Időjárási ismeretek
9. osztály

5. óra
A MÉRSÉKELT ÖVEZETI CIKLONOK ÉS AZ
IDŐJÁRÁSI FRONTOK
A TRÓPUSI CIKLONOK

A mérsékelt övi ciklonok
Az előző alkalommal végigjártuk azt az utat, ami a Nap sugárzásától és a
Föld forgásától a mérsékelt övezeti ciklonok kialakulásáig vezet.
Beláttuk, hogy az a tény, hogy a Nap sugárzása nem egyenletesen melegíti
fel a gömb alakú Földet, valamint az, hogy a Föld forog a tengelye körül, a
Földön mindkét féltekén három nagy cirkulációs rendszert eredményez,
egyet a trópusokon, egyet a mérsékelt szélességeken és egyet a sarkvidéki
övezetben.
Ezek közül a mérsékelt öv cirkulációs rendszere a legbonyolultabb. A
nyugatias szelek övében ugyanis az észak-dél irányú hőmérséklet különbség
nem tud olyan szabályos zárt rendszerben kiegyenlítődni, mint az egyenlítői
Hadley cellában.
Az egyre növekvő hőmérsékleti kontraszt miatt a polárfront hullámzó
mozgásba kezd.
A hullámhegyekben magas, a hullámvölgyekben alacsony nyomású forgó
légköri képződmények alakulnak ki.
Amikor a hullám amplitúdója elért egy bizonyos nagyságot, ez a forgó
örvény leválik és önálló életet kezd, mint mérsékelt övezeti ciklon.

A mérsékelt övezeti ciklonok
Most a globális léptékből átlépünk a mérsékelt övezeti ciklonok pár ezer kmes léptékére és ezeknek a különösen fontos légörvényeknek a fejlődésével és
szerkezetével ismerkedünk meg.
A mérsékelt övezeti ciklonok különleges fontossága abban rejlik, hogy a
mérsékelt szélességeken ezek a képződmények az időjárás hordozói azáltal,
hogy benne erősen eltérő tulajdonságú légtömegek vannak, amelyeket a
ciklon a forgásával és kelet felé való sodródásával az útvonalán szállít,
meghatározva ezzel az érintett térség időjárását.
Ezzel már meg is teremtettük a kapcsolatot és láthatjuk az összefüggéseket a
globális légköri cirkuláció és a saját településünk időjárása között.

A

A mérsékelt övezeti ciklonok fejlődési szakaszai
Már tudjuk, hogy a ciklonok a polárfront hullámzásából fejlődnek
ki, amit a nagy hőmérsékleti kontraszt okoz.
A hullámzó polárfront megtörik, meleg- és hidegfrontra bomlik
ketté.

Tudjuk, hogy a front az erősen eltérő tulajdonságú légtömegek
választó felületét jelenti. Ezek a frontok választják el a kifejlődő
ciklon belsejében a hideg és a meleg légtömegeket. A hidegfront
és melegfront elkülönítés alapja az, hogy melyik légtömeg
áramlik a másik irányába.
A melegfront mögött délről északi irányba áramlik a meleg, a
hidegfront mögött pedig délre halad a sarkvidéki, hideg levegő.
A hideg- és melegfront találkozási pontja lesz a ciklon
középpontja, ahol a légnyomás a legalacsonyabb. Kedvező
feltételek mellett a hullám egyre erősödik, s a középpont
nyomása egyre jobban csökken.
Végül a hidegfront utoléri a
melegfrontot, a frontfelületek
egybekapcsolódnak. Ez az okklúziós front.
A folyamat 2-3 nap alatt lejátszódik.

Forrás:
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tanan
yagok/MeteorologiaiAlapismeretek/ch09.html#
d0e5285

Ciklon sorozatok

Hideg levegő
Meleg levegő

A főfrontokon ritka az egyedülálló hullám. Rendszerint egyik örvénylés a másikat
követi.
A ciklonok bemutatott időbeli fejlődési állapotai ugyanazon főfront mentén térben
egymás mellett megtalálhatók.
Egy főfronton rendszerint négy különböző fejlettségű ciklont találunk, a főfronton
ún. ciklonsorozatok alakulnak ki.
Az ábrán egy négytagú ciklonsorozat látható.
Ilyen esetben fordul elő, ha a ciklonsorozat első tagja valamelyik hétvégén rossz
időt okoz, akkor több hétvégén keresztül számíthatunk ennek ismétlődésére.

