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5. Éghajlati elemek 
 
 A Földet körülvevı légkörben a meteorológiai viszonyokat az idıjárás- és éghajlatalakító 
tényezık, valamint e tényezık közötti kölcsönhatások következményei alakítják. Közülük is 
kiemelkedik a napsugárzás, amely a légköri folyamatokhoz és a földi élethez egyaránt 
szükséges energiát szolgáltatja. 
 A Napból származó energiamennyiség elérve a Földön található különbözı összetételő 
felszíneket, összetételüknek megfelelıen különbözı mértékben felmelegíti ıket. Ezek kapott 
hıjüknek egy részét átadják a felettük lévı légrétegeknek, amelyek felmelegedve kitágulnak, s 
a magasba emelkednek. Helyükbe hővösebb légtömegek áramlanak. Ezáltal a levegı 
függıleges és vízszintes irányban is mozgásba jön. A felmelegedett felszínekrıl a víz is a 
levegıbe párolog, ahol egy ideig gız alakban tárolódik, majd hővösebb környezetbe kerülve, 
szilárd részekre kicsapódva ismét cseppfolyossá válik (felhık képzıdnek), s visszahullik a 
földfelszínre. 
 A földfelszínre érkezı sugárzásmennyiség tehát – a különbözı anyagi összetételő felszínek 
miatt – a különbözı helyeken különbözı meteorológiai viszonyokat alakít ki, mozgásba hozza 
a levegıt, a létrejött légáramlások pedig magukkal ragadva a tengerek felszíni rétegeit, 
tengeráramlásokat hoznak létre, amelyek módosítják a kialakult meteorológiai viszonyokat. 
 A napsugárzás energiája, a különbözı anyagi összetételő felszínek és a lég- és 
tengeráramlások ily módon rövidebb és hosszabb távra egyaránt meghatározzák a légkör 
állapotát, vagyis az idıjárási és éghajlati viszonyokat. 
 A tudomány és a technika fejlıdésével lehetıség nyilt arra, hogy a légkör különbözı 
állapotjelzıit (légnyomás, hımérséklet, vízgıztartalom, csapadék stb.) mőszerek segítségével 
mérjük. A több mint 200 évvel ezelıtt megindult, s végül az egész Földre kiterjedt 
meteorológiai megfigyelések lehetıvé teszik számunkra, hogy megvizsgáljuk hogyan oszlanak 
el a Földönés hogyan változna  idıben az egyes meteorológiai elemek. 
 
 5.1 Az egyes éghajlati elemek jellemzése 
 
 A légkör állapotát a tulajdonságaival (légnyomás, hımérséklet stb.) írjuk le. Az egyes 
tulajdonságokat különbözı állapotjelzıkkel jellemezzük. Egy és ugyanazon légköri 
tulajdonságot különféle állapotjelzıkkel is megadhatunk. Ha az állapotjelzıkrıl általában 
beszélünk, akkor meteorológiai elemeknek nevezzük ıket. Ha hosszabb idıszakra vonatkozó 
állapotot jellemzünk velük, akkor éghajlati elemekrıl beszélünk. A legfontosabb 
állapojelzıket a következıkben röviden ismertetjük. Az állapotjelzıknek használhatjuk 
különbözı statisztikai értékeit, pl. a hımérsékletre vonatkozóan a minimum hımérsékletet, a 
középhımérsékletet, a maximum hımérsékletet, a hımérsékleti összeget stb. Mindig azt az 
értéket kell használni, amellyel a legjobban le tudjuk írni a légkörben lezajló változásokat. 
 
 5.1.1 Légnyomás és légáramlás 
 
 Légnyomás. A levegınek – bár nem látjuk, csupán érzékeljük (pl. a karunk mozgatásával) 
– van tömege. A Földet körülvevı gáznemő anyag (a légkör) a nehézségi erı hatására a Föld 
felszínére nehezedik és a súlya adja a levegı nyomását. A légnyomás tehát a földfelszín 
egységnyi területe feletti légoszlop súlyát jelenti. 
 A légnyomás mérésére a felületegységre ható erı szolgál, amit din⋅cm-2 egységekben 
szoktak megadni. Ennek milliószorosa a bar: 
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A meteorológiában a bar ezred részét szokták használni mértékegységül, s ezt millibarnak 
nevezzük. Az SI rendszer bevezetése óta a nyomás egységeként a Pascal-t használjuk. Egy 
millibarnak 100 Pascal fele meg, azaz 
 

 
A tenger szintjén az átlagos légnyomás 1013 mb = 1013 hPa = 1,013⋅105 Pa. Ez azt jelenti, 
hogy a Föld felszínén minden cm2-re hozzávetılegesen 1 kg súly nehezedik. 
 A légnyomás a földfelszínen a legnagyobb. Az alsó rétegek a felülrıl rájuk nehezedı 
nyomás elıl nem tudnak kitérni, mivel az ıket körülvevı légoszlopok is hasonló nyomás alatt 
álló részecskékbıl épülnek fel. Ezért a rájuk nehezedı nyomással szemben ugyanolyan erejő 
ellennyomást fejtenek ki, s így nyugodt légkörben minden réteg határfelületén egyensúly 
alakul ki. Mivel felfelé haladva egyre kisebb lesz az adott hely feletti légoszlop súlya, a 
magassággal a légnyomás csökken.  
 A gázok és a folyadékok esetében a nyomás minden irányban hat, így a légkör esetében is, 
ezért normális körülmények között a légnyomást nem érezzük. Sıt, általában  földfelszíni 
viszonyok között lezajló – kisebb mérető – változásait sem érzékeljük. A magassággal felfelé 
haladva jelentkezı nagy nyomáscsökkenés azonban egyre nagyobb terhelést jelent a 
szervezetnek. 
 A tengerszint feletti magasság növekedésével a levegı egyrészt ritkábbá válik, másrészt 
minél magasabbra megyünk annál kisebb magasságú légoszlop lesz felettünk, s így e két ok 
miatt egyre csökken a levegıoszlop súlya és nyomása. A légnyomásnak a magassággal való 
csökkenése annyira szabályos jelenség, hogy a légoszlop középhımérsékletének ismeretében 
számítható. Legyen m a magasságkülönbség méterekben, p1 az alsó szint ismert légnyomása, 
p2 a magasban lévı hely légnyomása, t az m mmagasságú légoszlop középhımérséklete, akkor 
 

 
 A légnyomás magassággal való csökkenését meghatározó összefüggés lehetıséget ad arra 
is, hogy ha a földfelszínen mért légnyomást és az adott magasságban mért légnyomást 
megmértük, s ismerjük mindkét hely hımérsékletetét, akkor a két hely hımérsékletének 
átlagát képezve jó közelítéssel meghatározhatjuk egy adott magasságban lévı hely magasságá 
is.   
 A földfelszínen élı ember szervezete az ott uralkodó nagyobb légnyomáshoz és sőrőbb 
levegıhöz alkalmazkodott. Magasabb szinteken a ritkább levegıben a lélegzetvétel során 
kevesebb oxigént vesz fel, mint a földfelszínen. Ezért a szervezet nem megfelelı 
oxigénellátottsága miatt rosszullét, eszméletvesztés stb. léphet fel.  
 Légáramlás. A levegı mozgását, áramlását szélnek nevezzük. A levegı mindig a nagyobb 
nyomású helyrıl mozog a kisebb nyomású hely felé, s arra törekszik, hogy a 
nyomáskülönbségeket kiegyenlítse. 
 A szélnek két alapvetı jellemzıje a sebessége és az iránya. Ha a Föld nem forogna, akkor a 
szél mindig a magasnyomású és alacsonynyomású terület közötti gradiens irányába fújna. 
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Azonban – mint korábban tárgyaltuk – a Coriolis erı eltéríti a gradiens iránytól, az északi 
féltekén jobbkéz felé, a déli féltekén pedig balkéz felé. A szél irányát azzal az égtájjal jelöljük, 
amelyik égtáj felıl a légáramlás hozzánk érkezik. Az északi szél tehát észak felıl érkezı 
légáramlást, a déli szél pedig dél felıl érkezı légáramlást jelent. A szélnek nemcsak az iránya, 
hanem a sebessége is összefüggésben van gradienssel. A gradiens nagyságának mértéke az egy 
fok földrajzi szélességre (111 km-re) esı légnyomásváltozás. Nagy gradiens (nagy 
légnyomáskülönbség) erıs szelet, kis gradiens gyenge szelet hoz létre.  
 A levegı áramlása növeli a párolgást, mert a páratelt levegıt elviszi a párologtató felszín 
felül. A nappali órákban növeli a talajfelszín hıleadását, mert a felmelegedett levegıt 
elszállítja a felszín feletti térbıl. Éjszaka viszont a felszínközeli rétegek hımérsékletét 
magasabban tartja, mert a lehőlt levegı helyébe a magasabb rétegekbıl melegebb levegıt visz 
le. 
 Az elmondottak mellett a szél még az útjába esı akadályokra nyomást gyakorol. Ennek a 
nyomóerınek a szélirányra merılegesen álló 1 m2 nagyságú felületre kg-okban kifejezett 
nagysága (p) a következı összefüggéssel adható meg: 
 

 
ahol a κ = 0,0625, a v szélsebességet pedig m⋅sec-1-ban adjuk meg (Száva-Kováts 1952). Az 
összefüggésbıl látható, hogy a szélnyomás a szélsebesség négyzetével arányos. Ha tehát pl. a 
szélsebesség kétszeresére nı, akkor a szélnyomás négyszer nagyobb lesz. 
 A szélnyomóereje a természetben sokféle munkát végez: mozgatja a tengeráramlásokat, a 
különbözı módon elaprított kızet- és talajrészeket. Ez utóbbi tevékenységével résztvesz a 
talajok alakításában és lepusztításában. Az örvényesen áramló és felemelkedı levegı 
nyomóereje emelı hatást fejt ki, s magasba emeli a porszemeket, a virágport, növényi 
magvakat stb. 
 A légáramlásnak van közvetett hatása is: nagykiterjedéső légtömegeket szállít egyik helyrıl 
a másikra. A szállított légtömeg magával hozza a keletkezési helyére jellemzı 
tulajdonságokat, ezért új helyén jelentıs változásokat idéz elı. Hővösebb vagy melegebb, 
nedvesebb vagy szárazabb, tisztább vagy szennyezettebb stb. lesz a levegı, mint korábban 
volt. 
 
 5.1.2 Sugárzás 
 
 A  Napból folyamatosan érkezı elektromágneses sugárzás az, amely a légkörben lejátszódó 
folyamatokhoz szükséges energiát szolgáltatja. A sugárzásnak két fontos jellemzıje van: az 
intenzitása és a tartama. 
 A légkör felsı határára érkezı sugárzás a légkörbe behatolva a levegı molekulákon 
egyrészt visszaverıdik, másrészt szóródik, s kisebb mértékben elnyelıdik, egyrésze pedig 
egyenes vonalban haladva eléri a földfelszínt. A földfelszínen mért sugárzásértékek tehát azt 
mutatják mennyi sugárzás jut le a légkör aljára. Ez az energiamennyiség az, amely a légköri 
mozgásokhoz és az élettevékenységhez szükséges energiát szolgáltatja. 
 A napkelte és a napnyugta közötti idıszakban veszteség nélkül érkezı sugárzást nevezzük 
csillagászatilag lehetséges sugárzásnak. A  földfelszínt a közvetlen (direkt) és a szórt (diffúz) 
sugárzás éri el. A kettıt együtt globálsugárzásnak (teljes besugárzásnak) nevezzük. A 
csillagászatilag lehetséges sugárzás és a földfelszínre érkezı globálsugárzás különbsége 
mutatja azt a veszteséget, amely a légkörön való áthaladás közben éri a sugárzást. 
 A sugárzás erıssége (intenzitása) alapvetıen a napsugarak beesési szögétıl (a földrajzi 
szélességtıl) függ, de hatással van rá a légkör összetétele, a légkörben található 
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szennyezıanyagok, a levegı nedvességtartalma és különösen a felhızet. Az egyenlítı 
környékén (a két térítıkör között), ahol a sugarak évente kétszer merılegesen érkeznek a 
felszínre, s a két idıpont között is a merılegeshez közeli szögben, ott nagymennyiségő 
sugárzás érkezik a Földre. A térítıkörökön csak egyszer delel zenitben a Nap, de itt jelentıs 
mennyiségő sugárzás érkezik le. E területeken azonban a nappali felhıképzıdés miatt jelentıs 
veszteségek is érik a leérkezı sugárzást. A szubtrópusi magasnyomású terület az, ahol még 
elég meredeken érkeznek a napsugarak és a leszálló áramlások miatt kevés a felhızet és 
alacsony a levegı nedvességtartalma, ezért itt érkezik a Földre a legtöbb sugárzás. Ettıl a 
területtıl a sarkok felé haladva a napsugarak beesési szöge fokozatosan csökken, s ennek 
megfelelıen csökken a sugárzás intenzitása is. 
 A magassággal felfelé haladva a légkör egyre ritkább lesz, vízgıztartalma és 
szennyezıanyag tartalma lecsökken, ezért mind a besugárzást mind pedig a kisugárzást jobban 
átengedi, azaz mindkettı intenzitása növekszik. 
 A magasabb fekvéső helyeken a sugárzásnak nemcsak az intenzitása növekszik meg, 
hanem az összetétele is megváltozik. A felsıbb rétegek levegıje ritkább és tisztább volta 
következtében kevésbé nyeli el és szórja a sugárzást, mint az alsóbb sőrőbb és szennyezettebb 
rétegek. Ezért növekvı magssággal a globálsugárzásban mind nagyobb részt tesz ki a 
közvetlen (direkt) sugárzás, s csökken a szórt (diffúz) sugárzás aránya. 
 Továbbá a hegyvidéki napsugárzás nagyobb mennyiségő ibolyántúli sugárzást tartalmaz, 
mint a sík földfelszínre érkezı sugárzás. Ez elsısorban arra a sugárzástartományra (290-360 
nm) vonatkozik, amelyet az ózon már nem nyel el, csak az alsóbb légrétegekben lévı 
szennyezıanyagokban nyelıdik el. Ezért felülrıl a sík felszín felé közeledve a szennyezıdés 
növekedésével az utraibolya sugárzás mennyisége csökken. A hegyvidékeken tapasztalható 
erısebb utraibolya sugárzás hatással van a hegyvidéki vegetációra és elısegíti az ember 
bırének erıteljesebb lebarnulását is. 
 A sugárzás másik fontos jellemzıje a tartama, amelyet napfénytartamnak nevezünk. A 
napkelte és a napnyugta közötti idıszakban létezı zavartalan napsütést csillagászatilag 
lehetséges napfénytartamnak nevezzük. A földfelszínen mért napfénytartam jelenti a tényleges 
napfénytartamot. A csillagászatilag lehetséges napfénytartam és a tényleges napfénytartam 
közötti különbség elsısorban a felhızet jelenlétére utal. 
 A napsugárzás tartama alapvetıen három tényezıtıl függ, amelyek megadják, hogy 
egyáltalán mennyi ideig lehetséges napsugárzás, illetve amikor lehetséges, akkor milyen 
jelenségek korlátozzák. Ezek a tényezık a következık. 

1)  A csillagászati tényezı az, amely megszabja, hogy egy adott helyen mennyi ideig 
tartózkodik a Nap a horizont felett, vagyis egy adott helyen mennyi ideig lehetséges 
napsütés. Ez a napkelte és a napnyugta közötti idıszak. Ezenkívül megszabja azt is, 
hogy milyen szög alatt esnek be a napsugarak, ami a sugárzás intenzitását szabályozza. 
A csillagászati tényezı határozza meg tehát a napsugárzás tartamát és intenzitását. 

2)  A meteorológiai tényezıt a légköri jelenségeknek az a része képezi (fıleg a felhızet, s a 
légkör szennyezı anyagai), amely a légkörbe érkezı sugárzást képes csökkenteni. 

3)  Az orográfiai tényezı szerepe pedig ott és annyiban nyilvánul meg, ahol valamilyen 
mértékben a domborzat a sugárzáscsökkentı szerepe érvényesülni tud. 

