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Az utóbbi hetek árvizekhez ve-
zető extrém időjárásáért nagy-
részt a klímaváltozás okolható 
– vélik a szakemberek, akik 
szerint a négyzetméterenként 
lezúduló 100–150 liter csapa-
dék ellen vajmi kevés eséllyel 
lehet védekezni.

 » SZUCHER ERVIN

A z alacsony hőmérsékletek 
miatt négy napon keresztül 
páradús légtömegek reked-

tek magasan a régió fölött – ezzel 
a magyarázattal szolgált az Európa 
különböző régióiban – különös-
képpen Németországban, de Er-
délyben is – keletkezett árvizekre 
Jean Jouzel klimatológus, az Éghaj-
latváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) korábbi alelnöke. Mindez 
a klímaváltozásnak tulajdonítha-
tó – nyilatkozta a Krónika megke-
resésére Pethő-Dévay Ildikó ma-
rosvásárhelyi meteorológus, akit a 
térségünkben történt pusztítások 
okairól kérdeztünk.

Változik a klíma
Sok helyen két nap alatt 100 és 
150 milliméter (vagy négyzetmé-
terenkénti liter) közötti csapadék 
zúdult le, miközben ekkora csa-
padékmennyiséget általában két 
hónap alatt jegyeznek. Európá-
ban korábban többször is voltak 
komoly károkat okozó árvizek, 
ám a múlt heti áradások mind a 
vízmennyiség, mind a lezajlásuk 
hevessége tekintetében rendkívü-
liek voltak – állapították meg a 
szakemberek.  

Németországban politikai csa-
tározást váltott ki a hónap kö-
zepén keletkezett katasztrófa. 
A szélsőjobboldali alakulatként 
megbélyegzett Alternatíva Német-
országért (AfD) azzal vádolta a 
mindegyre globális felmelegedést 
okoló vetélytársait, hogy mind-
össze eszközként használják fel 
az árvizeket a környezetvédelmi 
kérdések napirenden tartásához. 
Romániában is a közvélemény kü-
lönösképpen a globális felmelege-
désben és az erdők esztelen kiter-
melésében látja a több megyét is 
sújtó katasztrófa okait, azonban a 

A METEOROLÓGUS SZERINT A NYÁRON A HEVES ESŐZÉSTŐL A SZÁRAZSÁGIG MINDENRE LEHET SZÁMÍTANI

Klímaváltozás okozhatja az extrém időjárást

 » „Az óceá-
nok párolgása 
által sokkal 
több energia 
kerül a légtérbe, 
ami elősegíti a 
bolygónk éghaj-
latának rohamos 
változását. Minél 
több az energia, 
annál gyakorib-
bak és heveseb-
bek a viharok” 
– magyarázta a 
szakember. 

magyarázat ennél lényegesen árnyal-
tabb és bonyolultabb. Pethő-Dévay 
Ildikó a globális felmelegedés em-
legetése helyett sokkal találóbbnak 
tartja a klímaváltozásra való hivat-
kozást. Amint lapunknak elmondta, 
a hőmérséklet emelkedését nem is 
annyira a levegőben, mint inkább 
az óceánok egyre inkább melegedő 
vizén lehet megtapasztalni. „Ez azt 
jelenti, hogy az óceánok párolgá-
sa által sokkal több energia kerül a 
légtérbe, ami elősegíti a bolygónk 
éghajlatának rohamos változását. 
Minél több az energia, annál gyako-
ribbak és hevesebbek a viharok. Egy 
másik befolyásolási faktornak a ma-
gas légköri áramlások számítanak” 
– magyarázta a szakember.

A felsorolt anomáliák vezetnek a 
gyakori hidegfronthoz vagy az el-
viselhetetlen hőhullámhoz, ahhoz, 
hogy míg egy adott térség egyik sar-
kában nagy mennyiségű csapadék 
zúdul le, a másik részében száraz-
sággal küszködnek.

A tiszta medrek, árkok 
és az erdősítés segíthet
Pethő-Dévay Ildikó szerint az embe-
riség csak részben tudna változtatni 
a klímán; megítélése szerint rend-
kívül hosszú távú beavatkozással 
minimálisat lehetne javítani. Haté-
konyabb lenne viszont a gyors be-
avatkozás, mint például a medrek, 
árkok, csatornák, lefolyók állandó 
karbantartása, középtávon pedig 
az erdősítés. „Nem mindegy, hogy a 
hegyről lezúduló hatalmas mennyi-
ségű víz hol folyik le: a tisztán tar-
tott medreken, árkokon keresztül, 
vagy ott, ahol éri, éppenséggel az 
emberek udvarán. Természetesen, 
amikor hirtelen száz vagy annál is 
több liter eső esik négyzetméteren-
ként, akkor már nincs, mi elnyelje 
azt, de számos esetben egy út menti 
árok lekaszálása is sokat számít” – 
vélekedett a marosvásárhelyi mete-
orológus.

