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A FELHozET MEGFIGYELÉsE

1t.1.

ALAPFOGAL!'!AK

T

A 1evegőben 1évő vizgőz kicsapódásakor fe1hózet vagy köd ke1et." .ik. A fe1hózet megfigye1ésekor négy dologra Iehetünk figye1emnre1. A
feihózet nen:ryisé9ére/a boruttsá9 nagyságal, a felhők alakjára, nagasságára és huza:rára. Ezek közü1 az é9haj 1atkuta'.ás szeinPont jábó1 1egf ontosabb a boruItság nagysá9a, vagyis a felhőzet nennyisége, ennek észle1ése
nincen éghaj1atkutató á1lomás száinára kötelezó. A násik igen fontos je1_
lemzője a felhőknek a felhő fajtája. A többi két jelenség negfigyelése
csak a repüJ-és-:',reteoro1ógiában és a szinoptikus-ineteoro1ó9iában haszná1a-

i. fe1hőket kü]-önböző szempontok szerint anyaguk, nagasságuk és
alakjuk szerin:- osztályozzák.
Az egysé9es szerrrlé1et kia1akitását a !Íeteorológiai Vi1á9szervezet
különböző kiadványai segitik elő. Balogh Zo1tán szakszerü forditása nyonán tanu].nári'ozhat j uk és a1kalnazhat juk a ''Ne:rzetközi f elhőosztályo zás" ,
és a ''Fe1hőze_" ]<ódo1ása'' cimü kiadványokban fogIa1takat.
11.1.l.

;. Fa::'cr Lt;yLGiJi: szipli;:i 0s:Iii?c3.!.:.4

in1'aguk szerint megkülönböztetünk jégfelhőket, vizfelhóke-., asze:int, hogy tisztán cseppekbő1 vagy jé9szernekbő1 á]-1anak-e' Lehetnek olyanok is anelyekben r''rinokét fe1hőe1enr kép,'-iselve Van.
'

- A vizfeIhők sürüek és sö'-étek, je11enző sajátosságuk a bennü!:
J-évó cseppek nagysága és azok térfogatban jelentkező szána. A cseppek sugara o'oo5 és or05 n',nr között változhat. Szánuk kÖbcentinéterenként tootól többezeriq terjedhet.
- A jé9felhők ritkás, fi.nomszerkezetü, vi1ágos képződmények, a
napfényt alig tompitják. A bennük levő jégkristályok jó'''a1 nagYobbak, mint
a vizfelhő cseppek, számuk azonban kicsiny. Át1agosur',
l jé9"=3-""ként
kristáIy fordul elő.
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- A vegyes halmazál1apotu felhők.
A tiszta vj-zfelhönek és a tiszta jégfe1hőnek a csapad'ékképződés
szempontjábó1 nincs n39y jelentősége, mert nagyobb mennyisé9ü csapadéko:
csak mindkét felhőe1embő.l vegyesen fe1épitett fe1hők ad'nak.

11.1.2. A

FELÍt0il |,!LGLsstrG

sZERIlilI asZrÍLy0ZAsA

ItÍagasság tekintetében négy felhőcsoportot kü1önböztetünk
Ivlegadjuk a mérsékeltövi át1agos magasságukat j-s.

r,ec.

- magasszintü felhők
5 - 13 km
_ közepesszintü feIhők 2 _ 7 km
- alacsonyszintü f e].hők a talaj f elszin és 2 krrr közöt-"
- fü99ó1eges felépitésü fe1hők, melyeknek az alapja átlag 5
teteje pedig át1ag 8Ooo nr-ig ér fel.

:,

t'- ^.. - -,
t'.2c;.?!2.s.

A felhők anyaga és nagassá9a közott szoros kapcso1a: ''.a:..
A naqasszintü fe1hők jégkristályokból á1lnak, a középszintüek 3é9i:::s:ályokbó1 és tulhült vizcseppekből Vegyesen, tehát \'eg}'es halnazá]_iapc:.:
fe1hők, az alacsonyszintüek pedig, tulnyonóan vizcseppekbőI á1llak.
11. r.

3

A fe1hők alakjában 3 fő fornát különböztetünk meg:
- réteges jeJ-1e9ü fe1hők, neJ_yeknek vizszÍntes kiterjeiése a 1':1
gőlegeshez képest nag'',
- go:no1yos jel1e9ü fe1hők, a:elyeknek fü99óleges kiter;ejése
vízszinteshez képest r.ag:/,
- f üggő1eges f e1épitésüf elhők, a;rel1'eknek ninckét irá:.''u ki_.e:-

io^Á=

J-*-r

A felhői: a1ai.:ja azoktó1 a fizj-l^:ai fo11,'anatoi'tó1 fü99, a:-_e11.el.:
]-étrehoz zák ő'r.e|'. I assu ]ehü1és réteg:eIhőket' képez, hir-te1en c.'.oi:s le::1és g:::.oi'"f eii.őxe-. h:z ié--re.
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A f elhőzet a]-akját csak az 1.1' 1 . la. , és az 1.1.1. /c
felsor:o1t á}lonásck hat*ározzák meg.

*^*!L-JíJ^l!!q:I
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A f e1h6k a1ak j ának, any'a9ának , r:'agassá9ának együttes f igye1enbeéte].éve1a Meteoro1ó9Íai Vi1á9szervezet elkészitette a fe1hők összesiett rendszerezését.Az egyes fe1hófajták képeit a Nemzetközi Fe1hóat1asz
artalmazza. A fe1hők részIetes ].eirása - 1968-ban - Intézetünkben is

egj elent

.

A NenrzetkÖzi Fe1hőat}aszban szerep1ő fe1hőosztá}1'ozás 1o alapipusbó1 indu1 kÍ. Ezeket az a1aptipusokaE fajoknak nevezik és a fe1hőajok köIcsÖnösen kizárják egymást, tehát egy adott fe]hó r:en tartozhat
]vszerre több fajhoz.
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i. felhőfajok a következók:
- Cirrus lCLl széttago1t felhők fehér, finoin rostokbóI, fehér,
vagi' tuInyonóan fehér fo1tokból, eset1e9 keskeny' szalago!:ból
összetéve. A f e1hők rostos, Va9y se1ymesf én},ü kü1sőt rlutatnak.
- cirrocurnu1us lCcl, vékony, fehér, ö;rárnyék né1küli felhófajok,
ÍeIhő1epe1, vagy fe1hőréteg, ane1y kis szencsés focorszerü e1emekbő1 ál1. Ezek egybeo1Vadhatnak, vagy e1különü1hetnei: eg1'r.ástó] és többé-kel'ésbészabáJ-yos e1rendezócést' r.ehetne}: fel.
P.z e1enek 1eg'többjének 1átszó1agos szélessé9e kisebb, nint eg!/
fok.
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szerkezete ros- Cirrosiratus
lCsl átLetsző, fehéres fe}hőfátyol,
tos, fo;la1as, va9Y sina. Részben, va9Y egészben eltakarhaEja
az eget és á1talában halóje1enséget nutat.
-
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ehér, szürke l vagY f ehéres és szürkés árnila1atu felhőpacok, va9Y felhő+-akarók, vagy fe1hóréteg álta1ába.:
önárnyékka1. E1enei 1ehetnek 1eir,ezek, gömböly'iec párnák, he;lgerecskék, stb. Ezek egyrésze 1ehet rostoS, Va9Y szi1árd és
ezek egy'r,ással összeolvadhatnak l va9Y e1kiilönüIhetn'ek egi'rrástó1. A szabá1yosan elhelyezkei'ő kis f e1hőe1e;:'ek á1ta1ában 1-5
fok közötti
1átszó1agos szé1essé9üe)'l .
i.

Itocr-::r.u1us lkc l

f

- AItostratuS /As/szür]tés és kékes fe1hőIepe1,'"ac'" csi].:cs, rostos, vagy sirra réceg - egészen, !'a9Y részber bc::-- jz az eEe-és egyes részein eJ.é9 sürü ahhoz, hogy a i.iapot' '.;:' ei:.c:áIi'c_
sitsa, inintha ho:á11'cs üvege:r át néznénk. i'z,:.1'.cs--ja_-'jS i_.e=
nutat ha!ó ;elensége:'
- \r:rbcstraEus /-r-s/ szlrke, 97akra:r igen söté'- f e]':.1:é--=i, a
fo1yanatosan hu11ó es6 vagy hó következtében erőse:. e-i:e;_.'- alak}:al. - A csapadék a 1egtöbb esetben e1éri a ta]-a;: ' .:. ]il-:os:ratus réteg olyan vas|_ag, hogy te1jesen e1tü;lte-.: a ];a:c-', ;.
-'é''=---- '-csz\áf ellrőréteg a1att gyakran jelennek rneg alacscr;'',
nyok, amelyek be]eo1r''adhatnak a NimbostratuSba, i: e- : s 7'liÖnülhetnek tő1e.
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11.3.