 Az elmondottaknak megfelelıen a sugárzás idıtartamában megkülönböztetünk 
csillagászatilag lehetséges napfénytartamot és tényleges napfénytartamot. 
 Csillagászatilag lehetséges napfénytartamon azt az idıszakot értjük, amikor a Nap az adott 
hely horizontja felett tartózkodik és a Napból érkezı közvetlen (direkt) sugárzást semmi nem 
korlátozza. Csillagászatilag lehetséges napfénytartamnak tehát lényegében a napkelte és 
napnyugta közötti idıszakot tekinthetjük. Ez egyúttal a maximálisan lehetséges napfénytartam 
is, illetve a korlátozás nélküli maximálisan lehetséges besugárzás idıtartama. 
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 Tényleges napfénytartamon pedig azt az idıtartamot értjük, amely során a Napból érkezı 
közvetlen (direkt) sugárzás a meteorológiai és orográfiai korlátozások mellett is eléri a 
földfelszínt. A legjelentısebb korlátozó tényezınek a felhızet tekinthetı, amelynek 
sugárzáscsökkentı hatása elérheti a 70 %-ot is. Teljesen borúlt égbolt esetén a közvetlen 
(direkt) sugárzás nem éri el a földfelszínt, csak a szórt (diffúz) sugárzás. Az ilyen idıszakok 
nem számítanak be a tényleges napfénytartam idıszakába, ezért a napfénytartam helyett a 
napsütéses idıszakról is szokás beszélni (vagyis olyan idıszakról, amikor látjuk a Napot).  
 
 
 
 5.1.3 Hımérséklet 
 
 Hıenergiának, hımennyiségnek vagy egyszerően csak hınek nevezzük az anyag atomjai és 
molekulái által végzett rendezetlen mozgásnak a kinetikai energiáját. A hı tehát energia, ezért 
átalakulhat az energia más formáiba (pl. az elektromágneses sugárzás energiájává, kémiai  
energiájává stb.). Példa az enrgiaátalakulásra, hogy a légáramlások a földfelszínnel és a rajta 
lévı növényzettel (bokrok és fák) érintkezve súrlódik, lefékezıdik, s kinetikus energiájának 
jelentıs része hıvé alakul át. Bár az egyes energiaféleségek átalakulhatnak egymásba, a testek 
és anyagok egy adott zárt rendszerében azonban az energiák összessége állandó marad (zárt 
rendszeren olyan rendszert értünk, amely kívülrıl sem kap energiát, s belıle sem távozik 
kifelé energia). 
 Az atomok és molekulák hımozgásuk során egymásba ütköznek. Az ütközések alkalmával 
a nagyobb energiájú atomok és molekulák energiát adnak át a kisebb energiával 
rendelkezıknek, ezért az ütközı atomoknak s molekuláknak megváltozik a sebességük és a 
mozgási energiájuk. A különbözı mozgási energiával rendelkezı atomok és molekulák 
energiáinak az összesége adja az adott anyagi test teljes hıenergiáját. 
 Legyen az egyes atomok és molekulák mozgási energiája 
 

 
akkor az n számú atom és molekula együttes energiája (ET): 

 
 A sugárzás hatására felmelegedett felszín hıt ad át a felette lévı levegınek. A levegı 
hıtartalma szolgáltatja a levegımolekulák mozgásához szükséges energiát, amelynek 
kifejezıje a hımérséklet. Ha az elıbbiekben említett n számú atom és molekula egy atomra 
vagy molekulára esı átlagos energiáját EK-val jelöljük, akkor a hımérséklet (T) 
 

 
ahol a egy arányossági tényezı. Vagyis a hımérséklet egyenesen arányos az egyes atomokra 
és molekulákra esı átlagos hıenergiával. 
 A hımérséklet mérésére a testek térfogatváltozását használják fel. A folyadékhımérıkben 
a higannyal vagy az alkohollal töltenek meg egy kis tartályt, amelybıl a kitágulás 
következtében egy rész egy vékony kapillárisban fölemelkedik. A hımérsékleti skálát Celsius 
úgy választotta meg, hogy 0 foknak vette a víz fagyáspontját, 100 foknak a víz forráspontját, s 
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a kettı közötti távolságot 100 egyenlı részre osztotta fel. Tehát a víz fagyáspontja és 
forráspontja közötti távolság századrésze az 1 Celsius fok. Az egyes hımérıkre ezt a skálát 
viszik fel.  
 Az Egyesült Államokban használatos még a Fahrenheit skála, amelynél a fagyáspont 32 
Fahreheit fok, a forráspont pedig 212 Fahrenheit fok. A kettı közötti távolságot Fahrenheit 
212 – 32 = 180 részre osztotta. Tehát a fagyáspont és a forráspont közötti távolság 180-ad 
része a Fahrenheit fok.  
 A levegı hımérsékletét a meteorológiai állomásokon erre a célra készített 
hımérıházakban mérik, a földfelszín felett 2 méter magasságban. Az e magaságban mért 
értéket tekintik a levegı hımérsékletének.  
 A magassággal felfelé haladva a hımérséklet fokozatosan csökken. A függıleges 
csökkenés mértéke (a függıleges gradiens értéke) 0,6 fok/100 m, vagyis 6 fok/km. Az 
alacsony szélességeken, ahol a hideg parti áramlások alacsonyabb felszín közeli 
hımérsékleteket alakítanak ki, a magassággal való hımérsékletcsökkenés igen kis mértékő 
lesz. A közepes és magas földrajzi szélességeken télen a legkisebb a hımérsékletcsökkenés 
mértéke és nyáron a legnagyobb. Télen ugyanis a felszín közelében gyakori a stabil, hideg 
légtömeg, s ezért a magasabb rétegek alacsonyabb hımérsékleteihez képest kisebb lesz a 
különbség. Nyáron éppen ellenkezıleg a felszín közelében erısen felmelegedett levegı 
hımérséklete a magasabb rétegek alacsonyabb hımérsékletéhez képest lényegesen nagyobb 
különbségeket hoz létre.   
 A magas hegységek szilárd felszíne ugyan felfogja a ráérkezı sugárzást és jobban 
felmelegszik, mint a körülötte lévı levegı, azonban az e felszínek felett felhalmozódó meleg 
levegı tömege kicsi, s a légáramlások könnyen elszállítják. Ez elsısorban a hegycsúcsok 
esetében van így, nagyobb kiterjedéső fennsíkok nappali felmelegedése már valamelyest 
érezteti a hatását. Mindenképpen azt mondhatjuk azoban, hogy a magasabb hegységek 
(hegycsúcsok és fennsíkok) alacsony hımérséklető szigetekként emelkednek ki a 
környezetükbıl, s emiatt – mint késıbb látni fogjuk – éghajlatuk sok rokon vonást mutat a 
magasabb szélességek éghajlattípusaival. 
 
 5.1.4 Légnedvesség 
 
 Légnedvességen a levegıben lévı vízgız mennyiségét, a levegı vízgıztartalmát értjük. A 
vízgız légnemő halmazállapotú víz. A levegı vízgıztartalma a felszíni vizek, a hó- és 
jégtakaró, valamint az élıszervezetek (elsısorban a növényzet) párolgásából származik. A 
talajközeli rétegekbıl a levegı keverımozgásai (turbelencia, konvekció) szállítják a magasabb 
rétegekbe. A vízgız a levegı nagyon fontos vendéggáza, amely jelentıs szerepet  játszik egy 
adott hely meteorológiai viszonyainak az alakulásában.  
 A légnedvességet a meteorológiában többféle fogalommal is megadhatjuk. 
 1. Gıznyomás. A gıznyomás a levegıben lévı vízgız nyomása, amit a légnyomáshoz 
hasonlóan mérünk. A gıznyomásnak minden hımérsékleten van egy maximális értéke, amit 
nem léphet túl. Ezt az értéket maximális gıznyomásnak nevezzük. Amikor a gıznyomás ezt 
az értéket eléri, akkor a levegıben lévı vízgız telítetté válik. 
 Alacsony hımérsékletek esetén alacsony maximális gıznyomásokkal kell számolni, 
magasabb hımérsékletek esetén pedig exponenciális mértékben növekvıen magasabb 
maximális gıznyomásokkal. Felszálló levegıben tehát a magassággal csökkenı hımérséklet 
miatt egy adott alacsony hımérsékleti értéknél a benne lévı vízgız eléri a telítettségi 
gıznyomás értékét. Ha a levegı tovább emelkedik és hől, akkor a benne lévı vízgız 
kicsapódik. Emiatt a magassággal a levegıben lévı vízgız mennyisége fokozatosan csökken, 
s a légkörben lévı vízgız szinte teljes mennyisége a troposzférában található. 
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 2. Abszolút nedvesség. A levegı abszolút nedvességén az 1 m3 levegıben lévı vízgız g-
okban megadott tömegét értjük. A hımérséklet és a maximális gıznyomás közötti 
összefüggés alapján nyilvánvaló, hogy minél magasabb a levegı hımérséklete annál több 
vízgızt tartalmazhat. 
 3. Fajlagos (specifikus) nedvesség. Az 1 kg-ban levegıben lévı vízgız tömege g-okban. A 
vízgıztartalomnak ez a kifejezése független a levegı térfogatától, ezért fıként a magaslégköri 
vizsgálatokban használatos. 
 4. Relatív nedvesség. A tényleges gıznyomásnak (e) a telítési gıznyomáshoz (E) való 
viszonyát fejezi ki a relatív nedvesség (rn). Értékét százalékban szokás megadni.  
 

 
Értéke jól kifejezi azt, hogy a levegı milyen közel vagy milyen távol van a telítettségtıl. Ha 
távolabb van a telítettségtıl (100 %-tól), akkor a levegı száraz és kedvez a párolgásnak, mert 
sok vízgız molekulát képes befogadni. Ha közel van a telítettséghez (100 %-tól), akkor a 
levegı nedves, s nem kedvez a párolgásnak, mert csak kevés vízgız molekulát képes 
befogadni. 
 5. Telítettségi hiány. A tényleges gıznyomás (e) és a telítettségi gıznyomás (E) közötti 
különbség a telítettségi hiány (th).  

 
A hımérséklet emelkedésével – mint korábban láttuk – növekszik a telítési gıznyomás értéke. 
Ezért ugyanazon gıznyomás mellett magasabb hımérsékletek esetén nagyobb lesz a 
telítettségi hiány. Ez a párolgás szempontjából rendkívül fontos, mert mint az elızıekben 
említettük, a tényleges gıznyomásnak a telítési gıznyomástól vett távolsága jelentıs 
mértékben befolyásolja a párolgás nagyságát. 
 6. Harmatpont. Azt a hımérsékleti értéket nevezzük harmatpontnak, amelynél a telítési 
gıznyomás megegyezik a levegı tényleges gıznyomásával. Ha a levegı a harmatpont alá hől, 
megkezdıdik benne a vízgız kicsapódása. A magas vízgıztartalmú (nedves) levegınek magas 
harmatpont értéke van, a kis vízgıztartamú (száraz) levegınek pedig kis harmatpont értéke 
van. A levegı tényleges hımérséklete és harmatpontja közötti különbség a harmatpont-
depresszió. 
 A levegı vízgıztartalma a magassággal csıkken. A hegyvidékek felett, m méter 
magasságban gıznyomás nagyságát a következı empirikus összefüggés mutatja: 
 

 
ahol em a gıznyomás m méter magasságban, e0 a gıznyomás a tenger szintjén, m a tengerszint 
feletti magasság méterekben. Az összefüggés jobboldalán lévı második tag számlálójába 
behelyettesítve az m = 2000, az m = 4000 és az m = 6500 értékeket, 0,49, 0,24 és 0,10 adódik. 
Vagyis 2000 m  magasságban közel fele, 4000 m magasságban közel negyede, 6500 m 
magasságban pedig csupán egy tizede a gıznyomás a tengerszint feletti gıznyomásnak. 
 A szabad légkörben a gıznyomás még gyorsabban csökken, mint a hegyvidékek felett, 
mert a szabad légkörben a felsı rétegek csak a keverımozgások segítségével jutnak 
vízgızhöz. Itt hiányzik a hegyvidéki felszínek párologtatása. A szabad légkörben, m kilométer 
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magasságban a gıznyomás nagyságát a következı empirikus formula segítségével 
határozhatjuk meg: 

