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MozgMozgáás rendszerek:s rendszerek: belsőleg szervezett, önálló, 
tartósan vagy csak időszakosan fennmaradó
légköri képződmények.

• Tranziens mozgásrendszerek:
egyedi mozgásrendszerek, amelyek átmenetiek, és 
helyüket vagy szerkezetüket mindenféle előre 
meghatározott időrend nélkül változtatják,
Pl.: Rossby-hullámok, ciklonok, viharok, széllökések

• Kvázipermanens mozgásrendszerek:
maradandóan jelen vannak a légkörben, vagy 
keletkezésük, fejlődésük és megszűnésük szabályos 
évszakos rend szerint ismétlődik.
Pl.: a trópusi összeáramlási vonalhoz ill. a fő
frontálzónákhoz kapcsolódó mozgásrendszerek.



•• GlobGlobáális sklis skáála:la:
A horizontA horizontáális mlis mééret >> vertikret >> vertikáális mlis mééret ret 
horizonthorizontáális lis ááramlramláás.s.
A lA léégkgköör legrendezettebb mozgr legrendezettebb mozgáásai, hosszsai, hosszúú ttáávvúú
hullhulláámmozgmmozgáások.sok.

•• Szinoptikus skSzinoptikus skáála:la:
A globA globáális mozglis mozgáások perturbsok perturbáácicióójakjakéént jnt jöönnek lnnek léétre.tre.
ÁÁltalltaláában vban víízszintesen erzszintesen erőőegyensegyensúúly (ly (mméérsrs. . öövivi
ciklonok, anticiklonok) ciklonok, anticiklonok) szimmetriaszimmetria
55--14 napos peri14 napos perióódusiddusidőő

LLéégkgkööri mozgri mozgáásrendszerek jellemzsrendszerek jellemzőő
mmééretei retei éés ciklusais ciklusai



•• MezoMezo skskáála:la:
3D szerkezet, vertik3D szerkezet, vertikáális sebesslis sebesséégek gek éés gyorsuls gyorsuláásoksok
is fellis felléépnek, gyors vpnek, gyors vááltozltozáás.s.
A hA hőőmméérsrséékleti mezkleti mezőő ffüüggggőőleges instabilitleges instabilitáása miattsa miatt
jjöönnek lnnek léétre, amit a szinoptikus sktre, amit a szinoptikus skáálláájjúú mozgmozgáásoksok
okoznak.okoznak.
Pl. Pl. KonvektKonvektíívv mozgmozgáásrendszereksrendszerek

•• Mikro skMikro skáála:la:
RRöövid idvid időő, v, vááltozatos geometrialtozatos geometria

LLéégkgkööri mozgri mozgáásrendszerek jellemzsrendszerek jellemzőő
mmééretei retei éés ciklusais ciklusai



Skála jel
a mozgás 

típusa
horizontális 

méret
jellemző

ciklus

ultra U kvázipermanens
mozgásrendszerek 10.000 km év, évszak, 

hónap

makro A Rossby-hullámok
mérs.övi ciklonok

10.000 km
1.000 km

1 hét
100 óra

mezo
B trópusi és szub-

trópusi ciklonok 100 - 1000 km 10 – 100 óra

C frontok, viharvonalak 10 - 100 km 10 óra

konvektív D szupercellák, 
tornádók

10 – 100km
0,1 – 2 km

~ 10 óra
10 – 60 perc

mikro széllökések, 
porviharok

10 –100 m
1 – 10 m

10 perc
1 perc

molekuláris molekulák szabad 
úthossza 1 µm

LLéégkgkööri mozgri mozgáásrendszerek jellemzsrendszerek jellemzőő
mmééretei retei éés ciklusais ciklusai
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Perzisztens tengeráramlások az
óceánban







Our Changing Planet FY 2003





MMéélytengeri hideglytengeri hidegááram feltram feltöörréése Peru se Peru 
partvopartvonnala mentala mentéénn