A mérsékelt övezeti ciklonok szerkezete
A fejlődő mérsékelt övi ciklon végül leválik a polárfrontról, és zárt izobárokkal
rendelkező, meleg- és hidegfrontból álló hatalmas örvénnyé, ciklonná alakul. A
ciklon átmérője 1000-5000 km is lehet.
Vizsgáljuk meg ennek az örvénynek a szerkezetét.

A frontok három szektorra
osztják a ciklont:
(1) a melegfront előtti
tartományra,
(2) a két front közötti meleg
szektorra,
(3) a hidegfront mögötti hideg
tartományra

1
3
2
forrás:
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/04-levego/Levegokornyezet.xhtml

Fontos, hogy megértsük, hogy milyen változások történnek a fontok környékén,
ezeknek milyen jelei tapasztalhatók a természetben, mert e jeleket felismerve
jobban fel tudunk készülni az időjárás változásaira.

A melegfront
Melegfront akkor alakul ki, amikor a meleg légtömeg eléri a hideget.
Mivel a meleg levegő könnyebb, ezért a hideg légtömegre felsiklik.
Az emelkedés során felhők keletkeznek.
A felsikló meleg levegő mozgása viszonylag lassú, ezért a melegfrontra az ún.
réteges felhők és a csendes, de kiadós csapadékhullás a jellemző.
A melegfront több száz km kiterjedésű lehet, a csapadék a front előtt jelenik
meg.
Átvonulása után
melegszik az idő.
A melegfrontok a
ciklon forgásának és
áthelyeződésének
megfelelően
általában keleti
északkeleti irányba
haladnak .

Kialakuló
felhők

Meleg
levegő

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=huKYKykjcm0

hideg
levegő

Milyen változásokat hoz a melegfront?
1. A front mögött a
hőmérséklet növekszik.
2. A front előtt a légnyomás
erősen süllyed. Így, ha van
barométerünk, már előre
tudhatunk a melegfront
közeledtéről.
3. A keleti, délkeleti szél a front
után délnyugati irányúvá
változik.
4. A felhőzet változását külön,
részletesen megvizsgáljuk.

Már tanultuk, hogy a felhők a légkörben lezajló folyamatok indikátorai. Ha
ismerjük a titkukat, megmutatják, hogy milyen időre számíthatunk.
A frontokat kísérő jellegzetes felhőképződési folyamatok, s a már kialakult
felhőképletek miatt gyakran csupán az eget kémlelve is előrejelezhetjük a
melegfront közeledését.

A melegfront felhőzete és csapadéka
A melegfront felhőzete nagyon kiterjedt.
Mivel a levegő felsiklása lassú folyamat, így a lehűlése is lassú, ezért rétegfelhőzet jellemzi a
melegfront felhőzetét.
Már a front előtt 600-800 km-re a magasban pehelyfelhők és fátyolfelhők (cirrus, majd
cirrostratus) jelennek meg, amelyek szétterjednek az égen.
Alatta vastagodva középmagas lepelfelhők (altostratus) alakulnak ki a fronttól kb. 600 km-re.
Legutoljára (kb. 300 km-re) következik az réteges esőfelhő, (nimbostratus) amiből egyenletes,
tartós, nagy területen eloszló csapadék (eső, hó, ónos eső, szitálás stb.) hull.
A csapadéksáv 300 km
széles és a front mentén
több ezer km hosszú lehet.
A front mögött a csapadék
megszűnik, a párásság lesz
jellemző.
(Télen az ónós eső
kialakulásának kedvező
feltételek a általában a
melegfrontokhoz
kapcsoldnak.)
felhők: http://www.youtube.com/watch?v=NJiu9m4Z-os

Elevenítsük fel ezeket a felhőket az OMSZ timelapse felhőatlasz
segítségével!
Cirrostratus
Nimbostratus

