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METEOROLÓGIA
A természettudományok egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legösszetettebb területe. 
Izgalmas, mert megértjük, hogyan alakul ki és „honnan fúj” a szél, milyen jelenségek 

okoznak jó vagy rossz időt. Tudomásul vesszük, hogy mindez nagymértékben befolyásol-
ja a repülést, és adott esetben veszélyt jelenthet.

A levegő állandóan mozgásban lévő, adatok nélkül kiszámíthatatlan, megfoghatatlan 
közeg – és itt kezdődnek a gondok. Tökéletes időjárás-előrejelzés, mint ismeretes, nincs; 
nap mint nap megtapasztaljuk a meteor által jósolt és a tényleges időjárás közötti kü-
lönbségeket.

1. A SZÉL

1.1. Kinek mi az erős szél?

A növendékek sokszor felteszik a kér-
dést: „Milyen erősségű szélben lehet még 
repülni?”

Tény, hogy minden a széltől függ, de in-
kább az egyenletességétől, mint az erejétől. 
Jobb a 25 kilométer/órás, de egyenletes 
szél, mint mondjuk az 5 és 15 kilométer/
óra között hirtelen váltakozó intenzitású. 
Bár utóbbinál alacsonyabb a legnagyobb 
mért sebesség (15 kilométer/óra), a széllö-
kések turbulenciát okoznak.

Figyelembe kell venni olyan tényezőket 
is, mint a pilóta gyakorlottsága és „hajla-
mai”. Egy minden hájjal megkent pilóta 
turbulens körülmények között is elboldo-
gul, főleg versenyen. Van, aki erős szélben 
szeret repülni, kimondottan jólesik neki, 
ha jól megdobálja a turbulencia. Egyesek 
a rázós helyzeteket értékelik, mások nem 
kívánják „felrázatni magukat”.

A tanulási folyamat és az alkalmazott 
reptechnikák szempontjából meghatáro-
zók a földrajzi-meteorológiai körülmények. 
Más az Atlanti-óceán vagy a Földközi-ten-
ger partvidékén repülni, és megint más a 
Pireneusokban, az Alpokban vagy az An-
dokban.

A tenger felől fújó szél, azaz a tengeri szél erőssége gyakran 20–30 kilométer/óra. Ez 
önmagában nem okoz gondot, mivel ez a szél egyenletes, lamináris, lévén, hogy nem üt-
közik akadályba. Amikor a szárazföld felől fúj a szél a tengerparton, már egészen más a 
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helyzet. A szél ilyenkor házak, hegyek, erdők által képezett akadályokba ütközik, rotorok, 
légörvények képződnek. Ilyenkor 15 kilométer/óra lehet bőven sok.

A szárazföld belsejében ugyanez történik. A topográfiától függ minden. Nagy kiterje-
désű sík terület fölött nagyjából olyan feltételek között repülhetünk, mint tengerparton 
(feltéve, hogy nincs termikképződés). A széliránynak nincs különösebb jelentősége, a szél 
– ha nem állnak útjában tereptárgyak – lamináris. Sík, de kevésbé homogén területen 
– hegyek, folyók stb. közelsége miatt – már számítanunk kell turbulenciára, különösen az 
alsóbb légrétegekben.

És mit szóljon az, aki eleve „szeles” helyre született? Vagy alkalmazkodik a körülmények-
hez, vagy nem repül. Sok választása nem lévén, számára az erős szél válik „normálissá”.

Hogy kinek mi a legnagyobb szélerősség, alapvetően attól függ, hogy jellemzően mi-
lyen földrajzi-meteorológiai viszonyok között repül. 

Valamennyinek van előnye és hátránya egyaránt. Ha a pilótának bőven kijut az erős 
szélből, valószínűleg bármilyen helyszínhez jól alkalmazkodik majd, szélcsendben viszont 
gondot jelenthet számára az ernyő felhúzása vagy a végsiklás kivitelezése. Az erős, de 
lamináris tengeri szélhez szokott pilóta számára zavaróak a termikus, turbulens körülmé-
nyek. Aki pedig általában „szárazföldi” viszonyok között repül, kezdetben erősnek érzi a 
tengeri szelet, de idővel kellemesnek találja majd az egyenletességét. Mint minden, ez is 
relatív.

Az eltérő körülmények különböző technikák fejlesztésére alkalmasak. A legjobb ter-
mészetesen az, ha minél változatosabb helyszíneken, más és más körülmények között, 
más és más technikákat elsajátítva és alkalmazva repülünk. 

Tehát: repüljünk minél változatosabb helyszíneken!
Gyorsabban és nagyobb mértékben fejlődik az a pilóta, aki különböző helyszíneken 

(akár külföldön) repül, mint aki ragaszkodik jól megszokott hétvégi placcához. Az új 
helyszínen új kérdésekre keresi a választ, addig számára ismeretlen helyzeteket elemez, új 
élmények részese lehet. Közben csiszolja a reptechnikáját, és egyre tapasztaltabbá válik.

