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KEDVES BARÁTAINK!
A 6. osztályban a földrajzórákon a környező világgal
fogtok ismerkedni. A földrajz régi, ugyanakkor modern tudomány is. Tanulmányozása során gazdag tudásra tesztek
szert a Földről.
A földrajz iskolai oktatása több részre, fejezetre tagolódik. Hatodikban az általános földrajz lesz terítéken. Ebben
a tanévben sokat fogtok olvasni kalandvágyó utazókról, nagy
utazásokról és felfedezésekről, melyek lehetővé tették bolygónk földrajzának megismerését. Megtanuljátok „olvasni” a
földfelszínt ábrázoló helyrajzokat és földrajzi térképeket. Felfedezitek a Föld különleges földrajzi burkait – a kőzetburkot
(litoszférát), a vízburkot (hidroszférát), a légkört (atmoszférát) és a bioszférát. Megismeritek Földünk népességmegoszlását és a különböző népcsoportok kulturális sajátosságait.
Tanulmányaitok végén megértitek azt is, hogyan hat az ember gazdasági tevékenysége a természetre, környezetre.
A tankönyv több olyan érdekes és fontos információt tartalmaz, melyekre minden művelt embernek szüksége van. A
földrajz tanulmányozása közelebb visz titeket szülőföldünk,
országunk és a világ megismeréséhez.
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HOGYAN HASZNÁLJUK A TANKÖNYVET?

?

		
A paragrafusok elején található kérdések és
feladatok segítenek
felidézni az 5. osztályban
tanultakat
a Szülőföldem tan- ?
tárgyból.

!

!

A tankönyv által taglalt sokszínű információk között a
Tartalom segít eligazodni. Hogy megértsétek a tankönyv
szerkezetét, ismerkedjetek meg a képekként ábrázolt oldalakkal. Mellettük elolvashatjátok, milyen tudásanyagot dolgoznak fel az egyezményes jelekkel jelölt egyes részek, rovatok.
A tananyag teljesebb elsajátítása érdekében a paragrafusok több részre oszlanak. Olvassátok el figyelmesen mindegyiket! Az új szakkifejezések és fogalmak vastag betűkkel
vannak kiemelve, a földrajzi objektumok nevei pedig dőlt
betűkkel. Ez utóbbiakat mindenképpen keressétek meg a
térképen, mert csak így tudjátok elhelyezni a világban és
a térben.
III. FEJEZET

?

!

41. §. VILÁGÓCEÁN
● Idézzétek fel, milyen óceánok vannak a Földön! Mutassátok
meg őket a térképen!
● Melyik tengeri világutazó bizonyította be elsőként, hogy az
óceánok összeköttetésben vannak egymással?

?
!

e

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Ez a rovat az idegen eredetű szavak
és földrajzi nevek
magyarázatát tartalmazza.

Itt olvashattok
a legmagasabb, leghosszabb, legnagyobb
és
legismertebb,
vagyis
kiemelkedő
földrajzi objektumokról és jelenségekről.

!

!
!
?
??
!!

!!
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK ?
?
?   1. Ismétlő kérdések
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
––––––––––––
    6. Alkotói feladatok

     

KÖNYVESPOLC

A pótirodalom felsorolása az órán elsajátított
témakörből.

6

Az

ókori

görögök

?

Elnevezhetnénk-e a Földet
Óceánnak
. FEJEZET
A világóceán
hatalmas kiterjedése arra a gondolatra sarkall, hogy
bolygónkra jobban illene az Óceán
Leomolhat-e a Himalája?
vagy Aqua
(Víz), mintsem
a Föld centiméA földműves
centiméterről
elnevezés.terre
Ilyen
következtetésre
haladva
hódította el műveléselsősorban
Föld akörül
keringőés erdőktől.
re a földet
hegyektől
30 év
elegendő
űrállomásAlig
utasai
juthatnak,
akikvolt ahhoz,
majdnem
összes erdő
bolygónkathogy
kéknek
látják a az
vízburmegsemmisüljön
az Everest körka miatt. Az
átnevezéssel azonban
nyékén. Azonban a lejtőkön folytanem kell tott
sietni.
Ismeretes,
hogy a ökológiai
teraszos
földművelés
világóceánkatasztrófát
átlagos mélysége
4 km.
okozhat.
Amint az emHa ezt összevetjük
a Föld átmérőber megbontotta
a hegy egységét,
jével (12 740
akkor földcsuszamlásokkal,
az
az km),
azonnal
omlásokkal
állt héj
bosszút.
Szörnyű
Óceán
csak vékony
a
jóslatok
is megjelentek, amelyek
felszínén
szerint, ha tovább folytatódik az
erdők irtása, a Himalája szétcsúszik, mindent elpusztítva az útjá163 idejében
ban. Azonban az emberek
észhez tértek, megértették, hogy
hibát követtek el. Most nagy
lendülettel erdősítik újra
a hegyi lejtőket.

III

183. ábra. Végtelen óceán

  JEGYEZZÉTEK MEG!  

● A tananyag tömör
összefoglalása, az új
?szakkifejezések és
fogalmak magyarázata.

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

és tengere összeköttetésben van egymással. Együtt világó Óceánnak a fölceánnak nevezett egységes vízteret alkotnak. Ennek vizei det és a tengereket
borítják a Föld felszínének 71%-át. A világóceán folytonos: mosó, minden folyó,
minden pontjából el lehet jutni bármely pontjára a száraz- forrás és tengeri
áramlat szülőjének
földön való átkelés nélkül.
számító nagy folyó
A világóceánt nagy részekre, külön óceánokra tagolják. istenségét nevezték.
A közöttük lévő szabad vízcserélődés ellenére mindegyik óceánban különböző a víz átlaghőmérséklete, sótartalma, más
áramlatok vannak. Legnagyobb és legmélyebb a Csendese
óceán. A világóceán területének a felét foglalja el, a kiterjedése majdnem 180 millió km2. Az Atlanti-óceán területe
ennek a fele. Észak-déli irányban 16 000 km hosszú. A kiterjedést tekintve harmadik, a mélység szerint második az
Indiai-óceán, amely nagyobbrészt a déli féltekén található.
Az Északi-jeges-óceánnak (Északi-sarki-óceánnak) a legki- Óceán – a nagy folyó
sebb a területe és mélysége a többi óceánhoz képest. Legnaistensége
gyobb része az északi sarkkörön túl terül el, ezért a központi
részét állandóan jég borítja. Néha a tudósok elkülönítik még
a Déli-óceánt, amely a Csendes-, Atlanti- és
Indiai-óceán Antarktisz partjait mosó részeiLegmélyebb a
ből áll. Az óceánok határai egybeesnek a konCsendes-óceán.
Rekordmélységét – 11 022 m-t – a
tinensek és szigetek partjaival. Ott, ahol csak
Marian-árokban mérték.
vízi térségek vannak, a határokat a délkörök
mentén húzzák meg.
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!ÓCEÁNOK. Már tudjátok, hogy bolygónk minden óceánja
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Gazdasági tevékenysége közben az embernek gondoskodnia kell a föld felszínének és
mélyének védelméről. A hasznos ásványok kitermelése által okozott környezeti károk minimalizálása érdekében a lehető legtöbb értékes
anyagot kell kinyerni a kibányászott ércekből.
Ennek köszönhetően több lesz a kapott hasznos anyag, és nem lesz annyi meddőhányó.
A meddőhányókat – az alattuk lévő földek rehabilitációja érdekében – elegyengetik
a felszínen, talajréteggel fedik le, és fákkal,
cserjékkel ültetik be. A nyílt színi fejtéseket
mesterséges tavakká alakítják át, partjaikon
üdülőövezeteket létesítenek. A földművelés
földfelszínre kifejtett negatív hatásának csökkentése érdekében a földet gondosan kell megművelni. Vízmosások kialakulásának megelőzése érdekében a lejtős területekre növényeket
telepítenek.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A föld mélyének védelme érdekében gondosan kell eljárni a hasznos
ásványok kiaknázását és felhasználását illetően.
● A földfelszín védelme kiterjed a különleges domborzati formákra is.

!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

?
?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!
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?

?

1. Milyen természeti objektumokat tekintenek különlegeseknek? Miért kell óvni
őket?
2. Hogyan őrizhetők meg a különleges domborzati
formák?
e
3. Miben nyilvánul meg az ember gazdasági tevékenységének földfelszínre kifejtett
káros hatása?
4. Hogyan csökkenthető az emberi tevékenység
negatív
hatása a földfelszínre?
e

e
e

Láttatok-e már különleges domborzati formákat? Ha nem, akkor keressetek ilyenekről információkat az interneten (kulcsszavak a kereséshez: geológiai természeti
emlékek, geológiai védett területek, Grand Canyon).

e
e

KÖNYVESPOLC
1.
2.
3.
4.
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Аллабі М. Планета Земля: Енциклопедія. — К.: Махаон, 2009.
Крістін Годен. Вулкани: Дитяча енциклопедія. — К.: Махаон, 2006.
Лефевр П. Гори: Дитяча енциклопедія. — К.: Махаон, 2008.
Падалка І. А. Цікава геологія. — К.: Веселка, 1991.
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Miután megismerkedtetek az óra anyagával, válaszoljatok
a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat. Az egyszerűbbekre mindenki tud válaszolni. Az alkotói feladatoknál
bonyolultabb a helyzet, ezért vannak külön kiemelve. Aki
megoldja, biztos lehet abban, hogy megértette a tananyagot.
Vannak feladatok, melyeknél a világhálót kell igénybe venni.
A tankönyvek mellett szükségetek lesz még földrajzi
térképekre is. Ezek a 6. osztályosok számára összeállított
atlaszban találhatók. A gyakorlati munka és a különböző
kutatások elvégzése kötelező mindenki számára, melyeket
külön munkafüzetbe kell írni vagy kontúrtérképre rajzolni.

III. FEJEZET
Létezik-e száraz eső?
Érdekes, hogy a Földön vannak
olyan helyek, ahol esőben is szárazon lehet maradni. Ilyen a sivatagokban fordulhat elő, ahol a levegő rendkívül száraz és alacsony a
nedvessége. A rendkívül ritka eső
cseppjei nem érkeznek lehullani a
földfelszínre, már a levegőben elpárolognak. Eközben láthatók a felhők, amelyekből esik az eső,
de a cseppek nem érik el a
talajfelszínt.

Rekordmennyiségű éves
csapadék – 23 000 mm – a
Himalája lábánál fekvő Cserrapundzsi városkában esett. Bolygónk
legesősebb helye a Hawaii-szigetek, ahol az év 335 napján esik eső,
ami 12 000 mm csapadékot eredményez. A rekordszáraz helyek,
ahol évekig nem esik eső, Dél-Amerika és Afrika sivatagi övezetei, ahol
az éves csapadék mennyisége
1–5 mm.
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JEGYEZZÉTEK MEG!
● A szél a levegő vízszintes vagy közel vízszintes mozgása a magasabb
nyomású helyről az alacsonyabb nyomású irányában.
● Minél nagyobb a légnyomáskülönbség a földfelszín területei között,
annál nagyobb a szél ereje.
● A tengeri-szárazföldi szél a tengerek partvidékén kialakuló, az irányát naponta kétszer – a tengerről a szárazföld irányába és fordítÉves csapadékátlag
va – változtató szél.
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(mm)
több mint 3000
2000–3000
1000–2000
600–100
200–600
a következő
200-ig

?

?

!
!?
?

?
?
!
!

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e
1. Mi a szél keletkezésének az oka?
2. Magyarázzátok meg a tengeri szél keletkezésének mechanizmusát
logikai láncnak megfelelően: eltérő felszíni melegedés → különböző léghőmérsékletek → eltérő légnyomás → szélirány!
157. ábra. A légköri csapadékok eloszlása a Földön
3. Télen a tenger partvidékén a légnyomás 770 Hgmm, a tenger fölött 765 Hgmm.
Milyen lesz a szélirány?
144
4. Mitől függ a szél ereje?
e
5. Milyen eszközökkel határozzák meg a szél irányát, erejét és sebességét?
—————————————————————
e
6. A 144. ábra felhasználásával határozzátok
meg, milyen szelek dominálnak a
hónap folyamán!

?

e

CSAPATMUNKA

A szél erejének és sebességének meghatározását ábrázoló, a 135. oldalon lévő
ábrák felhasználásával értékeljétek a Tarasz Sevcsenko verseiben jellemzett szél
erősségének fokozatait:
3. csoport
2. csoport
1. csoport
Szél zúg a széles Dnyeper táján,
Sóhajt és bőg a vén folyó.
Tépdesi vékony füzek ágát,
Hulláma bőszen száguldó…

Kakasszó késik még az éjben, Csendesen dúdol a szél,
Rétekről, lankákról regél…
Hangtalan némaság a táj.
Bús kuviklárma száll a szélben,
Reccsen az ág a kőrisfán…

?

?

A 135. oldal ábráin látható ismérvek alapján jellemezzétek a szél erejét és sebese
ségét: 1. csoport – orkán; 2. csoport – vihar; 3. csoport – szélcsend!
KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Érdekes földrajz

Ez a rovat olyan
információkat tartalmaz, melyekkel
elmélyíthetitek tudásotokat az adott
témakörben.

!
?

III. FEJEZET

?

?!

ha nem folyna szét, nem szivárogna le a földbe, és nem párologna el. A meteorológusok a
hóréteg vastagságát centiméteres skálabeosztású hómérő léccel mérik.
A havi csapadék a hónap folyamán naponta
mért csapadékmennyiségek összegével egyenlő. Az összes hónap csapadékmennyiségeinek
összege adja az éves csapadékot Például Kijevben a csapadék éves mennyisége 600 mm.
A CSAPADÉK ELOSZLÁSA A FÖLDÖN.
A légköri csapadékok nem egyenletesen oszlanak el bolygónkon. A csapadék mennyisége az
adott terület földrajzi helyzetétől és az uralkodó széljárástól függ (157. ábra).
Legtöbb csapadék az Egyenlítőn (évente
2000 mm-nél több) és a mérsékelt szélességeken (évente 800 mm-nél több) hull. Kevés
(évente 200 mm-nél kevesebb) csapadék esik
a trópusokon és a sarkvidékeken. Azonban az
ilyen csapadékeloszlást befolyásolja a földfelszín jellege: az óceánok fölött gyakoribbak a
csapadékok, mint a szárazföldön.
A hegyekben jóval több az eső és a hó az
uralkodó széljárás felőli lejtőkön. Ukrajnában
a Kárpátok szélnek kitett lejtőin éves átlagban 1500 mm csapadék hullik, a másik oldal
lejtőin kétszer kevesebb.

?
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A különböző földrajzi objektumokat,
jelenségeket
és
folyamatokat térképek és sematikus
térképek ábrázolják
a térben.

     

?

CSAPATMUNKA

Az ilyen feladattípusokat
közösen kell megoldani az órán csoportokba
?
szerveződve.
?

     KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!
A földrajzzal kapcsolatos
új információk felkutatására az interneten.

Létezik egy eszköz, amelynek windsock az angol neve. Ez a szó
két részből áll: wind (szél) és sock (zokni). Derítsétek ki, milyen
„szélzokniról” van szó! Keressétek meg ennek az eszköznek az
ábrázolását! Gondolkodjatok el azon, hogy minek a meghatározására használják! Keressétek meg az eszköz magyar elnevezését!

       GYAKORLATI MUNKA

6. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét lásd a 125. oldalon.)
Téma: Szélrózsa készítése és elemzése.
4. Időjárásnaptár használatával készítsétek el valamely hónap szélrózsáját!
5. Elemezzétek az elkészített diagramot! Milyen szélirányokat regisztráltak a hónap folyamán? Milyen szelek domináltak ebben az időszakban?
137

e

Megfigyelések végzése
terepen, feladatok végrehajtása kontúrtérképen,
gyakorlati feladatok.
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BEVEZETÉS
BEVEZETÉS

1. §. M
 IT TANULMÁNYOZ A
FÖLDRAJZ?

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza a természetrajzórákra, a természet tanulmányozásával milyen tudományágak foglalkoznak!
● A természettudományos tájékozottság milyen forrásai ismeretesek számotokra?

!HOGYAN

KELETKEZETT A FÖLDRAJZ TUDOMÁNYA? A földrajz ókori tudomány, több mint 2,5 ezer évvel
ezelőtt jelent meg. A régi időkben az emberek nem tudták
megmagyarázni a természeti jelenségeket és a kapcsolatokat
sem közöttük. Nem értették, miért fúj a szél, mi az oka a
mennydörgésnek és villámlásnak, miért virágoznak, majd
hervadnak el a növények, miért kerekednek óriási hullámok
a tengereken, miért reng a föld. Mivel nem találtak magyarázatot ezekre a kérdésekre, úgy gondolták, hogy a jelenségeknek saját istene van, akinek hódolni kell. e
Minden isten
anyjának az ókori görögök Gaiát, a földanyát tartották.
A Föld tanulmányozását először Eratoszthenész ógörög
tudós nevezte el földrajznak időszámításunk előtt a III. században. Attól az időtől kezdve hívják így bolygónknak és
kontinenseinek a vizsgálatát.
MIT TANULMÁNYOZ NAPJAINK FÖDRAJZA? A földrajz napjainkban olyan tudomány, amely a jelenségek térbeli
elhelyezkedését tanulmányozza a Földön, a kontinenseken,

?

?

Gaia, a földanya az
ókori görögöknél
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A geográfia szó
Gaia földanya nevének és a grapho,
azaz írok összeolvasásának az eredménye.
Magyarul
földleírást, földrajzot
jelent.

Geomor
fológia

F

Hidro
lógia

Ö

Népesség
földrajz

L

Klimato
lógia

D

Iparföldrajz

R

Biogeog
ráfia

A

Talajtan

J

Mezőgazdasági
földrajz

1. ábra. A földrajz – tudományok rendszere
8

Z
Közle
kedési
földrajz

BEVEZETÉS
egyes országokban vagy vidékeken. A földrajztudósok a hol? és miért? kérdésekre keresik a
Napjainkban
választ (hol fordulnak elő a jelenségek, és miért
hozzávetőlegesen 15 ezer
pont azon a helyen?).
tudomány és tudományág létezik.
Az emberek élhetnek és dolgozhatnak síkviKözülük több mint 80 a földrajzzal
déken, hegyekben, erdőkben, sztyeppéken, jeges
kapcsolatos.
tundrában vagy akár forró sivatagban is. Házakat, hidakat, gyárakat, üzemeket építenek,
fémet öntenek, gépeket hoznak létre. Különböző növényeket termesztenek, állatokat tenyészFöldrajzi folyamatok
tenek. Erről a sokszínű világról – természeti
– a természetben és
feltételekről, népességről, egy ország vagy az
társadalomban található
objektumok és jelenségek
egész világ lakosságának gazdasági tevékenytörvényszerű változásai.
ségéről – szól a földrajz. A hely vagy az elhePéldául a levegő mozgása
lyezkedés meghatározása olyan fontos a földrajz
a légkörben, vagy a vízé a
számára, mint a matematikában a szorzótábla.
folyókban. NépességnöveA földrajz az emberi világ és a természet közötkedés, ipari fejlődés stb.
ti szoros kapcsolatot is tanulmányozza.
A modern földrajztudomány több szakterületre tagolódik. Ezeknek két fő iránya van: a
természeti földrajz, illetve a szociális és gazFöldrajzi jelenségek
– azok az események,
dasági földrajz. A természeti földrajz a Föld
történések, amelyek tertermészetvilágával foglalkozik, a szociális és
mészeti vagy társadalmi
gazdasági földrajz pedig a Föld népességével
változások következtében
és annak gazdasági tevékenységével. Mindkét
mennek végbe. Például a
irányzatot a kutatók különböző tudományágakszél, az eső, földrengés,
ra osztják (1. ábra). A földrajz tehát a Földtengeri hullámok, vulkán
ről, annak természetvilágáról, népességéről, a
kitörések, születések száma, munkanélküliség stb.
lakosság gazdasági tevékenységéről, az ember
és természet kölcsönhatásáról szóló tudomány.
Ebben rejlik a földrajz csodálatossága. Hisz
Földrajzi objektumok
– természetes vagy
nemcsak a természetet tanulmányozza, hanem
mesterséges (ember által
az emberi tevékenységet is. Kutatásaival ablalétrehozott) képződmékot nyit a nagyvilágra, de nem feledkezik meg
nyek a Földön, melyeknek
a szülőföld tájairól sem. A földrajz komplex (ös�meghatározott földrajzi fekvésük van. Ide sorolhatjuk
szetett) tudomány. Magába foglalja a földrajzi
a síkságokat, hegyeket,
objektumok, jelenségek és folyamatok megismevulkánokat, folyókat, tavarését (2. ábra). Tárgya a bennünket körülvevő
kat, településeket stb.
világ, valamint azon természeti és szociális
jelenségek, amelyek kapcsolatban vannak kör- 2. ábra. Alapvető földrajzi fogalmak
nyezetünkkel és életterünkkel.
A FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓ FORRÁSAI. Honnan meríthetünk földrajzi ismereteket? A tankönyv mellett fontos
információforrások a földrajzi kézikönyvek, enciklopédiák,
térképek, atlaszok. Sok érdekes ismeretterjesztő cikk olvasható az újságokban, magazinokban.
9

BEVEZETÉS
Rengeteg újat, hasznosat és érdekeset lehet
megtudni a rádió- és tévéadások időjárás-előrejelzéseiből, a hírekből, a természettudományos
műsorokból a természeti csapásokról, különböző országok népeinek kultúrájáról stb. Korunk
találmánya az internet, amely a földrajzi információk valóságos aranybányája. Segítségével percek alatt megtalálhatjuk a bennünket
érdeklő kartográfiai, írásos, hang- vagy akár
videoanyagot is.
A múltból származó kincseket a múzeumokban őrzik. Magatok is felfedezőkké válhattok
a kirándulásokon vagy turistautakon (3. ábra).
A FÖLDRAJZI ISMERETEK JELENTŐSÉGE. A földrajz mindig is az emberek szolgálatában állt.
A tudósok az idők folyamán sok kérdésre megtalálták a választ. Arra például, hogy miért esik az eső vagy fúj a szél.
Miért van Afrikában forróság, az Antarktiszon pedig hideg.
Hol kell kőolajat, vasércet és más ásványi kincseket keresni.
A ma embere meg akarja érteni az őt körülvevő világot
és azokat a döntéseket, melyeket a gyárak, üzemek, kereskedelmi egységek, utak, üdülőtelepek térbeli elhelyezésével
kapcsolatban hoznak egyes üzletemberek, kormányok, cégek.
Ehhez azonban szüksége van a földfelszín (hegyek, tengerek,
folyók, országok, kontinensek) térképen való ábrázolásának
ismeretére. Tudnia kell a természeti erőforrásokról, éghajlatról, vizekről, talajról-, növény- és állatvilágról, katasztró-

Internet – az ismeretek forrása
Napjainkban az internet az egyik
legszéleskörűbb és legelérhetőbb
információforrás. A világhálón keresztül megismerhetjük a földrajz
bármely ágát. Betekintést nyerhetünk a tudományos kutatásokba.
Feleletet kaphatunk a bennünket
érdeklő kérdésekre. A tankönyvekben az információk hamar
elavulnak, az interneten
ellenben állandóan frissítik
őket.

3. ábra. A földrajzi
ismeretek forrásai

Turistautak

Múzeumok

Enciklopédiák

Tankönyv

Internet

Kézikönyvek

Újságok,
magazinok
Televíziós
műsorok
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Atlaszok

Térképek

!

?
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fákról, népekről, kultúrákról, vallásokról, saját országának
és más államoknak a gazdaságáról.
Még a mobiltelefonok és GPS-navigátorok korában sem
múlta idejét az iránytűvel vagy a Nap állása szerint történő
tájékozódás ismerete, a barométer és más műszerek használata, a térképek „olvasása”. A földrajz tudatosítja bennünk
azt, hogy a természet részei vagyunk. Megtanít az ásványi
kincsek okos felhasználására, az erdők eltűnésének, a folyók
elsekélyesedésének, a talaj termőképessége csökkenésének
megelőzésére. Fejleszti az ökológiai gondolkodást. Gondoskodó viselkedésre nevel különleges bolygónk megőrzése érdekében.

!

A földrajztudós
eszközei

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földrajz a Földről, annak természetvilágáról, népességéről, a lakosság gazdasági tevékenységéről, az ember és természet kölcsönhatásáról szóló tudomány.
● A földrajz tárgya a természet, a népesség és a gazdaság.
● A földrajz szakterületei–tudományágai: a természeti földrajz (a
Föld természetvilágát tanulmányozza), a szociális földrajz (a népességet vizsgálja) és a gazdasági földrajz (az emberek gazdasági
tevékenységét kutatja).
● A földrajzi információ forrásai: tankönyv, enciklopédiák, kézikönye
vek, szótárak, földrajzi térképek, atlaszok, újságok, magazinok, rádió- és tévéadások, internet, múzeumok, turistautak.

?

?

!
!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit jelent a földrajz szó?
2. A földrajz milyen tudományágait ismeritek? Mit tanulmányoz a modern földrajztudomány?
3. Sorold fel a földrajzi információ fő forrásait!
4. Példákkal bizonyítsd a földrajz jelentőségét az ember életében és tevékenységében!
—————————————————————
e
5. Nézzétek meg a 3. ábrát. A földrajzi információk mely forrásait használtátok
már? Szüleitek segítségével töltsétek ki az alábbi táblázatot arról, milyen információforrásokat használ a családotok! e

?
?

Irodalmi

A földrajz információforrásai
Kartográfiai

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

Elektronikus

e

A Google, Мета vagy a Яндекс segítségével keressetek információkat, és készítsetek beszámolót a földrajz valamelyik ágáról (hidrológia, klimatológia, népességföldrajz)! Beszámolótok lehet felszólalás, de 3–4 diából álló rövid prezentáció is.
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2. §. FÖLDRAJZI KUTATÁSOK

?

?

!

!

!A

● Emlékezzetek vissza, a természet tanulmányozásának milyen
módszereit ismertétek meg az 5. osztályban a természetrajz
órákon!
● Milyen mérőműszereket tudtok használni?

FÖLDRAJZ KUTATÁSI MÓDSZEREI. Földrajzi ismereteket sokféleképpen lehet szerezni. Azon módozatokat,
melyek segítségével a természet vagy a társadalom különböző objektumait, jelenségeit, folyamatait tanulmányozzák,
kutatási módszereknek nevezzük.
Legrégibb mind közt a leíró módszer, amely napjainkban is az egyik legfontosabb. Lényege az objektum leírása,
bemutatása (hol helyezkedik el, miként változott meg az idők
folyamán, hogyan hat más objektumokra). Ilyen leírások a
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
jelenségek és folyamatok megfigyelése alapján történnek.
Az expedíció szó laRéginek számít még az expedíciós módszer. Az expedítinul túrát jelent.
ció – emberek csoportjának felfedező útja valamilyen
objeke
tum vagy jelenség tanulmányozása céljából. A hasonló utak
során összegyűjtött anyagok képezik a földrajzi kutatások
alapját. Ezen új adatok segítségével lesznek egyre pontosabbak földrajzi ismereteink, ami a tudomány fejlődését jelenti.
A történelmi módszer segítségével szerezhetünk tudoAz Everest-expedíció mást arról, mikor jött létre és hogyan fejlődött az adott objektum vagy jelenség. Ezek a kutatások levéltári anyagok
emblémája
alapján történnek archívumokban vagy múzeumokban. Fontos szerepet játszik még az ilyen feltárásokban a statisztikai
adatok elemzése.
A térképészeti módszer az objektumok helyének meghatározását és feltüntetését jelenti a térképen. A földrajzi
térképek helyes olvasása, elemzése és összehasonlítása segítségével a kutatók sok értékes információhoz juthatnak. Az
aerokozmikus módszer lényege a földfelszín repülőgépről
vagy űrhajóról készült fotóinak a tanulmányozása (4. ábra).

?

?

25 m
10–20 m

2,5–5 m

2 m 1,5 m

A lefedettség méretei méterben és
centiméterben vannak feltüntetve.

18 m

3 m

1 m

50 cm
10 cm

4. ábra. A földfelszín tanulmányozása repülőgépről, űrhajóról és
műholdról készült fotók alapján
12
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A kutatók megismerkednek az adott témakörben fellelhető
összes irodalommal. Alapos elemzésnek vetik alá a történelmi dokumentumokat, statisztikai adatokat, az objektumokat
és jelenségeket. Mások tapasztalatának a felhasználásával
így járulnak hozzá a világ tudományos megismeréséhez.
HOGYAN SZERVEZZÜK MEG SAJÁT KUTATÁSUNKAT? A földrajztudósok évezredek óta végeznek megfigyeléseket. Ti is felhasználhatjátok ezt a módszert az objektumok, történések és jelenségek jobb megismerése érdekében.
Ilyen megfigyeléseket végezhettek az iskolai meteorológiai
állomáson, de otthon is egyszerű eszközök felhasználásával.
Gnómon (1 méter magasságú mérőléc) segítségével például
meghatározhatjátok, hogyan változik a Nap látóhatár (horizont) fölötti magassága az év folyamán. Minden hónap
huszadikán déli 12 órakor határozzátok meg a gnómon árnyékának hosszát (5. ábra). Tapasztalataitokat felhasználhatjátok majd a Légkör (Atmoszféra) témakörének tanulmányozása során is. Figyeljétek meg, hogyan változik hónaponként a gnómon árnyékának hossza.
Gnómon
(árnyékvető pálca)

5. ábra. A déli árnyék hosszának és a Nap látóhatár fölötti magasságának meghatározása gnómon segítségével

Viszonylag egyszerűen lehet időjárás-megfigyeléseket
végezni. Naponta megfigyelhetitek a levegő hőmérsékletének,
a felhőzetnek, a csapadék mennyiségének, a széliránynak és
más meteorológiai jelenségeknek a változásait. A levegő hőmérsékletét, mint már tudjátok, hőmérő segítségével mérik.
Ne feledjétek, ha a hőmérőt a napra helyezitek, akkor nem
a levegő hőmérsékletét fogja mutatni, hanem saját felmelegedésének fokát.

