 30 
éves időszaka között a nyári csapadékos napok száma viszony
lag csökkent. E mellett most figyelemreméltónak tartom azt, 
hogy a nyári évszakban a régi és az újabb 30 éves időszak 
pentád-inverzióinak mértékszáma többé-kevésbbé arányos a csa
padékos napok számával. Ugyanis az előbbinek IV/21.—IX/2.-e 
közötti értéke és az V.—VIII, hónapok csapadékos napjainak 
száma a következő:

Az inverziók értéke

A régebbi 30 év alatt: 2809 C° 
Az újabb 30 „ ,, 2346 C°

és
11

A csapadékos napok 
száma

31 nap.
29 11

83. 
275 o.

Az 50—59. fsz. pentádok közének, a IX/3.—X/22-íg terjedő 
10 pentád =,50 nap viszonyai.

1. = 222—238—260—280.
M. = 19—20—26—35.
H. = 21—16—29—34.

Ezt az évszakot mind az előzőtől, mind a következőtől éle
sen elválasztja a pentád-inverziók értékének az évtizedek előre
haladásával következetes és igen erős mértékű emelkedése.

Ez azért is feltűnő, mert Róna szerint — mint azt máravisz- 
szaesések általános tárgyalásánál említettük — éppen ennek az 
évszaknak közepére, szeptember végére, esik az inverziók egyik 
csúcsértéke, holott a 60 éves visszaesési görbénknek éppen itt van 
az elsődleges mélypontja. Ezt a látszólagos ellentmondást azon
ban az inverzióknak a kétféle rendszer szerinti feldolgozásá
val egyedül is megmagyarázhatjuk. Ugyanis Róna állítása tulaj
donképpen egyetlen pentádnak, az 54/55.-nek az 1851—1900-as 
évek alatti feltűnően nagy, de egyedülálló értékén alapszik. En
nek az egy pentádnak az értéke a mi kimutatásunk szerint is 
jelentős 1910-ig, de mégsem olyan nagy, hogy azt a 9—9 pen-
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tádos kiegyenlítéssel készült 60 éves görbénk el ne tüntetné és 
meg ne akadályozná ezen a helyen a görbe — egyébként ter
mészetes — mélypontjának a kialakulását.

A szeptember 25.-i pentád természetellenesen nagy értéké
vel kapcsolatban Róna a júniusi hőmérséklet-visszaeséshez 
hasonló jellegű szeptembervégi hőmérsékletemelkedésről em
lékszik meg. ,,A hónap vége felé azt a meglepő fordulatot 
szoktuk tapasztalni, hogy a hőmérséklet, ahelyett, hogy 
süllyedne, inkább felszáll.“ Ezt a megállapítást az újabb 
évtizedek nem igen igazolják, bár annak jele a 60 éves 
napi közepek hőmérsékleti görbéjén még észlelhető, amint arról 
Réthly is, mint a vénasszonyok nyaráról megemlékszik. 1911 
óta a kérdéses 54/55. pentádok közötti hőmérsékletemelkedés 
értéke olyan alacsony, hogy a pentádhőmérsékletek régebbi gör
béjén tényleg megjelenő erős hőmérsékletemelkedés nyoma az 
utolsó 30 év görbéjén teljesen eltűnik.

Róna szerint ugyanis az 1851—1900-as évek 54—56. pe.n- 
tádjainak az átlagos középhőmérséklete 14‘3, 15‘0, 13'4 C°, míg 
Réthly szerint ugyanezeknek az 1871—1930. évek alatti értékei 
14*3, 14'6, 13*3, tehát a régebbi 45 év alatt az 54. és 55. pentá
dok között jelentkezett 0‘7 C°-os emelkedés értéke az újabb 60 
év alatt 0'3 C°-ra esik le, és ismételjük, az utolsó 30 év adatai
ban — amennyiben azokat magukban szemléljük — ez is végleg 
eltűnik. Ebből arra kellene következtetnünk, hogy a tavaszi hő
mérsékletvisszaesésnek más oka van, mint az őszi emelkedésnek.

Az inverziók feltűnő növekvésének az okát nem találjuk 
meg a hőmérsékleti viszonyok esetleges változásában, a lassúbb 
lehűlésben, mert a hőmérséklet viszonylagos értéke az évszak 
eleje és vége között az idők folyamán nem változott. De nem ta
láljuk meg a csapadék mennyiségének esetleges növekvésében 
sem, mert ha ezt fel is tennők, ebben az immár hűvösebb évszak
ban ez sem indokolná meg a visszaesések ilyen erős mértékű nö
vekedését.

A magyarázatot csak a szélsőségesek viselkedése adhatja 
meg. Mind a meleg, mind a hideg szélsőségeinek megjelenési 
ideje erősen eltolódik az utolsó évtizedekre, akár az előző év
szak utolsó harmadában is, de itt még annál is kifejezettebb 
mértékben és ennek jelentőségét még azok következetes visel

83.
272. o

76. 
5. o.
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24.
46. old. c 

22.
353—5. o.

kedése is növeli. Míg az előző melegebb évszakban a vissza
esések mértékszáma az esős napok kevesbedtének megfe
lelően csökkent, addig ebben a hűvösebb évszakban, a csapa
déknak az inverziókra való csekélyebb hatása következtében 
ezek is követik a szélsőségek viselkedését. Mivel a hőmér
sékleti viszonyokban beállott újabbkori változás azonos jellegű 
az előző évszakéval, azért annak oka is ugyanaz: a kiszáradt 
Alföld hőmérsékleti viszonyainak szélsőségesebbre válása.

Ezzel azonban még nem magyaráztuk meg a régebbi idők 
őszi hőmérsékletemelkedését, amelyről azt mondottuk, az utolsó 
30 év alatti eltűnéséből látszólag arra kellene következtetnünk, 
hogy oka más, mint a tavaszi hőmérsékletvisszaesésé. Ebből 
azonban az is következne, hogy míg az utóbbinak — állandósága 
miatt — a lecsapolásokkal kapcsolatos éghajlatváltozásoktól 
független oka van, addig az őszi emelkedés az éghajlatváltozás
tól függ.

Mindkét hirtelen és feltűnő hőmérsékletváltozás legvaló
színűbb okát Cholnoky adja meg. Szerinte a júniusi hőmérséklet- 
visszaesés oka a hónap elején rendesen bekövetkező euráziaí 
monszun jellegű esőzés megindulása.

Amint láttuk, a tavaszi hőmérséklet-visszaesés értéke a tár
gyaltunk évtizedek alatt lényegében nem változott, ezt nem érin
tették a vízszabályozások következtében beállott éghajlatválto
zások. Nyári csapadékunknak nem az a része hiányzik, amely 
monszunos jellegénél fogva tisztán a távoli vidékekről jön hoz
zánk, hanem az, amely főleg a helyi hózivatarokból eredt.

A Cholnoky-féle monszunos esőzés, akár az igazi is, a me
leggel arányos párolgásnak köszöni nedvességét, úgyhogy 
páraforrását — főleg régen — két összetevőre bonthatjuk 
szét: az egyik termékét távoli vidékekről hozták magukkal a 
szelek, a másiké itt helyben keletkezik — ill. keletkezett — az 
Alföldön. E mellett régen a párák lecsapódására is a legtöbb 
alkalmat a helyi hőzivatarok adták.

A hőmérséklet nyárvégi természetes hőcsökkenése régen 
akkor torpant meg ugrásosán és lett belőle hőemelkedés, amikor 
a hőmérsékletcsökkenés áthaladta azt a válságos pontot, amely
ben már nem tudott annyit párologtatni, hogy evvel a hősugár
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zás hatását mérsékelje. Ez okozta a hirtelen beálló, viszonyla
gosan erős hőemelkedést.

Ma azonban a viszonyok mások! Ősszel ugyanis a távolról 
jövő, monszunos jellegű utolsó esőfrontok az Alföldön már — a 
környező vidékekhez képest — olyan száraz-meleg légkörre ta
lálnak, hogy itt páratartalmukat nem tudják leadni. Ezeknek a 
frontoknak immár hiányzik a régi Alföldről felszálló páraössze
tevője, néha talán éppen azért nem is tudnak telítődni. Ez azon
ban ebben a nyárinál már sokkal csekélyebb párolgású évszak
ban kevésbbé fontos tényező. Döntő jelentőségű azonban az a 
körülmény, hogy ezek a frontok itt az ősz elején lecsapódási 
szintjük alatt — a mai nyár végén már kiszikkadt Alföldnek a 
régivel szemben erősebb és egyenletesebb felmelegedése miatt — 
igen száraz levegőre találnak és így nem tudnak lecsapódni.

Ma tehát az Alföldnek a nyártól kezdve lassan és fokozato
san elmaradnak régi záporos esői és így ezeknek nem egyszerre 
a nyár végére eső és természetes elmaradása nem is okozhat hir
telen hőmérsékletemelkedést.