- stratocu'nuIus /Sc/ szürke, vagy fehéres árnyalatu felhőpad,
felhőtakaró, felhőréteg, ame]y r,rajdnem mindig meglehet6sen sötét rétegb6l á11. }iozaikszerüen összetett elemekbő1, párnákbó1, vagy hengerekb61 á11, ame1yek nem rostosak, elkü1önülhetnek egyrnástól, 'va9Y egym'ásba olvadhatnak - a felhőe].emek látszó1agos szé1essé9enagyobb 5 fokná1.
- stratus lsEl á1talában szürkés szinü felhő, e1é9 egyen1etes
felhóal-apPa1 - hullhat belő1e szitá1ás, jégtü, vagY szencsés
hó. Ha a NaP átsüt- a felhón, körvonalai felismerhetőek.
- Cumu}us /cu/ különá1ló fe1h6k, á1talában sürüek és é1es körvonaluak - tömb, kupola, torony alakuak és feldudorodó fe1ső
részük ragyogóan fehér, ni9 alapjuk viszonylag sötét és vizszintes. Néha a Cu_.nulusok tépettek.
- CumulonÍmbus /Cb/ vastag sürü feIhó, teternes vertik-á1is }:it- jedésse1 - alakja o1da1ró1 hegységre, vagy tororyra emlékezt
Fe1ső részein sina, va9y ros'.os, vagiy barázdá1t képződ::.ény'eL
figyelhetők meg és csucsa nrajdnen rrindig lelapitott - Girakran
üllőre vagy hatalnas tollpehelyre er.Iékeztető fornában terül
szét. A felhő reniszerint igen sötét a}akja alatt gyakran figyelhetők rr,eg alacscny tépett felhók, ainelyek be1eolvaihatnak
a fe1h6atapba vagi' etkü1önülhetnek tó1e. A. fe1hőaIapbóI sokszor jó1 megfigyelhető csapadékszálak /virga/ ereszkecnek alá.
A FELtiŐZaT

I"IENNYISÉGÉNEK!EG!i!.TÁP'czÁsn

A f elhőzet r.lennyiségének neghatározására külön müszert ne:n használunk. A f elhők r:,enn1'iségének azaz a boru1tság nagyságának n'eghatározá'
sát szeini:,e1 történő becs1ésse1 végezzuk. N.z égboJ.tot képze1et'ben r:1'o1c
részre /oktákra/ oszt j uk f el és azt á1}apítjuk r're9, hogy abbó1 hány r -.'takarnak fe1hők. n te1jes felhótlenséget, t'ag;-is a te1jesen derü1t e9e*'
o-va1, a t'e1jesen borulcat 6-a1 je1öij!il. Éjszakaa fe1hőzet terje'ielnét
abból á11api"tjuk neg, }..og!' az égbolt hán1' nyolcad része cs j_1}a9os, köi
esetén 8-as fe1hőfokot' á1la:1tunk i:'e9, ha a Iiclc va9i'a csil1a9o}: teIjese:r áciácsza;ra).. rajca, a}:ko: o-t iru:.i..
L'--_'!.-aJa.ac.

iiét határesetrő]- }'-e]-1 né9 beszé1:.ink, az eg1'ik az az eset, a.-xiko:
igen kis felhőfosz1ány Van az égen. a:el1' nen éri eL az 1 oktát, az ész']
'] a'l Á'l-Anr:r'r'aráni
c rz
lászerepe1t-essük. F. násÍk i}yen határeset az '
^'-.
arnikor .a;a..o teljesen borul+- az éE, csak eg1' igen kis része látszLk az
égnek, akkor se acjunk teljes, tehát 8 okia felhőzetet, ebben az esetben
csak 7 oktát lehet adni.

á,li.i:í1:
.1';-1.u,1.

l"i

(lcos7inkron nl(illo
adaLok v teIére' Lov bb'i '1
k v Lel re
vcrLj.káIis szolld;\zasl
illformáci
rc arra1rig- és di9iLális
xiilonr
su9árzouu
.iILiI1
;

;.;.;; ;

:" l: I

..1"

:::
szÓmill:

:

"
; l.;;: :':;i,::: ::"1:;""'"-

szol9á].1Ln
"*IT,::,::::;,:1;'
92. ábra/.
::-:,::'.'.'ottsurJárzoLL arra} 9 }:i:pck. i
llllz_err
5 ::-ionn* .o.aon' s 'lz' l697 '
diva9y l694 '5 llllz-erl 5u9árzoLt'
mlilro}<1ak 169I !'tltz-en'
bcrcngco5zinkIon
A
qc5 s konrpIcx
nrár kiilonosetr k' ILs
9iLáli5 alla''ainak 'otorc'" ,noa.rn } nagyobb áLncrÍ'ji'i Parabola anLcnna'
,
dezések sz ks 9csek: ur.
tizckl"cl a Ie1szercf"It'onuás' }" pri'ijziuí5 st-b'
tragy
igcn
száNlL 9 P'
kiv Lelcs állonrás rcntlctkczik'
l sekkel csak n hány
k(ilijnÍ Ic auLolnJLikus '
f ormo\i. Ez'c}:
f ij1cli m r olat
juk megkijl lrbijztcL- r,.iiholdakn.lk ic1cnt'(!
3orol
c:ioPortbJ
'
v.]gy Íélautomatil:us
=L'""';'L
ve:
zonl'' nt sugÍrrz nlér -^"h-1tsirozol-t' i<]ijk
alapjárr' meqhatározot'
- sajár tn riiproc';r'rm
s
PlaL(ortnokaL'
.,
" n ríj1rlattormoP'itL '
IellivllaL
v'rtrnak"
o.
a 4ol l'lll; k riili sáv}:an
'..
r"xuo"ták
lrasznírlt'
ha v'rIaAz ezek áILaI
lirLnal'''
cl
is
un' "riasztr -szoI9'iIaLot"
nlcrJltallc] ct1)'
I]9ycs rn rijpl'rrtormok
cJl
í:rL(:l"c
/1ll ' sz'í:)':;':br:sse
y'i '
mtI]'elr nluLcoroI09ii''' uo'o'o'"'
y'eL' rias7'L _ jcIckcL sugitroZ'llJ}:
rt'
kiiszt'l)
f
l<li
lrizotry<l:; tncaIlat-ífo7']L;
c}cnlci az rirbtizistt '11aqnd52gr
l:Zcl'' ca'a}: tív!'iiz-l si:i7'ctrll)orrLboI
]. 9ial

szc<;tnctrs(:nck '

i'a Icld inamikusabban
ma 'l n(iszaki *oL6srql$tj
Az iirl);izi:;u alrctrrlszcr
vá}uoz'ik'
L-napra
a lreli'zeL nailr
ícjlilr.líj ir';'r, anrc)'ycn LclÜl

?'.3.