Altostartus

nimbostratus:
http://www.youtube.com/watch?v=I_e1k4EtCLc

A hidegfront
Hidegfrontról akkor beszélünk, amikor a gyors mozgású hideg levegő – nehezebb
lévén – emelkedésre készteti, megemeli a könnyebb meleg levegőt.
Ebben az esetben gyors feláramlásról van szó, ezért ún. gomolyos szerkezetű felhők
jönnek létre. Leginkább közismert ilyen felhő a zivatarfelhő (cumulonimbus),
amelyekből nagy intenzitású csapadékhullás (zápor) várható és zivatar is
kialakulhat.
A hidegfront kiterjedése kisebb, mint a melegfronté.
Átvonulásuk után
általában kitisztul a
levegő.
A hidegfrontok a
ciklonok középpontjától
délnyugatra találhatók és
általában dél délnyugat
irányba terjeszkednek.

hideg
levegő

Meleg
levegő

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=huKYKykjcm0

Milyen változásokat hoz a melegfront?
1. A front mögött a
hőmérséklet sokszor
jelentősen lecsökken.
2. A légnyomás a front előtt
csökken, a front után
gyorsan emelkedik.
3. A délnyugati irányú szél a
front mögött északnyugati
irányú lesz, sokszor viharossá
fokozódik.
4. A felhőzet változását itt is
külön, részletesen
megvizsgáljuk.

A hidegfront felhőzete és csapadéka
Mivel a hideg levegő a front mentén gyors felemelkedésre kényszeríti a meleg levegőt, a
levegő a magasba emelkedve gyorsan hűl le. Ezért a hidegfrontra a gomolyos szerkezetű
felhők a jellemzők.
A levegő felemelkedése a front egy keskeny sávjában zajlik le, így a hidegfront csapadéksávja
jóval keskenyebb (50-70 km), mint a melegfrontté.
A front előtt először párnafelhők (altocumulus) és gomolyfelhők (cumulus) jelennek meg.
A front vonalában az erőteljes feláramlás következtében tornyos gomyolyfelhők és
zivatarfelhők (cumulonimbus) jelennek meg. Ezekből intenzív csapadék: zápor, néha jégeső
hullhat, amit gyakran zivatartevékenység kísér.

A front mögött lassú mozgású
hidegfront esetében sokszor
réteges esőfelhő alakul ki,
tartós csapadék kíséretében.
A gyors mozgású hidegfront
mögött gyorsan kitisztul az ég.
A front után a napsütés
hatására újabb gomolyfelhők és
zivatarfelhők keletkezhetnek.

Nézzünk meg egy átvonuló hidegfrontot az OMSZ siófoki
webkamerájának képeiből készített timelapse felvételen.

Gyakran előfordul, hogy a gyors mozgású hidegfrontok előtt álhidegfront alakul ki. Ez az instabilitási vonal.

Keletkezésének oka az, hogy a hidegfront vonalában kialakult zivatarokból
kifutó hideg szél erős légnyomás-ingadozást, hőmérséklet csökkenést okoz a
font előtti területeken, úgy viselkedik, mint egy hidegfront. Ennek hatására
gomolyos felhőzet keletkezik, heves záporok zivatarok alakulnak ki.
A leggyakrabban Szlovénia felől érkeznek ilyen hirtelen kialakuló instabilitási
vonalak.

Az okklúziós front
A ciklon fejlődése során a sokkal gyorsabban mozgó hidegfront beéri a
lassabban mozgó melegfrontot, és a teljes meleg légtömeget a magasba
hajtja. Ez az egybekapcsolódott frontfelület az okklúziós front.
E front tulajdonságait az határozza meg, hogy milyen a melegfront előtti,
illetve a hidegfront mögötti – egyébként mindkét esetben hideg – légtömegek
egymáshoz viszonyított hőmérséklete. Ha a hidegfront mögött érkező levegő a
hidegebb, akkor beékelődve a melegfront előtti kevésbé hideg légtömeg alá,
elsősorban hidegfronti, fordított esetben pedig melegfronti hatások
érvényesülnek
Az okklúziós frontban a
hideg- és a melegfront
felhőrendszere egyesül, s
egy nagyobb kiterjedésű
csapadékzónát alkot.

Okklúziós front

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=4gc7puH279s

Ciklonpályák Európában
A ciklonok vonulási útvonalára bizonyos szabályosság jellemző.
Pl. Magyarország időjárása szempontjából fontos, jelentős csapadékot hozó
mediterrán ciklonok az ábrán látható Vb jelű pályán mozognak.