Lényegesen mások a viszonyok a monszunesők kezdetén, a 
tavaszi hőmérséklet-visszaesés idejében. Ebben az évszakban az 
esős frontok itt a hőmérséklethez viszonyítva az őszinél bővebb 
téli és tavaszi csapadék és a sokkal hűvösebb évszakok után 
nem találnak a régi Alföldtől annyira különböző viszonyokra, 
mint ősszel, hatásuk ma is hirtelen jelentkezik, és így a régi hő
mérséklet-visszaesés is megmarad.

Ezt a magyarázatot bizonyos tekintetben támogatják Bécs 
adatai. Bécs ugyanis csak a tavaszi kifejezett hőmérséklet
visszaesést ismeri, az őszit azonban nem. Tehát az újabb idők
ben, a hőzivatarok elmaradása után, mi is Bécs sorsára ju
tottunk.

A 60.—67. fsz. pentádok közének, a X/23.—Xll/l.-íg terjedő 
8 pentád = 40 nap viszonyai.

M. - 19—18—16—47.
I. = 259—267—248—226.

H. = 29—30—22—19.
A visszaesések határozottan csökkenő irányzatúak, de mivel

107a
16. o.
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75.
3—15. o.

a sor két első tagja mégsem teljesen következetes változású, fel
merülhet az a kérdés, vájjon a téli legnagyobb hideg ismert el
tolódása nem érezteti-e már ebben az évszakban is a hatását?

Ezért kiszámítottam a visszaesések sorát a 2—1—0—0—1—2 
minta szerinti átmeneti eltolódást feltételező esetre is. A nyert 
értékek: 247—265—256—232 nem különböznek az előbbiektől 
lényegesen és főleg nem rendszeresebbek. Ebből arra következ
tethetünk, hogy ha a téli hideg eltolódásának van is az évszak 
éghajlatára némi hatása, ez közvetlenül nem vonatkozik az in
verziók változására.

A meleg szélsőségei nagy nyomatékkai szerepelnek az 
utolsó 30 évben, sőt, ha az ezt összetevő tíz éveket vizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy az ebben az évszakban szereplő 40 napból 24 
az utolsó tíz évre esik és pedig főleg az 1926—27. és 1930. évre. 
így a meleg adatainak elrendeződéséből hiányzik a kellő folya
matosság és ezért azok csak kellő óvatossággal használhatók fel. 
Ha azonban a hideg szélsőségeinek az utóbbi évtizedek felé tartó 
csökkenő irányzatát is figyelembe vesszük, úgy az évszak mele
gebbre válására mégis biztosan következtethetünk. Ezt a felfo
gást támogatja az, hogy a meleg szélsőségei az előző és a kö
vetkező évszakban, a hidegéi pedig a következőben hasonló jel
leggel és következetesen helyezkednek el. Ugyancsak a mele
gebbé válás mellett szól Réthly-neb. az az adata, amely szerint 
az utolsó 30 év novembere 0'4 C°-kal melegebb, mint az előző 
30 évé.

Mielőtt az inverziók viselkedésének okát tovább kutatnók, 
megjegyezzük, hogy a sor első két tagjának irányzatát követ- 
kezetlennek tartjuk, hiszen egyik évszak visszaeséseinek sorában 
sem találtunk hasonló rendszertelenséget. Ha a Róna és a 
Réthly-ié\Q pentád hőmérsékleteket összehasonlítjuk, annak a 
megállapítása után, hogy azok között az évszak elején az 
58—59—60. három pentád átlaghőmérséklete szerint az újabb 
időre vonatkozólag mindössze —O'l C° a különbség, úgy évsza
kunk összes pentádjaira sorban a 60—67.-ig a következő, az 
újabb adatokra vonatkozó és állandóan pozitív különbségeket 
kapjuk: O'l, 0'9, 11, 0'9, 0'6, 0'4, 0'4, O'l C°. A számsorból fel
tűnik a 60. és 62. pentádok között, tehát tíz nap alatt beállott 
l'l C°-os hőmérsékkülönbség, amely a 67. pentádig, tehát
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újabb 25 nap alatt ki is egyenlítődik, vagyis a november 4.-e 
körül megjelenő újabbkori, a régebbivel szemben hirtelen erős 
aránylagos felmelegedés ebben az évszakban el is tűnik. Mivel 
azonban évszakunk leghosszabb részét a régi korral szemben a 
hirtelen felmelegedést követő lehűlés uralja, azért ez egyedül is 
indokolná némileg az inverziók csökkenő irányzatát.

A hőmérsékletnek az újabb korra jellemző melegebb volta 
még szerves összefüggésben van az előző évszak viszonyaival és 
így a lecsapolások hatásával is, vagyis az még mindig az újabb
kori, hosszú évszakokon át melegebbre hajtásnak a folytatása
ként tekinthető.

Bár ezzel az inverziók és a szélsőségek viselkedése magya
rázatot nyer, mégis a régi és új évtizedek hőmérsékletei között 
a november 4.-e körül tetőpontját elérő, hirtelen beálló és elég 
gyorsan eltűnő s így óriásinak mondható egyfokos hőmérséklet
különbséget nem merem tisztán a lecsapolások hatásával indo
kolni.

Feltűnik ugyanis, hogy ez a jelenség ikertestvére a 8—17. 
pentádok közötti újabbkori, hasonló mértékű hirtelen felmele
gedésnek, csak ez nem keletkezett és egyenlítődött ki ilyen hir- 
telenül. Mind ősszel, mind tavasszal a visszaeséseknek az előző 
és a következő évszakban jelentkező, az újabb évtizedek felé 
növekvő irányzatú rendszerességét ezek az újabbkori hirtelen 
hőmérsékletváltozások, úgytetszik, mintha erőszakosan zavarnák 
meg. Ha ezt az erőszakos beavatkozást elfogadjuk, az inverziók 
első két tagjánál jelentkező rendellenességet is megmagyaráz
hatjuk annak a feltevésével, hogy az első évtizedekben a vissza
esések még követték a szomszédos évszakok emelkedő irány* 
zatát.

így ennek a kérdésnek vizsgálatánál szóba kerülhetnek az át
számítási eljárások hibái is. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy 
a tavaszi és az őszi, a régi és az újabbkori hőmérsékletek kö
zött mutatkozó hirtelen változások a 17., ill. 62. pentád körül je
lennek meg. A Róna és a Réthly-ié\e pentádhőmérsékletek ösz- 
szevetéséből viszont kitűnt, hogy az a két sarokpont, amely az 
évet két részre — az újabb korban melegebbre, ill. hidegebbre — 
osztja, csaknem pontosan ugyanekkor, a 19., ill. 60—61. pentád
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helyén jelentkezik. Ennek a két időpontnak összeesése csak va- 
lószínűtlenül lehet véletlenség.

Összefoglalás a III. és IV. részhez.

A pentád-inverziók az 50—22. pentádok között, tehát a nyár 
kivételével az egész évben az újabb idők felé emelkedő irány
zatúak, ha két rövid évszak, a 8—17. és a 60—67. pentádok kö
zétől eltekintünk. A visszaesések újabbkori állandó jellegű emel
kedése a hőmérsékleti viszonyok mind kiszámíthatatlanabbá vá
lására mutat. E mellett a visszaesések irányzatában észlelt 
és mesterségesnek feltűnő két megszakításnak oka egyaránt 
a hőmérsékletnek ezekben az évszakokban az újabb időkre eső 
ugrásszerű változásával esik össze.

A visszaeséseknek egyedül a nyáron tapasztalt csökkenő 
irányzatából a nyári csapadékos napok számának apadására 
kell következtetnünk, mert ezt éppen úgy, mint a nyár csapa
dékmennyiségének csökkenését, igazoltnak vehetjük.

A meleg szélsőségeinek megjelenése az egész év folyamán 
kivétel nélkül az újabb évtizedek felé növekszik. Ez főleg, ha a 
visszaesések általában hasonlóan emelkedő irányzatát is figye
lembe vesszük, az egész év éghajlatának kétségkívül a meleg
szélsőségek felé hajlásra mutat.

A hideg szélsőségeinek szerepe változatosabb. Irányzata 
37 pentád alatt csökkenő, de ez mégis mindig az illető évszak 
melegebbre hajlására mutat, mert ugyanakkor a meleg szélsősé
geinek az irányzata is növekvő. Viselkedésük további 12 pentád 
alatt közömbös és végül 3 évszaknak összesen 24 pentád ja alatt 
emelkedő irányzatú. Jellemző körülmény az, hogy ilyenkor a 
meleg szélsőségei kivétel nélkül emelkedő irányzatúak, ami az 
illető évszakok éghajlatának szélsőségesebbre válását biztosan 
jelzi.

A felsorolt megállapítások határozott következetességgel 
jelennek meg nemcsak az egyes évszakokon belül, hanem az 
egész év folyamán is.

A hőmérsékleti visszaesések által meghatározott természe 
tes évszakbeosztások keretei között a tárgyalt éghajlati elemek 
bizonyos törvényszerűséggel jelennek meg, csaknem kivétel nél-
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kiil kapcsolatba hozhatók egymással, ami a véletlen játékának a 
szerepét kizárja.