Hőmérő Harkiv egyik
épületén
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A felhőzetet (az égbolt felhőzöttségének fokát) szemre
határozzák meg. Felhőtlennek mondják az eget, ha verőfényesen süt a Nap és egyetlen felhő sincs az égen. Kevéssé
felhős az ég, ha kevés felhő van rajta. Változóan felhős égről
akkor beszélnek, amikor az égbolt felét felhők borítják. A
Felhőtlen
Kissé
teljesen beborult eget összefüggő felhők takarják mindenütt.
felhős
Figyeljétek meg a csapadékmegoszlást is. Csapadék
hullhat felhőkből folyékony halmazállapotú esőként vagy
Változóan Összefüggő ködszitálásként, de szilárd hó vagy jég formájában is. Kifelhős
felhőzet
alakulhat a földfelszín felett ködként, harmatként, dérként.
Fontos megfigyelni más időjárási folyamatokat is. Például
A csapadék megjelölése a zúzmaraképződést, a szivárvány, zivatar, vihar, hóvihar
kialakulását.
A szél irányát szélkakas segítségével állapítják meg, ha
Eső
Hó
van olyan az iskolai meteorológiai állomáson. A szél irányát
mindig az az égtáj határozza meg, ahonnan a szél fúj. A nyugati szél tehát azt jelenti, hogy a szél nyugat felől kelet felé
Jégeső
Köd
fúj. Ha nincs az iskolátokban szélkakas, nyugodtan felhasználhatjátok a tévében, rádióban elhangzó vagy az interneten,
újságokban közölt időjárás-jelentés adatait.
Harmat
Dér
Megfigyeléseitek eredményeit tüntessétek fel az időjárási
naptárban (2. táblázat).
Érdekesek még a fenológiai1 megfigyelések, vagyis a
Zúzmara
növény- és állatvilág évszakos változásainak a tanulmányozása. Ezt úgy végzik, hogy kiválasztanak az iskola vagy a
lakóhely közelében egy kisebb, néhány fával, bokorral, növényekkel benőtt területet. Jó, ha az iskolátok vagy lakóhelyetek közelében park is van. Ezen a helyen az állatvilág
képviselői is élnek, például hangyák, bogarak, giliszták,
madarak. Néha találkozhatunk a városokban mókusokkal,
sündisznókkal vagy tavi békákkal. Őket csak nagyon óvatosan lehet megfigyelni, hogy el ne tűnjenek, és még véletlenül
se ártsunk nekik.
Az általatok végzett megfigyelések alapján könnyen elképzelhetitek a földrajzi jelenségeket, megérthetitek kialakulásuk okait, elemezhetitek a természeti folyamatokat. Előrejelzéseket készíthettek a természetben végbemenő dolgokról
és elsajátíthatjátok a különböző műszerek használatát. De a
legfontosabb az, hogy felfedezitek magatok számára az élő
természetet, Földünk szépségeit, melyeket óvni és védeni
kell.
Egyezményes jelek
A felhőzet
megjelölése

Fenológiai változások
a természetben

!

1
fenológia – a növény- és állatvilágnak az időjárás által kiváltott
életmegnyilvánulásaival és azok periodikus változásaival foglalkozó
tudományág (a ford. megj.)

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A földrajzi kutatások fő módszerei: leíró, expedíciós, történelmi,
térképészeti, aerokozmikus, és a megfigyelések is ide tartoznak.
● Saját kutatásokat is végezhetünk észlelések alapján. Megfigyelhetjük például, hogyan változik a Nap látóhatár fölötti magassága az
év folyamán, figyelemmel kísérhetjük az időjárás változásait is, de
fenológiai megfigyeléseket is foganatosíthatunk, ami a növény- és
állatvilág évszakos változásainak a tanulmányozását jelenti.

?

?
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.
5.

Nevezzétek meg a földrajzi kutatások
e fő módszereit!
Mi a lényege az expedíciós módszernek?
Mutassátok be a térképészeti módszert!
Milyen jelenségeket tanulmányoznak az időjárás-megfigyelések során?
Mit nevezünk fenológiai megfigyelésnek?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

?

e

e

Keressetek olyan web-oldalakat, amelyek időjárás-előrejelzést tartalmaznak!
Kulcsszavak: időjárás, időjárás-előrejelzés, meteorológus. Milyen adatokkal találkozhattok ezeken a web-oldalakon? Állapítsátok meg, milyen időjárás várható
holnapra! Hogyan változik az időjárás a hét folyamán?
VÉGEZZETEK KUTATÁSOKAT!
A kutatás témája: A természet változásainak megfigyelése terepen
1. Minden hónap huszadikán déli 12 órakor határozzátok meg a gnómon árnyékának hosszát a Nap látóhatár fölötti magasságának megállapítása céljából!
Megfigyeléseitek eredményeit tüntessétek fel a füzetben megszerkesztett táblázatban (1. táblázat)!
1. táblázat
A gnómon árnyékának megfigyelése
Hónap

Jan.

Febr. Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug. Szept. Okt.

Nov.

Dec.

A gnómon árnyéká
nak hossza, cm-ben

2. Figyeljétek meg az időjárás változásait, majd az eredményeket írjátok be az
időjárási naptárba (2. táblázat)!
2. táblázat
Szeptember hónap időjárási naptára
Időjárási elemek
A levegő
hőmérséklete °C

1.

21

2.

20

Felhőzet

Csapadék

Más jelenségek
Szélirány,
szélerősség m/s

º

Dá
tum

10–15

º 5–10

Szivárvány

3. Figyeljétek meg a természet évszakos változásait! Megfigyeléseitek eredményeit tüntessétek fel a füzetetekben megszerkesztett táblázatban (3. táblázat)!
3. táblázat
A fenológiai megfigyelések naptára
Az év hónapja

Változások a növényvilágban

Változások az állatvilágban

Szeptember

15

I. FEJEZET

A FÖLDRŐL SZÓLÓ FÖLDRAJZI
ISMERETEK FEJLŐDÉSE
1. téma. A FÖLDRŐL ALKOTOTT ELKÉPZELÉSEK
AZ ÓKORBAN
2. téma. ÚJ FÖLDEK FELFEDEZÉSE ÉS VILÁG
KÖRÜLI UTAZÁSOK
3. téma. FÖLDRAJZI KUTATÁSOK MA
A fejezet tanulmányozása során:
● megtudhatjátok, milyen ismeretekkel
rendelkeztek az ókori népek a Földről,
és hogyan ábrázolták bolygónkat az első
földrajzi térképeken;
● fogalmat alkothattok a nagy földrajzi
felfedezésekről, a világ körüli hajóutakról és
a mai földrajzi kutatásokról;
● megtanulhatjátok összegyűjteni és értékelni
az új információkat;
● fejleszthetitek készségeiteket a
térképolvasás és az információforrások
feldolgozása terén.

I.IFEJEZET
. FEJEZET

1. téma
A FÖLDRŐL ALKOTOTT
ELKÉPZELÉSEK AZ ÓKORBAN
3. §. A
 FÖLDRŐL ALKOTOTT
ELKÉPZELÉSEK A RÉGI
IDŐKBEN
● Emlékezzetek vissza, mit tanultatok történelemórákon az őskori gyűjtögetők és vadászok életéről!
● Milyennek képzelték el az ókoriak a Föld formáját?

!A

FÖLD MEGISMERÉSE AZ ŐSKORBAN.
Már a halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot
folytató ősembernek is (40–30 ezer évvel ezelőtt)
szüksége volt környezetismeretre, hogy megvédje
magát a természeti csapásoktól. Az őskori emberek úgy próbálták kiszélesíteni életterüket, hogy
új földeket foglaltak el, s ezáltal egyre jobban
megismerték az őket körülvevő világot.
Az őskori táj legkorábban barlangok falán,
e
fakéregre vagy csontokra karcolt ábrázolásokon
jelent meg. Őseink így hagyományozták utódaikra tudásukat a vadászterületekről, a csapdák felállításának helyéről és az új szállásterületekhez
vezető utakról. Az ásatások során sok ilyen vázlatra bukkantak Európában, Ázsiában és Afrikában. A mai Ukrajna területén élt ősemberektől is
maradtak ránk földrajzi információk. A Cserkaszi
megyében végzett ásatások során régészek olyan
mamutagyarra bukkantak az i. e. 13. évezredből,
melyen dombokat, erdőket, folyókat fedeztek fel
(6. ábra).
Az ilyen éppen kéz alatt lévő tárgyakon, felületeken létrejött sematikus vázlatokat tartják
a tudósok az első primitív térképeknek, melyek
jóval az írásbeliség megjelenése előtt születtek.
Hogy megkülönböztessék egymástól a folyókat,
tavakat, hegyeket, erdőket, nevet adtak nekik,
amit örökül hagytak utódaiknak. Az évek során
így egyre nagyobb földrajzi tapasztalatra tettek
szert.

?

?

13 ezer évvel ezelőtt készült
helyrajz egy mamut agyarán
(Cserkaszi megye, Ukrajna)

Megművelt mezők
egy sumér agyagtáblán
(Irak, i. e. 2100.)
6. ábra. Ókori helyrajzok
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A szlávok a Földet lapos
korongként képzelték el, amit
három bálna tart a hátán

A görögök úgy gondolták,
hogy a Föld egy korong és
az Ókeanosz folyó mossa a
partjait

A babilóniaiak a Földre világhegyként tekintettek, melyet
tenger vesz körül és kemény
égbolt fed le

MILYENNEK KÉPZELTÉK EL AZ ÓKORI EMBEREK
A FÖLDET? Természetrajzból már tudjátok, hogy az emberek a régmúltban különféleképpen képzelték el a Föld formáját. A síkvidék népei bolygónkat laposnak, a hegyvidékiek
pedig hegyformájúnak gondolták (7. ábra).
Az ókori Görögországban a Földet katonai pajzshoz hasonlító korongként képzelték el. Olyan egy darabból álló szárazföldnek gondolták, melynek partjait az Ókeanosz folyó mossa.
Ázsiában, ahol a Himalája magaslik, a világ tengelyének a
Meru-hegységet tekintették, körülötte hét óceánnal. Japánban a Földet kocka alakúnak gondolták.
A legelterjedtebb elképzelés a Földről az volt, hogy lapos. Mivel az ókorban az emberek csak ritkán hagyták el
falujukat vagy városukat, ezért többnyire csak a településük körüli tartományt ismerték. Úgy hitték, hogy a Föld
mindenütt olyan lapos, mint náluk. Innen a lapos Földről
Egyiptomi hajó
való elgondolás. Természetesen ez az elmélet távol áll a mai
(i. e. 1500.)
felfogástól és megmosolyogtató.
Bolygónk formájának megismerése nagyon
fontos volt a földrajz további fejlődése és a ponAz első ismert expedíció
A történelem első tengeri útjára
tos térképszerkesztés szempontjából.
3,5 ezer évvel ezelőtt került sor.
KIK VOLTAK AZ ELSŐ TENGERI UTAÉrdekes, hogy egy nő, Hatsepszut
ZÓK? Az első utazók nevét nem őrizte meg
óegyiptomi fáraó szervezte. Ez
a történelem.
egy kereskedelmi expedíció volt.
A történelem legrégibb felfedezői is az ókoÖt hajóból állt, melyek Punt országába tartottak, vagyis Isten földjére
ri egyiptomiak voltak, akik Afrikában éltek a
(egyes feltételezések szerint a SzoFöldközi-tenger és Vörös-tenger mellett. Ismemáliai-félszigeten helyezkedett el).
retes, hogy 3,5 ezer évvel ezelőtt beutazták
Az egyiptomiak ébenfát, tömjént,
a Vörös-tenger nyugati partvidékét. Abban az
majmokat, elefántcsontot,
időben még senki sem tudta, hogy Afrikát (akaranyat és rabszolgákat
kor Líbiának nevezték) tengerek veszik körül.
vásároltak ott.
Ezt először a föníciaiak fedezték fel, akik a
7. ábra. Ókori elképzelések a világ
felépítéséről és a
Föld formájáról
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Az egyiptomiak úgy gondolták,
hogy csillagokkal övezett Nút
égistennő a Földistennő felé
hajlik

Földközi-tenger keleti partvidékén éltek és bátor tengerészek hírében álltak.
Időszámításunk előtt a VI. században
körülutazták Afrikát és meggyőződtek
arról, hogy minden oldalról tengerek
mossák partjait (8. ábra). Az ő utazásukról Hérodotosz ógörög történész
írt először történelmi munkájában.
A föníciaiak Afrika körüli útját
tartják a tudósok az ókor legfontosabb
eseményének. A világtörténelem első
nagy felfedezői óriási hőstettet hajtottak végre: leküzdötték a távolságot a
népek között. Az emberek, ha lassan
is, de tudomást szereztek egymásról.
Idővel a tengereken kereskedelmi útvonalak jöttek létre. Tengerre csak a
legbátrabbak szálltak, akiknek az elbeszéléseiből ismerték meg a többiek
az ismeretlen földeket és az ott élő
embereket. Ők állították össze az első
földrajzi térképeket is.

E U R Ó PA
Karthágó

Eg
y

Fönícia

Indiában a Földet félgömbként képzelték el, melyet
elefántok tartanak a hátukon

Észak-Amerika
indiánjainak
hitvilága
szerint a
világmindenség felépítése
a következő
szobrocskára
hasonlít: egy
bálnán, vagyis
a földön férfi
és női alak
áll, felettük
pedig az eget
szimbolizáló
sas látszik

i pt

ÁZSIA
INDIA

om

Líbia (Afrika)
Szomáliaifélsziget

Calicut

ATLANTI-

INDIAI-

ÓCEÁN

ÓCEÁN

8. ábra A föníciaiak tengeri útja
(i. e. VI. század)

AZ ELSŐ FÖLDRAJZI TÉRKÉPEK MEGJELENÉSE.
Az utazók által felhalmozott ismereteket a görög filozófusok
foglalták össze. A történelem, csillagászat, fizika és matematika adatait felhasználva Eratoszthenész megteremtette a
földrajz tudományát. Ő alkotta meg az első térképet is az
i. e. III. században. Mindhárom földrész, Európa, Ázsia és
Afrika is látható rajta (9. ábra). Eratoszthenészt nevezik a
földrajz atyjának. Ezzel ismerik el érdemeit a földrajztudomány fejlődésében.

Eratoszthenész
(i. e. 275–194 körül)
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10. ábra Klaudiusz Ptolemaiosz térképe (II. sz.)

A II. században Klaudiusz Ptolemaiosznak sikerült egy
sokkal modernebb térképet összeállítani (10. ábra). Az európaiak világról alkotott képe addigra jelentősen kiszélesedett.
A térképen több földrajzi objektum volt feltüntetve, bár jelentős részük helyét Ptolemaiosz hozzávetőlegesen határozta
csak meg. Ettől függetlenül térképeit és nyolc könyvből álló
Földrajz című munkáját 14 évszázadon keresztül használták.
A görög szerzők munkáinak megjelenése arról tanúskodott, hogy a földrajz tudománya már az antik világban kialakult. Bár ebben az időben inkább leíró jellegű volt és a
világ területeinek csak kis részét tartalmazta. A földfelszín
3/4 része ismeretlen maradt az emberek előtt.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A régi időkben az emberek nem tudták, hogy a Föld gömbölyű, és
eltérő elképzelésük volt annak alakjáról.
● Az első tengeri utakat az egyiptomiak és föníciaiak hajtották végre, akik bebizonyították, hogy Afrikát minden oldalról víz veszi
körül.
● Az első ismert földrajzi térképeket Eratoszthenész (i. e. III. sz.) és
Klaudiusz Ptolemaiosz (II. sz.) ógörög tudósok állították össze.

?
!

?
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1.
2.
3.
4.

?

Földrajzi ismereteiket hogyan hagyományozták
e az utódaikra az ókori emberek?
Milyennek képzelték el a Föld formáját
az
ókorban?
e
Milyen földrajzi felfedezések fűződnek a föníciaiak nevéhez?
Mikor, és kik állították össze az első földrajzi térképeket?

?

CSAPATMUNKA

e

Nézzétek meg az ógörög tudósok által összeállított térképeket (9., 10. ábrák), és
hasonlítsátok össze azokat a könyv előzékén látható mai térképpel:
1. csoport – Eratoszthenész térképét tanulmányozza;
2. csoport – Ptolemaiosz térképét tanulmányozza!
Milyen világrészeket, óceánokat és tengereket ismertek a görögök? Milyen kontinensek hiányoznak ezekről a térképekről?
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2. téma
ÚJ FÖLDEK FELFEDEZÉSE ÉS VILÁG
KÖRÜLI UTAZÁSOK

I. FEJEZET
I. FEJEZET

4. §. ÚJ FÖLDEK MEGISMERÉSE
● Emlékezzetek vissza, milyen értékes elképzelések születtek a
Földről az ókori Görögországban!

!A

VIKINGEK UTAZÁSAI. A vikingek rettenthetetlen
tengerészek voltak és Észak?
Európában éltek. Nyugat-Európában normane
noknak, Ruszban pedig varégoknak nevezték
őket. Hajóútjaik során kijutottak az Atlantióceánra és felfedezték az Észak-Amerikától
északra fekvő szigeteket (11. ábra). A X. században Vörös Erik meghódította Izlandot és Grönlandot. Hajói megközelítették Amerika partjait,
e
de nem mertek partra szállni.
Amerikát az európaiak közül elsőként Vörös
Erik fia, Leif Ericsson fedezte fel. Pár évvel
apja tengeri útja után kis hajójával kikötött
Észak-Amerikában. 500 esztendővel előzve meg
ezzel Kolumbusz Kristófot. Felfedezéséről, néhány északi népet leszámítva senki sem szerzett
tudomást.

A krónikák, az ismeret forrásai
A Régmúlt idők krónikájában
(XI. sz.) folyókról, tengerekről, erdőkről olvashatunk. Leírja a varégoktól görögökig vezető tengeri
kereskedelmi utat, mely Európa
északi részét kötötte össze a
Fekete-tengerrel.

?

?
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11. ábra. A vikingek tengeri útvonala

Z S
I A

Leif Ericsson
(kb. 970–1020)
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EURÓPA

Velence

Peking

ÁZSIA
KÍNA

AFRIKA
Marco Polo
(1254–1324)
Szumátra
12. ábra Marco Polo utazásai (XIII. század)

MARCO POLO UTAZÁSAI. Az európaiak közül először
Marco Polo jutott el Dél-Ázsiába. Édesapja velencei kereskedő volt és Ázsia országaival is kereskedett. Többször járt a
titokzatos Keleten. 1271-ben Kínába indult, ahová elkísérte
17 éves fia, Marco is.
Az itáliai kereskedők útja Kínába három hosszú éven
keresztül tartott sebes vizű folyókon, magas hegyeken és
végeláthatatlan sivatagokon át. Miután megérkeztek, a kán
fogadta őket. Az európai kapcsolatok ápolása céljából a kínai
Érme Marco Polo
uralkodó szolgálatába fogadta az éles elméjű Marco Polót. Ez
képmásával
tette lehetővé az itáliaiak számára, hogy beutazzák Kínát és
megismerjék az országot. Marco kínai szolgálata
A világ leírása
15 évig tartott, hazafelé vezető útja pedig még
Ha bármelyik király, császár, herceg, márki, lovag, egyszerű polgár tíz évig. Európába tengeri úton érkezett vissza
kíváncsi más népekre és országok- Ázsia partjai mentén. Utazásának útvonala egy
ra, vegye kezébe ezt a könyvet és hatalmas hurokhoz hasonlított Dél-Ázsia körül
kezdje olvasni. Sok meghökkentő
(12. ábra).
csodát találhat benne.
...Szumátra szigete nem is olyan
kicsi, mint ahogy gondolnák. Körülbelül 2000 mérföld az átmérője.
Nyolc királyságra tagolódik. Mindegyik élén koronás király áll, akik
pogányok és népeikkel együtt másmás nyelven beszélnek. ...
Erdeiben vaddisznók élnek és
olyan egyszarvúak, melyek nem
kisebbek az elefántnál. Bundájuk
akár a bivalyé, lábuk az elefántéhoz hasonlatos, homlokuk közepén
pedig hatalmas vastag, fekete
szarv éktelenkedik.
Marco Polo, XIII. század

13. ábra Marco Polo karavánjának útja
(egy ókori térképen)
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14. ábra. A világ ábrázolása Martin Behaim földgömbjén (glóbuszán)

Marco Polo nem volt földrajztudós és valószínűleg nem is
hallott erről a tudományról. Az általa írt Világ leírása című
könyv viszont értékes tudásforrásnak bizonyult. Sok térképen még kétszáz év múlva is az ő megnevezéseit használták
egyes földrajzi objektumok megjelölésére.
MARTIN BEHAIM FÖLDGÖMBJE. 1492-ben a német
Martin Behaim földgömböt, glóbuszt készített. A glóbusz
latinul gömböt jelent. Ez bolygónk kicsinyített modellje volt,
olyan, mint egy játék. A 14. ábrán megfigyelhetitek, hogy
Behaim glóbuszán nincs feltüntetve sem Dél- sem pedig
Észak-Amerika. A fél világ gyakorlatilag nem is látszik rajta. Ez azért van így, mert az összes kontinenst az európaiak
csak később ismerték meg. A Behaim-féle földgömb alapján
fogalmat alkothatunk a kor földrajzi ismereteiről.

!

Martin Behaim
(1459–1507)
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A glóbusz latinul
gömböt jelent.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az európaiak közül a vikingek elsőként fedezték fel Izlandot meg
Grönlandot, és érték el Észak-Amerika partjait (X. század).
● Az olasz Marco Polo utazásainak köszönhetően (XIII. század) az
európaiak betekintést nyerhettek a távoli Kelet-Ázsia életébe.
● 1492-ben Martin Behaim földgömböt készített, mely napjainkig
fennmaradt.

?
!

!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Mit tudtok a vikingek tengeri útjairól?
2. Milyen földrajzi ismeretekkel gazdagította aevilágról alkotott képet Marco Polo?
3. Ki, és mikor készítette az első glóbuszt?
—————————————————————
4. Könyvében Marco Polo egy bizonyos fekete kőről ír, melyet Kínában bányásznak és úgy ég, mint a fa. Ez a kő azért hasznos,
mert nagyon olcsó és felese
legessé teszi a fák kivágását. Polo elbeszélését otthon nyíltan kinevették. Mit
gondoltok, volt-e igazságalapja az utazó elbeszélésének? Milyen kőre gondolt
e
Polo, mely úgy ég, mint a fa?

?
?
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5. §. A
 NAGY FÖLDRAJZI
FELFEDEZÉSEK KORA

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza, mi ösztönözte a kalandorokat arra,
hogy veszélyes és nehéz utakra vállalkozzanak!
● A középkorban ki jutott el először Észak-Amerikába?

!

A XV. század vége és a XVII. század közepe között került
sor a világtörténelem legjelentősebb földrajzi felfedezéseire.
Ezt az időszakot a nagy földrajzi felfedezések korának
nevezik. A folyamatot elősegítette a kézművesség, kereskedelem és tudomány fejlődése Európában. A tengeri expedíciók
számára új vitorlásokat, karavellákat építettek. Tökéletesítették az iránytűket és a tengeri térképeket.
AZ INDIÁBA VEZETŐ TENGERI ÚT KERESÉSE. Ebben az időben az európaiak képzeletét a Kelet mesés gaze arab keresdagsága foglalkoztatta. Észak-Afrika piacain az
kedők aranyat, elefántcsontot, fűszereket árusítottak, amit
karavánok szállítottak ide Afrika távoli vidékeiről és Indiá
ból. A Keletre vezető szárazföldi utak nagyon veszélyesek
voltak. Az európaiak ezért tengeren próbálták megközelíteni
Indiát. A portugál tengerészek addigra már beutazták Afrika nyugati partjait és egyre délebbre jutottak.
A kontinens legdélibb pontját Bartolomeu Dias portugál
hajósnak sikerült elérni. Tengerészei azonban rettenetesen

?
Karavella

?

E U RÓ PA
PORTUGÁLIA

ÁZSIA
INDIA

AFRIKA

ATLANTIÓCEÁN

Bartolomeu Dias
(kb. 1450–1500)

Calicut

INDIAIÓCEÁN

Jóreménység foka
Bartolomeu Dias utazása
Vasco da Gama utazása

15. ábra. Bartolomeu Dias (1487) és Vasco da Gama
(1497–1498) tengeri utazásai
24

Vasco da Gama
(kb. 1460–1524)

I. FEJEZET
kimerültek, nem akartak tovább hajózni az Indiai-óceánon.
Ezért Diás kénytelen volt visszafordulni. Később az általa
felfedezett délnyugati tartományt a Jóreménység-foknak nevezték el, mert megvolt minden remény arra, hogy hamarosan felfedezik az Indiába vezető utat.
A Diás által elkezdett nemes ügyet földije, Vasco da
Gama fejezte be. Hajóival megkerülte délről Afrikát és keleti partjai mentén haladva három hét leforgása alatt átszelte az Indiai-óceánt. A XV. század végén a portugálok
így elérték Indiát (15. ábra). Az Indiába vezető tengeri út
fel lett fedezve.
KOLUMBUSZ KRISTÓF TENGERI ÚTJAI. Ebben az
időben Spanyolország is meg szerette volna találni az Indiá
ba vezető tengeri utat. Kolumbusz Kristóf tengerész merész
tervvel állt a spanyol király elé. Abból indult ki, hogy a
Föld gömbölyű, ezért nyugati irányban, az Atlanti-óceánon
keresztül is el lehet érni India partjait.
1492-ben hajói kifutottak a tengerre. Egy hónap alatt át- Kolumbusz Kristóf
(kb. 1451–1506)
szelték az Atlanti-óceánt és megpillantották Közép-Amerika
szigeteit. Kolumbusz úgy gondolta, Kelet-Ázsiába érkezett és
India már nagyon közel van. Ezért a felfedezett szigeteket
Nyugat-Indiáknak nevezte el, a bennszülötteket pedig indiánoknak. Sem a képzettsége, sem a tapasztalata, sem pedig a
korabeli térképek nem tették lehetővé azt, hogy megértse: az
Atlanti-óceán végeláthatatlan térségein lehetnek még egész
kontinensek is.
Kolumbusz tengeri
Ezután Kolumbusz Kristóf háromszor volt az Újvilágban utazásának 500. év(16. ábra). Több szigetet is felfedezett és beutazta Dél-Ame- fordulójára kibocsátott
postai bélyeg
rika északi partvidékét. De élete végéig meg volt győződve
arról, hogy ő Ázsiában járt.
SPANYOLORSZÁG

ÉSZ AKAMERIKA

E U RÓ PA

AFRIKA

CSENDESÓCEÁN

DÉLAMERIKA

ATLANTI-ÓCEÁN

16. ábra Kolumbusz Kristóf tengeri útjai (1492–1504)

Kolumbusz
megérkezik az
Antillákra. Metszet
(1493)
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MIÉRT NEVEZTÉK EL AMERIKÁT AMERIKÁNAK?
A történelem nagyon igazságtalan volt Kolumbusszal. Az
általa felfedezett földrész ugyanis nem az ő nevét viseli,
hanem egy másik utazóét, az itáliai Amerigo Vespucciét.
Akkor hajózott ő is Amerika felé, amikor Kolumbusz. Vele
ellentétben azonban ő pontosan tudta, hogy nem Ázsiában
jár, hanem egy teljesen új kontinensen. Újvilágnak nevezte
el ezeket a földeket, mert földrajzi fekvését és kultúráját tekintve teljesen eltért az Európáétól.
Az ismertséget Vespucci számára hazájába írt levelei
Amerigo Vespucci
hozták meg, melyekben mesteri módon írta le a látottakat.
(kb. 1451–1512)
Később a térképészek Amerikának nevezték el az új kontinenst a tiszteletére. Kolumbusz nevét pedig egy
Amerika felfedezésének
dél-amerikai ország, Kolumbia viseli a XIX. szákövetkezményei
zad óta.
Amerika felfedezéséből Európa orAmerika Kolumbusz általi felfedezése a nagy
szágai óriási hasznot húztak. Koföldrajzi
felfedezések korának legfontosabb eselumbusz után spanyol konkvisztáménye volt, és nagy horderejű földrajzi eredmédorok (spanyolul hódítók) lepték el
nyekkel járt. Két világ, az Óvilág és az Újvilág
az új világrészt. Majdnem kipusztalálkozott ekkor egymással. 1492-ben a Föld
tították, illetve rabságba döntötték
két féltekéje egésszé vált.
a helyi őslakókat, feldúlták,
kirabolták földjeiket.
AZ ELSŐ VILÁG KÖRÜLI UTAZÁS. Mikor
világossá vált, hogy a Kolumbusz által felfedezett területeknek nincs közük Indiához, Spanyolország újabb expedíció felszerelésébe kezdett. Élére a portugál Ferdinand Magellánt nevezték ki.
Az expedíció célja a Délkelet-Ázsia partjaihoz közel fekvő
Fűszer-szigetek (Maluku-szigetek) elérése volt. Magellán Kolumbuszhoz hasonlóan nyugati irányba indult el.
Az expedíció 1519-ben futott ki a tengerre. A hajók
Dél-Amerika keleti partvidéke mentén haladtak és az
Atlanti-óceánból a Csendes-óceánba vezető átjárót keresték
(17. ábra). Magellánnak komoly erőfeszítéseibe került ennek
ÉSZAKAMERIKA SPANYOLORSZÁG

EURÓPA

ÁZSIA
CSENDES-
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A Victoria-karavella
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17. ábra. Ferdinand Magellán és Juan Elcano világ körüli utazása
(1519–1522)

I. FEJEZET
az átjárónak a megtalálása, melyet később Magellán-szorosnak neveztek el. A földkerekség legnagyobb óceánján az út
több mint négy hónapig tartott. Szerencséjükre egyszer sem
kerültek viharba. Magellán ezért Csendes-óceánnak nevezte
el. Közben az élelem és az ivóvíz is elfogyott. A legénység
sokat szenvedett és nagyon kimerült.
Végre sikerült kikötni a Fülöp-szigeteken, de a tengerészeknek ez sem hozott megnyugvást. A bennszülöttekkel való
összetűzések során Magellán és több társa életét vesztette. A
spanyol felfedezők élére Magellán legközelebbi embere, Juan
Elcano állt. Átkelt az Indiai-óceánon, déli irányban megkerülte Afrikát és 1522-ben visszaérkezett Spanyolországba.
Juan Elcano
Az expedíció veszteségei óriásiak voltak. Az útnak indult öt
(kb. 1486–1526)
karavella közül csupán egy, a beszédes nevű Victoria (győzelmet jelent) kötött ki. A 265 tengerészből mindössze 18-an
láthatták viszont szülőföldjüket. Az első világ körüli utazás
majdnem három évig tartott, egész pontosan 1080 napig.
Ez az út a XVI. század történetének meghatározó eseményévé vált. Az expedíció nyugati
irányba indult el és keletről érkezett vissza.
Ferdinand Magellán első
Az európaiak először keltek át a Csendes-ócevilág körüli utazása 1080
ánon. Bizonyítást nyert, hogy az óceánok összenapig tartott. A modern utasszállíköttetésben vannak egymással és egy egységes
tó repülőgépek ezt az utat 40 óra
világtengert alkotnak. Kiderült továbbá az is,
alatt teszik meg, az űrhajók pedig
hogy a földfelszín nagy részét víz borítja.
90 perc alatt.
Az európaiak tengeri útjaik során újabb
földrajzi ismeretekre tettek szert. A térképekre
felkerültek a ma ismert kontinensek.

!
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● A nagy földrajzi felfedezések (XV–XVII. század) felgyorsították a
tudományok fejlődését és a világ megismerésének folyamatát.
● Bartolomeu Dias és Vasco da Gama megtalálták az Indiába vezető
utat.
● Kolumbusz Kristóf 1492-ben felfedezte Amerikát.
● 1519–1522 – Ferdinand Magellán első világ körüli utazása.

?
!

