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Az Erd6lyi-medence bioklimatol6giai jellem z6se

Bevezet6s

Az Erd6lyi-medence ma szinte teljes eg6sz6ben fi4tlan t6rs6g, legnagyobb r€sz€n kaszi{16k,
legel6k 6s szi{nt6k teriilnek el. A fdtlan sztyeppvegetdciS rendkiviil vdltozatos, szdmos t(pusa,
formrlja l6tezlk. A fajdsszet6tel 6s a szerkezet szintj6n is megfigyelheto v6ltozatoss6g legf6bb
oka a term6helyek, a vegetdci6s kdrnyezet 6s a kor6bbi tdjhasznillat sokf6les6ge, id6- 6s t6rbeli
elt6r6sei.

Az Erdllyi Mez6s6g kozel teljes f6tlans6ga ma m6r bizonyftottan a korilbbi erd6irt6sok kd-
vetkezm6ny6nek tekinthet6. A gyepek jelent6s, s6t trilnyom6 r6sze biztosan m6sodlagos, 6s
ezek kora, az egykori erd6 kiirt6s6nak idej6t6l fi.igg6en, a tobb ezer 6vest6l a nlhdny fvtizede-
sig v6ltozhat. Ez tehi{t a v6ltozatoss6g egyik oka. A mrisik 6s hasonl6 fontossdgri t6nyezb az,
hogy a kordbbi erd6k sokf6le term6hely6n ma gyepek vannak, amelyek az eglszen nedvest6l az
er6sen szdraz helyekig kiterjedtek. A fajdsszet6tel 6s a dominancia-viszonyok emiatt is nagyon
kiil6nbdz6ek.

A fajokban 6s tipusokban gazdagmezbslgi gyepek r6g6ta felkeltett6k a botanikusok figyel-
m6t. Ktiloncisen 6rdekess6 teszi ezeket a Ki{rp6rmedenc6ben egyediildll6 tulajdons6guk, a sok
keleti szdrmazdsd ndv6nyfaj el6fordul6sa. Ezen fajok jelenl6te, valamint az Erd6lyi-medence
endemikus sztyeppfajai (a Kdrpdt-medenc6ben m6sutt alig talSlunk val5di sztyeppei endemiz-
musokat) azt sejtetik, hogy a gyepek egy rdsze 6si, s6t minden bizonnyal a hatalmas eur6zsiai
sztyeppzSna sz6ls6 helyzeti 6s m6r tdred6kesen megjelen6 k6pvisel6i.

Ugyanakkor a mai, szinte teljes f6tlans6g ellen6re a Medence erdei fajokban is meglehet6-
sen gazdag, az erdbtdred6kek j6 ndveked6sriek, a felnyil6 koronaszintti erd6k ritk6k (kisszdmri
maradvdnyukat legink6bb a domb-gerinceken, vizvesztl oldalakon tal6ljuk). Azt is tapasztal-
hatjuk, hogy a Llthat6lag er6s ndveked6sri 6s ig6nyes fafajok 6ltal domindlt erd6foltok a .
sztyeppr6tekkel esetenk6nt kdzvetlentil hat6rosak. Mindezek arra utalnak, hogy a ndv6nytakar6
eredetis6g6vel kapcsolatban megfogalmazott sz6ls6 v6lem6nyek (a medence teljes eredeti f6t-
lans6ga, illetve annak teljes egykori erd6si.ilts6ge) ebben az esetben sem 6llj6k meg a helytiket.
Ink6bb az ak€rd6s, hogy hol 6s milyen val6sz(ntis6ggel fordulhatott el6 az egyik, vagy a mdsik
f6 vegetdci6tipus, vagy 6ppen a kett6 kiegy6nlilt kevered6si zdndja, az erdossztyepp.

Hogyha az Erdllyi-medence egykori ndvlnyzetdnek t6rbeli elrendez6d6s6t szeretn6nk pon-
tosabban megrajzolni, akkor azt egyrlszt a fennmaradt termlszetkdzeli vegetdci6-tdred6kek
alapj6n kfs6relhetjtik meg. M6sr6szt segits6giinkre lehet ebben a kornyezetitlnyezokt6rbeli ha-
tds-mint1zat6nak a vizsgillata is. Ez egyrittal lehet6s6get nyrijt a mai ndvdnyzetjelens6geinek,
t6rbeli elt6r6seinek magyar6zatdra. A jelen tanulm6nyban a klima k6t f6 tdnyezfjdnek, a csapa-
d6knak 6s a h6m6rs6kletnek egyi.ittes vizsgillatdt vdgezzik el az Erddlyi-medenc6ben, kulonds
tekintettel annak alegys6g6re, a ndv6nyfoldrajzi Mez6s6gre. A kordbbi hasonl6 t6m6jf dolgoza-
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tok alapj6n sejthet6, hogy a tertilet klimatikus szempontb6l sem egys6ges, 6s azon beliil gradi-

ens-j ellegti villtoz6sok v6rhat6k.

Kordbbi ismeretek az Erd6lyi-medence 6ghajlat6r6l 6s niiv6nyzet6rdl

AzErd|lyi-medence dghajlata aKdrpdt-medence egy6b dombvid6ki teriileteihez k6pest ki-

egyenl(tettebb. Klimdj6nak egyik f6 jellemz6je - amint azt m6r az els6 szerz6k, pl' K6v6ry 6s

az6ta sokan m6sok is rneg6llapftott6k - az 6vek nagyobb r€szlben ny6ron (rinius-jriliusban) ki-

mutathat6 csapad6kmaximum. 116lEz egybeesik a szint6n nydt kdzep6n jelentkez6 h6m6rs6k-

leti maximumokkal, ezdrtitt szinte egy6ltal6n nem mutatkozik anydr k6zepi asz6lyos id6szak,

ami a K6rp6t-medence kozponti r6szein az €,ghajlat egyik f6, a veget6ci6t is meghat6roz6 tulaj-

dons6ga. A Bli.ithgen (1958) 6ltal kdzolt eur6pai csapad6kt6rk6p szint6n ezt mutatja, miszerint

az Er d6ly i-medence a ny6ri-kor any 6ri c sap ad6kmaximumf 16 gi6b a esik. [29]
A sok6ves 6tlagos csapad6kmennyis6gek csak a legszdrazabb tertileteken csdkkennek 500

mm al6, de - f6k6nt a medence keleti teriiletein - n6hol a 65G-700 mm-t is megkdzelitik' Ezek

a mennyis{gek els6 kdzelft6sben elegend6nek ttinnek ahhoz, hogy szinte mindeniitt erd6- vagy

a szdrazabb-melegebb teri.ileteken erd6ssztyepp novdnyzet jtijjon l6tre. Erre alapozva c6folja -

egy6b, f6k6nt florisztikai 6s talajtani brzonyitdkokkal is aldt6masztva - 5o6 Rezs6 (el6szor

Ig27-ben,de a k6s6bbi munk6iban is) 122,23,24,25,26,271azonszerz6k v6lem6ny6t, akik a

Mez6s6get 6si, klimatikus sztyeppnek tartottdk (pl. Schur, Pax, Prodan, Cholnoky).U,19,25')

5o6 kimutatta, hogy a klimatikus jellemz6k mellett az eredeti teljes fdtlansdg hipot6zis6t c6folja

az erdei ndv6nyfajok mez6s6gi elterjed6s e is. l22l Az erd6maradvdnyokat megvizsgillva azt ta-

l6lta, hogy nemcsak alilgyszdrf erdei fajok, de a bi.ikk is m6lyen behatol a Mez6s6g teriilet6re,

6s csak a Maros vizgyijt6 medenc6j6ben marad el.
Erdemes t6le n6h6ny mondatot sz6 szerint is id6zni:,,aMezbs6g erd6s-sztyep t6j... a kli-

max a kevert tdlgyes, lszaki fel6ben a biikkos 6,s gyertyitnos-tdlgyes is... A Mez6s6g 6si
(postglaci6lis-boredlis) sztyepjei az atlantikus peri6dusb an javardszt beerd6siiltek - bi{r a s5s ta-

taioton 6s a m6rg6s, suvad6 hegyoldalakon az erd6 meg nem teleptilhetett... Az erd6irt6sokkal

azutdntdgtere nyflott az 6si pusztai veget6ci6 megmarad6s6nak 6s kiterjeszked6s6nek." Tovdb-

b6: ,,...a tet6kdn 6s 6szaki lejt6kon az 6rnydkos-hrivos gyertydnos, olykor btikkel kevert tolgye-

sek mozaikszertien villtakoznak a d6li lejt6k sztyepr6tjeivel 6s az oml6sos-suvad6sos oldalak
pusztai nov6nyzet6vel." 5o6 megemliti azt rs,hogy ez a jelens6g 6ltal6nos a Sz6naf[vek kiv6te-

i6vel, ,,amely azonban a mesophil r6tjeinek gyepj6ben 6s cserj6smaradvdnyaiban sz6mos erdei

reliktumot 6riz, mint az egykori kiirtott erd6k hirmond6it". Mindezekre bizonyft6kul id6zi m6,g

a talajtani irodalmat, amely szerint a kordbban tfpusosnak tartott csernozjomok (a klimatikus

sztyeppek talajai) a k6s6bbi vizsgdlatok alapjdndegrad6lt csernozjomoknak (erd6talajb6l kelet-

kezett csernozjomok) bizonyultak. 122, 251
A fentiekb6l l6that6, hogy r6g6ta felismert tdny: az Erd6lyi-medenc6n, illet6leg a Mez6s6-

gen beli.il is tobbf6le klim6jri - 6s ennek megfelel6 kiil6nboz6 potenci6lis nciv6nyzetri - t6rs6g

tal6lhat6. 5o6 kifejti, hogy ezekkdzltt az iltmenetek fokozatosak (gradiens jellegiiek), az 6les

hat6r megvon6sa nem is lehets6ges. Ez6rt volt sok lvtizeden 6t k6rd6ses a Marosicum 6s a