Mindehhez nem feltétlenül szükséges sokórás pilótának lenni. Részben a motornak 
köszönhetően már a kezdettől fogva új tájakat, vidékeket fedezhetünk fel. Minden alka-
lommal ugyanúgy fogjunk hozzá: ha nem ismerjük a helyszínt, vagy kétségeink vannak 
a körülményeket illetően, érdeklődjünk a helyi pilótáknál vagy egy közeli repülőklubban. 
Kérhetjük egy oktató tanácsát, segítségét, boldogan szán majd néhány órát az adott 
körülmények között leginkább megfelelő technikák bemutatására, ezzel pedig már „jól 

jártunk”. Időről időre újra növendéknek lenni, ez a tudásszint és a rutin fejlesztésének 
legjobb módszere. Ezáltal egyre biztonságosabban, és ezáltal egyre szabadabban fogunk 
repülni.

Mindez talán túlságosan „filozofikusan” hangzik. Hogy az elmélet gyakorlattá váljon, 
mélyedjünk el ebben a fejezetben. Fontos, hogy megértsük a szél „viselkedését”, a repülő-
szerkezetre gyakorolt hatását – így helyesen cselekszünk majd az „éles” helyzetekben.

1.2. A turbulencia

A levegő – a vízhez hasonlóan – úgy viselkedik, mint a folyadék: 
áramlik. Ha bármilyen akadályba ütközik, próbálja annak alakját kö-
vetni, végül megkerüli. Az akadály mögött légörvény keletkezik: ez a 
rotor.

Figyeljük meg, hogyan örvénylik a patak vize egy útjába kerülő szikla 
körül, és megértjük, hogyan viselkedik a levegő, ha akadályba ütközik.

A légáramlás alapvetően kétféle lehet:
lamináris:
nem áll akadály a légáramlás útjában; a légrétegek – mintha egymásra „helyezték” vol-

na őket – azonos irányba, azonos sebességgel haladnak.
turbulens:
a légrétegek elhelyezkedése „rendezetlen”, különböző irányba, különböző sebességgel 

haladnak.Az akadály szempontjából két zónát különböztetünk meg:
szél felőli oldal (luv) – az akadály előtti zóna, ahol a légmozgás akár lamináris is lehet
leáramlási oldal (lee oldal) – az akadály mögötti zóna, ahol a lég-

mozgás turbulens.

1.2.1. Akadály által keltett turbulencia

Minden akadály lee oldalán turbulens zóna található. A zóna kiter-
jedése és turbulenciájának mértéke számos tényezőtől függ. Például 
enyhe lejtésű domboldal mentén a légáramlás többé-kevésbé laminá-
ris, míg egy meredek szirt aljánál és közvetlenül a csúcsa mögött tur-
bulens.

Általánosságban elmondható, hogy légörvény akkor alakul ki, ha az 
akadály körvonalában erőteljes szöglet vagy éles törés van.
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Minél magasabb egy akadály, annál nagyobb a turbulens zóna, és minél erősebb a szél, 
annál intenzívebb a turbulencia, és annál nagyobb légtömeget befolyásol.

Sose feledjük a következő alapszabályt: az akadály mögötti turbulencia kiterjedése az 
akadály magasságának négyszerese-nyolcszorosa lehet. Így egy 100 méteres akadály lee 
oldalán 800 méter kiterjedésű turbulencia alakulhat ki.

1.2.2. Szélnyírás

A jelenséget két különböző irányba és/vagy sebességgel mozgó – akár lamináris – lég-
tömeg súrlódása generálja. A két légréteg érintkezésénél alakul ki a szélnyírás.

Ha két vízszintes irányban mozgó légtömeg találkozik egy bizonyos ma-
gasságban, a súrlódás iránya is vízszintes; például északi irányú völgyszél 
és déli irányú meteorológiai szél találkozásánál.

A szélnyírás iránya lehet függőleges is. Függőleges irányú szélnyírással 
találkozhatunk egyebek közt a termikek közelében, ahol a felszálló légtö-
meget szinte „beburkolja” a leszálló légtömeg.

A szélnyírásos zónák kiterjedése, intenzitása és az ernyőre gyakorolt ha-
tása lehet szinte jelentéktelen és rendkívül erőteljes – plusz a kettő közötti 
számtalan átmenet.

A turbulenciát és a szélnyírást – mint jelenséget – meg kell értenünk. Ne féljünk tőlük. 
Tekintsük mindkettőt annak, ami: a légáramlás irány- és intenzitásbeli változásainak. Fo-
gadjuk el, hogy a szél mindig valamilyen mértékű turbulenciával jár.

SZÉLNYÍRÁS (WIND SHEAR):
Rotor, lee oldal, áramláskonvergencia, porördög: ezek a turbulencia különböző formái. A szélnyí-
rás könnyen lehet elég erős ahhoz, hogy egy siklóernyő a normál „repülési doménium”-ból hirte-
len szokatlan helyzetbe kerüljön. A megoldás az, ha számítunk rá és tudjuk, hogyan oldjuk meg 
az így bekövetkezett csukást, átesést vagy „swing”-et.