?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen feltételek hatására vette kezdetét a nagy földrajzi felfedezések kora?
e
Milyen földrajzi felfedezést tett Bartolomeu Dias?
Mi volt a jelentősége Vasco da Gama útjának?
Valóban Kolumbusz volt az első, aki felfedezte Amerikát?
Milyen jelentőséggel bírt az első világ körüli utazás? Milyen óceánokat szeltek
át Magellán hajói?
e
—————————————————————
6. Gondolkozzatok el azon, miért tartják Amerika Kolumbusz általi felfedezését
véletlennek! Mi az oka annak, hogy az új világrészt Amerikának és nem Kolumbiának nevezték el?

?
?

e
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6. §. V
 ILÁG KÖRÜLI EXPEDÍCIÓK ÉS
A KONTINENSEK FELFEDEZÉSE

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza, milyen kontinensek hiányoztak Martin
Behaim földgömbjéről!
● Kinek a nevéhez kapcsolódik az első világ körüli utazás, mikor
volt?

!

HOGYAN FEDEZTÉK FEL AUSZTRÁLIÁT? Az antik
idők óta élt egy legenda, mely szerint messze délen, a déli
féltekén van egy titokzatos kontinens. A XVII. századig a
térképeken feltüntettek minden ismert, nemrég felfedezett
vagy elképzelt területet. A déli féltekén feltételezhetően húzódó földeket latinul Terra Australis Incognita – Ismeretlen
Déli Földként írták alá. Sok utazó ábrándozott a felfedezésükről.
Willem Jansz
A XVII. században egyik tengeri expedíció e
követte a má(kb. 1570–1632)
sikat, melyek célja az új földek megismerése volt. Legsikeresebbnek a hollandok bizonyultak. 1606-ban
Willem Jansz kapitány hajója lehorgonyzott
a terra incognita északnyugati partjainál. Ez
volt Ausztrália. 1642-ben egy másik holland,
Abel Tasman déli irányból közelítette meg az
ismeretlen földet, és több nagy szigetet fedezett
ott fel (ma Tasmania és Új-Zéland) (18. ábra).
Második útja során már északi irányból érkezett és megállapította, hogy Ausztrália önálló
kontinens. Az új földrész partvonalának teljes
megismerése még kétszáz évet vett igénybe.
Abel Tasman hajói

?

?
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Abel Tasman
(kb. 1603–1659)
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18. ábra. Abel Tasman hajóútja
(1642–1643)
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19. ábra. James Cook utazásai
(1768–1779)

Az Ismeretlen Föld
partjainál

JAMES COOK VILÁG KÖRÜLI UTAZÁSAI. A XVIII.
század egyik jeles felfedezője volt az angol James Cook.
Délen kereste az ismeretlen földeket. A dicsőséget számára három világ körüli utazása hozta meg. Első útja során
(1768–1771) elérte Ausztráliát (19. ábra) és a hollandok után
másodszor is felfedezte, ugyanis azok titkolták a kontinensről szóló összes adatot. A térképen feltüntetett több szigetet,
tengeri öblöt és fokot.
Második útja alatt (1772–1775) Cook vitorlásai eljutottak
a déli félteke legdélibb tartományaiba, de vissza kellett fordulniuk a jégmezők miatt. Az új kontinens felfedezésére tett
sorozatos próbálkozások után arra a következtetésre jutott,
hogy a Déli-sarkon nincs szárazföld.
James Cook
Harmadik útjának (1776–1779) célja az északnyugati átjá(kb. 1728–1779)
ró felfedezése volt, melynek segítségével északról
James Cook naplójából
is meg lehetett kerülni Észak-Amerikát. A tengeA Déli sarkkörön túl a hideg elviselrészeket a távoli északon olyan hideg és viharos
hetetlen volt, a tengert jég borította.
szél fogadta, mint pár évvel azelőtt délen, a Föld
A hajó felszerelései megfagytak és
ellentétes oldalán. Attól való félelmében, hogy a
jégcsapok lógtak le róluk. A vitorlák
fémlemezekhez voltak hasonlatojég fogságába kerülhet, Cook visszavonulót fújt.
sak. Viharos szél tombolt és sűrű
Később a Hawaii-szigeteken vesztette életét a
köd borított mindent. Ezért úgy
bennszülöttekkel folytatott harcokban.
döntöttem, visszafordulok. ... Meg
merem kockáztatni, hogy egyetlen
James Cook kutatásainak jelentősége felbeembernek sem sikerült a Földön
csülhetetlen bolygónk tanulmányozása szemmesszebbre eljutni, mint nekem. A
pontjából. Ő térképezte fel először a Csendes-ócevélhetőleg délebbre fekvő területeket viszont senki sem fogja
ánt és tüntetett fel a térképen számos szigetet.
soha megismerni.
Hajói megközelítették az ismeretlen Déli-sarkot.
James Cook, 1773.
Az Antarktiszt azonban nem tudta felfedezni a
jégmezők miatt. Erre majd csak 40 év múlva
került sor más bátor tengerészek jóvoltából.
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20. ábra. Ivan Kruzenstern és Jurij Liszjanszkij expedíciójának
útvonala (1803 –1806)

Jurij Liszjanszkij
(1773-1837)

IVAN KRUZENSTERN ÉS JURIJ LISZJANSZKIJ
EXPEDÍCIÓJA. Az első orosz világ körüli expedíciót a
XIX. század elején Ivan Kruzenstern és Jurij Liszjanszkij vezették. A Balti-tengeren indultak útnak a Nagyezsda
és Neva hajókon. Kihajóztak az Atlanti-óceánra, majd az
irányt Dél-Amerika déli partvonala felé vették. Útjuk ezután
a Csendes-óceánon keresztül, majd Ázsia partjai mentén
vezetett. Átkeltek az Indiai-óceánon és délről megkerülték
Afrikát. Az Atlanti-óceánon keresztül érkeztek szerencsésen
haza 1806-ban (20. ábra).
Kruzenstern és Liszjanszkij egy sor meteorológiai és
oceanográfiai vizsgálatot végzett. Megmérték többek között
az óceán mélységét és a víz hőmérsékletét. Felfedeztek és
leírtak több szigetet, ellenőrizték és pontosították az óceánok, valamint a hozzájuk tartozó ázsiai és afrikai területek
térképét.

Az ukrán Magellán
Jurij Liszjanszkij régi kozák családból származott. Nyizsinben született, Csernyihiv megyében. Brit
tengerésztiszt volt és az orosz
flotta kapitánya. Szigetet neveztek
el róla a Csendes-óceánon, félszigetet Alaszkán, öblöt, folyót, hegyet
Szahalin szigetén és utcát szülővárosában, Nyizsinben. Érdekes
feljegyzéseket hagyott ránk a Világ
körüli utazás 1803 és 1806 között
a Néva hajón című könyvében.
21. ábra. A Nagyezsda és Neva hajók a
Hawaii-szigetek partjainál
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AZ ANTARKTISZ FELFEDEZÉSE. A Föld legdélibb részén feltételezett kontinens rejtélyét két orosz tengerésznek,
Faggyej Bellingshausennek és Mihail Lazarevnek sikerült megoldani a XIX. században, akik a Vosztok és Mirnij
hajók fedélzetén indultak felfedező útra.
A két kapitány ügyesen manőverezett a jéghegyek között
az ismeretlen „fehér foltok” felé. Nagy kockázatok árán végül
megérkeztek egy jéggel borított helyhez. Arra a meggyőződésre jutottak, hogy ilyen jégpáncél csak egy kontinensen
képződhetett. Megpróbáltak kikötni, de a vastag jégpáncél
miatt ez nem sikerült. Végül megkerülték az ismeretlen
földet és felrajzolták partvonalát a térképre. 1820-ban így
fedezték fel az Antarktiszt, ezt a legnehezebben megközelíthető kontinenst, amely utoljára került fel a földrészek közül Faggyej Bellingshausen
(1778–1852)
a térképre.
A FELFEDEZÉSEK EREDMÉNYEI. A XIX. század elejére az egész bolygó, leszámítva az Antarktisz és az óceánok
belső tartományait, gyakorlatilag ismertté vált. A földrajzi
térképek egyre pontosabbak lettek. A szárazföldi és vízi térségek minden egyes része saját nevet kapott. Földünkön hat
kontinens van. Legnagyobb közöttük Eurázsia. A legforróbb
éghajlatú Afrika. Észak- és Dél-Amerika össze vannak kötve
egymással. A legkisebb Ausztrália. A leghidegebb és legtávolabbi pedig Antarktisz.
A Föld megismerése során úgy alakult, hogy világrészből
is hat van: Ázsia, Európa, Afrika, Amerika, Ausztrália és
Óceánia, valamint az Antarktisz.
Az óceánok nevei a következők: Csendes-óceán, AtlantiMihail Lazarev
óceán, Indiai-óceán, Északi-jeges-óceán (Északi-sarki-óceán).
(1788–1851)
Ilyen a bolygónk felszíne.
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● A XVII. században a holland Willem Jansz és Abel Tasman felfedezték Ausztráliát.
● A XVIII. században az angol James Cook háromszor hajózta körül
a Földet és felfedezte másodszor Ausztráliát.
● 1803–1806 között került sor Ivan Kruzenstern és Jurij Liszjanszkij
világ körüli útjára.
● 1820-ban Faggyej Bellingshausen és Mihail Lazarev expedíciója felfedezte Antarktiszt.

?
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?
!
?

?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Ki, és mikor fedezte fel Ausztráliát? Keressétek meg a térképen azt a tengert,
szigetet és tengeri öblöt, melyeket az egyik felfedező tiszteletére neveztek el!
2. Miért tartják James Cookot jelentős tengerésznek?
3. Kik, és mikor fedezték fel az Antarktiszt?
4. A Föld földrajzi megismerésének a XIX. század elején milyen eredményei
voltak?
e
—————————————————————
5. Mit gondoltok, miért nevezik Jurij Liszjanszkijt ukrán Magellánnak?

?
?

e
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3. téma

FÖLDRAJZI
KUTATÁSOK MA
7. §. N
 APJAINK FÖLDRAJZI
KUTATÁSAI

?

?
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● Emlékezzetek vissza, mikor lőtték fel az első műholdat!

!
?

MÁR MINDENT FELFEDEZTEK. VAN-E MÉG
KUTATNI VALÓ? A Föld megismerése 5 ezer éve tart.
Az emberek felértek a legmagasabb hegyek csúcsára,
átkeltek a forró sivatagokon, megismerték az óceánok
mélyét, és meghódították a világűr térségeit is. A térképen nem marad egyetlen fehér folt sem. A földrajzot
tanulmányozni kezdték az iskolákban és egyetemeken.
Azonos szemlélet alakult ki a világról a különböző népek között, vagyis kialakult a Föld általános képe. Ez
a korábbi kutatások legfontosabb eredménye. Úgy tűnhet, mindent megismertünk és a földrajztudósoknak
nem maradt több feladata.
e
Igaz ugyan, hogy felfedeztek minden új földet, de
bolygónk valamennyi titkát még nem fejtették meg.
A XX. század második felétől kezdve a kutatók nemcsak a természet törvényeit tanulmányozzák, hanem
igyekeznek megérteni a benne végbemenő jelenségek
és folyamatok összefüggéseit. Ez lehetővé teszi az erőforrások hasznosítását jelentősebb természetkárosodás
nélkül. A földrajz leíró tudományból magyarázó tudománnyá vált.
Napjainkban a tudósok a szárazföldek, az óceánok
és az atmoszféra kutatására összpontosítanak. Ezt a
tevékenységet kutatóállomásokon, felfedező utak során
és az űrben végzik bonyolult műszerek segítségével.
EMBER ÉS TERMÉSZET. Az emberiség gazdasági
tevékenysége a XX. századtól kezdve az egész földkerekségen kibővült. A kontinenseket vasutak, autóutak
és csővezetékek szelik át. A természeti erőforrások felhasználása felgyorsult és óriási méreteket öltött. Az
emberek gazdálkodásának negatív következményei a
letarolt erdők, a kimerült termőtalaj, a megmérgezett
folyók és a szennyezett levegő. Életkörülményeink egyre kedvezőtlenebbé, sokszor pedig egyenesen egészségtelenné válnak.

?

22. ábra. A korszerű
földrajzkutatás
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A földrajztudósok feladata a természethasznosítás és környezetvédelem helyes módozatainak a kidolgozása. Nemcsak UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
nekik, hanem bolygónk minden egyes lakójának meg kell Batiszkáf (a görög
érteni azt, hogy Földből csak egy van és az nagyon sebez- bathys mélység és
a skaphos hajó szahető, ezért védeni kell.
vakból) – az óceán
AZ ÓCEÁNOK KUTATÁSA. A világóceán végeláthatatlan mélységét
kutató,
térségeit tudományos expedíciók tanulmányozzák. A tudó- önmeghajtású szersoknak sikerült feltárni eddig ismeretlen víz alatti hegy- kezet.
vonulatokat, szigeteket és mélyedéseket. 1957-ben egy ilyen
felfedező út során találtak rá a Csendes-óceánban a földgolyó legmélyebb pontjára, a Mariana-árokra (11 022 méter).
A svájci Jacques Piccard (e.: zsák pikár) és az amerikai
Donald Walsch batiszkáfjukon leereszkedtek a mélyedés
fenekére és kutatásokat végeztek ott.
A tengerek mélyének elismert francia kutatója volt
Jacques-Yves Cousteau, aki élete nagy részét a víz alatt
töltötte és a tengerek, óceánok élővilágát fürkészte. ManapJacques-Yves
ság az óceánokat sok ország azért tanulmányozza, hogy jobCousteau
ban ki tudja aknázni gazdagságát.
(e.:
zsák
ív kusztó)
Napjainkban az óceánokat és tengereket sok ezer hajó
(1910–1997)
szeli át, partjain nagy városok épülnek. Végeláthatatlan térségei azonban továbbra sincsenek teljesen feltárva.
A LÉGKÖR KUTATÁSA. Az emberek élete és gazdasági
tevékenysége sokban függ a bolygónkat körülvevő légburok
állapotától. Tanulmányozásával meteorológiai állomásokon
foglalkoznak. Az itt végzett kutatások alapján születnek az
időjárás-előrejelzések. Különösen fontos előre jelezni a zivatarokat, viharokat és a jégesőt. Ezáltal könnyebben ki tudjuk
küszöbölni következményeiket.
Az atmoszféra kutatásának fontos feladata a légszen�- Az atmoszférát vizsnyeződés megelőzése. Az ipari létesítmények és közlekedési
gáló szerkezet
eszközök által szennyezett levegő káros az
emberek egészségére.
MIT TANULMÁNYOZNAK AZ ANTARK
TISZON? Ez a kontinens az emberek által
lakott területek legszélén helyezkedik el.
Hosszú időn keresztül nem is kutatta senki.
Ennek okai elsősorban a kedvezőtlen éghajlati viszonyok voltak, a –80 °C levegőhőmérséklet és az állandó viharok. A rendszeres
kutatások fél évszázada kezdődtek. A világ
több országa kutatóállomásokat hozott itt
létre. 1996 óta működik az Antarktiszon az
ukrán Vernadszkij Akadémikus Kutatóállo- 23. ábra. Az ukrán Vernadszkij Akadémás.
mikus Kutatóállomás az Antarktiszon
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Leonyid Kadenyuk
(szül. 1951)

A modern kutatások megállapították, hogy a kontinenst
2 kilométer vastagságú jégpáncél fedi. Ez a hatalmas jégréteg nagy hatással van a többi földrész időjárási viszonyaira
is. A jégmezők tanulmányozása alapján jobban megérthetjük
nemcsak az Antarktisz, hanem az egész Föld múltját.
MILYEN FÖLDÜNK A VILÁGŰRBŐL NÉZVE? 1957-ben
került sor az első műhold felbocsátására. Nem sokkal ezután
az ember is megkerülte űrhajójával a Földet. Kezdetét vette
bolygónk tanulmányozásának űrkorszaka. Ukrajna szintén
részese ennek a folyamatnak. Eddig két szerkezetet lőttünk
fel a világűrbe. 1997-ben Leonyid Kadenyuk űrhajós ukrán
állampolgárként részt vett az amerikai Columbia űrrepülőgép nemzetközi legénységének a munkájában.
Az űrhajók fantasztikusan rövid idő alatt (mindössze
90 perc) kerülik meg bolygónkat, melynek a megismeréséhez
az emberiségnek több ezredévre volt szüksége. Vajon mi újat
lehet még felfedezni a sok százezer kilométeres kozmikus
magasságból?
Napjainkban több mint ezer műhold kering földkörüli pályán, melyek speciális fényképezőgépekkel vannak felszerelve. Ezek az emberiség bolygóközi szemei. Velük szemléljük
Földünket az űrből.
Ezeknek a műszereknek köszönhetően sikerült megfigyelni a földfelszín olyan nehezen elérhető pontjait, mint a magas
hegységek, a sarkkörön túli vidékek, az óceánok, erdők és
sivatagok. Az űrből könnyebb tanulmányozni a természeti
katasztrófákat, a vulkánkitöréseket, lavinaomlásokat és a

24. ábra A földfelszín fényképezése műholdakról
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a

b

25. ábra. Kozmikus felvételek: a – vulkánkitörés; b – hurrikán;
c – erdőtűz

hurrikánokat. Gyors és biztonságos felvételek készülhetnek
a szerencsétlenség által sújtott térségekről is. A felhőzetek
jellegét, valamint a hótakaró kiterjedését meteorológiai műholdak alkalmazásával határozzák meg. Az űrből készült
felvételek által azonban nemcsak az időjárást lehet előre jelezni. Fel tudják kutatni az ásványi kincsek lelőhelyeit, képesek megállapítani az erdőtüzek kiterjedtségét, a földfelszín
szennyezettségét (25. ábra). Így könnyebb elkészíteni bolygónk felszínének részletes térképét. Nagy felfedezések újabb
korszakának küszöbén állunk, melynek során még jobban
megismerhetjük a világűrt és Földünket is.
FELFEDEZŐ ÚTJAINK. Valamikor az emberek utazásaik
során szereztek ismereteket más országokról. Napjainkban,
amikor viharosan fejlődik a turizmus, bárki szervezhet
magának felfedező expedíciót. Ezeknek az utazásoknak a
célja sokféle lehet. Egyesek a hegyek havas lejtőit keresik
fel, mások a tengereket, hogy megismerhessék azok mélyét.
Akadnak olyanok is, akik az építészet remekműveit akarják
saját szemükkel látni. Bármilyen utazás felejthetetlen élményekkel gazdagítja az embereket.
Az ilyen utazások során bővülnek földrajzi ismereteink
is. Akármerre is járunk, megfigyelhetjük az adott térség
domborzatát, víztakaróját, növény- és állatvilágát, gazdasági
életének, közlekedésének, népszokásainak, kulturális emlékeinek a sajátosságait és sok más érdekes, izgalmas dolgot.
Tehát, kalandra fel! Fedezzük fel magunknak a világot!

c

Utazók emlékműve
(Kanári-szigetek,
Spanyolország)
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JEGYEZZÉTEK MEG!
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● Bolygónk földrajzi tanulmányozása napjainkban is folytatódik. Fő
területei az Antarktisz, a világóceán, az atmoszféra és a kőzetburok.
● A modern kutatások összefüggésben állnak a természeti erőforrások kiaknázásával, felhasználásával és a környezetvédelemmel.

?
!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Vajon miért éleződik ki a viszony ember és természet között?
2. Miért fontos tanulmányozni az óceánokat és tengereket?
3. Bizonyítsátok a légkör megismerésének szükségességét!
e
4. Milyen kutatások folynak az Antarktiszon?
5. Hogyan segítik az űrből készült fényképek a Föld kutatását?
6. Mit gondoltok, lehetségesek-e napjainkban újabb földrajzi felfedezések, például
e
a ti térségetekben? Milyenek?
e
—————————————————————
7. Készítsetek beszámolót Földrajzi felfedezéseim témára! Beszámolótok lehet
felszólalás vagy számítógépes prezentáció is. Az alábbi vázlat szerint dolgozzatok:
1. tüntessétek fel kirándulásotok részletes útvonalát azon települések neveinek felsorolásával, ahol jártatok;
2. mutassátok meg ezeket a településeket
e Ukrajna és a világ térképén;
3. meséljetek arról, mi volt a legérdekesebb és legemlékezetesebb az út során;
4. mutassatok képeket vagy diákat a természet szépségeiről!

!

!

?

?

?

?

?

?
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KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Tudjátok-e, mit jelent a backpacking? Ha nem, keressétek meg az interneten!

?

VÉGEZZETEK KUTATÁSOKAT!
A kutatás témája: Pótinformációk feldolgozása a híres földrajzkutatókról és
felfedezéseikről szóló beszámolóhoz.
Igyekezzetek minél többet megtudni azokról a kiemelkedő kutatókról és felfedezéseikről, akik munkásságukkal elősegítették a földrajzi ismeretek fejlődését a Földről
az alábbi vázlat alapján:
e
1. Pótinformációk (kézikönyvek, enciklopédiák,
internet anyagainak) felhasználásával készítsetek beszámolót egy titeket érdeklő utazóról vagy kutatóról (hol született, milyen ember volt, mit kutatott, és mit fedezett fel)!
2. Figyeljétek meg a térképen utazásainak az útvonalát!
3. Kutatásaitok eredményeit foglaljátok össze rövid esszében vagy pedig 4–5 diából
álló prezentációban!

?

KÖNYVESPOLC
1.
2.
3.
4.
5.
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
megszerzett ismereteitek önellenőrzéséhez
1. Emlékezzetek vissza, mit jelent a földrajz szó!
		
A tudomány
C természet
		
B földleírás
D Föld
2. Milyen földrajzi kutatási módszert takar az emberek csoportjának felfedező
útja valamilyen objektum vagy jelenség tanulmányozása céljából megha
tározás?
		
A történelmi
C térképészeti
		
B expedíciós
D aerokozmikus
3. Mikor állította össze Klaudiusz Ptolemaiosz napjainkig fennmaradt térké
pét?
		
A II. század
C i. e. III. század
		
B i. e. II. század
D 1492
4. A felsorolt tengerészek közül ki hajózta először körül a Földet?
			 A Ferdinand Magellán
			 B Jurij Liszjanszkij
		
C Kolumbusz Kristóf
			 D James Cook
5. Melyik állítás a helyes?
			 A Európa – szárazföld
			 B Európa – kontinens
			 C Európa – világrész
			 D Európa – ország
6. Állapítsátok meg az összefüggést a földrajzi esemény és a dátum között!
			 1. Amerika felfedezése 		
		A 1606
			 2. Az első világkörüli utazás befejezése 		
B 1492
			 3. Ausztrália partjait elérik az európaiak 		
C 1911
			 4. Az Antarktisz felfedezése 				D 1820
										E 1522
7. Állítsátok helyes időrendi sorrendbe az európaiak által felfedezett kontinen
seket!
			 A Ausztrália
			 B Antarktisz
			 C Dél-Amerika
			 D Észak-Amerika
8. Mit tanulmányoz a modern földrajz tudománya?
9. Kit neveznek ukrán Magellánnak?
10. Ki hajtott végre a XVIII. században három világ körüli utazást?
11. Milyen kutatásokat végeznek napjainkban a földrajztudósok?
12. Miért fontos az óceánok és tengerek kutatása?
13. Miért nevezik Eratoszthenészt a földrajz atyjának?
14. Milyen felfedezések fűződnek a vikingekhez?
15. Miért nevezik a műholdakat a Föld szemeinek?
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A FÖLD ÁBRÁZOLÁSA
HELYRAJZON ÉS TÉRKÉPEN
1. téma. TÁJÉKOZÓDÁS TEREPEN
2. téma. A FÖLD ÁBRÁZOLÁSÁNAK MÓDJAI
3. téma. A HELYRAJZ ÉS FŐ ISMÉRVEI

A fejezet tanulmányozása során:
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● fogalmat alkothattok az irányszögről, a különböző méretarányú térképekről, a Föld fokhálójáról – délköreiről és szélességi köreiről;
● megtudhatjátok, milyen sajátosságai vannak
a földfelszín fényképes ábrázolásának, a légi
és műholdas felvételeknek;
● megismerhetitek a helyrajzok és térképek
egyezményes jeleit;
● megtanulhattok tájékozódni terepen, meghatározni az irányszöget, a helyrajzokon és
térképeken megkülönböztetni objektumokat,
egyszerű helyrajzokat készíteni egyezményes
jelek alapján, meghatározni földrajzi koordinátákat;
● fejleszthetitek készségeitek az iránytű
használata terén, feladatok megoldásakor a
különböző méretarány-fajták alkalmazásával,
valamint az egyezményes jelek (jelkulcsok)
segítségével a térképolvasáskor.
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1. téma

TÁJÉKOZÓDÁS
TEREPEN
8. §. A
 TÁJÉKOZÓDÁS MÓDJAI
TEREPEN
● Emlékezzetek vissza a természetrajzórákra, mit nevezünk látóhatárnak!
● Nevezzétek meg az égtájakat!

!MIT JELENT TÁJÉKOZÓDNI (ORIENTÁLÓDNI). Már

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Orientálódni (tájékozódni) a latin oriens, orientis szóból
ered, jelentése fölkelő (nap), napkelte,
kelet, vagyis orientálódni annyit jelent,
mint meghatározni
helyzetedet kelethez
képest.

tudjátok azt, hogy tájékozódás alatt helyzetünk meghatározását értjük egy adott terepen az égtájak és a természeti
tájékozódási pontok alapján. Hallottatok arról is, hogy négy
fő égtájat különböztetünk meg: észak (É), dél (D), kelet (K),
nyugat (Ny). Ezenkívül ismeritek a másodrendű égtájakat is,
például észak és kelet között helyezkedik el északkelet (ÉK),
dél és nyugat között pedig délnyugat (DNy) stb. (27. ábra).
A terepen való tájékozódás nagyon fontos az
A látóhatár irányai
ember életében. Voltak olyan esetek, amikor ea
A látóhatár irányait égtájaknak vagy
tájékozódási pontok elvesztése egy egész expedívilágtájaknak nevezzük. Nemzetció pusztulásához vezetett. Megtalálása viszont
közi elnevezésük és jelölésük:
Norden (N) – észak, Süden (S) –
több ember számára az életet jelentette.
dél, Westen (W) – nyugat és
IRÁNYMEGHATÁROZÁS TEREPEN. A teOsten (O) – kelet.
repen különböző módokon lehet tájékozódni (irányokat meghatározni): tereptárgyak, a Nap és
a csillagok szerint. Mindegyik módszerben az a

?

?
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26. ábra. Tájékozódás természeti tájékozódási pontok
alapján

D
27. ábra. Az égtájak
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közös, hogy először azt kell megállapítani, merre van
észak.
Az égtájak a környező tereptárgyak és különböző természeti objektumok alapján is megállapíthatók.
A fák északi oldalán lévő kérget és a nagyobb kövek
északi oldalát moha borítja. A növények lombozata a
déli oldalon sűrűbb, mint az északin. A hangyabolyok
általában a fák vagy bokrok déli oldalán találhatók.
A fatönkök évgyűrűi pedig mindig délen szélesebbek.
Meg lehet határozni az égtájakat a Nap állása
szerint is. Déli 12 órakor a Nap az égbolt legmagasabb pontjára, zenitjére érkezik. Ilyenkor az árnyékok
pontosan észak felé mutatnak. Az árnyék észak-déli
vonalát déli árnyékvonalnak nevezzük (28. a ábra).
Éjszaka, amikor a természeti tájékozódási pontok
nem láthatók és a Nap sincs az égen, a világtájak irányát a csillagok állásából állapíthatjuk meg. Ehhez
meg kell keresnünk az éjszakai égbolton a Sarkcsillagot, amely északi irányba mutat. Hogy megtaláljuk
ezt a csillagot, először a Göncölszekér (Nagymedve)
csillagképet kell megkeresnünk. Könnyen észrevehető, mert szekérre vagy nyeles lapátra emlékeztet és
hét fényes csillagból áll (28. b ábra). A „szekér” hátsó
két csillagát egy képzeletbeli vonallal meghosszabítjuk, és a két csillag közti távolságot ötször rámérjük.
Az így kimért hely közelében látható a Sarkcsillag, a
Kisgöncöl (Kismedve) csillagkép legfényesebb csillaga.
Ha már ismerjük az egyik égtájat, könnyen meg-

É

D

D

É

Tájékozódás környező
tereptárgyak alapján

Sarkcsillag

Kisgöncöl

Göncölszekér

É
Ny

D

É
Északi irány
K

a – a déli árnyék alapján

b – a Sarkcsillag alapján

28. ábra. Az égtájak irányának a meghatározása
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határozhatjuk a többit. Álljunk arccal észak felé és tárjuk
Пн.
szét karunkat. Szemben velünk észak lesz, hátunk mögött
Сх.
Зх.
dél, jobbra tőlünk kelet, balra pedig nyugat található.
Пд.
TÁJÉKOZÓDÁS MŰSZERREL. Az égtájak irányát legpontosabban iránytűvel állapíthatjuk meg, melyben a tű
Iránytű
mágneses, sötétebbik (kék vagy fekete) vége észak felé
mutat. Hogy meg tudjuk határozni a világtáj
Az iránytű – az emberiség
irányát, a műszert tegyük vízszintes helyzetbe
legrégibb találmánya
vagy vegyük a tenyerünkbe. Ezután a tű sötéKínában már több mint 4 ezer éve
tebbik végét irányítsuk a műszer számlapjának
felfedezték a mágnestűk azon báÉ vagy 0 jelére. Ez azt jelenti, hogy az iránytűt
mulatos tulajdonságát, hogy mágbetájoltuk. A számlapon látható D, Ny, K jelek
neses végük mindig északi irányba mutat. A XII. századtól kezdve
mutatják az égtájakat.
már iránytűvel tájékozódtak a tenHogy ne tévedjünk el az erdőben gombaszegereken. Ekkor szereztek tudodés vagy túrázás közben, iránytűnkkel hatámást erről a műszerről Európározzuk meg úti célunk irányát, mert csak így
ban is.
tudjuk megtervezni visszautunkat. Ha például
délkelet felé indultunk el, akkor északnyugat
felől fogunk visszajönni.

!
?
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JEGYEZZÉTEK MEG!

● Terepen több módon tájékozódhatunk: a környező tereptárgyak és
különböző természeti objektumok alapján, a Nap vagy a csillagok
állása szerint és iránytűvel.
● Az iránytűvel határozhatjuk meg legpontosabban az égtájakat.
● Négy fő égtájat különböztetünk meg: észak, dél, kelet, nyugat.
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Nevezzétek meg a négy fő égtájat! Milyen másodrendű égtáj van észak és
nyugat, nyugat és dél között?
e
2. A terepen való tájékozódás milyen módjait ismeritek?
3. Milyen környező tereptárgyak vagy természeti objektumok segítségével lehet
meghatározni az égtáj irányát?
e
4. Hogyan lehet a Nap állása szerint tájékozódni?
5. Vajon milyen irányban haladtak a turisták, ha a Sarkcsillag tőlük jobbra volt?
6. Milyen irányú az az utca, ahol az iskolátok áll?
—————————————————————
7. Iránytű segítségével határozzátok e
meg osztályotok ablakainak, táblájának és
utolsó padjának a fekvését!

?

?

?

CSAPATMUNKA
Határozzátok
1. csoport
2. csoport
3. csoport

e

meg, milyen irányban van iskolátokhoz képest:
– a posta és a templom;
– a bolt és a buszmegálló;
– a legmagasabb fa és a legjellegzetesebb épület!
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9. §. AZ IRÁNYSZÖG (AZIMUT)
FOGALMA

?
!