Praerossicum (a ndv6nyfdldrajzi Mez6s6g) hatdrdnakpontos elhelyezked6se. [25]
A n6v6nyfoldrajzi Mez6s€g (Praerossicum) hat6r6nak kijel6l6s6t kezdett6l a zdrt erd6k 6s

az erdbssztyepp z6ndi hat6rainak megkeresds6vel igyekeztek azonosftani. 5o6 Kolozsv6r kdr-

ny6k6re tette az 6szaki hatfut az erdb 6s a ,,mezos6gi tipusri ndv6nyzet" elterjed6sekozdtt. Az

6szakkeleti hatdr Beszterc6n6l hfz6dik . t22l Prodan d6li ir6nyban a Maros vonal6ra helyezte a
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hat6rvonalat. 5o6 ismerte fel, hogy a pusztai fajok elterjed6se d6len tfll6p a Maros vid6k6re, 6s
ezdrt szerinte a Praerossicum hatdra d6len 5tl6pi a Marost 6s Aranyost. [19] O tehiit f6k6nt d6l-
nyugat fel6 terjeszti ki er6teljesen a mez6s6gi fl6ravid6ket. Cstirds mindv6gig a,,mezbs6gi tipu-
sri nov6nyzet" hat6rair6l besz6l, amely d6len 6tl6pi a Maros vonal6t. [11, 13] Ez tulajdonk6p-
pen azonos 5o6 Praerossicum hatdraival, Cstiros azonban d6li ir6nyban nem rajzolja v6gig. El-
vei szerint a nov6nyzeti hat6rok kiterjeszt6s6nek oka nem a klfmazondlis nov6nyzet elterjed6se,
hanem az erdottisok nyom6n kiterjedt sztyeppei veget6ci6 jelenlegi el6fordul6sa. [11] Ugy tii-
nik, hogy ,,mez6s6gi tipusri ndv6nyzeten" els6sorban ilrvalilnyhajas (Stipa lessingiana, S.
pulcherrima), keleti elterjed6sri fajokban gazdag gyepeket 6rtett, azonban pontos definfci6t nem
adott.

A mostani munk6nkkal nem a k6rd6s v6gleges tisztdz6s6ra, vagy ak6r a nov6nyfoldrajziha-
t6rok fjabb vizsgillatdra tdreksztink. C6lunk az, hogy az trjabb k1(ma-adatok, min6l hosszabb
adatsorok sok szempontf elemz6s6vel hozzdjdruljunk az Erd6lyi-medence 6s azon belUl is els6-
sorban a Mez6s6g 6ghajlata, a veget6ci6 szempontj6b6l fontos jellegeinek a jobb megismer6s6-
hez.

Anyag 6s m6dszer

Jelenleg az Erdllyr-medence kilenc klima6llomdsitr6l rendelkezi.ink kell6 hosszris6gri adat-
sorokkal (L tilblilzat).[9, 10] A kdnnyebb 6ttekinthet6s6g 6s a kl(ma vdrhat6an gradiens-jellegii
villtozdsainak nyomon kovet6se 6rdek6ben k6t csoportot ktil6nitettUnk el. Az egyik csoportba
D6s, D6sakna, Kolozsv6r, S6rm6s, Torda 6s Gyulafeh6rvitr tartozik. Ezek az 6llom6sok a teri.ilet
nyugati, d6lnyugati 6s koz6ps6 r€sz6n helyezkednek el 6szak-d6li ir6nyban. A marad6k hdrom
6llom6s, igy Beszterce, Marosvds6rhely 6s Nagyszeben a teriilet keleti fel6ben alkotnak szint6n
6szak-d6li irrinyf sort (ld. m6g az 1. t6rk6pet). Kozuluk D6s, D6sakna, Kolozsvdr, S6rm6s,
Torda, Marosv6s6rhely 6llom6sok tartoznak a nov6nytoldrajziMezos1ghez, illetve annak pere-
m6n helyezkednek el, Beszterce att6l 6szakkeletre, Gyulafehlrvitr 6s Nagyszeben d6lre tal6lha-
t6. Az adatsorok gyrijt6si id6szakain6l megadtuk a rendelkezlsre 6116 els6 6s utols6 6veket, a
haszn6lhat6 (teljes adatsorf) 6vek sz6m6t a csapad6k- 6s h6dtlagokndl kozolji.ik. Az ezekben ta-
pasztalhat6 ki.ilonbs6gek oka, hogy a hidnyos adatsorf 6vek nem mindig azonosak.

Egy6b 6llom6sok adatsorait azok rdvids6ge vagy tored6kess6ge miatt nem vonhattuk be az
elemz6sekbe. A rdvidebb adatsorri 6llom6sok adataira sziiks6g eset6n ktildn hivatkozunk. Ezek
a kdvetkez6k: 10. Aranyosgy6res (Cdmpia Turzii): tszfm: 2J9 m, csap. 6tl: 523,05 mm (24 6v),
h6m. 6tl: 8,6 oC (29 6v), 11. Nagyenved (Aiud): 227 m,549,7 mm (22 6v),9,66 "C (Gyulafe-
h6rv6n6l dtv6ve), 12. Bal6zsfalva Blaj): 255 m, 574,9 mm (40 6v),9,4'C (33 6v), 13. Szdsz-
sebes (Sebes): 248 m,523,9 mm (20 6v),9,27 "C (12 6v), 14. Szab6d (Sdbed): 407 m,600,1
mm (21 6v), 8,75 oC (Marosvds6rhelyr6l 6tv6ve), 15. Marosugra (Ogra):292 m,562,16 mm
(39 6v), 8,75 'C (Marosv6s6rhelyr6l 6tv6ve), 16. Medgyes (Media$): 266 m, 610,4 mm (28 6v),
9,4 oC (Baldzsfalvin6l 6tv€ve).

Minden klfmadllomdsra megadtuk az 6vi dsszcsapaddk 6s a h6m6rs6klet 6ves Stlagait A ha-
vi 6tlagos csapad6k- 6s h6m6rs6kleti 6rt6keket csak ana a 9 6llom6sra sz6moltuk ki, amelyekr6l
hosszabb adatsorok r4lltak rendelkez6sre.

A csapad6k, mennyis6gek 6vek kozotti eloszldsdnak elemz6s6re intervallumokat (350-450
mm, 451-550 mm, 551-650 mm, 651-750 mm kozotti, T5I mm feletti 6ves csapad6kmennyi-
s6g) jeldlt[nk ki, 6s minden 6llom6sra kiszdmoltuk a ktil6nboz6 csapad6k-kateg6ridk r6szesed6-
s6t. A kateg6ri6k hat6rainak kijel6l6s6n6l figyelembe vetttik a kor6bbi irodalmi forr6sok 6ltal

65



66 KUN ANDRAS. RUPRECHT ESZTER, SZABO ANNA

(Iljinsky 1925) a vegetSciS kialakuldsa szempontjdb6l l6nyeges, a kelet-eur6pai veget6ci6s z6-
nilkra meghatdrozott csapad6kmennyis6g-hatrlrokat. 122) Eszerint ktilonosen fontos a 450 mm-
es hat6r, mivel az enn6l kisebb csapad6kmennyis6gek a felnyilt erd6k 6s sztyeppek kevered6si
z6ndjdra (az :6n. erd6ssztyepp, Waldsteppe) jellemz6k (350 mm-n6l kevesebb csapad6k sehol
nem fordult el6). A 450 mm-n6l magasabb 6ves csapad6kmennyis6gek - a 450-550 mm kozotti

csapad6kok - a zirt tIlgyesek, molyhos tolgyesek, az 550 mm feletti 6rt6kek pedig mdt a z6rt

tide erd6k (biikkcisok, gyerty6nosok) z6ndj 6nak j ellemz6i'

l. tAblilzat
A vizsg6lt klima6llomdsok f6bb adatai. Az 6llom6sok elhelyezked6se

A csapad6kmennyis6g 6ven beli.ili eloszl6s6nak vizsg6latdra egyr€szr6l az 6vszakonk6nti
(negyed6ves szakaszol6s) dtlagos mennyis6geket haszn6ltuk. Egy m6sik m6dszer szerint a havi

csapad6kmennyis6geknek az adott 6ven beli.ili eloszl6sait vettiik figyelembe 6venk6nt 6s 6llo-

m6sonk6nt. A besorol6s alapj6t a Kdppen 6s Russel klima6v-koncepci6j6t tov6bbfejleszt6 Z6-

lyomi m6dszere k6pezte. [14, 15, 2I, 32, 33, 34] A megkdzel(t6s 6s m6dszer l6nyege, hogy az

egyes 6veken beliil a csapad6k-maximumok 6s -minimumok helyzet6t 6s ezek mennyis6g6t, va-

lamint az 6ves csapad6k 6sszmennyis6g6t egyardnt figyelembe veszi. Ez a m6dszer lehet6s6get
nyrijt arra, hogy a csapad6kjdrdsi tfpusok gyakoris6g-eloszl6saitvizsgilljuk. Ez az6rt rendkiviil

fontos, mert hogyha csak az 6ves csapad6kmennyis6gek iltlagart tekintjiik, akkor annak 6ppen

az egyik legfontosabb jellemzoj6t, a n6v6nyzet szdmdra aktudlisan hasznos(that6 havi mennyi-

s6geket, az 6ven beliili differenci6t mossuk 6ssze 6s tessziik ezilltal form6liss6 a csapad6kelosz-
l6s jelleg6nek a meghat6rozdsdt. l34l Z6lyomi 6s munkat6rsar aKdrpdt-medenc6ben relevdns

csapad6kj6r6si tfpusok meghat6rozdsS'n6l az e tfpusok magteriilet6nek sz6mit6 klima6llom6sok,
mint referencia 6llom6sok (teriiletek) jellemzo csapad6keloszl6s6t vett6k alapul. [34] A kijelolt

referencia-6llomr{sokkal rendelkez6 csapad6kj6r6si tipusokat a2. tSblilzatban ismertetjtik.

az l. t6rk6pen l6that6.

