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Egyre szélsőségesebb az időjárás
A meteorológus szerint a heves esőzéstől a szárazságig mindenre lehet számítani
• Az utóbbi hetek árvi-
zekhez vezető extrém 
időjárásáért nagyrészt 
a klímaváltozás okol-
ható – vélik a szakem-
berek, akik szerint a 
négyzetméterenként 
lezúduló 100–150 liter 
csapadék ellen vajmi 
kevés eséllyel lehet 
védekezni.

S Z U C H E R  E R V I N

A z alacsony hőmérsékletek 
miatt négy napon keresz-
tül páradús légtömegek 

rekedtek magasan a régió fölött – 
ezzel a magyarázattal szolgált az 
Európa különböző régióiban – kü-
lönösképpen Németországban, de 
Erdélyben is – keletkezett árvizekre 
Jean Jouzel klimatológus, az Éghaj-
latváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) korábbi alelnöke. Mindez a 
klímaváltozásnak tulajdonítható 
– nyilatkozta lapcsaládunk meg-
keresésére 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 négyzetméteren-
kénti liter) közötti csapadék zúdult 
le, miközben ekkora csapadékmeny-
nyiséget általában két hónap alatt je-
gyeznek. Európában korábban több-
ször is voltak komoly károkat okozó 

árvizek, ám a múlt heti áradások 
mind a vízmennyiség, mind 
a lezajlásuk hevessége tekin-
tetében rendkívüliek voltak 
– állapították meg a szakem-
berek.  Németországban po-
litikai csatározást váltott ki 
a hónap közepén keletkezett 
katasztrófa. A szélsőjobbol-

dali alakulatként megbélyegzett 
Alternatíva Németországért (AfD) 
azzal vádolta a mindegyre a globá-
lis felmelegedést okoló vetélytársait, 
hogy mindössze eszközként használ-
ják fel az árvizeket a környezetvédel-
mi kérdések napirenden tartásához. 
Romániában is a közvélemény kü-
lönösképpen a globális felmelege-
désben és az erdők esztelen kiterme-
lésében látja a több megyét is sújtó 
katasztrófa okait, azonban a magya-
rázat ennél lényegesen árnyaltabb 
és bonyolultabb. Pethő-Dévay Ildikó 
a globális felmelegedés emlegetése 
helyett sokkal találóbbnak tartja a 
klímaváltozásra való hivatkozást. 
Mint lapcsaládunknak 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 
rendellenességek vezetnek a gyakori 
hidegfronthoz vagy az elviselhetet-
len hőhullámhoz, ahhoz, hogy míg 
egy adott térség egyik sarkában nagy 
mennyiségű csapadék zúdul le, a 
másik részében szárazsággal küsz-
ködnek.

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.

Mint a németországi kárfelméré-
sekből is kiderült, ott is leginkább a 
kisebb, illetve árvízvédelmi művek 
nélküli folyók léptek ki medrükből 
az esőzések nyomán, és a mellettük 
lévő területek voltak a legérintetteb-
bek. Ugyanakkor egyes szakembe-
rek a hiányos várostervezés és a sű-
rűn lakott vidékek megnövekedett 
cementmennyiségének 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 
a 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 számít-
hatunk térségünkben a nyár folya-
mán, Pethő-Dévay Ildikó meteo-
rológus úgy nyilatkozott, hogy ezt 
csak hozzávetőlegesen lehet meg-
jósolni. A tudomány jelenlegi állása 

szerint csak a háromnapos előrejel-
zések bizonyulnak pontosnak. Mint 
mondta, ezek 80–90 százalékban 
beigazolódnak. Az egyhetes prog-
nózis is inkább az általános tenden-
ciákról szól, a hosszú távú előrejel-
zés viszont csak általánosságokat 
foglal magában. A megvalósulási 
arány esetükben 50–60 százalékra 
tehető. „A heves esőzéstől a száraz-
ságig mindenre lehet számítani” 

– foglalta össze szakvéleményét 
Pethő-Dévay Ildikó. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (ANM) elő-
rejelzése szerint a héten Erdélyben 
28 és 30 fok között fog mozogni a 
csúcsérték napközben, a Bánság-
ban és a Partiumban ennél maga-
sabb is lehet.

Gyorsan jött heves esőzés 
után. Székelyföld-szerte egyre 
gyakoribbak a természeti 
rendellenességek

▴  F O T Ó :  F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Kánikulariasztást adtak ki erre a hétre

Az ország legnagyobb részére kiterjedő, a hét végéig érvényes elsőfokú 
(sárga jelzésű) kánikulariasztást adott ki hétfőn az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat (ANM). A meteorológusok szerint július utolsó napjaiban a 
felmelegedés fokozatosan terjed és erősödik, a hőmérséklet-páratartalom 
index (ITU) pedig meghaladja a 80 egységes kritikus küszöböt. Az ország 
nyugati és déli, illetve helyenként a többi régiójában is kánikula várható. A 

hőmérséklet csúcsértékei 34 és 39 Celsius-fok között váltakoznak majd, 
helyenként az éjszakai minimumok sem csökkennek 20 fok alá. Olténiában 
és Munténiában lesz a legnagyobb a forróság. 