Fronthatások
A légkörben lejátszódó folyamatok az
emberi szervezetre is hatással vannak.
Az időjárási frontok befolyásolják az
emberek közérzetét, egészségi
állapotát, különösen stresszes
életmódot folytató, valamint
gyengébb fizikumú idősebb, vagy
beteg emberek esetében.
• Melegfront esetén a tünetek már néhány órával a front átvonulása előtt
jelentkezhetnek: vérnyomáscsökkenés, depressziós tünetek, fejfájás, szapora
légzés, -szívműködés, erősödik a vérzésre, vérrögösödésre való hajlam.
• Hidegfront esetén a tünetek inkább a front átvonulása után jelentkeznek:
szédülés, hányinger, gyakori asztmás, allergiás rohamok, erősödő ízületi és
reumás bántalmak, emésztőrendszeri panaszok, szívinfarktusok gyakoribb
előfordulása. Ilyenkor a koraszülések száma is emelkedik.
• Mindkét fronthatáskor jellemző lehet a levertség, ingerlékenység, alvászavar, a
refexek lassulása, a koncentrációképesség csökkenése.

A trópusi ciklonok
A trópusi ciklonok a mérsékelt övi ciklonokhoz hasonlóan forgó, örvénylő mozgást
végző légköri képződmények, de mind kialakulásukban, mind szerkezetükben,
mind méretükben különböznek a mérsékelt övi ciklonoktól.
• A trópusi ciklonok az egyenlítői övezet tengerei fölött keletkeznek akkor, amikor
a felszíni víz hőmérséklete meghaladja a 26oC-ot.
Kialakulásuk ezért az év egy bizonyos szakához kötődik: leggyakrabban késő
nyáron és kora ősszel jelennek meg (az északi félgömbön augusztus és október, a
déli félgömbön február és április között), amikor a tengerek felszíne a
legmelegebb.
• Nincsenek bennük frontok!
• Átmérőjük 400-500 km, míg a mérsékelt
övi ciklonoké 1000-5000 km is lehet.
• Az Atlanti óceán térségében
hurrikánnak, a Csendes óceán
térségében tájfunnak hívják őket.
A Graham nevű
trópusi ciklon a Csendes-óceán fölött

A trópusi ciklonok
• A nyomáskülönbség a trópusi ciklonban sokkal nagyobb, mint a mérsékelt övi
ciklonokban, ez pedig igen erős szelet okoz: a hurrikánokban és a tájfunokban a
szélsebesség több mint 33 m/s (120 km/h), a rekord 104 m/s (375 km/h) (Allan
hurrikán 1980)
• Mivel a trópusi ciklonok energiájukat az óceán vizének párolgásakor keletkező
latens (rejtett) hőből nyerik, fokozatosan veszítenek energiájukból, amikor a
szárazföld fölé kerülnek, és lassan szétoszlanak.
Így néz ki egy hurrikán felhőzete
felülről, egy műhold által
fényképezve.
A közepén a felhőmentes részt a
hurrikán szemének hívják.

A kép forrása:
http://www.diverziti.hu/wp-content/uploads/2010/12/hurricane-hugo-eye-300x250.jpg

A hurrikánoknak, tájfunoknak nevet szoktak adni. Korábban csak női nevük
volt, az1980-as évek óta férfi nevet is viselhetnek.
Ez a film a Katrina hurrikán pusztítását örökítette meg 2005-ben, amely
hatalmas pusztításokat okozott New Orleans városában.

A video forrása: https://www.youtube.com/watch?v=ooGsvj5SeHE

A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB
TUDNIVALÓK, ÉRDEKESSÉGEK,
FELADATOK

Esettanulmányok
Nézzünk meg az elmúlt évek időszakából néhány példát arra, hogy hazánk és a
környező országok emlékezetes időjárási eseményeinek hátterében milyen légköri
folyamatok álltak.
Ezek a példák elősegítik, hogy még jobban megértsük az ok-okozati összefüggéseket.

1. A 2013. júniusi dunai árvíz
Mindeni emlékszik még a 2013. júniusi
történelmi árvízre a Dunán.
A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin 2013. május
30. és június 3. között nagymennyiségű
csapadék hullott, melynek következtében a
Duna felső szakaszán régóta nem tapasztalt
áradás indult el . A levonuló árhullám a
magyarországi szakasz legnagyobb részén
rekord vízállásokat eredményezett.
Budapestnél 891 cm-el tetőzött a Duna június
9-én. Ez a vízmagasság 31 cm-el volt magasabb,
mint az eddigi legnagyobb vízállás, amit a 2006os tavaszi árhullám során mértek.

