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Felhőképződés 

 

A levegő nedvességtartalma állandóan változik, s általában százalékban 

szokták megadni. 0 százalékos a teljesen száraz levegő, amelyben 

gyakorlatilag nincsenek víz-, azaz H2O-molekulák. Ez csak a Föld legszárazabb 

pontjain, például a Szahara belsejében vagy a chilei Atacama-sivatagban 

fordulhat elő. 100 százalékos vízgőztartalomról pedig akkor beszélünk, ha a 

levegő az adott hőmérsékleten már nem képes több vizet tárolni, s így a 

további nedvességtartalom pára formájában kicsapódik. Az, hogy a levegő 

mennyi vizet képes tárolni, elsősorban a hőmérséklettől függ. Ha egy 100 

százalékos vízgőztartalmú levegő lehűl, vagy további nedvességet vesz fel, 

akkor a benne lévő víz pára formájában kicsapódik. Ez a felhőképződés, vagy 

talajközeli állapotban a ködképződés folyamata. A felhőképződés lényege, hogy 

a felfelé szálló levegő lehűl, 100 méterenként általában 1°C-kal. Ha eléri az 

adott hőmérséklethez tartozó telítettségi értékét, akkor megindul a 

felhőképződés. Ezután a felszálló levegő 100 méterenként már csak fél fokot 

hűl tovább. A felszállás sebességétől, a levegő nedvességtartalmától függően a 

felhőképződés lehet gyors és lassú, a különféle felhőtípusok is ennek 

függvényében jönnek létre.  

 

 Ha figyelmesen elolvasod a szöveget könnyen megoldhatod a  

 feladatot. Ehhez segítséget nyújt ha a feladat megoldása előtt  

 kigyűjtöd a megoldáshoz szükséges információkat a szövegből. 
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Azokból a felhőkből hullik csapadék, amelyekben a vízcseppek mellett 

jégkristályok is megjelennek, mert ezeket a feláramlás egy bizonyos méret 

után már nem bírja a levegőben tartani. Ekkor a lehulló csapadék 0°C felett 

esőként érkezik a földfelszínre. Egyik szélsőséges eset a jégeső, amikor a 

meleg, nagy nedvességtartalmú levegő olyan hirtelen száll föl és hűl le hirtelen 

fagypont alá, hogy a nagy magasságban a víz már nem pára vagy vízcsepp, 

hanem jégdarabok formájában válik ki, és esik le. 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mennyi vizet képes magában tartani  

a levegő anélkül, hogy megindulna a felhő vagy ködképződés. 

 

°C -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

g/m³ 2,3 3,4 4,8 6,8 9,4 12,8 17,3 23,0 30,4 
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 A földfelszínen 30°C-os levegő, ami 17,3 g/m³ vizet tartalmaz felfelé  

 áramlik. Hány méteres magasságban indul meg a felhőképződés? 

 

A feladat megoldásához gyűjtsd össze a következő feladatban 

szereplő felsorolásból a megoldáshoz szükséges lényeges 

információkat! 

  

 Melyik a lényeges, és melyik a lényegtelen? Írd be a megfelelő  

 
oszlopba az előző számítási feladat megoldásához szükséges 

szövegrészlet számát! 

 1. A felszállás sebességétől, a levegő nedvességtartalmától függően a  

 felhőképződés lehet gyors és lassú 

 2. 0 százalékos a teljesen száraz levegő, amelyben gyakorlatilag  

 nincsenek víz-molekulák. 

3.  3. 100 százalékos vízgőztartalomról akkor beszélünk, ha a levegő az  

4.  adott hőmérsékleten már nem képes több vizet tárolni 

5.  4. A levegő nedvességtartalma állandóan változik, s általában  

6.  százalékban szokták megadni 

7.  5. A felszálló levegő a felhőképződés megindulása után 100  

8.  méterenként már csak fél fokot hűl tovább. 

9.  6. Ha egy 100 százalékos vízgőztartalmú levegő lehűl, akkor a benne  

10.  lévő víz pára formájában kicsapódik 

11.  7. A felfelé szálló levegő 100 méterenként 1°C-ot hűl. 

12.  8. Ha a felfelé szálló levegő eléri az adott hőmérséklethez tartozó  

13.  telítettségi értékét, akkor megindul a felhőképződés. 

14.  9. A lehulló csapadék 0°C felett esőként érkezik a földfelszínre. 

15.   
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Lényeges elem Nem lényeges elem 

  

  

  

  

  

 

 

 

 Ezután már minden információ a birtokodban van, hogy  

 kiszámold, mekkora magasságban indul meg a felhőképződés. 


