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17. lecke 



2. Látástávolság megfigyelése 

• A látástávolság az a távolság, melyen a legalább 0,5°-os 

szögátmérőjű tárgyak szabad szemmel még 

felismerhetők (nappal). Éjszaka ugyanez a távolság 

értendő alatta, csak a nappali megvilágítás mértékét 

feltételezve; vagyis kihelyezett, meghatározott 

fényerősségű lámpával megvilágított tereptárgyak 

láthatósága értendő alatta. 

• Létezik már mérési lehetőség is a látástávolság 

meghatározására (sugárzás gyengülése alapján), de ez 

túl költséges, ezért a mérési hálózatban a vizuális 

közelítést alkalmazzuk. 



• Becsléshez minden meteorológiai állomáson létezik egy 

segédanyag, melyet az állomás telepítésekor 

készítenek. Ez az állomás körül különböző távolságokra 

és égtájirányban elhelyezkedő tereptárgyak pontos 

távolságát tartalmazza. Két koncentrikus körökből álló 

hálózatos rajz áll rendelkezésünkre: 

 - 5 km-es hatótávolságon belüli 

 - 60 km-es sugarú körön belüli tereptárgy elhelyezkedést 

tartalmazó „térkép” valamennyi égtájirányban. 

A kiemelten fontos területeken (repülőtér) ma már 

műszeres mérések váltották fel a vizuális megfigyelést. 



55. Ábra A látástávolság vizuális megfigyeléséhez 

készített alapanyag (Czelnai) 



A tereptárgyak kijelölése 

• Körkörös elhelyezkedésben valamennyi égtájirányba 

tartalmazzon tárgyakat 

• Sötét színű tereptárgyak kiválasztása fontos (a világosat 

erős napfényben nem lehet látni) 

• Váljanak ki tárgyaink a hátterükből, sötétebbek legyenek, 

mint a hátterük 

• Megfelelő méretű legyen a tereptárgyunk; nagysága 

0,5°-os szögnyílásnál ne legyen kisebb. 

Ez utóbbihoz rendkívül egyszerű segédletet rajzolhatunk mi 

magunk is (7,5 mm átmérőjű kör – kinyújtott karral a 

tereptárgyra irányítva azt teljesen betölti) 



3. A talajállapot értékelése 

• A talajállapoton annak nedvesség tartalmát, fagyott, 

vagy nem fagyott voltát, borítottságát (hó, homok, por) 

értjük. A meteorológiai gyakorlatban szerepe van, mert a 

légkör tulajdonságai a vele érintkező talajfelszínétől nem 

függetlenek. A talaj-légkör kölcsönhatás ismerete 

alapvető fontosságú a légköri folyamatokban is. A másik 

oldalról azért jelentős, mert a kölcsönhatás másik 

oldalán az időjárás áll, mely döntően meghatározza a 

talaj sajátosságait. Ez utóbbi szerepe tavasszal pl. az 

agrometeorológiai megfigyelésekben elsődleges, mert 

meghatározza a vetési időpontot, vagy a talaj 

megművelhetőségének időpontját. 



A talajállapotot kódoljuk, mégpedig egyetlen számadattal 0-

9-ig terjedően. Ez alapján 10 féle talajállapotot tart 

nyilván a meteorológus: 

0 – száraz felszín 

1 – nedves a felszín 

2 – a felszín vizes, rajta kisebb-nagyobb tócsák vannak (áll 

rajta a víz) 

3 – a felszín fagyott 

4 -  a felszínen jégbevonat, vagy jég  van (de nem hó!) 

5 – a felszín kevesebb mint a felét hó, vagy olvadó hó 

borítja 



6 – a felszín több mint a felét hó borítja 

7 – a felszínt teljesen beborítja a hó, vagy olvadó hó 

8 – a felszín több mint a felét porhó, por vagy homok borítja  

9 - a felszínt teljesen beborítja a porhó, por, vagy homok 

Mindig csak egy kódot, a legmagasabbat adjuk meg. 

A 0 – 3 kategóriát a műszerkert erre kialakított területe 

alapján, a többit a tágabb környezet alapján kell 

meghatározni. 

A két utolsó kategória, a 8-9-nél a végén kell pontosítani, 

hogy porhóról, vagy porrol, ill. homokról van-e szó. 



