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tudod-e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

X. rész 
 

A légkör  
Földünket egy több ezer kilométer vastagságú gázburok veszi körül, amelyet légkör-

nek nevezünk. Ez a hatalmas, 5.1015  tonna tömegű gázburok, amely a Föld tömegének 
mintegy milliomod részét teszi ki, lényeges szerepet játszott a földi élet kialakulásában, 
és a jövője szempontjából is meghatározó tényező. A légkörben végbemenő természeti 
jelenségek nagy részét a Nap-sugárzás energiája hozza létre. A légkör vastagsága ponto-
san nem határozható meg. A földfelülettől felfelé haladva a sűrűsége fokozatosan csök-
ken és mintegy 3000 kilométerre a felszíntől gyakorlatilag átmegy a világtérbe. A Földet 
övező gázburok 99%-a  30 kilométer alatti rétegben helyezkedik el. Az időjárás szem-
pontjából fontos légköri jelenségek a�troposzféra rétegben játszódnak le, melynek mérete, 
hőmérsékleti övezetenként változik. A sarkvidéki övezetben 8-10 km, a mérsékelt hő-
mérsékleti övezetben 10-12 km, míg a trópusi övezetben eléri a 16-18 km magasságot. 
A troposzférát alkotó levegőréteget különböző, termodinamikai egyensúlyban levő,
nagyobb kiterjedésű övezetek, ún. légtömegek alkotják. A légtömegek tehát olyan nagykiter-
jedésű légtestek, amelyek közel azonos fizikai paraméterekkel rendelkeznek, mozgásuk 
során különböző földrajzi tájakkal kerülnek kölcsönhatásba, és emiatt fizikai paraméte-
reik fokozatosan megváltoznak, de a szomszédos légtömegekkel való kölcsönhatások is 
befolyásolják fizikai állapotukat. Ugyancsak befolyásolja a légtömegek fizikai állapotát a 
napsugárzásból közvetlenül elnyelt energia. A légkör állandó mozgásban van, ritka eset 
amikor nincsenek vízszintes vagy függőleges légáramlások. A vízszintes légáramlást szélnek 
nevezzük. A szél létrejötte a földfelszín egyenlőtlen felmelegedése folytán kialakult lég-
nyomáskülönbség következménye.  

Emiatt a légtömegek a nagyobb nyo-
mású hely felől a legkisebb nyomású hely 
felé áramolnának, ha csak a nyomáskü-
lönbség lenne a ,,szélkeltő erő’’. Azonban 
a Föld forgása folytán, az áramló légtöme-
gekre hat a Coriolis-féle tehetetlenségi erő.
Az észak-dél irányú hideg és a dél-észak 
irányú meleg légáramlatokat ez az erő a rá 
merőleges irányba kitéríti. Ezenkívül a 
felszín domborzati viszonyai (hegyek, 
dombok, erdőségek) kisebb nagyobb 
súrlódási és kitérítő erővel hatnak, ame-
lyek lényegesen befolyásolják a légáram-
lások irányát. 

 76. ábra 
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E hatások eredőjeként igen bonyolult turbulens áramlások alakulnak ki. A szélkeltő erő
hatására, a földfelszín közelében, az egyes hőmérsékleti zónákban meghatározott szélrendsze-
rek alakulnak ki. A 76. ábrán látható a Föld fontosabb légnyomás és szélövezeteinek az elosz-
lása. A trópusi övezetben az északi félgömbön az északkeleti, a déli félgömbön a délkeleti 
passzátszelek képezik az uralkodó szélrendszert. A két mérsékelt szélességi övben a nyugati 
szelek, a két sarkvidéki övben pedig a poláris keleti szelek dominálnak. A troposzféra középső
és felső övezetében már más az áramlási kép, a passzát övezetben 5 km felett tisztán keleti, 
míg a sztratoszférában (a troposzféra feletti réteg) a nyugati szelek dominálnak. 

Egy adott helyen a szélirány a domináns szélrendszer 
irányától kisebb nagyobb mértékben eltérhet a szélkeltő erők
okozta turbulenciák következtében. A pillanatnyi szélirány 
közelítő helyzetét a 77. ábrán látható szélzászlóval szokták 
meghatározni. A szélsebesség mérésére szolgáló készüléke-
ket anemométernek nevezik. Ezeknek különböző típusait 
fejlesztették ki, amelyek közül leginkább a forgókerekes, az 
aerodinamikus és az elektromos anemométert alkalmazzák. 
A szélerősség jellemzésére szolgál a 12 fokos Beaufort féle 
sebesség skála (lásd az alábbi táblázatot). 