Az El Az El NiNiññoo kutatkutatáássáának kezdeteinak kezdetei

1891. Limai Tud1891. Limai Tudóós Ts Táársasrsasáág vizsgg vizsgáálatalata

CarilloCarillo hajhajóóskapitskapitáány megfigyelny megfigyeléései:sei:
karkaráácsonykor a perui partokhoz meleg tengercsonykor a perui partokhoz meleg tengerááramlat ramlat éérkezikrkezik
eredmeredméénye: a bnye: a bőőssééges halzsges halzsáákmkmáány elapad ny elapad 
neve: El neve: El NiNiññoo (spanyolul: Kisfi(spanyolul: Kisfiúú vagy Kisded)vagy Kisded)

LevLevééltltáári kutatri kutatáások:sok:
1525. F. 1525. F. PizzaroPizzaro leleíírráása       sa       







Az El Az El NiNiññoo jelensjelenséég: az g: az óóceceááni ni ááramlramláás rendellenes s rendellenes 
viselkedviselkedéésese

NormNormáál l áállapot:llapot:

lléégnyomgnyomáás:s:
•• ddéélkelet Csendeslkelet Csendes--óóceceáán n 

magas,magas,
•• AusztrAusztráália lia éés s 

IndonIndonéézia alacsony zia alacsony 

•• keleties passzkeleties passzáátsztszééll
nyugati nyugati óóceceááni medence ni medence 
+ 40 cm+ 40 cm--es ves víízszintzszint

•• +6+6--8 C 8 C fokfok--osos
vvíízhzhőőmméérsrsééklet klet 
kküüllöönbsnbséég g 

•• termoklintermoklin zzóóna na 
elhelyezkedelhelyezkedéése nem se nem 
vvíízszintes zszintes 





El El NiNiññoo áállapot:llapot:

•• PasszPasszáát szt széélrendszer lrendszer 
szszééthullik thullik 

•• KonvektKonvektíívv aktivitaktivitáás s 
megnmegnöövekszikvekszik

•• KeletKelet-- nyugati nyugati 
lléégnyomgnyomáásksküüllöönbsnbséég g 
cscsöökkenkken

•• Meleg ellenMeleg ellenááramlramláás indul s indul 
kelet felkelet feléé

•• TermoklinTermoklin zzóóna lesna lesüüllyed, llyed, 
hidegvhidegvííz felz felááramlramláás s 
megszmegszűűniknik

•• HurrikHurrikáán, tn, táájfun meleg jfun meleg 
tengerfelsztengerfelszíínhez knhez kööttöött, tt, 
keletkezkeletkezéési helysi helyüük k 
keletebbre hkeletebbre húúzzóódikdik















DDéélili--OszcillOszcilláácicióó (SO)(SO)
SouthernSouthern OscillationOscillation

SOISOI--indexindex





JacobJacob BjerknesBjerknes
(1897(1897––1975)1975)

Carl Bjerknes
(1825–1903)

Vilhelm Bjerknes
(1862–1951)

MeteorolMeteorolóógus dinasztia: nagyapa, apagus dinasztia: nagyapa, apa



Déli Oszcilláció

• Magas és alacsony nyomású területek 
ingadozása a Csendes-óceán keleti és 
nyugati részén

• Darwin és Tahiti közti nyomás különbség 
jellemzése: SOI – déli oszcillációs index

• neutrális: |SOI| < 0,4
• meleg: SOI < -0,4
• hideg: SOI > 0,4









AZ INDIAI NYAZ INDIAI NYÁÁRI MONSZUN, S AZ ENSO FRI MONSZUN, S AZ ENSO FÁÁZISOK ZISOK 
KAPCSOLATAKAPCSOLATA



Hazai kutatHazai kutatáásoksok

LehetsLehetséégesges--e hogy: e hogy: 

Az ENSO periAz ENSO perióódusoknak van dusoknak van 
kimutathatkimutathatóó hathatáása a Ksa a Káárprpáátt--

medencmedencéében?ben?