4. Egyéb vizuális megfigyelések 

• Légköri vízjelenségek 

Lebegő részecskék: köd, párásság, jégköd 

Hulló részecskék: szitálás  (ködszitálás, ónos szitálás), 
eső, záporeső, zivatar, ónos eső, havazás , dara 
(hódara, jégdara), jégeső, jégtű, havas eső 

Szélsodorta részecskék: hófúvás (alacsony és magas 
hófúvás, vagy hóvihar) 

Lecsapódó részecskék: ködlecsapódás, harmat, dér, 
zúzmara 

Víztölcsér 



56. ábra Egy légköri vízjelenség: a zúzmara 

tudod-

e.blog.hu/2009/12/12/tudod_e_a_zuzmararol 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://tudod-e.blog.hu/2009/12/12/tudod_e_a_zuzmararol&sa=X&ei=_J1BTIWnM4-CONbT6ccM&ved=0CAIQ8wc4Bw&usg=AFQjCNFCucVBFG9-QnGJxxO94Gj2Dj-M_w
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://tudod-e.blog.hu/2009/12/12/tudod_e_a_zuzmararol&sa=X&ei=_J1BTIWnM4-CONbT6ccM&ved=0CAIQ8wc4Bw&usg=AFQjCNFCucVBFG9-QnGJxxO94Gj2Dj-M_w
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://tudod-e.blog.hu/2009/12/12/tudod_e_a_zuzmararol&sa=X&ei=_J1BTIWnM4-CONbT6ccM&ved=0CAIQ8wc4Bw&usg=AFQjCNFCucVBFG9-QnGJxxO94Gj2Dj-M_w


• Zúzmara: túlhűlt vízcseppecskék (származhatnak 

ködből, vagy felhőből) a tereptárgyaknak ütközve azokra 

ráfagynak. 

Finom zúzmara: kézzel lekaparható, a fákról lerázható 

kristályos réteg. Általában gyenge szélben képződik, 

esetleg szélcsendben. Egyenletes borítást ad a tárgyak 

felszínén. Létrejötte -8°C alatt várható. 

Durva zúzmara: szeles időben, -2 - -10°C között válik ki. 

Erősen tapad a felületekhez. Gyakran a szélirány felé 

eső oldalon erősebben fejlett. Nem rázható le. 

Jeges zúzmara: tömör, lerázhatatlan átlátszó réteg. 

Repülésben ez okozza a gondot. 



Egyéb kategóriába sorolt speciális légköri 

jelenségek II. (képekben is) 

 

18. lecke 



57. ábra Egy légköri vízjelenség: a víztölcsér 

A Balatonon is előfordul, de nem túl gyakran. 

szelura.mindenkilapja.hu/html/191568

51/render... 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://szelura.mindenkilapja.hu/html/19156851/render/a-forgoszel-szerkeze&sa=X&ei=nJ5BTL-KOMmAOIz5ycoM&ved=0CAIQ8wc4BQ&usg=AFQjCNHD6eySY3qA3TZlZnLYHCk_eavtlg
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://szelura.mindenkilapja.hu/html/19156851/render/a-forgoszel-szerkeze&sa=X&ei=nJ5BTL-KOMmAOIz5ycoM&ved=0CAIQ8wc4BQ&usg=AFQjCNHD6eySY3qA3TZlZnLYHCk_eavtlg


• Légköri porjelenségek 

Lebegő részecskék: száraz légköri homály, lebegő por, füst 

Szélsodorta részecskék: kavargó por, vagy homok 

(alacsony, vagy magasan kavargó), por- ill. homokvihar, 

por- ill. homokfüggöny, por- ill. homoktölcsér 

• Légköri fényjelenségek 

Halo-jelenségek (naphalo, holdhalo); koszorú-jelenségek 

(nap- ill. holdkoszorú) 

Felhők irizálása, glória, szivárvány (ködszivárvány), bishop-

gyűrű, tükrözés (délibáb) 