!

● Milyen műszerrel lehet pontosan megállapítani a látóhatár irányait?

É

!
?

MI AZ IRÁNYSZÖG? A haladás iránya
gyakran nem esik egybe a fő és a másodrendű égtájakkal. Ilyen esetekben a helyes irányt
az irányszög kiszámításával határozzuk meg.
Az irányszög (azimut) nem más, mint
az északi irány és a célobjektum iránya által
bezárt vízszintes szög. Ezt a szöget az északi irány jobb oldalától számoljuk kizárólag az
óramutató járásával megegyezően (29. ábra).
Az iránytű számlapja kör alakú, vagyis 360°ot zár be. Az irányszög értéke ezért 0°-tól
360°-ig változhat. Például, ha eaz objektum
pontosan keleten van, irányszöge 90°, ha délen 180°, ha nyugaton 270°, ha pedig északon,
akkor 0° vagy 360°.
Az irányszög meghatározása érdekében az
iránytűt úgy forgatjuk, hogy a tű sötétebbik
vége egybeessen a 0°-kal. Majd az iránytű
számlapjának üvegére egy vékony pálcikát
helyezünk úgy, hogy áthaladjon a kör közepén és végével a célobjektumra mutasson
(30. ábra). Az a pont lesz az irányszög, ahol
metszi egymást az iránytű számlapjának skálája és a célobjektumra irányuló pálcika.
HOGYAN HALADJUNK AZ IRÁNYSZÖG
SZERINT. Képzeljétek el, hogy a barátaitokkal kijelölt találkozás helyéig 50°-os irányszög
alatt 300 lépést kell megtennetek, majd pedig 130°-os irányszögben 400-at. A következő
módon haladjatok. Álljatok meg a kiindulási
ponton és tájoljátok be az iránytűn az égtájakat. Keressétek meg a műszer számlapján az
50°-ot, ami annak az irányszögnek a nagyságát jelenti, amely alapján meg kell tennetek az
adott távolságot. Tegyetek az iránytű üvegére
egy vékony pálcikát úgy, hogy összekösse a
nyíl középpontját ezzel a számmal. A pálcika
fogja mutatni az útirányt.
Amennyiben a pálcika által mutatott irány
egybeesik egy jól látható tájékozódási ponttal,
például egy magas fával, akkor eltehetjük
az iránytűt és elindulhatunk a fa irányába
(31. ábra). Ha nincs ilyen tárgy, akkor tartsuk

?

29. ábra. Az irányszög számolása
iránytűn

30. ábra. Az irányszög megállapítása
a célobjektum irányvonala alapján

31. ábra. Haladási irányok az
irányszög szerint
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az iránytűt úgy, hogy a nyíl sötétebbik vége a 0 ponton leAz azimut szó az
gyen, és tegyük meg a 300 lépést, majd határozzuk meg az arab as-sumut szóújabb irányszöget (130°) és induljunk tovább.
ból származik, ami
Ha ismeritek az útvonalatok irányszögét, akkor éjszaka, utat, irányt jelent.
felhős időben, hóviharban vagy akár sűrű erdőben is haladhattok.
TÁVOLSÁGMÉRÉS TEREPEN. Annak érdekében, hogy
egy adott irányszög alapján megtaláljuk a helyes útirányt,
tudni kell pontosan távolságot mérni terepen. Amennyiben
két objektum közel esik egymáshoz, meghatározhatjuk a
köztük lévő távolságot mérőszalaggal vagy méteressel.
Ilyen módszerrel állapíhatjátok meg osztályotok szélességét
Mérőszalag
és hosszúságát.
Ha az objektumok távolabb vannak egymástól, egyszerűbb lépésekkel lemérni a távolságot. Ehhez meg kell határoznunk egy lépésünk átlagos hosszát. Lemérünk a terepen
mérőszalaggal 50 métert, majd nyugodtan lépegetve megtes�szük ezt a távolságot. Tegyük fel, hogy a kijelölt két pont
között 80 lépést tettünk meg. Egy lépésünk átlagos hossza
62,5 centiméter (50 méter = 5 000 cm : 80 = 62,5 cm).
A távolságot meghatározhatjátok a megtett útra fordított
idő alapján is. Ha egy kilométert sík terepen 15 perc alatt
teszünk meg, akkor egy óra alatt körülbelül 4 kilométert
fogunk haladni.
MODERN NAVIGÁCIÓS MŰSZEREK. A turisták felszerelésének egyik kötelező kelléke napjainkban a GPS-navigáUTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
tor. A GPS-navigátor olyan szerkezet, amely a műholdak
A GPS az angol
jelzései alapján határozza meg tartózkodási helyünket.
GLOBAL
POSIAz ilyen GPS-iránytű képes megállapítani felhasználójáTIONING SYSTEM/
nak helyét bárhol a Földön, megjelölni azt a térképen. Meg
SATELLITE
szótudja határozni az égtájakat, az objektumok közötti távolsákapcsolatból alkotott
got, az irányszöget, valamint a területek nagyságát. Teljesíbetűszó és Globális
tőképessége lenyűgöző. Napjainkban egyetlen expedíció sem
H e l y m e g h a t á r ozó
indul el GPS-navigátor nélkül.
Rendszert jelent.
Manapság az ilyen műholdas adóvevőket már be tudják
szerelni az órákba és a mobiltelefonokba is.
Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a
GPS-nek villamos energiára van szüksége és
elemmel működik. Hosszú távú utakon ezért
nem lehet huzamosabb ideig használni őket.
Sűrű ködben, erdei utakon vagy föld alatti helyiségekben pedig amúgy is elképzelhetetlen
vállalkozás műholdas kapcsolatot teremteni.
Teljesen elutasítani ezért terepen az iránytű
használatát és a vele való tájékozódást nem
32. ábra. GPS-navigátor
szabad.
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JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az irányszög (azimut) nem más, mint az északi irány és a célobjektum iránya által bezárt vízszintes szög.
● Távolságot mérni terepen lehet mérőszalaggal, lépésekkel és az eltelt idő alapján.

!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Mi az irányszög, és hogyan határozzuk meg?
2. Írjátok be a füzetetekbe a 32. ábrán látható tárgyak nevét, majd melléjük azon
irányszögeket, melyek segítségével el lehet érni őket!
e
3. Hogyan lehet távolságot mérni terepen?
—————————————————————
4. A pontból a B pontba egy tanuló 100 métert (a füzetben ez a távolság feltée
telesen 10 cm legyen) tett meg 360°-os irányszög
alatt, B pontból a C pontba
pedig ugyanilyen távolságot 90°-os irányszög alatt, majd a C pontból kiindulva
hasonló távot járt be 180°-os azimuttal.
Rajzoljátok be a füzetetekbe azt az
e
utat, amelyet a tanulónak az A pontig kell e
megtenni, és határozzátok meg az
irányszöget is!

?

?

?

CSAPATMUNKA
Nézzétek meg a 33. ábrát! Határozzátok meg a világtájakat annak alapján, hogy a
képen látható folyó déli irányból folyik észak felé (a folyásirány a képen nyíllal van
jelölve)! Képzeljétek magatokat a 2. és 3. pont kereszteződésébe! Határozzátok
meg, milyen irányban helyezkedik el hozzátok képest:
1. csoport – a piac – 5, a hotel – 7;
2. csoport – a templom – 1, a híd – 3;
3. csoport – a múzeum – 4, az útjelző lámpa – 6!

3
7

4
2
5

6

33. ábra. Város látképe
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2. téma

A FÖLD ÁBRÁZOLÁSÁNAK
MÓDJAI
10. §. A
 FÖLDFELSZÍN
ÁBRÁZOLÁSÁNAK MÓDJAI
● Emlékezzetek vissza, hogyan lehet a földfelszínt síkban ábrázolni!
● Mi a Föld kicsinyített modellje?

FÖLDFELSZÍN ÁBRÁZOLÁSA A FÖLDGÖMBÖN.
!AKorábban
már tanultatok arról, hogy a földgömb segítségével könnyebben elképzelhetjük bolygónk formáját. A glóbuszt
ezért a földgolyó egymillió-szorosan lekicsinyített másának
is nevezzük. Későbbi földrajzi tanulmányaitok szempontjából
fontos megérteni azt, hogy a földgömb a középpontján áthaladó tengelye körül forog. A valóságban ilyen tengely nincs
és kiszámítani vagy elképzelni lehet csak.
A Föld forgástengelyének a földfelszínnel való két metszéspontja, ahol a Föld forgástengelye elméletben átdöfi a
Föld felszínét, földrajzi pólusok (sarkok) néven is ismert
fogalom. Az északi pólust az Északi-jeges-óceán borítja, a
déli pólust az Antarktisz (a ford. megj.). A földgömb
e közepén,
egyenlő távolságra a két saroktól, húzódik az Egyenlítő,
vagy Equator. Az Egyenlítő a Föld leghosszabb szélességi
köre, a Föld forgástengelyére merőleges legnagyobb gömbi
kör, és két egyenlő félgömbre, az északi és a déli féltekére
osztja. Ennek a körnek a középpontja egybeesik az égitest
középpontjával. Az Egyenlítő, az Északi- és Déli-sarkok nem
kézzel fogható dolgok, kizárólag a térképen vagy a földgömbön láthatók.

?

?

Földgömb (glóbusz)
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Az equator szó latinul egyenlítőt, felezőt jelent.

Virtuális földgömb
Napjainkban egy számítógépes
program segítségével létrehozták
a Föld virtuális (elképzelt, az eredetihez hasonló), háromdimenziós
mását. Ennek a speciális programnak köszönhetően megfigyelhetjük
a Föld felszínét és szabályozhatjuk
a bennünket érdeklő térség ábrázolásának méreteit. A virtuális
földgömb ugyanúgy forog a tengelye körül, mint az eredeti. Könnyű
rajta megtalálni a földrajzi objektumokat azok nevei alapján. A számítógépes program lehetőséget
ad a felhőzetek, viharok és földrengések a valós, reális időben
történő megjelenítésére is.
34. ábra A Föld virtuális mása a számítógép képernyőjén
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35. ábra. Fényképes ábrázolás

Fénykép
a földfelszínről

Repülőgépről készült
légi felvétel

Műholdas felvétel
46

36. ábra. Légi felvétel

A földgömbön a kontinensek, szigetek, félszigetek, óceánok és tengerek vannak feltüntetve. Mivel a glóbusz adja
vissza legpontosabban bolygónk formáját, ezért a földrajzi
objektumok ábrázolása a földgömbön közelíti meg legjobban
a valóságot. Ez azt jelenti, hogy az egyes pontok közötti
távolságok nem torzulnak.
Ezeket a távolságokat a földgömbön hajlékony vonalzóval,
papírcsíkkal vagy cérnával mérik. A méretarányok felhasználásával később meghatározzák a valódi méreteket is.
Bolygónkat az iskolások a földgömb segítségével tanulmányozzák.
EGYES TERÜLET SÍKBAN TÖRTÉNŐ ÁBRÁZOLÁSA. A természetrajzórákon már hallottatok arról, hogy egyes
térségeket a síkban fényképeken, légi felvételeken, tereprajzokon és térképeken lehet ábrázolni.
Viszonylag kisebb területekről elsősorban fényképek
készülnek, melyek közvetlenül a földfelszínt jelenítik meg
(35. ábra). A közelebb elhelyezkedő objektumok ezért gyakran eltakarják a távolabbiakat. A fotók alapján az adott terepet csak elképzelhetjük, mivel nem látszanak rajtuk sem
a méretek, sem a domborzati formák.
Légi felvételek alatt olyan fényképeket értünk, amelyek
repülőgépek vagy más repülésre alkalmas szerkezetek (helikopterek, pilóta nélküli repülőgépek) fedélzetéről különböző
magasságokból készülnek speciális légi kamerák segítségével.
Ezek a fotók részletesen megörökítenek mindent a fényképezés pillanatában. Jól látható rajtuk az objektumok méretei
és egymáshoz viszonyított helyzetük (36. ábra). Néha színes
felvételek is készülnek, a fotón látható színek megközelítik
az eredetieket. Nekik köszönhetően könnyebb megkülönböztetni a növényeket, folyókat, mocsarakat, településeket stb.
A kozmoszban készült felvételek bolygónk egészét,
vagy egyes részeit ábrázoló fotók, melyek különböző űrrepülő szerkezetek, például műholdak fedélzetéről készülnek
különleges fényképezőgépekkel. Ezeken a felvételeken megkülönböztethetők a Föld nagyobb térségei és kisebb területei is (37. ábra). Ilyen magasságokból jól meg lehet figyelni

!

?
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37. ábra. A földfelszín különböző részeinek ábrázolása a világűrből

a földfelszín szerkezetét, ami elképzelhetetlen
közvetlenül a Földről. A légi és a világűrből készült felvételekkel, az Ukrajnáról készültekkel
is, az interneten ismerkedhetünk meg.
A légi felvételek lehetőséget adnak gyors
és hiteles adatok beszerzésére a földfelszínről,
melyek földrajzi kutatásoknál és térképek ös�szeállításánál használhatók fel.
A Föld felszínét meg lehet jeleníteni tereprajzokon és földrajzi térképeken is, melyekről a további paragrafusokban fogtok tanulni.

!

Google Térkép
A kozmikus és légi felvételek alapján a Google kifejlesztette ingyenes
térképszolgáltatását Google Tér
kép néven (angolul Google Maps).
A térképszolgáltatás segítségével,
a domborzati sajátosságok figyelembevételével háromdimenziós
felvételek készülnek a földfelszínről.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földgömb a Föld térhatású mása, melynek segítségével elképzelhetjük bolygónk formáját és felszínét.
● Egyes területeket a síkban fényképeken, légi és kozmikus felvételeken, tereprajzon, térképeken lehet ábrázolni.

?
!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.

?

Miért nevezik a földgömböt a Föld kicsinyített másának?
Milyen elképzelt pontok és vonalak láthatók a glóbuszon?
Milyen sajátosságai vannak a földfelszín ábrázolásának
a földgömbön?
e
Hasonlítsátok össze a 35. és 36. ábrákon látható fényképeket és légi felvételeket! Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól?
5. Tekintsétek meg a 37. ábrán látható űrben készült felvételeket! Miben különe
bözik a rajta látható földfelszín?

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Találjátok meg az interneten a Google Térkép térképszolgáltató oldalát, majd írjatok be a keresőjébe valamilyen földrajzi nevet, például a városotok vagy községetek nevét! Számítógépetek képernyőjén nemcsak a település térképe jelenik
meg, hanem felszínének műholdas fotója is. A méretarány segítségével próbáljátok felnagyítani a kapott képet. Milyen objektumokat tudtok megkülönböztetni
rajta? Felismeritek-e az utcátokat, iskolátokat vagy házatokat?
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11. §. A MÉRETARÁNY

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza, mit tanultatok természetrajz- és matematikaórán a méretarányról (léptékről)!
● Miért van szükség a méretarányra?

!

Katyuzsanka
Demidiv
Sztari
Babinci
Petrivci

Voropajiv
Szemipolki

Kalita
Litki
Novoszilki
Bobrik
Puhivka
VISHOROD Vel. Dimerka

Hosztomel

?

Bucsa
Puscsa-

ejeve
Vorzel

Kalinyivka

Irpiny Vodica
Kocjubinszke

Szofijivszka
Borscsahivka

Bilohorodka

VISNYEVE

KIJEV

Bojarka
Csabani
Jablunyivka
Kalinyivka Hodoszivka
Pleszecke

VASZILKIV

Borova

Hoholiv

BROVARI Ruszanyiv
BORISZPIL
Visenyki
Prociv

Voronyikiv
Ukrajinka

Szen
Kiro
Ivankiv

Ljubar
Rohoziv
Sztar

Méretarány: 1 : 500 000
(1 cm 5 kilométernek felel meg)
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Méretarány: 1 : 50 000
(1 cm 500 méternek felel meg)

Méretarány: 1 : 10 000
(1 cm 100 méternek felel meg)
38. ábra. Terepábrázolás különböző
méretarányokban
48

HOGYAN LEHET A TEREPET ELHELYEZNI EGY PAPÍRLAPON? A távolságokat méterekben vagy kilométerekben határozzuk meg.
Házatokat az iskolától például 200 méter választja el. Ilyen hosszúságokat a helyrajzokon
vagy térképeken feltüntetni nem lehet. Ezért a
nagyobb távolságokat csökkentett méretekben,
centiméterekben és milliméterekben rajzolják
fel, megválasztott méretarány alapján. A mérete földgömarány (lépték) a térképen, tervrajzon,
bön feltüntetett távolságoknak a tényleges földi
távolságokhoz viszonyított kicsinyített foka.
Tekintsünk át néhány példát. Egyezzünk
meg abban, hogy a távolságot a papíron ezerszeres kicsinyítésben fogjuk feltüntetni. Ez azt
jelenti, hogy 1 centiméter a térképen 1000 centiméternek fog megfelelni. Méretarányunk tehát
1 : 1000 (egy az ezerhez). A házatok és iskolátok
közötti távolság ebben a léptékben 20 centiméternek felel meg a papírlapon. Ezt a következő
módon számoljuk ki:
200 méter = 20 000 cm;
20 000 cm : 1000 cm = 20 cm.
Minél jobban csökkentik a távolságokat, annál nagyobb területet lehet megjeleníteni papírlapon. Ezzel egy időben azonban az objektumok ábrázolása torzul és veszít tisztaságából
(38. ábra).
A MÉRETARÁNYOK FAJTÁI. A léptékeket
általában két szám közötti arányként fejezik
ki. A tört alakjában feltüntetett méretarányt
számszerűnek nevezzük. Például 1 : 10 000
(egy a tízezerhez), ahol az eggyel jelölt számláló
a helyrajzon ábrázolt távolság, a 10 000-rel jelölt nevező pedig ugyanez a távolság a terepen.
1 cm a helyrajzon 10 000 cm-nek felel meg a terepen. A számszerű léptékben a számláló mindig
egyes. A nevezőben feltüntetett szám pedig azt
mutatja, hányszoros a terepmérték kicsinyítése
a valóságos mérethez képest. Fontos megjegyez-

?
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ni azt, hogy a számszerű léptékben szereplő mindkét szám
azonos mértékegységben van feltüntetve (centiméterekben). UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
A számszerű méretarány segítségével egyszerű meghatároz- A méretarányt néni a terepmérték kicsinyítésének fokát.
metül maßstab-nak
A számszerű méretarány mellett gyakran feltüntetik an- mondják, ami mércét
nak szóbeli magyarázatát. Például 1 cm – 100 m (vagyis jelent. Maß – méret,
10 000 centimétert méterré alakítanak át). Ez azt jelenti, stab pedig pálca.
hogy az, ami a tervrajzon 1 cm, az a terepen 100 méter.
A szavakkal kifejezett méretarányt megnevezett méretaránynak nevezzük.
Azt a távolságot a terepen, amely a tervrajzon 1 centiméternek felel meg, a lépték nagyságának nevezzük. Ennek a mutatónak a segítségével könnyen meghatározhatjuk
a terület valós méreteit. Tegyük fel, hogy tervrajzunkon az
iskolai sportpálya hossza 5 cm, a lépték nagysága pedig
100 méter. A stadion hossza a valóságban 500 méter
(5 × 100 méter = 500 méter).
Hogyan történik a számszerű lépték átSzámszerű méretarány – 1 : 10 000
alakítása megnevezett méretaránnyá? Adva
van az 1 : 25 000 számszerű méretarány. A
Megnevezett méretarány – 1 cm 100 m
25 000 cm-t méterré alakítjuk át (25 000 cm =
= 250 méter). A megnevezett méretarány teLineáris méretarány
hát 1 cm – 250 méter.
m
A térképeken és tervrajzokon találkozhatunk még lineáris méretaránnyal is.
Egyenes vonalként ábrázolják, amely egyenlő
szakaszokra, általában centiméterekre van
39. ábra. Méretarányfajták
felosztva (39. ábra). Az így megszerkesztett
léptékskála szakaszai fölé odaírják az adott
méretaránynak megfelelő távolságot (100,
200, 300 méter). A nullát a léptékskála bal
végétől 1 centiméterre helyezik el. Az első
Dovhe-tó
centimétert milliméterekre osztják (mindegyik milliméter 10, 20, 30 méternek felel
meg a terepen).
HOGYAN MÉRIK A TÁVOLSÁGOT
HELYRAJZON ÉS TÉRKÉPEN? A léptékskála segítségével könnyen és gyorsan meg
tudjuk határozni a távolságot, továbbá az objektum méreteit a helyrajzon meg a térképen.
Tegyük a körző két szárát azon objektumok
szélső pontjaira, melyek között meg akarjuk
m
mérni a távolságot (például egy épület és
egy tó között), majd nem változtatva a körző
helyzetén, helyezzük rá azt a léptékskálára
és olvassuk le a bennünket érdeklő távolság 40. ábra. A körző helyzete távolságmérés
közben a helyrajzon
nagyságát (40. ábra). Azonban a térképen a
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távolság nem mindig mérhető meg egész centiméterekben.
Ekkor a körző egyik szárát a nullától balra helyezzük el. A
centiméterek mellett így a milliméterek is látszani fognak.
A távolságmérés megszokott eszköze az egyenes vonalzó.
Ha azonban valamilyen kanyargós útvonalnak a hosszát kell
megmérnünk (például egy folyó vagy egy út hosszát), nyugodtan használhatunk cérnát is. Odahelyezzük a cérnát a
lemérendő folyóhoz vagy közúthoz, gondosan utánozva annak
zegzugait, majd kiegyenesítjük a cérnát és lemérjük vonalVonalzó és cérna
zóval a hosszát.
JEGYEZZÉTEK MEG!
● A méretarány (lépték) a térképen, tervrajzon, földgömbön feltüntetett távolságoknak a tényleges földi távolságokhoz viszonyított
kicsinyített foka.
● A méretarány fajtái: számszerű, megnevezett, lineáris.
● Távolságot helyrajzokon és térképeken körzővel, vonalzóval és cérnával mérünk.

!?
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Miért fontos a méretarány ismerete?
2. Hányszoros kicsinyítést jelentenek a tervrajzokon a következő számszerű lépe
tékek:
a) 1 : 500; b) 1 : 2000; c) 1 : 5000?
Melyik lépték jelöli a legnagyobb kicsinyítést?
3. Mekkora lesz az 50 méternyi távolság hossza a tervrajzon, ha megnevezett
méretaránya 1 cm – 10 méter?
e
e
4. Számítsátok át a következő számszerű
léptékeket
megnevezett méretarányokká:
e
a) 1 : 5000; b) 1 : 10 000; c) 1 : 200 000!

?
?

?

CSAPATMUNKA
Ábrázoljatok a füzetetekben egy 600 méteres távolságot a következő méretarányok szerint:
1. csoport – 1 : 10 000, 1 : 100 000;
2. csoport – 1 : 15 000, 1 : 30 000;
3. csoport – 1 : 6000, 1 : 60 000!
Melyik csoport méretaránya fejezi ki a legkisebb kicsinyítést?
1. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Eleje, folytatását lásd a 62. oldalon!)
Téma: Feladatok megoldása a léptékek különböző fajtáinak felhasználásával.
A tereprajzok méretarányának meghatározása a terepen mért távolságok és a
tényleges távolságnak megfelelő szakaszok alapján a tereprajzon.
1. Alakítsátok át a következő számszerű méretarányokat megnevezett méretarányokká:
a) 1 : 1000; b) 1 : 2000; c) 1 : 50 000!
2. Alakítsátok át a következő megnevezett méretarányokat számszerű méretarányokká:
a) 1 cm – 1 000 cm; b) 1 cm – 300 m; c) 1 cm – 10 km!
3. A terepen az iskola és a posta közötti távolság 350 méter, a tereprajzon pedig
7 cm. Milyen léptékű ez a tereprajz?
4. Számítsátok ki a tereprajz számszerű léptékét, ha a rajta ábrázolt kerti ösvény
ezerszer kisebb, mint a terepen!
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3. téma

A HELYRAJZ ÉS
FŐ ISMÉRVEI
12. §. A HELYRAJZ
● Emlékezzetek vissza, mit tanultatok a természetrajzórán a
helyrajzról!
● Hogyan ábrázolják a helyrajzon a különböző objektumokat?

!A HELYRAJZ, A VALÓSÁG KICSINYÍTETT MODELLJE. Ismeretes, hogy a helyrajz vagy tereprajz kis terület
nagy méretarányú részletes ábrázolása kicsinyítve. Egyszerű
tereprajzot ti is készíthettek, ha vesztek egy darab papírt,
majd elképzelitek szobátokat felülnézetből (41. ábra). Íme, az
asztal, fotel, heverő, tévé. Felülről minden másképpen néz
ki. Könnyebb észrevenni, melyik bútor nem áll a megfelelő helyen, hová gurult a labda, hol hagytátok a papucsot.
Felülnézetből helyes képet tudtok alkotni arról, hogy mi hol
található, egészen más szemmel tekinthettek e
a világra.

?

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A tereprajz ukránul
plán, ami latin eredetű szó, jelentése
terv, elképzelés.

?

Szekrény

Megvan, hová gurult el
a labda.
Asztal

Fotel
Heverő
Szőnyeg
Papucsok
Kis szekrény

41. ábra. A szoba tereprajza, melyet önállóan is el lehet készíteni
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isk.

Város

Falu.
Templom

Iskola.
Épületek

Vasút.
Vasútállomás.
Vasúti töltés

Út. Híd

Autóutak.
Hírközlési
vonalak

kő

Homok

Szakadék.
Külszíni bánya
(kő – amit
bányásznak)

Rét.
Ritka erdő

138,6

Folyó.
Folyási irány.
Patak

Tó.
A vízpart
megjelölése.
Mocsár

Forrás.
Szélmalom.
Meteorológiai
állomás

Gyümölcsös

Sűrű bozótos

A terep
legmagasabb
pontjai

erdeifenyő
nyír

erdő
Földút.
Villamos
vezeték

Vegyes erdő.
Tisztás.
Erdészet

Magányosan álló fák,
bokrok.
Erdőirtások

42. ábra. A tereprajz egyezményes jelei

!

A földfelszín más ábrázolásaitól a tereprajzok abban különböznek, hogy minden objektum egyezményes jelekkel van feltüntetve
rajtuk. Az egyezményes jelek egyszerűek
és a jelölt tárgyhoz hasonlóak (42. ábra).
Ez azért van, hogy aki olvassa a helyrajzot,
értse, mi van rajta. A folyókat és tavakat a
víz kék színével jelölik, az erdőket pedig a
növények zöldjével. A réteket ábrázoló jel növényszárra emlékeztet. A zöldségeskerteknek
és búzamezőknek nincs külön jelük, ezért helyük a tereprajzon üresen van hagyva. A homokot barna pontokkal ábrázolják, a kisebb
patakokat, utakat pedig vonallal.
Az egyezményes jelek általánosan elfogadottak. Mindenki ezeket használja, ha valamilyen helyrajzot szerkeszt. Amennyiben
kiismeritek magatokat az egyezményes jelek
között, könnyen olvashatjátok a helyrajzokat
és el tudjátok képzelni a rajtuk ábrázolt terepet.
Ha összehasonlítjuk a 35., 36., valamint
46. oldalon lévő fotókat és légi felvételeket,
azt látjuk, hogy a képen lévő objektumok a
földfelszín kicsinyített másai. A tereprajzok
abban különböznek a fotóktól, hogy az is jelölve van rajtuk, ami nem látszik a felvételeken. Segítségükkel megtudhatjuk a falvak,
folyók neveit, milyen fák nőnek az erdőkben.
A helyrajz tehát sokkal informatívabb a terep
tanulmányozása szempontjából, mint bármelyik fénykép.
AZ IRÁNY MEGHATÁROZÁSA A HELYRAJZON. Az irányt a helyrajzokon azért
kell meghatározni, hogy felismerjük, hol helyezkedik el az adott objektum. Az északi
irány általában nyíllal van jelölve. Ennek az
egyezményes jelnek az ismeretében könnyen
megállapíthatjuk a többi égtájat is. Ha a tereprajzon nincs ilyen nyíl, akkor a helyrajz
felső része lesz az északi irány, az alsó a
déli, baloldali a nyugati, a jobboldali pedig
a keleti. Az az objektum tehát, amelyik a
tereprajz alsó részén helyezkedik el, annak
déli a fekvése.
Az objektumok helymeghatározásánál figyelembe veszik még elhelyezkedésüket a nagyobb területhez képest. Például Horogyanka
község nyugatabbra van, mint Verescsin városa (43. ábra).

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A helyrajz vagy tereprajz kis terület nagy méretarányú részletes
ábrázolása kicsinyítve.
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Lobogyanka
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erdeifenyő
nyír

VERESCSIN
43. ábra. Helyrajz

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Nézzétek meg a 46–47. oldalon lévő fotókat, légi és műholdas felvételeket
(35., 36., 37. ábrák)! Miben különbözik a tereprajz ezektől a fényképektől?
2. Hogyan lehet különböző objektumokat ábrázolni helyrajzokon?
3. Mit jelölnek a tereprajzokon a különböző hosszúságú és vastagságú vonalake
kal?
4. Hogyan határozzák meg a helyrajzokon a világtájak irányát?

?

e

CSAPATMUNKA
Figyelmesen nézzétek meg a 43. ábrát! Milyen tájak láthatók a terepen, és milyen
objektumokkal találkozhatunk útközben, ha:
1. csoport – Verescsin városából kiindulva észak felé haladva autóúton
450 métert teszünk meg? Milyen irányban van Verescsinhez képest az Ivlja-tó?
Számítsátok ki, milyen hosszúságú utat kell megtenni a patak mentén, hogy elérjük a tavat!
2. csoport – földúton haladunk Horogyánka községből az erdészetig? Hol
helyezkedik el az erdészet a községhez képest? Mekkora utat kell megtenni a
községből odáig?
3. csoport – az Ivlja-tótól haladunk a Csiszta-forrás irányába először mezei
úton, majd földúton, utána ismét mezei úton? Milyen irányban van ez a forrás?
Mekkora utat kell az utazónak megtenni?
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13. §. HELYRAJZ KÉSZÍTÉSE

?

?
!

!

● Emlékezzetek vissza, mi az irányszög!
● Hogy lehet megmérni a távolságot a terepen?