Magyar ndv
Romdn

ndv
Koordin6ta

Tszm
(m)

Az adatok gytijt6s6-
nek id6szaka

Atl. csap.
(mm)

(6vek szdma)

Alt. h6m.
("c)
(dvek

szdma)

Janudri
6tl.
("c)

D6s Dei 47'8',23"52',216 t892-1997 633,6  (101) 8.5 (45) -3,98

2. Ddsakna Ocna Dei 47"7',23"57',273 r924-r953 624,1(20)
Kolozsviir Cluj-

Naooca
46"46'23"36'353 1880-1915, 192240,

1947-55.1991-96
615,2s (70) 8,35  (81) -4,68

4 Sdrmiis Sdrma$u 46'45',24"10'422 t968-1997 539.2 (30\ 8.7 (3r) -3.70

5 . Torda Turda 46'34'23'46' 302 1950-r997 528.9 (48\ 8,8 (48) -? ' t )

6. Gyulafeh6rviir Alba lulia 46"4'23"34' 1 8 6 1923-24,192643,
1947-72

s20,2 (4s) 9,7 (35) -3,24

Beszterce Bistrifa 47"7',24"28' J J L 1880-1915,
t92t-1942.1946-:72

688,1 (84) 8,3s (79) -4,77

8. Marosvds6r-
helv

Tdrgu
Mures

4'7'32'24"34'.367 l 899-l 999 600,6 ( l0l) 8 ,72  (101) -4,2

9 . Nagyszeben Sibiu 45'47',24"8', 400 l 880-1 972 662.9s 02\ 8,95 (93) -3.9



Tipus Referencia-
6llomr{s

Maximumok Minimumok Klimajelleg Eves 6tlagos
mennyisdg

(mm)

x Toulouse ry-v X-XI I-II VT_Vru atlanti-
szubmediteniin

600-700

x"ff Sarajevo V-VI IX-X I-I] XI-XI atlanti-
szubmediterr6n

750-900

xx" Vama V-VI XI VIII-D( pontus-
szubmediterrdn

550-650

BSx" Madrid V-(VD IX-X VII-VIII pontus-
szubmeditendn

400-500

f Warszawa-
Kiev

VI-VII-VN
VI-V[-VilI

I-II_ilI
r-[-m

X_XI-XII
(x)

eur6pai-
kontinent6lis

550-750

BSf Kisinev VI-Vil-VIII I_II-III X_XI-XN eur6pai-
kontinent6lis

400-500

Ft Ausburg v-x -(r-uD -(XI-Xil) szubatlanti-alpesi 800-900
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2. tilblilzat
Csapad6kj6r6si tipusok a K6rp6t-medenc6ben, Z,6lyomi 6s mtsai.

(1992,1997) nyom6n

A kis sz6mf besorolhatatlan 6veket kihagytuk, az ilbrdkon nem ttntettiik fel. A jobb dttekinthe-
t6s6g kedv66rt ki.il6n 6br6zoltuk a f6bb kl(majellegekhez tntoz6 csapaddkjdr6si tfpusokat.

V6gi.il a vegetdci6 t6rbeli eloszli4s6t magyaraz6 klimatikus jellemz6k feltdrdsdt a Gaussen-
Walter-f6le klimadiagramok segits6g6vel is elv6geztiik.

Eredm6nvek 6s 6rt6kel6stik

1. A csapad6k 6s a h6m6rs6klet dtlagai
Az l. titblilzatban (a7. 6,s 8. oszlopokban) szerepl6 6ves csapad6k- 6s h6m6rs6kleti 6tlagok

mdr mutatnak bizonyos trendeket. A medence mindk6t oldal6n igaz, hogy 6szakon tdbb a csa-
pad6k, 6s a h6m6rs6klet alacsonyabb, mint a d6li teri.ileteken. Hasonl6an, alacsonyabb iitlagos
csapad6kmennyis6gekr6l sz6molt be a kcizponti-d6lnyugati teriiletekr6l (Aranyosgy6res,
Baldzsfalva, Gyulafehlrvdr) Belozerov 6s Sorochovschi is. 12,281

Mind 5o6, mind Cstirds magasabb csapad6k-6tlagokat kdzdlt, a villtozdsok trendje viszont
azonos a most szdmoltakkal. [11,22]Knl6n6sen nagyokazelt€rlsek a 5o6 6ltal figyelembe
vett 19. sz. v6gi id6szakhoz k6pest (Marosv6s6rhelyen p6ld6ul 90 mm-rel kapott tobbet), ennek
oka, hogy egy viszonylag r6vid csapad6kosabb id6szak alapj6n sz6molt. A k6t szerzo 6ltal k6-
zolt h6m6rs6kleti adatok trendje szint6n azonos a most sz6molttal, de mindentitt alacsonyabb
egyedi 6rt6kekkel.

A r6szletesen vizsg6lt 6llom6sok mindegyikdn a nydr kozep6n (rinius-jriliusban) jelentkezo
csapad6k-maximum a jellemz6. A havi dtlagos csapad6k-eloszl6s az Erdllyi-medenc6ben min-
dentitt kiss6 aszimmetrikus, a nydri csapad6k-maximumot megelozo id6szak csapad6kai kiss6
alacsonyabbak, mint anydr v6gi-t6l eleji h6napok6i (1. 6bra). A havi 6tlagokat tekintve a Me-
dence csapad6kjdri{sa felttin6en egyvereti, az alacsonyabb 6s magasabb csapadlkdtlaglfi 6llomr{-
sok nem kiilonbdznek az 6ven belUli csapad6k eloszl6sa tekintet6ben. (A D6sakndni4l 6s Gyula-
feh6rv6rn6l megfigyelhet6 kism6rt6kti jriliusi 6tlag-csokken6s az itt rendelkez6sre 6116, viszony-
lag rovid adatsorok tulajdons6ga. A hosszri adatsoni 6llomdsokn6l (Marosv6si{rhely, D6s) azo-
nos 6vekre sz6molva szint6n megkaptuk ezt az 6tlag-csdkken6st.
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1.6bra. A vrzsgdlt kllmadllomdsok havr csapaddk-ftlagar

A havr h6m6rs6kleti dtlagokat kiszfmolva szmtdn az €v kozep6n ldthatluk a maximumokat,
az 6v ele16n 6s v6gdn a minimumokat. A gorbdk ltt sem teljesen sztmmetnkusak, az 6v eleje h-
degebb, nunt az 6v v6gt tdOszak (2.6bra).
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AZ ERDELYI-MEDENCE BIoKLIMAToL6GIAI JELLEMZESE

Az 6llom6sok 6tlagos havi h6m6rs6kletei, az 6ves 6tlagokhoz hasonl6an, szorosan dsszefiig-
genek a fdldrajzi elhelyezkeddssel (L . tdblilzat, 2. Sbra). A medence nyugati r6sz6n az 6ves 6tla-
gok 8,5 oC-r6l 9,'7 "C-ra n6nek D6st6l Gyulafeh6rvdrig. Beszterce 6s Nagyszeben kozott szin-
t6n megfigyelhet6 a noveked6s. A h6faktor nyugat-keleti ir6nyban kev6sb6 vSltozikmeg, mint a
csapaddk. P6ld6ul a nyugati 6s 6szaki D6sen: 633,6 mm, 8,5 oC, ugyanezen magassdgban kele-
ten, Beszterc6n6l: 688,1 mm, 8,35 oC. Hasonl6an Tord6n6l: 528,9 mm 6s 8,8 oC, vele szemben
keleten, Marosv6s6rhelyen: 600,6 mm,8,72 "C.

Az eddigiek szerint azErd1lyi-medenc6n beltil a csapad6k 6s a h6m6rs6klet 6rt6keinek 6tla-
gos 6ven beluli eloszlSsa meglehet6sen hasonl6nak trinik. Sz6mottev6 ktilonbs6gek 6s gradiens
jellegri vdltozdsok tapasztalhat6k viszont a konkr6t 6rt6kekben.

