
A L É G K Ö R

A Föld határa nem végződik a szilárd 
halmazállapotú, gömbalakot chöit kéreg 
felszínen, ezt a kérget minden oldalról 
gáznemű burok borítja. Olyan köpeny 
ez, amely a tömegvonzás törvényével 
állandóan hozzá van kötve gazdájához, az 
ki nem bújhatik belőle, a köpeny sem 
szakadhat el, résztvesz a Föld szédületes 
sebességű mindennapos forgásában. A 
Holdnak éppen azért nincs légköre, mert 
a nehézségi erő kicsi rajta. A Föld légköre 
sok billió parányi gázmolekulából áll, 
melyek jó nagy sebességgel röpködnek 
össze-vissza. Sebességük azonban nem 
több néhány 100 , legfeljebb 1000 m-nél, 
de sohasem éri el a 11 km-t. Pedig 
ennyi kezdősebesség kellene a Föld 
vonzóerejének legyűréséhez. Ha a légkör 
molekulái ilyen sebességet nyernének, el 
tudnának szakadni a Földtől. Így azon
ban mindig visszaesnek, a nehézségi erő 
házőrző ebként láncolta a Földhöz légkörét.

A levegő, a föld és a víz az a három 
közeg, amelyben az ember élete lejátszódik. 
Egyiket sem nélkülözheti. Mindegyiknek 
megvannak a maga különleges fizikai saját
ságai, törvényei s Földünk nagy háztartá
sában a feladatai.

A l é g k ö r  t u l a j d o n s á g a i
A légkört láthatatlan óceánnak mondják, 

amely a Föld felett lebeg. De a vizek 
óceánjával szemben könnyű, éterikus közeg. 
A vízi óceán súlya 400-szor nagyobb, mint 
a légié. sAnnal; a szemében a.-.onban, aki 
a föld, levegő és tenger sajátosságait tanul
mányozza, a légkör több mint partnélküli 
óceán, amelynek fepekén az ember imbolyog. 
Olyan burkolat, amely megvéd a kozmikus 
sugarak gyilkos hatásától. Jelentős szerepa 
van a fénynek és melegnek a Föld fel
színén való elosztásában. Tartály, amelybe 
minden lélekzetvétellel a használhatatlan 
állati anyagnak (pl. széndioxid) tömegét 
vetjük ki. Tisztító laboratórium, amelyben 
ez az anyag újból összetevődik és egészséges 
formát ölt. 'jépezet, amely kiszivattyúzza 
a tengerekből a folyók vizét és visszahordja 
a forrásokba. Ennek a gépezetnek pontos 
munkájától függ minden növényi és állati 
élete, —  írja Maury.

M a g a s s á g a
A  légkör magasságát nem tudjuk ponto

san megállapítani, mert a levegő sűrűségét 
nagy magasságokban nem ismerjük. A 
gáz törvényeiből azonban nagy valószínű
séggel következik, hogy tulajdonképpeni 
határa nincs is, hanem fokozatosan ritkulva 
olvad bele Naprendszerünk igen-igen ritka
sűrűségű gázokkal telt terébe. Sokféle meg
figyelés és mérés alapján azonban meg 
tudunk állapítani olyan magasságokat, ahol 
levegőnek még lennie kell. A szürkületi 
jelenségekből következtetjük, hogy 63— 70 
km magasságban fényreflexek vannak. 
Világító felhőkről egy időben készített fel
vételek 83 km magasságra mutatnak. A 
hulló csillagok 100— 200 km között villan
nak fel, egyesek már 300 km-re. Az északi 
fény mérései 200—500 km-es eredményt 
adnak, a holdfogyatkozáskor bekövetkező 
hőcsökkenés mérései 300 km-t eredményez
nek.

Viszonylagos biztonsággal azt mondhat
juk tehát, hogy a légkör 500 km magasságig 
elég sűrű ahhoz, hogy bizonyos fényjelen
ségeket okozzon. Ha azonban a fény
jelenségeket nem vesszük figyelembe, 15—• 
20  km-ben jelölhetjük meg azon légköri 
jelenségek felső határát, amelyeket a Föld 
felszínéről közvetlenül megfigyelhetünk.

A l e v e g ő  s ú l y a
A levegőnek súlya van s olyan nyomás- 

5*1 hat, amely egy 76 cm magas higany- 
oszlopot vagy egy 10 m-es vízoszlopot tart 
egyensúlyban. Minthogy a kontinensek 
hatalmas kiemelkedéseikkel nagy légtöme
geket szorítanak ki, a Föld felszínének egy 
cm’ -nyi részecskéjére nehezedő légköri 
nyomást egy 74.9 om magas higanyosz
lop nyomásával vehetjük egyenértékűnek. 
Ebből az átlagos nyomásból az egész at
moszféra tömegét 5200 billió tonnában 
(5.2 x 10l8-kg) határozták meg. A légkör 
nyomása egy 77 km. élhosszúságú ólom- 
kocka nyomásával egyenértékű.

A légkörnek a Föld felszínére ható nyo
mása tehát óriási. Az a légnyomás, amely 
a felnőtt ember testére nehezedik, átlag
ban 15— 16.5 tonnát tesz ki. De a termé

szet olyan berendezésű, hogy ez a hatal
mas nyomás sem a Föld felszínének, sem 
a  rajta élő szerves lényeknek fejlődését 
nem gátolja, s ez a természeti erő csak 
bizonyos körülmények között (egyenlőtlen 
nyomásviszonyok esetén) hatna végzetesen. 
Minthogy a nyomás mindenfelől hat és a 
test belsejének feszítő ereje a külső lég
nyomást egyensúlyban tartja, nem érezzük 
a ránk nehezedő súlyos nyomást, amely 
különben összelapítana. Azonkívül a ter
mészet —  különösen a szerves lényeket —■ 
olyan berendezésekkel látta el, amelyek 
segíitségével a légnyomást még értékesít
het k is. így pl. az ember felső combcsont- 
játoigen célszerű módon főleg a légnyomás 
szizrítja a nagy kerekded ízvápába s ez 
biztosítja könnyed mozgékonyságát.

A l é g n y o m á s v á l t o z á s a
Ha hegyre mászunk, minden mérőeszköz 

nélkül, szervezetünk visszahatásából érez
zük, hogy a levegő egyre ritkul s egvre 
csökken a légnyomás is, mert hiszen a ránk 
nehezedő légoszlop hosszúsága is csökken. 
Általánosságban az a törvény érvényesül, 
hogy a magasság számtani arányban való 
növekedésével (Ö, 20, 40, 60, 8 0 . .  . km) a 
légnyomás mértani arányban (760, 4T7, 
1-92, 0-106, 0-0192 mm) csökken. A lég
nyomás csökkenéséből, amelyet a magunk
kal vitt légnyomásmérőn állandóan ellen
őrizhetünk, —  néhány más irányadó tényező 
figyelembevételével —  állandóan mérhet
jük a megfelelő magasságot.