Különösen méltányolandó ez a törvényszerűség, ha az ég
hajlati adatszolgáltatás hibaforrásaira, így a csapadékmérők ál
talános bizonytalanságára, a hőmérők különféle felállításából és 
az átszámítási vagy visszavezetési eljárásokból eredő hiányokra 
is tekintettel vagyunk.

A szigorú rendszeresség csak két esetben zavarodik meg. 
Az egyikben a 8. pentád körül az évszakbeosztás nem felel meg 
a hidegszélsőségek helyes kifejezésre juttatásának és a második 
esetben, a 60—67. pentádok bezárta időszakban egyetlen egy
szer vét az egész év folyamán a visszaesések sora a teljes követ
kezetesség ellen. Mindkét betegesnek tetsző tünet azonban éppen 
akkor lép fel — amint azt a részletes tárgyalásnál ki is fejtet
tük —, amikor az újabb időkben — szinte, érthetetlenül — hirte
len változik az illető évszakon belül a hőmérséklet, és mondhat
nék indokolatlanul megbontja az inverzióknak az újabb idők felé 
emelkedő irányzatát.

A tanulmányomból levonható következtetések szerint az 
újabb időkben, legalább is a nyár folyamán, csökkent a csapa
dék mennyisége és a csapadékos napok száma. Az egész év mind 
hajlamosabb a meleg szélsőségeire, és több évszak a meleg, ille
tőleg a hideg szélsőségeinek együttes megjelenése révén a szél
sőségesebb időjárásra, 2—3 esetben pedig a hőmérséklet válto
zása bizonyult hirtelenebbül bekövetkezőnek.

Megkíséreltem ezeket a jelenségeket több-kevesebb sikerrel 
összekötni az Alföld természeti viszonyaiban a lecsapolások 
okozta változásokkal. Összefoglalásképpen csak azt állapítom 
meg, hogy a hozzáférhető irodalmi adatokból levezetett összes 
következtetéseim az éghajlatnak a lecsapolások után bekövet
kező, tagadhatatlanul szárazabbá és szélsőségesebbé válása 
mellett szólnak és, ha mást nem is, de azt igazoltnak tekinthet
jük, hogy a régi és az új Alföld közötti párolgáskülönbségeknek 
van bizonyos hatásuk az éghajlat kialakulására.

Munkám célját mindenképpen elérte, ha a jövő nem zár
kózik el ezeknek a kérdéseknek további tárgyalásától avval a 
megokol ássál, hogy az ármentesítés és a lecsapolás az Alföld 
éghajlatát nem változtathatta meg hátrányosan.
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Lehet, hogy ezek a kimutatott változások a további vizsgá
latok folyamán, kissé más alakban és más értékekkel fognak je
lentkezni. Munkámnak ebben a részében nem is törekedtem 
minden téren elvont értékű megállapítások elérésére. Erre nem 
is volt módom. Csak azt akartam megállapítani, hogy abban az 
időben, amikor az alföldi éghajlatváltozás lehetőségét mereven 
tagadták, az akkor rendelkezésre állott és hivatkozott adatok 
segélyével ennek a tételnek az ellenkezőjét legalább is ugyan
olyan mértékben és ugyanolyan meggyőzően lehetett volna 
igazolni.
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Tabelle 1. sz. táblázat.

A tengeriség °/00-es fokának tangenstáblázata. 
Tangententafel der '’/^-igen Ozeanitätswerte.
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60 —
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45 420 1-364
32
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39 227, 430 1-396
32
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70 —
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li'7 2'7 12-7
720 3-172

12-5
72 30 820 5-03

30
45 920 11-43

16-5
85 —

730 3-297
13-4

73 7*/s 830 5-33
3-4

79 227a 930 1308
21-8

377s

740 3-431
14-5

45 840 5-67
3-9

80 — 940 15-26
30-9

86 15

750 3-576
15-6

74 22*/, 850 606
44

3772 950 18-35
45-5

5272

760 3-732
170

75 860 6-50
51

81 15 960 22-90
77-8

87 30

770 3-902
18-5

37‘/2 870 701
59

5272 970 30-68
151-5

88 772

780 4-087
20-3

76 15 880 7-60
70

82 30 980 4583 45

790 429
22

527, 890 8-30
8-3

83 772 990 89 227,

800 4-51
2-5

77 30 900 913
103

45 1000 90

810 4-76
2-7

78 772 910 10-16
12-7

84 227.
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A 2. sz. táblázat fejléc-rövidítéseinek a magyarázata.
Erklärung der Abkürzungen in den Kopfspalten der Tabelle 2.

A nagybetűk a tenyészeti időszakra, a kicsik a nyári évszakra vonakoznak. 
Die großen Buchstaben beziehen sich auf die V egetations-, die kleinen attf 

die Sommerperiode.
A,a = az évszak napjainak a száma.

Zahl der Tage in der Jahreszeit.
T, t = a hőösszegek képviselője.

Vertreter der Wärmesummen.
M,m == a legmelegebb 5—10 nap 4°-kal csökkentett középhőmér

séklete.
die mit reduzierte Mitteltemperatur der wärmsten 
5—10 Tage.

Cs, cs — az évszakok csapadékmennyisége mm-ben.
Niederschlagsmenge der Jahreszeit in mm.

Oc, oc = a tengeriség mértékszáma.
Ozeanitätswert.

Cs/T, cs/t — a csapadéknak a hőmennyiséghez viszonyított mérték
száma 0’001-ben.
Verhältnis von Niederschlag und Wärmesumme in 0*001 
Werten.

9+11 = a 9. és 11. hasábokból a Kárpátok medencéjének a viszo
nyaira átszámított értékek összege.
Die Summe der auf die Verhältnisse des Karpaten
beckens reduzierten Werte der Spalten 9 und 11.

10 + 12 = Jgyanaz a 10. és 12. hasábok értékeiből 
Dieselbe aus den Spalten 10 und 12.
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222 Tabelle 2. sz.
A feldolgozott megfigyelő állomá- 

Die berechneten klimatischen Fak-

NW
Ul'

Az állomás neve
Beobachtungsstation

Ts
zf

. m
.

H
öh

e ü
.

d.
 M

sp
.

A. a. T. t. M.

m. 1 2 3 4 5

1 Mezőhegyes.......................................... 104 253
I. A Magyar Sz
122 1499 I 241

ént
197

2 Nagylak ......................................... 91 255 120 1483 234 195
3 Hódmezővásárhely............................ 89 252 122 ,1488 238 195
4 Makó................................................ 83 260 128 1522 243 192

Durchschn. 33—34. átlag 92 255 123 1498 239 195
5 Pusztaszenttornya............................ 91 248 126 1409 237 184
6 Túrkeve .......................................... 88 245 121 1374 227 183

Durchschn. 31—32. átlag 90 246 123 1391 232 183
7 Kecskemét......................................... 114 245 119 1385 224 186
8 Párdány ................................................ 84 259 124 1478 245 191
9 Zsombolya.......................................... 47 251 124 1457 241 189

10 Bácsföldvár.......................................... 101 255 130 1482 242 190
11 Kissztapár.......................................... 93 251 125 1407 233 183
12 Paricsova - . . . . . . 76 260 128 1574 158 198

Durchschn 28—30. átlag 80 255 126 1480 244 190
13 Jászberény.......................................... 105 250 128 1407 241 182
14 Kápolnásnyék ...... 118 248 123 1371 230 180
15 Városhidvég....................................... 122 253 124 1402 233 183
16 Kalocsa ................................................. 102 261 125 1473 239 189
17 Szálka................................................. 168 248 120 1305 211 173

Durchschn. 25—27. átlag 127 252 123 1388 228 181
18 Szeged ........ 90 250 128 1448 243 187
19 Királyhalma ....... 120 253 130 1367? 223? 175?
19a Királyhalma, Réthly .... 120 248 127 1397? 244? 180?
20 Debrecen.......................................... 129 244 123 1331 226 174
21 Nyíregyháza......................................... 117 240 122 1310 219 176
22 Vásárosnamény.................................. 113 241 126 1291 224 171
23 Szatmár ................................................. 145 249 128 1397 239 180

Durchschn. 20—23. átlag 126 243 125 1332 227 175
24 Orsóvá 53 257 123 1447 237 187
25 Rimaszombat 207 237 117 1223 204 168
26 Eger.......................................................

Tolmács................................................
173 244 120 1316 218 175

27 196 238 116 1202 197 166
Durchschn. 14—17. átlag 192 240 118 1247 206 170

28 Pilisjenő 195 247 124 1280 216 169
29 Losonc ......»» 187 238 122 1239 209 167
30 Budapest................................................ 153 248 126 1328 230 174

Durchschn. 8—12. átlag 178 244 124 1282 218 170
31 Eszék.................................. 91 263 128 1502 263 189
32 Mitrovica.................................. ...... 90 264 132 1508 260 186

Durchschn. 5—6. átlag 90 263 130 1505 261 187
33 Pállfytelep, Réthly............................ 100 259 132 1506 269 186
34 Fenyőerdő, Réthly ..... 160 250 124 1381 241 179

Durchschn. 1—4. átlag 130 254 128 1443 255 182
35

Apatin . ..........................................
Pécs........................................................