MEGFIGYELNI ÉS ELKÉPZELNI
A levegő láthatatlan, de mozgása különféle jegyekből kikövetkeztethető. Ha odafigyelünk a víz-
felület fodrozódására, a felhők kialakulására és mozgására, a füst dőlési irányára, a növényzet 
lengedezésére, összeáll a kép, és egy kis tapasztalattal képesek leszünk „látni a levegőt”.

1.2.3. A súrlódási turbulencia

A levegőben haladó repülőeszköz is kialakítja a maga lee 
oldalát, azaz turbulens zónáját. (Ez a zóna természetesen 
függ a repülőeszköz formájától, felületétől és sebességétől. 
Mint ahogy – visszatérve a „vizes” párhuzamhoz – egy 100 
köbcentis motorral ellátott csónak sem ugyanakkora hul-
lámot kelt, mint egy 200 lóerőssel szerelt.)

Felszállásnál tehát ne kövessük közvetlenül az előttünk 
indulót, hagyjunk legalább fél perc szünetet. Repülés köz-
ben se menjünk közvetlenül a másik gép mögé (elé pedig 
több más okból se). Jobb, ha fölötte, alatta vagy mellette 
repülünk – utóbbi két esetben a másik pilóta is szemmel 
tarthat minket.

Előfordulhat az is, hogy saját turbulenciánkba repülünk. 
Szűk 360 fokos fordulónál – ha nagy gázt adunk, hogy ne 
veszítsünk magasságot – a manőver végére az általunk 
keltett légörvénybe kerülhetünk.

A légcsavar szele felerősíti a turbulenciát, olyannyira, 
hogy nagyobb örvényt kavar, mint maguk a szárnyvégek. 
Legyünk óvatosak, ha több motoros ernyős repül a köze-
lünkben!

1.3. A széllökés (gust)

A széllökés váratlanul, egyetlen pillanat alatt kibillentheti a légi járművel az egyensúly-
ból.

Ekkor a légi jármű állásszöge és sebessége a széllökés irányától és intenzitásától (sebes-
ségétől) függően változik.

1.3.1. Általános tudnivalók

Ejtsünk néhány szót a széllökésekről és a légi járműre gyakorolt hatásukról, a négy „fő” 
irány szerint: felfelé, lefelé, szemből és hátulról. (Itt nem térünk ki az egyidejűleg két vagy 
több irányból érkező lökésekre.)
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Hogy a széllökést – mint jelenséget – megértsük, egyszerűen bontsuk a relatív két rész-
re: vízszintes és függőleges sebességre. A széllökéstől függően ez a sebesség adódik hozzá 
a légi jármű talajhoz viszonyított haladási sebességéhez, illetve „jön le” belőle. Így például 
egy szemből érkező széllökés növeli a levegő sebességét és csökkenti az ernyő állásszö-
gét. 

1.3.2. Hogyan reagáljunk?

Mint a fentiekből is kitűnik, a széllökések különböző ösztö-
nös reakciókat válthatnak ki: fékezés, ha az állásszög csökken, 
gyorsítás, ha az állásszög nő stb. Mindezt tökéletesen, a meg-
felelő pillanatban kell kiviteleznünk, ellenkező esetben „ráse-
gítünk” az ernyő helytelen irányba való elmozdulására.

A legjobb, ha nem teszünk semmit!
Tartsuk a fékeket a legbiztonságosabb és legstabilabb hely-

zetben, a minimális merülés és a legjobb siklás vagy a maxi-
mális sebesség között. Egyszerűbben fogalmazva: kissé fékez-
ve repüljünk, így stabilabb lesz az ernyő.

Két okunk is van rá:
Ha „távol tartjuk magunkat” a sebességhatároktól (maxi-

mális és átesési sebesség), kisebb az esélye, hogy valamelyik 
szélsőségbe esünk. Ráadásul ebben a helyzetben azonnal „le 
tudjuk reagálni” a levegő sebességének növekedést vagy csök-

kenését. Röviden: ez a pozíció biztosítja az ernyő 
legjobb „viselkedését” és stabilitását.

A jelenlegi siklóernyők nagyon jól stabilizálják 
magukat. Egy tapasztalt pilóta természetesen tud-
ja, hogyan reagáljon – nyilván precízen, a szükséges 
mértékben fékez, nem korrigálja túl a légmozgáso-

kat, ami azt jelentené, hogy a másik végletbe esik. A legbiztonságosabb megoldás az, ha 
nem szólunk bele, hagyjuk az ernyőt, hogy tegyd a dolgát. Ha pedig nagyon heves a tánc, 
irány a föld, amíg még kontrollálni tudjuk repülőszerkezetünket. Ahogy mondani szokás: 
jobb a földről a levegőbe kívánkozni, mint fordítva.

1.3.3. Fohász a motorhoz

Hátimotorozásban a fékek mellett további lehetőségünk van a repülőszerkezet irányí-
tására: a gáz. Eszköz a pilóta számára, amellyel bizonyos korrekciókat végezhet.