Az árvíz időjárási háttere:
A nagy csapadékot kiváltó ciklon hosszabb előélettel rendelkezett.
Közép- és Nyugat-Európa fölött már több hete egy alacsony nyomású, hideg léghullám
tartózkodott, amely 2 hét alatt alig mozdult. A léghullám egyike volt a Földet körülvevő
áramlási rendszer planetáris (un. Rossby) hullámainak.

Közép-Európa

A planetáris
hullámok eloszlása
az északi féltekén
2013. május 31. 14
órakor .
Az alacsony nyomású
teknő folyamatosan
Közép-Európa fölött
tartózkodott

Tudjuk, hogy a kimélyült, lassan mozgó planetáris hullámokban az alacsony nyomású
hullámvölgyekben, az un. teknőkben hosszabb ideig maradnak fenn a csapadékos
időjárást okozó ciklonok, míg a magasnyomású hullámhegyek, az un. gerincek területein a
száraz időjárást meghatározó anticiklonok az uralkodók.

A dunai árvizet közvetlenül kiváltó ciklon egy ilyen, heteken keresztül fennmaradó és
nem mozduló planetáris hullám alacsonynyomású részén alakult ki.
A ciklon centruma május 31-én Csehország fölött helyezkedett el, a keleti oldalán
meleg levegő áramlott Oroszország, a Baltikum és Skandinávia fölé, ott szokatlanul
meleg nyári időjárást okozva.
A ciklon hátoldalán a hűvös légtömeg francia, német valamint az alpi területeken
okozott szokatlanul hideget.

Magyarország

A nagy magasságokban (9000-10000 m) kanyargó futóáramlások (jet streamek) szerkezetét
is meghatározta a hosszú ideje pörgő ciklon, az egyik ág éppen a Kárpát-medence fölött egy
éles fordulatot téve körbefogta a térséget.

A planetáris hullám alacsonynyomású rendszerében (un. teknőjében) az összeáramló
levegő meglehetősen sok nedvességet halmozott fel elsősorban a Földközi-tenger
medencéjében.
A teknőben hosszabb idő óta újabb és újabb légörvények alakultak ki, amelyek nem tudtak
elmozdulni így a szokásos hideg- és melegfronti szerkezet helyett spirál alakban
felcsavarodó karokba, un. nedves szállítószalagokba koncentrálódott a nedvesség. A nagy
csapadékot okozó ciklonban több ilyen szállítószalag is létrejött.

A június 1-én kezdődő rendkívül intenzív csapadékot az váltotta ki, hogy az Atlanti-óceán
felől megerősödő anticiklon deformálta a ciklon nyugati oldalát és a fentiekben említett
szállítószalagok a ciklon északnyugati oldalán összetorlódtak, déli irányba fordultak ahol
az Alpok hegyvonulatai valósággal kirázták belőlük a koncentrálódott nedvességet.

A hat napos időszak (2013.05.31.
- 2013.06.06) csapadékösszege; a
satírozott terület a 100 mm feletti
csapadékra vonatkozik.
Látható, hogy a legtöbb csapadék
Ausztria, Németország és
Csehország területén hullott,
Magyarországon lányegesen
kevesebb, de a Duna és
mellékfolyóinak árhulláma
természetesen hazánk területét is
elérte és rekord méretű árvízet
okozott.
A csapadékos periódusnak a ciklon lassú északkeletre mozdulása, illetve feltöltődése
(a légtömegek közötti különbségek megszűnése) vetett véget.

A 2013. március 14-15-i hóvihar
2013. március 14-én szokatlanul kemény téli vihar
kezdődött Magyarországon.
Az előző nap este megindult csapadék, amely a
Dunántúlon hamarosan intenzív havazásba váltott
erősödő északi majd északnyugati széllel társult,
amely a délutáni órákra már viharossá fokozódott.
Az egyre többfelé kialakult hóvihar kritikus
helyzetet teremtett elsősorban az utakon, széles
hóátfúvásokat és alig néhány méteres
látástávolságot okozva.
Az északkeleti országrészben az intenzív vizes hó
megtapadva a vezetékeken sokfelé váltott ki
vezetékszakadást, amely hosszan tartó
áramkimaradásokkal járt.
A vihart egy mediterrán ciklon átvonulása okozta.
Ennek részleteivel ismerkedünk most meg.

