Bevezetés
Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel ismerkedünk meg. Választ
kapunk arra, hogyan keletkeznek a felhők, mikor hullik eső és mikor hó, milyen pusztításokat képes
végezni a szél. Frissen szerzett tudásod birtokában
akár magad is megpróbálkozhatsz az időjárás
egyszerű leírásával és előrejelzésével. A légkör
tulajdonságait sok szempontból vizsgálhatjuk.
Leggyakrabban a levegő hőmérsékletét mérjük. A
hőmérséklet értéke mellett azt is megállapíthatjuk,
hogy mennyi napsugárzás érte a felszínt.
Könnyen megfigyelhetjük, hogy esik-e az eső,
van-e csapadék? Legegyszerűbben a falevelek
mozgásából következtethetünk arra, fúj-e a szél. A
légkör felsorolt tulajdonságai percről percre, óráról
órára folyamatosan változnak.

DEFINÍCIÓ
A légkör tulajdonságainak folyamatos változását
időjárásnak nevezzük. A hőmérséklet, a napsugárzás, a szél, a csapadék az időjárási elemek.

A légkörrel foglalkozó tudomány a meteorológia. A meteorológusok az időjárási elemek
pillanatnyi állapotából, változásából következtetnek arra, hogy milyen idő várható.
Ennek alapján készítik el az időjárási előrejelzéseket.
A pontos előrejelzéshez más jellemzők megfigyelése is
szükséges, ilyen például a levegő páratartalma és nyomása.
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Ha az északi félgömbön nyár van,
akkor a délin tél. Mi ennek az oka?

Ha forró nyári napon sétáltál már mezítláb egy strand
betonján vagy a homokon, biztosan vannak fájdalmas
emlékeid. Ugyanakkor a testeddel érintkező levegő
mégsem perzselt annyira, mint ahogyan azt talpadon
érezted. Mi lehet mindennek a magyarázata?
A napsugárzás keresztülhalad a légkörön, és először a földfelszínt melegíti fel. A felmelegedett felszín
az elnyelt hő egy részét kisugározza, átadja a felette
elhelyezkedő levegőrétegnek. A hőáramlás során a
magasabb hőmérsékletű levegő felfelé áramlik, helyére hidegebb levegő kerül. A levegő a földfelszín
közelében tehát fokozatosan, alulról melegszik fel (1. ábra).
Nap

1. A levegő felmelegedése áramlással
A napsugarak először a földfelszínt melegítik fel.
A felszín által felmelegített levegő felfelé
áramlik, helyére hideg levegő kerül.
meleg levegő

napsugárzás

hideg levegő
hősugarak

földfelszín

A levegő felmelegedését több tényező is befolyásolja. Hazánkban a sok napsütést igénylő növényeket a
hegyek déli oldalára ültetik. A déli lejtőkön ugyanis
nagyobb szögben érik a napsugarak a föld felszínét,
ezért jobban melegítenek. Tehát a domborzat is befolyásolja a levegő felmelegedését (2. ábra).
napsugarak

2. Napsugárzás egy hegy
északi és déli lejtőjén

déli lejtő
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északi lejtő

Próbáld ki!
Készíts a szabadban, napsütéses helyen homokból és sötétbarna színű, alaposan összetömörített virágföldből egy-egy kupacot. Szúrj mindkettőbe egyforma mélyre hőmérőt, és fél óra elteltével olvasd le, hány fokot mutatnak!
Tegyél hőmérőt egy épület déli, illetve északi
oldalára, kb. 1,5-2 m magasságba. Naponta többször olvasd le, és jegyezd fel a hőmérsékletet!

