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A légköri vízkörzés 3 ciklusa: 

Kis skálájú vízciklus:   lokális skálán, elsősorban a konvektív 

folyamatokhoz köthető

Szinoptikus skálájú vízciklus: Rossby övön belül, mérsékelt övi 

ciklonokhoz köthető

Hemiszférikus skálájú vízciklus: éghajlati övek közötti 

makroszinoptika folyamatok  

 A globális skálájú aszály kialakulása mindhárom ciklusban, egymástól nem függetlenül  bekövetkező

zavarokra vezethető vissza. 



feláramlás

konvergencia

Felhőképződés: 
látens 
hőfelszabadulás

A légköri víz kis skálájú ciklusa: a konvekció

Kedvező szinoptikus körülmények esetén (labilis légkör):

Rövidhullámú napsugárzás talajmelegítő hatása

 Szenzibilis hő (sekély konvekció elősegítése)

 Látens hő  mély konvekció szükséges eleme

Konvekció  konvergencia  nedvességkoncentráció 

 Pozitív visszacsatolás

Talaj szerepe a nedvesség ciklusban:

nedvesség puffer különösen a vegetáció maximumában.

Légkör „memóriája”

Konvektív nedvesség egyik forrása (10-40 %)

Konvektív vízciklus:

trópusokon egész évben

Mérsékelt égövben május-június maxima



A légköri víz nagy skálájú ciklusa: szinoptikus skála 

Szinoptikus skálájú folyamatok:

meghatározzák a Rossby öv nedvesség transzportját az 

óceánok felől a kontinensek fölé
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Ciklon: 
• nedvesség 

konvergencia, 

• ciklon mozgása 

nedvesség transzport

Anticiklon: 
• Nedvesség divergencia

• Transzportot blokkolja
A

Cut off ciklon:
• Nedvesség gyűjtő (hosszan fennmaradó konvergencia)

• Erős deformáció: nedves szállítószalag nagy nedvesség gradiens
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A légköri víz hemiszférikus skálájú ciklusa 

• Sivatagi óceánok felett alacsony szinten bepárolgás

• Passzátszelek által trópusok irányába konvergencia

• Trópusi konvekció által a szabadlégkörbe kerül

• Telített állapotban (szubtrópusi ciklonok, hurrikánok 

által) csomagokban jut a mérsékelt égövbe    

• Telítetlen állapotban (akár a sivatag felett 

alkalmanként) a mediterránba. 



Anomáliák a  hemiszférikus skálán

Globális párolgási anomália: 
A legérintettebb területeken jelentkező párolgási deficit

La Nina 
effektus

2022. április 2022. szeptember

Kevesebb nedvesség jut a légkörbe, gyengül a 

konvekció  csökken a nedvesség a 

szabadlégkörben



Anomáliák a  szinoptikus skálán 

A Rossby öv nedvesség importra szorul a trópusok felől (pl. 2020 

októbere, 2022 szeptembere ) 

A nedvesség-betáplálási vonalak vagy megszűnnek, vagy gyengülnek

Ciklogenézis : 

1. Baroklin instabilitás

2. Látens hőfelszabadulás (CISK vagy „C” típusú ciklogenézis)

Marad csak a baroklin instabilitás: 

ciklonok északabbra húzódnak

cut off ciklonok szerepe növekszik (szélsőséges csapadék eloszlás) 

anticiklonok gyakorisága, kiterjedése élethossza  növekszik  

felhőzet (nyáron) csökken, nő a besugárzás,ezzel a hőmérséklet:  

pozitív visszacsatolás

A megváltozó (növekvő) 

rövidhullámú besugárzás és a 

csökkenő nedvesség és látens 

hőáram miatt megváltozik a 

Rossby öv cirkulációja 

Blokkoló
Azovi-
anticiklon



Anomáliák a légköri vízciklusokban: konvekció

Melegebb levegő több vízgőzt képes magába tartani.
• Nehezebben válik telítetté a meleg levegő, nehezebben 

alakulnak ki a felhők  erősebb lesz a besugárzás: 
pozitív visszacsatolás.

• Magasabb hőmérsékleten történő felhőképződés 
nagyobb gőznyomás változást okoz: nagyobb látens hő 
szabadul fel, hevesebbek de ritkábbak lesznek a 
konvektív viharok (flash flood adja a nyári csapadék 
jelentős részét)

• A konvekció csökkenésével a nedvesség konvergencia is 
csökken, a nedvesség trigger hatások a konvekcióra
nézve gyengülnek

• Forró, telítetlen levegő kiszárítja a talajt és a felszíni 
vizeket.

A kiszáradó talaj kevésbé támogatja a mély konvekciót
• Talaj nedvesség-puffer hatása csökken 
• Gyengébben párologtató majd kiszáradó növényzet .
• Növényzet hiányában a talaj gyorsan felmelegszik (SW LW)
• A vízgőz maga is üvegház gáz: több vízgőz lesz a légkörben, 

erősebb lesz az üvegház hatás (?)



Összefoglalás

• A 2022-es rendkívüli aszály globális méretű, az erős La Nina és a 

felmelegedett légkör együttes hatásaként jelentkezett

• A melegebb légkör érzékenyebbé válik az anomáliákra (El Nino, 

La Nina)

• Magasabb hőmérsékleten nehezebben indulnak de hevesebben 

zajlanak a fázisátalakulások (hevesebb konvektív viharok, vs. 

hosszabb szárazságok)

• Globális cirkuláció megváltozása miatt a nedves terminusok nem 

részei az alapállapotnak, inkább zajként jelentkeznek cut off

ciklonok formájában.

• Változik a szinoptikus skálájú cirkuláció és a légköri konvekció 

jellege

A La Nina csak lassan gyengül, kérdés, hogy ha elmúlik, mennyire 

áll vissza a korábbi víz cirkulációs rezsim a különböző skálákon. 