 
ahol m az elızı összefüggéstıl eltérıen itt a kilométerben megadott magasságot jelenti. 
 Kicsapódás. A levegıben lévı vízgız átmehet cseppfolyós állapotba (kondenzáció), s 
átmehet közvetlenül szilárd halmazállapotba is (szublimáció). Mindkét folyamathoz (a 
kicsapódáshoz) szükséges, hogy a levegı vízgıztartalma elıbb elérje a telítettséget (a relatív 
nedvesség 100 % legyen). A telítettség kétféleképpen jöhet létre: 
 – a vízgıztartalom addig növekszik, míg a levegı az adott hımérsékleten már nem képes 
több vízgızt befogadni vagy 
 – a hımérséklet csökken le addig az értékig (harmatpont), hogy a levegı már nem képes 
több vízgızt magába fogadni. 
 Az elsı mód a párolgás megnövekedésével állhat elı. Ez a lehetıség azonban a kicsapódás 
szempontjából nem jelentıs. A kicsapódás többnyire a második módon, a levegı erıteljes 
lehőlése következtében jön létre. A levegı lehőlése létrejöhet kisugárzás útján, a hideg felszín 
feletti áramlás következtében (amely során a turbulencia segítheti a lehőlt rétegek 
vastagodását azzal, hogy a magasabb rétegekbıl állandóan melegebb levegıt szállít a hideg 
felszín közelébe). Ezek a folyamatok azonban általában nem hoznak létre nagyobb mérető 
kicsapódásokat. Nagyobb mértékő kicsapódáshoz vezethetnek a dinamikus lehőlések, 
amelyeknek három fontosabb esete ismertes. 
 a) A konvekció, amelynek során a felmelegedett levegı a magasba emelkedik, ott lehől, s a 
benne lévı vízgız kicsapódik. 
 b)  A frontális emelkedés, amikor vagy a beáramló hideg levegı emeli a meleg levegıt a 
magasba, vagy a beáramló meleg levegı feláramlik a hideg levegın, s a felemelkedı és lehőlı 
levegıben a vízgız kicsapódik. 
 c) Az orográfiai emelkedés, amikor a domborzati akadály kényszeríti a levegıt 
emelkedésre, s a lehőlı levegıben pedig a vízgızt kicsapódásra.  
 A levegı telítettsége önmagában nem elegendı ahhoz, hogy a kicsapódás létre jöjjön. 
Szükség van még kicsapódásra alkalmas felületre is. Ilyenek találhatók a földfelszínen, s 
történik is rájuk kicsapódás. A magasabb rétegekben azonban a kicsapódás számára 
nélkülözhetetlen, hogy legyenek a levegıben lebegı szilárd részecskék (kondenzációs 
magok), amelyekre a vízgız kicsapódhat. Amikor ezek a szilárd részecskék nincsenek a 
levegıben még sokszoros túltelítettség esetén sem megy végbe a kicsapódás. 
 A kondenzációs magok nedvszívó tulajdonsággal tulajdonsággal rendelkezı részecskék. 
Már a telítettség beállta elıtt vizet vesznek fel, s a vízben feloldódva csepekké válnak. Ezek a 
cseppek azért nem párolognak el, mert az oldatok telítési gıznyomása mindig alacsonyabb, 
mint a tiszta vízé (a vándorlás mindig a nagyobb nyomású helyrıl kisebb nyomású hely felé 
történik). A létrejött cseppek felszíne görbült, így telítési gıznyomásuk nagyobb, mint sík 
felszín esetében lenne. Emiatt az oldat töménysége és a csepp görbülete együttesen 
szabályozza a csepp növekedését. A csepp addig növekszik, míg az oldathatásból és a 
görbülethatásból származó együttes gıznyomása kisebb, mint a környezetének a gıznyomása. 
Amikor eléri a környezetének a gıznyomását, akkor a növekedés megáll. A csepp 
növekedésével az oldat egyre higabb lesz, s egy meghatározott cseppnagyságnál az oldathatás 
már nem lesz számottevı, s ettıl kezdve a csepp növekedését kizárólag a görbülethatás 
szabályozza. 
 A szublimáció folyamatában a vízgız kicsapódása nem vízcseppek, hanem jégkristályok 
alakjában történik. A szublimációs magok nem nedvszívó tulajdonságúak, felületük azonban 
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görbült, s a kicsapódáshoz túltelítettséget kívánnak. A jégkristályok képzıdése mégis 
többnyire a kondenzáció megindulása elıtt megkezdıdik, mert a folyamathoz szükséges 
alacsony hımérsékletek mellett a jégre vonatkoztatott telítettség elıbb beáll, mint a vízre 
vonatkoztatott telítettség. Ezenkívül a szublimációs magok anyaga gyakran hatszögő 
kvarckristály, ami éppen úgy elısegíti a szublimáció megindulását, mint a kondenzációnál a 
nedvszívó képesség. 
 Köd. Ha a kicsapódás a talajközeli levegıben történik, de a látástávolság nem csökken 1 
km alá, akkor párásságról, ha olyan mértékő, hogy a látástávolság 1 km alá csökken, akkor 
ködrıl beszélünk.  
 A ködök kétféle módon keletkeznek. Egyik lehetıség, amikor a levegıbe kerülı 
többletvízgız (párolgás) juttatja el a telítettségig a vízgıztartalmat, a másik lehetıség, amikor 
a levegı lehőlése következtében csapódik ki a vízgız. 
 A párolgás is kétféle módon idézhet elı ködöt. 
 a) A hideg, telítéshez közeli talajmenti levegıbe felülrıl meleg esıcseppek hullanak. 
 b) A meleg felszín felett áramló hideg levegıbe alulról történı párolgás juttat be vízgızt. 
 A lehőlés miatt keletkezı ködöknek három fajtája ismeretes. 
 a) Kisugárzási ködök. A felszínek derült éjszakákon történı erıs kisugárzása miatt a 
talajközeli rétegekben a hımérséklet oly mértékben lecsökken, hogy a levegı telítetté válik és 
a vízgız kicsapódik. Az ily módon keletkezett ködöt nevezzük kisugárzási ködnek. 
Vastagságuk 50-100 méter körüli, kivételes esetekben (városokban, tengerparton) felérhetnek 
200 méter magasságig. 
 b) Áramlási ködök. Úgy keletkeznek, hogy a hideg felszín felett áramló meleg levegı lehől, 
s benne lévı vízgız kicsapódik. Fıleg az óceáni hideg tengeráramlások felett keletkeznek, ha 
felettük meleg levegı áramlik át. Vastagságuk 400 méter körüli, de kedvezı esetben elérheti a 
800 métert is. 
 c) Lejtıködök. A hegyoldalakon felemelkedı és lehőlı levegıben jönnek létre, ha a 
levegınek elég magas a vízgıztartalma ahhoz, hogy a lehőlés során telítıdjék, s benne a 
vízgız kicsapódjon. A lejtıködök többnyire meglehetısen vastagok, mert a feláramlás 
rendszerint nagytömegő levegıt visz magával. 
 Felhı. Akkor keletkezik, ha a kicsapódás a magasabb rétegekben megy végbe. A felhık 
anyagát vízcseppek és jégkristályok alkotják. Ezek nehezebbek, mint a levegı, mégis lebegve 
fennmaradnak benne, mert kis tömegükhöz képest nagy felületük miatt nagy velük szemben a 
levegı ellenállása, s a keletkezésüket elıidézı felszálló mozgások is fennmaradásukat segítik, 
sıt gyakran nagyobb magasságokba emelik ıket. 
 A felhıket legtöbször magasságuk és alakjuk szerint szoktuk megkülönböztetni. Magasság 
szerint a következı csoportok vannak: 
 – Alacsonyszintő felhık: a talajfelszín és 2000 m között helyezkednek el. 
 – Középszintő felhık: 2000 m és 6000 m között találhatók. 
 – Magasszintő felhık: 6000 m felett alakulnak ki. 
 – Függıleges felépítéső felhık: többnyire a felszín feletti 500 m magasságban kezdıdnek, s 
felnyúlhatnak egészen 6000 m magasságig. 
 A felhık magassági szintje és anyaga között felismerhetı kapcsolat van. A magasszintő 
felhık ugyanis jégkristályokból állnak, a középszintőek vegyesen jégkristályokból és túlhőlt 
vízcseppekbıl, az alcsonyszintő felhık pedig túlnyomóan vízcseppekbıl. 
 A felhık alakja szerint három formát szokás megkülönböztetni. 
 – Réteges felhık: viszintes kiterjedésük a függıleges kiterjedésükhöz képest nagy. 
 – Gomolyos felhık: függıleges kiterjedésük a vizszintes kiterjedésükhöz képest nagy. 
 – Vastag rétegő felhık: mindkét irányú kiterjedésük nagy. 
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 A felhık alakja azoktól a fizikai folyamatoktól függ, amelyek létrehozzák ıket. A lassú 
lehőlés (kisugárzás, domborzat miatti felsiklás) során réteg felhık képzıdnek. A hirtelen 
gyors lehőlés (erıs felmelegedés miatti gyors feláramlás, hidegbetörés) gomolyfelhık 
képzıdését segíti elı. 
 
 5.1.5 Csapadék 
 
 A felhıkben keletkezett vízcseppek és jégszemek kis súlyúk és viszonylag nagy felületük 
miatt eleinte nem tudnak lefelé hullani, hanem kicsapódásuk helyén lebegnek, esetleg az 
erısebb felszálló áramlás még magasabb rétegekbe is emeli ıket. Amikor azonban elérnek egy 
meghatározozz nagyságot, képesek lesznek legyızni a levegı ellenállását, sıt a kicsapódást 
elısegítı feláramlás hatását is, s elkezdenek lefelé hullani. Az eséshez szükséges méret elérése 
azonban nem jelenti azt, hogy el is fogják érni a földfelszínt. Esés közben ugyanis telítetlen 
légrétegeken haladnak át, s el is párologhatnak. Ahhoz, hogy a lehulló vízcseppek a talajra 
jussanak, akkora nagyságot kell elérniök, hogy a felhı és a talajfelszín közötti útat úgy tudják 
megtenni, hogy közben ne párologjanak el. 
 A földetéréshez szükséges cseppnagyság kialakulását és a cseppek földre hullását több 
tényezı befolyásolja. Egyrészt befolyásolja a felhı és a talajfelszín közötti távolság, a 
kicsapódást létrehozó felszálló mozgás emelıereje (az esési idıtartam meghosszabításával), 
annak a rétegnek a nedvességtartalma, amelyen keresztül hullott, s vizszintes irányú 
légáramlás (szél), amely akadályozta, hogy a hulló cseppek a legrövidebb úton érjenek földet. 
 A cseppek az esetek jelentıs részében nem érik el azt a cseppnagyságot, amely biztosítaná, 
hogy elérik a földet, mert rendszerint nagyszámú kondenzációs magra történik a kicsapódás, s 
így azok kis méretőek maradnak. Mivel azonban különbözı sebességgel hullanak, egymást 
utolérve összeolvadhatnak, de még az ilyen egyesült cseppek is csak alacsonyan lévı 
felhıkbıl jutnak el a földig, s csak aprócseppő szitáló esıt eredményeznek. 
 A szilárd csapadékok ellenben már a kicsapódáskor elérhetik a földetéréshez szükséges 
nagyságot, mivel szublimációs mag rendszerint kevés áll rendelkezésre, s így ugyanaz a 
vízmennyiség kevesebb magra kicsapódva nagyobb jégszemet vagy hókristályt hoz létre. A 
különbözı esési sebességek miatt itt is elıfordulhat, hogy egymást utolérik és egymásba 
olvadnak. Így alakulnak ki a több hókristályból álló hópelyhek.  
 A hulló csapadék lehet cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotú. A cseppfolyós 
halmazállapotú csapadékot esınek nevezzük. Az esıcseppek 0,05-2,5 mm átmérıjő 
vízcseppek. Az esınek több változata ismeretes. 
 Szitáló esı (szitálás). Apró vízcseppek lassú hullását jelenti. Ezeket a cseppeket gyenge 
szél is eltérítheti a függıleges iránytól. Rendszerint réteges felhıbıl hullanak. Ha ködbıl 
hullanak, akkor ködszitálásról beszélünk. 
 Esı. Közepes nagyságú, közepes sebességgel folytonosan hulló vízcseppek. Kisebb 
szélerısség a cseppeket nem tudja a függıleges iránytól eltéríteni. Rendszerint felsikló 
légmozgások segítségével jönnek létre, réteges esıfelhıbıl (nimbostratus) esnek. 
 Záporesı. Nagyobb vízcseppek gyors lefelé hullása. A zápor intenzitása térben és idıben 
egyaránt jelentısen változhat. Heves, gyakran viharos erejő felszálló mozgások során 
keletkezı tornyos gomolyfelhıkbıl (cumulonimbus) hullik. 
 Zivatar. Ha a záporesıhöz villámlás és dörgés is társul, akkor beszélünk zivatarról. 
Elıfordulhat azonban, hogy a hulló csapadék nem éri el a földfelszínt. 
 A szilárd csapadékoknak is több fajtája ismeretes. 
 Havazás. Fagyott vízbıl képzıdött kristályok és különbözı csillagalakok összeállásából 
keletkezett hópelyhek hullása. A hóhullás történhet erıs, de térben és idıben változó 
intenzitással. Ilyenkor hózáporól beszélünk. 
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 Havasesı. Amikor a lefelé hulló hó melegebb rétegbe kerül és ott részben megolvad, 
havasesı keletkezik. A havasesı is eshet záporszerően. 
 Hódara. Kismérető, fehér jéggömb, amely a talajt érve felpattan. Az erıs felszálló áramlás 
nagy túltelítettsége hozza létre. A gyors kicsapódás következtében a kis kristálylapok 
deformálódnak, s oldalfejlıdéssel gömböt alakítanak ki. 
 Jégdara. Kicsi, átlátszó felülető jéggömb, belül fehér magva van. Túlhőlt cseppek 
megfagyásával alakul ki. A késıbbiek során továbbra is fagyhat rá víz. Akis szemcsékbıl álló 
jégdara többnyire a hideg évszakban esik, amikor a kis vízgıztartalmú levegıben, csak 
kismérető jégszemek képesek kifejlıdni. 
 Jégesı. A jégdara és a jégesı között csak nagyságbeli különbség van.Ha a jégdarát egy 
heves feláramlás 5-6 km magasságig is felviszi, akkor nagyon alacsony hımérséklete miatt 
lefelé hullva sok vízcsepp ráfagyhat, s esetenként dió- vagy tojásnagyságúra is 
megnövekedhet. Az ilyenfajta nagyobb szemek hullása a jégesı. A nagyobb jégszemek 
általában nagy vízgıztartalmú meleg, nyári levegıben képzıdnek. 
 A nem hulló csapadékoknak is három fajtája ismeretes: a harmat, a dér és a zúzmara. 
 Harmat. A földfelszín és a rajta lévı tárgyak éjszaka lehőlnek. Ha a lehőlés a velük 
érintkezı levegı harmatpontja alá süllyed, akkor a vízgız a lehőlt felületeken kicsapódik. 
Elsısorban olyankor kell számolni vele, amikor az erıs lehőlés magas vízgıztartalommal 
párosul. A harmatképzıdés rendszerint ısszel gyakori. 
 Dér. Amikor a levegı vízgıztartalma kicsi (ezzel fıként hideg levegı esetében kell 
számolni), akkor a harmatpont  fok alatti lehet. Ilyenkor a kicsapódás szilárd részecskék 
formájában megy végbe, s dérrıl beszülünk. Nulla fok körüli hımérsékleteken megtörténhet, 
hogy a harmat és a dér együtt fordul elı, mert a jobb hıutánpólással rendelkezı felületek 
kevésbé hőlnek le, s ott harmat, a rosszabb hıvezetıképességőek jobban lehőlnel, s ott dér 
keletkezik. A harmat és a dér szélcsendes idıben keletkezik a lehőlt felszíneken. 
 Zúzmara. A kisugárzással lehőlt felszínekre, fákra kerítésekre stb. lassan mozgó, enyhe 
hımérséklető levegıbıl jégkristályok rakódnak le. A zúzmara egyik változata a 
jégkristályokból és jégtőkbıl álló finom zúzmara, amely a növényzetet, elsısorban az erdıt 
különösen szép, fehér díszbe öltözteti. Kárt akkor okoz, ha olyan mértékő lesz, hogy súlya 
alatt az ágak letörnek. Hasznot azzal hoz, hogy a területet az olvadás után többletcsapadékhoy 
juttatja. A zúzmara másik változata a durva zúzmara, amely az erıs légáramlással szállított 
túlhőlt vízcseppeknek a lehőlt felületekhez való csapódásákor keletkezik azzal, hogy az 
odacsapódó túlhőlt vízcsepp a lehőlt felületre fagy. A durva zúzmara egyenetlen összetételő, 
át nem látszó, de üvegszerő jégképzıdmény, amely mindig a széllel szembeni oldalon 
halmozódik fel. Keletkezését rendszerint ködképzıdés elızi meg, ahol nulla fok felett 
vízcseppek csapódnak ki, s ebben az állapotban a levegı nulla fok alá hől. Majd egy erıs 
légáramlás ezeket a cseppeket elszállítja, s lehőlt felületekhez ütközteti. 
  