A Nap erejét sok háztartásban hasznosítják. A
háztetőkre szerelt berendezések segítségével a
napos időszakokban ősszel és tavasszal akár a lakás
fűtése is megoldható. Ezeket a szerkezeteket
leggyakrabban a fürdéshez, mosogatáshoz szükséges
meleg víz előállítására alkalmazzák. A napelemekben a
Napból érkező sugárzás áram termelésére
fordítódik. Egyszerűbb használati eszközeinkben is
működnek ilyenek, pl. a zsebszámológépben, órában.
Ha derült időben, fehér, hófödte tájon járunk, alig
tudjuk kinyitni a szemünket, annyira vakít a szikrázó
fény. A napsugarak nagy része nem melegíti fel a hóval
borított felszínt, hanem azonnal visszaverődik róla.
A sötét felületek ezzel szemben elnyelik a napsugarak
jelentős részét, ezért erősen felmelegednek (3. ábra).
3. A hóval fedett felszín erősebben veri vissza
a napsugarakat, mint a sötét felületek

Ezzel magyarázható, miért égeti talpunkat nyáron a
sötét aszfalt, és miért annyira meleg felette a levegő.
A levegő felmelegedése tehát függ a földfelszín
színétől is.
Sokszor tapasztaljuk, hogy derült, szélcsendes éjszaka
után igen hűvösek a reggelek. De ha felhős az éjszakai
égbolt, akkor enyhébb reggelre ébredünk. A levegőben
lévő vízgőz ugyanis nem engedi megszökni a felszín
által kisugárzott hőt, hanem visszaveri. Hasonló szerepet tölt be, mint az üvegház fala, amely megakadályozza, hogy kiszökjön a meleg. Ezért nevezik a
légkör e jellemző tulajdonságát üvegházhatásnak
(4. ábra).
4. Az üvegházhatás. Az üvegházhoz hasonlóan
a légkörben található vízgőz és szén-dioxid sem
engedi megszökni a hősugarakat, hanem
visszaveri azokat a felszínre.

NNap

Az üvegházhatásért a levegőben lévő széndioxid is felelős. Ez a gáz a tüzelő- és üzemanyagok elégetésekor nagy mennyiségben
kerül a légkörbe. A jelenlegi mérések szerint
gyors ütemben nő a levegő szén-dioxid tartalma, ami a
növekvő üvegházhatás miatt jelentősen emelheti a Föld
átlaghőmérsékletét.

Hazánkban sok helyütt foglalkoznak melegházi
zöldség- és virágtermesztéssel. A melegházakat télen
ugyan fűtik, de tavasztól már – az üvegházhatásnak
köszönhetőn – a napsugárzás ereje is elég ahhoz, hogy
a termés beérjen. Mára természetes, hogy egész évben vásárolhatunk hazai zöldpaprikát, zöldhagymát,
paradicsomot vagy uborkát.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
vízgőz
szén-dioxid

napsugarak

hősugarak

visszavert
hősugarak

üvegház
hősugarak
földfelszín

Próbáld ki!
Keress két egyforma, fehér színű, zárható tetővel
rendelkező nagy műanyag dobozt. Tölts homokot
1-2 cm vastagságban a dobozokba. Mindkettőbe
fektess egy-egy hőmérőt, de azok alsó, elkeskenyedő részét árnyékold be. Az egyik dobozra
tedd rá a tetejét! Vidd a dobozokat napos
helyre, és 30 perc elteltével olvasd le a
hőmérőket, hogy hány fokot mutatnak! Vidd
árnyékos helyre a dobozokat, és 10 percenként
olvasd le a hőmérsékleti értékeket!

ÚJ FOGALMAK
légkör, időjárás, időjárási elemek,
üvegházhatás, napenergia

A napsugarak először a földfelszínt melegítik fel. A felszín által kisugárzott hő pedig
áramlásba hozza, felmelegíti a levegőt. A felszín
felmelegedését befolyásolja a domborzat és a
felület színe is. A levegő szén-dioxid és
vízgőztartalma
gátolja
a
felszín
által
kisugárzott hő távozását a légkörből, ezt
nevezzük üvegházhatásnak. A napsugárzás
erejét sokféleképpen hasznosíthatjuk a
mindennapi életben.