Kdppen a janu6ri h6m6rs6kletikdz6p6rt6k szerinti -3 oC-os izotermdt fontos ndv6nyfoldraj-
zihatfirvonalnak talillta a hideg tehi, kontinentdlis tertiletek elhatdroldsdra. [15] Eszerint meg-
ki.ilonboztette az enyhe teh.i,,C" (6tlag -3 oC felett, vagy azzal azonos) 6s a hideg telti,p" (6t-
lag -3 oC alatt) 6veket. Az Erd6lyi-medence 6llomdsai az ut6bbi tipushoz tartoznak (I. tlblilzat
utols6 oszlopa). (Walter 6s Borhidi szerint a kontinent6lis, hideg telii terUletek lehati{rolilsilra
m6g alkalmasabb a -2 oC-os janur{ri izoterma. AzErdllyi-medence eszerint is kontinent6lis-hi-
deg telti. [5, 30]) Mdr Z6lyomi leirta, hogy a K6rp6rmedenc6t 6szakr6l hati{rol6 Koz6phegysdg
kdzponti r1szdn, a Duna vonaldban hriz6dik a k6t tipus hatdrvonala, 6szaknak 6s keletnek a hi-
deg telti D-tfpusri 6vek domin6lnak. t31l A csapad6kj6rds kontinentdlis jelleg6nek er6sod6s6-
vel, a t6li h6m6rs6klet csokken6sdvel p6rhuzamosan a veget6ci6 is mind er6sebb kontinent6lis
jellegeket mutat. Ez atendencia folytat6dik tov6bb a most vizsgillt tertileten is,

Bacs6 a t(pusos pusztai (sztyepp-) 6ghajlat fontos jellemz6jek6nt emliti a kora ny6ri csapa-
d6kmaximum utdn jelentkez6 csapad6khi6nyos 6s egyben igen meleg id6szakot, valamint a hi-
deg 6s sziraz teleket. tll A ny6r dereka 6s a kora 6sz szSrazabb atavaszndl - kora nyinnil. Az
l. 6s 2. 6brdk gorb6it tekintve ez terulettinkon eg6szen m6sk6ppen alakul. Itt a korany6r csapa-
d6kosabb, mint a kora6sz, 6s a szeptemberi visszaes6st6l kezd6d6en is magasabbak a havi csa-
pad6kok, mint az 6v elej6n. A Walter 6ltal a keleti kontinent6lis erd6ssztyepp tertilet6re sz6molt
6ves h6m6rs6kleti 6s csapad6k6tlagokban is megmutatkozik a ktilonbs6g azErd6lyi-medenc6-
hez k6pest (pl. dszakkelet fel6: Harkov (Harkiv): 507 mm, 7 oC, Voronyezs: 480 mm,5,6 oC,

Tambov: 503 mm, 4,7 oC). 
[30] A kelet-eur6pai erd6ssztyeppen tehdt mindk€t tdnyezb alacso-

nyabb iltlagai jellemz6ek, amelyek mell6 jdrulnak mdg az igen hideg telek is. Ezek alapj1n az
Erd6lyi-medence klimdja kev6sb6 kontinentdlis, kev6sb6 sz6ls6s6ges, mint a keleti erd6ssztyep-
p6, 6s 6tmeneti tulajdons6gokkal bir aKdrpdt-medence bels6bb t6rs6gei fel6.

Az Erd€lyi-medenc6n beltil tapas ztalt csapad6k6rtdk-ki.ilonbs6gek (6szakr6l d6lnek, illetve
nyugatr6l keletnek) a Szigethegyseg es66rny6k6val magyardzhat6k meg. Erre a t€milval foglal-
koz6 kor6bbi szerzilk nagy r6sze felhivta a figyelmet. Kiildnosen 6rdekes Csriros munk6ja,
amelyben r6szletesen 6rt6keli a Szigethegys6g 6ghajlati viszonyait. Az €v tflnyom6 r6,sz6ben
nyugat fel6l 6rkez6 nedves l6gtdmegek a 80G-1000 m6teres magassdgf gerincek hat6sdra meg-
emelkednek, csapad6kuk jelent6s r6sze a hegys6g nyugati 6s kozponti r6,sz€n ki is hullik. (/v:o-
nos magassdgban a keleti r6szeken 2-300 mm-rel kevesebb csapad6k mdrhet6.) Ez okozza,
hogy a hegys6g d6lkeleti r€,szdn id6r6l-id6re f6n jellegi az 6,ghajlat, amely akdr 1000 m kdriili
magassdgokban is dombvid6ki jellegti sz1'razsdgtrn6 ndvdnyzet kialakul6s6hoz vezet. Ez a sz6l-
6s csapad6k-le6rny6kol6 hat6s azErdllyi-medence Himiljdt alapvet6en befolydsolja. Ennek k6-
vetkezm6nye a tertilet nyugati r6sz6nek nagyobb csapad6kszeg6nys6ge, amely f6k6nt a meleg
d6lebbi terUleteken form6lja jelent6sen a vegetdci6t. ll2l
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70 KUN ANDRAS, RUPRECHTESZTER, SZAB6 ANNA

Az iltlagok szintj6n jelentkez6, esetleg kicsiny elt6r6sek az eredeti adatokon sz6molt elosz-
l6sokat tekintve nagy kUlonbs6gekk6nt jelenhetnek meg, amint azt a kordbbi bioklimatol6giai
munkdkb6l tudjuk. f4, 5, 32,341 Nem mindegy ugyanis, hogy adott mennyis6gi csapadlk az 6v
mely id6szak6ban hullik, milyen id6tartamri, illet6leg meleg vagy hideg-e a szinaz peri6dus stb.
K6rd6s az is, hogy a szdraz, illet6leg nedves teny6szid6szakf 6vek milyen srirtis6ggel mutatkoz-
nak. Az ilyen kuldnbs6geket az iltlagok elfedik, m6rpedig ezek 6ppen elegend6ek lehetnek ah-
hoz, hogy hat6sukra nagym6rt6kben v6ltozzon a klfmdnak a ndv6nytakar6ra gyakorolt hat6sa.

2. A csapad6k 6s a h6m6rs6klet 6vek kiiziitti 6s 6ven beliili eloszldsai
A csapad6kmennyis6g 6vek kdzotti eloszl6sa szeml6letessd teszi azokat a r6gi6n beltili elt6-

r6seket, amelyek az eddigi 6tlagol6sok alapj6n r6szben m6r megmutatkoztak (3. Sbra). Kdrvo-
nalazza mind a kelet-nyugati tertiletek kiildnbs6geit, mind az 6szak-d6li ir6nyf gradienseket. A
nyugati teri.ileteken d6l fel6 folyamatosan n6 az 550 mm-n6l alacsonyabb csapad6kmennyis6gti
6vek r6szesed6se. A zdrt tide erd6k z6n6j5ra jellemz6 (550 mm feletti) csapad6kmennyisdgek
helyett fokozatosan a tdlgyesek z6ndjdra jellemz6 csapaddkmennyis6g v6lik uralkod6v6. A ha-
t6r eszerint Kolozsvdr kcirnydk6n van, amint azt mdr 5o6 is felt1telezte. l22l Ett6l d6lre n6
50%o-osn6l magasabbra a t6lgyesek6,s az erd6ssztyepp z6ndj6ra jellemz<i 6vek (550 mm-n61ala-
csonyabb csapad6kmennyis6gti 6vek) r6sze'sed6se. S6rm6sn6l (aMezbs6g kdzponti r6gi6j6ban)
6s GyulafehdrvfunSl (d6lebbre) ki.ilonosen magas a 450 mm-n6l alacsonyabb 6ves csapad6kok
r6szesed6se. Ezek a t6rs6gek tehdt m6r er6s erd6ssztyepp jelleget mutatnak ebb6l a szempont-
b6l. A keleti oldalon d6lnek haladva el6bb n6, majd csdkken az 550 mm-n6l'kisebb csapad6kf
6vek r6szesed6se, a legnagyobb,4}Vo-os r6szesed6s Marosvds6rhelyn6l ad6dott. A 450 mm-n6l
kevesebb csapad6kri (erd6ssztyepp) 6vek r6szesed6se a medence kdzponti 6s d6lnyugati r6sz6n,
a Szigethegys6g es66rny6k6ban 6ri el maximumdt. Eszerint S6rm6sn6l (27Vo), Aranyosgy6res-
n6l (30Vo) 6s Gyulafeh6rv6rn6l (I9Vo) mutathat6 ki sz6mottev6 erd6ssztyepp-jelleg (3. 6bra).
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AZ ERDELYI.MEDENCE BIoKLIMAToL6GIAI JELLEMZESE

Az elemz1s alapjdn az Erd1lyi-medence legnagyobb r6sze a zSrt erd6k z6nij{thoz tartozik.
Kiv6telt ez al6l az es66rny6ki, nyugati 6s d6lnyugati teriiletek jelentenek. KolozsvdrnSl €s
Tord6n6l mdr aszdraz tcilgyesek zSndjdra jellemz6 6vek a meghat6roz6bbak (6tmeneti z6na). A
Mez6s6g belsej6ben (Sdrm6s) 6s att6l d6lre, Aranyosgy6resn6l 6s Gyulafehlrvdrnill a leger6-
sebb az erd6ssztyepp-jelleg. Ebben a r6gi6ban m6r er6sen domin6lnak a szilraz tdlgyesek 6s az
erd6ssztyeppek z6n6j fua jellemz6 6vek, de a 450 mm alatti csapad6kmennyis6gii 6vek r6szese-
d6se itt sem l6pi tl(,l a35%o-ot

N IX-XI

I VI-VIII

@ UI-V

tl KI-II

Torda qulaf. Beszterce Marosv. Naryv.