A gázt az adott szituációnak megfelelően adagolhatjuk: merülésnél ráadjuk, emelke-
désnél levesszük. Ezeket a technikákat akkor alkalmazzuk, ha röppályánk változása je-
lentős. A motor abban tud a leginkább segíteni, hogy az ernyő előrelövését csillapítsuk. 
A motor, illetve az azzal járó súlynövekedés már önmagában nagyobb felhajtóerőt igé-
nyel, ami nagyobb felületi terhelést is jelent. A nagyobb terhelésnek köszönhetően pedig 
az ernyő stabilabb: jobban ellenáll a turbulenciának.

2. A VÍZCIKLUS
Hogyan keletkezik ez a sokszor olyan viharos, erős szél? Honnan „jön”?   

FELHŐ

A lehülő levegő-
ből a nedvesség  
visszatér a földre

A Nap hatására 
felszálló légtömeg
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Minden a napból és csodálatos energiájából fakad. 
Mielőtt közelebbről tanulmányoznánk a lokális szeleket, tekintsük át a vízciklus mű-

ködését.
A nap sugarai mindent átmelegítenek: a kontinenseket éppúgy, mint az óceánokat. 

A hőmérséklet növekedésével a nedvességgel teli légtömegek elhagyják a földet vagy a 
tengert, és felfelé szállnak. A kondenzáció eredményeképpen alakulnak ki a felhők. A le-
vegő odafent lehűl, a benne levő nedvesség kicsapódik és eső formájában „tér vissza” a 
földre. Az eső táplálja a patakokat, folyókat és folyamokat, melyek visszaszállítják a vizet 
a tengerekbe, és a ciklus elölről kezdődik.

3. A SZELEK
Praktikus okokból a szelek két „fajtáját” különböztetjük meg.

Meteorológiai szél
Nagyobb területeket, illetve kontinenseket érint. A nagy magasságban jelentkező nyo-

máskülönbség hatására alakul ki.

Termikus szél
Helyi, azaz lokális jellegű, a napsütés és a talaj menti hőmérséklet-különbségek hatásá-

ra alakul ki. Így „születik” a tengeri, a lejtő- és a völgyszél.
A lokális szelek iránya adott esetben ellentétes lehet a meteorológiai szél irányával.
Mindenekelőtt néhány alapvető szabály a légkörrel kapcsolatosan:
Az adott légtömeg sűrűségét a légtömeg adott térfogaton belüli súlya határozza meg.; 

a standard érték 1,225 kg/m3.
Minél melegebb a légtömeg, annál könnyebb. Sűrűsége kisebb, ezáltal felemelkedik.
Minél melegebb a légtömeg, annál nagyobb a kiterjedése. Ezt a jelenséget figyelhetjük 

meg például a műanyag kannáknál is: hőségben felfúvódnak.
A kondukció (hővezetés) a hő továbbterjedése a molekulák között.
A konvekció ennek a hőnek a felfelé áramlása.
A turbulencia kompenzálja és összekeveri („egyensúlyba hozza”) a különböző hőmér-

sékletű és karakterisztikájú légtömegeket.

3.1. A tengeri szél

A legegyszerűbb példa a termikus szelekre a tengeri szél.
Tételezzük fel, hogy napkeltekor a talaj (homok) hőmérséklete 

ugyanakkora, mint a vízé, azaz 16 °C. A nap a vizet és a homokot is 
melegíti. A két anyag hőfelvétele eltérő, mint ahogy különböző mér-
tékben verik vissza, illetve oszlatják el magukban a hőt (albedo). A víz 
mélyebb rétegeiben is raktározza ezt a hőt, míg a homok csak egy vé-
kony felszíni rétegben. Ennek megfelelően délelőtt 10 órára a víz hő-
mérséklete csak 1–2 °C-ot emelkedik, míg a homoké 16 °C-ról 20 °C-ra 
nő. Minél magasabban jár a nap, annál nagyobb lesz a talaj és a víz 
közötti hőmérséklet-különbség. A homokkal érintkező légtömeg egyre 
melegebb lesz, és a talajtól fokozatosan „elszakadva” emelkedni kezd. 
Ez a folyamat a konvekció.

A felszálló meleg levegő helyébe a tenger felől hidegebb légtömeg 
tódul be. A talajjal kapcsolatba kerülve a kondukció, azaz a hővezetés 
révén egyre melegebbé válik, majd ugyancsak emelkedni kezd. Helyébe 
ismét hűvösebb légtömeg áramlik a tenger felől, és minden kezdődik 
elölről. Így alakul ki a tengeri szél.

Ez a helyzet ideális körülményeket biztosít a repüléshez: a szél la-
mináris; mivel semmilyen akadályba nem ütközik, egyenletesen érke-
zik a tenger felől a part fölé. Csak 
ritkán erősebb 35 kilométer/órá-
nál. A tengeri szél értelemszerűen 
napközben fúj – az ellentétes je-
lenség, a parti szél éjszaka alakul 
ki, amikor a kontinens hőmérsék-
lete alacsonyabb az óceánénál.