58. ábra Egy légköri porjelenség: a homokvihar 

www.origo.hu/nagyvilag/20070417homokvihar

.html 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.origo.hu/nagyvilag/20070417homokvihar.html&sa=X&ei=JqFBTPC_DIWHOJuL7MQM&ved=0CAIQ8wc4JQ&usg=AFQjCNF0LrqN3aztSqUHitzUqv373IZDMA
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.origo.hu/nagyvilag/20070417homokvihar.html&sa=X&ei=JqFBTPC_DIWHOJuL7MQM&ved=0CAIQ8wc4JQ&usg=AFQjCNF0LrqN3aztSqUHitzUqv373IZDMA


59. ábra Egy légköri porjelenség: a portölcsér 

(Miskolc) 

http://files.indavideo.hu/vimages/236/361/1.jpg 



60. ábra Egy ritka és különleges légköri 

fényjelenség: a naphalo a melléknappal  

http://fotozz.hu/teljes_kepet_mutat?Foto_ID=122194 



60. ábrához: Halo jelenség 

• Fehér, vagy színes, gyakran kör alakú fénygyűrűk, 

körívek, képződmények a Nap (hold) körül, melyet a 

kizárólag jégkristályokból álló cirrus típusú felhőzet 

fénytörése okoz.  

 - 46°-os halo: kör, vagy körív, melynek szöge 46° 

 - 22°-os halo: kör, vagy körív, melynek szöge 22° 

Mindkettő lehet a Nap és a Hold körül egyaránt. 

Az ábrán a Naptól balra van a „melléknap”, a Naptól 

függőleges irányban a 22 fokos gyűrű érintőjeként pedig 

az irizáló érintőív. 



61. ábra Haarberg Orsolya (Az Év 

Természetfotósa 2009)/ Wild Wonders of Europe – 

a glória 

 



62. ábra  Tükrözés az út feletti levegőben 

Inferior Mirage by Uwe R. Zimmer - photo 

from Flickr. 

 

http://www.flickr.com/photos/kaidohmaru/491330860/
http://www.flickr.com/photos/kaidohmaru/491330860/
http://www.flickr.com/photos/kaidohmaru/491330860/
http://www.flickr.com/photos/kaidohmaru/491330860/
http://www.flickr.com/photos/kaidohmaru/491330860/


Glória (61. ábra) 

A felhő vízcseppecskéin végbemenő tükrözés, mely 

jellegzetes színes kör alakú képződményeket okoz, 

különösen ha felülről lenézünk a felhőre. 

Tükrözés (62. ábra) 

• A fényjelenségek gyakori résztvevője az országúton 

előttünk lévő szakasz nedvesnek látszó részlete, amit 

soha nem érünk el.  

• Ez a tükrözés is az optikai tulajdonságok egyik típusa. 

• Az oka az aszfalttal érintkező meleg levegő és a felette 

lévő eltérő sűrűsége. 

 



63. ábra Még egy légköri fényjelenség: a felhő 

irizálása 

rrastroblog.blogspot.com/2010/04/20100321-

iri... 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://rrastroblog.blogspot.com/2010/04/20100321-irizalo-felho-hold.html&sa=X&ei=uKVBTOitPMK6ON2izaEE&ved=0CAIQ8wc4BA&usg=AFQjCNGraYLBGaAufYivItergz8sa7v_dg
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://rrastroblog.blogspot.com/2010/04/20100321-irizalo-felho-hold.html&sa=X&ei=uKVBTOitPMK6ON2izaEE&ved=0CAIQ8wc4BA&usg=AFQjCNGraYLBGaAufYivItergz8sa7v_dg
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://rrastroblog.blogspot.com/2010/04/20100321-irizalo-felho-hold.html&sa=X&ei=uKVBTOitPMK6ON2izaEE&ved=0CAIQ8wc4BA&usg=AFQjCNGraYLBGaAufYivItergz8sa7v_dg


A felhő irizálása (63. ábrához) 

• A felhő irizálása alatt jellegzetes színeződés 

megjelenését értjük. A színek legjobban a kagylóhéj 

belsejének szín-alakulására emlékeztetnek: rózsaszínes, 

zöldes gyöngyházfényű árnyalatok jelennek meg a 

felhőn. A szín lehet összefolyt, vagy sávosan 

elrendeződött; a felhő körvonalával legtöbbször 

párhuzamosan fut. 

• Az irizálás a Nap körül 40°-os tartományban lép fel. 

• A jelenség oka a fény-elhajlás és az interferencia. 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