111 252 127 1376 232 176
36 93 256 128 1446 244 183
37 253 256 124 1383 230 178
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223táblázat.
sok számított éghajlati tényezői. 
torén der bearbeiteten Stationen.

m. Cs. cs. Oc. oc. Cs./r. cs./t. 9+11 10+12 Jegyzet
Anmerkung

6 7 8 9 10 íi 12 13 14

Kor
66

ona o
466

rszága
248

ú. í/h
421

ganz.
379 0-311 0-238 3 12

65 535 269 425 370 361 265 16 11
65 441 238 427 381 296 231 6 11
64 480 251 463 414 315 236 46 46
65 481 252 434 386 321 242 18 20
61 — — 455 446 — — — —
61 4 7 230 443 420 333 238 30 53
61 — — 449 433 — — — —
62 479 248 430 393 346 235 18 33
64 — — 447 426 — — — —
63 — — 449 427 — — — —
63 523 250 455 422 353 235 45 53
61 — — 460 439 — — — —
66 518 259 451 421 329 235 36 52
63 520 254 452 427 341 235 40 52
61 469 251 467 466 333 247 53 102
60 — — 460 447 — — — —
61 — — 460 442 — — — —
63 493 259 456 422 335 252 42 60
58 — — 470 432 — — — —
60 — — 461 436 — — — —
62 468 256 456 444 323 246 40 79
58? 546 284 490? 460? 399 290 889 112? \ Felhasználatlan
60? 542 296 474 488 388 294 70? 141? J Nicht verwendet
58 488 274 478 471 367 292 70 123
59 482 276 453 439 368 295 45 92
57 500 294 476 486 389 312 72 148
60 536 296 474 472 384 294 69 125
58 501 285 470 467 377 298 64 122
62 660 289 456 426 456 288 65 77
56 480 259 456 446 393 301 53 102
59 475 253 463 441 361 275 54 87
55 — — 458 437 — — — —
57 478 256 459 441 377 288 53 99
56 — — 472 476 — - — — —
56 — — 473 465 — — — —
58 482 241 476 483 363 251 67 120
57 — — 474 475 — — — —
63 572 290 471 485 381 271 66 130
62 — — 492 495 — — — —
62 — — 481 490 — — — —
62 560 301 491 516 372 278 84 163
60 548 288 473 484 397 294 71 137
61 554 294 482 500 384 286 77 150
59 506 277 489 477 368 283 81 126
61 — — 480 469 — — — —
59 698 336 480 461 505 348 98 134
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tsj
•A
N«9

Üh'

Az állomás neve
Beobachtung ss ation

Ts
zf

. m
.

H
öh

e ü
d. M

sv
.

A. a. T. t. M.

m. i 2 3 4 5

38 Németboly.......................................... 135 252 125 1358 229 177
Durchschn. 35—38. átlag 148 254 i 126 1391 236 178

39 Balatonfüred......................................... 146 257 127 1400 236 178
40 Ungvár................................................ 128 244 128 1242 225 161
41 Huszt.................................. ....... 168 238 124 1220 208 163
42 Bustyaháza.......................................... 200 235 123 1223 211 165

Durchschn. 40—42. átlag 165 239 125 1228 215 163
43 Nagyvárad.......................................... 135 253 127 1437 236 182
44 Pécska................................................ 106 255 126 1401 227 178
45 Arad....................................................... 114 256 126 1468 239 188
46 Temesvár......................................... 92 252 126 1394 230 181

Durchschn. 43—46. átlag 112 254 126 1425 233 182
47 Vadászerdő, Réthly............................ 91 255 125 1461 241 1861
48 Nagybánya ......................................... 227 241 124 1216 205 162
49 Léva................................... . . . 155 253 130 1410 243 179
50 Ógyalla ........ 113 246 122 1300 216 173
51 Pannonhalma................................... 285 250 123 1294 222 170
52 Pápa ........ 351 249 124 1336 228 174

Durchschn. 49—52. átlaga 226 250 125 1335 227 174
53 Tata .................................. 161 248 124 1346 223 177
54 Győr....................................................... 130 250 124 1334 233 173
55 Kiscell................................................ 141 253 126 1352 234 173
56 Keszthely ....... 133 253 124 1359 233 177
57 Zalaegerszeg ....... 156 251 120 1387 233 183
58 Bakonybél......................................... 276 243 115 1167 195 159
59 Magyaróvár......................................... 125 244 122 1288 219 171
60 Nyitra . . ..... 190 248 126 1328 224 173
61 Modor . ................................... 160 246 122 1261 215 167
62 Pozsony ................................................. 153 249 123 1308 222 173

Durchschn. 59—62. átlaga 157 247 123 1296 220 171
63 Nagykanizsa......................................... 165 255 127 1440 236 182
64 Csáktornya ....... 170 250 118 1304 214 174
65 Belovár ........ 139 254 122 1363 225 178
66 Zágráb ........ 160 257 122 1326 216 173
67 Petrínje . ...... 160 260 123 1413 231 181
68 Ógradiska.................................. 102 260 125 1453 236 186
69 Broód......................................... . 100 256 119 1353 217 178
70 Nasíce................................................ 100? 262 126 1409 233 179

Durchschn. 63—70. átlaga 137 257 123 1383 226 179
71 Leptoglava......................................... 262 254 120 1308 217 173
72 Herény ................................................. 227 246 120 1251 211 168
73 Sopron . .......................................... 227 243 118 1198 203 163
74 Kőszeg ........ 280 243 122 1219 208 164
75 Tarcsa . .......................................... 350 232 115 1110 191 156

Durchschn. 72—75. átlaga 271 241 119 1194 203 163
76 Máriafalva ....... 425 240 118 1156 195 158
77 Borostyánkő.................................. 611 228 112 1031 177 149

Durchschn. 76—77. átlaga 518 234 115 1094 186 153
I 78 Ószéplak .......................................... 205 240 122 1186 202 159

79 Eperjes ................................................. 246 235 121 1161 206 158
80 Zsarnóca . ................................... 255 242 129 1275 229 164
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m. Cs. cs. 0c. oc. Cs./T. cs./t. 9+11 10+12
* Jegyzet 

Anmerkung
6 7 8 9 10 il 12 13 14

59 473 465
59 602 306 480 468 0-436 0-315 89 130
59 488 247 488 478 348 250 77 115
54 581 335 516 550 468 385 127 241
54 738 404 490 495 605 458 127 208
55 645 372 478 480 527 419 100 178
54 655 370 495 508 533 421 118 209
61 515 269 481 453 358 267 72 96
59 — — 489 453 — — — —
63 496 270 463 428 338 263 50 70
60 478 255 466 442 343 258 54 82
61 496 265 475 444 346 263 59 83
62 479 260 470 444 328 256 65 83
54 732 414 495 487 602 473 131 206
60 435 237 487 492 309 232 69 123
58 449 222 467 448 345 241 55 82
57 448 227 483 482 346 247 71 118
58
58 444 229

478
479

478
475 333 240 65 108

59 — — 467 446 — — — —
58 — — 489 502 __ — — —
58 — — 492 498 — — — —
59 562 277 475 478 487 288 90 129
61 585 295 452 442 422 306 54 99
53 623 309 486 473 534 384 109 159
57 468 250 476 470 364 273 68 115
58 472 243 483 472 355 256 73 111
56
58 521 263

485
475

484
470 398 283 73 119

57 487 252 480 474 372 271 71 115
61 655 342 483 453 455 340 92 123
58 753 375 463 438 577 417 94 136
59 673 332 470 448 494 350 86 121
58 717 354 480 448 541 385 105 134
60 — — 476 445 — — — —
62 694 329 465 431 478 325 78 95
59 600 310 465 423 444 336 72 91
60 — — 487 462 — — —
60 682 340 474 444 498 359 88 117
58 I 974 457 472 452 745 503 135 181
56 | 605 339 I 473 467 484 384 87 153
54 597 330 1 476 474 499 391 93 162
55 S 678 381 485 486 564 437 114 191
52 613 363 477 480 552 460 104 193
54 625 353 478 477 525 418 100 175
53 ; 725 426 486 479 627 521 126 215 1
50 703 403 471 477 682 550 122 223 1
51 ] 714 414 I 478 478 654 535 124 219 1

/Átmenet a Tátrába 
\ Übergang ind. Hohe Tátra53 i 479 266 498 496 404 314 97 156 I

53 520 324 490 515 1 448 384 97 201 '
55 !

— -r- 511 540 — — — - 1
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F.
 sz

. L.
 Z.

Az állomás neve
Baobachtiingsstation

Ts
zf

. m
.

fíö
be

 .
d.