77. ábra 
Beaufort 
skála 

A szél elnevezése A szél hatásai Szél  
sebesség 

m/s 
0 szélcsend A füst egyenesen száll fel 0 – 0,5 
1 Alig érezhető

szellő
A füst gyengén ingadozik 0,6–1,7 

2 Könnyű szellő A fák leveleit mozgatja 1,8–3,3 
3 Gyenge szél A fák leveleit erősen rázza, állóvizek tükrét 

felborzolja, zászlót lobogtatja 
3,4–5,2 

4 Mérsékelt szél A fák könnyű gallyai mozognak 5,3–7,4 
5 Élénk szél A fák kisebb ágait mozgatja, állóvizeket 

hullámzásba hoz 
7,5–9,8 

6 Erős szél Nagyobb ágakat mozgat, zúg 9,9–12,4 
7 Viharos szél Gyengébb fatörzseket meghajlít, kisebb 

gallyakat letör 
12,5–15,2 

8 Vihar Erősebb fákat hajlít, nagyobb gallyakat letör 15,3–18,2 
9 Erős vihar Gyengébb fákat kitör, a tetőcserepet leso-

dorja 
18,3–21,5 

10 Szélvész Nagyobb fákat derékba tör, épületek tető-
szerkezetében nagy károkat okoz 

21,6–25,1 

11 Pusztító szélvész Tetőt letép, kéményt ledönt 25,2–29,0 
12 Orkán Épületeket rombol, erdőket letarol, ember-

életben kárt okoz 
29,1– 

Időjárási frontok (légköri frontok) 
A troposzféra légköre fizikai és meteorológiai szempontból nem egységes állapotú, 

hanem mozaikszerűen tevődik össze néhány száz, egymástól jól megkülönböztethető
légtömegből, melyeknek térfogata 106-108 km3 nagyságrendű. A légtömegek helyzetüket 
és alakjukat folyamatosan változtatják és néhány nap vagy néhány hét alatt átalakulnak, 
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fizikai állapotuk az időjárás alakulásának meghatározó tényezője. Egy légtesten belül 
ugyanaz a meteorológiai állapotú  (azonos eredetű) levegőfajta található, pl. Atlanti-
óceáni, vagy nagy páratartalmú szubtrópusi, kis páratartalmú sarkvidéki stb. levegőfajta. 
Két különböző légtömeget, a levegő fizikai tulajdonságaiban ugrásszerű változást muta-
tó zóna, az időjárási frontfelület választja el egymástól. Két fontosabb frontfelület típus 
alakulhat ki: a meleg- és a hidegfront. 

Melegfront 
Ha a meleg légtömeg mozgási sebessége nagyobb mint a hidegebb légtömegé, akkor 

találkozásukkor a meleg légtömeg mintegy felsiklik az alacsonyabban fekvő (nagyobb 
sűrűségű) levegőék hátára. A kialakuló elválasztó frontfelületet melegfrontnak nevezik. A 
front felülete fölött nagy távolságra kiterjedő élénk légmozgás figyelhető meg, melynek 
során egyenletes sebességgel nagy légtömegek emelkednek fel a kis hajlásszögű frontfe-
lülettel párhuzamosan. A meleg légtömegeknek ezt a mozgását, melynek során gyors 
felhőképződés keletkezik, melegfronti felvonulásnak nevezik. A felhőképződés során 
négy különböző felhőtípus keletkezése figyelhető meg. Ezek közül a legjelentősebb a 
legalacsonyabban fekvő és a legnagyobb tömeget képviselő esőrétegfelhő (Ns), amely 
egyenletes intenzitású esőzést vagy télen havazást okoz.  

Amint a 78. ábrán látható, a meleg-
front csapadékzónája széles övezetű (200-
300 km) és mindig a frontvonal alján 
helyezkedik el. A csapadékfelhő alja nyá-
ron eléri az 1000-1500, télen 600-800 m 
magasságot, míg a teteje 6-8 km magassá-
gig is felnyúlhat. A front hossza változó, 
némelykor az ezer kilométeres nagyság-
rendet is elérheti. A melegfronti vonulás 
általában lassú, nem éri el a környezeti 
szélsebességnek a 60%-át. A front előtt 
légnyomás süllyedés keletkezik, amely a 
front áthaladása során folytatódik. �

78. ábra 

Hidegfront 
A 79. ábrán látható időjárási frontszer-

kezet akkor alakul ki, amikor a hideg légtö-
meg nagyobb sebességgel mozog a meleg 
légtömegnél, és a két légtömeg találkozása 
során a hideg légtömeg ékszerűen benyomul 
a meleg légtömeg alá, és azt mintegy fellöki a 
magasba. A hideg levegőék orránál, ahol a 
legerőteljesebb a felszálló légmozgás, na-
gyobb magasságokig esőrétegfelhő (Ns) 
képződés jön létre, amely záporos csapadék-
képződéshez vezet. A hidegfrontok gyor-
sabb mozgásúak mint a melegfrontok, hala-
dási sebességük elérheti a környezeti szélse-
besség 80-90%-át. A hidegfronti átvonulás-
nak a jellemző kísérőjelensége a légnyomás 
hirtelen, ugrásszerű megnövekedése, a hő-
mérséklet csökkenése, élénk, gyakran viha-
rossá fokozódó szél kialakulása. 

79. ábra 

 
Puskás Ferenc