6llorn'{s

4. 6bra. Negyeddves (dvszakos) csapaddk-ritla gok az Erddlyi-medencdben.

A negyed6ves dtlagokat cisszehasonlitva a t6li (XII-II) csapad6k mindeni.itt a legalacso-
nyabb, vagyis 6ppen az 6v leghidegebb id6szak6ban (kontinent6lis jelleg). D6l fel6 haladva
egyre inkdbb csOkkennek a mennyis6gek, mind nyugaton, mind keleten. A tavaszi (III-V) csa-
pad6kdtlagok a medence kozponti 6s nyugati r6szein alacsonyabbak, d6li ir6nyban a mennyis6-
gek n6nek. Ugyanezt a villtozdst mutatj6k a nydri (VI-V[I) csapad6k fitlagai is. Az 6szi (IX-
XI) csapad6k a t6lin6l kiss6 magasabb, a tertilet 6szaki tertiletein megkdzeliti a tavaszi 6tlago-
kat, d6li irdnyban lecsdkken, mennyis6ge egyre ink6bb kdzeliti a tdli minimum6t (4. 6bra). A
negyed6ves 6tlagok alapj6n kimondhat6 tehdt, hogy az Erd6lyi-medence nyugati r6,sz6n szdmi-
tott alacsony 6ves csapad6kdtlagok a minden 6vszakban alacsonyabb mennyis6gekb6l ad6dnak.
Ldthat6 az is, hogy a mindeni.itt egys6gesen magas nydri (VI-VIII) dtlagok mellett a tertilet
1szaki r6sz6n (D6s, D6sakna) mutatkoznak a legkisebb kiildnbs6gek az 6vszakos dtlagok kdzott.
Ez aztjelzi, hogy itt a leginkribb kiegyenlitett a csapad6k 6ven beliili jdrdsa. D6l fel6 haladva a
medence nyugati 6s kciz6ps6 r6szein minden 6vszakban a legkevesebb a csapad6k, 6s emellett
az 1vszakok kozOtti ktilcinbs6gek is relative nagyobb6 v6lnak. A keletebbi 6s d6lebbi teri,ilete-
ken n6nek az 6ves 6s 6vszakos 6tlagok, de az 6vszakok kcizotti kiilcinbs6gek nagyobbak, mint
6szakon. A negyed6ves dtlagok alapjdn tehdt az ad6dik, hogy azErdllyi-medence 6szaki r6,sze
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j6 csapaddk ell4tottsrigf 6s a legink6bb kiegyenlitett, d6lnek csokkennek, majd n6nek az 6ves
6tlagok, de az €ven beluli eloszli4s mindv6gig kiegyenlitetlenebb marad.

A csapad6kjSr6si tipusokat (2. titblSzat) vizsg6lva az tinik ki, hogy a Medenc6t a kontinen-
t6lis, valamint az atlanti- 6s pontus-szubmediterr6n klimahatSsok egyardnt 6rik (5., 6. 6bra).
Ezek teriiletenk6nti r6szesed6s6nek meghatdrozdsa alapj6n vdrhat5 a csapad6kj 6rds vegetdci6ra
gyakorolt hati4s:{nak kimutat6sa.

lffiVo

907o

807o

707o l f f

tr f+BSf

E BSx'+x"+xx"
+x'fi

r{llornr{s

5. 5bra. Csapad6kjdr6si tipusok rdszeseddsei az Erddlyi-rnedence klimadllomdsain I.

Az 5. 6,brdn a legf6bb tipusokat vontuk ossze. A nydr kdzepi csapad6kmaximumf eur6pai-
kontinenti{lis (f 6s BSf) 6vek egyi.ittes rdszardnya mindeniitt uralkod6. Ez egybevdg az L dbrdn
bemutatottakkal. A medence csapad6kji4r6sa eszerint is alapvet6en kontinent6lis, minden 6llo-
miisn6l a legjellemzobbek a nydri csapad6kmaximumok. Egytittesen ndzve a szubmediterrdn
(tavaszi 6s 6szi, kett6s csapaddkmaximum) tipusri 6veket (BSx", x", xx" 6s x"ff) az ad6dik,
hogy az 6szakabbi r6gi6ban r6szesed6sik20Vo, vagy afdldtti. Ddst6l d6lre Sdrm6s vonal6ig fi-
gyelheto meg ez a jelens6g, illet6leg a medence keleti r6sz6n a leglszakabbi Beszterc6n6l. En-
nek oka minden val6szimis6g szerint az, hogy a tavasszal 6s 6sszel gyakoriv6 vdl6 d6lnyugati
irr{nyb6l lrkezo szelek (t6len 6s ny6ron szinte csak nyugati, ritk6bban 6szaknyugati a szllirdny,
vci. Cstir0s 1981) sz|llitjdk azokat az es6ket, amelyek a kett6s maximumot okozz6k. A hegys6g
es6i{rny6ki4ban, illetve a medence keleti fel6ben ez ahatds gyeng6n 6rv6nyestil, ott szitrazabbak
a tavaszok, de m6g ink6bb az 6szi h6napok (vo. 3. 6bra), ott ezek az 6vek legink6bb kontinentil-
lis sztyepp (BSf) 6vekk6nt jelentkeznek. A szubatlanti-alpesi (ff), igen nagy csapad6kf 6vek a
medence k6zponti rdsz€n hi6nyoznak, r6szesed6stik csak 6szakon 6s keleten mutathat6 ki, de itt
is al6rendelt.

Egy m6sik tipusri 6sszevon6st is alkalmaztunk: a sztyepplvek (BSf, BSx"), valamint a nagy
csapad6kri 6vek (x"ff, ff) r6szesed6seit vizsgSljuk az egy6b tipusokhoz viszonyftva (6. 6bra). Az
alacsony csapad6kri sztyepp6vek (BSl BSx") r6szesed6se a medence nyugati rdsz€ben,6szak-
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AZ ERDELYI-MEDENCE BIOKLIMATOLOGIAI JELLEMZESE

16l haladva d6li ir6nyban, erSsen megndvekszik. A ny6ri szdrazsdggal jellemezheto

szubmediterrdn 6vek (x" 6s xx") rdszardnya ugyanebben az irl'nyban csdkken. A tertilet keleti
szdrnyltban a sztyepplvek 6s szubmediterrdn 6vek r6szesed6se egyar{,nt alacsony marad, a nagy

csapad6kri (ff 6s x"ff) 6vek r6szesed6se legink6bb 6szakon 6s keleten figyelhet6 meg, de nem

tril szi4mottev6. A kontinenti4lis (0 6vek r6szesed6se mindv6gig 6s mindeniitt magas. Azonos
tendencia mutatkozik tehdt a3. 6brdn l6that6val.

Az Erd6lyi-medenc6ben is uralkod6 ny6ri (szdrazflldi tipusri) csapad6kmaximumf, a vege-

tdci6 szdmdra eg€sz 6vben megfelel6 mennyis6gti csapad6kot ad6 6veket m6r Koppen megkU-
lonbdztette, 6s klima-osztillyozdsdban az ,,f' jelzdssel l6tta el. U5lZ6lyomi 6s munkatdrsai ezt
a tfpust eur6pai-kontinentdlis csapad6kjrirdsi tfpusk6nt jellemezt6k. [33] A Kr{rp6rmedence bel-

s6 r6gi6inak csapad6kj firdsdt elemezve Z6lyomi 6s Borhidi rs azt tal6lt6k, hogy 6szaknak 6s ke-
letnek haladva az f-6vek gyakoris6ga monoton n0vekszik, aMagyar Alfold 6szakkeleti r6sz6n
r6szesed6se n6hol megkdzeliti a 407o-ot. 15, 32,33,341
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6. 6bra. Csapaddkj6r6si tfpusok rdszeseddsei az Erd6lyi-medence klima6llom6sain II.