Eszr'ÖzEI
t'ÜÍ,Dl'l':LsztNI l'lEGtJÍcYuLÉsriK

És I'IÓDSz'I;I{t'I

lLt csal"
nlcafit''ycl/:sc)''kcI fo'1Io)'l"ozunk'
Az.ll.'rblli'rkban a ftjIclÍc1szi'ni
s
csz-l"ijzokct
szinotrLiktts irLlotnír:;ol"on alka]lna7'()LL
o:;rÍrrazfiit<li Ííjl<lírllszitri
iiL'
nr,5.tszcrcl"cL tckinLjiik
nr lli
szL lr'rgyotnaszinot')Li).'us Ílllonrasok - tratjyr
fÜItlfcIsaini
A szárlzÍijlcli
a
n
lrirrri'cvtizcdi(-'
nr
várlr;rl_í:arr
'1
í:s ntijsz'crr:i
nYos - nrer1Ír9yell:si nr rlszcrci
kriÍlmcLcoroI9iaia<]a!szcrzsa1Ji)vcLeszkijz.einlarac'llrak,Jl.orSzcriiÜrcszl,.ijzijl..
l)crst)ckLiváblrrl sctn
c}lcn rc i': ' so! mc9 tívo]'abbi
fireszaz
u9yanis
nac1yf oku L r!r <llLása
válllaLnal"'
o" állomírsok IcIcslcacs:;í:
adaLok"
zelhc! cl' lro9y """*
a "fij}di illcszt
irrtcrl)retíláoLt'o'
ktjz kkeI végzcr-L t''ivszontlázások
Lovábbi Lényez
- _!_ .^^}^cc-1dÁt báronr Lor
n lkill zlreÉetlcnek'
á].Iomások fonuossá9áL lráronr
A ftjI<lfclszIni mc!fiqvcl
fokozza:
nagy szam'r'
- az llyen á}Iomísok
s
sokoldaluságJ'
programjuk
rési
- m
I gr tegnek' a megannak a leg.rls
éppen
amc}y
hc]'yzcLiik'
sajátos
s gazrlaságl Le_
aho]' az eml>crck elnck
fl<1yelés re ad lclreL 5 9eL'
v }'cnys 9cí}''cL folyLaLjílk'

L..dl,.eL a metJ íir1i'cIcsc'}:ct: }'. t_ naíJy c5o[)orLb.1 soroljtlk,
ne('k(ll''n})ozLcL_
vc .r viztrirLi:; r-:!zlcIol;ckr-:L
s a urii:;zrrevrrr-r-xckct.
;r I'9rrlIat;oL
és .rz. azzal ÜsszcÍii11t1íj kÜrrr',',':!Ll.ti{'-l_ry:rr
urc!-:s']1j].!l
zt:Li ÍrlIa1loL _1ii._''Iln,:-! vtr]<-r i:i;zvcLl'ctr ntcgÍi,.11,.'16';'a ílrLjiil:.
ljlrllcl nliilizcr(!l:(.'.
rrcrn ha:;zn;-rLurr).., 11c bi zonl'crs ,:rr',li:tl,l::j!.j-y:'!

szil'gnri--ro, Icllrii,jcrcl;lyc
Iogalmába nrca bc1ccrLllui-ti.

}:cl'-skirI;r,
sck

eItt-'1r:nt:';:criicn

n-':l,.:c!_q-']u'.:5Qi
a nri:r sck

Azonbal) czck

is

/:;z i.nr::; :izcrnii.rc.J,

sLll./

ItasznirluLir

f

cl,,cLc ti.ikijr,

ir vizuÍlis

tnc!f!,-J),cl(r'

lrilrCrcszl.'iizÜk:;c.JiL:;í'.,Jcr'cl

}: t Ji''tryct_Jc:;cn k lorrlliizcí Lipusl)n

t'l.irLctlrrei:.

soroIIt.rt

l: l

Il.l a ntijszcr
rzli}:cl jc /p'l . a lr,imÓro
i,cl;zcItilll',
5jrr]:.l!i::tl-l'"r,':l_íl
v(r9)' a !:arral;rs sz lrrr ro Ior9o k.rna].a stl;. / Liizvctlcrr(jl_-ir.l,Jlt.lri9.rny9;inrbjc,
vag;,'rnoz'.';as.rt
kt:zil: irzz,aI .1 l (|t('5LL('l,.lnl(]1},lr(]i:
Lcrntcldrtratnikai.i1Iai'otáL,
crzckc.Inie
kcll.
milt: 'srí-iI vr}rt.l1'r::;cllllcIr t.i'trírzi'}:r:lÍ::;r:n alirlltrl
51r-:lV-c_! c-!tJt!o1jr,:ll.
nu:rcttclij ol)Jc}lLulr /li'cJrctc..1 , íí]Ill;j sL!)./
5 J
szoltL nk}lor llt::;z liirr}l , Jlllilior':a
nrqir(jnrtisz.-'r kij:aijl-L nz crlcliLr orr.i,lnr:l;<:s srr,JJrr:rr-r:;, e.1.1;, 1rI. lrJnqllrtII.intoP. i r.in\" LuLL n)'.rl.rb.'.r Lclcrnt L.r1,tr,olrri,,t.
Az .rt l)bialilrarr nrirrrl,:rlt:];r:loLL J v_i_r:!.iIilt t!-lJ!-.li:lj1;c!:t:cl,
1rt:tt 1rcdi<.1

n

f

c-lIri'iut'1Í_i11lir1l;r'1:}lr:l

hiill.in;rshitr-

l-o,JlaIP.trzr'rtr]...

I: tnl|(JÍi9)'l'lí:|;(:l. (J)..lli.)l lalt.i l'olltos:;.t'J.t .Il,iroL cl'c(i' llo,J}' .r n|(]Lc()rc'I('Í',:1ltas;:nlloi c s.o],J:t1L;li,ir;rli'
:i7o19á].Lirt-á!]ol.' /1'l. cli-lt,ljtllzi::;cl:/
1i,';,l,1'ir
!iai
lll(:,-l Í 1,1'r'cl.t', i ll.
vaIi,
;lZ ;l'I'LJIu}i viluíli:ialll
szctrr,:l),'t::;etr t-:t:zr'ikc] L l_ ni'ilkl:cl
.lusok csszt:riicrr a!tarj,'r):,:1osszcvcL
s a1.rPj.in rLcli):
rrrcr;. ll.r Lcir.il- J rlcLcorol
Ictr riztri
viz.táIis
saj.1L szoI9ÍltilLÍ5.fikalL,
tre-nt mottrlltlLtt.rL Ic a nt dszcrcs
I.
sz].clésckr
l.lá3r 5?:L tr viztráIi:,
Iác![i9ycI
Sek /p1 . a fr:Ilronl.:9Íi']yelcsck/
LlszLáll
Í'zJl}illLli szclnl)ollLL,]l
is rri lkii liJZItuLcLlclluk,
n,:r'L k.."rl:l_!Ái!-!-5]!!]!"
foc1jáL mt,j
a la)9kijri jcIcnséc1ckct
a's; czJ,l taI 5J jatLos nl d3Zcrl_ jcIcnLenck
a le9kÜri
ÍoI

7ama Lo},' Lc rnlÓ

2.].l.

3 z
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t tttl clttt.i

t

l

ycl:;-1199 i

s mr:

rí-' :; ri

lt*

A f_tlll'-,]|. lryr-{-gl_(|].ti'.''1.'-i.-",',,.l,t_!',:,,lllÍltlll-]::ry_:

/r ft:lltíitrrrlrtÍ-j11',',lJí':;lr:: r':rllltrlL()l' I.'|tl|ilL 'r_,i]]::lr,u1:L-.y-.,*'iLi'ÚáÚlI
P.,]|cliiclrk' l']z cIé9tjti nclti'z ft''Iaclr1',..lntcl)'ltt':l
rnindc;rcl..cli]t_L mccJ kclI Ln:r'llr|i i'
Icllr a;lottosrL;is Ir_.:tl..ai- i.r trrrlr:l'olog-rn j_-j._LJ r_]'-lli!!]]:J,Üz! j.9_L. .rzuL.'tn i;c<ltr'] 1.irÍotrLos;al,ll Ir:lLats:i;l.JoL kc] l szt:r'c;:tti t: }:t'Í t]ai|'irtn]rCn(|!;7cf .rlli.]lnlJzal:;,ilJan.
^
}.c'1,t':il:iitr'"v-szcr(icn iSnlcrLcLíl''.
" Í (il llÍl4l:v.':_|'''
f a j L;\}iaL .]Z ull.
atZo:losIL.'r':;át }:Ör'cLi a Ícllrilnr'-'nrt1'isr:rt llr--cs]' se,' Íi']-Jci 'l
A tcllríiÍujL.ll:

ll

Icllrok ll|.ríJa53;i,1.irral.., vtrrtrtl.ist trírt1v.ut.r}l cs:;,:ll.is;:;!{T9:,
i I.I . rnÓrcsc.
v.rst..l!s,1t!-.irtil: bccsI[:sc,

Ll !-]-t{.r-!!!._

o1'_!a!]'

