
A kA köörnyezet krnyezet kááros hatros hatáása sa 
az emberreaz emberre

KKéészszíítette: tette: FeketeFekete--KertKertéészsz IldikIldikóó



A termA terméészeti erszeti erőők szk száámos kmos káárt, katasztrrt, katasztróóffáát t 
okozhatnak az embernek, emberisokozhatnak az embernek, emberiséégnek. gnek. 
Ezek lehetnek spontEzek lehetnek spontáán katasztrn katasztróóffáák, de k, de 
vannak olyan negatvannak olyan negatíív hatv hatáások, melyek sok, melyek emem--
beriberi tevtevéékenyskenyséég kg köövetkezmvetkezméénye. nye. GondolGondol--
junkjunk csak a folycsak a folyóószabszabáályozlyozáás miatt s miatt kialakiala--
kulkulóó áárvizekre, vagy a krvizekre, vagy a köörnyezetrnyezet--
szennyezszennyezéés miatt kialakuls miatt kialakulóó globglobáális lis felmefelme--
legedlegedéésresre



VulkVulkááni tevni tevéékenyskenyséégg
AA vulkvulkááni kitni kitöörrééss a ma méélyslyséégi gi 
eredeteredetűű termterméékek felszkek felszíínre nre 
kerkerüülléése se éés mozgs mozgáása. A sa. A 
kitkitöörréések ksek köözzöött tt 
aa magmamagma kköözelszelsééggéét gt gőőzzöök, k, 
ggáázok, forrzok, forróó vizek feltvizek feltöörréése se 
mellett mellett 
olykorolykor ffööldrengldrengééseksek jelzik. Az jelzik. Az 
emberre emberre éés s ééppíített tett 
kköörnyezetrnyezetéére nem csak a forrre nem csak a forróó
lláávatenger veszvatenger veszéélyes, hanem a lyes, hanem a 
lléégkgköörbe jutott rbe jutott mméérgesgrgesgáázokzok is. is. 
A kitA kitöörrééskor a lskor a léégkgköörbe kerrbe kerüüllőő
vulkvulkááni hamu akadni hamu akadáályozza a lyozza a 
lléégikgiköözlekedzlekedéést, a mst, a műűholdas holdas 
ttáávkvköözlzléést, sst, sőőt az t az 
üüveghvegháázhatzhatááshoz is shoz is 
hozzhozzáájjáárulhat. rulhat. 



FFööldrengldrengééseksek
�� AA ffööldrengldrengééss a fa fööldfelszldfelszíín egy darabjn egy darabjáának hirtelen beknak hirtelen beköövetkezvetkezőő éés ns nééha ha 

katasztrofkatasztrofáális klis köövetkezmvetkezméényekkel jnyekkel jáárróó mozgmozgáása. A fsa. A fööldrengldrengéések sek ááltalltaláában ban 
aa ffööldkldkééregbenregben felgyfelgyüülemlettlemlett energiafelszabadulenergiafelszabaduláásakorsakor keletkezkeletkezőő
llöökkééshullshulláámok, melyek a keletkezmok, melyek a keletkezéési pontbsi pontbóól, amit a fl, amit a fööldrengldrengéés s 
hipocentrumhipocentrumáának neveznak nevezüünk, gnk, göömbhmbhééjszerjszerűűen terjednek minden iren terjednek minden iráányba. A nyba. A 
feszfeszüültsltséég tg tööbb okbbb okbóól halmozl halmozóódhat fel. Ebbdhat fel. Ebbőől kl köövetkezik, hogy a vetkezik, hogy a 
ffööldrengldrengéések a Fsek a Fööld kld küüllöönbnböözzőő rréészein keletkeznek. A legnagyobb szein keletkeznek. A legnagyobb 
feszfeszüültsltséégek a kgek a kőőzetlemezek talzetlemezek taláálkozlkozáássáánnáál keletkeznek, l keletkeznek, éés a fs a fööldrengldrengéések sek 
jelentjelentőős rs réésze ezen a tersze ezen a terüületen alakul ki.leten alakul ki. (Ha megn(Ha megnéézzzzüük a kk a kéépet nagyon jpet nagyon jóól l 
kirajzolkirajzolóódnak rajta a lemezhatdnak rajta a lemezhatáárok.)rok.) Ezeket a fEzeket a fööldrengldrengééseket seket 
nevezznevezzüükk interplateinterplate (lemezek k(lemezek köözti) fzti) fööldrengldrengééseknek. Megfigyeltek seknek. Megfigyeltek 
ffööldrengldrengééseket a lemezszegseket a lemezszegéélyektlyektőől tl táávol a kvol a kőőzetlemezek belsejzetlemezek belsejéében is, ben is, 
ezeketezeket intraplateintraplate (lemezen bel(lemezen belüüli) fli) fööldrengldrengééseknek nevezzseknek nevezzüük, ennek k, ennek 
kialakulkialakuláási okai msi okai méég nem teljesen tisztg nem teljesen tisztáázottak. Ezeket a fzottak. Ezeket a fööldrengldrengééseket, seket, 
amiket a lemezek mozgamiket a lemezek mozgáása okoz,sa okoz, tektonikus rengtektonikus rengééseknek nevezzseknek nevezzüük k 
((ppééldldááulvulkulvulkáánkitnkitöörrééss hathatáássáára, amikor a fra, amikor a fööldrengldrengéést a felfelst a felfeléé
ttöörekvrekvőő magmamagma okozza). Az ember is okozhat fokozza). Az ember is okozhat fööldrengldrengééseket a fseket a fööld ld 
alattialatti kkíísséérleti atomrobbantrleti atomrobbantáásokkal. Ezt a hatsokkal. Ezt a hatáást hasznst hasznááltltáák fel arra, hogy az k fel arra, hogy az 
atomrobbantatomrobbantáásokat figyelemmel tudjsokat figyelemmel tudjáák kk kíísséérni, de mivel ezek rni, de mivel ezek 
mestersmesterséégesen keltett fgesen keltett fööldrengldrengéések, nem szoktsek, nem szoktáák a fk a fööldrengldrengéések ksek köözzéé
sorolni sorolni őőket.ket.