A fenti r4br6kon megjelenftett eredm6nyek azt mutatjdk, hogy az Erd6lyi-medenc6ben d6l fe-
16 haladva (a Szigethegysdg es66rny6k6nak ,,m6lytil6s6vel") a csapad6kj6r6s jellege alapvetoen
vdltozik meg. A b6vebb csapad6kri (750-900 mm) szubatlanti-alpesi 6s atlanti-szubmediterr6n
(fl x"f| 6vek gyakoris6ga jelent6sen lecsdkken, ellent6tben a csapad6kos nyarf, de kisebb
osszcsapad6kf f 6vekkel, amelyek r6szesed6se a tertileten beltil alig vlltozik. Ezekkel szemben
igen nagy villtozdst mutatnak a sz6raz, csapad6khidnyos (400-500 mrfi; sztyepp6vek (BSf 6s
BSx"), amelyek gyakorisrlgdnak kiugr6an magas 6rt6knciveked6se figyelhet6 meg d6l fel6. Ki.i-
ldndsen a BSf 6vek, 6s f6k6nt a medence nyugati fel6n mutatnak nagy ndveked6st (D6s: 9,97o,
Kolozsvdr: I4,3Vo, Sdrmi{s: 26,6Vo, Torda: 39,6Vo, Gyulafeh6rvdr: 38,lvo), ez a kontinent6lis
sztyeppklima hat6s6nak regiondlis er6s6d6sdre utal a teri.ileten. A keleti r6szeken - annak a Me-
zoslgre es6 tertilet6n - kisebb m6rt6kti a ndveked6s d6li ir6nyban, 6s a nyugati oldal azonos
fIldrajzi sz6less6gn6l tal6lhat6 6llomdsok6n6l tobbnyire alacsonyabbak az 6rt6kek (Beszterce

5,4Vo, Nagyszeben 5,8Vo). A Marosvdsilrhelyn6l tapasztalt lTVo-os r6szesed6s oka val6szfntileg
m6r nem a Szigethegys6g es66rny6ka, hanem egy jellegzetes medence-hat6s.
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1. t6rk6p. A konhnentdhs sztyeppdvek (BSf) gyakonsdga az Erddly-medencdben

Osztds 70Vo alatfi,lO-25Vo,25-35Vo,35% felettt gyakonsdg Allomdsok. I Dds, 2 Ddsakna, 3 Kolozsvdr,
4 Sdrmds. 5 Torda,6 Gyulafehdrv6r, T Beszterce, 8 Marosvds6rhely,9 Nagyszeben, l0 AranyosgyCres,

ll Nagyenyed,,l2 Balilzsfalva, 13 Sz6szsebes. 14 Szabdd, 15 Marosugra, 16 Medgyes

Ezek az eredmdnyek rs al6tdmasztJdk azt a kordbbr meg6llapit6st, hogy az Erddlyt-medence
klimdla alapvet6en eur6pal-kontrnentdhs klima, de emellett feltdrtuk azt ts, hogy lelent6sen 6r-
vdnyesiil a kontrnent6hs sztyeppklfma hat6sa rs. Ez a k6t f6lelleg saJ6tos m6don kombin6l6dva
alakftla kr a 16916 csapad6kl6rr{s6t. A bevezet6ben feltett k6rd6sunkre vlsszat6rve az eredetr no-
v€nyzetet legrnkdbb meghat6roz6 egy* f6 tulajdons6gnak ftt azt tartJuk, hogy a csapad6khr6-
nyos 6vek mrlyen m6rt6kben mutatkoznak. Olyan gradienseket ts ktmutattunk, amelyek mentdn
ez a plleg l6nyeg6t tekrntve v6ltozrk meg: d6l fel6 haladva a zdrt erd6kre jellemz6 6rtdkekt6l az
erd6ssztyeppre lellemz6 6rt6krg Jut el.
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Az 6rtdkel€s szempontjdb6l drdekes pdrhuzam mutathat6 ki a Magyar Alfolddel. A K6rprit-
medence bens6bb teriiletein ugyanis hasonl6 6tmenetet taldlunk, ott azonban az alacsony csapa-
d6kri sztyepp6veknek az er6s nydr kdzepi sztrazsdggal jellemzett tipusa (BSx", a Duna-Tisza
kdz6n r6szesed6se a 2}Vo-ot is meghaladja) vr{lik uralkod6v6. F6k6nt ezzel, a szubmediterrdn
sztyeppklfma hat6s6val magyarSzhat6, hogy az Alfdld kdzponti tertileteinek klfmazon6lis no-
vlnyzete a szubmediterrdn erdSssztyepp. 16, 17 ,331 A kontinentdlis sztyepp6v (BSf) a magyar-
orszigr teriileteken al6rendelt. Az Alfolddn 5-I0Vo kdzdtt r6szesedik, 6szakkelet fel6 kiss6 gya-
koribbd vdlik. Az Erd6lyi-medenc6b en ez az 6rt6k 5-55 Vo kdzdtti (ut6bbi 6rt6k Aranyosgy6res-
n6l), ami a kontinentdlis sztyeppklima jelent6s er6sod6s6t mutatja. Tov6bb folytatva az 6ssze-
hasonlft6st az Erdllyi-medence 6s az Alfold h6m6rs6kleteiben is jelent6s ktildnbs6gek mutat-
koznak. Az L tSblSzatban kdzolt h6m6rs6kleti 6tlagok hrivosebbnek mutatjdk ezt a tertiletet.
Kiildndsen a t6li id6szak mutat alacsony 6rt6keket. Az Erdfllyi-medence tengerszint feletti ma-
gassdga nagyobb (20(u--70O m, mfg az alfoldi tdjak tflnyomSr6szt 100 m alattiak, magassdguk
ritk6n kozel(ti meg a 150 m-t), ez lehet a hrivdsebb klima egyik oka. Szint6n igen fontos t6nye-
z6k a nagy magass6gri hegyek kozelsdge 6s az Erddlyi-medence d6l fel6 valS zdrtsdga. Tehdt,
ahogyan azt mdr 5o6 is leirta, azErd6lyi-medence hrivdsebb 6s nedvesebb is az Alfoldn6l. [22]

A csapad6keloszlds k6ts6gtelentil mutat olyan jellegeket, amelyek kedveznek az erdbs-
sztyepp kialakul6sdnak a r6gi6 nyugati 6s d6li r6sz6n. A h6m6rs6klet itt azonban htivdsebb
(tdbbnyire 1, de n6hol 1,5 oC-kal is), a csapad6k6tlagok pedig magasabbak. A f6 k6rd6s ezutfln
m6r az, hogy a csapad6k 6s a h6m6rs6klet egyiittes alakuli4sa lehet6v6 teszi-e azErd6lyi-meden-
c6ben az erd6ssztyepp (esetleg a sztyepp) mint klimatikus nov6nyzet megjelen6sdt, vagy ezek
csak mint lok6lis, mikroklimatikus lslvagy edafikus tipusok jelenhetnek meg?

3. Az Erd6lyi-medence 6ghajlata a klfmadiagramok alapj6n
A klimadiagramokon csak a jelenlegi k6rd6seink szempontj6b6l fontos tulajdonsdgokat tUn-

tetttik fel, ezeken a fels6 folytonos vonal a havi dtlagos csapad6kok gorb6je (mm), az als6 foly-
tonos vonal az fitlagos havi h6m6rs6kleti gdrbe ("C), a szaggatott vonal pedig a havi 6tlagcsapad6-
kok 1/3-r{t mutatja (7. Sbra). Ut6bbi a Szeljanyinov-f6le hidrotermikus h6nyados (Qh) grafikus
megjelenit6se. [5, 30] Amennyiben a Qh= 0,7-1,0: szemiarid klima - amelyre sztyepp vegetdci6
jellemz6 -, ha Qh 6rt6ke 1,0, vagy kev6ssel az alatti, abban az esetben szemihumid klim6r6l, er-
d6ssztyepp-veget6ci6r6l, ha Qh = 1,0-1,5: humid klima, 25rt erd6vegetdci6r6l besz6lhettink.
Mindez a klimadiagramon fgy jelenik meg, hogy ahol a csapad6k6tlagok Il3-6nak (szaggatott)
gorb6je el6ri, vagy lefel6 6tl6pi a h6m6rs6kleti g6rb6t, ott a klima szemihumid-szemiarid.

A 7 . Sbra rlszitbrdi kciz6tt mdr a rdvid adatsorokkal rendelkez6 i{llomdsokat is felttintetttik,
mert bdr itt az eredm6ny bizonytalanabb, m6gis igen sokat el6rul a tertilet bels6 v6ltozatoss6g6-
16l. Ebben a tekintetben az 6llom6sok h6rom nagy csoportba oszthat6k. Az els6 csoporthoz
D6s, Beszterce, Kolozsvdr, Marosv6sdrhely,Balilzsfalva, Medgyes 6s Nagyszeben tartozik. KO-
zos jellemzdji.ik, hogy a havi dtlagcsapad6kok harmad6nak gorb6je csak megkbzeliti, vagy €pp-
hogy el6ri a h6m6rs6kleti gdrb6t. Ez mindeniitt szeptemberben ad6dik, teh6t mindossze egy ro-
vid id6szakban, 6sszel. A kcivetkez6 6llom6sok, igy S6rmds, Szab6d, Torda, Aranyosgy6res,
Nagyenyed, Marosugra €,s Szdszsebes mfu k6t h6napon 6t mutatj6k az erd6ssztyepp-jelleget,
bdr szint6n igen gyeng6n (6ppen csak osszesimulnak, vagy metszik egym6st a gorb6k), minde-
ni.itt ny6r v6g6n - 6sz elej6n. Kiz6r6lag Gyulafeh6rv6rn6l figyelhettink meg h6rom h6napos
szemihumid-szemiarid peri6dust, m6gpedig jriliust6l szeptember v6g1ig. Alegaszillyosabb id6-
szak itt is a szeptember, Qh 6rt6ke ekkor 0,73, amely mdr a szemiarid klimdra (sztyepp veget6-
ci6) jellemz6. A Csriros 6ltal aMez6s6,gr6l kdzdlt klimadiagramokon (Marosv6sdrhely, Torda,
Aranyosgy6res) a most sz6mitottal azonos h6napokban tal6ljuk a szemihumid id6szakokat. [11]
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t. fEs
tsdms 216; craps 633,6; hom:8,5