A légnyomás azonban a Föld felszínének 
egy és ugyanazon pontján is —  különböző 
okok következtében —  gyakran változik. 
A barométernek már 1 mm-rel való emelke
dése 1 km5* területre vonatkozólag 13.6 
millió kg légnyomásnövekedést jelez.

A l é g k ö r  a l k o t ó r é s z e i
Az atmoszférikus levegő alkotórészei 

gázkeveréket s nem vegy illetet alkotnak. A 
levegő alkotórészeit két csoportba szokták 
Sorozni. Az alapgázok (az oxigén, nitro
gén s a különböző nemesgázok) aránya 
mindig állandó, míg a vendég-anyagok 
(hidrogén, vízpára, széndioxid, ozon) meny- 
nyisége minduntalan változik. A levegő 
pl. vrzpárában hol rendkívül gazdag, hol 
meg igen száraz, az azonban nem történ
hetik meg, hogy egyszer oxigénben szegény, 
másszor oxigénben dúsabb levegőben éljünk

A levegő fő alkatrészei, az oxigén és' 
nitrogén, a Föld felszínére közvetlenül 
boruló alsó rétegben 20.9:78.1 térfogat
rész arányban vannak jelen. Ez az arány 
fölfelé emelkedőben változik. A sztrato
szféra-felszállások alkalmával szerzett 
minták, részben magassági kutató gömbök

(ballon-szondák) által nagy magasságokból 
(32  km-ig) lehozott minták vizsgálata azt 
mutatta, hogy az oxigén mennyiségi csök
kenése 6 km-ig 0.02%, 14.5 km-ig 0.14%, 
18.5 km-ig 0.38%, 22 km-ig 1.7%, 28 km-ig 
2.5%.

Amíg tehát az alsóbb rétegekben az 
alapgázok meglehetősen állandó térfogat
részarányban fordulnak elő, addig nagyobb 
magasságokban fokozatosan túlsúlyba jut
nak a könnyebb gázok. Ramsay ezt a 
változást a következő táblázatba foglalta 
össze:

Gázol:
Térfogatrész különböző 

magasságban
Felszíni lev. lOkrrt. 50 km. 100 km.

Nitrogén.. 78-03 81-20 79-17 0-099
Oxigén . . 20.99 13.10 7.03 —

Hidrogén.. 
Szén-

0-01 0-035 13-645 99-448

dioxid .. 0-03 0-015 -- - —
Argon . . 0-94 0-56 0-03 —

Hélium . . 0-00015 — 0-126 0-453
K rvpton.. 0-0001 — — —

Neon . . . . 0-0015 0-002 —*

A levegő alkatrészeinek tulajdonságai és 
összetételük módja rendkívül fontos a szer
vezetekre. Az egyes alkatrészek önmaguk
ban a szervezetek létére igen kedvezőtlen, 
sőt egyenesen pusztító hatásúak. Tiszta 
oxigénben a szervezetek életereje rohamo
san {elégne. A nitrogén magában sem az 
égést, sem a lélekzést nem táplálja. A levegő
nek csupán 0 -1%-os széndioxid-tartalma 
károsan hat. Nagy magasságban az oxigén 
csökkenése teszi lehetetlenné az élete*.; 
egy lélekzetvétellel u. i. tüdőnk nem tudja 
az élet fenntartásához szükséges oxigént 
belehelni. A Földön élő szervezetek a fej
lődés folyamán a levegő alsó rétegének a 
különböző geológiai korokban változó légi 
viszonyaihoz alkalmazkodtak. A geológiai 
ókor u. n. kőszén- (karbon) korszakában pl. 
olyan éghajlat uralkodott, hogy Európa 
északi részein a tengerekben koraitok 
éltek, buja tropikus növényzet, tenyészett, 
az átlagos évi hőmérsékletnek tehát IS—  
20 “C-nak kellett lennie. A dús növényzet 
kilélegzése annyi széndioxiddal telítette 
még a levegőt, hogy a ma emberének szer
vezete megmérgeződött volna. A szervezet 
azonban fokozatosan alkalmazkodott s a 
megváltozott viszonyoknak megfelelően ala
kult. Ez az alkalmazkodás állandó, mi is 
megfigyelhetjük a repülőknél. Azok az 
egyének, akik a legtöbb hajlandóságot 
mutatják a huzamosabb idejű magas lég
köri tartózkodással járó repülő-pályára, 
szervezetükben mindinkább alkalmazkod
nak a repülés élettani követelményeihez.
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A z o x i g é n

Az oxigén (0 ) a felszíni levegő legfon
tosabb eleme, mert a szerves élet lét
feltétele. Az összes elemek közt a legnagyobb 
tömegben az oxigén fordul elő Földünkön. 
A Föld teste —  hozzáférhető részében — 
50%-ban oxigénből áll.

Az élő szervezet nem tud oxigén nélkül 
élni. Ha a melegvérűek elől elzárjuk az 
oxigént, néhány perc alatt elpusztulnak, 
ahidegvérűek kevésblSé érzékenyek. Csupán 
néhány alacsonyrendű élőlény tud tartósan 
meglenni szabad oxigén nélkül. Ezek az 
anerobiák (levegő nélkül élők), aminők 
bizonyos bélélősködők (paraziták). Ezek 
szerves anyagokból szerzik a szükséges 
oxigént.

O x i d á c i i

Az oxigénnek más testekkel való kémiai 
Vegyülését égésnek mondjuk. Az oxigén a 
fluor és nemesgázok kivételével minden 
elemmel vegyül. Az oxidáció a legtöbbször 
igen lassú. folyamat (lassú égés), az ólom 
frissen metszett lapja pl. fokozatosan vo- 
nódik be oxidréteggel. amitől tompafényű 
lesz. Ha az oxidáció gyorsan folyik le, 
Htcf- és hőjelenségek lépnek föl, ez a foiya- 
Dnt az égés (gyors égés). A különböző 
anyagok a legélénkebben a tiszta oxigén
ben égnek. Ha pl. izzó vasdrótot tiszta 
oxigénbe mártunk, vakító fénnyel, élénk 
szikrázással ég el. A levegőben vele keve
redő nitrogén megnehezíti, lassítja az 
oxidációt s néhány anyag, amely tiszta 
oxigénben nagyon jól ég, az atmoszférikus 
levegőn nem gyújtható meg. Az égéskor 
keletkező gázok a hőség hatására^ moz
gásba jönnek és örvénylőén fölszáliartak, 
másszóval tűzláng, keletkezik.