 5.1.6 Párolgás 
 
 Párolgásról akkor beszélünk, amikor az anyag cseppfolyós állapotból légnemő álapotba 
megy át. A folyamathoz az szükséges, hogy a folyadék kívülrıl energiát kapjon, aminek 
hatására megnövekszik a folyadék molekuláinak a kinetikus energiája. Amikor a mozgási 
energia eléri azt az értéket, amelynél képes legyızni a folyadékmolekulákat összetartó 
kohéziós erıt, akkor a molekula kilép a folyadékból a környezı térbe. Mindig a legnagyobb 
energiával rendelkezı molekulák távoznak a folyadékból, ezért a párolgás során – amennyiben 
a folyadék nem kap energiapótlást – a folyadék energiamennyisége csökken, s a visszamaradó 
folyadékmolekulák átlagsebessége is kisebb lesz, vagyis a folyadék hımérséklete csökken.  
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 A párolgás intenzitása függ a párologtató felszín nagyságától, a hımérséklettıl, a levegı 
párabefogadó képességétıl (a telítési hiánytól) és a szélsebességtıl (amely elszállítja a 
párologtató felszín felett felhalmozódott párát).  
 A növénytermesztéssel kapcsolatban alapvetıen három felszín érdekel bennünket: a 
vízfelszín, a csupasz talajfelszín és a növényfelszín. 
 A vízfelszínrıl történı párolgás esetén a párolgáshoz szükséges víz mennyisége (egészen 
addig, amíg van víz) nincsen korlátozva. Ezért a vízfelszínrıl annyi víz párolog,amelyet adott 
meteorológiai viszonyok között a levegı képes elpárologtatni. Így egy adott idıszak alatt ez a 
lehetséges legnagyobb párolgás. A vízfelszínrıl történı párolgást emiatt szokás potenciális 
párolgásnak vagy a levegı párologtatóképességének is nevezni. 
 A csupasz talaj esetében a víz már nem áll korlátlanul rendelkezésre. Az elpárologtatható 
vízmennyiség függ a talaj vízkészletétıl, s mivel nem közvetlenül a víz párolog, függ a talaj 
azon fizikai tulajdonságaitól is, amelyek a víz mozgását szabályozzák a talajban és 
talajpórusokban.  
 A növényekrıl történı párolgást transzspirációnak nevezzük. A transzspirációhoz 
szükséges vizet a növény a talajból veszi fel, a gyökere segítségével. A víz tehát ez esetben 
sem áll korlátlanul rendelkezésre, hanem függ a talaj vízkészletétıl. A gyökérbıl a 
gyökérnyomás és a levegı párologtatóképességének „szívóereje” juttatja fel a vizet a 
leveleken lévı sztómákig, amelyeken keresztül a levegıbe párolog.   
 Mind a csupasz talajok, mind pedig a növényfelszín esetében elıfordulhat, hogy a talajok 
olyan, a szántóföldi vízkapacitáshoz közeli mértékig feltöltıdnek vizzel, hogy a párolgás 
potenciális lesz (olyan mértékő lesz a párolgás, mintha közvetlenül a vízfelszínrıl történne). 
Amíg a talajok nincsenek feltöltve ilyen mértékig, addig a csupasz talaj tényleges párolgásáról 
és a növényfelszín tényleges párolgásáról beszélünk. Elıfordulhat, hogy egy növényállomány 
párologtatását szeretnénk meghatározni. Ekkor a csupasz talajról és az állomány felszínérıl 
együttesen elpárologtatott víz mennyisége érdekel bennünket, amelyet együttesen 
evapotranszspirációnak nevezünk. Ez szintén függ a talaj vízkészletétıl. Amennyiben az egy 
kritikus érték alatt marad, tényleges evapotranszspirációról beszélünk, amennyiben a talaj 
vízzel való feltöltıdése meghaladja a kritikus értéket, potenciális evapotranszspirációról 
beszélünk. 
 A párolgás intenzitását alapvetıen két tényezı: a rendelkezésre álló vízmennyiség és a 
szükséges energiamennyiség határozza meg. A kontinensek nagy részén több energia áll 
rendelkezésre, mint amennyi a meglévı vízmennyiség elpárologtatásához szükséges. 
Hosszabb idıszakot figyelembe véve a Föld szárazföldi területein a tényleges párolgás jóval 
alatta marad a poteciális párolgásnak. A kettı között a sivatagi területeken a legnagyobb a 
különbség, mivel a legtöbb energia itt áll rendelkezésre a párolgáshoz, ezért a potenciális 
párolgás itt a legnagyobb. Ugyanakkor a rendkívül kevés csapadék miatti vízhiány 
következtében tényleges párolgás gyakorlatilag nincs. 
 A szárazföldi területekrıl elpárolgó víz legnagyobb része a növényzeten keresztül jut a 
légkörbe, s csak kisebb része párolog a csupaszon maradt felszínekrıl. A növények számára 
az a kedvezı, ha a tényleges evapotranszspiráció értéke közel van a potenciális 
evapotranszspiráció értékéhez. A párolgás a növények számára lehetıvé teszi, hogy a rajtuk 
keresztül áramló vízben a talajban található tápanyagok eljussanak az asszimiláló szervekhez. 
 A víznek a körforgását, tehát, hogy csapadékvíz formájában a Földre hull, majd ott egy 
ideig a talajban raktározódik, onnan pedig párolgás útján visszajut a légkörbe, ahol kicsapódva 
csapadékot adó felhıket hoz létre, hidrológiai ciklusnak nevezzük. A párolgás fontos szerepet 
játszik a hidrológiai ciklusban: a csapadékkal kihullott víz jelentıs részét visszajuttatja a 
légkörbe. Ebben a körforgásban az egy észtendı folyamán résztvevı víz mennyisége 
egyenletesen 1 méter magasan lenne képes beborítani a földfelszínt. Ennek a vízmennyiségnek 
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az elpárologtatásához azükséges energiát a Nap szolgáltatja. Ez mindenütt rendelkezésre áll a 
Földön. A légkörben viszonylag kevés víz van jelen. Ha a légkörben lévı víz teljesen 
kicsapódna, akkor az 2,5 cm magasan borítaná a földfelszínt. Mivel 100 cm víz párolog el 
évente, ezért a légkörben lévı víznek évente 40-szer kell csapadék formájában visszajutnia a 
földfelszínre, vagyis a légkör víztartalma 9 naponként kicserélıdik. A Földön található víz 
legnagyobb része az óceánokban található, jelentıs mennyiség van felhalmozva hó és jég 
formájában, s nagyon kevés található a légkörben, ezért egy átlagos vízmolekulának nagyon 
hosszú ideig kell tartózkodnia az óceánban, valamint hó- és jégformában, s csak nagyon kevés 
idıt tölt  a légkörben. A vízmolekulák tényleges tartózkodási ideje a légkörben csupán 
mintegy 3 nap. Ugyanakkor a légkör nagyon fontos szerepet játszik a víz körforgásában, mivel 
függıleges mozgásaival lehetıvé teszi, hogy a vízmolekulák a légkörbe jussanak, a vízszintes 
mozgásokkal pedig azt, hogy nagy távolságra elszállítódjanak. Ennek köszönhetı, hogy a 
szárazföldek csapadékának mintegy egy harmada a tengerek párolgásából származik. Ahol 
pedig a párolgáshoz képest csapadéktöbblet van, onnét a többletvíz a folyókon keresztül 
visszajut a tengerbe. 
 A Földön található teljes vízkészletnek hozzávetılegesen 97 %-a sósvíz és csak 3 %-a 
édesvíz. A földi vízkészlet megoszlása a következı (Hartman 1994): 
 
   Hely     Vízmennyiség       Százalék 
           (106 km3) 
 
   Óceánok   1348,0    97,39  
   Sarki hó- és jégtakaró              227,8         2,01  
   Talajnedvesség, talajvíz      8,062     0,58  
   Tavak, folyók        0,225     0,02    
   Légkör         0,013     0,013 
 
A táblázatból kivehetı, hogy a sósvizet az  óceánok jelentik. A mintegy 2,6 %-nyi édesvíz 
legnagyobb részét a sarki hó- és jégtakaró foglalja magába. 
 A Földön az egyes óceánok összefüggésben állnak egymással, s a földfelszínnek 
hozzávetılegesen 70 %-át borítják. A szárazföldek (kontinensek) ennek megfelelıen csak a 
fennmaradó 30 %-ot foglalják el. 
   
 5.2 Az éghajlati elemek idıbeli változásai 
 
 Az éghajlati elemek térbeli eloszlásának átekintése után meg kell vizsgálni az idıbeli 
változásokat is. Az idıbeli változásoknak két formája ismeretes, vannak periodikus 
változások és aperiodikus változások. A periodikus változások meghatározott idıszakokban 
szabályosan ismétlıdı jelenségek egymásutánjaira épülnek. A periódikus jelenségeket 
alapvetıen csillagászati tényezık határozzák meg. Az aperiódikus jelenségek csak 
idıszakosan, egy-egy alkalommal fellépı jelenségek következményei. Az esetek jelentıs 
részében fellépésüket a légtömegek vándorlása (advekció) idézi elı. 
  
 5.2.1 Az éghajlati elemek napi menete 
 
 Az éghajlati elemek értékei a nap folyamán nem állandóak, hanem a napállásnak vagy az 
advekciónak megfelelıen változnak. Az egyes éghajlati elemek értékeinek a nap folyamán 
végbemenı változásai jól felismerhetı szabályosságot követnek. A 24 óra folyamán 
lebonyolódó, szabályos változásokat napi menet nevezzük. 
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 Légnyomás. A légnyomás napi periódikus ingása egyike a légkör legszabályosabb és 
legrégebben ismert jelenségeinek. A napi menet kettıs hullámból áll. Az elsı hullámhegy 
délelıtt 10 órakor következik be, az elsı hullámvölgy pedig délután négy óra (16 óra) tájban. 
A második maximum ideje este 10 óra (22 óra), a minimumé pedig hajnali 4 óra. A két 
hullám közül a nappali hullám valamivel nagyobb, mint az éjszakai hullám. A hullámok 
amplitúdója az egyenlítı vidékén a legnagyobb, növekvı földrajzi szélességgel csökken, a 60. 
Szélességi kör felett már alig észrevehetı. 
 A légnyomás napi kettıs hullámának asszimetriája arra utal, hogy két különbözı 
lengésidejő hullámból tevıdik össze. Az egyik a napi besugárzásból származó hımérsékleti 
hullám, a másik a légkör rezgésébıl származó hullám, amelynek rezgésideje 12 óra. A 12 órás 
hullám azonnal felismerhetı, nyilván ez az erısebb. Ezt a 24 órás hullám csaak módosítani 
tudja. 
 A mérsékelt övre jellemzı aperiódikus napi változásokat, illetve az álatluk létre hozott napi 
szélsıségeket idıjárási jelenségek váltják ki. Rendszerint egy másik helyen kialakult légtömeg 
idéz elı az adott hely viszonyaitól eltérı jelenségeket. 
 Napsugárzás. A napsugárzás napi változását a Föld saját tengelye körüli forgása és 
tengélyének a keringési síkkal bezárt szöge határozza meg. Ez szabályozza a besugárzás napi 
alakulását. A besugárzás hatására felmelegedı felszín növekvı hımérséklete következtében 
növekvı intenzitással sugároz ki, s ennek megfelelıen szintén szabályos napi menetet mutat.  
 A napkelte a Nap horizont fölé emelkedését jelenti, s ez egyúttal a besugárzás kezdete is. 
Napkelte után – a Föld egy adott pontján – a napsugarak beesési szöge fokozatosan 
emelkedik, s így a besugárzás intenzitása is fokozatosan emelkedik. A delelési magassággal 
eléri a maximumát. Innéttıl kezdve a napmagasság csökkenésével fokozatosan csökken, majd 
a napnyugtával megszőnik a besugárzás. 
 A kisugárzás az egész nap folyamán észlelhetı. A napkelte után a felszínhımérséklet 
növekedése következtében a kisugárzás is folyamatosan növekszik. A koraesti órákban eléri a 
maximumát, majd a felszínhımérséklet csökkenése következtében csökken egészen a 
korareggeli órákig, míg értéke meg nem egyezik a besugárzás értékével. 
 A be- és kisugárzás napi menetét, igen erısen befolyásolhatja a felhızet és a levegı pára- 
valamint szennyezıanyagtartalma. Ezek a szabályos napi menettıl eltéréseket okozhatnak. 
 Hımérséklet. A hımérséklet napi menetét a besugárzás és kisugárzás napi menetének 
alakulása szabályozza. A napkelte utáni idıszakban fokozatosan emelkedik a besugárzás 
erıssége. Amikor a reggel erısödı besugárzás eléri a kisugárzás intenzitását, akkor van a 
hımérsékleti minimum. Ugyanis eddig az idıpontig a kisugárzás következtében csökkent a 
hımérséklet, innentıl azonban a besugárzás meghaladja a kisugárzás mértékét, az így 
keletkezı hıtöbblet (vagy legalábbis annak egy része) emeli a hımérsékletet, tehát innéttıl 
kezdve a hımérséklet fokozatosan emelkedik. Ez egészen addig tart, amíg a délutáni órákban 
a  besugárzás és a kisugárzás intenzitása ismét meg nem egyezik egymással. Ekkor van a 
hımérséklet napi maximuma. Ez rendszerint 1-2 órával a Nap delelése után történik, mert idı 
kell, amíg a hı a felszíntıl a 2 méter magasságban elhelyezett hımérıkig eljut. Ettıl az 
idıpontól a hımérséklet fokozatos csökkenését tapasztalhatjuk, mert a kisugárzás erıssége 
meghaladja a besugárzás erısségét.  
 A hımérsékletnek tehát van egy szabályos napi menete, amelyet hideg vagy meleg 
advekció erısen megzavarhat.  
 Légnedvesség. A levegı nedvességtartalma jelentıs mértékben függ attól, hogy az adott 
helyen milyenek a felszín nedvességi viszonyai, s milyenek a hımérsékleti viszonyok, 
amelyek alapvetıen a párolgást befolyásolják. Ennek megfelelıen a gıznyomás napi 
menetében három típust szoktak megkülönböztetni 
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 Tengeri típus. A tengerek feletti levegıben a vízgıztartalom követi a hımérséklet 
alakulását. A felszín vízkészlete ugyanis lehetıvé teszi, hogy a napi párolgás szorosan kövesse 
a hımérséklet napi menetét. Így a vizgıztartalomnak kora délután van a maximuma, s reggel a 
minimuma. 
 Kontinentális típus. Kettıs napi hullám jellemzi. Ennek egyik mélypontja a reggeli órákra 
esik, amikor a hımérsékletnek is mélypontja van. A hımérséklet emelkedésével apárolgás 
miatt a levegı vízgıztartalma is növekszik egy kora délelıtti csúcspontig. Ezután a levegıben 
a melegedés hatására fellépı keverımozgások a vízgızben gazdagabb levegıt a magasba 
emelik, s helyébe kisebb vízgıztartamú levegıt hoznak le. Emiatt a levegı vízgıztartalma 
csökken, s koradélutáni hımérsékleti maximum idején éri el második mélypontját. Majd a 
hımérséklet csökkenésével a keverımozgások is fokozatosan mérsséklıdnek, s így az alsóbb 
rétegek meg tudják tartani vízgıztartalmukat, s kialakul egy esti maximum. Ezután a reggeli 
órákig ismét csökkenés tapasztalható. Ez a típus a szárazföldeken elsısorban a nyári meleg 
idıszakban tapasztalható. 
 Sivatagi vagy sztyepp típus. A száraz területeken a levegı vízgıztartalmának alakulása 
csak annyiban tér el az elızı típustól, hogy itt a déli hımérsékleti maximum idején a fı 
minimum alakul ki. Itt ugyanis nyáron a déli órákban a keverımozgások rendkívüli módon 
felerısödnek, ami a levegı vízgıztartalmának nagymérvő lecsökkenését okozza. Erısen 
száraz viszonyok között a vízgıztartalom napi menete a hımérsékleti napi menet tükörképét 
mutatja. 
 Relatív nedvesség. Ha nem a levegı vízgıztartalmának, hanem relatív nedvességének napi 
menetét elemezzük, akkor ott a hımérséklettel való kapcsolat még erısebb. Ugyanis a telítési 
gıznyomás a hımérséklet függvénye. Minél magasabb lesz ugyanis a hımérséklet, annál 
nagyobb lesz a telítési gıznyomás, s változatlan tényleges gıznyomás esetén a telítési hiány 
is. A telítési hiány napi menete ily módon tükörképe lesz a hımérséklet napi menetének. 
 A relatív nedvesség alakulásában a hımérsékletnek ez a kiemelt szerepe csak akkor nem 
érvényesül teljes mértékben, ha a  levegı nedvességi viszonyait idegen eredető légtömegek 
szabályozzák. 
 Csapadék. A csapadék – mint ismeretes – nem folytonos elem. Ezért folyamatos 
értékeirıl, s így napi menetérıl sem lehet beszélni. Bár nem könnyő felismerni, a csapadék 
esetében is meg szoktak különböztetni tengeri és szárazföldi típust. A tengeri típusnál a 
legtöbb csapadék az éjszakai órákban hull, a legkevesebb a nappali órákban. Ennek oka a víz 
hıgazdálkodása, amely éjszaka melegebb, nappal hővösebb a felette lévı levegınél. S ezzel a 
párolgásra gyakorol hatást. A szárazföldi típusnál pontosan fordítva alakul a konvekció, s 
ezért nappal hullik több csapadék, mint éjszaka.  
 Párolgás. A potenciális párolgás napi menete párhuzamos a hımérséklet napi menetével. 
A levegı akkor tud többet párologtatni, amikor magasabb a hımérséklete, s akkor kevesebbet, 
amikor alacsonyabb a hımérséklete. 
 A tényleges párolgás esete összetettebb. Itt a víz jelenléte is alapvetı. Ha rendelkezésre áll 
víz, akkor a párolgás követi a hımérséklet napi menetét. Ha a víz nem áll folyamatosan 
rendelkezésre, akkor a vízhiány a tényleges párolgás lecsökkenését, majd megszőnését idézi 
elı. Kellı nedvességi viszonyok esetén tehát az elızı típus, száraz viszonyok között az utóbbi 
típus a domináns. 
 