"''-j1. Üt

a
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r r'

n rl
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r

v.1l.]nlitlL 9iJ.l-P.al

c

A jcIcnIcr1 lralsZnálatoS'rrcnlzeLl,ijzi' ÍclIt''lcl:;zt'iili'ozási retrd:;zt-'I_l' .r l';l'l()
áIt"rI I956-|r.1n kia(toLL !j!]rl,;j-\q/._]- r'"l_lÍ'.Lt]"jlz /InLcrn.lt'ion.1l Clou<l Á'. l,r:;/
irja lcl r l;z1cl_csctr. AZ I9,)6_('li tcllrí:iosztiili,o']á:ii !cll(isZerriiI az r-.J7,-'(-I,:tt ttt,t
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tcxtur.] megfigyclése ala1lján tijrLcnik. }L19a aZ osi:LáIyozási ren<lszer /93.
áLrra/ meglchct' scn bonyolulL.
l'linL IáLll.1L . a fcIlr krrcP' min<lerlckcIíjLL lo t tajtáj;1t' l..iiI nbaizteLjiik
ntca. lJzck az ull. "IcIlrcjncnrc}:". Az oszLályoz sL Lovábbá I4 f ellr forn,a /IchetscAcs, dc ncm sziiks gszcrii/ nu<.,kiil,i,inbiietcL rrcv L vi:;t:IlroLl,
Ai'. caycs; Ir,-Ü::.rs1151!, nti.IrL tna jcl ].Íltn! f o11 juk, ncm f or<luIhaLnak cI
bárrncly felh ncrunel kal)csola Lban. Annak szigoru felhíjf izikai és felhijt]inamikai okai vanna]'', lrogy egy-ca7 felhijnen cayáItaIán luilyen formákat ij1LheL. A
fcIll nem s Íorma egviitLcscn lraLározza nreq a.'Ícllrliíajtát,'.
Bárlncly tcllrí5f a j rálroz Lar!ozo f clhíjIrck lclrcL ! bbf Ie ,,váILoza!a,..

ovarnYcLviiIclrásBaloqhzoltán196B-bansokszorosiLol.t."Ncm7.et.Zil'eIlr

il..''l";:.".::_:::i::::'',.o
arra
Ícllr oszLatyozás

morÍo-

szo19ír}, lro,3y lctrctÚvo :::1" :,,:,:'''o*
LijnlÜr sszcfo9':"i^:-:::'^:;:inex
r"cionáItS'
ir
g1qdnr ntt
scL
mcaÍt9yeI
l 9!ájára vonaLkoz
taIásál'

p\

rrolvlnYol
l.lh l

,/ix

(91.

tiiliinl'!'r
l.lh \

gviirgvhlrllnyrt

s l_ egy-cay fcllr fajta nev bcn J ''!]s!'' s a "form.f" nre<1jel<il se után tijbb
"váItozaL" egyidej mcgncvcz sc is szefepellrcL.
}lindezckhez 4".tselj_!í!cjr''at.'rrrlziili
i5 kitt)csol dlraL. r\ fcIlr oszLályozj\5 Lovábbi r szlcLcz séL LesZi lelret v az c(.'ycs fc]Ir l.. ke].eLkezési m,5<ljírr.l
val ut.flirs.
Az iLL LárgynlL osi:LáIyozási rerrclszer szcrirrLi fcllrijnetne)..ct, Icllr(ífortl'n!. \'á] Lozntok.f l'r v lanrillt )"..-g-(-Lg!-_E!:gs!É_i::s_\s_! é' E!"j!É-lsr-!: !s!
:iLL. rnind I.'rLin nevci}.l:cl irdjrrk nlc.J, k vcLvc cay \ctsz.iz vcs mc9[irlyclcsi
9yakorlat_ ÍokozaLos.]|1 kiaI.rkiLoLL lla9yoln rry it s h.r:;ztrosit'v.r az al:b,5l lcsziirL L.rpJsz La IatollaL.

l'lh ' llb'l

ttOl lpl. -Alt umulur")
írlmll

l.th

tl4l'

{pl. "l.nliCUt'íit")

t.lh

A

''AltdUmului

Á fclIlijoszt-ályoz.'rs rcrrdszer llc}.. jlLLckiIlLé5e kapcsán foglalkozlrutr'( fcI]'
a ÍelIl k nlag.]ss.i9.ival is, lrise.cn a felhíjfajLák jcIIcrnz s lrcz cz is hozzirLarLozik.
A nlcgfi<jyeI Sck l-(]p.]szL.llaL.li szcrilrl_ a Ícllríjk lcamagasabb t'onl-j.]i
rcn(lszcrirrt csay. tropopatlz.ii9 Lcrjcdnck, var.'yis fclsíj ll.rLáruk áI!aI.ibJn a
tr Prtso}:on }B krn. a ní]f síikcI t iivl]cl] l] krn, a l'(tI.iris iivezctl)cn 1recli9 B km
aIaLL v n' t'le9.iIlaPodás szerÍnt' czL J tarLonátryL h.irtlnr "emelctrc" /a magasszinLii-. a kciz. Pszinl-ii- s az.rl.rcsonyszinLii-fcllrcik
eurclcr- rc/ oszt-jul,,:

l'n(iculríi'''l

m

'AAA(Aíx'ulilÚí'l

il|U|alot \apl dménY'L '.rt

i,rar lolh r

A rncaflgyel 5 klLerjcd

(Pl. "mrmmr

a tc}h k E!!sl9-L!g'

al'lki'ir'r'

szerkczctÓrc'

ercmci

...*....ii.i'.,.,.=:5|-Tril-ffi**tlcInoÁ

dijn' cn

::{il':"

Iimclet

|

I'lJgrs /li/

|

J-{l

}.r,r

li-I l

l,.nr

6-lu

Lnr

K zct,cs /ll/

|

2-4

l'.rn

2- 7

Y.m

2- o

l,.m

Alacsony /t,/
a

!:zck csak kiee szir:6
t'ogla}kozzunk
[otrLosak lelrcLnck"
tjssz""o'.:', sz rL s áLerr<'1cdet
dc bizonyos cscLckben "*'yon
áLengcdet'L Í rry
*..J:i.Jy"r..knek,
által visszavcrt'
';;;'-a;
-'*
A "f nYhatáS" '-"'nuu
li ;'l'']'
; ;1:"
ha Lá s a . n,
nv:.]
: :.i::i
tj'l.o
gborL
visszavcrhcLik/' ^ r Líjl
t"o"*'' az
lL
suear
llclyZet]
"tu;;;j:;""
N.r1r s .r tlo}<l ot."*t
":::-: s':::::::":;";illt'o,
'',,..nyitoLL
mcaÍigycI ",']:':x
f cllr
va3L'r'5;r9álr'IL'
';l;"l'a a ! nyf orrás, "J#:
Íc]lr(jk va:
rryujuaIrak o
lratások
"^;;;;';dc
'iItatában_"l:uo"'o"
cr setr fii9r'Jnck''
!s
i'r
t:::',-:r;:;r."
'...";;..^.5;#J;
a n'"n':r'' nrilr" sTcrr"ez('t

::ti,í:1ll:l*:r;:'

r.J

|
I

1lolÍlris ovczcl

2

;inr

mer:;Óku l

L tiv

.llatt
2 l,.n .rlaLlI
ta L.rlaj tel,r;.:irr<iL I szirniLva/

l-r l)usok

|

Z km .rlatr

AminL a 2.J.l.-e/
i)onl-l)all l.itni fo9juk.az' <.;l:il1> l'titlo}ísal,'or az al.fcsony-. kijzellcs- es rn.r<1ass::itrl_ tclllií}: pe..;kiilijnbijztcl- sc a kiirrdul.isi pont
s a fcIlr(iíajLák azorro:;iLj::itt_ c lroront kirLc._J riárr bclti1 v <.1ezziik el'