A z  o z o n

Az oxigén molekulája az alsóbb lég
rétegekben 2  atomot (O.), a magasabb 
rétegekben l atomot foglal magában, de 
a levegőben még olyan állapotban is föl
lép, amely 3 atomot tartalmaz. (Ez a je
lenség az allotrópia.) Ebben az állapotában 
éles szaga van, erről a sajátos illatáról álla
pította meg a levegőben való jelenlétét a 
holland van Marutn a 13. század második 
felében. 1840-ben fedezte fel a bázeli 
Schönbein, de tisztán csak 1922-ben állí
totta elő Riesenfeld. Erősen szagló kékes 
gáz (innen a neve is, özein — szaglani), 
amely erős hűtésen sötétibolya színű fo
lyadékká változik. Nagymértékben oxidál, 
csaknem minden fémet, az ezüstöt is meg- 

. támadja, s a növényi anyagokat a klórhoz 
hasonlóan szétrombolja. A föld felszínének

közelében 100  m* levegő mintegy 1 *S milli
gramm ozont tartalmaz, de zivatar után 
2—3 mg hatékonyságát mutatták ki. 
Dobson évszakos változást állapított meg 
az ozon mennyiségében, tavasszal a levegő 
ozontartalm a a legnagyobb, ősszel a leg
kisebb.

Az ozon kitűnő természetes szer a kár
tékony baktéri umok túlszaporodásának meg
akadályozására. A zivatar utáni levegő 
tisztító hatását az ozon idézi elő. Az 
ozo nos levegő mentes minden a szervezetre 

káros alkatrésztől, míg a romlott levegő
ben semmi ozon nincs.

De még nagyobb jelentősége van a 
természet háztartásában a magassági réte- 
tegben levő ózonnak. Pedig az 500 km 
vastag légkör ozontartalm a rendkívül sze
rény. Ha mind a Föld felszínére vonnánk 
össze, a tenger. színén mindössze 3 mm 
vastag réteget alkotna. És ennek a cseppnyi 
alkatrésznek döntő szerepe van abban 
a védekezésben, amelyet a légkör fejt ki 
érdekünkben a sugárzási veszedelmekkel 
szemben. Ilyen veszedelem pl. a napsugár
zás ibolyántúli része. Hogyan keletkezett 
ez a gázból álló védőpánoél körülöttünk? 
Éppen az ibolyántúli sugárzás hatására 1 
Ugyanis számos oxigén atom bomlik fel 
s a keletkező szabad atomok más oxigén- 
molekulákhoz kapcsolódva, ozon-molekulá- 
kat alkotnak. Az így keletkezett ozon 
elnyeri azt a sugárfajtát, amely létrehozta.

Hogyan oszlik meg a légkör ozon- 
mennyisége? Amint láttuk, a felszín fölötti 
rétegekben kevés van belőle. A magas- 
légköri kutatások szerint a légkör ozon- 
tömegének súlypontja a 20— 30 km magas
sági övben van. de a színképelemzés 
még 60 km magasságban is kimutat annyi 
ozont. amennyi elegendő sugárnyelő
hatások kifejtésére.

A n i t r o g é n  ( N)
Színtelen és szagtalan gáz, súlya vala

mivel kisebb a levegőénél. Tisztán nem 
fordul elő a természetben, ellenben az 
oxigénnel keveredve a levegő nagy töme
gét alkotja. Scheeie és Lavoisier álla
pította meg a levegőnek oxigén-nitrogén 
összetételét. Lavoisier az újonnan föl
fedezett gázt azotumnak nevezte el s a 
franciák ma is azote-nak (Az) mondják. 
A nitrogénium nevet Captol honosította 
meg.

A n e m e s g á z o k
A 60 éven felüli nemzedék még úgy 

tanulta az iskolában, hogy a levegő oxigén
ből és nitrogénből álló gázkeverék, amely
ben vendéganyagként vízpára, széndioxid, 
némi ozon és hidrogén szerepel. Az alap

gázok egész csoportját, az úgynevezett 
nemes gázokat nem ismerték. Így nagy 
mértékben lepte meg a világot, amikor 
lord Raleygh egy új alapgázt tedezett tel. 
Megállapította ugyanis, hogy a levegőből 
nyert nitrogén egy literének súlya 1.25729, 
míg a vegyületből előállított nitrogén súlya 
J.2505 gramm. Mi okozhatja a feltűnő 
(egy, liternél 0.00679 gr) súlykülönb- 
séget? Talán egy eddig ismeretlen elem, 
egy olyan gáz, amely nem vesz részt 
semmiféle kémiai reakcióban s ezért kerülte 
el eddig a már nagy pontossággal dolgozó 
kutatók figyelmét? Ramsay vizsgálatai 
megerősítették Raleygh föltevését. így 
fedezték fel az argont (argos — tehetetlen, 
erőtlen), majd Ramsay tanítványával, 
Travers-szel gyors egymásutánban kimu
tatta a levegőben a többi közömbös gáz
nak : a kryptor.nak (rejtett), neonnak (új), 
xenonnak (idegen) jelenlétét, majd ki
mutatta a Lockyer által a nap színképében 
megállapított héliumnak (hélios Napot 
jelent) előfordulását a Föld légkörében is. 
A  sort az elmúlt években a rádio-emanáció- 
nak, vagy radonnak (hívták nitonnak is) 
fölfedezése zárta be.

Ezeket az elemeket nemes gázoknak 
nevezték el a nemes fémek mintájára, 
amelyek, nem oxidálódnak, nem vegyülnek 
más elemekkel. Éppen ebből a közömbös
ségből magyarázható, hogy a múlt század 
Végéig nem bukkantak nyomukra.

A nemes gázok parányi térfogatrésszel 
vesznek részt a levegő összetételében, 
mégis igen nagy szerepük van a természet 
háztartásában's a mesterséges fény-techni
kában.