A rendkívüli időjárási helyzetet egy, a mediterrán térségből fölénk sodródó, és itt gyorsan
kimélyülő ciklon hozta létre. Már tanultunk a mediterrán ciklon kialakulásának
körülményeiről és arról is, hogy ezek a ciklonok bőséges csapadékukkal nagy befolyással
vannak hazánk időjárására.
A ciklon energiáját abból a jelentős hőmérséklet
különbségből merítette, amely az ÉszakEurópában fokozatosan felhalmozódott hideg,
és az Afrikai eredetű meleg légtömegek között
Magyarország
jött létre.
M
A sarki eredetű hideg levegő már néhány nappal
korábban lezúdult Nyugat-Európára és a
hazaihoz hasonló intenzív havazást és lehűlést
okozott Nagy-Britanniában, Franciaországban és
Németországban.
A
Ha az ilyen jellegű hidegbetörések
északnyugatról érik el a Kárpát-medencét, akkor
ez hazánkban rendszerint egy gyorsan mozgó
hidegfront formájában jelentkezik, amely a
jelenleginél jóval kevesebb bajt okozva vonul át
A térképen láthatjuk a Földközi-tenger
felettünk. Ezúttal azonban a hideg levegő
medencéjében a mély mediterrán
először a Földközi tenger medencéjébe zúdult,
ciklont. A színezés a hőmérséklet
ahol nagykiterjedésű mediterrán ciklont keltett.
eloszlását mutatja.

A ciklon melyülését két tényező is segítette: egyrészt a Földközi-tenger fölött található
meleg nedves levegő a bezúduló hideggel keveredve erőteljes felhő és
csapadékképződést okozott. Az így létrejövő feláramlások mélyíteni kezdték a ciklont,
de ez a jelenség gyakran fordul elő ebben az időszakban a mediterrán térségben.
Ezúttal azonban egy másik hatás is szerepet játszott: a nagy magasságokban kanyargó,
és az egész északi féltekét körbefogó szélcsatorna, az un. jet-stream, vagy futóáramlás
A futóáramlás ezúttal éppen a
fejlődő ciklon közelében volt a
legerősebb és ugyancsak
hozzájárult a ciklon gyors
mélyüléséhez.

A térképen a jet stream
elhelyezkedését a színezett
terület jelöli

A fenti két hatás eredményeként az északkeletre elmozduló ciklon gyorsan mélyülve elérte
az Adriai-tenger partjait és 13-án este a csapadéksávja már a déli és délnyugati
megyéinkben okozott esőt és záporokat.
Ebben az esetben azonban az észak-déli hőmérsékleti kontraszt hatására az alacsonyabb
légrétegekben északnyugatról, az Alpok keleti oldalán is erőteljes hidegbeáramlás indult
meg, amely éppen a térségünkben szabályosan kettévágta a ciklont, és Horvátország,
Szerbia fölött egy önálló alacsony
nyomású képződmény (ciklon mag )
fűződött le.
(Ezt a folyamatot úgy képzelhetjük el,
hogy a ciklonban kialakul egy másik
alacsony nyomású középpont (mag) is,
az újonnan kialakult mag körül is
örvénylik a levegő, majd ez az új
örvény már külön életet élve leválik az
eredeti ciklonról.)

A térképen látható a déli határaink
mentén bekövetkező lefűződés

Magyarország

A kialakult
új mag
Az eredeti ciklon
középpontja

A kialakult új ciklon gyorsan fejlődni, mélyülni kezdett, és 15-én hajnalra középpontjában
már rendkívül alacsonyra, 985 hPa alá csökkent a légnyomás.

Ez a ciklon okozta
az időjárási
katasztrófát.

A mediterrán ciklon csapadékrendszeréből 13-án az esti órákban délnyugati irányból zápor
jellegű csapadéksávok alakultak ki, azonban az északnyugatról jövő hidegbetörés hatására
14-én a hajnali órákban a Dunántúlon egyre több felé havazásba fordult az idő.
A mediterrán eredetű nedves légtömeg, amely egy „szabályos ciklon” esetén bőséges
tavaszi esőt biztosított volna, ezúttal a hideg légtömeggel keveredve intenzív havazást
eredményezett, a gyors hűlés miatt meglehetősen nedves hóval. Ez a nedves hó okozta
északkeleten a vezeték szakadásokat.
Az alábbi két térkép a két nap alatt lehullott csapadékot és az OMSZ állomásain mért
legerősebb széllökéseket mutatja

A legtöbb csapadék az ország délnyugati
részén volt.