/ l Í,:]-!!''l"^,!- ] r,ll!í' f_99.rk / ro_v i rl __t-.,'-' ..a
/ci/ /lra jf iirL, siir rr1,, nrilclárl-rribil_a/: f cll r f onirla).'llirI. ill. Íulr<ir-'
l niiLt
va<1y fch rcs szinij, seLl'nrcsf nyii, kcsl".ctry c:;ikoklrrll .iIL
' clk
fcIlríjk' amcl.'('kcL ro5Lo.i-iolrJ1ir!i. vn!y Í.-lL)lolszeríi szcr)..czet' jcllc-

a

g-l-'_l].]n

I60

I'ag _ rlst'álYokb l
mcz. Maqás5ztntil felh k' amclyck ntajtlnetn kizár
}:' rIt' áLláLsz k'
állnak, áIta}ában riLkásak és cz rL áttet'sz
nem vet f eIh ' amcly lgcn
/Cc/ /cumulug = gomoly/: árny l''ot
clrrocmulus
ssze /eseLleg enyh n egybed1k
aPr gomolyokb )., vagy bordákb ]' tev
en jé9krtstálvokb I á1lad<Jnt
s
fel!r6k
folynak/. Ezek Is magassztntti

nak /Népizerti nevilk: "bárányfelh "'/
horÍzontálls k1terjecirrostratus /cs/ /sLratus - széLLerlt'att r teg/ : nagy
szerkezet felh6slma
vagy
fonl}as'
n
enytr
fehéres'
<lés , átIátsz ,

)'<)9ÖJ
C) LJ

Q)

aturrot

h dara
lJ'lrat/. lla a Nap láthat , ktirvonalal tlsztán
klrajzol dnak a
felh n ,_:raszt I l's. Hajdnem mlncl19 vIzcscppckb6l
áIi.
Cumulus /Cul: clkill nuIt, álL.llában s r(l.
é-tcs kiirvonalu, f gg lyes 1rányban
gorl\olyszerÜen. kupÖIaszerilen, vagy
Lornyosan fejI6d felh , ametynek
fels r sie gyakran'karf'olra
eml kez.et. A felh naPsÜt lte része1
ragyoq /n{:lr.r szlntc v.lklL{r/ feh rcJ<, az als
rész s t'ét' s szlntc pontosan vlzszintes.
Egylk alfaja /Cu Cong/ adhat csapad kot
ts, k ltJnt!_
sen a tr pusokon; ez a cs.pad k záporszertl.
Ezek a fclh6k konvcktlv

.
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=.y::=:::ffi
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94. ábra. Altocumulus cast'elIanus
/Ac cas/

s általáfátyoI. anrely r szben, vagy e9észbcn beborÍLja az 9boltoL
j gkrisf
leg
mely
fellr
,
l'taqasszinEÜ
ban,.h.'tlo-jelenségel" Íd z el .
alakváltozása'/
tályokb I álI. /Igcn l'rssu 'tz
r teget k pez'
Altocumulrrs /Ac/ /alLum = magass;ig/: k z 1;m'rgas gomolyfeIh6'
r szben rostos'
ha
n
TcxLurája
ijssze'
Levíjdlk
l
tiinrbcikb
lclijnÍbtjIyItett'
k ].'!i'mq!'\9 ]!clh ez rt n'ilunk áltaIában
v.rr;y <l1[f uz. M'-Vcl .]z
^c

'-

v!99g11lcl''ll l árLI.
v'19y k kcs barÍrzdj1lt' ro5tos' vagy c(-'yanletes
!1!._1trn!!9 /As/: szilrkés,
ttnulIy r szllen, vagy c9 szllen bel)ori!j'a az e9ct''
fclllÍjr(]t-c.J.
5zerkezct(l
R szben v[zA N p f ny L ítLctrgedi. dc a tár('yak !:'! vetnek árny kot'
rlcn, .rnrely
fcIlt
az
c]'s
}...
Liz
alkoLj
j9kr1sLáIyo)..
cscppek, rszben
koL'
nlár okozlrat' cs'1l)ad
tfclIr r teg,amely/:sziirke.gy.ekr.rnstit
NlmbostraLus/Ns//ninbus=esÍellr
megjelcn st kijl<liffuz
h
és
es
an
lrulI
állanc]
nek a bel le szlnte
Ala!t'a gyakeltakarja'
a
N'1PoL
hogy
ahhoz'
r
s
elé9
Min<lenho1
csijn<iz.
kazun...pannusok..,vngylsalacsollysztnLiJfelhijfoszlányok.
s vá].toza!at. V.asLag réLeget k pez, amcIy az alak
csony-' kiizép- s magas felh6k szintjére egyaránL kiterjed' Ennek halmazá1lapotu'
vegycs
voLkcztében
vagy rétcg, amely-'
sLrat'ocumulus /Sc/: szi.lrke, vagy f elr res f cllr fo]-ts. Iepel,
nek szinte mind19 vannak s tét'ebb részet' Xtfejezet'tcn a1acsonYsz1nL
árl '
f elh , éPp ez rt általában
a!3ssspplbí!
meglehet sen egyenréteqfeIh6'
alacsonvsz1ntÜ
sLratus /sL/: álLalában szilrke
1 cs ' h vagy
5zcmcrk
l
határral/,
/ametyb
alappaI
/als
letes fellr
ranIát'hat

-i\

\r\+-É--

É-+h:=''T}*
old alíÓl

,---=-\=*-'-

N!ncsenek alfajai

95. ábra. Altocumulus lentlcul

rls /Ac len/

feIáramlások rév n kelelkeznek. Jtla1rjuk
alacsonyszlnt' , dc fÜ99 lycs
kiterjcdésÜk foly.án fe1nyulhatnak a k
z pmagas fc1h k r tcaebe, s t
fil1jebb 1s' ÁI.alában vlzcseppck-b.l áIlanak,
/a magasabb tornyok rcls r sz llcn Ichctnak'!- h{r- s j qkristályok/.
c!ÍnLl!_gnb|}!: /Cb/: Ctrnrultrs tovirl:llfcjl
tl s b ] kcIctkez , haLaInds fclh
!ornyok, amcIyek fels vé9c m lyen benyuIlk
a troposzf ra fagyponL aIat'tI h mérsé'klcL(i fcls
r tcaetbe, s t néh.r a szt'raLoszf rába
1s. Ez a
rcsz á]'taláb'ln t:It' r a gomoIyfclh
k szok,lsos megjelcnését I3 clveszL1
í'Ics kijrvrrttaIi\1t, clnlos dot'LÁ vál1k.
tcxLur ja slm.l kij<]szcril, a mc9dcrmcd n m Lt f nyes.1tmenet lrcz
hasonl , rostos, vagy bar.izdált
szlnc oIy.rn fclr r, mtnt- a clrrusok
s fcIs6 szirle egycnesre lapltott,
1Il. váqott. Az emlItett fcls r sz gyakrin
Üll szeru, vagy egy hatalm.rs toI].bokr ta at.rkját <J].tÍ.
A felh att.@,itl, amikor
.._ 'fnr
-^'sp 1sz le clmos dottá v.iltk. ,*9ionu=-aá]nln"
.. .o
r.im1ás, menn.r<lijrÍr s. s' .Légssi5
csal.. ib--vet iárhat.
Ezek a feJ'h k }laLalmas ftl99éLyes kiterjed sÜk folytán
u"gyo" ha.LmazálJ'apoluak. r9y-cay

Cb sztnte''fc).lr
rozatban álltLja

9yárk nl" mÜk d'k, ktter;cszkcd;' ;;;:;";;;;nyaÍn
soe1 a kÜl nf Ie magas- és k zí:pmagas
szlntÜ fe1lr kct.
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16J

lentictl]'.]r1s /Ien/ /lencscszerii/:
Icncscalaku felh k sima
h.1tárokkal, n
1r12álo f nyllaLással
i95. .ibral;
fractus / fra/ /szakadc

bl

a format jeqyck
fclh neneket- mindenekeL LL alábbi ]'4 felaz
Az el6bbiekben bemulatsott
t rl]n'rre szol9á}
k zelebb! meghaEározásl""i "nu="tn"tj
se:
h forma megktll nb zteL

,*ai;;1"i;:ffiT;iti]11',il:il::"iit":;::::il"1,""0,.o,..,,

/

ftb/

fonalak

/

a,a_

mc<]locr's /mcc/ /ktjzeP"';;;;;lt

ftlggélycs kir:crJerlésJ gomolyíclh
tcj k n viszonylag ki.s
k, tcki-ti.lrcmlUr.*U.].,
conqestus /con/ /fclhalmozott,
fcltornyozott/,
szenunel iatnotO sebess ggel
burjánz , gyakran nagy f gg
lyes k1.erje<l síl gomolyfelh
k;
salj'99'
cumu]'onImbus, ameIynek fcls
része már kczd1 elvesztel;'j:.jl;::"z/:

Felh formák
flbratus

fonalas ' roStos/:kÖzel"gyo.o=,vagyenyhéngorbiilLclrrus

i

riirni, az .,,,-..s:-;;::;;,:l';:'"t;i*::":;';:l;:

Í]clh

vII.
f .1j

hum/

fibrnrus

/

fil)/

urrcinus /unc/

tus

spi ssa

/

sp1 /

c:;tcII.tnus
floccus
i'
97. ábra. CumulonImllus
t rrs /Cb caP/

s/'

ca1rIllu_

:i::":::::'l:il-"tt'

kamP
=u'ooo:,::.:::: clrrus-Íona1ak;
^"':-_
|nal'Jd"'
/unc/ /horeas'
/unc/
uncInN
. .^__^ elhuz(.
o'lhuzoLL
:.."aokbl3l
. vlzszintcsen
indul
"'_--_-_-^-'^l}/! cirrus, a. NláÍr
Í
macsokboI lnqir!u'
fclé nézvc
Nap felé

spissaLus /spl/

c
/vasLag' megvastagodoLt/:

mInlati'lr

gomolyUJ

^^----

l-lLá^lam

pdv-eqv

gomoly-

s:"::::::::
f locctls i f Io/ /plh
::::'i:l;.::i:1,T:::":il;i;j'/vagyis
nlaLt cs.rk
szer Pilre, .'::1'::::'"'::;:"l"""";no.i'.'o.'o'gá5a
amelyck a csc
hat csaPad *=iuolkal'
h k k zel' ben Ín'uLatkoznak/i . '-^_]edt r Legct alkot

'--,

-l]Il
;l":1;: :";::'::::;
r tcg;
va9y
fáryo}'
kijt'lszcrti

=fr#ii"l;'

1'

i]l;."

te

utre

c

felh

sLr.rtifot:mis /sLr/
ncl)ulosus /ncb/
lenticularis

!-l I

::,r

kls

flo/

/len/

'::...1

kiss

sz rkés t nusu;
casterlanus 1."', ,:::;'..lk"l,ll'ili;.llllli;,"::::;:::l'l"lli"l-',r"'o*,'
lyenkénL

,i ..,

v.19y Pa-

/

/cas/

lát-

a fel_

;

rész le teke L nem muta-

.

!.r.'

.i;1t;

fractus / frnl
humil.is

/hum/

mcdlocrj.s /ned/
congcstus /con/
calvus /cal
capl I la

tu s

/

;:: ::Li::;:::i::'"

TÁBL^Z^T

t.1k /a fclh nem mca jelcil
se cinál1 ar
Íclh forma fclt ntct..s

".'

96. ábra. cumulus humllis /cu

ha

;;.::::u]|o'"'j"ou

oo'

alkotnak, tt'bbé-kevésbéfti99 lyes barázdákka1. A ca]'vus -íl.lapotba
t rtén átmeneL uLán kb. }o-15 perc mulva /amlkor a csaPa\ ;i.iggony
clr1 a talajL/, lehetséges a leghevesebb zlvacarLev kenysé9
/fr5kcnt 1ccsap villámok tulsulya flgyclheL
meg/, és fcltéttcn e fáZishoz tartozhat a jéges kezdete 1s;
caplllatus
/cap/ ihajas/: cumulonimbus j l megktironb zLctheL cirrus-jerlegil
sapkáva1, melynek rostos, barázdáIt szerkezete vi1ágosan ].áthat
, ko-

u0t*j'<

JtÖ].
v.

/t (|_f,__Jw)
_./

\

/..Y

\

NN'N

\ w\\-"-.'
\./*'Ú}

v.-

v

\-

tvv

L

1oo. ábra.

Tuba:
-lc

vuJ

t.

L

al.rkut

mam.!

tuLa l,okorrur /t /
iif

k-ia

-.\ls*]:-:----i;--;
tlv'iiY:r)/n
98' ábra.

Manuna

99. ábra. Arcus

ze11LiJIca "ilI1 ", "tollbokr t'a" formáját, tti. IJz a cumulonimbus kifcjJ-ct't' és áIEalában reged formája, ameIy zivaLarraI. fe1h szakadássaI, néha jé9es vel jár' /Egyes cumulonlmbus-ok igen Inagasra feInyuJ'hatnak, pl. mé9 Magyarország f ldrajzt sz lességén is e1 fordult már
olyan cb, amelynek tet'eje 17 km magas volt/ /97. ábr.r/;
Mint már az osztályozási
rendszer lsmerteL s b l 1áttuk, a felhcínemek,
a k lcinbijz felh formákka1 k zelebbrií1 meghatározva aIkot'ják a felh fajeákat
Mcajcayzend , hogy blzonyos cscLckbcn a felh n-cmck mcajcI /VII. táblázat/.
Iése magában is állhat: pI. As s Ns esetében mj.ndig e1LekinLi.ink a felh forma megjel lését 1. Az un. ''felh k nvvek'' a feth fajták tÍpikus
képeit tartalmaz zák

.

A "felh fajták" meghaLározásáL bizonyos',V.i1tozatok,' megje1 J'éséve1
Iehet tovább pontosltani. Használatuk nem kotelez , ezétL kozelebbi részletczés ket melI zziik.
Vlszont a fclhíjk egycs járutékos k pz cln nyeit. kis r fe]'hcjit', i11.
egyes tulajdonságalt esetenk nt c lszeri'i megjelolni.
Erre szolgáJ-naR az un. ''kiegészit me('határozások,,:
Pilcus

veLum /b/

Ialiul.o tuba
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incus /inc/
namma

/

rnan/

vtrqa /vtr/

/rubr

tataj "'-':'_.-'
/ctéri a tala]
;;.;,'
;tb. /, ;;;"i
r: horíz.".:)::
boltozab; s rii
iv, bortozab;
= iv,

als :::;;:1;;;
/Cb, néha Cu/
:

/99. ábr.e/

=

-

i;'''

1

;

felh k
-.:-- lrd. b!zonyos
alk
ivet arkoL
::,::::"'r:;.9ec
.;.;., fenveeet ivet
ilI.

__^:nai felh oszlop,

"":,'lllir';,1"1;:: ;:il:'J;.",-.u.. .", llj:::'

felh t l-

nvurik re

:":[::li'"#i::i"1"'"F--";:'r::";'l:',eus,pi,,='*"ff
vaev t: ttlt^:"";;oro..
nedvesebb
cu,
h , amely

P!!ue- rr

csuc
^.n.*.rkcd
emelked felh tornyok
}oI/a ábra/
xoxrenzáI <1ik /
;

'"'";"'""'";;;
vIII.

TÁBLÁZAT

vitorIa, lebenyi nagy horizontálj's klterjedés fel'.l 'sáv, egy
vagy t bb cumulus formáju feth fels részéhez kapcsol dva

p9!n!9

rongy, foszlány; t pett felh6foszlár.yok, amelyek r'éha (jsszefii99 rétcget alkotnak valamely felh /As, Ns, cu, cb/ alatt,
ill. ahhoz kapcsol dva.

eI for-

esetsén
= 116; Cumulonimbus
Ac1 As,5q' Cb/
domfelh6nem /ci' cc'
bb
lrányut
t
Iefe}é
i"o"tt
=
felhÍj alján !áLhat '
a
:
u"'u-'""^'c!
áoii]l'.lra".u
ábra/;
ggéIyes 5aboru}atok /98'
uLal ferde' vagy f eI/;
kht
csapad
csapaoex
á9;
érlk
vessz r,
l- +a.ait
+a.a-it nem
= veSSz
vonat1kl
égdar a' éo'e s' '
vok, il}. sepr' szeril
1: "t.i::].';,
h' jjégdara,
li; r"J"1""'":"r'":J"]::::'
: :l
= ll1
felszi.né.t/
",'

arc\rs /arc/

rrp!

része;

caPillatus fels

velum /vel/

/101/b. ábra/;

/pan/

c/ A fc1h mcahatározás kiegészit' se az adott fellr
m djának meqiel l sével

ke1etkezésÍ

A felh megfigyelés alapelve az, hogy a te1jes écÍkéqátte}:in!éséb6}
A felhtjk
kell kiinr]ulni, és az égképa}akulását folvamatosan kell figyelni.
fejJ. désénekés átalakulásának n1romonkciveL se lehet ségee ad az ic6járási
folyanatok felismerésére, s t bizonyos Lokális el rejetzésekre l's, amÍ mé9
a mai kcjril}mények k zoLL is hasznos lehet. pl. kisebb rep l terak meteorol stb.
9iai kÍszo19álásakor
Ha valame}y felhÍífajta helyben alakul ki egy násik fajta felh b l,
akkor az un. "anva-felh " csoPorts megkiil<inbtiztet s c Iszer . Xét cset van:
fejl désnek j'n1. amikor valamely felh meghaEározoLt r sze , náIl
egy uj, m.is t'lpusu feIh /"genitus"/;
du]. s bel le kín /sziilctik/
2. amikor a te1jes fcJ.h /vagy annak na91' részc/ uj fclh,5tlpuss.i
alakul át / "muta Lus" / .