Az argon a levegőnél, sőt még az oxigén
nél is sűrűbb gáz. A nemes gázok közül 
8 legnagyobb térfogatrész arányban van 
a levegőben, annak 0.93%-át teszi, több 
van belőle, mint vízgőz és széndioxid 
együttvéve. A levegőbő! iparilag állítják 
elő s azt a tulajdonságát értékelik, hogy 
az elektromos vezetéssel szemben a hélium
nál és neonnál kisebb ellenállást tanúsít. 
Halványpiros fényét a csilló lámpákban 
használják fel. A neont a nagyvárosok 
fényreklám iáiból ismerjük. A hélium-nöon 
eleggyel töltött cső élénk narancsvörös 
fényt áraszt, ha a csőbe higanygőzt is 
zárnak, kék fényt, barnaszínű üvegben zöld 
fényt áraszt. Élénk fénye a ködön is át
világít (ködfénylámpa) s Így a repülőtereken 
a leszálló gépek tájékoztatására használják. 
A  levegőben térfogat százalékát 0.0015-ra 
becsülik. A hélium-neon elegyet nyers 
argonból állítják elő. A héliumot N. Lookyer 
a Nap színképében fedezte fel, ame'yben 
vilá^ossárga esik mutatkozott. A Földön 
az olasz Palmieri jött a nyomára 1832-ben 
a Vezúv lávájában s 13 évvel később

W. Ramsay a szurokérchez hasonló Nevelt
ből nyerte. A Föld légkörében is Ramsay 
mutatta ki tanítványával, Travers-szel. 
120  tonna levegőt sűrítettek s a többi nemes 
gáz mellett a hélium is megjelent 0.0005 
térfogatrá3szel.. A hélium a legkönnyebb 
gázok csoportjába tartozik, csak kétszer 
nehezebb a hidrogénnél,, az összes elemek 
legkörmyebbikénél. Igen nehéz cseppfolyó
sítani.1 Kammerligh Onnes híres Veydeni 
hideg-laboratóriumában — 269“-nál. (4* ab
szolút) cseppfolyósította. Meissner 5 évi 
előmunkálattal 1925-ben 1,400.000 hllevegő 
sűrűsítésével nyert 200 cm* folyékony 
héliumot. A holland Keesom 150 at. nyomá
son, 4.2 abszolút hőfokon szilárd héliumot 
állított elő. Minthogy a hidrogénnel szem
ben az az előnye, hogy nem ég és nem 
robban, léggömb töltésére használják. 
A mesterséges fény-technikában is gyakori 
az alkalmazása. A tiszta héliummal töl
tött cső élénk sárga fényt sugároz, a neon- 
hélium elegy fénye —  mint láttuk —  
élénk narancsvörös, a héliumot és széndi
oxidot tartalmazó cső a Napfényhez igen 
hasonló összetételű fényt sugároz, ezért 
festőműhelyekben használják. A levegőből 
való előállítása nem volna gazdaságos, 
így földi forrásokból nyerik. Az Egyesült 
Államok több gáz- és kőolajforrásából 
metánnal és nitrogénnel keveredve tör 
elő. Kansas és Okiahoma határán van 
több héliumot szolgáltató gáz- és olaj
forrás, az európai gázforrásokban azonban 
kiaknázás szempontjából elenyésző mennyi
ségben fordul elő. (Pl. a kissármási föld
gázban egy milliomodrész.) Németország
ban a Brazíliából hajómegterhelésként 
hozott monazit-homokból állították elő 
a héliumot. A hélium a rádium bomlási 
terméke. Egv gramm rádium naponta 
0.499 mm* héliumot produkál, míg egy 
tonna uránérc egy év alatt csupán 0 .1 1  
cm* héliumgázt termel. A krypton az a 
nemes gáz, amelyből a legkevesebb van 
a levegőben, de Bródy és Kőrösy kimu
tatták az eddigi méréseredményekkel szem
ben, hogy a miHiomodrésznél valamivel 
több. A levegő összes krypton-tartalmát 
15 millió tonnára becsülik. Előállítása 
túl költséges ahhoz, hogy fényreklámra 
használják, fénye különben sem rikító, 
inkább szelíd, lila fényt áraszt, de magyar 
kutatók (Bródy Imre) munkája révén 
a villanykörtegyártás fontos anyaga lett.

Az ajkai krypton-telspen nagyipari mér
tékben termelik ki s a krypton-fámpák álta
lános használatát 1936-ban Magyarorszá
gon kezdték. A krytonnak jelentős szerepe 
van a természet háztartásában is. Több 
kutató a sarki fény keletkezését a kryton- 
na! hozza kapcsolatba. — A xenon rendkívül 
kis mértékben fordul elő a levegőben. Ipari-

143



I

tag nem is használják fel. A sort a legújab
ban fölfedezett radon, vagy rádió-emanáció 
zárja be s ez már olyan nehéz gáz, hogy a 
természetben előforduló nemes gázok sora 
vele valószínűleg véglegesen bezárul s ne
hezebbet már csak mesterségesen lehetne 
előállítani. Önmagától való rádióaktivitást 
mutat, természetes szétbomlása hatalmas 
energiamennyiségeket szabadít fel és így 
a környező levegőt ionizálja. A szakadat
lanul folyó bomlás ellenére a levegőből 
sohasem fogy ki, mert a földben felhalmo
zott rádium bomlása folyton rádium- 
emanációt juttat a levegőbe. A teljes 
légkörben 125 gramm, a Magyarország 
fölötti légtérben */„> gramm rádium-ema- 
náció lehet. Csekélysége ellenére tekintélyes 
energia-forrás, amelynek a légkör villamos- 
jelenségeiben van igen jelentős szerepe.

V e n d é g a n y a g o k

Az alapgázokon kívül a légkör alkat
részei között vendéganyagok is vannak, 
amelyek a rendkívül állandó alapgázokkal 
szemben igen változó mennyiségűek. Ezek: 
a gázok közül a vízpára, az újabban föl
fedezett nehéz víz, a széndioxid (szénsav 
anhidrid), ozon, hidrogén, ammóniák, salét
romsav és kénsav nyomai, moosárgáz 
(metán); azután a levegőbe került szilárd 
alkatrészek nagy tömege.

A v í z g ő z

A  vízgőz az egyenlítő vidékén a levegő
nek 3, földrajzi szélességünkön 1 térfogat
részét tölti ki, de igen nagy ingadozásokat 
mutat, mert a lehűlés közben vízosöppekké 
sűrűsödik és kicsapódik. A levegő víz
tartalmának főforrása a felületi vizeknek, 
különösen az óceánok vizének folytonos 
párolgása, ezt pedig a Nap sugárzó melege 
váltja ki. Fontos szerepet játszik a pára
képzésben a ^növényvilág is lélegzése 
révén, amellyé"! igen nagy vízmennyiség 
sűrűsödik. A levegő által felvehető víz
pára maximumát a hőmérséklet szabja 
meg, s ha ezen a határon túl adunk hozzá 
párát, a felesleg mint cseppfolyós víz 
kiválik, kicsapódik belőle. így egy köb
méter levegő 0°-on 4.9, 5”-on 6.85, 9“-on 
8 .6 , lO-on 9.2, 15-°on 12.74, 20“-on 17.4, 
3Q‘ -ón 31-5 g vizet vehet fel pára alak
jában. Ekkor a levegő vízpárával telített. 

