
A vihar szemében - eredeti szöveg 

 

 

 A hurrikánokat folyamatosan nyomon követik a műholdakról és a szárazföldről, hiszen óriási 

veszélyt jelenthetnek. Bátor pilóták időjárási műszerekkel felszerelt repülőgépeken repülnek át a 

hurrikán szemét körülvevő vad, sötét felhőkön. Ezek a repülések életbevágóan fontos információkat 

szereznek arról, hogy egy hurrikán erősödik vagy gyengül. A repülőgépeken levő hurrikánszakértők 

azt is megfigyelik, hogy a hurrikán nem készül-e irányt változtatni. Előfordult, hogy az egyenesen a 

part felé tartó hurrikán hirtelen visszafordul, s a várt katasztrófa elmaradt. Ennek azonban az 

ellenkezője is megtörténhet – és nem egy hurrikán olyan váratlanul zúdult rá a szárazföldre, hogy az 

ott élőknek alig maradt idejük felkészülni a védekezésre. 

A műholdról nézve a hurrikán óriási ködkorongnak tűnik, középen egy tiszta szemmel. A műholdak 

létfontosságúak a hurrikánok kialakulásának és nyomon követésének szempontjából.  

Trópusi ciklonok csak ott keletkeznek, ahol a tengervíz melegebb 27 0C-nál. Az Egyenlítőnél nem 

alakulnak ki, mivel ott nem hat a viharokat spirális sávokba rendező Coriolis-erő. A trópusi ciklonok 

a passzátszelekkel sodródnak, majd végül a sarok felé kanyarodnak, és a meleg tengereket elhagyva 

szétoszlanak. 

Amerikában, amikor egy hurrikán már csak 36 órányira van a szárazföldtől, a 480 km hosszú 

partszakasz mentén „hurrikánriadót” rendelnek el. Az ott élő embereknek figyelniük kell a 

„hurrikánjelzést”, ami a kitelepülésekre szólítja fel őket. A hurrikánjelzés a vihar érkezése előtt 24 

órával hangzik fel, amikor arra lehet számítani, hogy a hurrikán elér egy bizonyos partszakaszt.    

Minél közelebb van a hurrikán a parthoz, annál pontosabban előre lehet jelezni, hol fog lecsapni. A 

jelzést azonban legalább egy nappal hamarabb le kell adni, mivel több ezer ember kitelepítése 12-14 

óráig is eltarthat. Mivel ilyen korán le kell adni a jelzést, néhány óhatatlanul téves lesz. 

A hurrikánok elnevezése változatos. Azért adnak nevet nekik, hogy mindenki tudja, melyik viharról 

van szó a riadók és vészjelzések során. A neveket hatévente újra kiadják, kivéve a gyilkos 

hurrikánokét – ezeknek a neveit soha többé nem használják. Ezek közé tartozik Andrew (1982), a 

Gilbert (1987), a Hugo (1988), és a Joan (1988). 

Minden hurrikánt egy 1-től 5-ig terjedő számmal jelölnek meg, annak függvényében, hogy mennyire 

lehet pusztító. Az 5-ös fokozatú hurrikánok a legfélelmetesebbek, ezek közé tartozott a Gilbert is. 

Ezek szerencsére nagyon ritkán fordulnak elő. 

Amikor az Andrew-hurrikán 1982. augusztusában lecsapott Floridára, a 270 km/h sebességű szél 5 

méter magas viharhullámokat keltett. A vihar messze besodorta a szárazföldre a jachtokat és a 

halászhajókat. 

Az 1970-es bangladesi ciklon félmillió ember halálát okozta. Azóta több száz masszív viharbunkert 

építettek, amik képesek kiállni a viharhullámok ostromát. 

 

/szöveg forrás: Derek Elsom: Időjárás;   In.: Oroszlány, Tanulásmódszertan, 142. o./ 

 

  



A vihar szemében 

a szöveg feldolgozása: témák meghatározása; struktúrák / kulcsszavak jelölése 

 

Alkalmazott jelölések:  
A szöveg témakörei, alpontok jelölése; kulcsszavak konkrét példák; időpont; helyszín 

 

A hurrikánok nyomon követése, vizsgálata – ennek célja: 

 A hurrikánokat folyamatosan nyomon követik a a) műholdakról és a b) szárazföldről, hiszen óriási 

veszélyt jelenthetnek. Bátor pilóták időjárási műszerekkel felszerelt c) repülőgépeken repülnek át a 

hurrikán szemét körülvevő vad, sötét felhőkön. Ezek a repülések életbevágóan fontos információkat 

szereznek arról, hogy egy hurrikán a) erősödik vagy b) gyengül. A repülőgépeken levő 

hurrikánszakértők azt is megfigyelik, hogy a hurrikán nem készül-e irányt változtatni. Előfordult, 

hogy az egyenesen a part felé tartó hurrikán hirtelen visszafordul, s a várt katasztrófa elmaradt. 

Ennek azonban az ellenkezője is megtörténhet – és nem egy hurrikán olyan váratlanul zúdult rá a 

szárazföldre, hogy az ott élőknek alig maradt idejük felkészülni a védekezésre. 

Hurrikán kinézete: 

A műholdról nézve a hurrikán óriási ködkorongnak tűnik, középen egy tiszta szemmel. A 

műholdak létfontosságúak a hurrikánok kialakulásának és nyomon követésének szempontjából.  