FFööldrengldrengééseksek
�� A fA fööldrengldrengéések nagyon sokfsek nagyon sokfééleklekééppen tudnak rombolni ppen tudnak rombolni éés az s az 

emberi emberi ééletben kletben káárt tenni. A frt tenni. A fööldrengldrengéések hatsek hatáássáára keletkezra keletkezőő
mmáásodlagos hatsodlagos hatáások sokszor sokkal rombolsok sokszor sokkal rombolóóbbak, mint maga a bbak, mint maga a 
ffööldrengldrengéés. A fs. A fööldrengldrengééss elselsőődlegesdleges hathatáása asa a llöökkééshullshulláámokmok okozta okozta 
rombolromboláás, mert a hs, mert a háázak nem tudnak ellenzak nem tudnak ellenáállni a folyamatos llni a folyamatos 
rráázkzkóóddáásnak snak éés s öösszedsszedőőlnek.lnek. MMáásodlagos hatsodlagos hatáásnak nevezhetjsnak nevezhetjüük a k a 
ffööldrengldrengéés hats hatáássáára keletkezra keletkezőő egyegyééb termb terméészeti jelensszeti jelenséégeket, ezek geket, ezek 
kköözzüül is a legpusztl is a legpusztííttóóbb, mint aztbb, mint azt 20042004 karkaráácsonycsonyáánn llááthattuk is, thattuk is, 
aa cunamicunami, ami a tengerfen, ami a tengerfenééken kipattanken kipattanóó rengrengéés ks köövetkeztvetkeztéében a ben a 
tengeren keletkeztengeren keletkezőő hullhulláám, amely a part km, amely a part köözelzeléébe be éérve trve tööbb 10 m bb 10 m 
magasra is megnmagasra is megnőőhet. Ezenkhet. Ezenkíívvüül a fl a fööldrengldrengéés kivs kiváálthat sokkal lthat sokkal 
kevesebb emberi kevesebb emberi ééletet kletet köövetelvetelőő termterméészeti jelensszeti jelenséégeket is, pgeket is, pééldldáául ul 
ffööldcsuszamlldcsuszamláásokat sokat éés hegyomls hegyomláásokat. A vsokat. A váárosokban a rosokban a 
legpusztlegpusztííttóóbb utbb utóóhathatáása a fsa a fööldrengldrengééseknek a gseknek a gáázvezetzvezetéékek eltkek eltöörréése se 
miatt kialakulmiatt kialakulóó ttűűzvzvéész. A fsz. A fööldrengldrengéés ls löökkééshullshulláámainak hatmainak hatáássáára ra 
bizonyos bizonyos talajtipusoktalajtipusok elveszthetik szilelveszthetik sziláárdsrdsáágukat, ez az gukat, ez az 
úún.n. talajfolytalajfolyóósodsodááss jelensjelenséége, amely szintge, amely szintéén komoly kn komoly káárokat okozhat rokat okozhat 
az az ééppüületekben.letekben.