A HELYRAJZ KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJAI. A helyrajzok

!összeállításánál a terep szemmérték utáni meghatáro-

zását alkalmazzák. Ez a módszer nagyon egyszerű és elvégezheti akár egy iskolás is. Olyankor célszerű a használata,
amikor nincs szükség az égtájak, távolságok, magasságok
pontos meghatározására, és elég, ha „szemmel” állapítják
meg azokat. A terep szemmérték utáni meghatározásának
két módja van: a szög- és az útvonal-felvétel. A szög-felvétel – helyrajz készítése a terepről egy kiválasztott pontból,
szögből. Ezt a pontot pólusnak szokás nevezni. Az útvoe
nal-felvétel azt jelenti, hogy a helyrajzot egy meghatározott
útvonalat követve állítják össze.
Kisebb települések helyrajzának elkészítéséhez szükség
van néhány eszközre: rajztáblára, iránytűre, vonalzóra, gombostűre, ceruzára, kockás papírlapra. A rajztábla – négyszögletes furnérból készült tábla, amelyre a papírt és az iránytűt
erősítik (44. ábra).
A terepen először is meghatározzák azt a pontot, ahonnan
minden jól látható. Erről a helyről végzik el a méréseket.
A papírlapon a kezdőpont helyét gombostűvel
jelölik. Ezt követően előkészítik a rajztábÉ
lát. Az iránytűt úgy helyezik el rajta, hogy a
0°–180°-os elképzelt vonal párhuzamos legyen
a rajztábla felső és alsó szélével. A papírlap bal
felső sarkában meghúzzák az észak–dél irányt,
amit nyíllal jelölnek. Ennek az iránynak egyeznie kell az iránytűn látható iránnyal. A rajztáblát addig forgatják tengelye körül, ameddig
44. ábra. Ábratábla a terep
az iránytű mutatójának északi vége el nem éri
szemmérték utáni meghatározásának
a 0°-ot, vagyis ameddig a nyíl nem egyezik a
elvégzéséhez
papírlapon feltüntetett É–D iránnyal. Majd kiválasztják a megfelelő méretarányt és felírják
a papírra.
Az objektumok szög-felvétel módszerével történő ábrázolásánál a vonalzót úgy helyezik el,
É
D
hogy egyik vége a gombostűvel jelölt kezdőpontMegfigyelőban legyen, másik végével pedig a megjelölendő
állás
objektum (fa, épület, bokor stb.) felé mutasson.
45. ábra. Az objektumok feltüntetése
Ezután ceruzával vonalat húznak mindegyik
a szög-felvétel módszerével

?

?
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300

m

tárgy irányában, majd meghatározzák a
Harangláb Dombtető
távolságot a kezdőpont és az adott objek470 m Szélmalom
tum között. A kapott távolságot a vonalon
a megválasztott méretarányban tüntetik
Épület
fel. Az objektumot ezután egyezményes
jellel jelölik, majd a vonalat kiradírozzák.
Hasonló módon ábrázolják a terep többi
objektumát is.
Egyszerű és praktikus formája a helyKereszteződés
rajz-készítésnek az útvonal-felvétel módszerének alkalmazása, mely az objektum
É
É
irányszögének meghatározásán alapszik.
A terepen ebben az esetben valamilyen
470 m
jól látható objektum (szélmalom, épület,
harangláb, hegycsúcs) szerint tájékozódunk, melyhez könnyen eljuthatunk, ha
ismerjük az azimutot (46. ábra). A pontok
közötti távolságot a lépésekre szánt idő
É
segítségével mérjük. Az így feltüntetett
É
35°
útvonal törtvonal formájú lesz, amely
80°
több szakaszból áll.
É
200 m
MIÉRT FONTOSAK A TEREPRAJ500 m
ZOK. A helyrajzok az emberek megbízÉ
280°
ható segítői. Tereprajzok segítségével
65°
0m
0
határozzák meg, hol épüljenek gyárak,
3
100 m
lakóházak vagy iskolák, hová célszerű
parkokat, gyümölcsösöket telepíteni.
Villamos és csővezetékek, valamint utak is azután lé46. ábra.
Szemmérték utáni
tesülnek, hogy elhelyezték őket a tereprajzokon. A terveútvonal-felvétel
zőmérnökök először figyelmesen tanulmányozzák a terep
helyrajzát, hogy elkerüljék a kiszögelléseket, szakadékokat,
a hidak építését és olyan helyet válasszanak ki, ahol a beruházást olcsóbban meg lehet valósítani. A mezőgazdaságban
helyrajzokon tüntetik fel a mezőket, réteket, legelőket stb.
A szántás és más mezőgazdasági munkák idejének meghatározásánál is használják őket.
Helyrajzra szükségük van a turistáknak is. Mielőtt útra
kelnének, meg kell ismerkedniük a kiválasztott útvonallal.
A kirándulás során pedig a tereprajz alapján tájékozódnak.
Helyrajz többféle van. A legegyszerűbbeket terepvázlatnak nevezik. Csak néhány objektumot tüntetnek fel rajtuk. A
vasút- vagy metróállomásokon tájékozódhattok ilyen vázlatos
útmutatók alapján. Iskolátoknak is van alaprajza, melynek
segítségével tűzvész vagy más szerencsétlenségek esetén
könnyebben elhagyhatjátok az épületet.
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JEGYEZZÉTEK MEG!

● Helyrajzot legegyszerűbben a terep szemmérték utáni meghatározásának szög-felvétel (helyrajz készítése a terepről egy kiválasztott
pontból) vagy útvonal-felvétel (az objektum irányszögének meghatározása) módszerével lehet készíteni.

!
?
!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. A helyrajz-készítés milyen módszereit ismeritek?
2. Miben különbözik a szög-felvétel módszere az útvonal-felvétel módszerétől?
3. Kik használják leggyakrabban a tereprajzokat?
e
—————————————————————
4. Készítsetek egy 1 : 10 000 léptékű helyrajzot a következő leírás alapján! Nem
messze az iskolától északra 300 méter távolságban
nő egy tölgyfa. Mögötte
e
sűrű bozótos húzódik. A fától délkeletre 100 méterre forrás csörgedezik, onnan
200 méterre keletre pedig egy tó van, melynek észak–déli hossza 400 méter,
e északnyugati irányban 200 méter
szélessége pedig 150 m. A tó északi partjától
távolságra szélmalom áll. Hogyha a szélmalom után déli irányban megteszünk
e
250 métert, kiérünk az iskolához vezető
útra. Milyen irányban kell haladnunk,
és mekkora távolságot kell megtennünk ahhoz, hogy elérjük az iskolát?

?
?

?

?

CSAPATMUNKA
Ismerkedjetek meg a 47. ábrán látható Kijev metróvonalainak vázlatával! Képzeljétek el, hogy egyik állomásról a másikra a következő módon juthattok el:
1. csoport – a Vokzalna állomásról a Majdan Nezalezsnosztyira;
2. csoport – a Tarasz Sevcsenko állomásról a Zolotyi vorota állomásra;
3. csoport – a Liszova állomásról a Palac szportu állomásra.
Melyik metróvonalat kell használnotok? Hány megállónyi utat fogtok megtenni?
Számítsátok ki hozzávetőlegesen az utazási időt, ha két megálló között az utat
a szerelvény átlagosan 2 perc alatt teszi meg!

1

3

Tarasz
Sevcsenko

Szirec

Akademmisztecsko

2

Liszova

Kontraktova
ploscsa

Dorohozsicsi

Csernyihivszka

Postova
ploscsa

Zsitomirszka

Darnica
Majdan
nezalezsnosztyi

Lukjanivszka
Szvjatosin
Nivki
Suljavszka

Zolotyi vorota
Vokzalna

Beresztejszka Politehnicsnij
insztitut

Krescsatik
Teatralna

Universzitet
Ploscsa
Lva Tolsztoho

Arszenalna

Dnyipro

Palac szportu
Klovszka

47. ábra. A kijevi metró útvonalainak részlete
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4. téma

FÖLDRAJZI
TÉRKÉPEK

14. §. A
 FÖLDRAJZI TÉRKÉP –
A FÖLD MÁSA
● Emlékezzetek vissza, ki volt az az ógörög tudós, aki megalkotta az első földrajzi térképet!
● Hogyan ábrázolják a térképeken a különböző objektumokat
és jelenségeket?

!A TÉRKÉP – ABLAK A VILÁGRA. Már tudjátok, hogy

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

térképeket régebben készítenek, mint földgömböket. Az első A térkép ukránul
térképek még időszámításunk előtt jelentek meg. Azóta je- karta, ami görögül
lölnek minden földrajzi adatot rájuk.
papiruszlapot jelent.
Az információkat a térképekre sajátságos nyelven „jegyzik
fel”. A különféle objektumokat, jelenségeket, törvényszerűségeket és földrajzi tényeket más-más formájú, méretű egyezményes jelekkel (jelkulcsokkal) ábrázolják. A térképeknek
pontosan vissza kell tükrözniük az objektumok elhelyezkedését a térben. Az egyezményes jelek segítségével be lehet
e
mutatni a földfelszín felépítését, a nyersanyaglelőhelyek
elhelyezkedését, a talajtípusok változatosságát, a mezőgazdasági termőterületeket. A térképeket ezért a földrajz sajátságos
nyelvének nevezik, hiszen mindenki megérti őket, bármilyen
nyelvet beszéljenek is.
Napjainkban minden földrajzi kutatás a térképek tanulmányozásával kezdődik. Ezért kell jól megérteni őket. Fontos
elsajátítani nyelvezetüket, hogy a későbbiekben
A térkép –
magabiztosan tudjuk használni az általuk nyúja Föld tanulmányozásának
tott információkat.
eszköze
MIBEN KÜLÖNBÖZNEK A TÉRKÉPEK A
Minden földrajzi kutatás térképpel
FÖLDFELSZÍN MÁS ÁBRÁZOLÁSAITÓL?
kezdődik és a térképhez tér vissza.
A térképek sokban különböznek a tereprajzoktól
A térkép a földrajztudós legfőbb segítője, vele alapozza meg kutatáés a földgömböktől.
sait. A térképekre kerülnek fel kéA helyrajzokkal ellentétben a térképek sesőbb azon kutatások eredményei,
gítségével fogalmat alkothatunk a földfelszín
amelyek előreviszik a fejlődést. A
nagyobb területeiről, sőt az egész Földről is.
térkép tehát a földgolyó tanulmáEzt csak akkor lehet megvalósítani, ha az ábnyozásának olyan csodálatos eszrázolandó objektumokat lekicsinyítik. A térképköze, melynek segítségével az
méretarányok ezért sokkal kisebbek, mint a
ember a jövőbe láthat.
tereprajz léptékek (1 cm több száz kilométert
is jelenthet a valóságban). A térképek nem
olyan részletesek, mint a helyrajzok. A nagy

?

?
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a

b

c
48. ábra.
Ha a földgömbön ábrázolt
földfelszínt (a) szelvényekre
bontjuk (b), majd térképpé rakjuk
össze, akarva-akaratlan rések és
torzulások keletkeznek (c)
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kicsinyítés miatt egyszerűen nem lehet mindent
feltüntetni rajtuk. A különbségek a térképek és
tereprajzok között tehát az ábrázolt földfelszín
nagysága miatt vannak.
A térképek eltérnek a födgömböktől. Míg a
földgömb térben ábrázolja bolygónkat, addig a
térkép síkban. A földgömb hiányossága ezért
az, hogy csak azon objektumok látszanak rajta,
melyek a néző előtt vannak. A térképen viszont
megtalálhatjuk a földfelszín egészének, sőt egyes
részeinek (például kontinensek, óceánok, országok vagy országrészek) teljes képét.
A térképek, a földgömbök és a tereprajzok
együtt a Földfelszín modelljei.
MIÉRT VANNAK TORZÍTÁSOK A TÉRKÉPEN? A gömb alakú Föld felszínét nem lehet
torzítások nélkül ábrázolni a térképen. Próbáljuk meg felszeletelni a földgömböt kisebb csíkokra
(48. ábra), majd az így kapott szelvényeket rakjuk
össze térképpé. Munkánk végeztével azt vesszük
észre, hogy a térkép felső és alsó részén rések
keletkeztek. A rések eltüntetése érdekében a szalagokat alul és felül egyenlő mértékben megnyújtjuk, középen pedig összenyomjuk. Ezzel ugyan
eltüntetjük a térképről a lyukakat, de a hosszúságok és az objektumok (kontinensek, óceánok,
tengerek, szigetek stb.) formái torzulnak.
MIRŐL MESÉL A TÉRKÉP JELMAGYARÁZATA? A térképeken a különféle tárgyakat
egyezményes jelekkel (jelkulcsokkal) ábrázolják.
Az egyezményes jelek tehát nemcsak a helyrajzok, hanem a térképek sajátságos ábécéi is. Mint
ahogy a könyveket sem lehet elolvasni a betűk ismerete nélkül, úgy a térképeket sem értitek meg,
ha nem ismeritek a jelkulcsukat.
Megkülönböztetünk méretarányos egyezményes jeleket és méretarány nélkülieket. De lehetnek még különböző színűek és formájúak is.
A térképeken külön jelkulcsokkal ábrázolják
az objektumok és jelenségek elhelyezkedését. Például sajátságos egyezményes jelek segítségével
tudhatjuk meg, hol vannak az ásványikincs-lelőhelyek. Vonalas egyezményes jelek utalnak a
folyókra, utakra, országhatárokra. Hosszukat és
alakrajzukat tekintve ezek méretarányosak, szélességük szerint azonban méretarány nélküliek.
A térképeken magyarázó egyezményes jeleket is
használnak, például a folyásirányt, a szélirányt
vagy az expedíciók útirányát nyíllal jelölik.
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mély

MAGASSÁG ÉS MÉLYSÉG SZINTJE MÉTERBEN

Egyezményes jelek
magas

49. ábra. Mélységet és magasságot mérő szintmérő szalag

A színek különböző tónusai is lehetnek egyezményes jelek.
A földfelszín domborzatának egyenlőtlenségeit ábrázolják velük. A 0-tól 200 méterig terjedő magasságot zöld színnel, a
200-tól 500-ig terjedőt sárgával, az 500 méter felettit pedig a barna tónusaival jelölik. Az óceánok, tengerek, tavak
egyezményes jele a kék és annak árnyalatai. A mélyebb
részeket sötétkékkel, a kevésbé mélyeket pedig világosabb
kékkel ábrázolják. A térkép színeit a szintmérő szalag
(49. ábra) segítségével értelmezhetjük. A szintmérő szalag
minden természetföldrajzi térképen megtalálható. Segítségével lehet meghatározni a domborzati viszonyokat és a tengerek, óceánok mélységét.
Színekkel (vonalkázással) más objektumokat vagy jelenségeket is jelölhetnek. Például az emberi rasszok vagy különböző állatfajok, a természeti erőforrások medencéinek stb.
elterjedését.
A térképeknél mindig szükség van az egyezményes jelek
megfejtésére, melyek a jelmagyarázatban találhatók. A jelmagyarázat megkönnyíti a térképek olvasását.

!

Jelkulcsok
(ásványi kincsek)
Barnaszén
Földgáz
Arany
Kősó
Vonalak
Államhatár

Nyilak
Hideg
áramlatok
Expedíciós
útvonalak

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földrajzi térkép – a Föld felszínének vagy a felszínre vonatkoztatott természeti és társadalmi típusú objektumok és jelenségek
meghatározott matematikai szabályok síkba vetített, méretarányosan kisebbített, általánosított és sajátos grafikai jelrendszerrel bemutatott ábrázolási formája.
● Az objektumokat és jelenségeket más-más módon jelölik a térképeken: jelkulcsokkal, vonalakkal, nyilakkal, színekkel.
● Jelmagyarázat alatt a felhasznált egyezményes jelek összességét és
a hozzájuk fűzött magyarázatokat értjük.

!

?

?

!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e
1. Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól a helyrajzok és a térképek?
2. Mik az előnyei a térképeknek a földgömbökhöz képest?
3. Hogyan ábrázolják a térképeken aekülönböző objektumokat és jelenségeket?
4. Keressétek meg a féltekék természetföldrajzi térképén (nézd az atlaszt) a nyilakat! Vajon mit jelölnek velük?

?

?

CSAPATMUNKA

e

A természetföldrajzi térkép szintmérő szalagjának segítségével határozzátok meg!
1. csoport – mi van lejjebb, a Nyugat-szibériai-fennsík vagy a Közép-szibériaifennsík?
2. csoport – melyik tenger mélyebb, a Sárga- vagy a Japán-tenger?
3. csoport – mely hegyek magasabbak, az Andok vagy az Alpok?
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15. §. A FÖLDRAJZI TÉRKÉPEK
FAJTÁI

?

● Emlékezzetek vissza, milyen felszínt képesek ábrázolni a
térképek!
● Milyen léptékűek atlaszod térképei?

?
!

!

!

HOGYAN KÜLÖNBÖZTETIK MEG A
TÉRKÉPEKET? A földrajz tanulmányozása
során számtalan térképpel találkozhattok. A
Méretarányuk alapján
térképészek azt mondják, hogy a térképeken
● Nagyméretarányú
mindent vagy legalábbis majdnem mindent
(1 : 10 000 – 1: 200 000 bezárólag)
fel lehet tüntetni: a domborzatot, az ásványi
● Közepes méretarányú
kincseket, az iparágakat, a mezőgazdasági
(1 : 200 000 – 1 : 1 000 000 bezárólag)
földeket, a madarak vándorlását, Makedóniai
● Kisméretarányú
Nagy Sándor hadjáratait, az influenza által
(kisebb, mint 1 : 1 000 000)
sújtott területeket, de még az ezer főre jutó
bűncselekmények számát is. Nehéz megneA térbeli ábrázolás nagysága alapján
e melyet nem
vezni olyan környezeti jelenséget,
● Világtérkép és a féltekék térképe
lehetne megjeleníteni térképen.
● Kontinensek és óceánok térképe
A térképek, információforrások helyes
● A z államok és az államrészek
használatukhoz meg kell ismernünk rendeltérképei
tetésüket és fő sajátosságaikat. A térképeket
méretarányuk és a térbeli ábrázolás nagysá50. ábra. A térképek fajtái
ga alapján (50. ábra) osztályozzuk.
A TÉRKÉPEK FAJTÁI MÉRETARÁNYUK ALAPJÁN.
Minden térképnek, mint ahogy minden helyrajznak és
földgömbnek megvan a maga méretaránya. Léptékük szerint
a térképeket három csoportra osztjuk:
nagyméretarányú – 1 : 10 000-től 1 : 200 000-ig terjedő léptékkel;
közepes méretarányú – léptékük 1 : 200 000-től
1 : 1 000 000-ig terjed;
kisméretarányú – ezek léptéke kisebb mint 1 : 1 000 000.
Minél nagyobb a különbség az objektum térképen ábrázolt
és valós méretei között, annál kisebb a méretarány. Atlaszotokon például Ukrajna domborzati térképének
A méretarány és az ábrázolás
1 : 4 000 000-ós méretaránya nagyobb, mint a
részletessége
féltekék térképének 1 : 300 000 000-ós léptéke.
1 km² terület az 1 : 1000 lépBár mindkét térkép kisméretarányú.
tékű térképeken 1 m²-t jelent, az
Mivel a térképeken a földfelszín nagyon le van
1 : 10 000 méretarányún 1 dm²-t,
kicsinyítve,
ezért részletes ábrázolása lehetetlen.
az 1 : 100 000-n 1 cm²-t, az
Ebből
kifolyólag
a térképészek csak a legfonto1 : 1 000 000-n pedig 1 mm²-t. Azt
sabb
objektumokat
tüntetik fel, vagyis általáaz objektumot, amely az 1 : 1000
nosítanak.
Minél
kisebb
a térkép méretaránya,
léptékű térképen részleteiben van
annál nagyobb az ábrázolás általánosítása.
ábrázolnva, az 1 : 1 000 000 méA nagyméretarányú térképeket topográ
retarányú térképen csak egy
fiai
térképeknek nevezik. A topográfiai térkép
pontnak látszik.
síkrajzot és domborzatot egyaránt tartalmazó, egyes tereptárgyakat alaprajzban, másokat
meghatározott méretű és alakú egyezményes

FÖLDRAJZI TÉRKÉPEK

?

?
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jellel összevontan feltüntető, névrajzzal magyarázott, alapvetően tájékozódást szolgáló térkép.
TÉRKÉPFAJTÁK A TÉRBELI ÁBRÁZOLÁS NAGYSÁGA ALAPJÁN. A térbeli ábrázolás nagyságát tekintve
megkülönböztetünk: 1) világtérképeket, amelyek a földgolyó
egész felszínét ábrázolják; 2) kontinensek és óceánok térképeit; 3) országok, megyék és járások térképeit.
A világtérképek és a féltekék térképei a legkisebb méretarányúak, ezért a földfelszínt sematikusan és általánosságokban ábrázolják.
A kontinensek és óceánok térképeinek nagyobb a léptéke, bár a kisméretarányú térképek közé sorolják őket. Ezeken már több objektum részletes képe van feltüntetve.
Az országok, megyék és járások térképeit a térségek
alapos tanulmányozásánál alkalmazzák. Léptékük lényegesen nagyobb, ezért a földfelszínt aprólékosan adják vissza.
Például Ukrajna domborzati térképén a Földnek azon része
van feltüntetve, amelyen országunk helyezkedik el.
FÖLDRAJZI ATLASZOK. Az első ókori primitív térképrajzok csak nagyon kevés adatot tartalmaztak bolygónkról. Napjaink térképészei viszont nehéz helyzetben vannak,
ugyanis annyi dolgot kell rajtuk feltüntetni, hogy nem marad
mindennek hely.
Az ilyen problémákat sikeresen oldják meg az atlaszok. Az
atlasz különböző tematikájú térképek egységes elv szerint
sorrendbe rakott gyűjteménye. Vannak világatlaszok, ahol
a földfelszín részei meghatározott logika alapján követik
egymást. Az egyes országok atlaszainak különböző térképei
az adott ország területeit mutatják be témakörök szerint.
Vannak oktató atlaszok is. A 6. osztályos földrajzatlaszban
például a tanultakat illusztráló térképek találhatók.
Iskolai atlaszok
A TÉRKÉP AZ EMBERISÉG NAGY TALÁLMÁNYA. Már tudjátok azt, hogy a térkéA térképek jelentősége
valamikor és napjainkban
pek a földrajzi ismeretek fontos forrásai. Helyes
Ismeretes, hogy az ókori Kínában
alkalmazásuk segítségével megismerhetitek a
a térképek a hatalomgyakorlás
világot: a természetet, különböző területek néeszközei voltak. Térképek alapján
pességét és gazdasági életét.
szervezték meg a levéltárakat, veA térképeknek nemcsak elméleti, hanem gyazették a diplomáciai és a katonai
dokumentációt, hozták létre az
korlati hasznuk is van. Térképek szerint hatáország adórendszerét. A vallási
rozzák meg a hidak, csatornák, villanytelepek,
szertartásoknál is használták őket,
csővezetékek, vasutak, közutak építésének leghisz az uralkodók sírkamráit is térmegfelelőbb helyeit. A geológusok is a térképek
képekkel díszítették. A térképész
alapján találnak rá az ásványi erőforrások memunkáját az írnok, művész vagy tudós tevékenységéhez hasonlították.
dencéire. Térképek nélkül nem közlekednének
Napjainkban a történészek az ókori
a hajók és a repülők sem, melyek útvonalait
térképek alapján azt tanulmányozelőször a térképeken tüntetik fel. Térképre
zák, hol éltek a különböző népek,
van szükség a terepen való tájékozódáshoz, a
hol húzódtak az államhatárok és a
kereskedelmi utak. Ezáltal szeturistautakhoz. A meteorológusok minden háreznek tudomást a természetben
rom órában időjárástérképet készítenek előreés társadalomban végbement
jelzéseik számára. Vannak még egészségügyi
változásokról.
térképek, amelyek bizonyos betegségek területi
elterjedését ábrázolják.
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JEGYEZZÉTEK MEG!

● A térképeket megkülönböztethetjük méretarányuk (nagyméretarányúak, közepes méretarányúak, kisméretarányúak) és a térbeli
ábrázolás nagysága alapján (világtérképek és a féltekék térképei,
kontinensek és óceánok térképei, országok, megyék és járások térképei).
● Az atlasz különböző tematikájú térképek egységes elv szerint sorrendbe rakott gyűjteménye.

?

!

!
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. Hányféle térképet különböztetünk meg méretarányuk szerint?
2. A földrajzi térképek milyen fajtáit ismeritek a térbeli ábrázolás nagysága alapján?
3. Miben hasonlít, és miben különbözik a féltekék térképe Ukrajna domborzati
térképétől?
4. Milyen szerepet játszanak a földrajzi térképek az emberek életében és gazdae
sági tevékenységében?
5. Használtatok-e már ti vagy családtagjaitok térképet? Ukrajna térképe alapján, a
méretarány figyelembevételével, számítsátok ki a távolságot megyeközpontunk
és Kijev között!
e
—————————————————————
6. Bizonyítsátok be, hogy a térkép az emberiség nagy találmánya!

?

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

?

e

e

Nemcsak a Földről készülnek térképek, hanem a Holdról, Marsról és más bolygókról is. Láttatok-e már ilyen térképeket? Ha nem, keressétek meg őket a világhálón!
1. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Befejezés. Elejét lásd az 50. oldalon!)
Téma: A térképek méretarányának meghatározása a terepen mért távolsá
gok és a tényleges távolságnak megfelelő szakaszok alapján a térképeken.
5. Határozzátok meg azon térképek méretarányát, amelyeken a két település közötti
10 km-es távolság a) 2 cm; b) 5 cm; c) 10 cm!
Minta: Ha 10 km távolság a terepen 2 cm-nek felel meg a térképen, akkor 1 cm a
térképen 5 km lesz a terepen (10 km : 2 cm = 5 km). Amennyiben tehát 1 cm a
térképen 5 km-t jelent a terepen (5 km = 5000 m = 500 000 cm), akkor a térkép
méretaránya 1 : 500 000.
6. Ismeretes, hogy a térkép léptéke 1 cm – 40 km. Határozzátok meg a Kijev és
Harkiv közötti távolságot, ha a térképen 10,4 cm-t tesz ki!
7. A Kijev és Odessza közötti távolság 440 km. A térképen ez 11 cm-t tesz ki.
Határozzátok meg a térkép méretarányát!
8. A Poltava és Vinnica közötti távolság 550 km. Milyen távolságnak fog ez megfelelni a térképen, ha a lépték 1 : 10 000 000!
9. A Kijev és Párizs (Franciaország) közötti távolság a térképen 2,4 cm, a térkép
méretaránya pedig 1 : 100 000 000. Mekkora utat kell megtenni repülőgépen,
és meddig fog tartani az út a két város között, ha a repülőgép 800 km/h-s sebességgel halad?
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5. téma

FÖLDRAJZI
KOORDINÁTÁK
16. §. F
 OKHÁLÓ A FÖLDGÖMBÖN ÉS
A FÖLDRAJZI TÉRKÉPEN
● Emlékezzetek vissza, mit neveznek a matematikában foknak!
● Emlékezzetek vissza, mi a szélességi kör és a délkör!

Hogy lehet helyesen feltüntetni a térképeken a városokat, hegyeket, folyókat? Ez a kérdés már Eratoszthenészt is UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
foglalkoztatta az i. e. III. században. Dolga megkönnyítése A meridián hosszúérdekében a görög tetszőleges vékony vonalakat rajzolt a tér- sági kör vagy délkör
képre, melyeket szélességi köröknek és délköröknek nevezett az ideális gömbnek
el. Ha figyelmesen szemlélitek a térképeket vagy földgömbö- tekintett Föld felszíket, ti is felfigyelhettek ezekre a vonalakra, bár azok már nén a két földrajzi
nem ötletszerűen születnek, hanem fokonként, meghatáro- póluson áthaladó tetzott sorrendben.
szőleges főkör egyik
HOL HALADNAK ÁT A DÉLKÖRÖK. A délkörök (me- vagy másik, pólustól
ridiánok) azok a feltételes vonalak, amelyek a földgömbön és pólusig tartó félköre.
a térképeken pontosan északról dél felé haladnak (52. ábra).
A valóságban nem léteznek. Ahogy közelednekea sarkok felé,
a
egyre inkább összeszűkülnek, majd az Északi- és Déli-sarkon futnak össze.
Északi-s.
A délkör iránya megegyezik a tárgyak árnyékának irányával délben (51. ábra). Délkört a földgolyó bármely pontján
keresztül lehet húzni, de mindig északról dél felé fog haladni
ő
lít
a sarkok irányába.
en
y
Eg
HOGYAN HÚZZÁK MEG A SZÉLESSÉGI KÖRÖKET.
Már tudjátok azt, hogy a földgömbön a sarkoktól egyenlő
távolságra egy kör húzódik, az Egyenlítő. Rajta
b
kívül más körök is vannak még – a szélességi körök vagy parallelek. Ez az elnevezés arra
utal, hogy a szélességi körök az Egyenlítővel
párhuzamosak (53. ábra). Az Egyenlítő a fő
szélességi kör. Tőle számítják az összes többit,
melyeket az északi és a déli féltekén fokokban
É
kifejezett távolságonként húznak meg.
A szélességi körök az Egyenlítővel párhuzamos feltételes vonalak a földgömbön és a térképeken. Nyugat-keleti irányban fogják át a
földgolyót. A délkörökhöz hasonlóan szélességi
köröket is lehet húzni a Föld bármely pontján
keresztül. A délkörökkel ellentétben a szélességi
köröknek nem azonos a hossza. A leghosszabb
51. ábra. A délkör iránya (a)
megegyezik a tárgyak árnyékának
szélességi kör az Egyenlítő. Minden más szélesirányával délben (b)
ségi kör rövidebb.
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Északi-sark

Északi-sark

Greenwich
Nyugati
félteke

Keleti
félteke

Északi félteke
Egyenlítő
Déli félteke

Déli-sark

Déli-sark
52. ábra. Délkörök

53. ábra. Szélességi körök

54. ábra. Fokháló

HOGYAN KÉSZÜL A FOKHÁLÓ? A délköröket és szélességi köröket fokonként, például
10°- vagy 20°-ként húzzák meg a térképeken
A Föld leghosszabb és
és a földgömbön. Ezek egymás metszésével
   legfontosabb szélességi
fokhálót alkotnak (54. ábra). Világos, hogy a
köre az Egyenlítő. Hossza
valóságban a földgolyón fokháló nincs. Vonalai
40 076 kilométer. Beutazása egy
a térképre csak azért kerülnek fel, hogy jobban
egész hónapig tart, de ha végig
megismerhessük bolygónkat.
szeretnénk gyalogolni rajta, 5 évre
A fokháló segítségével határozhatjuk meg a
lenne szükségünk.
térképen az irányokat. Míg a helyrajzokon az
északi irányt a tereprajz felső pereme jelenti,
addig a térképeken ezt a délkörök mutatják, a nyugat-keleti
irányt pedig a szélességi körök. Az égtájakat a térképeken
akkor veszik figyelembe, amikor a kontinensek, országok,
települések helyzetét valamilyen nagyobb földrajzi objektumhoz viszonyítva határozzák meg. Például az Antarktisz a
déli féltekén van, Franciaország Európa nyugati részén, a
Krím-félsziget pedig Ukrajna déli részén terül el.

!
?
!

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A délkörök (meridiánok) azok a feltételes vonalak, amelyek a
földgömbön és a térképeken pontosan az Északi-sarktól a Déli-sark
felé haladnak.
● A szélességi körök az Egyenlítővel párhuzamos feltételes vonalak
a földgömbön és a térképeken.
● A földgömb és a térképek fokhálóját a bizonyos fokonként meghúzott délkörök és szélességi körök alkotják egymás metszésével.