8. Marosv6sdrhely
tszfm:367; 6ap:600,6; hom: E,72

9. l{rgyszebon
tsztm:400; €ap:662,9; hom: E,gli

5. Torda
tsztm: 302; csap: 528,9; hom: 8,8

7. Beaztorcs
tszf m: 3llil; csap:6EE,1; hom: E,35

12. &l6zrlalva
lszfms 255; caap:574,9; hom:9F

4. Sdrmds
tsztm: 422; csap: 539,2; hom: 8,7

10. Aranyosgy6res
tsrtm: 279; c!ap:523,05; hom: E,6
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3. lGloz.vdr
trzf m: 353; ce ap:615,2; homs E,35
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18. Medgy€r
tlztm: 266; 6.p: 610,4; hom: 9,4
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tszfm : 407; csap: 600,1 ; hom : 8,72

11.l€gysnyed
tszfm: 227; csap: 549,7; hom: 9,7
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6. Gyulafoh6rrdr
tsztm: 186; c,sap: 520,2; hom: 9,7
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7. 6bra. Az Erddlyi-medence dllomdsainak klfmadiagramjai

Fels6 folytonos vonal: havi 6tlagcsapaddk (mm); als6 folytonos vonal: dtlagos havi h6mdrsdklet ('C),
szaggatott vonal: havi dtlagcsapad€k ll3-6nak gOrbdje
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4. lrz Erd6lyi-medence bioklimatol6giai jellemz6se
Az eddig elmondottak alapjrin m6r megkis6relhetjtik azErdllyi-medence f6bb bioklimatol6-

giai jellemz6inek leirdsdt. A tertilet a klfmajelleg szempontjdb6l hdrom f6 r€szre oszthat6.
Eszaki 6s keleti r€szein humid a klima, amely j6l fejlett erd6takar6 kialakul6s6t teszi lehet6v6,
ez a keleti oldalon v6gig, d6lnek haladva is megfigyelhet6. A Szigethegys6g es66rny6kdbal6p-
ve a nyugati oldalon 6s a medence kdzepe fel6 egy mind szl'razabb-melegebb z6na l6that5,
amelyben ny6r v€g1n 6s 6sszel egy aszillyos id6szak a jellemz6. Az aszilly itt olyan k6s6n (a ve-
getdci6s peri6dus v6g6n) jelentkezik, hogy emiatt a klfma m6g nem egy6rtelmrien szemihumid,
hanem 6tmeneti a humid 6s szemihumid kdzdtt. Ez teh6t az etdo- 6s erd6ssztyepp klfmdk 6tme-
neti z6n6jdnak bizonyul. A sztyepp6vek r6szesed6se 6s a klimadiagramok alapj6n szemihumid-
szemiarid klim6jrinak csak a medence d6li es66rny6ki 6s kozponti r6,sze ad6dik, ahol mfu ny6-
ron is aszillyba hajl6, illetve asz6lyos id6szakok vannak. Itt a klfma alapj6n az erdlssztyepp-ve-
getdci6 a zondlis. Az eddigiekben kimutatott klimatikus tulajdons6gok alapjdn elk6szitettiik az
Erd6lyi-medence Himazondlis ndv6nyzeti t6rk6p6t (2. terkeil.

2. t6rk6p. Az Erddlyi-medence klimazon6lis veget6ci6tdrk6pe.

A 400 m-ndl magasabb hegyldbi 6s hegys6gi tertiletek sziirke foltkdnt jelennek meg. Jelmagyardzat',W - zrirt, iide
erd6k teriilete (Wald), W-WS - zirt erd6k, kevert tdlgyesek 6s felnyfl6 szdrazerdlk tertilete (Wald-Waldsteppe), WS -

felnyil6 szfuazerdilk ds sztyeppek teriilete (Waldsteppe)
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A r6rk6p a fentebb bemutatott klimatikus tulajdonsdgok alapj6n k6sztilt, vagyis mintegy el6-

rejelz6se annak, hogy az Erd6lyi-medenc6ben klimatikusan mely f6bb veget6ci6tfpusok jelen-

hetnek meg zon6lisan 6s potenci6lisan. Nem veheti figyelembe azokat a lok6lis elt6r6seket,

amelyeket els6sorban a domborz ati t1nyezok (lejt6k, suvad6sok, edafikus szigetek, hegyl6bi ha-

t6s), valamint az emberi tdjhasznilat okozott. A lok6lis elt6r6sek kovetkezmlnye, hogy nyilviln-

val6an m€,g a klimatikusan zdrt erd6nek ad6d6 r6gi6ban is vannak 6si pusztai foltok, azonban

itt leginkr{bb a domborzatrlag indokolt r6szeken. [8, 20] T6rk6pUnk azt jelzi, hogy a pusztai

gyepek megjelen6si val6szfntisdge, potenci6lis kiterjed6se n6, valamint az erd6k felnyfldsa 6s

let6rpi.il6se fokoz6dik a Medence d6li 6s nyugati r6szein.
Az ember 6ltal 6sid6k 6ta haszn6lt t6j eredeti ndv6nyzete ut6ni kutat6shoz a klimatikus tu-

lajdons6gok t6rk6pi 6brdzol6sa mellett legink6bb a maradv6ny veget6ci6tdred6kek vizsg[latdt

hfvhatjuk segits6gtil. Most csak egy rdvid, florisztikai-nov6nyfoldrajzi szempontf bemutat6sra

szoritkozhatunk. I942-es dolgozatr{ban 5o6 Rezs6 felsorolta, 6s r6szben t6rk6pen is kozcilte az

Erd6lyi-medence reliktum 6s bennszi.ilott nov6nyfajainak elterjed6s6t. 123) T6rk6peit 6tn6zve

19 olyan fajt tal6ltunk, amelyek szinte krz6r6lag a sztyeppr6teken 6s felnyil5 szdtaz gyepekben

616 n6v6nyek (a szikeseken el6fordul6kat most kihagytuk). Hogyha elfogadjuk, hogy a sztyep-

pek reliktumai 6s bennszi.ilottjei nagyobb val6sziniis6ggel jelennek meg az 6si sztyepp 6llom6-

nyokban, mint a mdsodlagos gyepekben (a megfigyel6sek szerint ez szinte kiz6t6lagos), akkor

ezen fajok elterjed6se egyben az 6si sztyeppek el6fordul6s6t is mutatja. Az arca-vrzsg6latok ar-

ra vezettek, hogy a 19 ndv6nyfajb6l 14-16l mondhat6 el, hogy a t6rs6gen beli.il szinte kizdr6lag

annak kdzponti-nyugati 6s d6lnyugati szeg6ly6n fordul el6 (pl. Iris humilis, Adonis volgensis,

Astragalus pdterfii, Peucedanum tauricum, Nepeta ucranica, Centaurea trinervia). A tovdbbi 5

n6v6ny mindegyike szint6n el6fordul a medenc6nek ezen a rdszln (pl. Crambe tataria, Salvia

nutans, Cephalaria radiata). Ez egybev6g a erd6ssztyepp-vegetdci6 hat6rvonalaira vonatkozS

meg6llapit6sunkkal, amely szerint a medence nyugati 6s d6lnyugati rlszdn az erdossztyepp, ille-

toleg az erd6- 6s sztyepfoltok mozaikja jelenti a klimazon6lis nov6nytakar6t. Ebben a tekintet-

ben szint6n tov6bbi terepi kutatdsok sztiks6gesek.
Megegyezziik, hogy a nagy eur6pai programok keret6ben k6sztilt potenci6lis ndv6nyzeti

t6rk6peker tekintve a mi eredm6nyeinkkel n6mileg ellenkez6 felfog6ssal taldlkozunk. Niklfeld

t6rk6p6n p6ld6ul azErdllyi-medence jelent6s r6sze mint htiv6s-kontinentdlis erd6ssztyepp sze-

repel. [18] Ezen beliil k6t fd tipust illlapit meg. Egy tid6bb tipust (melyet a Quercus robur 6s

Carpinus betulus domin6l, Q. petraea n6lkiil), ez tal6lhat6 a Marost6l d6lre, illetve a Medence

k6z6ps6 r6sz6t6l keletre. A m6sik, szdrazabb tipus a Szigethegys6g es6drnydkdban, valamint

d6lre a Marosig 6s a kdz6pvonalt6l nyugatra helyezkedik el (ez Quercus petraea, Q. robur,

Carpinus betulus, Acer campestre 6ltal domin6lt tfpus). Ez a megkdzelitls nem alapjaiban el-

lentmond6, azonban a k6s6bbiekben pontositdsra szorul. A k6zelmfltban megjelent Eur6pa

veget6ci6t6rk6pe a Medence nagy rdszdn, igy kozponti, keleti 6s d6li tertiletein, egyfalta kevert

tolgyest jeldl (Quercus robur, Q. petraea, Acer tataricum fafaj- 6s Helleborus purpurascens,

Melampyrum bihariense l6gysz6rf kombin6ci6val!). Az lszaki 6s nyugati peremi r6szeken a

gyertydnos-tolgyes trinik fel (Carpinus betulus, Quercus petraea). t3l A veget6ci6 ilyen t6rk6pi

elrendez6se teljes ellentmondi{sban van a klimatikus viszonyok alapj6n taldltakkal (6ppen az

es66rny6ki, legszdrazabb r6szen van az iide erd6, a kevert tolgyes pedig egyatdnt megvan a

k6zponti 6s a keleti, kev6sb6 szdraz r6gi6ban). Ezek az ellentmond6sok is azttdmasztjdk al6,

hogy a tertilet nov6nytakar6jilnak alaposabb feltdrdsa fontos 6s id6szeni feladat'
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Osszefoglal6s

Az Erd6lyi-medence 6s az annak jelent6s r6sz6t kitev6 Mez6s6g ma jobbiira f6tlan t6rs6g. A
medence szllei fel6 haladva minden ir6nyban gyakoribbakkd 6s nagyobbakkd vtlnak az erdo-
foltok, de a kozponti r6szeken is tali{lunk kisebb-nagyobb maradv6nyokat. 5o6 Rezs6 mi{r
1927-ben, az erdei ndv6nyfajok 6ltal6nos elterjedts6ge mellett a klima jellemz6inek ismeret6-
ben is c6folta az eredeti teljes erd6tlens6g hipot6zis6t, 6s megdllapftotta, hogy a potencii{lis no-
vlnyzet erd6, illetve erd6ssztyepp. Elm6lete szerint az erd6ssztyepp erd6foltjai koz6tt tah{lhat6
sztyeppeken 6s felny(lt erd6foltjaiban, valamint a meredek oldalak, suvad6sok felnyfl6 gyepjei-
ben maradtak fenn - a Kilrpdt-medencdben egyediil6ll6an nagy szdmban - a kelet-eur6pai
sztyeppz6ni{val kdzds 6si sztyeppfajok, 6s itt j6hettek l6tre az Erd€lyt-medence bennsztildtt
sztyeppfajai.