VVááltozltozáások a magasssok a magassáági mezgi mezőőkbenkben



VVááltozltozáások a cirkulsok a cirkuláácicióóbanban

Tél TélTavasz Tavasz



ElElőőrejelzrejelzééseksek

1997. m1997. máárcius: a perui partoknrcius: a perui partoknáál a vl a víízhzhőőmméérsrsééklet klet 
emelkedemelkedéése (elsse (elsőő jelek jelentkezjelek jelentkezéése)se)

JelzJelzőőberendezberendezéések, sek, „„onon lineline”” monitoring rendszer kimonitoring rendszer kiééppííttéése:se:
---- meteorolmeteorolóógiai bgiai bóójjáákk
---- TOPEXTOPEX--PoseidonPoseidon mműűhold (NASA)hold (NASA)
---- szszáámmííttóóggéépes modellezpes modellezééss



Az ENSO fázisokat megfigyelő rendszer







VilViláágmgmééretretűű hathatáásoksok

TrTróópusi espusi esőők fk fööldrajzi ldrajzi 
eltoleltolóóddáásasa

TrTróópusi ciklonok pusi ciklonok 
gyakorisgyakorisáága is megnga is megnőő

SzSzéélmezlmezőők struktk struktúúrráájjáának nak 
áátrendeztrendezőőddéésese

Sivatagokban hatalmas Sivatagokban hatalmas 
esesőőzzéések (kivirsek (kiviráágzik a gzik a 

sivatag)sivatag)
Nagy Nagy ááradradáások (Dsok (Dééll--

Amerika)Amerika)
Nagy aszNagy aszáályok (Ausztrlyok (Ausztráália, lia, 

ÓÓceceáánia)nia)



19821982--8383--as as El El NiNiññoo
KatasztrKatasztróóffáák kk kíísséértrtéékk::

•• áárvizek rvizek ÉÉszakszak-- éés Ds Dééll--
Amerika nyugati  Amerika nyugati  
partvidpartvidéékkéénn

•• aszaszáály Ausztrly Ausztrááliliáábanban

•• ssúúlyos szlyos száárazsrazsáág a g a SzSzááhelhel--
öövezetbenvezetben

•• PolinPolinéézia szigetein rekord   zia szigetein rekord   
mennyismennyisééggűű esesőő



19971997--9898--asas
El El NiNiññoo

•• IndonIndonééz szigetvilz szigetviláágban  gban  
óóririáási szsi száárazsrazsáág, erdg, erdőőttüüzek zek 

•• Kalifornia Kalifornia áállamban llamban (USA)(USA)
ttööbb  erbb  erőős hurriks hurrikáán pusztn pusztíítt

•• MexikMexikóóban, Peruban ban, Peruban éés s 
Ecuadorban Ecuadorban áárvizek rvizek éés  s  
ffööldcsuszamlldcsuszamláások sok 



VeszVeszéélyben a lyben a 
korallzkorallzáátonyoktonyok

KutatKutatáások:sok:
•• ÚÚjj-- Guinea, Guinea, HounHoun--fféélszigetlsziget

130 ezer 130 ezer ééves ves 
korallzkorallzáátonyoktonyok

•• IzotIzotóópos pos éés vegyi elemzs vegyi elemzéés: s: 
14 k14 küüllöönbnböözzőő korszak korszak 
elkelküüllöönnííttéésese

EredmEredméények: nyek: 
•• az El az El NiNiññoo jelensjelenséég g 

jelenleg a legintenzjelenleg a legintenzíívebbvebb
•• Az utolsAz utolsóó jjéégkorszak  gkorszak  

idejidejéén 50%n 50%--kal gyengkal gyengéébb bb 
volt a jelenleginvolt a jelenleginééll