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit nevezünk délkörnek? Milyen az irányuk a térképeken és a földgömbön?
e
2. A féltekék térképének felhasználásával határozzátok meg, milyen délkör mentén húzódik az Urál-hegység!
3. Mit nevezünk szélességi köröknek? Hogyan vannak feltüntetve a térképeken
vagy a földgömbön?
4. A földgömb segítségével határozzátok meg, milyen szélességi körök nem haladnak át egyetlen kontinensen sem!
e
5. Hány fok választja el atlaszotokban a legközelebbi szélességi kört az Egyenlítőtől?

?
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17. §. FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK
● Emlékezzetek vissza, hol helyezkednek el a földgolyó sarkai!
● Mit neveznek Egyenlítőnek?

Valószínűleg mindnyájan ismeritek az Amőba (Tengeri
ütközet) játékot. Ehhez a játékhoz szükség van egy kockás
lapra. Felülről betűket írunk rá, oldalról pedig számokat,
majd egy betű-szám kombináció (például A4) segítségével
meghatározzuk az ellenséges hajó helyét, melyet ki kell iktatni a játékból. Ilyen elv szerint készül a fokháló is, ahol a
délköröknek és a szélességi köröknek megvannak a maguk
megjelölései.
FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG. A földfelszín valamely pontjának a délkör mentén mért, fokokban kifejezett távolságát az
Egyenlítőig, földrajzi szélességnek nevezzük. A földrajzi
e szélességi
szélesség 0°–90°-ig változik. Az Egyenlítő a kezdő
kör, ezért a szélessége: 0°. A szélességi köröket az Egyenlítővel párhuzamosan húzzák meg, például 10 fokonként. Az
Egyenlítőtől északra és délre az első szélességi kör 10°-ra Egyenlítő
lesz, a második 20°-ra és így tovább. 90°-ra az Egyenlítőtől
az Északi- és Déli-sarkok lesznek. Az egyazon szélességi kö- A földrajzi szélesség
megjelölése a
rön elhelyezkedő pontoknak ugyanaz a földrajzi szélességük.
térképen
Megkülönböztetünk északi és déli szélességet. Az északi
szélesség (é. sz.) az Egyenlítőtől északra, vagyis az északi
féltekén, a déli szélesség (d. sz.) pedig az Egyenlítőtől délre,
vagyis a déli féltekén helyezkedik el. A szélességi körök a
térkép szélső szegletében vannak feltüntetve, a földgömbön
pedig ott, ahol a délkör átmegy a 0° és a 180°-on.
HOGY HATÁROZZÁK MEG A FÖLDRAJZI SZÉLES55. ábra.
SÉGET? Hogy meghatározzuk valamilyen objektum földFöldrajzi
szélesség
rajzi szélességét, meg kell állapítani, milyen szélességi körön fekszik. Például az 55. ábrán látható
A pont azon a szélességi körön fekszik,
ÉS
Z
amely 60°-ra van északra az EgyenlítőÉszakisark
től. Tehát földrajzi szélessége: é. sz. 60°.
A
Vagy vegyük Kairó városát, mely szintén
északra található az Egyenlítőtől 30°-kal.
Földrajzi szélessége ezért é. sz. 30°.
B
A földgolyó nem minden pontja fekszik
a térkép valamelyik szélességi körén. Ha
az objektum két szélességi kör között heC
lyezkedik el, akkor földrajzi szélességét a
következő módon állapítjuk meg: 1) meghatározzuk az objektumhoz legközelebb
D
álló szélességi kör földrajzi szélességét
E
az Egyenlítőhöz képest; 2) ehhez a föld-
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II. FEJEZET
rajzi szélességhez hozzáadunk annyi fokot,
amennyi az objektumot elválasztja a széÉszakiA
sark
lességi körtől. Például, Delhi az é. sz. 20°
és 30°-a között helyezkedik el. Az Egyenlítőhöz a 20. szélességi kör van közelebb.
B
Megállapítjuk azon fokok számát, amelyek a
C
20. szélesség és a Delhi közötti távolságnak
D
felelnek meg – ez körülbelül 9°. Delhi földrajzi szélessége: é. sz. 20° + 9° = é. sz. 29°.
De hogyan határozzuk meg a földrajzi
szélességet
Ukrajna térképén, ahol nincs
E
feltüntetve az Egyenlítő? Ebben az esetben
a legdélebbi szélességi körtől kezdjük a számítást.
FÖLDRAJZI HOSSZÚSÁG. Az adott ob56. ábra.
jektum koordinátáinak meghatározásához nem elég csak a
Földrajzi hosszúság
földrajzi szélességet ismerni. A földgolyó egy pontján ugyanis több szélességi kör is áthaladhat. Szükségünk van még
a földrajzi hosszúság ismeretére. A földrajzi hosszúság
fokokban mért távolság a kezdő délkörtől addig a pontig,
amelynek a koordinátáit meg kell határozni.
A földrajzi hosszúságot a nulladik (0°) vagy kezdő délkörtől számítják. A vele szemben fekvő délkör földrajzi hos�szúsága 180°. Ez a két délkör a földgolyót nyugati és keleti
féltekére tagolja. A földgömb nulladik délkörével szembeni
elhelyezkedő délkör hosszúsága szintén 180°. A földrajzi hos�szúság tehát mindkét féltekén 0°-tól 180°-ig változhat. Ha
az objektum a kezdő délkörtől keletre fekszik, akkor keleti
hosszúságról (k. h.) beszélünk, ha viszont nyugatra, akkor
pedig nyugati hosszúságról (ny. h.). A kezdő délkör minden egyes pontjának földrajzi hosszúsága 0°. A földgömbön és
a térképen a délkörök értékei (10°, 20°, 30°) az
A számítás kezdőpontjai
Egyenlítőn vannak feltüntetve. Ezek az értéket
A földrajzi szélességet a terméjelentik a földrajzi hosszúságot.
szetes 0°-tól számítják, vagyis az
Egyenlítőtől, amely egyenlő távolHOGY HATÁROZZÁK MEG A FÖLDRAJságra van mindkét saroktól. A kezZI HOSSZÚSÁGOT? Hogy meghatározzuk
dő (0°) hosszúságú kör, a kezdő
valamilyen objektum földrajzi hosszúságát,
meridián meghatározása az emberektől függött. A XIX. századmeg kell állapítani, milyen délkörön fekszik.
ban nem tudták eldönteni, hogy
Például az 56. ábrán látható A pont azon a
ez a kezdőpont a párizsi csillagdélkörön fekszik, amely 40°-ra van nyugatra a
vizsgálon (Franciaország) vagy a
greenwichi csillagvizsgálón (London
kezdő délkörtől. Tehát földrajzi hosszúsága: ny.
közelében, Anglia) áthaladó délkör
h. 40°. Vagy vegyük Santiago városát, amely
legyen-e. 1884-ben egy nemzetközi
szintén nyugatra található a nulladik délkörtől
konferencián a Greenwichen
áthaladó délkört fogadták
70°-kal. Földrajzi hosszúsága ezért ny. h. 70°.
el végérvényesen nulladiknak.
Ha az objektum két délkör között helyezkedik el, akkor meghatározzuk az objektumhoz legközelebb álló délkört a nulladikhoz ké66
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57. ábra.
Valamikor így
határozták meg a
földrajzi hosszúságot.
A képen mindazon
égitestek láthatók,
amelyek alapján a
tengerészek tájékozódtak. Jacques de
Vos festménye (1583)

pest; majd hozzáadunk annyi fokot, amennyi az objektumot
elválasztja ettől a délkörtől. Például, Peking a k. h. 110°
és 120°-a között helyezkedik el. A távolság Peking és a
k. h. 110° között körülbelül 6°. Peking földrajzi hosszúsága:
k. h. 110° + 6° = k. h. 116°.
A FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK. A földgolyó bármelyik
pontján keresztül számtalan délkör és szélességi kör halad
át. Egy időben egy ponton keresztül azonban csak egy délkört és egy szélességi kört lehet húzni. Ebben a pontban
metszi egymást az észak–déli és a nyugat–keleti irány. Valahogy így: +.
Tehát a Föld egy adott pontjának csak egy földrajzi szélessége és egy földrajzi hosszúsága lehet. Ezek földrajzi
koordináták. Segítségükkel lehet meghatározni az adott objektum pontos elhelyezkedését a
Koordináták
meghatározása GPS-navigátor
földfelszínen, vagyis a földrajzi koordináták az
segítségével
objektumok postacímei.
A műholdak által kibocsátott jeleHogy megtaláljuk a térképen az adott objekket a GPS-navigátorok speciális
tumot földrajzi koordinátái alapján:
műszerek segítségével fokokká
1) tisztáznunk kell azt, milyen féltekén (észaalakítják át, majd felviszik azokat a
ki vagy déli, nyugati vagy keleti) keressük;
térképre, és így határozzák meg a
2) a földrajzi szélesség és hosszúság alapján
felhasználó földrajzi helyzetét.
meghatározzuk a szélességi kört és a délkört;
3) keressük meg a metszéspontjukat. Kijev
földrajzi koordinátái tehát é. sz. 51°, k. h. 31°.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földrajzi szélesség – a földfelszín valamely pontjának a délkör
mentén mért, fokokban kifejezett távolsága az Egyenlítőig.
● A földrajzi hosszúság – fokokban mért távolság a kezdő délkörtől
addig a pontig, amelynek a koordinátáit meg kell határozni.
● A földrajzi koordináta rendszernek nevezzük, azt a rendszert,
amely szélességet és hosszúságot használ a helyzetmeghatározáshoz a Föld felszínén.

?

?

e
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Az 55. és 56. ábrákon határozzátok meg a B C, D, E, F pontok földrajzi szélességét!
2. A féltekék térképe segítségével határozzátok meg Berlin és Buenos Aires földrajzi szélességét!
3. Ukrajna domborzati térképe segítségével határozzátok meg Harkiv, Luck és
Kirovohrad földrajzi szélességét!
4. Milyen az Egyenlítő, az Északi-sark és a Déli-sark földrajzi szélessége?
e
5. Az objektum helyzetének meghatározásához a térképen elegendő-e csak a
földrajzi szélesség ismerete?
6. Az 55. és 56. ábrákon határozzátok meg a B, C, D, E pontok földrajzi hos�szúságát!
7. A féltekék térképe segítségével határozzátok meg Jakutszk és San Francisco
földrajzi hosszúságát!
8. Ukrajna domborzati térképe segítségével határozzátok meg Ungvár, Zsitomir
és Luhanszk földrajzi hosszúságát!
9. Határozzárok meg a Kerguelen-szigetek (Indiai-óceán) földrajzi koordinátáit!
10. 1821-ben egy földrajzi expedíció felfedezett
egy szigetet, melynek koordinátái
e
a következők voltak: d. sz. 69°, ny. h. 91°. Mi a neve ennek a szigetnek és
melyik óceánban van?
11. Verne Gyula hőse, Grant kapitány miután hajótörést szenvedett, Tabor-szigeten
ért partot (d. sz. 37°, ny. h. 153°). Mutassátok meg ezt a szigetet a térképen!
—————————————————————
12. A tengerészek a tengerből egy palackot halásztak ki, amely egy viharba került
hajó legénységének segélykérő levelét tartalmazta. A palackba beszivárgott
víz azonban megsemmisítette a betűk nagy részét, és csak a következő felirat
volt olvasható a levélen: ... sz. 42° és ... h. 173°, az Új ... szig ... közelében.
e
Hol került a hajó viharba?

?

!
?

!
?

?

?
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2. SZ. GYAKORLATI MUNKA
Téma: Földrajzi koordináták meghatározása földrajzi térkép segítségével.
1. A féltekék térképe segítségével határozzátok meg Washington, Sydney és a
Szuezi-csatorna földrajzi szélességét!
2. A féltekék térképe segítségével határozzátok meg Párizs, Mexikóváros és a Panama-csatorna földrajzi hosszúságát!
3. A féltekék térképe segítségével határozzátok meg Szentpétervár, Cape Town
(Fokváros) és a Csád-tó földrajzi koordinátáit!
4. Ukrajna domborzati térképe segítségével határozzátok meg Ungvár földrajzi koordinátáit!
5. A földrajzi koordináták alapján keressétek meg a féltekék térképén az alábbi
e
objektumokat:
a) a világ legnagyobb vízesését – é. sz. 6°, ny. h. 61°;
b) azt a szigetet, melyet Rapa Nuinak és Vaihunak is neveznek, de a térképen
teljesen más néven található – d. sz 27°, ny. h. 109°;
c) azt az objektumon, amelyet David Livingstone fedezett fel 1856-ban – d. sz.
18°, k. h. 26°!

?
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Озеро.
Вітряк.
dik délkörön
fekszenek!
Вирубані
електропередачі
Струмок.
урізу лісу Джерело.
ділянки
ЛісництвоПозначка
A 0
B é. течії.
sz. 0°
D k. h. 0°
води. C d. h. 0°
Напрямок
Болото
8.	Állapítsátok meg az összefüggést
a képen látható objektumok és azon
irányszögek között, amelyek segítségével el lehet hozzájuk jutni!
1. Fa
A 120°
2. Gyár
B 240°
3. Épület
C 300°
4. Szélmalom
D 180°
Фруктовий
Суцільні
Позначки
		
E 60° зарослі
сад
кущів
висот точок
місцевості

сосна
бер.

Ґрунтова дорога.

Поодинокі

Мішаний ліс.
9. Állapítsátok meg az összefüggést
a számszerű
a megnevezett méretará
і кущі.
дереваés
Лінія
Просіка.
Вирубані
nyok között!
електропередачі
ділянки лісу
1. 1 : 1000
A 1 cm –Лісництво
100 km
2. 1 : 10 000
B 1 cm – 100 m
3. 1 : 100 000
C 1 cm – 1 km
4. 1 : 100 000 000
D 1 cm – 1000 km
		
E 1 cm – 10 m
10. Melyik állítás a helyes:
A a térkép a Föld modellje
B a térkép a földfelszín modellje
11. Lehet-e Ukrajnának földgömbje? A választ indokoljátok meg!
12. Mit neveznek a térkép jelmagyarázatának?
13. Melyik út lesz rövidebb az Északi- és Déli-sarkok között: a 30. vagy a
60. délkör mentén haladó?
14. Határozzátok meg Moszkva és Tokió földrajzi koordinátáit!
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III

A FÖLD BURKAI

1. téma. LITOSZFÉRA
2. téma. ATMOSZFÉRA
3. téma. HIDROSZFÉRA
4. téma. BIOSZFÉRA ÉS TALAJ
5. téma. TERMÉSZETI KOMPLEXUMOK
A fejezet tanulmányozása során:

● megismerhetitek a Föld burkainak sajátosságait, a természeti övezetek elterjedtségét
és az emberek gazdasági tevékenységének
rájuk kifejtett hatását;
● fogalmat alkothattok a Föld belső felépítéséről és a földkéreg szerkezetéről, a kőzetlemezekről és a domborzatról, az időjárásról
és az éghajlatról, a mesterséges víztárolókról és folyókról, a talajok és élő szervezetek
eloszlásáról a Földön;
● megtanuljátok elemezni az objektumok
földrajzi helyzetét, meghatározni az abszolút
és viszonylagos terepmagasságot, az óceánok és tengerek mélységét, a felhőzetdiagramok és a szélrózsadiagramok készítésének módjait;
● fejlődnek készségeitek a térképolvasás, a
vaktérképek kitöltése, az időjárás-megfigyelés és a meteorológiai műszerek alkalmazása terén.
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1. téma

LITOSZFÉRA

18. §. A FÖLD BELSŐ FELÉPÍTÉSE
● Emlékezzetek visssza a természetrajzórákon tanultakra, milyen a bolygónk belső felépítése!
Bolygónknak több burka (szférája)

embereket mindig is érdekelte mi van a
!FöldAzmélyén,
hogy néz ki belülről. A tudósok

még ma is kevesebbet tudnak a Föld mélyéről,
mint a világűrről. A Föld mélye még napjainkban is számos titkot rejt magában. A tudósok
feltételezése szerint a Föld három fő rétegből
áll: földmagból, földköpenyből és földkéregből
(58. ábra).
HOL TALÁLHATÓ A FÖLD MAGJA? A
mag a földgolyó központi része, vagyis a szíve, mely még most is talány a tudomány szá-e
mára. Többé-kevésbé csak a sugarát ismerjük,
ami 3500 km-t tesz ki. A tudósok úgy tartják,
hogy a külső földmag folyékony, a belső pedig
szilárd halmazállapotú. A kutatók feltételezése

?

?

van:
● atmoszféra – (görög atmos –
pára, levegő; sphaira – gömb, burok) légkör;
● bioszféra – (görög bios – élet;
sphaira – gömb, burok) az élet burka, az élő szervezetek elterjedésének területe a Földön;
● földrajzi burok – a Földnek az
a burka, amelyben érintkeznek,
összefonódnak, egymásba hatolnak, és kölcsönhatásban van az
atmoszféra alsó rétege, a litoszféra felső rétege, a hidroszféra és a
bioszféra;
● hidroszféra – (görög hidro – víz;
sphaira – gömb, burok) vízburok;
● litoszféra – (görög lithos –
kő; sphaira – gömb, burok)
kőzetburok.

Földkéreg (5–7 km)
Asztenoszféra (50–250 km)
Köpeny (2900 km)
Külső
Belső

Mag (3500 km)

58. ábra.
A Föld belső felépítése
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szerin anyaga fémhez hasonló (vas és szilícium vagy vas és
nikkel, de lehet más is). A földmag belső hőmérséklete eléri
az 5000 °C.
MIT TAKAR A FÖLDKÖPENY? A köpeny a Föld belső
rétege, amely a földmagot borítja. Szélessége 2900 km. A
földköpeny teszi ki bolygónk legnagyobb részét, több mint
83%-át. A földmaghoz hasonlóan a földköpenyt sem látta
senki. A tudósok feltételezése szerint a Föld középpontja közelében a köpeny belsejében a nyomás magas, a hőmérséklet
pedig néhány száz °C és 2500 °C között ingadozik. Anyaga
azonban a magas nyomás miatt kemény marad és vörösen
izzó.
A kutatók úgy gondolják, hogy a földköpeny felső része
általában szilárd halmazállapotú. Azonban 50–250 km mélyen már félig folyékony. Ezt asztenoszférának nevezik,
ami viszonylag puha és ellasztikus, akár az agyag vagy a
viasz. A földköpenynek ez a része állandó lassú mozgásban
van, így haladva előre. Sebessége nem nagy, alig néhány
centiméter évente. Mégis óriási szerepet játszik a földkéreg
mozgásában. Erről a későbbiekben még hallani fogtok.
A FÖLDKÉREG. A kéreg a Föld szilárd külső rétege. A
maghoz és a köpenyhez képest nagyon vékony. A hegyekben
vastagsága 70 km, a síksági részeken 40 km, az óceánok
mélyén pedig alig 5–10 km. Gyakran hasonlítják az alma
héjához. A földkéreg valóban vékony, azonban az emberi világ alapját képezi, hisz belőle emelkednek ki a hegycsúcsok,
rajta épülnek a házak, járnak az emberek,
Miért fedi a Földet kéreg?
csörgedeznek a patakok, folyók, hömpölyögnek
A földkéreg szó azóta honosodott
a tengerek és óceánok.
meg a tudományban, amikor a kuA tudósok legjobban a földkéreg felső szátatók úgy gondolták, hogy a Föld
razföldi részét ismerik, amely jól megfigyelhebelseje olvadt állapotban van és a
tő a hegyek sziklás lejtőjén, a folyók meredek
földfelszín a lehülés miatt szilárdult
partján, a homokbányákban. Nagy hatással
meg. Valóban, vulkánkitörések idevan rá a napsugárzás. Nyáron felmelegszik,
jén a szétömlő, vörösen izzó lávából arra lehet következtetni, hogy a
ősszel lehűl, télen pedig megfagy. 20–30 méFöld egész belseje folyékony.
ter mélyen azonban már a hőmérséklet az évKésőbb kiderült, hogy ez
szakoktól függetlenül állandó. Ahogy azonban
közel sincs így.
egyre mélyebbre hatolunk, a hőmérséklet növekedni kezd.
A földkérget leginkább a bányák mélyén
vagy pedig azon furatok segítségével lehet megismerni, amelyek az ásványi kincsek felkutatása során képződnek. Az emberek már régen
		
Legmélyebbre
eddig
		 (12 262 m) Oroszországban
felfigyeltek arra, hogy a bányákban a mélység
fúrtak a Kola-félszigeten.
növekedésével nő a hőmérséklet is, ezer méter
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mélyen már eléri 30 °C-t. A földkéregnek a meleget a köpeny
adja. A tudósok tudományos céllal is végeznek fúrásokat. A
föld mélyéből így különböző anyagmintákat nyernek, melyeket alaposan tanulmányoznak.
A földkéreg és a földköpeny felső része alkotja a litoszférát vagy kőzetburkot. Ez egy olyan szilárd réteg, amely
úszkál az ellasztikus asztenoszférán. Vastagsága változó: az
óceánok mélyén 50 km, a szárazföldön eléri a 250 km-t is.
A Föld belső felépítésével kapcsolatban számtalan olyan
kérdés merül fel, ami fontos az egész emberiség számára.
Miért vannak a földrengések, előre lehet-e jelezni őket? Mozognak-e a kontinensek? Van-e sok ásványi kincs, és hol kell
keresni azokat? Mint látjátok, sok olyan titok van, melyek
megoldásának kulcsa mélyen el van rejtve a Föld belsejében.
Ezeknek a titkoknak a megfejtése elősegítené bolygónk mélyén rejtőző anyagok és energiáik jobb megértését.
A Föld összetételét, felépítését, fejlődését a geológia tanulmányozza.

!

KŐOLAJ

Kőolajfurat
szelvénye

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A Föld három fő rétegből áll: földmagból, földköpenyből és földkéregből.
● A földkéreg és a földköpeny felső része alkotja a litoszférát, vagy
kőzetburkot.

!?
?

!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Milyen a Föld belső felépítése?
2. Mit tudtok a földmagról?
3. Beszéljetek a földköpenyről!
e
4. Mutassátok meg a féltekék térképén, hol a legvastagabb, és hol a legvékonyabb a földkéreg!
5. Mi a litoszféra?
e
6. Miért akarnak behatolni a tudósok a föld mélyébe?
—————————————————————
7. Nézzétek meg figyelmesen az 59. ábrát, amelyen egy tojás és a bolygónk
belső felépítése látható! Nevezzétek meg a tojásnak és a földgolyónak azon
belső részeit, amelyek számokkal vannak jelölve! Hasonlítsátok össze a tojás
és a Föld belső felépítését! Mi a közös bennük?

?

?

1
2
3

e

59. ábra
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19. §. KŐZETLEMEZEK

?

?

!

!

●		Emlékezzetek vissza, mit nevezünk litoszférának!
● Milyen a földkéreg vastagsága?

ALAKULTAK KI A KONTINENSEK ÉS AZ
!HOGYAN
ÓCEÁNOK. A földkéreg felépítéséről szóló modern elképze-

lések alapja Alfred Wegener német tudós kontinensvándorlási elmélete, amelyet 1912-ben fogalmazott meg. Wegener
azt feltételezte, hogy több millió évvel ezelőtt csak egy óceán
és egy kontinens létezett – Pangea, ami ógörögül azt jelenti,
hogy teljes föld. Később Pangea kettéhasadt. Laurázsiára és
Gondwanára, melyek idővel tovább tagolódtak. Így alakultak
ki a mai kontinensek, köztük pedig létrejöttek az óceánok
Alfred Wegener
(60. ábra). Wegener azonban nem tudta megmagyarázni a
(1880–1930)
e
kontinensek mozgásának okát.
Később
a
tudósok
arra
a
következtetésre
Alfred Wegener
jutottak, hogy a kőzetburok nem folytonos,
kontinensvándorlási elmélete
mint például a tojáshéj. Különféle törések taA
kontinensek
vándorlásának
fő bizonyítékát Alfred Wegener
golják hatalmas litoszférai lemezekre vagy
Dél-Amerika keleti és Afrika nyugakőzetlemezekre, melyek vastagsága eléri az
ti partvonalának a hasonlóságában
50–250 kilométert. Bár mély hasadékok balátta. Ennek alapján a tudós arra
rázdálják, mégis óriás mozaikként simulnak
a következtetésre jutott, hogy a két
egymáshoz (61. ábra). A kőzetlemezek az aszkontinens valaha egységes egészet
tenoszféra felső részén lebegnek, nagyon lasalkotott. Feltételezését a növénysan változtatják helyüket, mintha úsznának.
és állatvilág múltjában tapasztalható hasonlóságokkal is
A Pangea kettéhasadása következtében létalátámasztotta.
rejött kontinensek és óceánok tehát a kőzetlemezeken helyezkednek el, és képesek megváltoztatni helyüket, vagyis mozognak.

?

?

200 millió éve
P

180 millió éve

A

65 millió éve
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60. ábra. A kontinensek keletkezése Alfred Wegener elmélete szerint
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A N T A R K T I S Z I - L E M E Z

61. ábra. Mai kőzetlemezek

MILYEN ERŐK MOZGATJÁK A KŐZETLEMEZEKET?
A kőzetlemezeket mozgató erők bolygónk belsejében születnek, ezért geotermikus energiáknak nevezzük. A földköpeny felső részében jönnek létre a rádióaktív elemek hasadása és a megolvadt anyagok mozgása következtében. Ezek a
belső erők hozzák mozgásba a kőzetlemezeket, amelyek a
törések mentén vándorolnak. A kőzetlemezek lehetnek vízszintes és függőleges mozgásúak.
VÍZSZINTES MOZGÁS. Legjelentősebbek a kőzetlemezek
vízszintes mozgásai. A lemezek mozgás közben megközelítik egymást, vagy eltávolodnak, esetleg eltolódnak egymástól
(62. ábra).

Óceáni hátság

Árokhasadék

62. ábra. A kőzetlemezek mozgásai
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A kőzetlemezek ütköző mozgása következtében gyűrődések alakulnak ki és a földfelszínen hegyek keletkeznek. Az
Indo-auszráliai és az Eurázsiai-lemezek érintkezésének következtében jött létre a Himalája. Ha óceáni és kontinentális
lemezek találkoznak egymással, akkor az óceáni lemez a
kontinentális alá csúszik. A szárazföldön ekkor hegyek alakulnak ki, a tengerpart mentén pedig, ahol az óceáni lemez
alámerült, mélyedések (árkok).
A lemezek széttartó mozgása következtében tektonikus
törésvonalak alakulnak ki. A legnagyobbak az óceánok mélyén keletkeznek, mivel ott a legvékonyabb a földkéreg. A
tektonikus töréseken keresztül a föld mélyén lévő köpenyből
megolvadt anyagok törnek a felszínre, szétfeszítik a lemezek
Ütköző szegély
széleit és betöltik a köztük kialkult réseket. Így növekszik
az óceán mélyén a földkéreg. A hasadások helyén magmás
kőzetek halmozódnak fel, melyek óceáni hátságokat alkotnak (62. ábra a 75. oldalon). A dél-amerikai és az afrikai
lemezek fokozatos távolodása következtében az Atlanti-óceán
fenekén létrejött a dél-atlanti Közép-óceáni-hátság. Az óceán
mélyén tehát a földkéreg folyamatosam megújul.
A litoszférai lemezek vízszintes mozgása lassú folyamat,
mindössze évi 2–10 centiméter. Az ember nem is veszi észre,
Széttartó szegély
csak a műholdakról készült felvételek alapján lehet felfedezni
a változásokat.
FÜGGŐLEGES MOZGÁSOK. A függőleges mozgások a
geotermikus energiák felszabadulása következtében mennek
végbe, és a földkéreg egyes részeinek a felemelkedését és
süllyedését jelentik. A Skandináv-félsziget például évente
1 centimétert emelkedik. Ennek következtében a tenger vis�szahúzódik. Ez a folyamat jól megfigyelhető azokon a vasláncokon, melyekhez 100 éve még csónakokat erősítettek,
Súrlódó szegély
ma pedig 150 méterrel vannak a tengerszint fölött. Ez a
terület valamikor tengerpart volt, csak később
lett ilyen magas.
Európa másik szegletében, Hollandiában a
tengerpart például 3 mm-t ereszkedik évente.
Az Északi-tenger fokozatosan „elfoglalja” a szárazföldet. A helyi lakosság ezért töltésekkel és
gátakkal védi a termőföldeket. Több földterület
már jóval a tengerszint alatt van (64. ábra).
Ukrajnában a leggyorsabb emelkedést, évi
9 millimétert, a Kirovohrad megye keleti és
Zsitomir megye északi részén tapasztalták. A
63. ábra. A földfelszín réteges
Fekete-tenger partvidéke pedig Odessza körszerkezete a földkéreg mozgásáról
nyékén évi 1 centimétert süllyed.
tanúskodik

A kőzetlemezek
vízszintes mozgása
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Tengerszint

Mesterséges gát
25 m

64. ábra.
A Holland-alföld

A függőleges mozgások nagyon lassú, ámde
állandó folyamatok. Hatalmas területeket érintenek és jelentős árapály jelenségeket eredményeznek a tengereken. Az érintett földterületek először felemelkednek, később lesüllyednek
majd fordítva. A földkéreg függőleges mozgását
rengésnek nevezik.
A litoszféra tehát állandó mozgásban van.
Ezek a mozgások természetes jelenségek, amelyek más-más módon mennek végbe a földfelszín különböző területein. A földköpeny úgy
hordozza magán a földkérget, mint egy vékony
papírt, néhol széttépi vagy összegyűri.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A litoszféra állandóan mozgásban lévő kőzetlemezekből áll össze,
melyeket hasadékok barázdálnak.
● A kőzetlemezek mozgása lehet vízszintes és függőleges.

!

!
?

?

?
!
?

Előrelátható-e a litoszféra
mozgása?
A tudósok megállapították, hogy
a kőzetlemezek matematikai pontossággal mozognak. Ha ismerjük
a mozgásirányukat és a sebességüket, számítógép segítségével
könnyen megállapíthatjuk a lemezek helyzetét a múlt vagy a jövő
bármely pillanatában. Úgy tartják,
hogy Ausztrália egy millió év múlva északabbra kerül, az Atlanti- és
Indiai-óceánok nagyobbak, a
Csendes-óceán pedig kisebb
lesz.

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Nevezzétek meg, és mutassátok meg a térképen a Föld fő kőzetlemezeit!
2. Mi történik a lemezek ütköző mozgása következtében?
3. Mi történik a lemezek széttartó mozgása következtében?
e
4. Milyen bizonyítékok vannak a földfelszín függőleges mozgására?
5. Milyen változásokat eredményezhet a földkéreg süllyedése?
e
—————————————————————
e
6. Milyen egyezményes jelekkel jelölik a térképen a litoszféra lemezeit?

?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Ismerkedjetek meg a 61. ábrán látható térképen (75. oldal) a mai kőzetlemezek
elhelyezkedésével! Állapítsátok meg, milyen lemezekkel határosak:
1. csoport – az afrikai;
2. csoport – a dél-amerikai;
3. csoport – az eurázsiai!
Hogyan mozognak ezek a lemezek: közelednek vagy távolodnak egymáshoz viszonyítva? Milyen gyorsasággal történnek ezek a mozgások? Melyik kőzetlemez
mozgása a leggyorsabb?
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20. §. FÖLDRENGÉSEK

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza, milyen mozgást végeznek a kőzet-

lemezek!
● Milyen erők hozzák mozgásba a litoszféra lemezeit?