 Ms
p.

a. T. t. Jf.

m. 1 2 3 4 5

81 Jászó , *. 273 230 122 1124 199 153
82 P rí vigye . 281 241 120 1184 209 158
83 Besztercebánya 371 232 122 1133 207 154
84 Körmöcbánya , , , 551 232 118 1072 186 149
85 Selmecbánya . 621 224 112 997 172 146

Durchschn. 79—85. átlaga 372 234 121 1135 201 155
86 Igló . . . 460 218 114 937 168 136
87 Óhegy

Árvaváralja
486 214 111 884 155 131

88 501 215 111 856 149 128
89 Késmárk * , 623 217 112 893 159 131
90 Liptóújvár 646 210 112 841 151 125
91 Árvapolhóra s 679 206 108 777 140 120
92 Árvaoravica . 757 197 102 705 122 114
93 Gölnicbánya . 850 205 106 766 132 120

Durchschn. 86—93. átlaga 625 210 109 832 147 127
94 Kisiblye, Réthly 486 213 114 914 170 135
95 Gyulafehérvár 248 242 124 1314 221 173
96 Szabéd, Réthly 352 246 130 1319 230 170

Durchschn. 95—96. átlaga 300 244 127 1316 225 171
97 Szászrégen 394 241 122 1242 207 164
98 Nagyszeben * 415 236 118 1173 194 160
99 Székelyudvarhely 447 233 119 1133 190 155

100 Botfalu 505 229 122 1093 186 151
101 Brassóföldvár 512 224 113 1038 173 149

Durchschn. 97—101. átlaga 455 233 119 1136 190 156
102 Bethlen 264 236 124 1192 205 160
103 Marosvásárhely 330 237 124 1217 211 162
104 Beszterce 358 233 125 1163 198 157
105 Kolozsvár 363 231 122 1136 196 156
106 Görgényszentimre 428 238 124 1210 209 161

Durchschn. 102—106. átlaga 349 235 124 1184 204 159
107 Csíksomlyó 707 212 113 926 164 136
108 Gyergyószentmiklós . 814 214 113 980 196 144

Durchschn. 107—108. átlaga 760 213 113 953 180 140
109 Menyháza

Rpr7flVA

245 241 120 1171 193 155
110 152 250 128 1351 221 174
111 Lúgos

Óhababisztra
130 263 134 1488 253 184

112 228 253 128 1367 236 173
113
114

Ruszkabánya 
Oravica . «

• 372
268

240 í 
262

120
131

1120
1466

188
243

152
182

Durchschn. 109-114. átlaga 232 253 I 127 1327 222 170
115 Petrozsény

Kerékhegy
Aknaszlatina

620 227 113 964 163 137
116 250 228 120 1145 198 158
117 295 238 ' 126 1174 203 156
118 Dombó 383 231 ! 122 1087 190 149
119 Kabolapolyána 410 233 124 1085 192 146
120 Aknasuhatag 490 234 120 1111 188 152

Durchschn. 116—120 átlaga 366 233 122 1120 194 152
121 Aknarahó . 443 222 112 998 161 146
122 Kőrösmező 652 213 110 864 147 130
123 Szinevérpolyána * 722 196 100 698 117 115
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m. Cs. cs. Oc. oc. Cs./T. cs./t 9 + 11 10+12
Jegyzet
Anmerkung

6 1 8 9 10 11 12 J3 14

51 495 289 502 526 0-441 0-352 108 200
53 — — 503 524 — —
51 618 313 500 543 545 376 125 226
50 624 333 494 508 582 431 126 211
49 610 301 470 482 612 422 108 182
52 574 312 49o 520 526 393 113 204
45 522 322 506 542 557 471 134 259
44 739 417 504 527 836 650 183 310
43 628 381 515 534 733 614 175 303
44 501 297 514 545 551 458 142 258

! 42 531 319 522 563 631 516 163 297
í 40 — —' 514 554 — — — —

38 — — 503 524 — — — —
40 -- — 505 551 - — — —
42 584 347 510 542 664 542 159 285
45 564 300 496 555 617 439 135 261
58 487 311 475 464 371 332 68 131

1 57 522 330 500 512 396 342 98 182
57 504 320 487 488 383 337 83 156

1 55 — — 492 4/7 — — — —
1 53 564 362 482 464 481 440 95 170
1 52 511 330 493 482 451 410 101 177
: 50 — — 498 494 — — —

50 563 363 477 465 542 494 102 191
52 546 352 488 477 491 448 99 179
53 — — 494 495 — — — —
54 562 352 495 509 462 400 105 197
52 555 345 498 494 477 405 111 192
52 510 339 488 497 449 408 96 191
54 559 351 498 506 462 401 108 198
53 546 347 495 501 462 403 105 194
45 441 269 498 522 476 398 111 213
48 454 298 484 528 462 416 91 174
46
52

447 283 484
516

525
493

469 407 101 193 / Csap. használhatatlan
X Niederschl.unbrauchbar

! 58 — — 491 461 — — —
61 — — 495 488 — — — —

! 58 — — 503 507 / — — — —
51 759 416 511 500 678 524 161 237
61 657 380 496 471 448 366 103 150

■ 57 708 398 502 487 563 445 ?132 ?193
46 679 394 518 516 704 580 173 273

1 53 849 501 479 493 741 603 141 258 íCsapadéka túlsók 
\Aiederschl. zu viel52

1 50
607 370 511

512
518
528

517 431 131 221

49 — — 532 555 — »— — -
! 51 575 353 503 495 518 444 123 207

51 677 408 507 519 592 493 131 229
í 49 833 470 471 442 835 665 160 230
I 43 756 462 500 507 875 772 187 334
■ 38 — — 487 492 — — — —
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tsa
A
N(fl

tu

Az állomás neve
Beohachtungssation

Ts
zf

. m
.

H
öh

e ü.
d.

 Ms
p.

A. «. T. t. M.

m. 1 2 3 4 ' 5

124 Apsinec . ....... 800? 202 99 789 131 129
125 Kozmescsek ................................... 866 200 104 753 129 120

Durchschn. 121—125 átlaga 697 207 105 820 137 128
126 Hoverla Luhi............................ 613 213 108 872 174 107
127 Turbat................................................ 1140 180 90 586 100 105
128 Sztavna.......................................... 379 218 113 989 169 144
129 Gospic................................................ 568 238 111 1186 192 166
130 Fuzine................................................ 762 224 100 872 140 134

II . Alsó-Ausztria.

131 Őrt....................................................... 145 234 122 1101 193 150
132 Obersiebenbrunn . . 145 233 120 1141 201 157
133 Dürnkrut.................................. 145 236 120 1157 202 158
134 Wien ................................................ 202 244 125 1189 211 158
135 Mannersdorf ...... 213 240 118 1182 205 161
136 Krems................................................ 220 238 121 1137 202 155
137 Mistelbach ................................... 228 239 122 1183 207 158
138 Mödling................................................ 240 242 123 1177 207 158
139 Wiener-Neustadt ..... 270 234 121 1162 205 159

Durchschn. 131—139. átlaga 201 238 121 1159 204 157
140 Isperdorf ....... 230 230 120 979 176 135
141 St.-Pölten.......................................... 283 228 119 1052 187 146
142 Weißenhof......................................... 340 231 120 1048 186 144
143 Neunkirchen ...... 360 236 122 1055 190 145
144 Gutenstein ....... 470 219 111 888 154 131

Durchschn. 141—144. átlaga 367 229 118 1004 179 140
145 Zwettl Stift ,....»» 525 210 107 Í 821 150 126
146 Reichenau 494 238 121 1049 183 143
147 Mönichkirchen ................................... 950 206 106 ! 742 129 116
148 Semmering ................................... 1003 211 108 746 127 114
149 Am Schneeberg.................................. 1390 186 96, 486 85 86

III. Bukó-
i

150 Novoszielica ...................................
1

145 223
1

122 1182 220 164
151 Toporoutz......................................... 224 222 118 1115 201 159
152 Czernovic ....... 225 224 122 1173 215 163
153 Szmiatyn......................................... 247 224 122 1162 215 161

Durchschn. 150—153. átlaga 210 223 121 1158 213 162
154 Karapcin.................................... 335 219 119 1028 193 151
155 Szucsava .......................................... 360 222 125 1161 217 161
156 Radautz . ................................... 365 220 116 1028 182 150
157 Szereth ........................................... 380 222 120 1136 209 161

Durchschn. 154—157. átlaga 360 221 120 1088 200 156
158 Macyka................................................ 437 216 117 1045 187 151
139 Szolka................................................ 522 220 118 1062 195 152
160 Krzyvorovinia................................... 549 216 115 933 172 137

Durchschn. 158—160. átlaga 503 217 117 1013 185 147
161 Lopuszna ....... 554 212 i 104 897 145 140

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



229

m. Cs. cs. Oc. oc. Cs./t. CS.ft. 10+12 Jegyzet
Anmerkung

6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 657 383 444 443 0*807 0-688 118 239
40 694 488 488 503 922 897 183 375
43 735 451 478 477 860 755 160 294
44
35

703
719

416
316

696
467

596
355

806
1-227

644
761

370
219

394
310 f Felhasználatlan 

\ Nicht verwendtt
48 — — 480 — — — — —
55 1081 377 448 417 912 466 142 133
45 1857 749 468 437 2'130 1-275 388 447

Niederös terre ich.