De mi történik a továbbiak-
ban azzal a légtömeggel, amely 
felmelegedett, majd felszállt? Mit 
„csinál”, miután „felért”? Ahogy 
a levegő emelkedik, az egyre ala-
csonyabb nyomás következtében 
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folyamatosan hűl. A sűrűség csökkenésével a molekulák egyre távolodnak egymástól, 
elektronjaik kevesebbszer ütköznek, ami mérsékli mozgásukat (az úgynevezett Brownian-
mozgásokat). Azonban a turbulenia hatására szintén csökken a hőmérsékletük, ami a 
felemelkedő és annak környezetében lévő légrétegek „keveredését” idézi elő. Végül ez a 
felemelkedő légtömeg hidegebb lesz, mint amelyiknek a helyére érkezett, így süllyedni 
kezd, pontosan a tenger fölé. Ezzel a ciklus – amit konvekciónak nevezünk – véget ér. 
Mint láthattuk, a tenger felől a part fölé érkező levegő egy bizonyos magasság elérése 
után „visszatér” a tenger fölé. A parti szél elnyomhatja a meteorológiai szelet, de adott 
esetben fokozhatja is annak hatását.

Az albedo
Az albedo az a fénymennyiség (hő), amit az adott test visszaver. A homok hőmérsék-

lete – mint az előzőekből kiderült – nagyon gyorsan emelkedik. Ha egy kicsit mélyebbre 
ásunk, hamarosan (kb. 20 centiméterrel a felszín alatt) olyan homokot találunk, ami hi-
deg. Ez azt jelrnti, hogy a homok albedója jelentős.

Általánosságban elmondható, hogy a világos és szilárd felületek (homok, szikla) hő-
mérséklete gyorsan emelkedik, de visszaverik a fényt (lásd a déli országok jellegzetes fe-
hér házai). A sötét és nedves felületek (víz, erdő) jóval mélyebben raktározzák el a hőt, 
ezért lassabban melegednek fel és lassabban is hűlnek le. A gyorsan felmelegedő felüle-
tek viszont gyorsabban is hűlnek le, ha a nap már kevésbé süti őket. A konvekció tehát 
„megfordul”, bár ez a jelenség jóval kevésbé intenzív, mint az, ami a napsütés hatására 
történik.

3.2. A völgyszél

A felkelő nap sugarai a hegyek keleti lejtőjét érik. A me-
leg légbuborékok emelkedni kezdenek, így a lejtő alján egy-
fajta vákuumot hoznak létre. Kialakul a lejtőszél, miközben 
a felemelkedő meleg levegő helyére – a lejtő aljába – hideg 
áramlik. Ez a völgyszél.

Déltájban a nap a hegy mindkét oldalát, a keletit és a 
nyugatit is süti. A lejtőszél a völgy mindkét oldaláról, a völgy 
mélyéből érkező hűvösebb levegőből „táplálkozik”. A völgy-

szél pedig egyre erősebben fúj, egyre nagyobb területről „szívja magába” a levegőt. Dél-
után több órán keresztül ez a völgyszél fúj.

Mikor a nap már csak a hegy nyugati lejtőjét melegíti, a völgyszél elveszti erejét. A leve-
gő fokozatosan ereszkedik a keleti, majd a nyugati lejtő fölé. Ez a leszálló völgyszél.

Mint már említettük, a völgyszél nincs közvetlen kapcsolatban a meteorológiai széllel. 
Előfordulhat, hogy egy kelet-nyugati fekvésű völgyben, melynek lejtői északra és délre 
néznek, a lokális szél a völgy északi oldaláról táplálkozik, míg a csúcs fölött a meteoroló-
giai szél nyugatról fúj.

A klasszikus hegyi repülés „menetrendje” a következőképpen néz ki:
Délelőtt a keleti oldalon várjuk a lejtőszél feltámadását, és erről az oldalról startolunk. 

Kora délután, ha a lokális szél nem túl erős, a völgy mindkét oldalán repülhetünk. 16–17 
óra körül a feltételek kedvezőbbek a nyugati oldalon; késő délután tehát innen szállunk 
fel.

A földrajzi szélességtől, az évszaktól és a völgy tagoltságától függően a lejtőn, a völgy 
alján és a körülötte lévő sík területen mért hőmérséklet jelentősen eltérhet. Ennek követ-
keztében a völgyszelek felerősödhetnek, veszíthetnek intenzitásukból, illetve ellentétes 
irányúak lehetnek. A levegőáramlás útja tehát nagyon változatos lehet. Az alapvető szél-
minták ismeretében vegyük számba – napszak és földrajzi körülmények függvényében 
– az összes lehetőséget: repülés közben milyen irányú és erősségű szélre számíthatunk, és 
azt hogyan befolyásolja a meteorológiai szél a különböző magasságokon.