!MIÉRT RENG A FÖLD? A híradások gyakran számolnak

be földrengésekről, így mindenkinek van róla elképzelése.
A földrengés – a földfelszínen egy hirtelen bekövetkező és
néha katasztrofális következményekkel járó lökéshullámok
és rengések.
A földrengéseket ugyanazok a geotermikus energiák idézik elő, mint a litoszférai lemezek mozgását. Ezek az erők
töréseket és hirtelen elmozdulásokat eredményeznek a földkéreg mélyében. Másodpercek alatt vastag kőzetdarabok
mozdulnak el helyükről vízszintes vagy függőleges irányba
e
néhány centiméterre, sőt méterre is. Ezt a folyamatot
hirtelen földalatti lökés kíséri.
A törések és elmozdulások helyét a földkéregben a földrengés fészkének nevezik (65. ábra). Ez különböző mélységekben helyezkedhet el, néhány tucat kilométertől akár
700 kilométerig. A mélységétől függ a földrengés ereje. Minél lejjebb van a fészek, annál gyengébb a rengés ereje. A
földrengés fészkétől minden irányban szeizmikus hullám
terjed. Azokhoz a hullámokhoz hasonlatos, amelyeket a vízbe dobott kő okoz. A szeizmikus hullám képes tovább adni
a föld rezgését nagy távolságokra és megremegtetni a föld
méhében lévő kőzeteket. Ezért omlanak össze a házak a Föld
felszínén. A sziklás kőzetekben a hullám nagyon gyorsan,
7 km/sec-os sebességgel terjed.
A földfelszínnek a földrengés fészke fölött lévő része a
földrengés epicentruma (65. ábra). Ezen a helyen a leg-

?

?

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A szeizmikus szó
görög eredetű, a seismos szóból ered,
ami ingást, rengést
jelent.

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Az epicentrum szó
görög eredetű, a
földrengés fészke fölött a Föld felszínén
elhelyezkedő pontot
jelenti.

Epicentrum

4-es
erősség
10-es erősség
Rengésfészek

65. ábra. A földrengés fészke és epicentruma
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erősség
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erősebb a lökések intenzitása. Az epicentrumtól távolodva
a lökések erőssége csökken. A szeizmikus hullámok nagy
területekre terjednek ki. Például amikor 1977-ben a Kárpátokban földrengés volt, Moszkvában kilengtek a csillárok.
Ha a földrengés epicentruma a tenger mélyén van, akkor tenger alatti földrengés, ún. tengerrengés következik be,
melyet szökőár vagy cunami követ (43. §, 171–172. old.).
Ilyenkor hatalmas erősségű hullámok érik el a partokat és
okoznak nagy károkat.
MIÉRT BORZALMASAK A FÖLDRENGÉSEK? A természet veszélyes erői közül mindig is a földrengések voltak UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
a legszörnyűbbek az ember számára. Váratlanul kezdődnek, A katasztrófa görög
gyors lefolyásúak és óriási rombolást végeznek. A nagy föld- eredetű szó, jelentése: megsemmisülés,
rengéseket katasztrofáknak is nevezik.
A szemtanúk így írják le ezt a félelmetes természeti csa- vég.
pást: „A föld tompán zúg és nyög. Úgy hullámzik az ember
lába alatt, mint a tenger. Óriási felszíni repedések és szakadékok keletkeznek rajta. Meghajlanak a vasúti
sínek, leomlanak a hidak, a házak romjai alatt
emberek vesztik életüket, a megsérült gáz- és
Az emberiség történetének
legszörnyűbb földrengése
villamosvezetékek tüzet okoznak”.
1201-ben a Földközi-tengerben
A Chilét (Dél-Amerika) 1960-ban megrázó
volt. Több mint 1 millió ember veszföldrengés következtében hegyomlások zárták
tette akkor életét. A XX. században
el a folyók útját. Hatalmas mélyedések keletközel 30 katasztrofális földrengésre került sor. A legerősebbek a
keztek, feléledtek a vulkánok. Tüzes lávájuk
következő földrengések voltak: az
mindent elborított. Ez a földrengések következ1908-as Olaszországban (100 ezményeinek nem teljes felsorolása.
ren vesztették életüket), az 1920A földrengések erősségét 12 fokozatú skála
as (200 ezren vesztették életüket)
és az 1976-os Kínában (650 ezren
szerint mérik. Az 1-es erősségtől 4-esig terjedő
vesztették életüket). Leggyakoriblökéseket a gyengékhez sorolják (csak a szeizbak a földrengések Japánban.
mográfok érzékelik őket). A skála szerinti 6-os

66. ábra. A földrengések következményei
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67. ábra.
A földrengések
skálája

1–4

5–6

7–8

9–10

11–12

erősségű földrengések erősnek számítának (az épületek kön�nyebben sérülnek ekkor), a 7-es erősségűek nagyon erősnek
(repedések keletkeznek a falakon), a 11–12-es erősségűek
pedig már katasztrofálisnak (majdnem minden elpusztul)
minősülnek (67. ábra). Évente a Földön közel 100 ezer földrengés van. Katasztrofális földrengések ritkábban vannak,
több év leforgása alatt egyszer. Évente hasonló okok miatt
Ókori kínai
közel 10 ezer ember veszti életét.
szeizmográf:
KI FIGYELI A FÖLDRENGÉSEKET? A földrengéseket
földrengések idején
a szeizmológia tudománya tanulmányozza. A különböző
(az egyensúly
országok földrengéskutatói szeizmográfok segítségével megfelborulása
következtében) az egyik figyelik a földkéreg állapotát. Ezek a műszerek automatikusan érzékelik és lejegyzik a földfelszín legkisebb mozgását
béka szájába bronz
kontinensünk bármelyik pontján.
golyó esik.
A szeizmológia fontos feladata a földrengések előrejelzése.
Sajnos ezeket a katasztrófákat a mai tudomány még nem
tudja pontosan előrelátni. Többé-kevésbé csak a körzetét és
az erősségét tudja meghatározni, de hogy mikor fog bekövetkezni, azt nem. A károk csökkentésének legjobb módja a
földrengéshez való felkészülés. Ezért olyan házakat építenek,
amelyek kibírják a 10-es erősségű lökéseket. Azokban az országokban, ahol gyakoriak az ilyen természeti katasztrófák
Mai szeizmográf
a gyerekeket az iskolákban tanítják meg arra, hogyan viselkedjenek földrengések idején.
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HOL MENNEK VÉGBE FÖLDRENGÉSEK?
Szeizmológus állatok
A földgolyó egyes területein gyakoriak a földJóval a szeizmológia megjelenése
előtt az emberek felfigyeltek arra,
rengések, máshol meg alig vannak. Ebben van
hogy egyes állatok megérzik a
valami törvényszerűség. Földrengések a kőzetföldrengések közeledtét. Volt olyan
lemezek peremein keletkeznek, a litoszférai leeset, amikor a földrengés előtt két
mezek távolodásának vagy ütközésének helyein,
órával a lovak nyugtalanul kezda földkéreg törésvonalai mentén. A viszonylag
tek viselkedni. Idegesen nyerítettek, elszakították kötelékeiket és
szilárd lemezrészek ütköző zónái viszonylag
csak nagyon nehezen lehetett őket
keskenyek, de hosszuk eléri a többezer kilomémegnyugtatni. Aztán 15 perccel
tert. Szeizmikus övezeteknek nevezzük őket.
a katasztrófa bekövetkezése előtt
Általában egybeesnek a szárazföld és óceánok
elszabadultak, kitörték az istálló ajtaját és szétszaladtak. Aztán
mélyének törésvonalaival. Ott halmozódnak fel
bekövetkezett a földrengés, amely
ugyanis a föld méhének azon feszültségei, amenemcsak a lóistállót pusztította el,
lyek földrengés formájában semlegesítődnek. A
hanem az egész várost. A földrenFöld mintha „kiengedné ekkor a fáradt gőzt”.
géseket más állatok is megérzik.
Például a tehenek bőgnek, a madaGyakoriak a szeizmikus övezetek a hegyvidérak ijedten köröznek a levegőben,
keken (Ázsia hegyei, Dél- és Észak-Amerika).
a kutyák nyugtalanok. Japánban
Amikor a tudósok feltüntették a térképeken
pedig olyan halakat tenyésztenek,
a földrengések epicentrumait, arra a következamelyek a földrengés
tetésre jutottak, hogy azok elsősorban a Föld
bekövetkezte előtt nagyon
nyugtalanok lesznek az
két szeizmikus övezetében összpontosulnak:
akváriumban.
a földközi-tengeriben és a csendes-óceániban
(68. ábra). Ukrajnában földrengések a Kárpátokban (9-es erősségűek) és a Krímben (7-es
erősségűek) fordulnak elő.
A földrengések arról tanúskodnak, hogy a Föld méhében
hatalmas energiával rendelkező belső erők munkálkodnak.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földrengések – a kőzetlemezek távolodásának vagy ütközésének
helyein végmenő föld alatti lökések és földfelszíni rengések.
● A szeizmikus övezetek a földkéreg azon mozgékony részei, amelyek
a kőzetlemezek között létrejött törésvonalak mentén alakulnak ki.
● Legtöbb földrengésre a földközi-tengeri és csendes-óceáni szeizmikus övezetben kerül sor, melyek két litoszférai lemez ütközési
vonalán helyezkednek el.

?

!
?

!
?

?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan keletkeznek a földrengések?
Miben különbözik a földrengés fészke a földrengés epicentrumától?
Milyen skála szerint mérik a földrengések erősségét?
Miért veszélyesek a tengerrengések?
Milyen térségekben vannak gyakran földrengések? Mutassátok meg a térképen
a Föld fő szeizmikus övezeteit!
e
6. Vannak-e földrengések Ukrajnában? Hol, és miért?
—————————————————————
7. Magyarázzátok meg, miért Japán a földrengések „bajnoka”?

?
?

e
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21. §. V
 ULKANIZMUS ÉS
TŰZHÁNYÓK. GEJZÍREK

?

?

● Emlékezzetek vissza, milyen állapotban vannak az anyagok a
földköpenyben!
● A földkéreg mely részein alakulnak ki törések?

!

!

A VULKANIZMUS, ÉS MIK A TŰZHÁNYÓK? A Föld
!MI
méhében izzó kőzetolvadék jön létre, a magma, mely telít-

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A magma görögül
sűrű mázat jelent.

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Az ókori görögök
hite szerint a vulkánok a tűz istenének,
Héphaisztosznak
a
kovácsműhelye
felett vannak, akinek a titánok segítik a munkáját. A
rómaiaknál ezt az
istent Vulcanusnak
hívták. Ezért a tüzet
kilövellő
hegyeket
vulkánnak kezdték
nevezni.
69. ábra. A tűzhányó
belső felépítése

ve van vízgőzzel és különböző gázokkal. Nagy nyomás alatt
van és keresi a felszínre való kitörés lehetőségét. Kürtőszerű
csatornán tör utat magának, ami tölcsérhez hasonló kráterben végződik. A magmával együtt a tölcséren keresztül
fekete füstfelhő és lángoszlopok, valamint izzó kőzetdarabok
lövellnek a felszínre (69. ábra). A kihűlt anyagokból később
kúpalakú (de lehetnek más formájúak is) hegyek jönnek létre. Általában kráter van a csúcsukon, de a nagy tűzhányók
lejtőjén oldalkráterek is kialakulhatnak. A magma feltörését
a mélyből vulkanizmusnak nevezzük. A vulkánok, azaz a
e
tűzhányók pedig a Föld felszínének olyan hasadékai,
amelyeken a felszínre jut a magma. A vulkánkitöréseket gyakran kísérik földrengések.
MIT LÖVELLNEK KI A TŰZHÁNYÓK? Vulkánkitörések idején ritka, szilárd és gáznemű anyagok kerülnek a
felszínre.
A földfelszínre lökődő magmából jön létre a láva, ami
egy izzó folyékony anyag. Hőmérséklete eléri az 1000 °C-t
is (70. ábra). Bár folyékony állapotú, mégis tömör, mint a
kő. A lávafolyam gyakran több kilométer hosszúságú. Néha
pedig szökőkútként tör fel a kráterből.
Egy idő után a vulkán több szilárd anyagot vet a felszínre,
mint lávát. Ezt az anyagot vulkáni bombának nevezzük. A
vulkáni bomba a vulkánkitörés során a kráterből kihányt

?

?

Vulkáni
kráter
Oldalkráter

Vulkáni kúp
Vulkáni
csatorna

Magmakamra
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és a levegőben megszilárdult nagyobb lávadarab. Átmérője lehet néhány centiméter, de
több méter is. A vulkáni hamu a vulkáni
bombánál sokkal kisebb kőzettörmelék. A tűzhányóból való kilökődés után akár ezer kilométerre is szétterjedhet (71. ábra). A Krakatau
vulkán (Dél-Ázsia) rózsaszín hamuja például
a robbanás következtében 80 km magasra
emelkedett fel, bejárta az egész bolygót és különböző kontinenseken valamint óceánokban
ülepedett le.
A vulkáni gázok és gőzök nagyon magas
70. ábra. Bazalt lávafolyás
hőmérsékletűek. Először nagy mennyiségben a
kráterből lövellnek ki, majd pedig a lávafolyásból. A Parícutin tűzhányó (Észak-Amerika) kitörésekor például több mint 3 ezer tonna gáz
A Krakatau vulkán
került naponta a felszínre. Van úgy, hogy a
kitörését nagy erejű
megszilárdult magma elzárja a gázok és gőzök
robbanás előzte meg 1883-ban,
kivezető útját. Ilyenkor hatalmas robbanások
mely egy egész hegyet szakított
következnek be. A vulkánkitörések lehetnek
darabokra. A sziget egy része is a
rövid idejűek, de eltarthatnak akár hónapokig
levegőbe repült. A robbanás hangja
is. A Hawaii-szigeteken 1859-ben kitört vulelhallatszott egész Ausztráliáig, ami
3600 kilométerre van ettől a helytől.
kán például 10 hónapon keresztül volt aktív.
Ez alatt az idő alatt a lávafolyás 50 kilométert
tett meg, elérte az óceánpartot, majd az óceán
mélyén folytatta útját.
MILYEN TŰZHÁNYÓK VANNAK? A szárazföldön több
száz működő tűzhányó van. Működőknek azokat a vulkánokat nevezzük, melyek kitörésének ténye megmaradt az emberiség emlékezetében. Több közülük félig kialudt állapotban 71. ábra. Lávafolyás
van. Kialudt tűzhányónak azt hívjuk, melyek kitöréséről és a vulkáni hamu
nem maradtak fenn feljegyzések a történelemben. Ezek múlt- kilövellése a tűzbeli aktivitására a hegy kúpszerű alakja és csúcson lévő hányóból
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kráter utal. Sok kialudt vulkánnal találkozhatunk Ázsia hegyeiben (Kazbek, Elbrusz, Ararat)
stb. Ukrajnában is vannak kialudt tűzhányók.
Ide sorolhatjuk a Kelemen-havasokat a Kárpátokban, vagy a Kara Dag-hegyvonulatot a
Krím-hegységben.
A vulkánok nemcsak felszíniek lehetnek,
hanem felszín alattiak, azaz víz alattiak,
melyek a tengerek és óceánok mélyén lépnek
működésbe. A víz alatt megszilárdult láva a
tengerfenék fölé tornyosul, kibukkan a hullámok közül, és egy új sziget születik.
A félelmetes vulkán
A VULKÁNOK FÖLDRAJZI ELHELYEZI. sz. 79. augusztus 24-én tört ki a
KEDÉSE. Napjainkban a Földön mintegy 600
Nápolyi-öböl félelmetes tűzhányója,
működő tűzhányót tartanak számon. Többséa Vezúv, mely kétnapos működése
gük azokban a szeizmikus övezetben található,
során hamufelhővel és lávaáradatahol gyakoriak a földrengések. Ez nem véletlen,
tal borította el a környező telepühisz a két természeti jelenség eredete hasonló,
léseket, Pompeii-t, Herculaneumot
ugyanis a kőzetlemezek határán alakulnak ki,
és az apró Stabiae-t. A híres terahol a földkéreg mély törésvonalai vannak.
mészeti katasztrófának több tízezer
A csendes-óceáni szeizmikus övezet körülöleli
halálos áldozata volt, az itt élők
a Csendes-óceánt. Tűzgyűrű a népszerű neve
nagy része a mérgező gázoktól és
annak a Csendes-óceán partjain végigfutó széa hömpölygő izzó láva árjában
les, sávszerű földrajzi régiónak, amely mentén
vesztette életét. A Vezúv még
napjainkban is aktív.
különösen sok működő és szunnyadó vulkán
helyezkedik el. A földközi-tengeri szeizmikus
övezetben pedig sok a kialudt vulkán. A felszín feletti vulkánok mellett sok a víz alatti
tűzhányó (68. ábra a 80. oldalon).
A VULKÁNKITÖRÉSEK UTÓJELENSÉGEI. A vulkánkitörések következtében hévízforrások, gejzírek vagy iszapvulkánok keletkeznek. Ezek a jelenségek a tűzhányót éltető
magmakamra lehűlésével vannak kapcsolatban, ami több
évezredig is eltarthat.
A hévízforrások a földkéreg nem túl mély hasadékaiban keletkeznek. A magma melege táplálja a felszín alatti
vizeket, melyek a kéreg résein keresztül jutnak a felszínre
(72. ábra). Hőmérsékletük meghaladja a 70 °C-t.
A magas ásványi anyagtartalom miatt ezeknek a forrásoknak a gyógyhatásúk is jelentős.
Az ilyen hévízforrások mellett szanatóriumok
létesülnek, ahol a gyógyulni vágyók gyógyvízkúrákat vesznek. A világ egyik legismertebb
ilyen üdülője a csehországi Karlovy Vary-ban
van, egy kialudt vulkán tartja melegen a vizét.
A gejzír üregeinek, csatornáinak mélyén
magmatikus gázokból származó hő halmozódik
fel. Ez a hő hevíti a mélyben lévő vizet, melynek
következtében robbanásszerű gőzfejlődés indul
el. A felfelé törekvő gőz löki ki a kürtőből a
vizet, így keletkezik a gejzírenként változó magasságú vízoszlop (73. ábra). Ilyen az Izlandon
72. ábra. Hévízforrás
található Nagy-gejzír, mely 30 méterre tör fel

		
Az Etna Európa legma		
gasabb vulkánja, napjainkban is aktív vulkán Szicília (a Földközi-tenger egyik szigete) északkeleti részén. Jelenlegi magassága
3340 méter. Eurázsia legmaga
sabb tűzhányója a Kljucsevszkaja
Szopka (Kamcsatka, Kelet-Ázsia),
magassága 4750 méter. Nagyon
aktív vulkánnak számít, minden
6–7. évben kitör.
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minden 24. órában. (A kitörések időszakosságának az a magyarázata, hogy a víznek vissza kell
térnie a repedésekbe, vagyis újra meg kell telnie
a kürtőnek, illetve időre van szükség ahhoz, hogy
a felszínre jutott, lehűlt víz ismét forrni kezdjen,
és a gőzképződés meginduljon – a ford. megj.) Sok
gejzír található még Új-Zélandon, az USA-ban,
Oroszországban a Kamcsatka-félszigeten (Gejzírek-völgye).
Napjainkban az emberek már megtanulták
hasznosítani a gejzíreket és a hévízforrásokat.
Velük fűtik az otthonaikat, és villamos energiát
is termelnek a segítségükkel.
Az iszap- vagy sárvulkánok a valódi vulkánok kicsinyített modelljei. Csakhogy ezek nem
lávát lövellnek ki, hanem forró iszapot, sarat.
Kúpjuk valóban kicsi, 1–2 méter átmérőjű. Ilyen
sárvulkánokkal találkozhatunk Kamcsatkán,
Jáva- és Szicília-szigetén.
A földkéreg mozgása, a földrengések és a vulkanizmus a Föld belsejében végbemenő folyamatok részét képezik, ugyanis a bolygó belsejében tomboló erők hozzák létre.

!

!

?

?

!

73. ábra. Gejzír

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A magma feltörését a mélyből és szétömlését a földfelszínen vulkanizmusnak nevezzük.
● A vulkánok vagy tűzhányók a Föld felszínének olyan hasadékai,
melyeken a felszínre jut a magma. Általában kúpalakú (de lehetnek
más formájúak is) hegyek.
● A legtöbb vulkán a csendes-óceáni szeizmikus és a földközi-tengeri
szeizmikus övezetben található.

?
!
?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.

e

Meséljétek el, milyen a vulkán felépítése!
e
Milyen anyagok lövellnek fel a vulkánkitörések során?
Melyik vulkánt nevezzük működőknek, és melyiket kialudtnak?
Mik a vulkánok elhelyezkedésének a törvényszerűségei a Földön? Hogyan
jelölik őket a térképen?
5. Mi a gejzír, és hogyan működik?
e
6. Hogyan lehet a hévízforrásokat hasznosítani?
—————————————————————
7. Mit gondoltok, miért nevezik a vulkánokat a Föld mélye „ablakainak”?

?
?

elásd a 102., 107., 111. oldalakon!)
3. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Eleje. Folytatását
Téma: A szárazföld tűzhányóinak bejelölése vaktérképen.
1. Jelöljétek a vaktérképen a Vezúvot, Etnát, Kljucsevszkaja Szopkát, és a nevüket
is írjátok le!
2. Határozzátok meg az Etna és a Kljucsevszkaja Szopka koordinátáit!
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22. §. A
 FÖLDKÉRGET VÁLTOZTATÓ
KÜLSŐ FOLYAMATOK

?

?

● Emlékezzetek vissza, hogyan változtatják meg a földfelszínt a
belső folyamatok!

!

!

FOLYAMATOK. A földfelszínt nemcsak a belső,
!KÜLSŐ
hanem a külső folyamatok is alakítják. Ide soroljuk a mál-

lást, a szél felszínalakító tevékenységét, a felszíni és felszín
alatti vizek, a gleccserek és az emberi tevékenységet. A külső folyamatok a belsővel ellentétben a földfelszínen, vagy a
földkéreg felső rétegében mennek végbe.
Abban is különböznek a belsőktől, hogy energiájukat nem
a bolygó mélyéről veszik, hanem kívülről. „Felhasználják”
a Nap energiáját, a gravitáció erejét, a mikroorganizmusok
élettevékenységét. Első látásra úgy tűnhet, hogy ezek az
e a népi bölerők jelentéktelenek, de nem véletlenül tartja
csesség „Sok csepp követ váj”. A külső folyamatok egyszerre
rombolnak és építenek.
MÁLLÁS. Ez a jelenség érinti majdnem az egész
bolygónkat és a legelterjedtebb a külső folyamatok között. Megkülönböztetünk fizikai, vegyi (kémiai) és biológiai mállást.
Fizikai mállás alatt a kőzetek és ásványok
pusztulását értjük a hőmérséklet napi ingadozása, a víz hajszálrepedésekbe való beszivárgása és
megfagyása következtében. Ott a leggyakoribbak,
ahol legnagyobb a napi hőmérséklet-ingadozás.
A sivatagban például a nappali hőmérséklet a
80 °C-t is eléri, az éjszakai pedig sokszor 0 °C
alá süllyed. A gyakori felmelegedés és lehűlés
74. ábra. Fizikai mállás
következtében a kőzeteken hajszálrepedések keletkeznek (74. ábra). A megfagyott víz romboló
erejét a sarkvidéken fejti ki leginkább. A hajszálrepedésekbe beszivárgó víz megfagyva tágítja a
repedéseket, ami szétfeszíti a kőzetet, idővel pedig az egész kőtömböt.
A biológiai mállás nem más, mint a kőzetek és ásványok szerves mállása az élő szervezetek tevékenysége következtében. Leggyakrabban
a baktériumok, a kőzeteken megtelepedő moha
és a zuzmók indítják el ezeket a folyamatokat
(75. ábra). A növények gyökerei idővel szétfeszítik
75. ábra. Biológiai mállás.
a kőzeteket, s így repedések keletkeznek rajta.
A zuzmók rombolják a kőzeteket
Emellett a fölkéregben az állatok (egér, vakondok) számtalan üreget, járatot vájnak ki.

?

?
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Vegyi (kémiai) málláson a kőzetek és ásványok rombolódását értjük a szél, a víz és a bennük feloldódott anyagok hatására. Képesek szétmállasztani a kőzeteket és új
ásványokat, kőzeteket létrehozni. A kemény földpátok puha
agyaggá alakulnak át. A legaktívabb a kémiai mállás ott,
ahol nagyon nedves és meleg az éghajlat.
A mállás következtében laza üledékes kőzetek jönnek létre, melyeket könnyen elhord a szél vagy elmos a víz.
A SZÉL FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA. A szél háromféle munkát fejt ki: rombolót, szállítót és építőt.
A szél romboló munkája elsősorban a
laza üledékes kőzetek mozgatásában nyilvánul meg. Hatalmas mennyiségű törmeléket
és talajt képes elhordani. Észak-Amerikában
például az 1934-es vihar során egy nap alatt
300 millió tonna termőtalaj szóródott szét. A
szél felkapja a homokot és a sziklákhoz csapja. A szilárd kőzetek kiszögelléseit mintegy
lecsiszolja, s ezáltal különféle, sokszor furcsa
felszíni alakzatokat, tanúhegyeket hoz létre,
melyek oszlopokra, olykor gombákra, de néha
76. ábra. Tanúhegyek
emberekre is hasonlítanak (76. ábra). Furcsa
tanúhegyekkel a Krímen is találkozhatunk, a
Demerdzsi masszívumban ilyen képződmények
A legerősebb
alkotják a Kísértetek völgyét.
hurrikánok
A szél szállító munkája révén a kőzetA legerősebb hurrikánok, melyek
a Szaharában gyakoriak, a sivatag
törmelékek nagy távolságra jutnak el. 1926homokját Afrikából 2500 kiloméban például egy homokvihar az ukrán cserteren át egész Európáig vagy az
nozjomot egész Észak-Európáig, a Balti-tenger
Atlanti-óceán partjáig szállítják. Az
partjáig repítette.
5 m/s sebességű szél a homokot,
port kapja fel, a 20 m/s sebességű
Ha a szél valahonnan elhordja a homokot,
már a kavicsot, a 25–50 m/s sebesakkor azt máshol halmozza fel és rakja le. Ebségű pedig (hurrikán idején) már
ben nyilvánul meg a szél építő tevékenysége.
nagyobb kődarabokat is.

77. ábra. Futóhomok

78. ábra. Barkánok
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79. ábra. Vízmosás

80. ábra. Árkos erózió

81. ábra. Hordalékkúp

Ilyenkor a földfelszínen különböző eolikus formák alakulnak
ki. Mindenütt, ahol homok van, futóhomok jön létre. A sivatagokban, a folyók völgyében, tengerpartokon a szél dűnéUTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
ket alakít ki, parabola alakú, 10–20, ritkábban 100 méter
A szél által létrehomagas homokdombokat. Ukrajnában a Dnyeper völgyében, a
zott felszíni formákat
Feketeés az Azovi-tenger partjai mentén figyelhetők meg.
eolikusnak nevezA homoksivatagokban barkánok jönnek létre, felülnézetből
zük a görög Aiolosz
szélisten nevéről.
sarló alakú homokbuckák. Magasságuk eléri a 70–150 métert. A dűnék és barkánok állandóan változtatják a helyüket.
Évente több száz métert is képesek megtenni. Megtörtént,
hogy a homok belepett egy egész várost.
A FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK MUNUTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
KÁJA. A vizet a szélhez hasonlóan fáradhatatlan munkásAz erózió latinul kinak nevezik. A felszíni vizek – folyók, ideiglenes patakok
marást jelent.
(zivatarok, hóolvadás után alakulhatnak ki) – hatalmas
munkát fejtenek ki a földfelszín változtatása során. Romboló tevékenysége a kőzetek mállasztásában nyilvánul meg.
A víz, a jég és a szél romboló tevékenységét a földfelszínen eróziónak nevezzük. A kőzetekben a folyók hosszúkás
mélyedéseket, folyóvölgyeket alakítanak ki. Minden folyó
alámossa partjait és az így nyert zagyot a folyómedrekben
és a torkolatokban rakja le.
Az ideiglenesen létrejött patakok 1–2 méter mély vízmosásokat hoznak létre (79. ábra). Ha ennek a területnek a
talaját nem kötik meg a növények gyökerei, akkor a további
esőzések következtében még jobban elmélyülhetnek, és árkos
erózióhoz vezetnek (80. ábra). Az árkok minden eső után egyre mélyebbek lesznek. Idővel
az eróziós folyamatok lelassulnak. Az árkok
		
A világ leghosszabb
		
barlangja az észak-amerioldalán fák, bokrok nőnek és hordalékkúpkai Mamut-barlang, melynek hos�pá alakulnak át (81. ábra). A vízmosások és
sza 361 kilométer. Ukrajna legnaárkok általában esőzések után alakulnak ki
gyobb barlangja a podóliai Optia könnyen málló talajban.
mista-barlang (201 km) és a krími
A felszín alatti vizek képesek szétmálVörös-barlang (14 km).
lasztani olyan kőzetfajtákat, mint a mészkő,
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kréta, gipsz, só. Ennek a folyamatnak a
következtében alakulnak ki a barlangok
(82. ábra).
AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG. A külső természeti folyamatokhoz tartozik az
emberi tevékenység. Hatása egyre inkább
érezhető. A természet erőihez hasonlóan az
emberi tevékenység – bányászat, földművelés, házak, utak építése – szintén rombolja
a földfelszínt. Az ember a Földön mesterséges felszíni alakzatokat, formákat – meddőhányókat, homokbányákat – hoz létre.
82. ábra. A barlangok a felszín alatti vizek
Tehát a külső folyamatok rombolják a
tevékenysége következtében jönnek létre
kiszögelléseket, feltöltik a mélyedéseket, elsimítják a felszín egyenetlenségeit. Egy időben pusztítanak
és alkotnak árkokat, völgyeket. A külső folyamatok párhuzamosan működnek a belső folyamatokkal. Ennek az együttműködésnek az eredménye a földfelszín állandó változása.

!
?

!
!
?
?

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A külső folyamatokhoz soroljuk a mállást, a szél, a felszíni és felszín
alatti vizek tevékenységét, a gleccsereket és az emberi tevékenységet.
● Mállás alatt a kőzetek és ásványok pusztulását értjük a hőmérséklet napi ingadozása, a víz tevékenysége és az élő szervezetek hatása
következtében.
● A víz, a jég és a szél pusztító munkáját a földfelszínen eróziónak
nevezzük.

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e
1. Milyen jelenségek sorolhatók a külső folyamatokhoz?
2. Mit nevezünk mállásnak? Milyen fajtái ismeretesek?
3. Milyen következményei vannak a szél tevékenységének, és hol lehet azokat
megfigyelni?
4. Milyen tevékenységet fejtenek ki aefelszíni és felszín alatti vizek?
—————————————————————
5. Megtudja-e az ember változtatni a földfelszínt?
e

?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Vázoljátok fel, miben nyilvánul meg az alábbi külső erők romboló, szállító és építő
tevékenysége:
1. csoport – a szél;
2. csoport – a felszíni vizek;
3. csoport – a felszín alatti vizek!
Milyen földfelszíni formák jönnek létre e folyamatok következtében?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Keressetek a világhálón tanúhegyeket! Milyen formáik lehetnek?
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23. §. A
 FÖLDKÉRGET ALKOTÓ
KŐZETEK

?