 5.2.2 Az éghajlati elemek évi menete 
 
 A Földnek a Nap körüli keringése, tengelyének a keringési síkkal bezárt szöge és a változó 
naptávolság következtében a besugárzás évi alakulásában idıbeli szakaszosság lép fel, amely 
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a besugárzás befolyásán keresztül más éghajlati elemek esetében is jelentkezik. Ezt a Nap 
körüli keringéssel összefüggı idıbeli szakaszosságot nevezzük évi menetnek. 
 Az egyes éghajlati elemek évi menetét a havi középértékeik alapján szokás vizsgálni. 
 Légnyomás. A légnyomás évi menetében a különbözı felszínek hatása jól érvényesül. 
Általában magas napállás idején a szárazföldek felett alacsony a nyomás, alacsony napállás 
idején pedig magas. A tengerek felett éppen fordítva van: magas napállás idején magas 
nyomás a jellemzı, alacsony napállás idején pedig alacsony nyomás. A sarkvidékeken kettıs 
hullám található: tavasszal és késı ısszel maximum van, júliusban és januárban pedig 
minimum. A hegyvidékek felett nyáron, amikor a felszálló áramlások az uralkodóak, akkor 
alacsony nyomás, télen, amikor a leszálló áramlások az uralkodók, akkor magas nyomás a 
jellemzı. 
 Sugárzás. A sugárzás évi menetét egyrészt a csillagászatilag lehetséges sugárzás, másrészt 
a felhızet mennyisége határozza meg. A csillagászatilag lehetséges sugárzás erıssége 
(intenzitása) és a csillagászatilag lehetséges napfénytartam a napállás szerint alakul. Magas 
napállásnál erıs a sugárzás és nagy a napsütéses órák száma, alacsony napállásnál gyenge a 
sugárzás intenzitása és kevesebb a napsütéses órák száma.. Ezeket módosítja a felhızet, amely 
területenként eltérıen alakul. Így a trópusokon az esıs évszak idején nagyon lecsökken a 
sugárzás mennyisége és ezzel együtt a napsütéses órák száma, a száraz évszak pedig megnı. A 
szubtrópusokon a kisebb felhıtakaró következtében erıs a besugárzás és nagy a napsütéses 
órák száma. A sivatagokban a tényleges sugárzás és a tényleges napfénytartam a 
csilalgászatilag lehetségesnek mintegy 90-95 %-a. A monszúnvidékeken a nyár eleje a 
leggazdagabb napsütésben, mert a nedves tengeri levegı beáramlással és a felhızet 
megnövekedésével a sugárzás és a napfénytartam lecsökken. A hegyvidékeken a téli leszálló 
áramlások idején növekszik meg a napsugárzás és a napsütéses órák száma. 
 A napsugárzás intenzitása és a napsütés idıtartama elsısorban csillagászati tényezıtıl: a 
napmagasságtól függ. A napsugárzás és a napsütéses órák minimuma tehát a legalacsonyabb 
napállás idején (december 21) van. A napállás növekedésével nı a sugárzás intenzitása és a 
napsütéses órák száma egészen a legmagasabb napállásig (június 22). Innét a napmagasság 
csökkenésével a napsugárzás intenzitása és a napsütéses órák száma is újra csökkeni kezd. Ez 
a csökkenés a legalacsonyabb napállás idejéig tart. Az ettıl az évi menettıl való eltéréseknek 
meteorológiai oka van, amely alapvetıen a felhızet alakulával függ össze. 
 Hımérséklet. A hımérséklet évi menete követi a besugárzás évi menetét. A levegı 
felmelegedése azonban nem közvetlenül történik, hanem a talajfelszín közvetítésével: a 
felmelegedett talajfelszín hıt ad át a felette lévı levegınek, a lehőlt felszín pedig hıt von el 
tıle. Mivel a besugárzás erıssége a földrajzi szélességgel változik, a hımérséklet évi menete 
is függ a földrajzi szélességtıl. Függ továbbá attól, hogy milyen a sugárzást felfogó felszín: 
szárazföld vagy tenger, s függ még a felhızettıl és a csapadéktól is (a felhızet csökkenti a 
besugárzást, csapadék után pedig a hı jelentıs része párolgásra fordítódik, nem a levegı 
felmelegítésére). E két utóbbi tényezı fıkén az alacsonyabb szélességeken fejti ki a hatását, 
ahol a hımérséklet évi változékonysága meglehetısen kicsi. 
 A hımérséklet esetében az évi maximum július és augusztus hónapokban alakul ki, az évi 
minimum pedig január vagy február hónapokra esik. 
 A hımérséklet esetében még ki kell emelni az évi ingás (a maximum és minimum közötti 
különbség) nagyságának a napmagasságtól és a sugárzást felfogó felszínektıl való függését. A 
trópusi vidékeken, ahol az egész év folyamán magas napállás a jellemzı, ott kicsi az évi 
hımérsékleti ingás. A két alapvetı felszíntípus különbözıen viselkedik. A tengerek feletti 
levegıben kicsi az évi hımérsékleti ingás, a szárazföldeken nagyobb.  
 Légnedvesség. A levegı vízgıztartalmának, illetve a gıznyomásnak az évi menete 
mindenütt párhuzamosan követi a hımérséklet évi menetét. Amikor ugyanis a hımérséklet 
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emelkedik, akkor a megnövekvı párolgás következtében a levegı vízgıztartalma is 
növekszik. Alacsony hımérsékletek esetén pedig a kis mértékő párolgás miatt kevesebb a 
vízgız a levegıben. Ez elsısorban a trópusok és a sarkok közötti területekre vonatkozik. Az 
évi maximum július-augusztusra esik, az évi minimum pedig január-februárra. 
  A trópusokon belül, ahol esıs évszak van, a vízgıztartalonm maximuma nem a 
hımérsékleti maximummal, hanem a csapadékmaximummal esik egybe. 
 A monszúnvidékekekn is hasonló a kapcsolódás a csapadékhoz. A cspadékos idıszakban, 
tehát nyáron van a vízgıztartalom maximuma, s a száraz téli idıszakban a minimum.  
 A hegyvidékeken a nyári felszálló áramlatok felemelkedve lehőlnek és közelednek a 
telítettséghez, ezért nyáron van a vízgıztartalom maximuma. Télen a leszálló áramlások a 
levegı száraz jellegét fokozák, ezért ekkor van a minimum. 
 A relatív nedvesség évi menete fordított a hımérséklet évi menetéhez képest. Különösen 
jól megfigyelhetı ez a jelenség a szárazföldek belsejében, ahol a leghidegebb hónapban 
található a maximum, a legmelegebb hónapban pedig a minimum. 
 A felhızet évi menete területenként meglehetısen eltérıen alakul. A csapadékkal való 
párhuzamos elıfordulás sem mindenütt mutatható ki. Vannak, ahol a legcsapadékosabb 
idıszakok a kevés felhızető idıszakokkal, a száraz idıszakok pedig a felhısebb idıszakokkal 
együtt fordulnak elı. Ez elsısorban a szárazföldek közepes és magas szélességeire jellemzı, 
ahol elıfordul, hogy a téli felhızeti maximum csapadékminimummal, míg a nyári felhızeti 
minimum csapadékmaximummal párosul. Télen ugyanis, amikor a kontinenseken 
anticiklonáris viszonyok uralkodnak létre jöhetnek erıs hımérsékleti inverziók és a 
kisugárzás következtében képzıdı ködök és réteges (sztrátusz) felhızet. Ezek alkalmasak 
vékony, nagy kiterjedéső felhıtakaró kialkítására, de ez a felhıtakaró nem kedvez a 
csapadékképzıdésnek. A nyári idıszakban viszont képzıdnek nagy magasságba felnyúló, de 
kisebb kiterjedéső és rövidebb ideig tartó zivatarfelhık, amelybıl jelentıs mennyiségő 
csapadék hullik. S ebbıl adódik a nyári csapadékmaximum. 
 A  többi vidékeken a felhızet évi járása és a csapadék évi járása általában párhuzamos, 
amelytıl kisebb-nagyobb helyi eltérések lehetnek. 
 Csapadék. A csapadék évi menetét részint a sugárzás évi menete, részint pedig az 
általános légkörzés törvényszerőségei szabályozzák.  
 A trópusokon belül a konvektív csapadék a jellemzı, ezért – elsısorban az egyenlítıhöz 
közeli területeken – a Nap évekénti kétszeri zenitállásának megfelelıen két 
csapadékmaximum alakul ki. Az egyenlítıtıl távolodva a két zenitállás között egyre kevesebb 
idı telik el, s így ezek összeolvadnak egyetlen csapadékmaximumú idıszakba. 
 A monszúnvidékeken a csapadékmaximum a monszún fellépéséhez kapcsolódik. 
 A csapadék sajátos évi menete alakul ki a száraz nyarú szubtrópusi (mediterrán) 
területeken. Ugyanis a szubtrópusi magasnyomású területeket, ahol leszálló, felhıoszlató 
áramlatok uralkodnak, csapadékszegénység jellemzi. Ez a magasnyomású szubtrópusi zóna 
azonban együtt vándorol a Nappal. Télen, amikor a Nap a déli féltekén delel zenitben, ez a 
zóna is a Napot követve az egyenlítı felé húzódik. Így korábbi helye a nyugati szelek 
övezetébe, a ciklonképzıdés körzetébe kerül, ami esızéssel jár együtt. Ezek a téli esık 
elsısorban a Földközi-tenger környékén nyomulnak be mélyebben a kontinenre. Itt tehát a téli 
csapadékmaximum a jellemzı. 
 A közepes szélességek szárazföldejein a nyári csapadékmaximum alakul ki, amely téli 
csapadékszegénységgel párosul. A téli csapadékszegénységet az alacsony hımérsékletek és az 
azzal együttjáró magasnyomás okozza. A tavaszi felmelegedéssel ezek a magasnyomású 
képzıdmények feloszlanak, s helyet adnak a ciklontevékenységnek, ami 
csapadéknövekedéssel jár. A felmelegedés erısödése kedvez a felszálló áramlásoknak, a 
zápor- és zivatarszerő csapadékoknak, így lesz a nyár a csapadékmaximum idıszaka. 
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 Sajátos a csapadék évi menete az Atlanti-óceán partvidékén. A szubtrópusi magasnyomás 
az ısz felé közeledve fokozatosan húzódik az egyenlítı felé, s átadja a helyét a nyugati szelek 
övezetére jellemzı ciklontevékenységnek. Ezért ısszel és télen megnövekszik a 
csapadékmennyisége. Tavasszal már a tenger felszíne hővösebb lesz, a szárazföldek 
felmlegszenek, s a ciklonok a szárazföld belseje felé nyomulnak. Ezért ebben az idıszakban 
már kevés lesz itt a csapadék. 
 Párolgás. A potenciális párolgás évi menete párhuzamos a hımérséklet évi menetével. A 
tényleges párolgás évi menete azonban függ a párologtató felszínek vízellátottságától is. 
Általában azonban azt mondhatjuk, hogy az alacsony hımérsékletekkel párhuzamosan a 
párolgás értéke is alacsony. A párolgás minimuma tehát télen, általában január-február 
hónapban található. A hımérséklet emelkedésével növekszik a párolgás mennyisége is, s a 
magas hımérséklető és csapadékos nyári idıszakban éri el a maximumát (július, augusztus). 
Ettıl kezdve a hımérséklet csökkenésével fokozatosan csökken. 
 A mediterrán vidékeken a téli párolgás a megnövekedett csapadékmennyiség, s az álatlában 
pozitív téli hımérsékletek miatt magasabb lesz. A nyári hónapokban viszont a vízhiány szab 
gátat a párolgás emelkedésének. Emiatt a mediterrán vidékekekn a téli párolgási értékek nem 
lesznek olyan alacsonyak, mint a kontinentális éghajlaton, sem lesznek olyan magasak sem a 
nyári vízhiány következtében.     
  
 5.3 Az éghajlati elemek területi eloszlása 
 
 A légkör állapotát meghatározó tényezık  közül alapvetı fontosságú az energiát szolgáltató 
napsugárzás, amelynek beesési szöge, s ennek megfelelıen az intenzitása is a szélességi 
körökkel párhuzamosan változik. A meteorológiai elemeknek a szélességi körökkel 
párhuzamos változását zonalitásnak nevezzük. 
 A felszínre érkezı energiával a különbözı anyagi összetételő felszínek (elsısorban a 
szárazföldek és a tengerek) különbözıképpen gazdálkodnak, s ezzel a zonalitástól kisebb-
nagyobb mértékő eltéréseket hozhatnak létre. Hasonlóképpen azonalitást okozhat a felszínek 
függıleges tagoltsága (domborzati viszonyok) is. 
 Az említett tényezık hatására földi mérető légkörzés alakul ki (általános cirkuláció), amely 
a tengerek vizében is áramlásokat (tengeráramlások) hoz létre. E két jelenség is gyakran a 
zonálistól eltérı viszonyokat okoz. 
  