4. A FELSZÁLLÓ LÉGÁRAMLATOK
Minden légmozgás – függetlenül attól, hogy meteorológiai vagy lo-

kális szél – felszálló légáramlatokat hozhat létre, melyek segítik a leve-
gőben maradást, az emelkedést és a siklást.

A felszálló légáramlatok két fajtáját különböztetjük meg: a dinami-
kust és a termikust.

4.1. Dinamikus emelés

Akkor alakul ki, ha a szél akadályba ütközik. A szél „kénytelen” fel-
emelkedni, hogy kikerülje az útjában álló „objektumot”. 

A dinamikus felszálló légáramlatot a hegygerinccel párhuzamos hul-
lámhoz lehet hasonlítani, melyben az emelés a gerinc előtt és fölött éri 
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el a maximumot. A gerinc előtt-fölött ide-oda nyolcasozva ingyen maradhatunk oda-
fent.

A jelenség a lejtő felől érkező szél sebességének horizontális és vertikális vektorokra 
való bontásával válik érthetővé. Ha a vertikális sebesség megegyezik az ernyő merülési 
sebességével, órákon át változatlan magasságon repülhetünk – ez a lejtőzés (soaring).

Ilyen körülmények közt az alábbi néhány technikai és biztonsági szabályt érdemes be-
tartani:

Maradjuk a gerinc előtt, ahol a legerősebb az emelés.
Ne távolodjunk el nagyon a gerinctől, mert kikerülhetünk az emelőtérből, és motor 

nélkül hamar elveszítjük magasságunkat
Mindig a lejtőtől „kifelé”, és ne a lejtővel szemben forduljunk.
Ne menjünk közel a meredek szirtekhez, mert ezek körül rendszerint rotorokra számít-

hatunk.
Ne repüljünk át a hegygerinc túloldalára, azaz a lee oldalra.
Vigyázzunk a többi pilótára, hiszen mindannyian nagyjából azonos magasságon repü-

lünk. Tartsuk be a szabályokat, különösen az elsőbbségadásra vonatkozót; mindig annak 
a pilótának van elsőbbsége, amelyiknek jobb kézre esik a lejtő.

4.2. Termikus emelés

A termikus tevékenységről már volt szó a tengeri szél kapcsán. Legin-
kább az eltérő hővisszaverő képességű felületetek közötti hőmérséklet-
különbség az, ami kiváltja a felszálló légáramlatok, a termikek kialakulá-
sát. 

A felszálló légáramlat alakja változatos: lehet buborék vagy oszlop for-
májú, erőteljes és keskeny, vagy éppen nagy kiterjedésű.

Ha vízszintes síkban készítenénk metszetet egy termikről, azt látnánk, 
hogy a külső részén leszálló légáramlat van, majd szinte átmenet nélkül 
következik a feláramlás, ami a termik középpontjához, azaz a maghoz 
közeledve folyamatosan nő. Valahogy úgy, mint amikor az öntözőslagot 
függőlegesen felfelé tartjuk és hagyjuk, hogy bő sugárban dőljön belőle a 
víz. A szökőkútszerűen felbugyogó víz a saját falán csorog vissza. Termikus 
körülmények között számítanunk kell a turbulenciára, amit az ellentétes 
irányú és változó intenzitású légáramlatok keltenek. Amikor a vario hir-

Repülés termikes időben

telen magasságcsökkenést jelez, lehet, 
hogy emelés következik; a fel-, illetve a 
lefelé mozgó légáramlat közötti határ 
szélessége változó.

A termik gomolyfelhőben, azaz 
cumulusban is végződhet – ez azon-
ban messze nem törvényszerű. Függ a 
légtömeg minőségétől, stabilitásától 
vagy instabilitásától, a harmatponttól, 
a különböző légrétegek sűrűségétől stb. 
Mindezekről jelentős szakirodalom áll 
rendelkezésre.

5. BÁRHOL REPÜLHETÜNK?

Repülhetünk-e motoros ernyővel bárhol, bármikor?
Az ésszerűség határain belül igen; a lényeg, hogy véletlenül se zavarjunk másokat. Fe-

lejthetetlen élmény lehet télen, a tengerpart kihalt strandja fölött sirályként játszadozni a 
tengeri széllel (természetesen a szabályokat betartva) – ugyanez augusztusban, a zsúfolt 
parton felelőtlenség és lelkiismeretlenség volna.

Hegyvidéken repülve kerüljük a völgyek mélyét, mivel a motorzajt csak felerősíti a 
visszhang. Repüljünk magasan, hogy senkit ne zavarjuk – ráadásul csodálatos látványban 
lehet részünk. És ha már magaslatok közelében vagyunk, miért ne próbálnánk ki a motor-
mentes siklóernyőzés nyújtotta előnyöket, úgymint kormányozhatóság, fenséges tájkép, 
szabadságérzet – mindez a természet erőire hagyatkozva? 