1. A légkör mely része melegszik fel elsőként a napsugárzás hatására? Mi ennek a jelenségnek a
magyarázata?
2. Hogyan befolyásolja a páratartalom a légkör hőmérsékletét?
3. Miért alacsonyabb a hőmérséklet a hegyek északi oldalán, mint a délin?
4. Mi az oka annak, hogy a hóval fedett felszínek
felett lassabban melegszik fel a levegő, mint ott,
ahol már elolvadt a hó?
5. Az 1. ábra tanulmányozása után fogalmazd meg,
hogyan melegszik fel a levegő a napsugárzás
hatására!
6. A 4. ábra segítségével magyarázd meg, miért
tartja meg a hőt az üvegház!
7. Milyen előny származhat abból, ha napenergiával állítunk elő meleg vizet, és
nem gázfűtésű kazánnal?
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Mekkora lehet Magyarországon a valaha
mért legalacsonyabb és legmagasabb
hőmérséklet különbsége?

Az időjárás-jelentések egyik legfontosabb adata, hogy
milyen hőmérséklet várható a következő órákban,
napokban. A hőmérséklet ebben az esetben a levegő
hőmérsékletét jelenti Celsius-fokban (°C).
A nap során a hőmérséklet folyamatosan változik.
Napfelkelte után rendszerint emelkedni kezd, legmagasabb az értéke kora délután, majd lassan csökken.
A lehűlés egészen a következő hajnalig tart, amikor a
napfelkeltével ismét felfelé kezd kúszni a hőmérő higanyszála (1. ábra).
(°C)
20
18
16
14

Kora délutántól egészen hajnalig folyamatosan, de csak lassan csökken a hőmérséklet.
Az üvegházhatás miatt a légkörből a
hő nem szökik meg a vízgőz és a szén-dioxid
hővisszatartó hatása miatt.

A megfigyelőállomásokon naponta négyszer 1, 7,
13 és 19 órakor olvassák le a hőmérőket. Egy áprilisi
napon a következő értékeket mérték:
1 óra

7 óra

13 óra

19 óra

–1°C

2 °C

11 °C

4 °C

12
10
8
6
4
2
0

(óra)
0

6

14

18

24

1. A hőmérséklet napi járása

Próbáld ki!
Egy nyugodt, derült napon mérd meg óránként a
levegő hőmérsékletét! A hőmérőt 1,5-2 m magasságba helyezd el egy olyan helyen, ahol nem éri
közvetlen napsütés. Jegyezd fel az adatokat,
és ábrázold grafikonon az eredményt!

A napsugarak délben érik, melegítik legnagyobb
mértékben a felszínt, mégis egy-két órával ezután
mérjük a legmagasabb napi hőmérsékletet. A jelenség
azzal magyarázható, hogy a levegő a földfelszín közvetítésével, alulról melegszik fel. Így egy kis idő szükséges ahhoz, hogy a felmelegedett felszín átadja a hőt
a levegőnek.
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Adjuk össze a mért hőmérsékleti értékeket, majd
az összeget osszuk el a mérések számával. Ezzel meghatározzuk a napi középhőmérsékletet, amely példánkban 4 °C. A mért adatokból azt is kiszámolhatjuk,
hány °C volt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérséklet között. Így megkapjuk a napi hőingadozást, amely példánkban 12 °C.

DEFINÍCIÓ
A napi középhőmérséklet az egy nap alatt mért
hőmérsékleti értékek átlaga. A nap során mért
legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet különbsége a napi hőingadozás.

A megfigyelőállomásokon a hónap minden egyes
napján kiszámolják a napi középhőmérsékletet. Ezek
összegét elosztják a hónap napjainak számával, és
megkapják a havi középhőmérsékletet. A havi középhőmérsékletek átlaga pedig az évi középhőmérséklet.

2013-ban így alakultak egy magyarországi város
havi középhőmérsékleti értékei:
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
°C

–2 0

5 10 16 19 21 20 16 10 4

0

(Az adatokat nem kell megtanulnod.)