'Alacsony hőmérséklet mellett tehát a 
páratartalom rendkívül csekély, 30°-on 
túl rendkívül gyorsan nő.

A vízpárával telített levegő elérte a 
maximális nedvesség határát.

A levegő azonban nem mindig éri el a 
telítettség maximális határát. így pl. 
20* mellett 17.4 g helyett tartalmazhat
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csupán 15. 10  g, vagy esetleg még keve
sebb vízgőzt is. Ez a levegő abszolút 
nedvessége.

A meteorológiai gyakorlatban a relatív 
nedvesség, vagy egyszerűen nedvesség fogal
mát használjuk. Ezt a levegőben foglalt 
tényleges (abszolút) és a benne lehets-ges 
maximális páramennyiség viszonyával mér
jük. így ha 2 0 -on  az abszolút nedvesség 
15 g, a relatív nedvesség 86.1%. (A relatív 
nedvességhez úgy jutunk, hogy az abszolút 
nedvesség százszorosát elosztjuk a maxi
mális páratartalommal.)

Ha a 20°-os levegő abszolút nedvessége 
9.2 gramm (vagyis 1 m“ levegőben 9.2 g 
vízpára van), a levegőnek 10°-kal kell 
hűlnie ahhoz, hogy telített legyen. Ha 
tovább hűlne le, pl. 9“-ra, a levegő ms-ként 
csupán 8.6 g vízgőzt (maximális nedves
ség) tartalmazhatna, a 0.6 g fölöslegnek 
ki kell válnia. Ha ez a folyamat zárt helyi
ségben, pl. szobában játszódik le, a ki
csapódóvízpára a hidegebb tárgyak (ablak
üveg) felületén ülepszik le. Ez a jelenség 
a mi példánkban 10“-on következne be, 
ezt a hőmérsékletet harmatpont-nak nevez
zük.

Nagy vizek, tengerek, tavak (pl. a mi 
Balatonunk) fölött a levegő általában 
nedvesebb, mint a szárazföld felett. Az 
óceánok felől a páradús levegőt az állandó 
légáramlások szállítják a kontinensek fölé.

Minthogy a levegő páratartalma a hő
mérséklettől függ, a forró egyenlítői ővtő- 
a sarkok felé csökken. Az egyenlítői tengee 
reken, hol a hőmérséklet középérték, 
26— 27“ s így a levegő csaknem telített! 
a vízgőznek a nedvességgel növekvő feszült
sége 25— 26 mm. az 50. szélességi körön 
5 * hőmérséklet mellett csupán 6.5 mm, 
a 70. körön 9“ mellett 2.3 mm stb. 
A levegő abszolút páratartalma tehát a

r. ábra. A m ixin ílis pSratartalom és a hő.nirsékle 
közötti összefüggés

A vízszintes tengelyben ( x ) a hőmérsékleteket 
jelöltük s minden hő nérsékletnek megfelelően a füg
gélyes vonal hossza mutatja a levegőben foglalható 

páramennyiséget grammokban
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a. ábra. A levegő nedvessége különböző magasságok
ban, évszakok szerint

A vízszintes tengelyen a kilogramm levegőben tar
talmazott páramennyiség grammokban, a függélyes 
tengelyen a magasság van felrakva. A grafikon 
mutatja, hogy téltől kezdődően a páramennyiség 
növekszik. Jellemző, hogy nyáron mennyivel gyor
sában csökken felfelé a páramennyiség, mint télen. 
Minél magasabban járunk, annál kevésbbé látjuk a 
páratartalom évszakos eltérését. Pl. 5000 m magas
ságban a tél és nyár közti eltérés mindössze 1 g, míg 

a Föld felszínén 5.2 g.

hőmérséklettel együtt a sarkok felé roha
mosan csökken, viszont a relatív nedvesség 
magasabb szélességi körön átlagban nagyobb 
mint az alacsonyabbakon.

Ugyanez érvényes a függőleges megosz
lásra is. A levegő páratartalma a hő
mérséklettel együtt rohamosan csökken, 
2000 méteren alul tömörül a levegő víz
gőztartalmának csaknem a fele és 6000 
méter fölé már csupán */,0-e szorul. Mint 
ahogy a levegő oxigén- és nitrogén-tartal
mának, úgy páratartalmának nagyobb 
része is az alsó lágrétegekben helyezkedik el.

' Ezért ezt az övét troposzférának nevezték 
el. mert ebben játszódnak le a szervezetek 
életére oly fontos meteorológiai jelenségek.

N e h é z  v í z  (D ,0 )

H. C. Urey amerikai fizikus fedezte 
fel a hidrogén izotópját, a nehéz hidrogént, 
amelyet deutériumnak neveztek el. (Jele D.) 
A deutériumnak oxigénnel való vegyülete 
a nehéz víz. A deutérium kémiai és fizikai 
sajátságai azonosak a hidrogénéval, csak 
atomsúlyban térnek el. (A H atomsúlya 
1.0081, a D-é 2.01363.) A D-mal képzett 
nehéz víz a közönséges vízzel szemben 
-f-3.S°-on fagy. 101.4--on forr és 1.11-szór 
nehezebb a közönséges víznél. A  légköri eső
víznek 4500-ad részét teszi ki, a hóban 
kevesebb van. A rendes víztől függetlenül, 
de azonos módon végzi körforgását a ter
mészetben. Tisztán az apró szervezetekre 
halálos hatású, minthogy azonban a termé
szetes vízben csak nyomai vannak, a 
legtöbb élettani folyamat vizsgálatában 
elhanyagolható.
Elet és Tudomány Évkönyve

S z é n d i o x i d  (COt)
A föld kérgében, a vizekben, a légkörben 

egyaránt előforduló gáz, amelynek nélkü
lözhetetlen szerepe van a természet háztar
tásában. Az emberi szervezetre nagyobb 
mennyiségben belélegezve ártalmas, a nö
vényi életnek feltétlen szüksége van rá, 
a növényi sejtek széndioxidból és oxigén
ből építik fel vegyi anyagjaik nagy válto
zatosságát.

A levegő széndioxidtartalma csekély, 
10.000 1-ben átlag 3 liter. Színtelen, enyhén 
savanyú szagú gáz, amely másfélszer 
súlyosabb a levegőnél.