Ha már a termiknél tartunk: a hátimotor kiváló eszköz az emelések kiaknázására. Mo-
torral felmegyünk 300 méterre, leállítjuk, és megkeressünk a felszálló légáramlatokat. Ha 
sikerül, a széllel játszva élvezhetjük a repülést. Ha megunjuk vagy megszűnik a termik-
képződés (vagy nem találunk emelést), újraindítjuk a motort és visszatérünk oda, ahol 
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az autónkat hagytuk; esetleg 100 méterről motorral repülhetünk tovább. Ez a termikelés 
gyakorlásának hatékony „öntevékeny” módja. 

Igaz viszont az is, hogy a keret és a 25 kilós súly a hátunkon nemigen segíti a szabad 
repülést. Tompábban érzékeljük a légtömegek mozgását és az ernyő reakcióit, a beülő ke-
vésbé támaszt – egyszerűen kevésbé vagyunk a géppel egy test, mint a gyalogernyőnél, az 
irányítás gyakorlatilag a fékekre korlátozódik. Termikus körülmények közt lehet repülni, 
sőt, motorral az ernyő állásszögét is befolyásolhatjuk, ami nem csak a termikbe való be-
repülést könnyíti meg, hanem egyes szélsőséges helyzetekre is megoldás lehet – de valljuk 
be, az ilyen technikákhoz már kell egy jó adag tapasztalat.

6. A FELHŐK
Ismerkedjünk meg a felhőkkel! Fedezzük fel a felhők és az időjárás, ezáltal a repülési 

körülmények közötti összefüggéseket. Mindez nemcsak fontos, de nagyon érdekes is.
És a legfontosabb: sose feledkezzünk meg róla, mekkora veszélyt jelent egy bizonyos 

felhőfajta, a Cumulonimbus, magyarul zivatarfelhő.

6.1 A Cumulus (gomolyfelhő)

Vízszintes alapú, fehér, gyakran elszigetelt felhő, alakja a karfioléra emlékeztet.
Nagyon gyakran kisebb vagy nagyobb termikus emelések jelenlétére utal. Színe fehér, 

bár szürkének is tűnhet, például fénnyel szemben vagy más felhők árnyékában. A felhő-
alap rendszerint 1500–2000 méter tengerszint feletti magasságon van, de lehet 500 mé-
teren, illetve 6000 méteren is. Míg a Cumulus aktív, egyre inkább piramis formát vesz fel. 
Ahogy a csúcsa vékonyodik, az alapja egyre sötétebbé válik, csúcsa erőteljesen megemel-
kedik  – és ezzel a felhő már nem cumulus, hanem Cumulus congestus, később Cumulus 
castellanus.

6.2. A Cumulonimbus

A Cumulonimbus, azaz a Cb a Cumulus congestusból alakul ki. Tornyai több kilométer 
magasak is lehetnek, egészen a tropopauzáig emelkedhetnek, amely 10 és 15 kilométeres 
magasság között helyezkedik el, földrajzi szélességtől és évszaktól függően. Ebben a ma-
gasságban formája az üllőére emlékeztet. A Cb zivatart, záport, akár jégesőt is jelent. 

Cumulus congestus Cumulonimbus utasszállítóból
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A Cb legnagyobb veszélye az, hogy több mint 30 kilométeres körzetben közvetlen ha-
tással van az időjárásra: óriási légtömegeket vonva maga és központja felé, gyakorlatilag 
„önfenntartó”.

Központjától jó néhány kilométerre is megtapasztalhatjuk a 40 kilométer/órás szél lö-
késeit, melyek komoly vízszintes és függőleges turbulenciát okoznak. A Cb akár 20 méter/
secundumos függőleges sebességgel szívhatja magába a pilótát.

Ezt a kalandot túlélni pedig szinte csodaszámba megy: nulla látás, jóval 0 °C alatti hő-
mérséklet, 30 méter/secundum sebességgel felszálló légtömegek, melyek legalább ilyen 
intenzitású leszálló áramlatokkal társulnak. A nagy közforgalmi repülőgépek készek irányt 
változtatni, hogy elkerüljék a radar által jelzett Cb-t.

Ha a meteor vihart jelez és nagy felhők vannak a láthatáron, soha ne szálljunk fel, még 
akkor sem, ha a felhők tőlünk 20 kilométerre vannak. 

Ne repüljük két zivatarzóna között.
Óvakodjunk a borús időtől, mivel ún. beágyazott zivatarfelhőket takarhat („felszippan-

tott” vagy stabil front).
A Cb „önállóan” változtathatja helyét, mozoghat akár a meteorológiai széltől eltérő 

irányban is. Mindig erős széllökésekkel jár.

6.3. Felhőtípusok

Tíz fő felhőtípus létezik, melyek néha nehezen különböztethetők meg, mivel a típusok 
keveredhetnek.

Első lépésben alakjuk szerint különböztethetjük meg a felhőket: Cumulus (gomoly) és 
Stratus (réteges).

A Cumulus felhők konvekcióra utalnak, alakjuk gömbölyded, függőlegesen terjednek. 
Instabil légrétegekben találhatók meg.