A táblázat adataiból kiszámítható, hogy abban az
évben 10 °C volt az évi középhőmérséklet. Ez az érték
megfelel a sokévi átlagnak, vagyis nem volt se túl hideg, se túl meleg a megszokotthoz képest. A hónapok
középhőmérsékletéből megállapíthatjuk azt is, melyik
volt a vizsgált év legmelegebb és leghidegebb hónapja.
A 2013. év adatai alátámasztják azt a
megfigyelést, hogy hazánkban általában a
leghidegebb hónap a január, a legmelegebb pedig a
július. Példánkban az évi közepes hőingadozás értéke
23 °C volt.

A levegő hőmérsékletének változása a gazdasági
élet szinte minden területén érezteti hatását. Épületeink hőszigetelése fontos, így télen kevesebbet kell
költeni a fűtésre, a nyári forróságot pedig csak később
veszik át az épület falai. A termesztett növények közül
csak azok honosodtak meg hazánkban, amelyek számára a növekedés időszakában megfelelő a hőmenynyiség. Az ország különböző tájai az eltérő évi
középhőmérséklet miatt más-más növény termesztéséről váltak híressé. Legédesebb gyümölcseink
a legmelegebb alföldi tájakról kerülnek a piacokra.

ÚJ FOGALMAK
napi középhőmérséklet, napi hőingadozás,
évi középhőmérséklet, évi közepes
hőingadozás

DEFINÍCIÓ

A legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérsékletének különbsége adja az évi közepes
hőingadozást.

Hazánkban mindeddig a leghidegebbet,
-35 °C-ot Miskolcon mérték 1940-ben.
A legmelegebbet, 41,9 °C-ot pedig
Kiskunhalason 2007-ben.

A megfigyelőállomásokon a levegő hőmérsékletét 1,5-2 m magasságban elhelyezett hőmérőkkel, árnyékban
mérik. Az eddigiek alapján tudjuk, hogy a talaj
közelében egészen más
hőmérsékletet mérhetünk a földfelszín felmelegedése miatt. Tapasztalatból azt is tudjuk,
hogy a hegyvidéken általában hűvösebb van,
mint az alföldön. A légkör hőmérséklete a magassággal is változik.
Minél feljebb haladunk
a légkörben, annál alacsonyabb a hőmérséklet (2. ábra).

(km)

12

– 56 °C

11
10

– 49,9 °C

9
8
7
6
5

–17,5 °C

4
3
2

– 2,0 °C

1

8,5 °C
felszín

15 °C

2. A légkör hőmérsékletének
változása a tengerszint feletti
magassággal

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A hőmérséklet járásában napi és évi szabályszerűségeket figyelhetünk meg. Egy adott
időszak (nap, hónap, év) jellemzésére jól használható a középhőmérséklet, a napi és az évi
közepes hőingadozás. A légkör hőmérséklete
változik a magassággal. A légkör felsőbb rétegeiben egyre alacsonyabb a hőmérséklet.

1. Hogyan határozzuk meg a napi, a havi és az évi
középhőmérsékletet?
2. Egy késő őszi napon a megfigyelőállomáson a
következő adatokat mérték:
1 óra
–5 °C

7 óra
–2 °C

13 óra
8 °C

19 óra
2 °C

Mekkora volt a napi középhőmérséklet?
3. Hogyan számolnád ki a napi középhőmérsékletet, ha egyszer elfelejtetted megnézni a hőmérőt,
és csak három értéket mértél a kérdéses napon?
4. Hogyan határozzuk meg a napi hőingadozást,
illetve az évi közepes hőingadozást?
5. Egy nyári napon a legalacsonyabb hőmérsékletet, 10 °C-ot reggel 6 órakor mérték, a legmelegebbet, 29 °C-ot pedig 14 órakor. Mit tudsz kiszámolni a két adatból?
6. Hogyan változik a légkör hőmérséklete a
magassággal? A 2. ábra segítségével válaszolj!
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