 5.3.1 A légnyomási viszonyok jellemzése 
 
 Az általános légkörzésrıl alkotott kép, amelyet az elızıekben megismertünk, csak az adott 
leegyszerősített körülmények között tükrözi a légnyomási és szélviszonyokat. 
 Az elsı kérdés, amit célszerő megvizsgálnunk, hogy a tényleges nyomási viszonyok 
mennyire mutatnak azonosságot a speciális viszonyokra meghatározott általános légkörzéssel 
vagy általános cirkulációval , illetve mennyiben térnek el attól. Vizsgáljuk meg elsıként a 
szárazföld és a tenger érintkezési területein a két különbözı hıgazdálkodású közeg hatására 
kialakuló módosulásokat. 
 A szárazföld és a tenger sajátos hıgazdálkodása következtében a kontinensek felszíne 
nyáron jobban felmelegszik, télen pedig jobban lehől, mint a tengerek és óceánok felszíne. 
Ezek az eltérı felmelegedési folyamatok változó légnyomás-eloszlást hoznak létre. Nyáron a 
kontinensek erıteljes felmelegedése következtében kialakuló felszálló mozgások és a 
magasban történı szétáramlás miatt a száraföldek felett alacsonynyomású területek alakulnak 
ki. A hővösebb tengerek felett ugyanakkor hidegebb és sőrőbb magasnyomású levegı 
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helyezkedik el. Ennek következtében a szárazföldek felett felszálló levegı helyére a tengerek 
felıl hideg és nedves levegı áramlik be, felhızet keletkezik, ami csapadékhullással jár együtt. 
Emiatt csökken a besugárzás, a hideg légtömeg hatására pedig alacsonyabb lesz a 
hımérséklet. A tengerek feletti levegı kiáramlása következtében pedig a tengerek felett 
leszálló áramlás keletkezik. Ezt az áramlási rendszert nyári monszúnnak nevezzük. 
 A tél folyamán viszont a szárazföldek lényegesen erıteljesebben lehőlnek, mint a tengerek, 
ezért ekkor a kontinensek felett alakul ki magasnyomás, a lényegesen melegebb tenger felett 
pedig alacsonynyomás. Így a tenger felett jön létre feláramlás, helyére a szárazföld felıl hideg 
levegı kerül, a szárazföld felett pedig a leáramlás válik dominánssá. Ez felhıoszlató, így a 
szárazföld felett derült, száraz, hideg idıjárás uralkodik és az innen kiáramló szelek is hideg, 
száraz levegıt visznek magukkal. ezt az áramlási rendszert nevezzük téli monszúnnak. 
 A monszúnszelek tehát az adott területen döntı módon befolyásolják a légköri viszonyokat 
és hosszabb távon sajátos éghajlatot alakítanak ki, amely abban nyilvánul meg, hogy ezeken a 
területeken a légnedvességnek és a csapadéknak is határozott évi szakaszossága van, de 
módosítólag befolyásolja a hımérséklet évi menetét is. Ezeken a területeken a nyár a 
szárazföldeken magasabb légnedvességgel és felhızettel jár, ekkor van a csapadékmaximum, 
a hımérséklet pedig a hővösebb tengeri levegı hatására alacsonyabb, mint e hatás nélkül 
lenne. Télen ugyanakkor – a közepes és magas földrajzi szélességeken – a szárazföld felett a 
leszálló áramlás miatt a levegı száraz, az erıteljes kisugárzás következtében pedig hideg van. 
Az alacsony szélességeken viszont a száraz, derült idıjárásban megnövekszik a besugárzás és 
emiatt a hımérséklet magas lesz.  
 A szárazföld és a tenger – amelyek földrajzi szélességeken változó nagyságú területet 
foglalnak el a Föld felszínén – különbözı hıgazdálkodásuk következtében hatással vannak a 
légnyomáseloszlásra is. Vizsgáljuk meg ezért a légnyomás tényleges eloszlását a két 
napforduló idején, amikor a leérkezı energiamennyiséget illetıen az egyik féltekén maximális 
erısségő, a másik féltekén minimális erısségő besugárzás van. 
 A légnyomás ábrázolása úgy történik, hogy az azonos nyomású helyeket összekötik. Mivel 
a légnyomást korábban millibarokban mérték, az azonos nyomású helyeket összekötı vonalat 
izobárnak nevezzük. A köralakú, zárt izobárok légköri képzıdményeket jelölnek ki. 
 Azt a zárt izobárrendszerrel meghatározható légköri képzıdményt, amelyben a légnyomás 
kívülrıl befelé haladva csökken, ciklonnak nevezzük. Mivel a levegı a magasabb nyomású 
helyrıl az alacsonyabb felé áramlik, az áramlás a ciklon belseje felé történik. Ismeretes, hogy 
az alacsonyabb szélességekrıl a magasabbak felé haladva a levegı mozgása jobb felé 
elırehalad az alatta lassabban mozgó földfelszínhez képest, magasabb szélességekrıl 
alacsonyabbak felé haladva pedig bal felé visszamarad az alatta gyorsabban mozgó 
földfelszínhez képest, ezért a  ciklonok az óramutató járásával ellentétes forgómozgást 
végeznek. A középpontban található összeáramlás miatt felszálló mozgás alakul ki bennük, 
ami magasba emeli a vízgızzel telt levegıt, ez a lehőlés következtében kicsapódik, s felhızet, 
majd csapadék keletkezik.   
 Azt a zárt izobárrendszerrel meghatározható légköri képzıdményt pedig, amelyben a 
légnyomás kívülrıl befelé haladva emelkedik, anticiklonnak nevezzük. Mint már említettük a 
levegı a magasabb nyomású helyrıl az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik, ezért az 
áramlás az anticiklon központjától kifelé halad. Az alacsonyabb szélességekrıl a magasabbak 
felé haladva a levegı mozgása jobb felé elırehalad az alatta lassabban mozgó földfelszínhez 
képest, magasabb szélességekrıl alacsonyabbak felé haladva pedig bal felé visszamarad az 
alatta gyorsabban haladó földfelszínhez képest, ezért az anticiklonok az óramutató járásával 
megegyezı forgómozgást végeznek. Mivel középpontjukból a levegı szétáramlik, bennük 
leszálló mozgás alakul ki, amely felhıoszlató, s derült idıt eredményez. 
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 A tengerszinti légnyomás januárban. Az északi féltekén ekkor tél van. A hideg 
szárazföldek felett magasnyomású anticiklonok alakulnak ki (5.1 ábra). Az Ázsia feletti 
magasnyomású területet szibériai anticiklonnak, az Észak–Amerika felett kialakult 
magasnyomású képzıdményt pedig kanadai anticiklonnak nevezzük. Ezek a képzıdmények – 
különösen az Ázsia feletti anticiklon – a legjellegzetesebbek, termikus hatásra (a szárazföld 
erıteljes lehülése miatt) alakultak ki. Ha nem is összefüggı övként, de megtalálhatók a 
térítıkörök környékére jellemzı magasnyomású területek is. Az északi féltekén felismerhetı a 
Havai szigetek tájékán egy magasnyomású terület és egy az Azori szigetek környékén. Ezek 
azonban kis kiterjedésőek. Ekkor ugyanis a Nap a déli féltekén delel, s így az északi féltekén 
lévı leszálló áramlás övezete délebre huzódik és gyengül.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az északi sarkkör környékén sem alakul ki a tényleges viszonyok között egy 
alacsonynyomású barázda, hanem két erısen fejlett alacsonynyomású terület a jellemzı, az 
egyik Izland környékén, a másik az Aleuti szigetek környékén található. Kialakulásukra nagy 
hatással vannak a meleg tengeráramlások. 
 Az izlandi ciklon és az azori anticiklon forgómozgása Európa fölé szállítja télen az 
enyhébb atlanti óceáni légtömegeket, s ezzel jelentıs mértékben befolyásolja Európában az 
éghajlati viszonyokat. Ennek az áramlásnak a hatására kap csapadékot ekkor a Földközi tenger 
vidéke is.  
 A déli féltekén is kirajzolódik a térítıkör tájékán egy nem összefüggı képzıdményekbıl 
álló magasnyomású terület. Ettıl a déli sark felé haladva a légnyomás eloszlása 
megközelítıleg övezetes rendet követ. 
 A tengerszinti légnyomás júliusban. A Nap ekkor az északi féltekén delel, ezért itt nyár 
van. A felmelegedett szárazföldek felett alacsonynyomású területek találhatók. Ugyanakkor a 
hővösebb tengerek felett megerısödnek a magasnyomású területek, s jelentıs mértékben 
kiterjeszkednek a magasabb földrajzi szélességek felé, s emiatt a télen fejlett sarkkör környéki 
alacsonynyomású területek részben feltöltıdnek (5.2 ábra). 
 Ekkor Európa éghajlatára az azori anticiklon nagyobb hatást fejt ki. Néha oly mértékben 
kiterjeszkedik, hogy hatása érvényesül a keleteurópai síkság területein is.  
 A déli féltekén a januári viszonyokhoz képest nem mutatkozik jelentısebb eltolódás. A 
térítıkörök körüli magas nyomás itt sem összefüggı övként jelenik meg. Ettıl délre pedig, 
ahol nincsenek szárazföldek szinte szélességi körök szerint változik a légnyomás. Itt nagy 
vonalakban megırzıdik az övezetes rend. 
 

 
5.1 ábra. A légnyomás eloszlása januárban 
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 A légnyomási viszonyok alakulása. Az elmondottak alapján láthatjuk, hogy a 
szárazföldek és a tengerek különbözı hıgazdálkodási tulajdonságai miatt jelentısen módosul 
az általános légkörzés korábban bemutatott elrendezıdése.  
 Egyrészt a valóságos viszonyok között nem alakulnak ki összefüggı magasnyomású és 
alacsonynyomású övezetek. Mindegyik megtalálható ugyan, de különálló alacsony– illetve 
magasnyomású területekbıl állnak, amelyek – elsısorban az északi féltekén, ahol nagyobb 
kiterjedéső szárazföldek vannak – tükrözik a két különbözı felszín hıgazdálkodásának 
sajátosságait. Télen az erısebben lehőlı szárazföldek felett anticiklonok, a melegebb tengerek 
felett ciklonok képzıdnek. Nyáron viszont a melegebb szárazföldek felett van alacsonyabb 
nyomás, s a hővösebb tengerek felett képzıdnek kifejletebb anticiklonok. 
 A déli féltekén, ahol a közepes és magasabb földrajzi szélességeken a kontinensek 
meglehetısen keskenyek, vagy teljesen hiányoznak, a szárazföld és a tenger 
hıgazdálkodásbeli különbségei kisebb szerepet játszanak, ezért a legerısebb és leggyengébb 
besugárzás hatása is csak kisebb mértékben érvényesül. 
 
 5.3.2 Sugárzási viszonyok jellemzése 
 
 Az éghajlatalakító tényezık vizsgálatánál már megemlítettük, hogy a napsugárzásnak két 
fontos jellemzıje van: a tartama és az intenzitása. 
 Napfénytartam. Amint az elızıekben már megismertük, a napfénytartam azt az idıszakot 
jelöli, amikor süt a Nap. S ennek kétféle hossza lehet: a csillagászatilag lehetséges 
napfénytartam és a tényleges napfénytartam.  
 Csillagászatilag lehetséges napfénytartam. A csillagászatilag lehetséges napfénytartam 10 
földrajzi szélességi fokonkénti  évi összegeit az 5.1 táblázat tünteti fel (Péczely 1981; Péczely 
1986). A táblázat tartalmazza még ugyanezen területekre vonatkozóan a tengerek és 
szárazföldek eloszlásának százalékos arányait (2. oszlop) is, hogy ezeket az éghajlatok 
alakulása szempontjából fontos tényezıket is szem elıtt tarthassuk. A késıbbi táblázatoknál 
pedig természetesnek vesszük ennek ismeretét. 
 A táblázat 3. oszlopa a csillagászatilag lehetséges napfénytartamot, a 4. oszlop a tényleges 
napfénytartamot, az 5. oszlop pedig a tényleges napfénytartamnak a csillagászatilag lehetséges 
napfénytartam százalékos arányát mutatja. 
 Látható a táblázatból, hogy a csillagászatilag lehetséges napfénytartam az északi féltekén 
az Egyenlítıtıl az Északi Sark felé haladva fokozatosan növekszik. Ennek oka a nappalok 

 
5.2 ábra. A légnyomás eloszlása júliusban 
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hosszának a nyári félévben történı növekedésében keresendı. Ez a földrajzi szélességgel 
párhuzamosan változó övezetes rendet mutat. 
 Tényleges napfénytartam. Adatait a 4. oszlopban találjuk. Itt az Egyenlítın láthatunk egy 
kisebb visszaesést, ami a napi felmelegedés folyamán rendszeresen jelentkezı felhıképzıdés 
következménye. Ezenkívül a trópusi övezetben az esıs évszakban lecsökken a napsütéses 
órák száma, majd a száraz évszakban ismét megnövekszik. 
 A száraz nyarú szubtrópusokon – a kisebb mennyiségő felhıtakaró miatt – egész évben 
magas a napsütéses órák száma. A legtöbb napsütés a leszálló áramlások miatt állandóan 
derült szubtrópusi magasnyomású övezetben található, ahol a sivatagok is kialakultak. Itt a 
tényleges napfénytartam a csillagászatilag lehetséges napfénytartamnak hozzávetılegesen 90-
95 %-a.  
 Az övezetes rendet megszakító másik jelentıs visszaesés a nyugati szelek és a ciklonáris 
tevékenység övezetében található, ami a ciklonok jelentıs mennyiségő felhızetének a 
sugárzást csökkentı hatását mutatja. Az utolsó oszlopban lévı százalékos adatokból ez jól 
látható. A közepes szélességeken nyár közepén vagy a nyár végén található a maximum, a 
minimum pedig télen. A monszunos területeken nyár elején van a maximum, mert a 
monszunos idıszakban az erısen megnövekedett felhızet a direkt sugárzást erısen 
lecsökkenti. 
 A sarki területeken tavasszal van a napfénytartam maximuma, mert a nyári idıszakban a 
felhızet megnövekszik. 
 A magas hegységekben többnyire a tél a napfényben gazdag idıszak. Nyáron a felhızet 
csökkenti a napsütéses órák számát. Általában a hegységek területén kevesebb a napsütés, 
mint a síkságokon. 
 Besugárzás. A napsugárzás intenzitása szoros kapcsolatban van a napsugárzás tartamával. 
Napsütéses idıben ugyanis a direkt és a diffúz sugárzás egyaránt megtalálható, míg borult 
idıben csak diffúz sugárzással lehet számolni. Ezért a földfelszínre jutó energiamennyiséget 
legnagyobb mértékben a felhızet képes módosítani, mivel a ráesı sugárzás jelentıs részét 
visszaveri. A visszaverés mértéke függ a felhızet függıleges és vízszintes kiterjedésétıl, 
valamint a felhızet víztartalmától. A vastag esıfelhık a 4 mikronnál rövidebb 
hullámhosszúságú sugaraknak 70-90 %-át visszaverik. A réteges felhızet ennél jóval 
kevesebbet ver vissza, csak mintegy 60-80 %-ot. A közepes és magas szintő felhık esetében a 
visszaverıdés mértéke tovább csökken, csupán 40-60 %-ot tesz ki. 
 A csillagászatilag lehetséges napsugárzás. Ha a napsugárzás energiája egyenletesen oszlona 
el a Földön, akkor a csillagászatilag lehetséges sugárzás évi összege 11.000 MJ⋅m-2 lenne, a 
földfelszínen mért értéke pedig 5170 MJ⋅m-2. A Föld tengelyének a keringési síkkal bezárt 
szöge, valamint a saját tengelye körüli forgása és a Nap körüli keringése következtében 
azonban a sugárzási energiának mind az évi összege, mind pedig az éven belüli eloszlása 
földrajzi szélességenként változik, kialakítva ezzel a sugárzási energia övezetes eloszlásának 
rendjét, amely hatással van a többi éghajlati elem földrajzi eloszlására is. 
 Mennyiségét légkör nélküli Földre szokás kiszámítani. Intenzitása ezért elsısorban a 
napsugarak beesési szögétıl függ. Látható az 5.1 táblázatból, hogy a Földünkre érkezı 
energiamennyiség a pólusoktól az egyenlítı felé haladva növekszik. Kítőnik az is, hogy a 
földrajzi szélességgel nem egyenletesen változik. A legerıteljesebb a változás a 40o és a 60o 
szélességek között, a legkisebb pedig a sarkok közelében a 70o és 90o szélességek, valamint az 
egyenlítı körüli 0o és 20o szélességek között. A legnagyobb változás mintegy négyszerese a 
legkisebb változásnak. Az egyenlítıre végül majdnem két és félszer (2,42-szer) annyi energia 
érkezik, mint a pólusokra. A besugárzás legnagyobb és legkisebb értékei közötti különbségek 
a déli féltekén nagyobbak, mint az északi féltekén, mert a déli félteke nyarán van napközelben 
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a Föld. Emiatt a legnagyobb sugárzási értékek 7 %-kal magasabbak, a legkisebb sugárzási 
értékek pedig 7 %-kal kisebbek, mint az északi féltekén. 
 A csillagászatilag lehetséges sugárzás földrajzi eloszlása tehát, szélességi körönként 
változó eloszlást, övezetes rendet (zonalitást) mutat. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A csillagászatilag lehetséges sugárzás értékei légkör nélküli Földre és homogén felszínre 
vonatkoznak. A légkör jelenléte és a felszínek inhomogenitása módosító hatást gyakorol a 
sugárzás tényleges eloszlására. A 20o és 30o szélességek közötti magasnyomású övezet 
hatására ezen a területen felhıoszlató, leszálló mozgások alakulnak ki. A szinte csapadék 
nélküli, a párolgást segítı viszonyok hatására ezeken a területeken sivatagok alakultak ki. Így 
a szinte állandóan derült égbolt jó lehetıséget ad az állandó besugárzásra. Ugyanakkor az 
egyenlítı környékén, ahol elegendı a nedvesség, az erıs besugárzás hatására létrejövı 
felszálló áramlások felhıképzıdéshez vezetnek. A felhızet pedig csökkenti a besugárzást. 
 Globálsugárzás. Az 5.2 táblázat besugárzási értékeinek egyes szélességi körökre vonatkozó 
átlagait tartalmazza (Péczely 1981).  
 Az ideálisan tiszta légkör sugárzásgyengítı hatása a legnagyobb a pólusokon (24 %), mivel 
a sugárzás ott teszi meg a leghosszabb utat a légkörön keresztül, amíg eléri a földfelszínt. 
Legkisebb veszteséget az Egyenlítın szenvedi, ahol – a meredek beesés miatt – a 
napsugárzásnak a legrövidebb utat kell megtennie a légkörön keresztül a földfelszínig. 
 A légkör valóságos viszonyai között mindkét féltekén az 50-60. szélességi körök között a 
legnagyobb a csökkenés (55-63 %). Ugyanis itt a legerısebb a ciklonáris tevékenység, amely a 
ciklonokban tapasztalható felszálló áramlás miatt jelentıs mennyiségő felhızet képzıdésével 
jár együtt. A legkisebb veszteséget – a szinte állandóan derült égbolt miatt – a sivatagok felett 
szenvedi a sugárzás, majd az Egyenlítıhöz közeli területeken a felmelegedés következtében 
megnövekedett felhızet ismét nagyobb veszteségeket idéz elı. 
 