50 _ _ 510 527 — — — —
52 — 484 506 — — — —
53 404 231 486 501 0-349 0-277 85 148
53 466 268 5 9 533 392 309 120 191
54 — — 480 492 — — — —
52 450 288 499 525 396 351 107 199
53 334 184 500 516 282 216 86 152
53 456 251 502 521 390 294 111 174
53 523 314 480 503 450 370 101 187
53 439 256 494 514 376 303 102 175
45 604 396 542 575 617 548 178 320
49 583 351 505 533 554 513 137 265
48 569 351 520 547 . 543 461 150 261
48 573 362 520 554 543 465 151 269
44 566 340 511 526 638 533 140 266
47 579 360 520 557 579 504 149 276
42 500 306 499 548 609 511 116 280 1
48 689 391 531 545 657 516 183 279
39 791 487 520 538 1-066 904 192 413
38 772 460 540 547 1035 857 208 405
29 802 453 560 590 1-649 1-262 390 595 ( Felhasználatlan 

\ Nicht verwendet

vina

55 _ _ 462 522 __ — — —
53 503 342 456 498 0-451 0'414 73 195
54 — 1 _ 465 513 — — — — f 2 állomás átlaga 

\ Durchschn. v. 2 Stai.54 544 380 470 524 468 437 95 229
54 523 361 463 514 459 425 84 212
50 — — 457 523 — — — —
54 — — 469 528 — — — —
50 — — 462 490 — — — —
54 — — 453 506 — — — —
52 — — 460 512 — — —
50 538 367 464 502 514 472 88 220
51 541 367 | 467 518 510 462 91 232 í 4 állomás átlaga46 — — 1 495 547 — — — — \ Durchschn. v. 4 Stat.
49 539 367 1 475 522 512 367 89 226
46 — 446 424 — — - —
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t

N
A
NM

uJ

Az állomás neve
Be. bachtungsstation

162 Straza
163 Hryniava
164 Osztra .
165 Pozoritta
166 Dorna Waíra............................
167 Kirlibaba
168 Iszvor
169 Serba
170 Rareu.........................................

171 Turnu Szeverin .
172 Armasesci...................................
173 Caracal..........................................
174 Crajova ............................ .
175 Strehaja .........................................
176 Stricharet...................................

Durchschn. 181—184. átlaga
177 Turnu Mughurelle .
178 Bukarest...................................

Durchschn. 179—180. átlaga
189 Commandaresci............................
180 Dorohai ,...................................

Durchschn. 177—178. átlaga
181 Braila..........................................
182 Focani .......
183 Panacesci-Gomisesci
184 Tírgu-Ocna ......

Durchschn. 172- 176. átlaga
185 Calimonesci.............................
186 Campolung...................................
187 Sínaia.........................................

Durchschn. 185—187. átlaga
188 Sulina..........................................
189 Constanza ...................................

Durchschn. 188—189. átlaga

S* j

Haj tő

á. a. T. t. M.

íw. 1 2 3 4 5

516 212 115 942 178 137
700 207 112 829 160 123
707 198 97 808 132 127
750 195 95 666 115 114
789 198 104 643 119 103
930 187 103 568 111 93
961 183 90 546 94 98

1150 í 168 85 440 81 85
1536 | 136 76 256 50 58

IV. Roméínía.

70 265 124 1582 248 200
70 241 122 1451 241 195
95 252 126 1490 243 194

110 258 120 1564 233 202
140 252 118 1347 207 179
160 250 124 1439 223 189
115 251 122 1458 229 192
40 258 132 1621 275 202
84 252 126 1487 252 194
62 255 129 1554 263 298
60 236 118 1314 205 182

172 230 113 1171 181 169
116 233 115 1242 193 175
25 248 123 1503 248 197
60 242 122 1381 222 186

190 229 119 1179 185 166
273 232 115 1173 184 165
137 238 120 1309 210 178
280 254 118 1281 193 172
595 234 111 1089 173 155
860 208 100 791 123 125
578 232 110 1054 163 151
iv2 258 128 1472 250 188
20 260 126 1470 239 189
11 259 127 1471 244 188
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m. Cs. cs. 0c. oc. Cs.IT. cs./t. 9+11 104-12
Jegyzet

6 7 8 9 10 11 12 13 14

46 621 403 498 566 0'516 0-572 137 320
41 603 409 529 605 728 660 165 391
42 — 4 — 478 464 — — — —
38 — . — 463 487 — — — —
34 562 398 550 604 887 837 178 455
31 567 353 575 655 1-000 821 204 500
33 656 397 490 511 1-200 1-030 136 432 Felhasználatlan
28 543 298 503 439 l’24O 0 927 128 422 Nicht venvendet
19 861 532 550 — — — — —

Rumänien.

67 487 222 540 382 0'308 0-207 121 3
65 290 I 174 408 391 200 168 —31 —2
65 317 204 444 403 213 187 8 17
67 496 216 425 329 317 208 8 -49
60 514 233 454 380 382 254 49 18
63 356 187 439 372 248 186 9 — 14
64 345 203 423 375 272 201 8 —6
67 374 199 447 440 231 171 14 48
65 532 322 446 432 358 292 36 84
66 453 260 446 436 294 231 25 66
61 350 194 415 357 266 211 -12 -20
56 434 248 419 360 371 304 11 17
58 392 221 417 358 318 257 — —
66 310 176 421 399 206 167 —17 - 10
62 347 184 427 387 251 188 —2 —3
55 346 219 442 390 294 260 21 31
55 502 288 449 396 428 353 53 70
59 376 217 435 393 295 242 14 24
57 517 236 465 382 403 273 63 27
52 567 288 468 425 521 387 90 75
42 568 316 482 432 720 585 139 191
50 550 280 472 413 548 415 97 98
63 313 172 463 457 213 164 27 63
63 275 137 455 421 187 133 14 15
63 294 154 459 439 200 748 20 39
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Tabelle 9. sz. táblázat.

A budapesti 60 éves pentád-visszaesések O’l°-os értékeinek 
évtizedek szerinti elosztódása.

Die jahrzehntliche Verteilung der O'l°-Werte der 60jährigen 
Pentadenrückfälle von Budapest.

A z 1—2, 2—3 stb. pentádok közötti visszaesés 
Rückfall zwischen den Pentaden 1—2, 2—3, usw.F.

sz.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

1
2
3

4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7 8 8/9 9 10 10 11
1871-1880 183 81 104 73 127 147 87 218 50 25
1881—1890 168 81 110 108 44 182 137 96 142 68
1891—1900 277 117 81 180 66 45 195 59 281 110
1901—1910 254 147 172 345 95 23 44 166 91 70
1911—1920 26 84 175 210 45 56 90 9 190 39
1921—1930 119 172 62 32 244 56 215 144 30 254
1871—1900 628 279 295 361 237 374 419 373 473 203
1901—1930 399 403 409 587 384 135 349 319 311 363
1871—1930 1027 682 704 948 621 509 768 692 784 566

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
1871—1880 24 156 90 241 84 132 63 33 97 70
1881—1890 111 95 40 138 3 168 29 182 144 27
1891—1900 44 183 89 — 128 149 68 87 45 21
1901—1910 57 33 52 140 36 190 83 118 50 28
1911—1920 77 53 92 112 70 30 110 93 137 206
1921—1930 46 52 81 150 80 22 112 179 42 50
1871—1900 179 434 219 379 215 449 160 302 286 118
1901—1930 180 138 225 402 186 242 305 390 229 284
1871—1930 359 572 444 781 401 691 465 692 515 402

21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

1871—1880 92 90 274 62 68 117 134 67 115 78
1881—1890 81 113 66 127 62 179 34 174 48 100
1891—1900 28 67 127 108 100 99 163 30 160 60
1901—1910 131 84 97 81 94 61 79 80 44 61
1911—1920 88 106 77 51 140 83 68 126 107 61
1921—1930 211 64 19 68 104 215 70 55 4 70
1871—1900 201 270 467 297 230 395 331 271 323 238
1901—1930 631 524 660 497 568 754 548 532 478 430
1871—1930 430 254 193 200 338 359 217 261 155 192
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F.
sz.