Amint a németországi kárfelméré-
sekből is kiderült, ott is leginkább a 

kisebb, illetve árvízvédelmi művek 
nélküli folyók léptek ki a medrükből 
az esőzések nyomán, és a mellettük 
lévő területek voltak a legérintet-
tebbek. Ugyanakkor egyes szakem-
berek a hiányos várostervezés és a 
sűrűn lakott vidékeken megnöveke-
dett cementmennyiség veszélyeire 
hívták fel a fi gyelmet. Ha a talajt egy 
mesterséges réteggel fedik le, mint 
amilyen a cement, akkor kevesebb 
vizet képes felszívni, ami növeli az 
árvízveszélyt. „Az urbanizációnak 
szerepe volt abban, ami az utóbbi 
időszakban történt. Vajon negyven 
évvel ezelőtt is ilyen lesújtó lett vol-
na az áldozatok mérlege?” – tette fel 
a kérdést Jean Jouzel.

Egy, az Agerpres hírügynökség 
által idézett elemzés szerint Kai 
Schroeter német hidrológus is azon 
véleményen van, hogy nem lehet 
teljes bizonyossággal kijelenteni, 
hogy az utóbbi napokban tapasztalt 
árvizek összefüggenek a globális 
felmelegedéssel, azonban a globá-
lis felmelegedés elősegíti az ilyen 
jelenségek előfordulását. A szakem-
ber magyarázata szerint a klímavál-
tozások nyomán a Föld hőmérsék-
lete folyamatosan nő, ezért több víz 
párolog el, ami nagyobb tömegű pá-
rát juttat az atmoszférába, növelve a 
bőséges esőzések kockázatát.

Milyen idő lesz a nyáron?
Arra a kérdésre, hogy mire szá-
míthatunk térségünkben a nyár 
folyamán, Pethő-Dévay Ildikó me-
teorológus úgy nyilatkozott, hogy 
ezt csak hozzávetőlegesen lehet ezt 
megjósolni. A tudomány jelenlegi 
állása szerint csak a háromnapos 
előrejelzések bizonyulnak pontos-
nak. Mint mondta, ezek 80–90 szá-
zalékban beigazolódnak. Az egyhe-
tes prognózis is inkább az általános 
tendenciákról szól, a hosszú távú 
előrejelzés viszont csak általános-
ságokat foglal magába. A megva-
lósulási arány esetükben 50–60 
százalékra tehető. „A heves esőzés-
től a szárazságig mindenre lehet 
számítani” – foglalta össze szak-
véleményét Pethő-Dévay Ildikó. Az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
(ANM) előrejelzése szerint a héten 
Erdélyben napközben a csúcsérték 
28 és 30 fok között fog mozogni, a 
Bánságban és a Partiumban ennél 
magasabb is lehet.

Természeti katasztrófa. Fehér megyében is tetemes károkat okoztak az elmúlt időszak heves esőzései

 » KRÓNIKA

A számítógépes elosztás első sza-
kaszában 89 983 nyolcadik 

osztályt végzett diákot soroltak be 
valamely középiskolai osztályba – 
tájékoztatott az oktatási miniszté-
rium. A szaktárca által szombaton 
kiadott közlemény szerint 57 574 
tanuló elméleti, 32 409 pedig tech-
nológiai profi lú osztályban folytatja 
tanulmányait. A tanügyminisztérium 
által jóváhagyott menetrend szerint 
a tanulóknak július 28-áig kell eljut-
tatniuk a beiratkozáshoz szükséges 

iratokat annak a tanintézménynek a 
titkárságára, ahova a számítógépes 
elosztás nyomán bejutottak.

 A számítógépes elosztást meg-
előzően 10 710 tanuló iratkozott be 
vokacionális iskolákba, 600 tanuló 
katonaiskolába, 1449 a roma ki-
sebbség tagjainak fenntartott speci-
ális helyekre, 706 a sajátos oktatást 
igénylő tanulókat nevelő iskolákba, 
10 086-an pedig szakiskolákba, il-
letve duális képzést nyújtó intézmé-
nyekbe jelentkeztek. A közlemény 
értelmében 1332 tanulót nem sorol-
tak be egyetlen osztályba sem, mert 

nem jelöltek be elegendő opciót a 
vizsgára való feliratkozáskor.

A vizsgára álló tanulók közül 
egyébként 91 315-en jelöltek be opci-
ókat, közülük 54 060-an (60,05 szá-
zalék) az első opcióként megjelölt 
osztályba jutottak be.

 Az az 1332 tanuló, akiket most 
nem soroltak be egyetlen osztályba 
sem, részt vehet a július 29-e és au-
gusztus 5-e között zajló második el-
osztáson, azokkal együtt, akiket az 
első szakaszban besoroltak ugyan 
egy osztályba, de nem nyújtották 
be megszabott határidőig a szük-

séges dokumentációt az iskolához, 
továbbá akik nem vettek részt az 
első elosztáson, illetve akik nem 
képességvizsgáztak. A számítógé-
pes elosztásra augusztus 6-án kerül 
majd sor.

 Az első elosztást követően 9216 
betöltetlen hely maradt a gimnáziu-
mokban és szakiskolákban.

 Augusztus 9-e és 11-e között a 
megyei felvételibizottságoknak meg 
kell oldaniuk a számítógépes elosz-
tásokat követően felmerült minden 
problémás helyzetet – emlékeztet a 
közlemény.

Csaknem 90 ezer diák tudja már, hol kezdi a 9. osztályt

 » A vizsgára 
álló tanulók közül 
egyébként 91 
315-en jelöltek be 
opciókat, közülük 
54 060-an az első 
helyen megjelölt 
osztályba jutot-
tak be.
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