A levegő többi vendéganyaga: a hidro
gén, ammóniák, salétromsav ás kénsav —• 
jelentéktelen mennyiségűek.

A l é g k ö r  p o r a
Az alsóbb légrétegekben állandóan van 

por, amely részben földi, részben kozmikus \ 
eredetű. A földi eredetű por főleg a kőze
tek, a szilárd testek malladékaből kerül 
a légkörbe, de a vulkáni kitörések is sok 
hamut, finom porladékot töveinek a magas
ba, a tenger tajtékzó hullámainak magasba 
szökő vízcsöppjeit pedig szintén fölkapja 
a szél. A víz elpárolog s a sókristály a 
levegőben marad. Mindez a vendéganyag 
eredetéhez közelebb, távolabb végül is 
lerakódik s így a föld relief-formáló tényezői
nek egyik legjelentősebbje. A magyar 
föld felszínének kialakításában a szél 
ilyen kiformáló munkája nagy szerepet 
játszott. Így a jégkorszak után az Európa 
északi részéről lassanként hátráló jegesek 
morénájának finom homoktörmelékét a 
légáramlás a Kárpát-medencébe sodorta 
s néhol tekintélyes vastagságú rétegeket 
halmozott fel. A Dunántúlon 30 m-nyi vas
tagságot is elért a lösz-nek a dombok szél- 
árnyékában egyenlőtlenül lerakott rétege.
Az Álföldön a régi, víztől elhagyott részeket 
(hidegpuszták) lepte el a lösz, mint a 
Kiskunságtól a Telecskai dombokig nyula 
területet, s a Nyírséget. A löszfelhők 
elmaradása után a kiskunsági, nyirségi és 
alibunári padkákra futóhomok telepedett, 
a többi alföldi löszpadlót belepte a növény
zet s megkezdte a vékony fekete-föld 
rétegének kialakítását. A későbbi időkben 
is napjainkig a száraz időjárásban temér
dek homokot hordtak az állandó járású 
szélek az Alföldre és a Dunántúlra. így 
keletkeztek a futóhomokos területeit,_ pl. 
a delibláti homokpuszta. 1896 februárjá
ban a Kossava-szél oly erősen dühöngött, 
hogy a szemben fekvő községeket elárasz
totta a futóhomok. A dunántúli megyék
ben erősen megfestett hó hullott alá s a 
lehullott finom homok mennyisége meg
haladta az 1 millió métermázsát. Belső-
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ázsiában óriási mennyiségű portömegek
szállnak a levegőben, Kínában 500 m 
vastagságú lösztáblák is lerakódtak.

A  vulkáni kitörések által kivetett finom 
hamut s porszemcséket a légáramlás a 
legfelsőbb rétegekbe sodorja, igen nagy 
messzeségbe elviszi s ez a hamu vagy mint 
száraz por, vagy áz esőcsöppekkel hull 
alá. Az Etna hamuját gyakran sodorja 
a szél Afrikába- A  Krakatau-vulkán 
(Szunda-szigetek) 1,833 aug. 26—27-i ki
törésekor a kivetett vulkános por 40—70 
km magasságig jutott s több mint 800.000 
km* területen terjedt szét. A hamueső 
néhol 6 cm-nyi réteget alkotott. A legfino
mabb szemcsék hónapokon át a légkör 
legmagasabb rétegeiben lebegtek s a víz
gőzzel együtt alkotott felhőjük három 
világrész fölött a szürkületet sötétvörösre 
festette. ✓  . "

A  hóra lecsapódó porfelhők a szürkétől 
feketéig terjedő színárnyalatokra, néha 
vörösre festik a hómezőket. Ha a por eső
vel csapódik le, iszapesőnek mondják, 
ha színe vöröses, *véreső« hull alá az égből. 
Ilyen vörös iszapeső húzódott végig 1901 
márc9—.12 közt egész déli és közép Európán 
és Kopenhágáig, Permig észlelték. Magyar- 
ország nyugati részében egész Budapestig 
jelentkezett. A finom homok az algériai 
Szaharából származott s annak vasérc 
anyaga festette az esőt vörösre. Olasz
országban több mint 1,300.000 tonna 
Szahara! homok hullott alá. 1908 február
jában megismétlődött a szaharai homokeső, 
de most nem csapadékkal, hanem szárazon 
hullott alá.

A szél a levegőbe került homokrészecs
kékkel parányi szerves anyagokat, baktériu
mokat, virágport, alacsonyabb rendű álla
tok tojásait aordja magával s így jelentős 
szerepe van az életnek a Földön való 
elterjesztésében is. Sok növény beporzását 
a szél végzi. Egyetlen növény több billió 
pollenszemet szórhat a levegőbe. Scheppe- 
well repülőgépen vizsgálta a levegő portar
talmát s több km magasságban is talált 

, virágport. A fenyvesek egész porfelhőket 
gerjesztenek. A Dáleurópában lehulló pasz- 
szát-por különösen gazdag diatömeákban 
vagy kovaalgákban. Több száz, néha több 
ezer km utat tesz meg a -por a levegőben. 
Spanyolországban pl. többször találnak 
délamerikai eredétű virágport a levegőben,

A kozmikus por a világtérbőí jut 
a légkörünkbe, amely lassanként a Földre 
szitálja. Nagyobb részük a meteorkövek 
szétporlásából ered. A meteoritek eigőzől- 
gése is gyarapítja a légkör portartalmát 
és azokból a kozmikus felhőkből is, ame
lyeken . Naprendszerünk világtéri útján 
átrohan, kerül kozmikus por légkörünkbe. 
Ehhez járul a Nap felszínéről a sugár
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nyomás által Földünk légkörébe préselt 
»Nap-por«, amely Svante Arrhenius szerint 
elektromos töltését a légkör felső rétegeiben 
leadva, a sarki fény, jelenségét idézi elő. 
A meteoritekből a Földre szitáló., kozmikus 
por évi mennyiségét 2000 tonnára, a Nap
por tömegét 200 tonnára becsülik.

Az alsóbb légrétegek'portartalma termé
szetesen kihat az ember egészségére. De 
a pornak a természet. háztartásában is 
igen jelentős szerepe van. A porszemek a 
vfzpára sűrítő pontjai. A kísérletek azt 
a meglepő eredményt adták, hogy a por- 
részektől vattán át megszűrt levegőben 
vízgőzzel való telítettsége ellenére nem 
jön létre ködképződés. Ha tehát a levegő 
tsliesen pormentes lenne, nem volna 
köd, sőt talán eső sem, vagy legalább is 
az esőmennyiség jóval csekélyebb lenne, 
mint most, amikor milliárd és milliárd 
porszem tölti meg a levegőt, A világ
városokban, pl. Londonban, igen sok por 
kerül a levegőbe, gyakoribb a ködképződés 
is. A . porszemek egyrészt megkötik a mele
gét, másrészt hőkisugárzásuk miatt keny- 
nyén lehűlnek és így a pára vízköpennyel 
borítja be őket.