A Stratus felhők függőleges kiterjedése nem jelenős; vízszintesen, rétegesen terjeszked-
nek. Stabil légkörben alakulnak ki, illetve néha kisebb konvekció kíséri őket. A Stratus 
rossz időt, akár egész napos esőt jelenthet. Alacsonyan is előfordulhat, néha leér a földig 

Második lépésben annak megfelelően csoportosíthatjuk a felhőket, hogy milyen ma-
gasságban találhatók. Három szintet különböztetünk meg.

Magas szint – általában 5–6000 méter körül, de 10 000 méter is lehet.
Elnevezésük előtagja a „cirro” szó. A felhők formáját a bennük lévő jégkristályok alakít-

ják ki. Három csoportba sorolhatók: Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc), Cirrostratus (Cs).

Középszint – 3000 és 6000 méter között.Elnevezésük előtagja az „alto” szó. Két cso-
portba sorolhatók: Altocumulus (Ac), Altostratus (As).

Alacsony szint – a földtól 3000 méterig.
Ide tartozik a Cumulus (Cu), a Stratus (St) és a Stratocumulus (Sc).
További két típus alacsony szinten kezd kialakulni, majd a magasabb szintek felé ter-

jeszkedik. Ez a két típus a Nimbostratus (Ns esőrétegfelhő) és Cumulonimbus (Cb).

St – Stratus
– egységes, vékony rétegekből áll, sokszor a 
talaj közelében terjeszkedik
– hideg- és melegfrontban (eső) fordul elő
– felhőalap: 50–150 méterrel a föld fölött, 
de földig is érhet (köd)
– a felhő vastagsága nagyjából azonos füg-
gőleges kiterjedésével.

Sc – Stratocumulus
– rétegei kiterjedtek, cumulusok összeol-
vadásából alakulhat ki
– felhőalap: 2000–3000 méter között
– nem túl vastag; függőlegesen általában 
néhány száz méter.

Stratus

Stratocumulus
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Cu – Cumulus
– éles határokkal rendelkező, vízszintes 

alapú, fehér felhők (karfiol alakú)
– felhőalap: 1000–3000 méter között
– jó termikus aktivitást jelez, siklóernyős, 

gyalogsárkányos és vitorlázórepülésre al-
kalmas
– gyakran egy elvonuló frontot követően, 

hideg zónában vagy trópusi időjárásban 
fordul elő.

Cb – Cumulonimbus
– izolált és erőteljes (vihar)felhő. Felső ré-
sze üllő formájú, alapja sötét.
– zivatar, erős turbulencia
– VESZÉLYES!
– hidegfront esetén jellemző, nyáron izo-
láltan is kialakul.
– felhőalap: 1500 méter körül, de az „üllő” 
elérheti a 6000-10 000 méteres, sőt az 
Egyenlítő körül a 15 000–20 000 méteres 
magasságot. 

Ns – Nimbostratus
– vastag, szürke, nincs kifejezett alakja
– folyamatos esőzés és rossz látás kíséri
– barátságtalan időjárás
– melegfrontban 
– felhőalap: 1500 méter körül, de a felhő 
csúcsa elérheti a 6000 métert.

Altocumulus

Nimbostratus

Altostratus

Cumulonimbus

As – Altostratus
– szürkés, egységes felhőréteg
– a nap világos koronaként jelenik meg
– szemerkélő esővel járhat
– felhőalap: körülbelül 3000 méter, a felhő 
csúcsa 5000 méter körül található
– az altostratusszal rossz idő érkezik.

Ac – Altocumulus
– szürkés fehér felhők; mintha pattogatott 
kukoricával szórták volna be az eget
– jól körülhatároltak, sokszor rendezetle-
nül helyezkednek el
– a felhőalapot nem lehet meghatározni, 
szintje instabil
– ha reggel jelennek meg, aznap viharra 
számíthatunk (különösen tavasszal és nyá-
ron)
– felhőalap: 3500–5000 méter.
Az altocumulus lenticularis lencse formájú, 
jól elhatárolható, különböző szélességű és 
vastagságú rétegekből áll. Nagy magasság-
ban, hegyek fölött erős szélre utal, ennek 
ellenére egyhelyben áll.

Altocumulus lenticularis

Cumulus
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Cs – Cirrostratus
– áttetsző, rostszerű szálas háló, nap- vagy 
holdudvarral
– felhőalap: 6000–7000 méter.

Cc – Cirrocumulus
– kicsi és nagyon magasan lévő cumulusokra 
emlékeztető, fehér „labdák” sokasága 
– gyakran cirrusszal jár együtt
– felhőalap: 7000–8000 méter között
– hidegfrontra jellemző képződmények.

Ci – Cirrus
– fehér, fényt áteresztő, rostszerű, szálas 
felhők, néha függönyszerűen összeállva
– felhőalap: 6000–8000 méter
– melegfront előtt, hidegfront után fordul-
nak elő, néha láthatóvá teszik a Jet Stream-
eket.

Cirrus

Cirrocumulus

Cirrostratus