5.1 TÁBLÁZAT 
A csillagászatilag lehetséges és tényleges sugárzás 

szélességi körönkénti értékei 
 
Szélességi 

kör 
Tenger  

% 
Csill. leh. 
sugárzás 

Tényleges 
sugárzás 

Tény/Csill% 

Észak   90                 93,4 5527 2596 47 
80 71,3 5736 2721 48 
70 29,4 6322 2931 53 
60 42,8 7536 3349 45 
50 47,5 9085 3894 43 
40                    57,2 10509 5359 51 
30 62,4 11723 6657 57 
20 73,6 12560 7201 57 
10 77,2 13063 6699 51 

0 76,4 13356 6490 49 
Dél        10            76,4 13063 6699 51 

20 78,0 12560 6741 54 
30 76,9 11723 6113 52 
40 88,8 10509 4605 44 
50 97,0 9085 3391 37 
60 99,2 7536 2889 38 
70 89,6 6322 3266 52 
80 24,6 5736 3726 65 
90 0,00 5527 3936 71 
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 A globálsugárzás eloszlását az 5.3 ábrán láthatjuk. A közepes és magas földrajzi 
szélességeken a sugárzás alapvetıen zónális eloszlású. A trópusi szélességeken viszont 
jelentıs eltérések mutatkoznak a zónális eloszlástól. Az alacsony szélességeken az erıs 
felmelegedés miatt kialakult feláramlások által megnövelt felhızet a besugárzás erısségét 

5.2 TÁBLÁZAT 
A napsugárzás mennyiségének szélességi körönkénti értékei 

(Péczely 1981) 
 

1 2 3 4 5 
900  Észak 5527 4178 2596 47 
80 5736 4438 2721 48 
70 6322 5108 2931 53 
60 7536 6238 3349 45 
50 9085 7704 3894 43 
40 10509 9127 5359 51 
30 11723 10258 6657 57 
20 12560 11011 7201 57 
10 13063 11472 6699 51 
 0 13356 11756 6490 49 
100  Dél 13063 11472 6699 51 
20 12560 11011 6741 54 
30 11723 10258 6113 52 
40 10509 9127 4605 44 
50 9085 7704 3391 37 
60 7536 6238 2889 38 
70 6322 5108 3266 52 
80 5736 4438 3726 65 
90 5527 4187 3936 71 
 
1 = Földrajzi szélesség 
2 = Sugárzásmennyiség a légkör felsı határán (MJ/m2·év) 
3 = Sugárzásmennyiség a földfelszínen tiszta, száraz légkör esetén (MJ/m2·év) 
4 = Ténylegesen mért sugárzásmennyiség a földfelszínen (MJ/m2·év) 
5 = A földfelszínen ténylegesen mért sugárzásmennyiség (4.oszlop) a légkör 
      felsı határára érkezı sugárzásmennyiség (2.oszlop) százalékában kifejezve 

 
5.3 ábra. A globálsugárzás eloszlása a Földön 
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mérsékli. A legerısebb besugárzás mindkét féltekén a szubtrópusi magasnyomású területek 
leszálló áramlásai következtében kialakult sivatagok körzetében található. A Földön a legtöbb 
besugárzást Afrika északkeleti területei kapják. 
 A monszun esık területén – az erısen megnövekedett felhızet miatt – a globálsugárzás 
csökkenése figyelhetı meg (Budiko 1984). 
 A legtöbb besugárzás tehát nem az egyenlítıre, hanem a 20-30. szélességi körök tájára 
érkezik, elsısorban a szubtrópusi magasnyomású övezet leszálló légáramlásainak felhıoszlató 
hatása miatt kialakult sivatagi területekre, ahol a besugárzás mennyisége meghaladja az évi 
8000 MJ/m2 értéket. A maximális besugárzás pedig – mint már említettük – Afrika 
északkeleti területeire jut, s értéke meghaladja az évi 9000 MJ/m2 értéket. A legkevesebb 
sugárzásmennyiség az Atlanti óceán és az Északi Jeges tenger területére érkezik le, évi 2500 
MJ/m2 alatti értékekkel. 
 Visszaverıdés. A visszavert sugárzás mennyiségének (az albedónak) a földfelszíni 
eloszlását az 5.4 ábra mutatja. Az északi és déli szélesség 40. fokai között a visszavert 
sugárzás nagyfokú változatosságot mutat. Fı jellemzıje ennek a változatosságnak, hogy 
nagyvonalakban követi a szárazföldek és tengerek eloszlását. A szárazföldeken általában 
nagyobb mennyiségő sugárzás verıdik vissza, mint a tengereken. A visszaverıdés mértéke 20 
és 30 % között változik. 
 A 40. szélességi fokoktól a sarkok felé haladva a visszavert sugárzás mennyisége 
fokozatosan növekszik, s legnagyobb értékeit az örök hó és jég területein éri el, meghaladva 
az 50 %–ot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kisugárzás. A hosszúhullámú kisugárzás földrajzi eloszlását az 5.5 ábra mutatja. 
Nyilvánvalóan a kisugárzás legmagasabb értékei is a magasnyomású, leszálló áramlású 
területeken találhatók. Itt melegszik fel a legerıteljesebben a talaj, ezért itt a legintenzívebb a 
kisugárzás is (a kisugárzás intenzitása a Stefan–Boltzman törvény szerint a hımérséklet 
negyedik hatványával arányos), s mivel e területeken kicsi a levegı vizgıztartalma, a 
kisugárzott energiamennyiség szabadon eltávozik a bolygóközi tér felé. Az egyenlítı felé 
haladva a levegı növekvı nedvességtartalma miatt erıteljesen lecsökken a kisugárzás 
intenzitása. Majd a térítıköröktıl a sarkok felé haladva – csökkenı hımérséklet 
következtében – fokozatosan csökken. 
 
 

 
5.4 ábra. Az albedó eloszlása a Földön 
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 Sugárzási egyenleg. A földfelszínre érkezı sugárzásmennyiség egy része visszaverıdik a 
felszínrıl (ennek mennyiségét mutatja az albedo), a többi része pedig elnyelıdik. Az elnyelt 
sugárzás felmelegíti a talajfelszínt, amely az elnyelt sugárzás egy részét kisugározza a 
bolygóközi tér felé. 
 

  
Az 5.1 összefüggésben QEGY a sugárzási egyenleg, amely a globálsugárzás (QGL) visszavert 
sugárzással (α) csökkentett része és a földfelszín kisugárzása (QKIS) közötti 
sugárzásmennyiség különbség. Ez az a sugárzásmennyiség, amely a Földön rendelkezésre áll, 

 
5.5 ábra. A hosszúhullámú sugárzás eloszlása a Földön 

 

 
5.6 ábra. A sugárzási egyenleg eloszlása a Földön 
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hogy felmelegítse a talajt és a levegıt, elpárologtassa a vizet, valamint energiát szolgáltasson a 
fotoszintézishez.   
 

  
 Itt a QT a talajba levezetett hımennyiség, QL a levegınek átadott hımennyiség, QE a 
talajból történı párolgásra (evaporáció) és a növényzetrıl történı párolgásra (transzspiráció), 
vagyis az evapotranszspirációra fordított hımennyiség, a QF pedig a fotoszintézisre fordított 
hımennyiség.  
 A sugárzási egyenleg földrajzi eloszlását az 5.6 ábra mutatja. Az elızıekben elmondottak 
alapján várható, hogy a nedves trópusokon és a térítıkörök közötti tengerek felett a 
legnagyobb a sugárzási egyenleg. A térítıköröktıl a sarkok felé haladva fokozatosan csökken.  
 
 5.3.3 A hımérsékleti viszonyok jellemzése 
 
 Az (5.2) hıháztartási egyenlegbıl következik, hogy a földfelszínen rendelkezésre álló 
energiamennyiség egy része (QT) a levegı hımérsékletének emelésére fordítódik. Mivel minél 
nagyobb energiamennyiséget kap egy terület, általában annál nagyobb része fordítódik a 
levegı felmelegítésére, és megfordítva: minél kevesebb energiát kap egy terület, többnyire 
annál kisebb része fordítódik a levegı hımérsékletének emelésére, a sugárzási energia és a 
hımérséklet között szoros, egyenes arányú összefüggés van. Ez látható az 5.3 táblázatból is, 
amely szerint a hımérséklet szélességi körök szerinti eloszlása nagy vonalakban követi a 
sugárzás által meghatározott övezetes rendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5.3 TÁBLÁZAT 
A hımérséklet és a csapadék szélességi körönkénti 

értékei 
 

Szélességi 
kör 

Tenger  
% 

Hımérséklet 

Északi félteke 
80–90 93,4 -23,4 
70–80 71,3 -15,7 
60–70 29,4 -7,0 
50–60 42,8 0,7 
40–50 47,5 7,7 
30–40 57,2 14,2 
20–30 62,4 20,6 
10–20 73,6 25,3 
0–10 77,2 25,7 

Déli félteke 
0–10 76,4 25,0 

10–20 78,0 23,5 
20–30 76,9 19,0 
30–40 88,8 13,7 
40–50 97,0 8,9 
50–60 99,2 1,4 
60–70 89,6 -10,8 
70–80 24,6 -29,3 
80–90 0,0 -47,7 
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 Az északi féltekén -24 fok és +26 fok között változik a szélességi körök szerinti átlag 
hımérséklet, a déli féltekén pedig +25 fok és -48 fok között. Ezeket az értékeket a 
rendelkezésre álló meteorológiai állomások adatai alapján számították ki (Péczely 1981), ezért 
ezek az értékek az állomások számától függıen változhatnak, ez azonban a kialakult övezetes 
rendet nem módosítaná. Ezen értékek szélességi körök területei szerint súlyozott átlagai 
alapján számítva a Föld középhımérséklete 12,5 foknak adódott. 
 A Föld középhımérsékletét a Wien törvénybıl lehet meghatározni. Ennek alapján pedig – 
mivel a legtöbb energiát szállító hullámhossz a 10 µm – 15 fok körüli értéket kapunk: 
 

 Amennyiben a légkör nem tartalmazna vízgızt és szén-dioxidot, akkor a Föld 
középhımérséklete becslések szerint -20 Celsius foknak adódna, vagyis az üvegházhatás 
következtében a Föld középhımérséklete 35 fokkal magasabb.  
 A kétféle számítási mód között jelentıs különbség van. Bárhogy számítjuk is azonban ki a 
Föld átlaghımérsékletét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk folyamatosab, akkor 
meghatározhatjuk az éves ingadozások mértékét és tendenciáját. Ezt láthatjuk a 5.7 ábrán. 
Eszerint a Föld középhımérséklete az 1910–es évektıl fokozatosan emelkedett napjainkig. Az 
1975 utáni években pedig az anomáliák állandóan átlag felettiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A jelenlegi övezetes rend tehát a jelenlegi földi középhımérsékletet eredményezte. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy az övezetes rend által kialakított középhımérsékletek is változnak az 
év folyamán a Nap járásának megfelelıen. Télen, amikor a leglaposabb szög alatt esnek be a 
sugarak az északi félteke területén és legrövidebbek a nappalok, akkor a legalacsonyabbak a 
középhımérsékletek, nyáron pedig, amikor a legmeredekebben érkeznek a napsugarak az 
északi féltekére és a nappalok is leghosszabbak, akkor a legmagasabbak. 
 Januári középhımérsékletek. A januári hımérsékleti eloszlásra tekintve (5.8 ábra) rögtön 
szmbetőnik, hogy az északi féltekén jelentıs eltérések vannak az övezetes rendtıl. A 
szárazföldek erıteljes lehőlése következtében nagyon alacsony átlaghımérsékletek (-40 és -45 
fok alatti értékek) alakulnak ki, miközben a tengereken igen erısen érvényesül a 
melegáramlások (Golf áramlás, Kuro Sio áramlás) hatása. Ezért a szárazföldek és tengerek 
találkozásánál az izotermák inkább a hosszúsági körökkel futnak párhuzamosan. 
 A déli féltekén – ahol nyár van januárban – elsısorban a magasnyomású, leszálló áramlású 
területeken alakulnak ki a legmagasabb hımérsékletek. Itt a kontinensek nyugati partjainál 

fokCelsius,,,fokKelvin,T 2151627342884288
10

2884
≈−===

 
5.7 ábra. A Föld átlaghımérsékletének alakulása 
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jelentkezı hideg tengeráramlások térítik el az izotermákat a szélességi körökkel párhuzamos 
futástól. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A szélességi köri átlagoktól vett eltéréseket az 5.9 ábrán mutatjuk be. Látható, hogy a nagy 
kiterjedéső szárazföldek felett jelentıs nagyságú negatív eltérések, a tengerek felett pedig még 
nagyobb pozitív irányú eltérések lakulnak ki. Európa szempontjából különösen jelentıs a Golf 
áramlás által elıidézett pozitív anomália, amely hazánk téli hımérsékleti viszonyait is 
befolyásolja. Amint az ábrából kivehetı hazánk a 4–8 fokos izoanomália vonalak között 
fekszik,vagyis januárjaink középhımérséklete ennyivel magasabb, mint a szélességi köri 
átlag. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Júliusi középhımérsékletek. Az északi félteke nyarán a szárazföldek felett jelentıs 
felmelegedés tapasztalható (5.10 ábra). Amerika nyugati partjainál és Ázsia keleti partjainál 

 
5.8 ábra. Januári középhımérsékletek eloszlása a Földön 

 
5.9 ábra. Januári hımérsékleti anomáliák eloszlása a Földön 
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ekkor a hideg tengeráramlások hatása érvényesül. Figyelemre méltó az amerikai partok 
melletti hideg tengeráramlás hımérséklet–mérséklı hatása. A magasabb földrajzi 
szélességeken érvényesül az övezetes eloszlás.  
 A déli félteke telén pedig csak nagyon kevés eltérés látszik a zónális eloszlástól. A 
hımérséklet az egyenlítıtıl a sarkokig szinte fokozatosan csökken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A hımérséklet évi ingadozása. Az 5.11 ábrán látható, hogy a legnagyobb hımérsékleti 
ingadozások a szárazföldek felett képzıdnek. Különösen nagyok az évi ingadozás értékei 
Észak–Szibéria felett, ahol meghaladhatják a 60 fokot, de az észak–amerikai kontinens felett 
is 40 fok feletti értékek adódtak. Szembetőnık még a leszálló áramlások területén kialakuló 
nagyobb ingadozás értékek. Legkisebbek az évi ingadozás értékei a trópusok tengerein. Itt az 
ingadozás többnyire csupán 2 fok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.10 ábra. Júliusi középhımérsékletek eloszlása a Földön 

 
5.11 ábra. A hımérséklet évi ingadozásának eloszlása a Földön 
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 A fagymentes idıszak hossza. Az 5.12 ábra a fagymentes idıszak földrajzi eloszlását 
tünteti fel. Ez az idıszak a vegetációs periódus alapvetı részét képezi. A két idıszak nem esik 
teljesen egybe, mert a léghımérséklet évi menete során a hımérséklet a termesztett növények 
bázishımérsékletét általában elıbb eléri, mint ahogy a fagyok – fıleg a talajmenti fagyok – 
megszőnnének, s többnyire ugyancsak késıbb süllyed a bázishımérséklet alá, mint ahogy a 
fagyok megkezdıdnek. A fagymentes idıszak azonban elengedhetetlen a növények élete 
szempontjából, fejlıdésük, növekedésük és produktivitásuk zavartalan lebonyolítása 
érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A trópusi területeken nem kell faggyal számolni. Ez alól legfeljebb a magas hegységek a 
kivételek. Az egyenlítıl távolodva azután már idıszakos téli fagyok is lehetségesek. E 
területeket a 240 napnál hosszabb fagymentes idıszakkal rendelkezı kisebb régiók 
szegélyezik. 
 A térítıkörökhöz közel fekvı mérsékelt övi területeken a 180–240 nap körüli és 120–180 
nap körüli fagymentes idıszakú övezetek a jellemzık. A sarkkörhöz közeli vidékeken pedig 
90–120 nap a fagymentes idıszak hossza, a sarkkör körüli területeken pedig már csak 60–90 
nap, ettıl északra pedig 60 nap alatt marad. 
 A déli féltekén pedig, ahol csak kevés szárazföld található, – s azok a sarkoktól távolabb – 
90 napnál rövidebb fagymentes idıszakok már nincsenek. 
  

