
Az éghajlat és a Föld éghajlati övei

Az éghajlat az időjárási elemek sokéves átlaga, nagy területen.
Az  éghajlat  tehát,  az  időjárástól  eltérően  a  hőmérséklet,  a  szelek  és  a

csapadékmennyiség közepes állapotát jelenti, a Föld egy bizonyos övezetében, hosszabb
időn át figyelve.

Földünk gömb alakja miatt a napsugarak az Egyenlítőt és környékét melegítik fel
legjobban,  mert  ide  egyenesen,  pontosabban merőlegesen  érkeznek  a  napsugarak.  Az
Északi-  és  Déli-sark  felé  haladva  egyre  alacsonyabb  a  levegő  hőmérséklete,  mert  a
napsugarak beesési szöge is kisebb.

A Föld tengely körüli forgása miatt, a hőmérsékletnek napi ingása is van: nappal
felmelegszik, éjszaka lehűl a hőmérséklet. Az éghajlattól  függ a növény- és állatvilág
elterjedése, de nagyban befolyásolja az ember életét és tevékenységét is.

Az éghajlati övek
Földünkön öt nagy hőmérsékleti öv van:

o egy forró éghajlati öv, a Ráktérítő és Baktérítő között
o két mérsékelt éghajlati öv, a térítők és a sarkkörök között
o két hideg éghajlati öv, az Északi sarkkörtől É-ra és a Déli sarkkörtől D-re

      A forró éghajlati öv több éghajlattípust foglal magába.
Az egyenlítői éghajlati öv: a hőmérséklet egész évben 25°C feletti, sok eső esik,

és szélcsend uralkodik.
Átmeneti (szubekvatoriális) éghajlat: két évszak van, esős nyár a szélcsend miatt,

és száraz tél, amikor a passzát szél fúj.
Nedves  trópusi  (monszun)  éghajlat: esős  nyár,  amikor  az  óceán  felől  fújó

monszun szél sok csapadékot hoz, és száraz tél.
Száraz trópusi éghajlat: a térítőknél a passzát szél fúj, száraz sivatagok alakultak

ki, forró nappalokkal és nagyon lehűlő éjszakákkal.
      A  mérsékelt  éghajlati  övek:  a  forró  övtől  É-ra  és  D-re  a  30°-60°-os

szélességek  között  húzódik.  Négy  évszak  van,  nyugati  szél  és  kedvező  hőmérséklet
jellemzi.Több éghajlat-típusra osztjuk. 

Szubtrópusi / mediterrán: 15°C, meleg száraz nyár és enyhe esős tél jellemzi.
Mérsékelt: 10°C,  a  csapadékmennyiség  egyre  kevesebb,  ahogy  távolodunk  az
óceántól.
      A hideg éghajlati övek: a 60°-90° É-i és D-i földrajzi szélesség között találjuk.

Az évi átlaghőmérséklet 0°C alatt van, sarki szelek fújnak, a csapadék hó formájában hull.
Itt is több éghajlat-típust találunk.

Sarkköri (szubpoláris): a nyár rövid, a kevés csapadék inkább hó formájában hull.
Sarki (poláris): itt sarki nappalok és éjszakák jellemzőek. Ez azt jelenti, hogy a Nap

pár hónapig nem kel fel (sarki éjszaka), és nem nyugszik le (sarki nappal). Viharos szelek
fújnak. 