A legerősebb széllökéseket a Balaton
környékén mérték. A viharos szél okozta a
hófúvásokat.

2011. Október 7. Egy hidegfront átvonulása vet véget az őszi
nyárnak.
2011. szeptember végét derült, meleg, csendes nyárias időjárás jellemezte, amely
október első napjaira is átcsúszott.
Október 7-én, pénteken északnyugat felől azonban markáns hidegfront érte el hazánkat.
A korábbinál mintegy 12 fokkal hidegebb levegő beáramlását (az 1500 m körüli
magasságban) mutatják a térképek:

Az 1500 m magasságban lévő levegő hőmérsékletét mutatják az ábrák október 7-én
hajlani 2 órakor és 12 órával később. Látható a kék és zöld színekkel jelölt hideg levegő
térhódítása.

Október 7-re virradó éjszaka a hideg levegő elérte az északnyugati határszélt, és
fokozatosan kelet felé nyomult, a késő délutáni órákban már a Tiszántúlon járt a
hidegfront.
A hidegfront az időjárás jellegében és a hőmérsékletben nagy különbséget hozott létre
hazánk nyugati és keleti része között: a déli órákban a Dunántúl nyugati részén a
folyamatos esőben még a 10 fokot sem érte el a hőmérséklet, ugyanakkor a Tiszántúlon
napos idő volt, és többfelé 22, 24 fokot mértek.
A térképen a műholdkép, a radarkép
és a meteorológiai állomásokon
mért hőmérsékletek együttesen
láthatók.
A meteorológiai radar a csapadék
intenzitását méri, ezt a térképen
színekkel jelöljük. A legkevésbé
intenzív csapadék a kék területeken
van, a piros és bordó területek nagy
csapadékintenzitást, általában
zivatarokat jelölnek.
(Erről később részletesebben
tanulunk).
A front
csapadékzónája

9-10 0C

21-22 0C

A hidegfront példája a tipikus eset arra vonatkozóan, hogy nem mindig olyan
szabályszerű a hőmérséklet napi menete, mint ahogy azt korábban tanultuk.
Természetesen a napi menetet alakító tényezők mindig érvényesek, de a hidegfront
esetében a beáramló hideg levegő hatása nagyobb, mint a napsugárzás melegítő
hatása. Így, ha reggel éri el a térséget a hidegfront, napközben a hőmérséklet nem
emelkedni, hanem süllyedni fog.
Az ábrán Szentgotthárd és Szeged hőmérsékleti napi menetét látjuk ezen a napon.

Szentgotthárd

Szeged
Mikor érte el
Szentgotthárd
térségét a
front?

Ellenőrző kérdések
Milyen légnyomás uralkodik a mérsékletövi ciklon belsejében?
1: alacsony légnyomás
2: az évszaktól függ
3: magas légnyomás
4: néha alacsony, néha magas légnyomás
Mikor beszélünk hidegfrontról?
1: Ha hideg levegő érkezik olyan területre, ahol addig melegebb volt a levegő.
2: Ha meleg levegő érkezik olyan területre, ahol addig hidegebb volt a levegő.
3: Ha hideg levegő érkezik olyan területre, ahol addig is hideg volt.
4: Ha a hidegfront utoléri a melegfrontot és összekapcsolódnak.
Hideg- vagy melegfront esetén számíthatunk-e inkább záporos csapadékra?
1: melegfront esetén
2: hidegfront esetén
3: hideg és melegfront esetén is
4: csak okklúziós front esetén

Ellenőrző kérdések
Általában mikor várható szélcsendes, felhőmentes időjárás?
1: melegfront esetén
2: hidegfront esetén
3: ciklonokban
4: anticiklonban
Mi a különbség a mérsékelt övi és a trópusi ciklon között?
Kialakulásában: ……………..
Méretében: ……………
Szerkezetében: ………………
Melyik légnyomási képződményre igaz az alábbi állítás?
A képződményben frontokat találunk.
1: trópusi ciklon
2: anticiklon
3: mérsékelt övezeti ciklon

