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A szivárvány

• Eső után keletkezik, ha süt a nap

• A levegőben lebegő apró 
vízcseppek prizmaként 
viselkednek, megtörik a nap 
fényét és színekre bontják



Miért kék az ég?

• Az égboltot a nap világítja meg

• A nap fehér fénye összetett fény, 
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, 
ibolya színeket tartalmaz

• A színtelen levegőben lebegő 
por- és vízszemecskék a kék színt 
szórják a legjobban, ugyanis a 
kék színnek a legkisebb a 
hullámhossza



Miért látjuk vörösnek a napot napnyugtakor (és 
kevésbé, de napkeltekor is) és szeles időben?

• A lemenő nap fénye sokkal hosszabb utat 
tesz meg a légkörben, mire a szemünkhöz
ér, mint amikor az „ég tetejéről” süt.

• A látóhatár peremén látszódó napból kis 
szögben és hosszabb úton érkeznek a 
szemünkbe fénysugarak. Hosszabb útja 
során a kék szín szinte teljesen kiszóródik, 
és maradt a vörös.

• A naplemente színei általában sokkal 
jellegzetesebbek és ragyogóbbak, mint a 
napkelte színei, este ugyanis a levegő 
több szennyezőanyagot tartalmaz.

„Vörös az ég alja, szél lesz” népi megfigyelés

• Ekkor valahol a közelben már fúj a szél, 
több a por a levegőben, pont úgy 
kiszóródik a kék fény, mint napnyugtakor

Napnyugta Napkelte

Szeles idő jön



A felhők színe
Mitől válnak láthatóvá a levegőben lebegő vízcseppek 
vagy jégdarabkák? 

• A vízpára még a felhők kialakulása előtt is ott volt 
láthatatlanul, de aztán emelkedő légáramlat lehűlése 
miatt megindul a kondenzáció és az összetapadó 
vízmolekulákból már látható cseppecskék vagy 
jégdarabkák épülnek fel.

• Ezek az összetett fehér fény minden színét visszaverik

DE miért szürkék az esőfelhők?

• Ahogy a felhő vastagszik és sűrűsödnek a 
porcseppek, egyre több fényt szórnak szét a víz- és 
jégcseppek, egyre kevesebb fény jut át rajtuk, ezért 
látjuk mi a földről még sötétebbnek a felhő alsó 
rétegeit. Mikor a cseppecskék elég nagyra duzzadnak, 
már kevésbé szórják szét a fényt, hanem inkább 
elnyelik, így még szembetűnőbb a sötétedés 
mondjuk közvetlenül eső előtt.



A vörös Hold

• Teljes holdfogyatkozáskor következhet be

• Akkor látszik vörösnek a Hold amikor még 
kevéssel jár a horizont felett (mint a Nap 
napnyugtakor).

• Ha magasabbra emelkedik, akkor újra a 
megszokott színében látszik.

• Ilyenkor több porszem is van a levegőben
nagyobb tűz, vulkánkitörés, sivatagi 
homokvihar, vagy más nagyobb 
szennyeződés következtében

• A Holdra eső napfényből a kis szög miatt 
a vörös marad meg legnagyobb 
mértékben umbra = árnyék; penumbra = félárnyék



Holdudvar, Napudvar – fények a Hold és a Nap 
körül – a halo (görög=udvar)-jelenség

A 8–12 km magasban képződő fátyol-
és pehelyfelhőkben levő jégkristályok okozzák a 
felső troposzférában. 

• Függ a kristályok alakjától, rendeződésétől, a 
fénysugarak beesési szögétől  

• Fehér udvar: a fénysugarak visszaverődnek a 
hatszöges formavilágú jégkristályok belső vagy 
külső lapjairól vagy
Szivárványszínű udvar: megtörhetnek bennük, 
mint a vízcsepp esetén a szivárvány 
keletkezésekor. 

• A jelenség lehet pár másodperces, vagy tarthat 
több órán át.

A légiforgalom növekedésével a jelenség egyre 
gyakrabban megfigyelhető a kondenzcsíkok miatt 
keletkező mesterséges felhőknél is.

Holdudvar

Napudvar



A délibáb – légköri tükröződés
• A délibáb - légköroptikai jelenség - a távoli tárgyakról nem a valódi 

helyükön és/vagy helyzetükben látunk képet.

• Akkor jöhet létre, ha a talaj fölött eltérő hőmérsékletű légrétegek 
fekszenek egymáson. 

• A levegőben a fénytörés mértéke a sűrűségtől és a hőmérséklettől
függ. 

• A különböző sűrűségű levegőrétegek úgy viselkednek, mint két 
különböző közeg – a melegebb rétegben ritkább a levegő

• Szélcsendes időben a különböző sűrűségű levegőrétegek nem 
keverednek a sűrűbb rétegekkel, a levegő sűrűsége ugrásszerűen 
változik rétegről rétegre.

• Az egyik légrétegből a másikba hatoló fénysugarak megtörnek. Ez azt 
jelenti, hogy megváltozik az eredeti egyenes pályájuk, 

• végül visszaverődnek, mintha egy tükörnek ütköztek volna. 

• Ugyanarról a tárgyról a megfigyelő egyszerre láthatja az tárgyat és 
tükörképét, a délibábot..

• Sivatagok, homokpuszták, forró aszfalt fölött alakul ki a délibáb.

Nem vizes az út, csak annak látjuk

Itt sincs tó, a szemünk „játszik” 
velünk 



Miért látjuk nedvesnek az aszfaltot nagy melegben? 
Miért látunk tavat a sivatagban ott, ahol nincs?

• A forró aszfalt vagy sivatag fölött kialakul 
egy forró és éppen ezért nagyon ritka 
levegőréteg

• Ha nincs levegőmozgás, nem keveredik 
össze a felette levő hidegebb 
levegőrétegekkel

• Ha kis szögben, azaz távolra nézünk, 
akkor a teljes visszaverődés 
következtében a forró-hidegebb levegő 
határfelülete nagyon tükröz, ezért

• nem látjuk a határfelület alatt levő 
tárgyakat

• Az agyunk ezt úgy értelmezi, hogy víz 
van az úttesten, a homokon



Felső állású délibáb Alsó állású délibáb

A kép a tárgy 
valódi helye 
felett alakul ki
A tenger fölött 
hidegebb a 
levegő.

A kép a 
tárgy 
valódi 
helye alatt 
jelenik 
meg
A meleg 
levegő a 
homok 
fölött van



A fata morgana –
a remegő délibáb

A felső délibáb egy speciális esete.

• Az elnevezés onnan ered, hogy 
az olaszországi Messinai-szorosban megfigyelt 
jelenséget kapcsolatba hozták az Artúr-
mondakörben szereplő Morgan le Fayjel, Artúr 
király nővérével, aki tündér és boszorkány volt egy 
személyben.

• A kialakuló légrétegek bizonytalan egyensúlyi 
helyzete miatt a keletkező képek alakja és mérete 
állandó változásban van, ami meseszerűvé teszi a 
természeti jelenséget.