A hurrikánok keletkezése, útvonala: 

Trópusi ciklonok csak ott keletkeznek, ahol a tengervíz melegebb 27 0C-nál. Az Egyenlítőnél nem 

alakulnak ki, mivel ott nem hat a viharokat spirális sávokba rendező Coriolis-erő. A trópusi ciklonok 

a passzátszelekkel sodródnak, majd végül a sarok felé kanyarodnak, és a meleg tengereket 

elhagyva szétoszlanak. 

Védekezőrendszer: 

Amerikában, amikor egy hurrikán már csak 36 órányira van a szárazföldtől, a 480 km hosszú 

partszakasz mentén „hurrikánriadót” rendelnek el. Az ott élő embereknek figyelniük kell a 

„hurrikánjelzést”, ami a kitelepülésekre szólítja fel őket. A hurrikánjelzés a vihar érkezése előtt 

24 órával hangzik fel, amikor arra lehet számítani, hogy a hurrikán elér egy bizonyos partszakaszt.    

Minél közelebb van a hurrikán a parthoz, annál pontosabban előre lehet jelezni, hol fog lecsapni. A 

jelzést azonban legalább egy nappal hamarabb le kell adni, mivel több ezer ember kitelepítése 12-14 

óráig is eltarthat. Mivel ilyen korán le kell adni a jelzést, néhány óhatatlanul téves lesz. 

Beazonosításuk: 

A hurrikánok elnevezése változatos. Azért adnak nevet nekik, hogy mindenki tudja, melyik viharról 

van szó a riadók és vészjelzések során. A neveket hatévente újra kiadják, kivéve a gyilkos 

hurrikánokét – ezeknek a neveit soha többé nem használják. Ezek közé tartozik Andrew (1982), a 

Gilbert (1987), a Hugo (1988), és a Joan (1988). 

Minden hurrikánt egy 1-től 5-ig terjedő számmal jelölnek meg, annak függvényében, hogy 

mennyire lehet pusztító. Az 5-ös fokozatú hurrikánok a legfélelmetesebbek, ezek közé tartozott a 

Gilbert is. Ezek szerencsére nagyon ritkán fordulnak elő. 

Pusztító példák: 

Amikor az Andrew-hurrikán 1982. augusztusában lecsapott Floridára, a 270 km/h sebességű szél 5 

méter magas viharhullámokat keltett. A vihar messze besodorta a szárazföldre a jachtokat és a 

halászhajókat. 

Az 1970-es bangladesi ciklon félmillió ember halálát okozta. Azóta több száz masszív viharbunkert 

építettek, amik képesek kiállni a viharhullámok ostromát. 

 

/szöveg forrás: Derek Elsom: Időjárás;   In.: Oroszlány, Tanulásmódszertan, 142. o./ 

  



A vihar szemében 

A szöveg vázlata (letömörítése; ezt kell alaposan megtanulni!) 

 

1. A védekezés érdekében milyen információkat igyekeznek szerezni a hurrikánokról: 

információforrások: műholdak mérései, szárazföldi és repülőgépekről való megfigyelések. 

amiket figyelnek: hurrikán kialakulása, erősödik vagy gyengül, milyen irányba halad. 

 

2. kinézete: óriási ködkorongnak tűnik, középen egy tiszta szemmel 

 

3. keletkezés; mozgás; megsemmisülés:  

- tengervíz melegebb 27 0C-nál, viharokat spirális sávokba rendező Coriolis-erő,  

- passzátszelekkel sodródik, sarok felé kanyarodik 

- szétoszlanak (a meleg vizeket elhagyva) 

 

  

4. Védekezőrendszer: 480 km-es partszakaszon;  

- „hurrikánriadó”: 36 órával korábban;  

- „hurrikánjelzés”: 24 órával korábban – ekkor kitelepülés kell; 12-14  óráig is tart! 

Lehet téves riasztás néha. 

 

5. Beazonosításuk: 

- elnevezés: pontos beazonosítás miatt kell. 6 évig nem ismétlődik a név. Gyilkos hurrikán 

nevét többé ez után sem adják másik hurrikánnak. 

- erősség: 1 – 5 (nagyobb szám, erősebb) 

 

6. Pusztító példák 

- Florida, 1982.08. 

- Banglades, 1970. (utána viharbunkerek) 

  



A vihar szemében 

ellenőrző kérdések és válaszok.  

(ha van a lecke végén ellenőrző kérdés, azzal mindig mérd fel a tudásod!) 

 

 

Honnét követik nyomon a hurrikánokat? 

(műholdakról, repülőgépről és szárazföldről) 

 

Műholdról nézve minek tűnik a hurrikán? 

(ködkorongnak) 

 

Trópusi ciklon keletkezéséhez hány fokosnak kell legalább lennie a tengervíznek? 

(27 0C) 

 

Milyen szelek sodorják a trópusi ciklonokat? 

(passzát szelek) 

 

Amerikában hány órával a hurrikán megérkezése előtt rendelnek el hurrikánriadót széles 

partszakaszon? 

(36 óra) 

 

Mi a hurrikánjelzés? 

(24 órával bizonyos partszakaszra adott riasztás) 

 

Miért adnak neveket a hurrikánoknak? 

(Azért adnak nevet nekik, hogy mindenki tudja, melyik viharról van szó a riadók és vészjelzések 

során.) 

 

Hány év elteltével adható újra egy korábbi hurrikán neve? 

(6 év) 

 

Melyik hurrikán volt 5-ös fokozatú? 

(Gilbert;    esetleg az Andrew, Hugo, és a Joan is – ezek nevét sem adták ki újra) 

 

Melyik hurrikán csapott le 1982. augusztusában? 

(Andrew-hurrikán)  

 

Hány m magas viharhullámokat keltett? 

(5 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Készítette: Kardos Bernadett, iskolapszichológus) 