FFööldrengldrengééseksek

FFööldrengldrengéések eloszlsek eloszláása a Fsa a Fööldldöön (fekete pontok)n (fekete pontok)



SzSzöökkőőáár (r (cunamicunami))

�� AA szszöökkőőáárr vagyvagy cunamicunami japjapáán eredetn eredetűű kifejezkifejezéés.s. Az egyik Az egyik 
legpusztlegpusztííttóóbb termbb terméészeti katasztrszeti katasztróófa, fa, áám igen ritkm igen ritkáán fordul eln fordul előő, , 
éés ms méég ritkg ritkáábban szed bban szed ááldozatokat.Tldozatokat.Túúlnyomlnyomóó rréészt kszt kéétftfééle le 
mmóódon keletkezhet: tenger alatti fdon keletkezhet: tenger alatti fööldrengldrengéés, s, 
úún.n. tengerrengtengerrengééss (ami a tengerfen(ami a tengerfenéék alatt kevesebb mint k alatt kevesebb mint 
5050 km mkm méélyslyséégben kgben köövetkezik be, vetkezik be, éés legals legaláább 6,5 erbb 6,5 erőőssssééggűű) ) 
(az esetek 86%(az esetek 86%--ban) vagy szintban) vagy szintéén tenger n tenger 
alattialatti vulkvulkáánkitnkitöörrééseksek (14%), illetve kisebb ar(14%), illetve kisebb aráányban tenger nyban tenger 
alatti vagy parti falatti vagy parti fööldcsuszamlldcsuszamláások is okozhatjsok is okozhatjáák. k. ÁÁltalltaláában ban 
ttöörréési ssi sííkok mellett keletkezik, ahol nagy tkok mellett keletkezik, ahol nagy töömegmegáátrendeztrendezőőddéés s 
zajlott le. Ha a tengerfenzajlott le. Ha a tengerfenéék megemelkedik vagy lesk megemelkedik vagy lesüüllyed, az llyed, az 
hathatáással van a felette elhelyezkedssal van a felette elhelyezkedőő vvííztztöömegre is. A termegre is. A terüület let 
felett gyfelett gyűűrrűű alakalakúú hullhulláámm keletkezik, ami a tengerfenkeletkezik, ami a tengerfenééken ken 
kköörkrköörröösen szsen széétterjed. A rezgtterjed. A rezgééss hullhulláámhosszamhossza 100100−−200200 km km 
kköözzöötti,tti, amplitamplitúúddóójaja mindmindöössze 0,5 mssze 0,5 mééter kter köörrüüli. A li. A 
hullhulláámokperimokperióódusidejedusideje 5 perct5 perctőől 1 l 1 óórrááig terjedhet.ig terjedhet.



SzSzöökkőőáár (r (cunamicunami))
�� Mindezek miatt a nyMindezek miatt a nyíílt tengeren haladlt tengeren haladóó cunamicunami legtlegtööbbszbbszöör alig r alig 