A l é g k ö r  k e r e s z t m e t s z e t *
f\z emberi élet szempontjából a lég

körnek legfontosabb része az alsó 10 km 
vastagságú réteg, amelyet troposzférának 
nevezünk. Ebben játszódnak le az időjárási 
jelenségek, amelyek a szerves élet létfel
tételének alapjai, De az időjárás kialakulá
sában a magasabb légrétegek viszonyai 

. s még kozmikus hatások is nagy szerephez 
jutnak, ezért mind nagyobb jelentőségű 
a felsőbb rétegek viszonyainak kikutatása, 
megismerése. Ez a magassági kutatás 
feladatköre, amelyet évtizedele óta . nagy 
buzgalommal és eredménnyel folytatnak. 
A régibb módszerekhez : a léggömb fel
szállással végzett kutatáshoz, a 35 km 
magasságig, juttatott, öníró műszerekkel 
fölszerelt kutatógömbökhöz, azután a 
sztratoszférába zárt gömbökben való fel
szálláshoz (az Explorer U. 1935 nov. 11-én 
22.060 m magasságig jutott), újabb n a 
rádióval. fölszerelt, gömbök (rádiószondák), 
majd 1946 óta a rakéta-szondák járultak 
s a Radart is beállították a magas légköri 
kutatások szolgálatába. így rémé nető, 
hogy hovatovább a teljes légkörre, tehát 
minden olyan gáz-féleségre, amel’: ele
gendő sűrűségű ahhoz, hogy a Földet 
körülvevő világűrtől megkülönbözt thetö 

Jegyen, megbízható ismeretünk lesz.
Az eddig elmondottakból máris íontos 

következtetéseket vonhatunk. Kitűn' : első
sorban, hogy a levegő legfontosabb 'étege, 
az oxigén-réteg, az alsóbb rétegekre, izorit- 
kozik, mert 50 km magasságban a felületi
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3 . ábra. aimosz/éra ke
resztmetszete Wegener sze
rint. A vízszintes tenge
lyen a légnyomás lQÓimn 
egységekben van feltün
tetve, a függőleges tenge
lyen a légkör magassága 
300 km egységekben. A 
légnyomás görbéiét 0— 60 
km magasságig rajzoltuk 
meg. A Nitrogén-öv 0— 30 
km. között terjed. A Kra- 
k&tsu-vulkán füstfel hője
80 km magasságig tört. 20 
km magasságban egy tűz
golyó robbant szét s ron
csai szétszóródnak a Föld 
felszínén. A regisztráló 
ballon 35 km magasságig 
futott fel. •—- A szürkület 
és kék fény határa közt 
a Hidrcgén-öv terjeng 
90—  220 km magasságban. 
A hulló csillagok fellobba- 
r.ásának és kialvásának, s 
a sugaras formájú sarki 
fények öve.— A legfelső öv 
a homogén ívű sarki fény 

óve.

500
km.

300

Geocoronium-öv

A kék fény határa 

Hidrogén-öv

A szürkület határa 

Nitrogén-öv

levegő oxigéntartalmának csupán harmad
része van a levegőben. Viszont a légkör 
két legkönnyebb alkatrésze, a hidrogén 
és a hélium, mindinkább túlnyomóvá 
válik a felső rétegekben s 100 km magas
ságban jóformán csak e2'ek alkotják a 
levegőt. A nitrogéntartalom viszont 70 km 
magasságtól rohamosan csökken s így 
világosan megvonható határ alakul ki 
a légkör nitrogén és hidrogén öve között. 
Érdekes jelenség, hogy a hélium a 60— 70 
km övben külön réteget alkot a nitrogén- 
és a hidrogén-öv között. Ezt a határréteget 
bizonyos meteorológiai, főleg fénytani ter
mészetű jelenségek jellemzik.

A könnyű gázoknak messze magassá
gokig feinyúló öve hatékony védőburkot 
nyüjt a meteorhullások ellen. A meteorok 
nagyobb része ugyanis nem jut a földre, 
a felső rétegekben részekre bomlik s gőzzé 
válik. Az oxigén hiánya miatt azonban nem 
éghetnek el, csupán elgőzölögnek. így 
kevesebb légköri oxigén használódik eí, 
másrészt nagy hőenergia jut a Földre.

Az alsó légrétegekben a levegő hőmér
séklete 10 km magasságig állandóan csök
ken. 2 km magasságban -—8*, 4 km magas
ságban — 20*, 6 km magasságban — 30", 
8 km magasságban — 42% 10 km magas

ságban — 55"-Ot Jegyeztek az öníró hő
mérők. Innen kezdve a hőmérséklet 25— 30 
km magasságig változatlan marad.

E megfigyelések vezették León Teis- 
serence- de Bort-t s egyidejűleg (1902) 
Richard Assmannt a légkörtan (aerologia) 
eddig legfontosabb fölfedezésére, a lég
körnek 80 km magasságig terjedő 
öv-elhatárolásaira. A légkör alsó része 
25— 30 km magasságig terjed s két 
övre bontható. A Föld felszínétől 10 km-ig 
ér fe! a troposzféra, amelyben a hőmérséklet 
állandóan csökken — 55*-ig. Ez a felhő-_és 
csapadék-képződésnek, a nagy légnyomású 
rétegeknek az öve. t. felett 30 km-ig 
terjed az állandó hőmérsékletű, ciklon- 
mentes öv : a sztratoszféra. A kettő határa 
azonban nem állandó felület, változik az 
évszakkal, az időjárási helyzettel s a föld
rajzi szélességgel. Nyáron a troposzféra 
magasabbra húzódik, mint télen, mély 
légnyomású terület (depresszió) fölött ala
csonyabb, az egyenlítő fölött 17— 19 km, 
a mi földrajzi szélességünkön 9— 11 km, 
a sarkvidékeken 6—7 km.

A 30—-80 km közti öv az ozonoszféra. 
Itt bizonyos magasságban a hőmérséklet 
újból emelkedni kezd s eléri a földi légkör 
hőmérséketát. Ezért Humphreys ezt a

10*
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réteget altrofroposzférá-nak nevezi. A  70— 80 
km magasságban nagyon éles határposztá- 
nak kell lennie. Ebben van a fő szürkületi 
ívnek felső határa, a levegő ebben a magas
ságban a napfényt szétszórva már nem 
veri vissza s ebben a rétegben megy végbe 
az atmoszféra összetételének rohamos át
alakulása. A nitrogén helyét 150— 200 km 
magasságig a hidrogén foglalja el.