Munk6nkban a csapaddk 6s a h6m6rs6klet iltlagait, valamint ezen tdnyezlk 6rt6keinek az el-
oszl6sait vizsgdltuk meg. Arra voltunk kfv6ncsiak, hogy a klimatikus viszonyok milyen m6rt6k-
ben kedveznek a zdrt erd6k, az erdossztyepp 6s esetleg a zon6lis sztyeppek kialakul6s6nak. En-
nek 6rdek6ben el6bb az 6ves,6vszakos i{tlagokat, majd a csapad6k 6vek kdzdtti 6s 6ven beliili
eloszlils6t tekintetti.ik. V6gul a klimadiagramok segfts6g6vel a h6m6rs6klet hatdsdt is figyelembe
v6ve keresti.ik a szemihumid-szemiarid klfm6jri teriiletek hatilrait. Az elemzlsekkel feltdrtuk a
medence bels6 tertiletei kdzdtti kUldnbs6geket. A kori{bbi vizsgdlatokkal azonos az az eredm6-
nytink, hogy az Erd6lyi-medence klimdja meghat6roz6an eur6pai-kontinent6lis. A havi csapa-
d6k6tlagok 6ves eloszl6sdban mindeniitt nyi{ri maximumot tal6ltunk, ki.ildnbs6geket a mennyis6-
gekben fedezttink fel: d6l fel6 haladva csokkennek a havi 6tlagok 6s az lvszakok kozdtti kii-
lonbs6gek, ktildndsen d6lnyugaton v6lik kiegyenlitetlenn6 az 6ven beliili eloszlds.

Kimutattuk, hogy a medenc6n beli.il - f6k6nt a csapad6k tekintet6ben - mark6ns gradiensek
vannak. Az €,szaki r6szek kl(m6ja htivdsebb-csapad6kosabb 6s kiegyenlitettebb, itt a klimadiag-
ramok alapjdn is humid a klfma, megfelel6 ahhoz, hogy zondlis erd6k alakuljanak ki. A humid-
szemihumid jelleg a medence keleti oldal6n d6lnek haladva mindv6gig megfigyelhet6, b6r k6-
z€ptiljt szdrazodds mutatkozik. A medence nyugati fel6ben 6s kdzponti r6szein m6st tapasztal-
tunk. A Szigethegys6g es66rny6kitba l6pve mindink6bb n6 a szdraz 6vek gyakoris6ga 6s a csa-
pad6khi6nyos sztyepp6vek szdma. A klfmadiagramok szerint itt k6t tertilet ki.ilonfthet6 el: az
dszakabbi-keletebbi r6gi6ban egy dtmeneti klimdjri, d6lebbre pedig egy erd6ssztyepp-klimdjld
t6rs6g. Ut6bbi eredm6nyiinket az 6si sztyeppei reliktum 6s endemikus fajok elterjed6se is al6t6-
masztja.

Az Erdllyi-medence teh6t csak kis r6sz6ben tartozik a klimatikus erd6ssztyeppek z6ndj6-
hoz, legnagyobb terulet6n kiegyenlftettebb 6ghajlatf. Klim6ja egyedi von6sokkal jellemezhet6,

az Alfoldndl htivosebb 6s nedvesebb, a kelet-eur6pai sztyeppn6l melegebb 6s csapad6kosabb.
Joggal besz6lhettink teh6t egy saj6tos erd6lyi-medencei erd6ssztyepp-klfm6r6l, amely mintegy
6tmenetet k1pez a szubmediterr6n 6s a hideg-kontinent6lis erd6sztyepp-klfmr4k koz6tt. Mindez
ut5lag is igazolja 5o6 Praerossicum-fogalm6nak on6ll6s6g6t, amelyet a nciv6nyfajok elterjed6se
mellett az lghajlati jellemz6kkel is megindokolt.

Munk6nkatZ6lyomi B6lintnak, amagyar nov6nyfoldrajz nagyhat6sri mester6nek a mondata-
ival z6rjuk, mely idlzet m6r megmutatja kutatdsunk folytatiisdnak kdvetend6 f6bb ir6nyait is:

,,Az 6ital6nos 6ghajlat a ndv6nytakar6nak csup6n a legfdbb von6sait szabja meg. A n6v6nytaka-
16 tarka mozaikja a felszfni viszonyok, a mikroklima, a talaj 6s az alapkozetvilltozdsa folytdn
annak megfelel6en, illetve azzal kllcs6nhat6sban alakul ki."
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TI{E B IOCLIMATOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF TI{E TRANSYLVANIAN BASIN (ROMANIA)

In the present vegetation of the Transylvanian Basin forests are sparsely distributed; some areas are completely
treeless. There are many steppe species of Asian origin and also some endemic steppe species in this region, mostly in
its central and western parts. In addition, woodland species are also very widespread in the whole region, which makes
it difficult to reconstruct the original vegetation. Many scientists has already asked the question: what was the original
vegetation of this region and how extensive was the forest cover originally? Based on Rezs6 So6's works and other
studies and observations, we conclude that the extreme opinions from the last 150 years about the completely treeless
or completely wooded vegetation of this region are insupportable. It is more likely that the potential vegetation of the
Transylvanian Lowland and the Transylvanian Basin is not uniform, it has several vegetation zones with gradual tran-
sitions between them. Our aim in this study was to give a detailed analysis on the important climatical aspects influ-
encing the vegetation in the Transylvanian Basin. By elucidating the bioclimatological aspects of this region we can
name and delimit the main types of the potential vegetation.

Nine meteorological stations from the Transylvanian Basin (Romania) with adequately long data sets were ana-
lysed in detail: Dej, Ocna Dej, Cluj-Napoca, Strrmagu, Turda, Alba Iulia, Bistrita, Tdrgu Mureg, Sibiu. Data from other
stations with shorter data sets were used only as comparison and supplementation: CAmpia Turzii, Aiud, Blaj, Sebeg,
Slbed, Ogra, Mediag. After calculating the average yearly precipitation and mean annual temperature, the monthly
averages were calculated, too. The distribution of precipitation between years and within years (seasonal distribution
of the precipitation, precipitation year types) was determined, because the vegetation is likely to be more sensitive to
water availability at a monthly or seasonal than at a yearly time scale. Precipitation data was classified into precipita-
tion year types (monthly distribution together with annual sum of the precipitation, after Z6lyorni) year-by-year and
station-by-station, then the frequency of these types was calculated for comparing the climate of the stations. Gaussen-
Walter climate diagrams were made for all the 15 stations.

Our results show that the climate of the Transylvanian Basin is predominantly European-continental with precipi-
tation maximum in summer (June, July, August). The frequency of the continental (f) years is almost constant in the
whole region. A foehn effect (wind-shadow caused by the Apuseni Mountains) exists in the central and westem part of
the Transylvanian lowland. That is why the frequency of sub-Atlantic-Alpine and Atlantic-sub-Meditenanean (ff,
x"ff) years of high precipitation is decreasing from north to south, and the frequency of dry steppic (BSf, BSx") years
is increasing in the same direction, mostly in the western part. In this respect, the influence of the continental steppic
climate in the Basin is quite significant.

Based on climatical considerations, there are three main vegatation zones in the Transylvanian Basin. In its north-
em and eastern parts the climate is humid, suitable for the formation of a well-developed woodland cover. In the wes-
tern and central parts to south, where the foehn-effect prevails, the climate is semihumid-humid, because there is a dry
period at the end of the summer and in autumn. In this zone, the potential vegetation is of a transitional type between
woodland and woodland-steppe. According to the climate diagrams and the high frequency of dry years, a third zone
exists in the south-westem part of the Basin, where the climate is semiarid and the potential vegetation is woodland-
steppe. Based on our analysis, we made a map about the potential vegetation of the Transylvanian Basin.

The climate of the Transylvanian Basin has an individual and transitional character between the sub-
Mediterranean and cold-wintered continental climate. It is colder and more humid than the Hungarian Plain, but is
warner and more humid then the steppe zone of Eastem Europe.
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