5.3.4 A nedvességi viszonyok jellemzése 
 

 A hıháztartási egyenlegbıl ismeretes, hogy a napsugárzás energiájának egy jelentıs része 
(QE) párologtatásra fordítódik. Ez az energia szükséges a víz körforgásának a biztosításához. 
Hiszen az elpárologtatott és magasba emelt vízgız, a hımérséklet magassággal való 
csökkenése miatti lehülés következtében kicsapodik, felhık képzıdnek és a légkörben lévı 
víz csapadék formájában eléri a földfelszínt, ahol a felsı talajrétegek számára a legfontosabb 
bevételi forrást jelenti. Ezért a leegyszerősített vízháztartási egyenleget a következıképpen 
írhatjuk fel: 

 
 

5.12 ábra. A fagymentes idıszak eloszlása a Földön 
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 W - W0 = ∆W = P - E                                                                                            (5.3)  
 
ahol W0 egy kiválasztott idıszak elején mért talajnedvesség, W pedig az ugyanazon idıszak 
végén mért talajnedvesség. E kettı különbségeként adódik a talajnedvesség–változás értéke a 
∆W. A P az idıszak alatt lehullott csapadék mennyisége, az E az idıszak alatt elpárolgott víz 
mennyisége. Ez utóbbi értékére vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésre, ezért sok esetben a 
potenciális párolgás értékével szokták helyettesíteni. Ez utóbbi azonban csak a vízellátottság 
korlátozása nélküli párolgást jelenti. Értékük emiatt csupán akkor esik egybe, ha a zavartalan 
párolgáshoz szükséges vízmennyiség folyamatosan biztosítva van. 
 A talaj vízgazdálkodását befolyásoló két legfontosabb tényezı tehát a csapadék és a 
párolgás.  Lényegében ennek a két tényezınek az ismeretében képet alkothatunk  magunknak 
egy adott termıhely vízellátottságáról. 
 A csapadék. A csapadék nem folytonos elem. Van, amikor jelentıs mennyiségő csapadék 
esik rövid idı alatt, van, amikor hosszabb ideig nem esik egy csepp sem. 
 A csapadék a talaj vízkészletének elsıdleges utánpótlási forrása, amely az adott terület 
éghajlati elemei közül a legváltozékonyabbnak tekinthetı. A csapadék mennyisége, 
intenzitása, elıfordulási gyakorisága,  területi és idıbeli változékonysága  egyaránt  befolyást  
gyakorol  a növénytermesztésre. 
 Napi menet. Mivel a csapadék nem folytonos elem, vele kapcsolatban általában nem 
beszélhetünk napi menetrıl. Vannak azonban olyan területek a Földön, ahol napi 
elıfordulásában bizonyos szabályosságok felfedezhetık. 
 Az egyik ilyen terület a trópusokon az ITC zóna. Ennek a területén, a besugárzás 
felerısödése után megkezdıdik a gomolyfelhı képzıdés, majd a délutáni órákban szinte 
menetrendszerően megérkezik a zivatar. 
 A másik terület a tenger parti szél által uralt zóna, ahol az éjszakai órákban a tenger felett 
magasnyomás a szárazföld felett alacsony nyomás alakul ki. Így a tanger felıl beáramló 
vízgızben gazdag levegıbıl gyakran hull csapadék. Éjszaka viszont a tenger felett alakul ki 
lacsony nyomás, a szárazföld felett pedig magas, ezért ekkor kevés csapadékra van csak 
lejhetıség. 
 Évi menet. A csapadék évi menetében jellegzetes típusok különböztethetık meg, ami azt 
jelenti, hogy a Föld egyes területein lehulló csapadékmennyiségek éven belüli eloszlása is 
jelentıs különbségeket mutat. Az egyes típusokat maximum és minimum értékeik idıpontjai 
alapján különböztetjük meg. 
 1. típus. A csapadék maximuma nyáron van, a minimum pedig télen. Így e típusnál az éven 
belüli megoszlás követi a besugárzás és hımérséklet évi menetét. Eloszlását tekintve ez a 
típus a szárazföldekre területének valamivel több mint 60 %–án fordul elı, míg az óceánok 
területének csupán mintegy 20 %–án. A trópusi övön belül az ITC mozgása hozza létre. Ahol 
a Nap a látszólagos mozgása során delel, ott nyár van, s ott a legerısebb az ITC, s 
megnövekszik a csapadékmennyiség. Fıként azonban közepes és magasabb szélességekre 
jellemzı, hogy a nyári idıszakban megnövekszik a levegı vízgıztartalma és erıteljesebbé 
válik a kicsapódás. 
 2. típus. A csapadék maximuma télen van, a minimum nyáron, vagyis a csapadék éven 
belüli eloszlása ellentétes a besugárzás és a hımérséklet évi menetével. Ez a típus a 
földfelszín mintegy 20 %–ára jellemzı csupán. Kialakulásának oka a szubtrópusi 
magasnyomású övezetnek a Nap látszólagos évi mozgását követı elmozdulása, aminek 
következtében télen a csapadékhajlam erısödése, nyáron pedig gyengülése tapasztalható. 
Ezek a területek a szubtrópusi magasnyomású övezetek és a mérsékelt öv egyenlítı felöli 
területeinek találkozásánál alakulnak ki. Amikor a Nap az északi féltekén delel (a Ráktérítın), 
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akkor a déli féltekén a szubtrópusi magasnyomású képzıdmények egyenlítı felé húzódása 
következtében a magasnyomású területtıl a pólusok felé esı területek. Amikor a Nap a déli 
féltekén (a Baktérítın) delel, akkor az északi félteke szubtrópusi magasnyomású területei 
gyengülnek és az egyenlítı felé közelednek, s így a magasnyomású képzıdményektıl a 
pólusok felé esı területek kerülnek a  nyugati szelek és a ciklontevékenység hatókörébe.  
 3. típus. İszi csapadékmaximum és többnyire tavaszi csapadékminimum jellemzi. 
Kialakulásának elsısorban termikus okai vannak. Ez a csapadékeloszlás a mérsékelt övi 
óceánok és a velük szomszédos kontinensek partvidékén alakul ki, mivel a vízfelszínen 
késıbb, ısszel alakul ki a hımérsékleti maximum, s az ennek megfelelı nagyobb 
csapadékhajlam, a hideg idıszakban pedig ugyancsak késıbb, tavasszal a leggyengébb a 
konvekció hajlam. Meg kell azonban mondani, hogy az ıszi konvekció hajlam kialakulásában 
szerepet játszik a szubtrópusi magasnyomású övezetek visszahúzódása is, ami a nyugati 
szelek és a ciklontevékenység megerısödését hozza magával. 
 4. típus. Jellemzıje a tavaszi csapadékmaximum és a nyári vagy téli csapadékminimum. A 
Földnek nagyon kis területén fordul elı, többnyire az észak-amerikai és ázsiai kontinens 
belsı, száraz területein. A tavaszi maximumot a gyors felmelegedés idézi elı azzal, hogy 
nagyobb arányú konvenkció hajlamot teremt, s mivel ilyenkor még meglehetısen nedves a 
talaj is, megnövekszik a csapadékhajlam. 
 Területi eloszlás. A csapadékviszonyokra elsısorban az általános cirkuláció van hatással, 
de jelentıs  módosító hatást jelentenek a domborzati viszonyok is.  Ezért a csapadék földrajzi 
eloszlásában is kimutatható a zonális jelleg, csak ez nem olyan egyértelmő, mint a  
hımérséklet esetében. Ezt mutatja az 5.4 táblázat és az 5.13 ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A legtöbb csapadék az Egyenlítı körüli területeken hull. Ez a Földre érkezı összes 
csapadékmennyiség 45-50 %-a közötti érték.                                                                        
 Ettıl északra és délre, nagyjából a 20-40. szélességek között találjuk a szubtrópusi 
csapadékszegény övezetet. Itt jöttek létre Földünk nagy sivatagjai.  Ennek oka - mint az 
általános cirkulációval kapcsolatban megismertük - a leszálló légmozgás, amely felhıoszlató. 

5.4 TÁBLÁZAT 
A csapadék és párolgás övezetes átlagai 

 
Földrajzi szélesség Csapadék Párolgás 

Észak   80–90  120 42 
70–80 185 145 
60–70 415 333 
50–60 789 469 
40–50 907 641 
30–40 872 1002 
20–30 790 1246 
10–20 1151 1389 
0–10 1934 1235 

Dél       0–10 1445 1304 
10–20 1132 1541 
20–30 857 1416 
30–40 932 1256 
40–50 1226 895 
50–60 1046 520 
60–70 418 174 
70–80 82 45 
80–90 30 0 
Föld 1004 1004 
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A 40-60. szélességek között a gyakrabban fellépı ciklonok és idıjárási frontok következtében  
jelentısebb évi csapadékösszeggel lehet számolni. Majd a 60. szélességi  körön túl - a sarki 
magasnyomással együttjáró leszálló mozgások következtében  - ismét kevés csapadék hullik 
(5.13 ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A domborzati viszonyok befolyását mutatja, hogy a legnagyobb évi  csapadékmennyiségek 
általában a magas hegységek elıterében találhatók. Ennek oka, hogy  az  emelı mozgások 
következtében a levegı lehıl, a benne lévı vízgız kicsapódik és kihullik a levegıbıl. 
 A párolgás. Mint már említettük, a potenciális és a tényleges párolgást meg kell  
különböztetni egymástól. Az elpárologtatott vízmennyiség alapvetıen három felszínrıl 
származik:  a  vízfelszínrıl  (óceánok,  tengerek, tavak, folyók), a nedves talajfeszínrıl  és  a  
növényállományokról (transzspiráció). Az evapotranszspiráció fogalma e három 
felszíntípusról történı párolgást egyesíti magába. A párolgás fizikai folyamata mindegyik 
esetben hasonló módon megy végbe. Amikor a víz olyan mennyiségben áll rendelkezésre, 
hogy a párolgást nem korlátozza, akkor potenciális párolgásról vagy potenciális 
evapotranszspirációról beszélünk. Ha a rendelkezésre álló víz folyamatos pótlása nincsen 
biztosítva, akkor tényleges párolgásról vagy tényleges evapotranszspirációról beszélünk. A 
vízfelszínrıl történı párolgás esetében a két érték egybeesik. 
 A potenciális párolgás ott a legnagyobb, ahol a legtöbb energiamennyiség érkezik a 
felszínre, vagyis a szubtrópusi sivatagokban. Innen, – mint láthatjuk a sugárzáseloszlást 
mutató térképen – mind az Egyenlítı, mind pedig a sarkok felé csökken a felszínre érkezı 
energia, s ennek következtében a potenciális evapotranszspiráció is. A tengereken, ahol a víz 
korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, a potenciális evapotranszspiráció megegyezik a 
tényleges evapotranszspirációval. A víz korlátozó szerepe csak a kontinenseken érvényesül. 
Ezért a térítı körök körüli szélességeken a tengereken található a legintenzívebb párolgás, a 
száraföldeken pedig ugyanezen szélességeken a legkisebb párolgás. A szubtrópusi 
magasnyomású területtıl a sarkok felé haladva az evapotranszspiráció fokozatosan csökken. 
Különösen jól érzékelhetı ez a jelenség a Csendes-óceánon és a déli félteke szárazföldjei és 
az Antarktisz közötti tengeren. A szárazföldeken, a 40-60. szélességi fokok között, ahol a 
lehulló csapadékmennyiség megfelelı utánpótlást ad, a tényleges párolgás megnövekszik. A 

 
5.13 ábra. A csapadék eloszlása a Földön 
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60. szélességek felett pedig, bár a talajban elegendı a nedvesség, a csökkenı 
energiamennyiség miatt csökken a tényleges evapotranszspiráció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az Atlanti-óceán térségében a meleg és hideg tengeráramlások jelentıs módosításokat 
jelentenek. Itt érezteti hatását a Golf-áramlat és a Benguela áramlás is. A meleg áramlások 
nagy mértékben növelik a párolgás mennyiségét, a hideg áramlások pedig mérséklik. Ennek a 
jelenségnek az okozói az áramlatokban uralkodó, a környezetüknél alacsonyabb vagy 
magasabb hımérsékletek.  
 Az elmondottak alapján meállapíthatjuk, hogy az evapotranszspiráció zonális eloszlása 
csak a nagy kiterjedéső tengereken érvényesül. A trópusi övezetben és a szárazföldeken az 
övezetes rendtıl jelentıs eltérések tapasztalhatók. 
 A tengereken a párolgás a potenciális evapotranszspirációnak felel meg, ahol a víz nem 
korlátozó tényezı, a szárazföldeken pedig a tényleges evapotranszspirációnak, ahol a víz 
korlátozó tényezı, ezért a tengereket és szárazföldeket elválasztó partvonal mentén az 
evapotranszspirációs értékek jelentıs mértékben eltérnek egymástól.  
 Amint az 5.14 ábra mutatja az evapotranszspiráció a növekvı földrajzi szélességgel 
átlagértékben csökken. Ezt az átlagértékekre vonatkozó szabályosságot azonban azonban a 
szárazföldeken és tengereken egyaránt azonális változások zavarják meg. Az azonalitást 
elıidézı okok között figyelembe kell még venni azt is, hogy az alacsony szélességeken az 
Egyenlítı közelében kisebb energiamennyiség áll a párolgás rendelkezésére, mint a 
szubtrópusi magas nyomású területeken. Az óceánokon és tengereken az 
energiamennyiségekben mutatkozó változékonyságnak a fı oka a meleg és hideg 
tengeráramlások jelenléte. Ugyanis minden meleg áramlás növeli a párolgásra fordítható 
hımennyiséget, s minden hideg áramlás csökkenti. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az 
áramlások hımérsékletének emelkedése vagy csökkenése ugyanazon földrajzi szélességeken 
az éves párolgás értékét jelentıs mértékben csökkentheti vagy növelheti. 
 A párolgás legnagyobb értékei a tengereken, a 20-40. szélességi körök táján kialakult 
szubtrópusi magas nyomású területeken található. Itt az évi párolgásmennyiség elérheti, 
esetleg meg is haladhatja a 2000 mm-t. A szárazföldeken mért legnagyobb értékek ennek 

 
5.14 ábra. A párolgás eloszlása a Földön 
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csupán a felét teszik ki. Ezek az 1000 mm-es értékek a meleg és nedves trópusokra (Brazília, 
Indonézia) jellemzıek. A tengereken kialakult maximum értékektıl a sarkok felé haladva 
fokozatos csökkenés tapasztalható. Különösen jól megfigyelhetı ez a Csendes-óceánon és az 
Antarktisz körüli tengereken. A szárazföldeken is megfigyelhetı a növekvı földrajzi 
szélességgel csökkenı érték, azonban itt a párolgási értékek erısen függenek a 
csapadékviszonyoktól. A csapadékosabb helyeken magasabb párolgási értékeket találunk, a 
kevésbé csapadékos helyeken alacsonyabb értékeket, a sarkok felé történı csökkenés azonban 
megfigyelhetı. Végül a legkisebb értékek a sarkok közelében észlelhetık, ahol hó- és 
jégtakaró borítja a felszínt. Az értékek itt néha az évi 100 mm-t sem érik el. 
 
 Kérdések 
  

1. Mi jellemzi a fontosabb éghajlati elemeket? 
2. Melyek az éghajlati elemek napi menetének fontosabb vonásai? 
3. Melyek az éghajlati elemek évi menetének fontosabb vonásai? 
4. Mit értünk zonális eloszláson?  

 5.   Hogyan alakulnak a tényleges légnyomási viszonyok? 
 6.   Hogyan oszlik el a sugárzás a Földön? 
 7.   Milyen a hımérséklet földrajzi eloszlása? 
 8.   Mi jellemzi a csapadék földrajzi eloszlását? 
 9.   Melyek a tényleges párolgás földrajzi eloszlásának fıbb jellemvonásai? 