éészrevehetszrevehetőő, b, báár rendkr rendkíívvüül gyorsan terjed (800l gyorsan terjed (800––10001000 km/h). Ahogy km/h). Ahogy 
azonban kazonban köözeledik a parthoz, sebesszeledik a parthoz, sebesséége egyre csge egyre csöökken, mkken, mííg a g a 
hullhulláámnak a tengerfenmnak a tengerfenéékkel kkel éérintkezrintkezőő rréésze a megnsze a megnöövekvvekvőő ssúúrlrlóóddáás s 
miatt lelassul, egyensmiatt lelassul, egyensúúlylyáát elveszti, aszimmetrikusst elveszti, aszimmetrikussáá vváálik. Ekkor lik. Ekkor 
keletkezik a rettegett keletkezik a rettegett óóririááshullshulláám, a m, a cunamicunami, ami a part k, ami a part köözelzeléében ben 
1010--15 perc alatt el15 perc alatt elééri a 15ri a 15--30 m30 mééteres magassteres magassáágot. Mingot. Minéél l 
meredekebb a partfal, minmeredekebb a partfal, minéél erl erőősebb volt a rengsebb volt a rengéés, anns, annáál nagyobb l nagyobb 
lesz a hulllesz a hulláám magassm magassáága, ami akga, ami akáár 60 m is lehet. Fr 60 m is lehet. Főőleg leg ööblblöökben, kben, 
tengerszorosokban, folytengerszorosokban, folyóótorkolatokntorkolatoknáál erl erőőssöödhet fel, mivel ezeknek dhet fel, mivel ezeknek 
hullhulláámcsapda szerepe van. Az eddig megfigyelt legmagasabb, 63 mcsapda szerepe van. Az eddig megfigyelt legmagasabb, 63 
mmééteres teres cunamihullcunamihulláámm aa KamcsatkaKamcsatka--fféélszigetlsziget partjait partjait éérte el. A rte el. A 
legmagasabb leflegmagasabb leféényknykéépezett pezett óóririááshullshulláám 12 mm 12 mééter magas volt. A ter magas volt. A 
legmagasabb bizonylegmagasabb bizonyíított sztott szöökkőőáár meghaladta az 500 mr meghaladta az 500 mééteres teres 
magassmagassáágot egy alaszkai fjordban (got egy alaszkai fjordban (LituyaLituya--ööbbööll), ahol a partoldal ), ahol a partoldal 
leszakadleszakadáása indsa indíította el a hulltotta el a hulláámot.mot.

�� Bizonyos esetekben, mielBizonyos esetekben, mielőőtt a vtt a vííz kicsapz kicsapóódna a partra, eldna a partra, előőszszöör r 
visszahvisszahúúzzóódik a tenger feldik a tenger feléé, mintha, mintha apapáályly lenne. Mivel lenne. Mivel ááltalltaláában ban 
nem egyetlen hullnem egyetlen hulláám m éérkezik, tanrkezik, tanáácsos egy magasabb helyen csos egy magasabb helyen 
megvmegváárni a hullrni a hulláámok kmok köözzöötti, ntti, nééha tha tööbb bb óórráára elnyra elnyúúllóó ididőőszakot. szakot. 
Nagyobb Nagyobb cunamicunami akakáár napokig is eltarthat, ezalatt tr napokig is eltarthat, ezalatt tööbb hullbb hulláám m ééri el ri el 
a partot.a partot.



SzSzöökkőőáár (r (cunamicunami))



ÁÁrvizekrvizek

AzAz áárvrvíízz egy folyegy folyóóvvííz vz víízszintjzszintjéének olyan mnek olyan méértrtéékkűű emelkedemelkedéése, amikor se, amikor 
az medraz medréébbőől kill kiléép. Fontos megkp. Fontos megküüllöönbnbööztetni az ztetni az ááradradááststóól, amikor a l, amikor a 
vvíízszint ugyan megemelkedik, de a mederbzszint ugyan megemelkedik, de a mederbőől nem ll nem léép ki a vp ki a vííz. Az z. Az áárvrvííz z 
nem jelent feltnem jelent feltéétlentlenüül l katasztrkatasztróófahelyzetet.Azfahelyzetet.Az áárvizek hrvizek háárom nagy rom nagy 
csoportja a jcsoportja a jéégtorlgtorlóóddáásbsbóól adl adóóddóó jeges jeges áárvrvííz, az egyszerre olvadz, az egyszerre olvadóó
hhóóttöömegbmegbőől l keletkezkeletkezőőtavaszitavaszi áárvrvííz, illetve a nagy tavaszi, vagy nyz, illetve a nagy tavaszi, vagy nyáári ri 
esesőőzzéésekbsekbőől keletkezl keletkezőő zzööldldáár. r. 



TrTróópusi ciklonpusi ciklon

�� AA trtróópusi ciklonpusi ciklon ttööbb szbb szááz kilomz kilomééter ter áátmtméérrőőjjűű
felhfelhőőöörvrvéény. ny. CiklonCiklonáálisanlisan, vagyis az , vagyis az éészaki szaki 
ffééltekltekéén az n az óóramutatramutatóó jjáárráássáával ellentval ellentéétes, a tes, a 
ddéélin vele egyezlin vele egyezőő iriráányban forog. Anyban forog. A RRááktktéérrííttőő éés s 
aa BaktBaktéérrííttőő kköözzöötti tertti terüületen, azaz a trleten, azaz a tróópuson, puson, 
pontosan a 10. pontosan a 10. éés a 20. szs a 20. széélesslesséégi kgi köör kr köözzöött tt 
keletkezik. Az keletkezik. Az öörvrvéénylnyléés irs iráánynyáát nem szt nem száámmíítva tva 
semmiben sem hasonlsemmiben sem hasonlíít a hazt a hazáánkban is nkban is 
elelőőfordulfordulóó mméérsrséékelt kelt öövi ciklonokhoz. vi ciklonokhoz. 
AA CsendesCsendes--óóceceáánn ttéérsrsééggéébenben ttáájfunnak, jfunnak, 
aa KaribKarib--tengertenger ttéérsrsééggéébenben hurrikhurrikáánnak hnnak híívjvjáák.k.