Ez az öv az ionoszféra. *■ z elektromos 
vezetőképesség megnövekedése jellemzi, 
mert a gázok már igen kis sűrűségűek 
s az elektromos töltésű részecskéknek, 
az ionoknak jóval nagyobb a mozgási 
lehetőségük. Ez a sugárzó sarki fény 
öve s ebben lobbannak fel a hulló csillagok.

Ez öv felső határától a világűrig olyan 
gáz övnek kell terjeszkednie, amelynek

nyomása a hidrogénnél is kisebb (Mende. 
lejev). Ez a homogén sarki fény ívének 
az öve, amely legalább 400— 500 km 
magasságban húzódik. Finom gázanyaga 
azonos lehet a Nap koroníumával s némi 
hidrogén és hélium is társulhat hozzá. 
Geokoronium-övnek is nevezik.

A m e t e o r o l ó g i a i  e l e m e k
A  levegő hőmérséklete, nyomása (súlya), 

nedvessége, légköri csapadék (eső, hó stb.), 
a felhőzet alakja, nagysága, húzódása, 
a szél iránya és ereje, az elpárolgás, a nap
sugárzás, a talajkisugárzás s a légköri 
elektromosság az időjárást alkotó elemek. 
Mindegyik elemnek megfigyelésére más- 
más műszer szolgál. A megfigyelő munkát 
a meteorológiai szolgálat végzi.

AZ I D Ő J Á R Á S  
ÉS AZ É G H A J L A T

A M e t e r o l ó g i a i  I n t é z e t
A  természet kevés jelensége van olyan 

nagy befolyással, sőt sokszor döntő hatás
sal életünkre és minden tevékenységünkre, 
mint az időjárás és annak egy helyen való 
érvényesülése, az éghajlat. Az időjárás 
szeszélyes változásai és az éghajlat adott
ságai kényszerítenek bennünket házépí
tésre, ruházkodásra, megszabják ezeknek 
módját, irányt mutatnak, hogy melyik 
vidéken milyen élelmiszert és hogyan 
termelhetünk. Eddigi tudásunk és eszkö
zeink még nem teszik lehetővé e hatalmas 
természeti jelenségek irányítását. Nem 
tudunk hideg, vagy meleg időt, szélcsendet, 
vagy szélvihart, esőt vagy szárazságot 
előállítani, hanem alkalmazkodnunk kell 
ahhoz, amit az időjárás hordozója, a légkör 
és lakóhelyünk éghajlata előír számunkra, 
hogy sokszor káros, nem egyszer pusztító 
hatásukkal szemben védekezzünk, számos 
kedvező megnyilvánulásukat pedig ki
használhassuk. Az alkalmazkodás előfel
tétele az időjárás és az éghajlat megismerése.

Az időjárás a légköri jelenségek folya
mata, az éghajlat pedig valamely hely 
átlagos, rendes időjárása, az ott uralkodó 
időjárások megszokott együttese, összetett, 
bonyolult jelenségek, ezért nem mérhetők 
egyetlen műszerrel, hanem megnyilvánulá
saikat, a hőmérsékletet, légnyomást, légned
vességet, napsütést, felhőzetet, csapadékot, 
a szél irányát és sebességét és még számos 
más időjárási és éghajlati elemet külön- 
külön pontos műszerekkel mérik a mete
orológiai állomások. Ezek az időjárás és az 
éghajlat kutatására létesített, szakképzett 
észlelőtől vezetett, műszerekkel felszerelt 
intézmények.

A  meteorológiai állomásokat az állami- 
meteorológiai intézetek szervezik és tart
ják fenn, előírva nemzetközileg egységes 
észlelői munkájukat, ellenőrizve, össze
gyűjtve és feldolgozva az évtizedek során 
megfigyelt és mért adataikat. A mete
orológiai intézet a gyűjtött adatok alapján 
kutatja és megállapítja a légkör, az idő
járás és az éghajlat törvényeit, nyilván
tartja a múlt időjárását, következtet a

várható időjárásra, feltárja az ország 
területének éghajlatát, összefüggéseket álla
pít meg az időjárás és az éghajlat, valamint 
a gyakorlati élet jelenségei között.

Hazánkban az időjárás és az éghajlat 
kutatásának irányítója és végzője az 
1871-ben alapított Magyar Országos Mete
orológiai és Földmágnességi Intézet Buda
pesten.

Intézetünk a budapesti, debreceni, kalo
csai, keszthelyi és tiszaőrsi obszervatóriu
main, , 100 nagyobb és 300 kisebb vidéki 
meteorológiai állomásán nemcsak napjában 
többször észleiteti az időjárás elemeinek 
értékét, hanem öníró műszerekkel is állan
dóan feljegyezteti azoknak változásait, 
úgy. hogy valóban elmondhatjuk : »az idő
járás ütőérén tartja a kezét«.

Az évente befutó százezernyi, sőt a több 
mint háromnegyedszázados működés alatt 
összegyűlt több millióra becsülhető idő
járási adatot az intézet szakemberei 
különféle szempontból és célokból dolgoz
zák fel és bocsátják az érdekeltek, a ható
ságok, intézmények, más szakokban dol
gozó tudósok, nagyközönség és a külföld 
rendelkezésére. A különböző célok és 
kutatóágak szerint egy-egy kérdéscsoport 
behatóbb tanulmányozására és a vele 
kapcsolatos szolgálat ellátására az intézet 
több osztályra tagozódik.

A z i d ő  j á r á s  e l ő r e j e l z é s e
A  közönség körében legismertebb osz

tálya az intézetnek az időjárás előrejelzését 
végző időjárásjelző- ( prognózis-) osztály. Kit 
ne érdekelne a várható időjárás? Munkalehe
tőségünk, öltözködésünk, közlekedésünk, 
egészségünk, szórakozásunk, pihenésünk 
oly nagy mértékben függ az idő alakulá
sától, hogy csak kevesen lehetnek közöm
bösek a várható időjárás iránt.

Az időjárásjelző osztály nem jósol, 
nem lát természetfeletti képességekkel 
a jövőbe, hanem a légkör jelenlegi állapo
tából, az időjárás legutóbbi változásaiból 
fizikai törvények és földrajzi tényezők alap
ján következtet a várható időjárásra. 
Az időjárás jelenlegi állapotát külföldről