Ix. TÁtJLÁzAT
ez eI for<lu1 ''mutat'us" eseteP. áLtekintése
/pélcla: Cá) cu'nuronimnus @ cumulomutatus/
ANYA-F!;LH
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gkorbenfizikai1a9Ichet'ségcs..9cniLus..escl.eAVIII.táblázntal
Lnl-aIx.tábl.izatpedi9a..mut.at'us..eseLekeLfogla1j.rossze:
d/ oroqrafikus
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A l 9ár'rrnlás utjában áIl oro9rafikus
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- Ezzcl szembcn a i lcl.rra stlr bb, tajmorebb s kcrl nyebb. Val.lmivcl magas.rbb
h n rsékleLckcn keIeLkezlk, minL a lr dara. Ez rt a tulhii]t v).z a h k'risl-ályok
kcjzelbe a mcafagyás el tt mé}yebben be tud haLolni s igy az! jobban kiL lLi. Ezek a szemcsék f,ij'Idet' réskor j l haIllrat an kopp.rnnak, de nem m!ndi9 pattannak fel, mert gyakran nedves a felijleti.ik, s L esijvel keverEen hullanak.
n "j qes " s a,z "apr szemtl i qes " k z tLi kijlt5nbseg Lcrm szeLesen
f k nt na9yságbc}i, do v.rn bizonyos szerkezet'i e}L r s is. Az ''a1>r szemii j 9es " voltak PPen nagyobbra /5 rÜn-t' kev ssel meghala<l ,itnrér jijv / n LL ''j 9dara". ÁlLaIában k zol szabályos s e1 99 homogén szerkezetti g'ijmbalaku jé9szcnrekb l áII. tjzek sÜrÜs ge viszonyl.19 nagy /cterhcL1 a o,99 gcm-3 rt keL
ts/. Velijh <jsszehasonl.!tv.1 a "nagyszemii j gcs " egyes darabjai .rz 50 m-es
.itn rijt i5 meglr.rladhaLják 9 gya}..ran r Leges /hagym.rszerii/ szerkezetiiek.
t:.Jyes r Legetk éppen czért a siiriiség o, B5 9cnr-3 ,as o,92 9cm-3 k zé esik.
Az "al.rcsonv lrrifuv.is"ftj jeIIernz je az, Irogiz normális szenvnagassá9ban
rtt.nl eszleIlrct
a horizonLíIis lát'ástávolsá<.J cs kken se. Az apr bb lr szcmcs k|:L a 5Z l a fcIszin kozcl bcn, azz I szintc 1lírhrtz-mos.tn mozgatja, .rnri álLt1I cs.1k "rz c<; szcn dlacsony LereptárgyJk I.itá5Ílt z<]v.arja. - uzze]' szcnlben a
"lltjl,laLlleL!Y:l_:.", amelycL "h viharnak" is nevezhetiink, .12 cnberi szcnt maqas5n(j;lI)an is l nycaescn aka<lá'lyozza a horizont.i]'is 1átá:;u. síjL a vertikál.is
l.iLá:;L -is korIirtozz.r s nl 9 az e9cL s a Napot' is elft-i99 rryctzi.
"p9t'!!q!99", il1. ''Pjl!!!!-9.]]r!'" szél ii1t.rI fe}korbácsoIt vizf clszinck
f(il,ijtL ^
kc1cLkezik. TctrrJcreke.n, v gy t'avJLon a huIIámok taraját az er s sz l
s mag.rsba vÍszi.
]c5?akiLja, sz t l)orlaS?Lja
oc tijlot_Li }r nr rA ,,J,',lLccsapíl<l.is'. o oc f tijtLi h ln rsr]kIcLti kodb I o
sék].ctij tcj:c[)tárgyak'ra ttjrtén vizkics.rp cl.is ' lgen gyakori caycs lregyck sz IfaI li ol<lalán,3lloI az ''orografiku5 fcllríj" 1e r o fcIszinÍ9. /Az ilym don
nye':t csapa(] k egycLlcrr jszaka folyanlán fe1 r egy k zepcs zápor vizhozamával. /
levca
viztarLalmÍtnak kozvcL"]]n!\L!" a t:crel)tár9yak.1L koriilvcv
^
eten. Lelrct "lleIvIctr kotr<lenzáIr]dás
vaI jajn } Lrc, l"syt'o.t rot"t.ei t's,
bcn lcrak cl harn.rl_:. .rtncnnyiben a lcve.J .1ll,9 mozoq s a vele rlntkez
t.erL-t)Lár9y Íclszi;l'jnck h nr rsékIetc - kisu..Járzás rév rr - a leve9 harmatpontja
alá siillycd;
s lelrct ".r(lvckcl s l|.rrm,r!", <1ilikor a l.cve<.Jíi - I.fssan leáramo1va - harmatilontjárrál .1lacsonyabb lr m rs kleti.i Lcrel)Lár9y fC'liiLt, 1LI. me1IeLt
llalad cl. /Az ut' bbi cset'be!r a tcrcPr:árgy vertlkális
fcIiiíet'ei kapják a na_
gyoi)b vizrnennyisé9ct/
A "-!"-!Ll-h1r!.!!" Voltak ppan ncm más. mirrL mcafag)'oLL harmaLcsepl)ek
r tc.,rc.
A ''d r'' a ]avcaí5 viz9 ;:t'arLaltn.ina}' k zvet-Ien kif.rgyásávaI /szublimá_
ci jáv.\Ii kcIcLkezik.
A "zuzm.lr.1'' jeIens <.J l nye<1e az, hor-'y t'uIhij1t k,jr]-, vagy feIhíjcseprrck
a killcinféIe L.irgyak fcIszÍn lrcz t tlve azokra ráfagynak. lláromféIe fajtáját
P. }onb ztetjÜk meg. A "flnom zrtznara" vlszony]'a9 vék'ony, ktinnyen lekaParh.lt ,
síjL lerázhaL krist'ályos r teg, arnely sz lcserrdbcn' vagy gyenge l gáram}ásban keletkezik és a tárgyak fcIszlrr L kozcl caycnlcl_escn borit'ja. ÁIt.rláb.en
-B oc al.rtrl lrtjm rs klcLen jcin I Lre. Ezzel szemben á ''durva zuzmara'}eg-
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3.

AZ lt]oJARAS ELoREJELZÉSE

A Ie9k zisnrert'cbb szo]'9;'rlLaLtis, antelynck rév n a ncteoro1 gus a sz lcs rr.r9yklizi5ns 99cI minc1cnnapos ka1lcsoJ.at_lla kcr(il. az i<l járás eli-irc jcIzésc'
Az id j,irár c1 rcjcIz s tr az cmbcr kaiz rzel-cre, caészs 9 re s t'cv kenys g re, stjt áItalában az .]' LerIn szeLre, bizonyos m rt ki9 az éleLtcIen t'ermészetre is befoIyásL gyakorl lé9k ri álIapotok
s foIy.rmaLok e9yijttes nek cl rcjclz sct crLj k, bizonyos lertiletre /l gt rrc/,
s idiikiizre vonatkoz an. Elvárjuk, hogy az cl rcjeIz s va]..raif le á]titásokat Lartalmazzon
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lr m rs klet't'eI és ezá}ta1 a magassá99aI. Ugyanott láLli.rL továbbá aZ Í.:i,
hogy 5 fokos lclrilI senk nL mennyl vizmcntryis 9 kon<]cnzáI dllnL aLL I f g9rlcn,
hogy ez a lch 1 s ppen mekkora h m rs klctt érL kck kclzot'L mcay ví:gbc.
A ]9. ábráb l az olvashaL ki, hogy fclfeIé halac]va igcn gyorsarr cs<Jkkcn a LelltcLt lcveg vizg zLart.llma. EzzcI cgyilLt a tcljes /l gnemii, folyc_
kony s szilárd/ vizLarLalom j-s csokkcn a magassággal, <lc azL már ncm non<l-
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lraL]uk' }rogy ugyanez érvclrycs kiiIijn a ÍoIy )''orry s szilírr<l lialnr.lzáIIapot'u
viz f 99 lycs e].oszlására is. t]rrc vonaLkozoJIr a 40. .illra acl k pct. amcly
egy ntivckv / s potenciálisan zivatarfc1h v fcjr d / r;omoIyfelh n beIÜl
szemlcILeti a folyc),.onv viz].. szlcL elosz1ását.
Az ábra mondanivaloja 1 nyegébcn az. lroíJy a folyékony vizk szlet v.1lahol a f cIlr k zé1ls t'artorni'rnyabJn stir 5 dil,'. n rj1l6qli9 Iegt bbsz r a nuIla
fokos h m rsékleLti szint alatL.
A fellrcjk m reLeire cs VizLarLaInrJlra votl.ttkozo jrtl-c},-inL ada!ok uLán
nézzi'ik meg ktjzelebbr l. hogy milycn nagysírgu vizcsc1r1rck s j gszcmck alkoLják a f cIl',JkcL.
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a továbtlila-rldíl ''idííjárási táviratba''