TornTornááddóókk
A tornA tornááddóó pusztpusztííttóó erejerejűű forgforgóószszéélben megnyilvlben megnyilváánulnulóó meteorolmeteorolóógiai giai 
jelensjelenséég. Jellemzg. Jellemzőője, hogy a hevesen je, hogy a hevesen öörvrvéénylnylőő lléégoszlop a goszlop a 
viharfelhviharfelhőőbbőől indul ki, l indul ki, éés a fs a fööldfelszldfelszíínnel nnel éérintkezik. Egy tornrintkezik. Egy tornááddóó
áátlagosan 2tlagosan 2--3 percig l3 percig léétezik. Ez idtezik. Ez időő alatt futja be a talatt futja be a tööbb fbb fáázisbzisbóól l áállllóó
ééletletúútjtjáát. A tornt. A tornááddóók kialakulk kialakuláássáának elsnak elsőő ffáázisa az zisa az öörvrvéénylnylőő ffáázis, zis, 
amikor megszamikor megszüületik a felfelletik a felfeléé mozgmozgóó leveglevegőőbbőől (amelybl (amelybőől maga a l maga a 
viharfelhviharfelhőő is kialakul). Ekkor jis kialakul). Ekkor jöön ln léétre jellemztre jellemzőő ttöölcslcséér formr formáája is. A ja is. A 
kköövetkezvetkezőő ffáázisban az zisban az öörvrvéény elny elééri a fri a fööldet. Ezutldet. Ezutáán gyorsan n gyorsan 
kköövetkezik az vetkezik az úún. n. éérett frett fáázis, a legpusztzis, a legpusztííttóóbb idbb időőszak. A tszak. A töörmelrmeléék, k, 
amelyet a famelyet a fööldrldrőől szl szíívott fel a vvott fel a váákuum, skuum, sööttéétre sztre szíínezi a tnezi a töölcslcséér alsr alsóó
rréészszéét. Az t. Az öösszeessszeeséés fs fááziszisáában a tornban a tornááddóó gyorsan gyenggyorsan gyengüül l éés s 
kerkerüülete is egyre kisebb lesz. Vlete is egyre kisebb lesz. Vééggüül a hanyatll a hanyatlóó szakaszban az szakaszban az 
energienergiáájjáát pazarlt pazarlóó mmóódon feldon felééllőő szszöörnyeteg gyorsan gyengrnyeteg gyorsan gyengüül, majd l, majd 
elteltűűnik. A sznik. A széélsebesslsebesséég a legvadabb torng a legvadabb tornááddóókban tkban túúlllléépheti az 500 pheti az 500 
km/km/óórráát. A tornt. A tornááddóók k áátlagos sztlagos széélesslesséége 400ge 400--500 m500 mééter. ter. ÁÁltalltaláában ban 
66––8 km8 km--en en áát t éérintkeznek a felszrintkeznek a felszíínnel (a leghosszabb ismert nnel (a leghosszabb ismert 
torntornááddóónyom azonban 350 kmnyom azonban 350 km--es), es), éés minds mindöössze nssze nééhháány percig ny percig 
llééteznek. A tornteznek. A tornááddóók jellemzk jellemzéésséére re –– a sza széélerlerőősssséég g éés a puszts a pusztííttáás s 
mméértrtééke alapjke alapjáán n –– Theodore Theodore FujitaFujita japjapáán meteoroln meteorolóógus 1971gus 1971--ben ben 
egy relategy relatíív osztv osztáályozlyozáást dolgozott ki, amit kst dolgozott ki, amit kééssőőbb, az ezredfordulbb, az ezredfordulóó
elejelejéén (2000n (2000--2004) 2004) áátdolgoztak. Az Egyestdolgoztak. Az Egyesüült lt ÁÁllamokban 2007. llamokban 2007. 
februfebruáár 1. r 1. óóta a korrigta a korrigáált lt FujitaFujita skskáálláát hasznt hasznááljljáák, ami EF0k, ami EF0--ttóól EF5l EF5--ig ig 
terjed. terjed. 