31/32 32/33 33/34

1 1871—1880 27 111 145
2 1881—1890 91 187 140
3 1891—1900 72 207 96
4 1901—1910 177 100 77
5 1911—1920 101 101 165
6 1921—1930 290 4 186
7 1871—1900 190 505 381
8 1901—1930 568 205 428
9 1871—1930 758 710 809

41/42 42 '43 43/44
1 1871—1880 73 66 52
2 188J—1890 32 242 97
3 1891—1900 87 22 161
4 1901—1910 34 101 67
5 1911—1920 112 137 83
6 1921—1930 107 92 58
7 1871—1900 192 330 310
8 1901—1930 253 330 208
9 1871—1930 445

•
660 518

51/52 52/53 53/54
1 1871—1880 43 56 22
2 1881—1890 69 23 53
3 1891—1900 91 36 33
4 1901—1910 37 29 92
5 1911—1920 99 133 62
6 1921—1930 37 94 83
7 1871—1900 203 115 108
8 1901—1930 173 256 237
9 1871—1930 376 371 345

61/62 62/63 63/64
1 1871—1880 12 97 68
2 1881—1890 114 162 19
3 1891—1900 110 126 124
4 1901—1910 64 5 84
5 1911—1920 78 86 84
6 1921—1930 52 21 43
7 1871—1900 236 385 211
8 1901—1930 194 112 211
9 1871—1930 430 497 422

35/36 36/37 37/38 38 39 39/40 40/41

191 10 101 100 88 86
29 123 82 115 173 127

102 48 294 42 111 52
71 69 118 77 21 99
62 39 46 151 112 72
99 13 68 159 92 109

322 181 477 257 372 265
232 121 232 387 225 280
554 302 709 644 597 545

45/46 46/47 47/48 48/49 49/50 50/51
93 69 43 99 154 25
52 146 90 98 81 58

176 115 138 107 44 23
49 136 64 50 52 179
49 128 97 45 42 47
35 131 55 115 63 134

321 330 271 304 279 106
133 395 216 210 157 360
454 725 487 514 436 466

55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61
64 89 52 54 43 38
15 59 66 50 34 168
68 22 65 90 14 55
80 44 50 37 95 117
26 135 54 44 113 73
86 147 27 107 51 157

147 170 183 194 91 261
192 326 131 1'88 259 347
339 496 314 382 350 608

65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71
97 70 136 10 129 215

212 109 34 123 132 188
67 75 80 134 91 97
81 107 88 116 95 197
82 136 163 130 217 58

101 — 130 72 95 216
376 254 251 267 352 500
264 243 380 318 407 471
640 497 631 585 759 971
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10—10 év összege 
Summe von 20—20 Jahren

71/72 72/73 73/1

1871—1880 56 109 152 6715
1881—1890 71 82 242 7508
1891—1900 49 170 236 7337
1901—1910 108 91 88 6576
1911—1920 54 241 115 6828
1921—1930 163 261 270 7427
1871—1900 176 361 630 21.560
1901—1930 325 593 473 20.831
1871—1930 501 954 1103 42.391
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Karten.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



236

Karte 1. sz. térképmelléklet.

Karte 2. sz. térképmelléklet.
A tenyészeti időszak aszálya. 

Die Dürre der Vegetationsperiode.
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Karte 3. sz. térképmelléklet.
A nyár szárazföldisége.

Die Kontinentalität des Sommers,

Karte 4. sz. térképmelléklet. 
A nyár aszálya.

Die Dürre des Sommers.
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Waldvegetation, Klíma und Entwässerung im Karpaten
becken mit Rücksicht auf das Ungarische Tiefland. Von/. Szántó.

Der erste Teil der Arbeit behandelt die Waldvegetation des Karpaten
beckens — besonders der Großen Ungarischen Tiefebene (Alföld) — als Funk
tion des Klimas. Verf. berechnet nach seiner eigenen Methode auf Grund 
der Wärmesummen die Kontinentalität und Aridität der Vegetationszeit, 
bzw. ihrer wärmsten Periode und führt die Summe dieser Werte als neuen kli
matischen Faktor ein. Eine Fülle von Angaben dient als Beweis, daß die kli
matischen Faktoren des Verf., besonders die für den Sommer berechneten, 
mit ihrer Summe und Verteilung hinsichtlich der Waldvegetation das behan
delte Gebiet am besten kennzeichnen, indem sie die Ausdehnung, Holzarten
verteilung und Beschaffenheit der Wälder, ja sogar die Grenzen der Haupt
bodenzonen und pflanzengeographischen Gebiete bestimmen.

Neben dieser, auf rein naturwissenschaftlichen Grundlagen fußenden 
Betrachtung kommt jeder anderen Gliederung der Wälder (z. B. nach Hö
henverteilung) oder entwicklungs- und kulturgeschichtlichen Erklärungen viel 
geringere Bedeutung zu, trotzdem letztere in der neuesten Zeit über ihren 
Wert eingeschätzt wurden.

Das Klima des Karpatenbeckens ist auch innerhalb des Tieflandes 
sehr wechselreich. Verf. ist der Ansicht, daß nur die zentralen Teile dieses 
Gebiets auch in der Urzeit baumlos waren und daher als Übergang zur 
Steppe zu betrachten sind. Das Tiefland bestand hauptsächlich aus Sümpfen 
und weitausgedehnten Grasflächen, seine durch Stieleiche gekennzeichneten 
Wälder wiesen deutlich auf Überschwemmungen. Die rein klimatisch be
dingten Wälder — in der Form von gemischten, trockenen Eichenbestän
den, mit üppigem Gras- und Strauchwuchs — nahmen auch ehemals erst im 
Randgebiet ihren Anfang. Demzufolge können auch heute nur jene Teile des 
Tieflandes mit Erfclg künstlich aufgeforstet werden, wo ständiger Grund
wasserstrom mit höher liegendem Spiegel vorhanden ist.

Die Grenzen der Buchenvegetation richten sich ebenfalls nach den 
vorher erwähnten klimatischen Faktoren. Die innerhalb dieser Grenzen lie
genden Gebiete können ausnahmslos als solche betrachtet werden, die unter 
dem Einfluß des besonderen Alföld-Klimas stehen. Hier treten die dürre
festen Pflanzen auf (für den südlicheren Teil des Randgebietes ist das ge
meinsame Vorkommen der fünf Eichenarten sehr bezeichnend!) und hier 
stellen sich uns auch die schwierigsten waldbaulichen Aufgaben entgegen.
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Für die Waldvegetation des Tieflandes ist nicht die chemische, oder 
physikalische Beschaffenheit des Bodens sondern allein sein Wassergehalt 
ausschlaggebend. Die Gegenwart des Wassers bestimmt sogar die mikro
klimatischen Erscheinungen. Die Alföldaufforstung ist eine Grundwasser
frage. Wie der Baumwuchs selbst eine Funktion des Klimas und der örtli
chen Wasserversorgung (Mikroklima) ist, ebenso werden durch dieselben 
Faktoren auch die forstwirtschaftlichen Grundsätze und waldbaulichen Maß
nahmen des unter ihrem Einfluß stehenden Gebiets bestimmt.

Der zweite Teil der Arbeit befaßt sich mit der viel umstrittenen Frage, 
ob die Entwässerungs- und Wasserschutzarbeiten, die auf dem Tiefland vor
genommen wurden, sein Klima dermaßen zu ändern vermochten, .daß dies 
auch in den Beobachtungsdaten des Makroklimas zum Vorschein treten kann, 
oder nicht.

Die heutige Baumlosigkeit im Zentrum des Tieflandes ist zweifelsohne 
auf die Entwässerung selbst zurückzuführen, die praktischen Forstleute be
trachten aber die Verschlechterung der Waldvegetationsbedingungen als das 
Zeichen einer ungünstigen Wendung des Klimas, obwohl eine solche Erklä
rung von der amtlichen Meteorologie schärfstens bestritten wird.

Die 60 Jahre umfassenden Berechnungen des Verf. gestatten aber auch 
bei den mehr-minder verläßlichen Angaben die Annahme, daß die Ver
dunstungsunterschiede, die für eine Änderung im ehemaligen Zustand des 
Tieflandes sprechen, nachweisbaren Einfluß auf das Klima ausüben.

Die Sommerniederschläge und die Zahl der niederschlagsreichen 
Tage zeigen zumindest gewissen Rückgang. Werden außerdem die klimati
schen Verhältnisse des ganzen Jahres innerhalb der auf die Änderungen der 
Temperaturrückfalle gegründeten, also natürlichen Jahreszeiten untersucht, 
so kann es festgestellt werden, daß das ganze Jahr heute noch mehr gegen 
die Extreme der Wärme geneigt ist, einige Jahreszeiten — besonders das 
Ende des Sommers — ausgeprägtere Wetterschwankungen aufweisen und 
letztens, daß die Temperaturänderungen der Herbst- und Winterwende mehr 
unerwartet auftreten, als ehedem.

Sylviculture, climat et asséchement dans le bassin carpa- 
thique au point de vue de la Grande Plaine, par 1. Szántó.

La premiere partié du travail est consacrée ä la description des forets 
carpathiques, considérées sous l’angle de leur dépendance du climat. De la 
somme de chaleur („War me summe"), l’Auteur déduit suivant sa propre 
méthode, pour chaque saison de végétation et en particulier pour la saison 
la plus chaude, la continentalité et l’aridité dont il introduit la somme comme 
un nouvel élément caractéristique du climat. II s’appuie sur une riche docu- 
mentation pour prouver que la somme et la répartition de ces coefficients 
caractérisent trés nettement le territoire envisagé, posent les limites de la 
surface boisée, indiquent la composition et la qualité des peuplements, et
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tracent mérne la frontiére des principales zones pédologiques et de géo- 
graphie botanique.

II tire de ses recherches la conclusion que la Piaine hongroise a dü 
étre dans un passé trés reculé une surface marécageuse et herbeuse dönt 
seul le centre était dépourvu d’arbres. Les chénes sont comme les restes 
d un immense champ d inondation; les foréts d’origine proprement climatique 
se rencontrent surtout vers la périphérie. Pár conséquent, le boisement de la 
Piaine actuelle ne promet du succés que Iá OU les eaux souterraines montent 
á un niveau sulli&amment élévé.