2.1.l'3 A felh mennyis g. íclh magasság, felh htzam

és optikai rétegvastagság vizuális nrcglratározása

A felh megíigyelésels lépésea fellr fajták azonositása és az
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k[il n végzi el, majd a kapott eredményeket sszegezi.
Az alacsony-, kiJzépmagas- és magasszintti felh zet mennyiségét ugy
becslik, hogy kiindulnak az alacsony felh k mennyiségének becsléséb l,
mikijzben a tijbbi felh fajtát ugy tekirrtik, rrrintha helyiikiÍn kék égbolt volna.
Ezután továbbmerrnek a kciz Jrmagas felh k merrnyiségének becslésérestb.
Ezek a becslések természeteSen szubjektiv hibák lehet ségétrejtik
magukban.
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tneghatározása, anrit az el<jbbiekberr tár5'altunk. A kcivetkez feladat a
Íelh menn]'iség becslésc. anri k t dologra terjed ki: els sorban a t ljes
Íelh takar kit rjed séneIi' vagvis az ''iisszfeIh zet mennl'iségéne|{l a meghatározására, másodsorban pedig az alacsony-, kiizépmagas- és magasszintti fe lh ze t nle rrrry iség ne k e lkiilcini te tt nre ghatáro zására.
Áz ijsszfelh zet menn\'is g t a láthat égbolt nyolcadrészeiben kell kifejezni. Ez pl. ugy tiirténi\ hopl az szlcl az gboltot elííszr gondola!ban llkvadránsokra'l (negyedcikkekre) bontja és a becslést kvadránsonként

A két legfonbosalrb zavar6 tén-vez az, hogy az égboll tátsz ia-

gos alakja torzilot!, és az, hogy a felh k egynrást takarhatják. Pl. az
alacsonyabb felh rétegek részben vag5' eg szben elfedhetik a felettiik lev ket, vary pl. a nag1'fiiggélyes kilerjedésii fellríík- a zenittííl távolabb egynrással sszefolyni látszanak ('kulissza-batás''). Emiatt a helyes becslés nagy p'akorlatot igényeI.
A harnradik felhiínregfig1'elési Íeladat a felh magasság becslése. Fellr nragassáqon az urr. ''felh alap'I nragasságát értjtik, vagyis a feth tiibbnyire határozoLtan észIelhet als szél nek magasságát. Ennek az igen fontos adatnak a nreghatározása ma trrár a legtiibb j l Íelszerelt áIlomáscin
mi.iszeres méréssel$ilot-li'gg nrbbel' fethaífénysz r val, un. felb magasságm ráível stb.) t irténik. (Ezekre a kés bbiekben nrég kitériink.) Egyes
állorriásokon azonban méB, ma is a r,Ízuális becslést alkalmazzák. Ez tapasztalaton alapul eljáras. amelynek f ellentmondása az, hogy a 6zijkséges tapasztalatot csak az szerezheÚ nreg, akinek m dja van erra. hos'
saját becsléseit miiszeres nregfig-y-elésekkel vesse ssze. A helyzet csak
a hegvvidékeken kedvez bb,] ahol viszonJ'iag k nnyi.i annak megfigyelése,
|ogy az ismert magasságu heg1'ek mely részeit boritja íelb . Sik vÍdékeken a becslés igen bizonytalan. s leglcljebb 3000 m-ig remélhetijnk elfo-

gadhat si}iert. Bizon1'os eseteldren a telh atap magasságára használbat
becslés k szithet a talajkijzeli leveg h mérsékleténekés harmatrrontjárrak
megméréseatapjrín. Ha uryanis a leveg h mérsékletébl tevoojuk a bar-

l t6

38. ábra

Alacsonyszintü felhők

(C') kódolási

39. ábra

diagramja

Középmagasszintü felhők (Cnr) kcdolási diagratnj
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QHapsütés =:Ködszifi Hóau'.
tá lás
9

(B

""lhős
@ sorult

szitátás A;égaara f s.alvÍhar@ Napgyürü

c Esó

tiszta
A
I tv revego

*Ho

- Léqköri
Xttiét
Pára
-

: Köd

--- SekéIv
::::-.*^-

V

zápor

"=is

* Záporsze-

Y;:^::""^_
::'1 d14'l men- i zaporsze-

:

ti xóa

Jeges

uou

Szemcsés-)*
1. HomokvÍ- V Holdgyürü
n"t
Jégszem- b Ki: P9r- c Napudvar
o,1 csek
e tolcser
{;égeső
# HOrrin.r \L/ Holdudvar
-o
Zf

no

Havas
tf. esó
eső ^ Harmat
^,yÓnos
-a

[| Horort (. uil1ogás

l

t

Dér

t t1notUVaS
Távo1i
Zuzmara

-teny

v l:l:lTir/T
ii:i:ilo'g
ges/

Zuzmara
Qrü'havu=-.
esó
V' , /durva,

*rugtük

Magas
SzÍvár-rI hófuvás Avány
Északi
r TaIaimen-t&
-++ ,. -'_
- I \

a]

aktalan

(

Z

j'vatar

Dé'ibáb

\ t:ii'o"'

4

Az IDoJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEINÉsTÁBIÁZATÁN
AIKAIyÁzoTT I{ETEoRoLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI

c>o száraz 1é9köri homály
: paras levego

ti

:

L Jegeso
* havas esó
L

köd
fJ-nom,

-V
kristályos zuzmara
V durva, szemcsés zuzmara
-a- harmat
L-, dér
szitá1ás
'e eső
V záporeső
r\) ónos szitálás, vagy ónos eső

.t

J(

havazás /hótérképen hófoltok/

/.
K

ví11ámIás

d
V hózápor

zívatar
K zivatar jégesőve1
s- porvihar
Ir hófuvás talajon
t
L

+

hófuvás magasban ís

csapadéknyom lo,4 Vagy ennél kisebb menn1ziségü eső vagy
na
L vagy Lep" hóIepel lo,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
hóbucka /egyenetlen vastagságu összefü996 hóréteg/
b

hó/

Az ÁLLo}-íÁs HELYÉNLÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

o fe1hótlen é9,

í z ,s $/s,

I

n"..,n.

@

derült é9, o közepesen fe1h6s ég, G borult

í 5 m/s,
l mérséke1t

10 m/s,
é1énk

(

':':1='

ég

("í:.:::

25 m/s, vagy annál erősebb szél- /orkán/
a széL abbóL az ít,őnybóL fúj ame!?e a széLzá.szLó rúdja mutat.

'

ll A ll alacsony nyomásu légköri képz6dmény /ciklon/.
ll M ll magas nyomásu 1é9körí képződmény /antícíklon/
I

Az egyenIő légnyomásu helyeket összeköt6 folytonos vonalak az
izobár'ok, ezek végén1évó szám a nyomásértéketjelöIi mbar-ban.
L.G'aÍ

A,e
tB

okluzÍós front
stacíonérfront

/nem mozogl

A frontok abbar, az irátyban nozognak' amel?e a fogak mutatnak,