TornTornááddóókk



VillVilláámcsapmcsapááss
A villA villáám nagy energim nagy energiáájjúú, jellemz, jellemzőően termen terméészetes lszetes léégkgkööri kisri kisüülléés. s. 
Keletkezhet felhKeletkezhet felhőő––felhfelhőő éés felhs felhőő––ffööld kld köözzöött. tt. ÁÁramerramerőősssséége a 20ge a 20--
3030 000 A000 A--t is elt is elééri, kivri, kivéételes esetekben meghaladhatja a 300 000 Ateles esetekben meghaladhatja a 300 000 A--t t 
is. A villis. A villáám elektromos gm elektromos gáázkiszkisüülléés, amely a felhs, amely a felhőők kk köözzöött, vagy a tt, vagy a 
talaj talaj éés felhs felhőők kk köözzöött jtt jöön ln léétre. Ttre. Tööbbnyire vonalas szerkezetbbnyire vonalas szerkezetűű, de van , de van 
felfelüületi villleti villáám is, amely a felhm is, amely a felhőők felk felüületletéén keletkezik. Ritkn keletkezik. Ritkáább bb 
jelensjelenséég a gg a göömbvillmbvilláám. A villm. A villáám keletkezm keletkezéése a felhse a felhőők k 
vvíízcseppjeinek, jzcseppjeinek, jéégkristgkristáályainak slyainak súúrlrlóóddáássáára, szra, szééttttööredezredezéésséére re 
vezethetvezethetőő vissza. A tulajdonkvissza. A tulajdonkééppeni villppeni villáámot mot elelőővillvilláámm vezeti be, vezeti be, 
amely tamely tööbb lbb lééppéésben ionizsben ionizáálja a leveglja a levegőőt, t, éés s íígy egyre nagyobb gy egyre nagyobb 
szakaszszakaszáát vezett vezetőővvéé teszi. Ekteszi. Eköözben a fzben a fööldfelldfelüületrletrőől (vagy az l (vagy az 
ellentellentéétes eltes előőjeljelűű elektromosselektromossáággal feltggal feltööltltöött felhtt felhőő felfelőől), fl), főőkkéént a nt a 
kiemelkedkiemelkedőő rréészekbszekbőől megindul az ellentl megindul az ellentéétes eltes előőjeljelűű elektromosselektromossáág g 
ááramlramláása a felhsa a felhőő felfeléé. Ugyanazon az ioniz. Ugyanazon az ionizáált llt léégcsatorngcsatornáán tn tööbb bb 
villvilláám is m is ááthaladhat. A kisthaladhat. A kisüülléésben szsben száállllíított ttott tööltltéésmennyissmennyiséég g 
mindmindöössze 1ssze 1−−2 C, de az igen r2 C, de az igen röövid kisvid kisüülléési idsi időőtartam miatt 30tartam miatt 30--40 40 
000amperes 000amperes ááramerramerőősssséég lg léép fel. A villp fel. A villáám sebessm sebesséége igen nagy, ge igen nagy, 
180 km/s. 180 km/s. 



JJéégvergverééss

A jA jéégesgesőő a la léégkgkööri csapadri csapadéék szilk sziláárd neme, mely rd neme, mely 
jjéégszemekben gszemekben éér a fr a fööldre. Az egyes szemek tldre. Az egyes szemek tööbbbbéé--
kevkevéésbsbéé kemkeméény, koncentrikus jny, koncentrikus jéégrgréétegekbtegekbőől l áállanakllanak, , 
áátltláátszatlanok tszatlanok éés eltompult s eltompult szszööggüü krisztkrisztáályokhozlyokhoz
hasonlhasonlíítanak. Nagystanak. Nagysááguk kguk küüllöönbnböözzőő, van bors, van borsóó--, , 
mogyormogyoróó--, s, sőőt galambtojt galambtojáás s nagysnagysáágugu is. A jis. A jéégesgesőő hirdethirdetőő
elelőőjelei kjelei köörrüülbellbelüül ugyanazok, mint a zivatarl ugyanazok, mint a zivataréé, valamint , valamint 
az egaz egéész jelenssz jelenséég leginkg leginkáább zivatar bb zivatar kiskisééretretéébenben szokott szokott 
bebeáállani. llani. 
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