Les limites de végétation du hétre correspondent également aux éléments 
clímatiques qui forment l’objet des réflexions de l’Auteur. Pour savoir si le 
sol se préte á la sylviculture, il importé donc de connaítre avant tout non 
pás ses propriétés chimiques ou de structure, mais sa teneur en eau.

La seconde partié du travail s’occupe de la question tant controversée 
de savoir si les asséchements et endíguements exécutés dans la Piaine ont 
influé sur la nature du elimat jusqu’au point de se traduire au moyen des 
observations macro-climatiques.

Les calculs de l’Auteur, remontant á soixante ans, semblent démontrer 
que les différences d’évaporation, constatées pár rapport á l’ancien état de 
la Piaine et témoignant d’un changement, ont exercé sur le climat un ellet 
indéniable. Le climat de toute l’année, en particulier célúi de la fin d’été, est 
plus marqué qu’autrefois d'une chalcur extrémé; en outre, les changements de 
temperature sont devenus plus brusques vers la fin de l’hiver.

Forestry, Cíímate and Drainage ín the Basin of the Carpa
thians in Connection with the Hungárián Great Piain. By l.
Szántó.

The first part of the study deals with the growth of forests in the 
Basin of the Carpathians as influenced by the climate. Using his own 
methods the author calculates from the heat sums ("W ürme summen“) the 
continentality, aridity and their totals as applying to the period of growth 
and its wärmest season, and gives the latter as a new climatic lactor. With 
a large number of data he proves that the totality and distribution of these 
indicators best characterize the area in question as regards forestry; they 
determine the extension of the forests, the different kinds of trees and even 
delimit the main soil zones and the geographical districts fór the various 
plants.

In the opinion of the author the Great Piain ("Allöld“} was originally 
a land of swamps and grass, and also trees except in the central parts. 
Everywhere the oak was typical of the flood-areas, the woods of purely 
climatic origin were limited even in prehistoric times by the edge of the 
Piain. T her előre even today it is impossible to allorest artilicially with suc- 
cess any parts ol the Allöld, except thosíe where there is always ground water 
at a higher level.
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The límits of the beech Vegetation are also íixed by the climatic factors 
above mentioned. It is not the chemical or structural quality of the soil, that 
is of vitai importance fór the ivoods in the Alföld, bút only its ivater-content.

In the second part of his essay the author deals with the much dis- 
cussed problem of whether the water-regulating and draining works carried 
out on the Alföld may have affected its climate to such an extent as to 
produce the phenomena of macro-climate observed, or not?

The calculations of the author — embracing the pást 60 years — permit 
the supposition that the difference in the amount of evaporation, which shows 
the change that has taken place in the Alföld as compared with its former 
state, have had a mensurable affect on its climate. The whole year, bút 
particularly the end of the summer, is now more likely to be extremely hot 
while the temperatures of the autumn and winter change more rapidly than 
before.
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Druckfehler
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Errata
dans l’ouvrage de M. I. Szántó: „Sylviculture, climat et asséchement dans le 
bassin carpathique.“*
Missprints
in I. Szántó’s Work "Forestry, Climate and Drainage in the Basin of the 
Carpathians“.*

Oldalon: Bekezdés: Sor: Helyesbítés:

7. 2. 4. sorozattal helyett: sorozatokkal-
16. 3. 100 m a h.: 100 m-es
31. lábjegyzet 1. mésző h.: mészkő
39. 4. szárazföldi h.: szárazföldiségi
40. 3. 2--3. végleges h.: végletes
42. 1. 6. Görgei h.: Görgényi
42. 1. 10. Gyergyószentimre h.: Görgényszentimre
50. 5. biztosan h.: bizonyosan
50. 7. Alföldre h.: Alföld talajára
57. 2. nem h.: sem
58. 3. 4. növényt h.: növényt a Tiszáig
60. 6. erősbbödő h.: erösbödö
66. 1. 13. viszonyaink h.: viszonyaik
70. alulról 4. ” h.: . . .
71. 1. képbe h.: képbe.»
75. 2. idézőjelei törlendők.
84. 1. Alnus viridis h.: Alnus glutinosa

101. 1. 7. gazdálkodni h.: eredményesen gazdálkodhatni
103. 2. a két utolsó idézőjel elmarad.
105. 2. 7. öregbbíteni h.: öregbíteni
122. 3. 6 -7. az alsó b.: a legalsó
127. alulról 2. azok h.: az előbbiek
136. felülről 3. erdő betelepítésével h.: erdők telepítésével
142. 1. ez h.: ez a
142. 3. 8. térképes h.: térképek
146. 2. 15. hogy a h.: hogy az
148. 2. 4. talán h.: legfeljebb
153. A táblázat 2. sorának utolsó száma 178 h.: 176-
154. 3. 6. összetevéséből h.: összevetéséből
155. 1. 7 —8. észleltük h.: észleltünk
163. 4. 9. Alföldiéhez h.: Alföldéihez
169. A lábjegyzet az előző oldal utolsóelőtti bekezdését
177. 3. 2. ingóságoknak h.: ingásoknak
180. 3. 2. felüli h.: belüli
181. A táblázat 5. fsz-a alatt 1+4* h.: 1—4
182. A táblázat címében Dezennien h.: Doppeldezennien

* Az Országos Erdészeti Egyesület kiadása, Budapest. 1940.
♦Verlag des Ungarischen Landesforstvereins, Budapest, 1940.
* Edition de la Societé Hongroise de Sylviculture, Budapest, 1940.
* Published by the Hungárián Forestry Association at Btidapest, 1940.
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182. A táblázat 2. sorának utolsó oszlopában 12 h.: 11
182. Ugyanott az utolsó sorban 11/25—IV/10-es oszlopban 29 h.: 24
187. 3. 5. fél százados h.: 'másfélszázados
196. A táblázathoz pótlandó lábjegyzetnek: «Af/. A 68—73-ig 

jelenti a 67/68 felértekétől a 73/1 félértékig terjedd
időszak visszaeséseinek értékeit, stb.

198. 4. A 8—9 sz. h.: 7. és 8. sz.
199. 2. 4. Az «eltolódásának» szó után kimaradt a következő

sor: «figyelembevételével számíttattak. Az azonban 
már a téli legnagyobb hideg eltolódásának»

200- 2. 2. Réthly szerint h.: Réthly adatai szerint
222. Az összes átlagok sorszámai alulról felfelé felcserélendők.
222. A 12. fsz. 4. oszlopában 158 h.: 258
223. A 6. fsz. 7. oszlopában 4 7 h.: 457
223. A 7. fsz. 12. oszlopában 235 h.: 259
226. A 108. fsz. 4. oszlopában 196 h.: 178
226. A 108. fsz. utáni átlag ugyanott 180 h.: 171
226. A 120. fsz. alatt Aknasuhatag h.: Aknasugatag
227. A 89. fsz. 11. oszlopában 551 h.: 561
227. A 121. fsz. 13. oszlopában 160 h.: 150
227. A jegyzet-rovat két megjegyzése 1—1 sorral lejjebb való.
228. A 158. fsz. alatt Macyka h.: Kacyka
229t A 127. fsz. 10-es oszlopában 355 h.: 487
229. Utolsóelőtti sor átlagának 12. oszlopában 367 h.: 467
230. 185. fsz. alatt Calimonesci h.: Calimanesci
230. Az elsőnégy átlag sorszámai alulról felfelefeleserélendők.
232. A visszaesések utolsó két sora egymással felcserélendő.

Javítások és pótlások a lap szélén található
Oldaton.- A hivatkozás száma: irodalmi utalásokhoz:

40. utolsó 298. 0. h.: 287. o.
53. első 56. 0. h.: 65. o.
53. a 3. bekezdés végére pótlandó a következő utalás: 68. 56. o.
65. 1. 3. 4. 2—2 sorral feljebb tolandó!
72. 4. 5. 47. 47. h.: 22. 22.
77. 4. 98. h.: 97la.
84. 2. 52. o. h.: 25. o.
84. utolsó hivatkozás törlendő !
88. 2. 178. h.: 78.
88. 3. 61. h.: 32.
90. Összes hivatkozásai 3—3 sorral feljebb tolandók !
93. 2. 70. 121. o. h.: 12. 155. o.
98. 3’ 169 o. h.: 49. o.
99. utolsó 3 sorral lejjebb tolandó!

112. első törlendő!
116. 2. 702. o. h.: 969. o.
124. 5. 78. h.: 79.
131. 1. 152. 30. o. h.: 59. 153. o.
147. 2. 26. o. h.: 2 4. o.
161. első bekezdéséhez pótlandó az utalás: 107la 37. 0.
168. 1. 89. h.: 86.
187. a két utolsó) 3—3 sorral feljebb való!
189. 1. 4 sorral lejjebb tolandó!

Felelős kiadó : Dr. Mihályi Zoltán.

Stádium Sujtóvállalat Rt., Budapest — Felelős: Győry Aladár igazgató.
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