VÁZLATOK
XIV. Átmeneti jellegű éghajlat, szeszélyes időjárás

időjárás =

a napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, légnyomás állandó változása

éghajlat =

egy adott terület átlagos időjárása

az éghajlat kialakító tényezői:
az Egyenlítőtől való távolság (hőmérséklet)
Magyarország a valódi mérsékelt övezet, mérsékelten szárazföldi
(meleg nyarú, vagy nedves kontinentális) éghajlatán helyezkedik el.
az óceántól való távolság (csapadék, hőmérséklet)
Hazánkban az óceántól való távolságunk nagy, így annak hatása csak
mérhető formában (Kisalföld), de érzékelhető formában már nem
érvényesül. (NY-K irányban napfénytartalom emelkedik, felhőzöttség,
csapadék csökken)
tengerszint feletti magasság (hőmérséklet, csapadék)
Hazánkban a tengerszint feletti magasságból adódó éghajlatváltozás
nem jellemző.

éghajlatot módosító hatások:

azok a hatások, melynek hatására kissé megváltozik a
földrajzi elhelyezkedésből adódó és várható éghajlat

hazánkban érvényesülő éghajlatot módosító hatások:
óceáni hatás → Kisalföld → magasabb felhőzöttség, alacsonyabb napsütéses
óraszám, több csapadék, alacsonyabb hőmérséklet
mediterrán hatás → Dunántúli-dombság a Mecsekkel (Adriai-tenger felől
Dinári-hegység szűri meg) → itt tavaszodik leghamarabb, jégesőveszély
nyáron
medencejelleg → az ország középső területe fele napfénytartalom emelkedik,
felhőzöttség, csapadék csökken
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az éghajlatot módosító hatás előidézői
ciklonok:
→ hideg és meleg levegőből áll
→ belsejében meleg levegő található
→ csapadékot hoz
anticiklon

→ belsejében hideg levegő található
→ száraz, csapadékmentes időt hoz

ciklonok hatása

→ nyugatról a csapadékot szállítja az Atlanti-óceán felől
→ ősszel délről meleg levegőt szállít a földközi-tenger felől

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK ALAKULÁS HAZÁNK ÉGHAJLATÁBAN

1. napsugárzás, napfénytartam

→ az ország É-D-i kiterjedése nem okoz változás
→ eltérést az óceáni hatás eredményez az ország részei
között, mely az évi napfénytartamban mutatkozik meg

2. hőmérséklet

→ évi középhőmérséklet 8-11oC (átlagosan 10 oC), ez
2,5 oC-kal több, mint a erre a földrajzi szélességre
jellemző világátlag → oka: az Atlanti-óceán és a
Földközi –tenger felől érkező éghajlatot módosító
hatások
→ legmelegebb hónapunk: július
→ leghidegebb hónapunk: január

középhőmérséklet = a mért hőmérsékletek átlaga
→ napi = 24 óra leforgása alatt mért hőmérsékletek
átlaga (mért hőmérsékletek összege)
mérések száma
→ heti = napi középhőmérsékletek
7
→ havi = napi középhőmérsékletek
a hónap napjainak száma
→ évi = havi középhőmérsékletek
12
évi közepes hőingás = a legmelegebb és a leghidegebb hónap
középhőmérséklete közötti különbség

2

A hőmérséklet évi járásában mutatkozó különbségek
május eleji lehűlés = fagyosszentek (Pongrác, Szervás, Bonifác) → oka: a
sarki levegők betörése
június eleji csapadéktöbblet =

Medárd-napi esőzések (június 8.)→ oka:
a nedvesebb óceáni légtömegek betörése

szeptember végi, október eleji hőmérséklet emelkedés = Vénasszonyok nyara
→ oka: a csendesedő ciklontevékenység

3. szél

a földfelszínnel párhuzamos légmozgás
Hazánk a mérsékelten szeles területek közé tartozik → oka: a medencejelleg
a szél elnevezése =

a szeleket arról az égtájról nevezzük el, ahonnan
érkeznek (északi, keleti, déli, nyugati északkelet,
délkeletei, északnyugati, délnyugati)

uralkodó szél =

az a szél mely a leggyakrabban fúj

hazánk uralkodó szelei:

ÉNy-i: Dunántúl, Duna-Tisza-köze
ÉK-i: Tiszántúl

helyi jellegű szelek = azok a szelek, melyek nem országrészekre, csupán egyegy tájra lesznek jellemzők
hazánk helyi jellegű szelei: Dunántúli-középhegység: bakonyi főn
Északi-középhegység: északi szél
Dunántúli-dombság a Mecsekkel: déli szél

4. csapadék fajtái: eső, havas eső, jégeső, dér, zúzmara, hó
Hazán évi csapadékátlaga: 600-700 mm
legcsapadékosabb: Zalai-dombság, Alpokalja, középhegységeink csúcsai
legszárazabb:
Közép-Tisza-vidék
eloszlása: egyenetlen
legtöbb:
nyár elején (óceáni légtömegek, Medárd napi hőcsökkenés)
nyár közepe már aszályos
legkevesebb:

tél (január)
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