?

!

!

● Emlékezzetek vissza milyen ásványokat és kőzeteket ismertek!
● Mekkora a földkéreg a kontinensek és óceánok alatt?

!MIBŐL

ÉPÜL FEL A FÖLDKÉREG? A földkéreg különböző kőzetekből és ásványokból épül fel. Több ezer van
belőlük. Néhányat ti is ismertek. Az ásványok és kőzetek különbözhetnek egymástól színükben, keménységükben, felépítésükben, olvadáspontjukban, vízben való oldhatóságukban
és más tulajdonságaikban. Az emberek is hasznosítanak sokat belőlük, például építőanyagként, vegyi nyersanyagként,
színesfémként vagy vasércként.
Ez a színesség az ásványok és kőzetek létrejöttének soke üledékes
féleségével magyarázható. Ennek alapján magmás,
és metamorf kőzetekre tagolják őket (83. ábra).
Az ásványok és kőze- MAGMÁS KŐZETEK. Magmás kőzetek a magmából alatek sokfélesége
kulnak ki. Mint tudjátok a magma izzó kőzetolvadék, amely
a földköpenyben jön létre. A földfelszínre a földkéreg mély
hasadékain keresztül jut fel. Az 1000 °C-ig felforrósodott
magma fokozatosan lehűl. Ez a folyamat akár ezer évig is
eltarthat.
A vastag földkéregben a magma a vízhez hasonlóan dermed meg. Így jön létre a gránit. Ha viszont a magma a felGránit
színre tör, akkor megszabadul a benne feloldódott gázoktól.

?

?

K Ő Z E T E K
Magmás

É S

Á S V Á N Y O K

Üledékes

Metamorf

30 km

Gránit

Habkő

Bazalt

Vulkáni tufa

Homokkő

Tőzeg

Lösz

Kősó

Gnejsz

83. ábra. A kőzetek és ásványok kialakulása
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Miután lehűl, bazalt lesz belőle, ami nagyon
elterjedt bolygónkon. A magmás kőzetek általában kemények, nehezek és tömörek.
ÜLEDÉKES KŐZETEK. Az üledékes kőzetek a magmás kőzetekkel ellentétben a földfelszínen keletkeznek a felhalmozódás (leülepedés), tömörödés és a kőzetdarabok felszíni átalakulásának eredményeként. Ezek a kőzetek
borítják a kontinensek felszínének 3/4 részét.
Lehetnek törmelékes, szerves eredetű és vegyi
üledékes kőzetek.
Törmelékes üledékes kőzetek régebbi
kőzetek felaprózott részeinek tovaszállítása és
lerakódása következtében jönnek létre. A mozgásban lévő vizek, gleccserek, a szél a tengerek, tavak alacsonyan fekvő partjainál hordják
össze őket, ahol különböző méretet és formát
vesznek fel. Így keletkezik a vándorkő, a terméskő, a kavics, sóder, homok, agyag. Az óceánok és tengerek mélyén nagyon sok felaprózott
kőzet ülepszik le, és az így kialakult rétegek
nyomása alatt lényegesen keményebb üledékes
kőzetek jönnek létre. A homok homokkővé, az
agyag pedig agyagpalává alakul át.
A szerves eredetű üledékes kőzetek növényi és állati maradványok felhalmozódásával keletkeznek víztározók mélyén több millió
év alatt. Ide sorolhatjuk a krétát és a mészkövet, melyek a kagylókból és egyéb tengeri

Bazalt – a csodakő
Mivel a bazalt nagyon tömör kőzet,
ezért régtől fogva szobrokat faragtak és kockaköveket készítettek
belőle, melyekkel a városok utcáit
burkolták. Ez az egyetlen olyan
anyag, amely a magas hőmérsékletet is kibírja. A tűzoltók védőruháját például bazaltalapú anyagok
felhasználásával varrják, de az űrhajók védőpajzsának építésénél
is alkalmazzák. Érdekes, hogy
papírt és kartont is lehet belőle
készíteni.

150-szeres nagyítás
84. ábra. A kréta – üledékes kőzet

85. ábra. Egy hegyi folyó kavicsos partja
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állatok páncéljából képződtek. A kőszén nem
más, mint megkövesedett fa, mely több millió
évig feküdt a föld alatt. A tőzeg a mocsarakban jön létre ma is növénymaradványokból.
Szerves eredetű még a földgáz, kőolaj és a
borostyán.
A vegyi üledékes kőzetek a tengervízben
oldott állapotban levő sók kiválasztásának és
lerakódásának útján keletkeznek. A tengerek
és tavak mélyén képződik a kő- és kálisó. Oldott állapotban lévő anyagokból alakul ki a
gipsz, szilícium, dolomit stb.
METAMORF KŐZETEK. A magmás és üledékes kőzetek
állandó átalakuláson mennek át. Ezek az átalakulások akkor következnek be, amikor a leülepedés során kialakult állapot különbözik attól az állapottól, amelyben az adott kőzet
korábban létrejött. A földkéreg lassú alakváltoztatása következtében a hamarabb kialakult magmás és üledékes kőzetek fölé újabb rétegek rakódnak. Nagy mélységekben, magas
hőmérsékleten ezek átalakulnak, metamorfálódnak. A laza
homokból így lesz kemény kvarcit, a mészkőből márvány, a
gránitból gnejsz. Az így létrejött kőzeteket metamorfoknak
nevezzük.
A földkéreg felemelkedésével a metamorf és magmás kőzetek a felszínre kerülnek. Azután elpusztulnak és ismét
törmelékes üledékes kőzetekké válnak.
A FÖLDKÉREG FÖLD ALATTI „FELSZÍNE”. A különböző fajtájú kőzetek rétegenként helyezkednek el és a földkéreg föld alatti „felszínét” alkotják. Az arány ezek között a
rétegek között azonban nem egyforma. A földkéregnek ezért
két típusát különböztetjük meg: a kontinentálist és az óceánit (86. ábra).

Kozmikus üledékes
kőzetek
Érdekes, hogy az üledékes kőzetek egy részének kozmikus eredete
van. A tudósok számításai szerint
naponta a földre 1 és 10 ezer tonna
közötti kozmikus por ülepszik le. A
földkéreg így állandóan
kozmikus anyagokkal bővül.

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A metamorfózis szó
görögül átalakulást
jelent.

Márvány

Üledékes kőzetréteg
Gránitréteg
Bazaltréteg
KONTINENTÁLIS FÖLDKÉREG
86. ábra. A földkéreg típusai
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A kontinentális földkéreg három szintből: üledékes,
gránit- és bazaltrétegből áll. Az üledékes réteg (lehet pár
milliméter, de akár 20 km is) az a felszín, amelyen járunk. A
kőzetek rétegenként változnak. A gránitréteg magmás (gránit) és metamorf (gnejsz, márvány stb.) kőzetekből áll. A
bazaltréteget túlsúlyban magmás kőzetek (bazalt, labradorit,
gabró) alkotják.
Az óceáni földkéregnek csupán két szintje van, az üledékes és a bazalt. Gránitszintje gyakorlatilag nincs és az
üledékes réteg is vékony. Ilyen kéregtípust csak az óceánok
mélyedései alatt találhatunk.
Tehát a földkéreg felépítése elég bonyolult és sokszínű.
Változatosságát annak köszönheti, hogy kialakulása különböző feltételek és számos folyamat következtében megy végbe. A földkéreg gazdag ásványi kincsekben.

!

Kőzetek rétegződése
a földkéregben

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földkéreg különböző eredetű: magmás, üledékes, metamorf ásványokból és kőzetekből áll.
● Magmás kőzetek a magmából alakulnak ki.
● Az üledékes kőzetek a földfelszínen keletkeznek felhalmozódás
(leülepedés), tömörödés és a kőzetdarabok felszíni átalakulásának
eredményeként.
● Metamorfok azok a kőzetek, melyek a föld mélyében alakulnak át
magas hőmérséklet és nyomás hatására.
● A földkéregnek két típusa van: kontinentális (üledékes, gránit és
bazaltréteg) és óceáni (üledékes és bazaltréteg).
e

?

?

!

!

?

?
!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Hogyan csoportosítják a kőzeteket és az ásványokat kialakulásuk módja alapján?
2. Hogyan jönnek létre a magmás kőzetek? Mondjatok példát!
3. Milyen üledékes kőzeteket ismersz?
4. Milyen kőzeteket neveznek metamorfoknak?
—————————————————————
e melyek
e alapján a kontinentális földkéreg
5. Nevezzetek meg két olyan ismérvet,
különbözik az óceánitól!

?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Vizsgáljátok meg az alábbi kőzeteket és ásványokat! Jellemezzétek az alábbi
ismertető jelek alapján: 1) szín; 2) keménység (tömör vagy puha); 3) oldódik-e a
vízben (oldódik / nem oldódik):
1. csoport – kősó;
2. csoport – gránit;
3. csoport – homok!
Hogyan hasznosítják az emberek az általatok jellemzett ásványokat és kőzeteket?
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24. §. A
 BSZOLÚT ÉS VISZONYLAGOS
TEREPMAGASSÁG

?

?

● Emlékezzetek vissza, hogyan lehet egy tárgy magasságát
megmérni!
● Milyen domborzatformák a legelterjedtebbek vidéketeken?

!

!

Már tanultatok arról, hogy a földfelszín nem egyenletes.
!Vannak
rajta síkvidékek, magaslatok és mélységek: dombok,

hegyek, árkok. Hogy jobban elképzeljük ezeket a különbségeket és helyesen tudjuk ábrázolni a tereprajzon, illetve a
térképen, ismernünk kell a terep magaslatainak és mélységeinek méreteit.
HOGYAN MÉRIK A VISZONYLAGOS MAGASSÁGOT?
Hogy meghatározzuk a terep, például egy domb magasságát,
meg kell függőlegesen mérni a domb alja és teteje közötti
távolságot. Ezt a műveletet szintező segítségével végezhetjük el. A szintező vízszintes és függőleges szögek
e mérésére
szolgáló függőónnal ellátott egy méter magas műszer.
A szintező segítségével történő magasságmérés művelete
a 87. ábrán látható. A mérést általában két ember végzi. Az
egyik a szintezőt a domb lábánál egy pontba állítja oly módon, hogy a függőón ne lengjen ki. A függőón helyzete jelzi,
hogy függőlegesen áll a szintező. A másik személy eközben
egy léccel és cövekkel feljebb áll a lejtőn. Társa a szintezővel beméri a léc aljának helyét. Ha a szintező magassága
egy méter, akkor az a pont, ahol a léc alja található, egy
méterrel magasabban lesz a szintező aljánál. Hogy el ne
tévesszék, a felső pontot cövekkel jelölik meg. A szintezőt
ezután átteszik arra a helyre, ahol a cövek áll és bemérik
a lejtő következő, magasabban lévő pontját. A második pont
már két méterrel lesz magasabban a domb aljánál. Amikor
az egész lejtő be van mérve, akkor meghatározható a domb
magassága méterben.
Ezzel a módszerrel határozzák meg, hogy a földfelszín egy
adott pontja (dombtető) mennyivel van magasabban a földfelszín másik pontjától (dombláb). A viszonylagos (relatív)
magasságot a földfelszín adott szintjéhez viszonyítva mérik.

?

?

Iskolai szintező
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87. ábra. Viszonylagos magasság
meghatározása

88. ábra. Szintezés
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A földfelszínen lévő pontok magasságának a meghatározását szintezésnek nevezzük (88. ábra). Szintező segítségével
meghatározhatjuk a folyók partmagasságát, az árok mélységét stb. A viszonylagos magasság ismerete nélkülözhetetlen
információ a tudósok, mérnökök, turisták számára.
HOGY HATÁROZZÁK MEG AZ ABSZOLÚT MAGASSÁGOT? Ha figyelmesen megnézitek a 88. ábrát, akkor
arra a következtetésre juthattok, hogy a domb egyik lejtőjén négyszer kell áttenni a szintezőt, míg a másikon ötször.
Ez azt jelenti, hogy a dombtető viszonylagos magassága az
egyik lejtőn kisebb, mint a másikon és a domb lába sincs
egy szinten.
Hogy elkerüljük a tereprajzokon és térképeken az ehhez hasonló összeegyeztethetetlenségeket, nem a viszonylagos magasságot
Abszolút
adják meg, hanem az abszolút magasságot,
magasság, m
melyet a tenger szintjétől számítanak és nullával jelölnek. Tudvalevő azonban, hogy minTengerszint
den tengernek más a szintje. Oroszországban,
(= 0 m)
Balti-tenger
Ukrajnában, Belorussziában és Moldovában az
abszolút magasságot a Balti-tenger szintjétől
számítják (89. ábra).
89. ábra. Az abszolút magasság
Hogy meghatározzuk egy adott pont abmeghatározása
szolút magasságát, nem muszáj a tengerparthoz utazni. Bizonyos létesítményekre szintméréskor különleges jelzéseket, szintjeleket
(90. ábra) helyeztek, amelyek az adott hely abszolút magasságát jelölik. Ettől a jeltől szintezéssel meg lehet állapítani bármely pont magasságát. Kijev abszolút magassága például
(legmagasabb pontja Pecserszk) 190 méter.
A helyrajzokon és térképeken a terep abszolút magasságát ponttal jelzik, és mellé írják
90. ábra. Szintjel
méterben. Ez a magasságjel (91., 92. ábra).

2        3  

4      5           6    5  4 3 2 1
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91. ábra. Domb ábrázolása a tereprajzon

92. ábra. Magasság jele a helyrajzon
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686 m
600 m
500 m
400 m
300 m
200 m
100 m
Tengerszint

300 m
100 m

93. ábra. A földfelszín egyenetlenségeinek síkábrázolása szintvonalakkal

rlja
Me

HOGYAN TÖRTÉNIK A FÖLDFELSZÍN
EGYENETLENSÉGEINEK SZINTVONALAS ÁBRÁZOLÁSA? A földfelszín
egyenetlenségeit a tereprajzokon és térképen szintvonalak segítségével ábrázolják. A
szintvonalak a felszín egyenlő magasságú
pontjait összekötő szabálytalan görbe vonalak a térképen és a tereprajzon. Segítségükkel könnyű ábrázolni a domborzati formák
94. ábra. Szintábrázolás tereprajzon
egyenetlenségeit. A domb abszolút magasságának jelét felviszik a tereprajzra, majd
vonalakkal összekötik más magasságok hasonló jeleivel (93., 94. ábra).
A tereprajzokon a szintvonalakat rózsaszín vagy barna
színnel jelölik. A térképeken meghatározott magassági szakaszokon, például 5, 10, 20, 50, 100 vagy 200 méterenként
húzzák meg a szintvonalakat. Ha a domboldal meredekebb,
a szintvonalak közelebb vannak egymástól, ha viszont laposabb, akkor távolabb. A domborzat „fent” és „lent” meghatározásához a szintvonalakra rajzolt, a lejtés irányába
mutató kis vonalak, az eséstüskék nyújtanak segítséget.
Eséstüskék a
Az
eséstüske mindig a lejtő irányába mutat. Szintvonalakszintvonalon
kal jelölik nemcsak a domborzatokat, hanem a mélyedéseket
is. A kis vonalak ilyenkor szabad végükkel a vázlat belseje
felé mutatnak.
A tereprajzokon a szintvonalak gyakorlati segítséget nyújtanak. Elég, ha ránézünk a helyrajzra, és már tudjuk, melyik domboldal lejtősebb, hol emelkedik a terep és az adott
objektumot honnan a legjobb szemlélni.
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A térképeken a szintvonalakat nem méterenként, hanem százméterenként és szintküA viszonylagos és abszolönbségenként húzzák meg (a féltekék térkélút magasságból kiindulva
a világ legmagasabb hegye nem a
pén 0, 200, 500, 2000 méterenként). A térkéMount Everest (8850 m), hanem a
peken a földfelszín egyenetlenségeit különböző
Mauna Kea vulkán a Hawaii-szigeszínárnyalatokkal jelölik. A 0-tól 200 méterig
teken. Abszolút magassága 4205 m
terjedő abszolút magasságot zölddel, a 200-tól
(a tengerszint fölött), viszonylagos
500 méterig terjedőt sárgával, az 500 méter
magassága ugyanakkor 9705 m
felettit pedig barnával ábrázolják. Hasonló
(az óceánfenéken lévő lábától a
módszert alkalmaznak az óceánok és tengerek
csúcsáig).
mélységének a bemutatásánál is. Az itt használatos szín a kék és árnyalatai. Mint ismeretes, a térképen
használt színeket a szintskála segítségével értelmezhetjük.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A viszonylagos magasságot a földfelszín adott szintjéhez viszonyítva mérik.
● Az abszolút magasságot a tenger szintjétől számítják.
● A szintvonal a felszín egyenlő magasságú pontjait összekötő szabálytalan görbe vonal.
● A fenn és lenn meghatározásához a szintvonalakra rajzolt, a lejtés
irányába mutató kis vonalak, az eséstüskék nyújtanak segítséget.

!

?

?

!
?

!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

e

1. Miben különbözik a viszonylagos magasság az abszolút magasságtól?
2. Mit jelent a magasságjel a tereprajzon?
3. Mit ábrázolnak a szintvonalak a tereprajzon?
e
4. Milyen távolságra van egymástól két szintvonal a 93. ábrán?
5. Hogyan függ össze a domborzat lejtése a szintvonalakkal?
e
6. Miben különbözik a tereprajzon a domb ábrázolása
a mélyedésétől?
—————————————————————
7. Számítsátok ki a domb viszonylagos magasságát, ha abszolút magassága
487 méter és lábánál a szintvonal 230 méteren van meghúzva!
8. Hogyan változna meg a Hoverla abszolút magassága, ha a Balti-tenger szintje
10 méterrel megemelkedne?

?
?

e

4. SZ. GYAKORLATI MUNKA
Téma: A terep abszolút és viszonylagos magasságának meghatározása
térkép segítségével.
1. A féltekék domborzati térképe és a szintskála segítségével határozzátok meg:
a) a Brazil-felföld abszolút terepmagasságát és magasságát az Amazonas-medencéhez képest;
b) az Urál-hegység abszolút terepmagasságát és magasságát a Nyugat-szibériai-síksághoz képest!
2. A féltekék domborzati térképe és a magasságjelek segítségével határozzátok
meg:
a) a Kilimandzsáró vulkán abszolút magasságát Afrikában;
b) a Csomolungma abszolút magasságát Ázsiában!
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DOMBORZAT
Magas hegyek és végeláthatatlan síkságok, tűzhányók,
völgyek, homokdűnék, szakadékok tarkítják a Föld változatos
felszínét. A kontinentális és óceáni földkéreg egyenetlenségei
sokfélék lehetnek. Formáik, méreteik, származásuk, valamint koruk alapján különböztetik meg őket. Vannak domború (dombok, hegyek), homorú (szakadékok, völgyek, mélyedések) formájúak, laposak, dombosak. A földfelszín formáinak
összességét domborzatnak nevezzük. Bolygónk változatos
domborzata a belső és külső folyamatok kölcsönhatásának
az eredménye. A belső folyamatok következtében egyenetlenségek jönnek létre, a külső folyamatok pedig megpróbálják
elsimítani azokat.
Ha eltűnnének bolygónk felszínéről az óceánok, szemünk
elé tárulnának a földkéreg domborzatának formai kontrasztjai: az óceáni medencék és a föléjük tornyosuló kontinensek.
Ezek a kontrasztok határozzák meg Földünk „arculatát”,
ezért planetáris domborzatformáknak nevezzük őket. A
földfelszín fő formái közé a síkságokat és hegyeket sorolják. Az utóbbiak kisebb formákra tagolódnak: halmokra,
dombokra, szakadékokra (95. ábra).
A DOMBORZAT FORMÁI
A Föld külső erői
hozzák létre

Legnagyobbak

Kontinensek,
óceáni
medencék

Folyóvölgyek,
dombok, barkánok,
szakadékok

Közepesek

Nagyok

Hegyek,
síkságok

Barázdák,
zsombékok

Kicsik

A Föld belső erői
hozzák létre

95. ábra A domborzati formák felosztása
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25. §. SÍKSÁGOK

!

● Milyen domborzatformák a legelterjedtebbek vidéketeken?
● Emlékezzetek vissza, mit nevezünk abszolút magasságnak!

A síkságok bolygóján élünk, hisz sokkal nagyobb területet foglalnak el, mint a hegyek. Ez
jól látható a domborzati térképeken. A síkságok
különbözhetnek egymástól felszínük, magasságuk és keletkezésük szerint (96. ábra).
MILYEN A SIKSÁGOK FELSZINE? A síkságok felszínét laposnak nevezzük, ha nincs
rajtuk jelentősebb emelkedés vagy süllyedés
(97. ábra).
Dombosnak mondjuk a síkságot, ha a felszínén magasabb területek alacsonyabbakkale
váltakoznak (98. ábra). A síkságok a földfelszín jelentős területeit foglalják el viszonylag
jelentéktelen magassági ingadozással.
A földgolyó síkságainak többsége nagy térségeken terül el. Erről tanúskodik az elnevezésük is: az Észak-kínai-síkság Ázsiában, amit
Nagy-síkságnak is neveznek, a Nagy-síkságok
Észak-Amerikában. A Kelet-európai-síkságon
egyszerre több ország is található: Ukrajna,
Belorusszia, Moldova, Litvánia, Lettország,
Észtország és Oroszország egy része.
A SIKSÁGOK MAGASSÁG SZERINTI KÜLÖNBÖZŐSÉGE. Tengerszint feletti magasságuk szerint a síkságokat alföldekre, hátságokra és fennsíkokra osztják (99. ábra).

?

A Föld legnagyobb
síksága az Amazonassíkság. Dél-Amerikában helyezkedik el. Kiterjedése akkora, hogy fél
Európa elférne rajta. Domborzata
lapos, több folyó völgye tagolja.

?

97. ábra. Lapos síkság

SIKSÁGOK
Felszínük
alapján

Lapos
Dombos

Magasságuk
alapján

Alföld
Hátság
Fennsík

Keletkezésük
szerint

Elsődlegesek
Másodlagosak

96. ábra. A síkságok felosztása

98. ábra. Dombos síkság
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500 m

200 m
Alföld

Hátság

Több
mint
500 m
Fennsík

99. ábra. A síkságok fajtái magasságuk szerint

Alföld

Hátság

Fennsík
100. ábra.
Szintek ábrázolása térképen
100

Az alföldek abszolút magassága 200 méterig
terjed. Ide sorolhatjuk a lapos felszínű Nyugat-szibériai-alföldet Eurázsiában. Vannak olyan alföldek,
amelyek a tengerszint alatt terülnek el. Ilyenkor
mélyföldekről beszélünk. A Kaszpi-mélyföld bizonyos területei például 28 méterrel a tengerszint
alatt találhatók.
A hátságok abszolút magassága 200 m és 500 m
között van. Hozzájuk tartozik a Podóliai-hátság
Ukrajnában.
A fennsíkokat szintén a síkságokhoz soroljuk, bár tengerszint fölötti magasságuk több mint
500 méter. Ilyenek például a Közép-szibériai-fennsík
és a Dekkán-fennsík Ázsiában.
Ukrajna síkvidékén alföldek váltják egymást
a hátságokkal. A domborzati térképen könnyű
megkülönböztetni őket. A hátságokat barna színárnyalatokkal jelölik, a síkságokat pedig zölddel
(100. ábra). A Dnyepermelléki-hátság például országunk nyugati részében található, míg a Fekete-tengermelléki-alföld délen. A terepen nehéz felismerni
az átmenetet az alföldek és a hátságok között. Ha
például Odesszából Vinnica felé haladunk, a terep
fokozatosan emelkedik, és az utazó észre sem veszi, hogy már nem alföldön jár, hanem hátságon.
Az abszolút magasság csak speciális műszerekkel
állapítható meg.
HOGYAN KELETKEZNEK A SIKSÁGOK? Eredetük szerint a síkságok lehetnek elsődlegesek és
másodlagosak.
Síkságok úgy is keletkezhetnek, hogy a tengerfenék megemelkedik, és a tenger visszavonul. Ez
a jelenség a földkéreg függőleges mozgásának az
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eredménye. Az ilyen síkságokat elsődlegeseknek nevezzük. A Fekete-tengermelléki-alföld
Dél-Ukrajnában valamikor a Fekete-tenger
része volt.
A másodlagos síkságok több módon jöhetnek létre. Egyes síkságok a folyóvizek hos�szan tartó munkájának az eredményei. A víz
mállasztja a kőzeteket, homokot. Elsodorja,
majd újra lerakja őket. A Mezopotámiai-alföldet például a Tigris és az Eufrátesz hordta
össze. Síkságok a hegyek helyén is kialakulhatnak, amikor a külső hatások lerombolják
a csúcsaikat és lejtőiket, málladékkal feltöltve a völgyeiket. A hegyvidék fokozatosan kiegyenlítődik és dombos síksággá alakul. Ide
sorolható a Donyeci-hátság Ukrajnában, ami
egy magasföld, amelyen még felfedezhetők a
hegyek maradványai.
A síkságok felszíne általában üledékes kőzetekből – homokból, agyagból, löszből, kavicsból, mészkőből – áll. Alattuk magmás és metamorf kőzetek – gránit, gnejsz – találhatók. Néha ezek a felszínre is felbuknak (101. ábra). Az
üledékes kőzetrétegek vízszintesek, vagy enyhén lejtenek. A
síkság lejtésiránya mind a terepen, mind a térképen a folyók
folyásiránya alapján határozható meg.

101. ábra. Magmás
kőzetek előbukkanása
a Dnyepermellékihátságon

VÁLTOZHATNAK-E A SIKSÁGOK? A síkságok a külső
és belső folyamatok hatására megváltozhatnak.
A litoszférai lemezek régi kiegyenlített részein helyezkednek el, ezért a belső folyamatok elsősorban a lassú függőleges
mozgásokban nyilvánulnak meg.

102. ábra. Mezőgazdasági termelésre
alkalmas síkságok.
Van Gogh Aratás című
festménye (1888)
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!

A külső folyamatokat a víz és a szél munkája eredményezi. A síkságok felszínét folyóvölgyek és szakadékok tagolják.
A sivatagokban, ahol szárazság van, a mállás miatt mennek
végbe a változások. A szél munkája következtében futóhomok, dűnék és barkánok alakulnak ki.
Jelentős külső erővé vált napjainkban az emberek gazdasági tevékenysége. Az utak építése során betemetik a természetes mélyedéseket, és mesterséges dombokat hoznak létre.
Az ásványi kincsek kiaknázása következtében meddőhányók
alakulnak ki. Sajnos az emberek termelőmunkája egyre jobA vízmosások
ban károsítja a természetet és a földfelszínt. Ennek követrombolják a felszínt
keztében a talaj megrepedezik, és a termőföldek sivataggá
változnak
JEGYEZZÉTEK MEG!
● A domborzat a földfelszín különböző formáinak külső és belső folyamatok következtében kialakuló összessége. A domborzatok felépítése, méretei, körvonalai, kora különböző.
● A Föld planetáris (legnagyobb) domborzatformái a kontinensek és
óceánok.
● A síkságok a földfelszín jelentős területeit foglalják el, magassági
ingadozásuk jelentéktelen.
● Tengerszint feletti magasságuk szerint a síkságokat alföldekre, hátságokra és fennsíkokra osztjuk.

?

!

!

?

?

!
?

?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Milyen domborzatformákat nevezünk síkságoknak? Milyen a síkságok felszíne?
2. Hogyan különböznek a síkságok magasságuk szerint?
3. Az atlasz magassági skálája alapján határozzátok meg, milyen színnel vannak
jelölve a síkságtípusok magasságuk szerint! Hozzatok fel konkrét példákat!
4. A Dnyeper jobb és bal parti részekre osztja Ukrajnát. Melyik rész fekszik magasabban?
e
e
5. Hogyan jönnek létre a síkságok?
6. Milyen folyamatok hatása alatt változhat meg a síkságok felszíne?
7. Nézzétek meg a 102. ábrát a 101. oldalon! Gondolkodjatok el azon, miért
kedvezőek a feltételek a síkságokon az emberek gazdasági tevékenységéhez!
—————————————————————
8. Ukrajna domborzati térképének (lásd az atlaszt) segítségével határozzátok
meg, milyen irányban lejt a Polisszjai- és a Fekete-tengermelléki-alföld, valamint a Podóliai- és Azovmelléki-hátság? e

?

?

?

3. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét lásd a 85. oldalon!)
Téma: Síkságok bejelölése vaktérképen.
3. Színezzétek ki a vaktérképen megfelelő színekkel a legnagyobb síkságokat: az
Amazonas-síkságot, a Nyugat-szibériai-síkságot, a Kelet-európai-síkságot, a Közép-szibériai- és Brazil-fennsíkot! Tüntessétek fel a térképen a nevüket!
4. A világ vagy a féltekék domborzati térképén szintskála alkalmazásával határozzátok meg az említett síkságok abszolút magasságát!
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26. §. HEGYEK
● Emlékezzetek vissza, hogyan ábrázolják a térképeken a hegyeket?
● Voltatok-e már hegyekben? Milyen hatással
voltak rátok?

!A HEGYEK DOMBORZATA. A hegyek ma-

gasan, sokszor több kilométernyire kiemelkednek a környező földfelszínből. Minden hegynek
van alja vagy lába, lejtői és teteje vagy csúcsa.
A lejtők lehetnek meredekek vagy lankásak. A
hegycsúcsok a hegyek legmagasabb részei.
Alakjuk változatos, lehet kerek, hegyes, lapos.
Hegyek a természetben ritkán fordulnak elő
magányosan. Általában hegységeket alkotnak,
több vonulatból állnak, amelyek száz meg ezer
kilométereken keresztül húzódnak, és hatalmase
területeket foglalnak el. A hegyvonulatok a
hegységek hosszú, egymás után következő láncolatai, amelyeket mély völgyek választanak
el egymástól. Gigantikus kőhullámokhoz hasonlóan lehetnek párhuzamosak vagy kanyargósak (105. ábra). A hegyvonulat legmagasabb
része a hegygerinc. A hágó vagy hegyszoros
hegyek bemélyedése, amelyen könnyen át lehet
menni a hegységen (104. ábra).
A hegyeket megkülönböztethetjük keletkezésük, felépítésük és magasságuk szerint
(103. ábra).

?

?

Hegygerinc

Lejtő

HEGYEK

Keletkezésük
szerint

Tektonikus
Vulkáni

Felépítésük
szerint

Gyűrthegységek
Gyűrt röghegységek
Röghegységek

Tengerszint
feletti
magasságuk
szerint

Alacsony hegyek
Középmagas
hegyek
Magas hegyek

103. ábra. A hegységek felosztása

A világ leghosszabb
hegysége az Andok, amely
9000 km-en át húzódik végig
Dél-Amerikán.

Hágó

Völgy

104. ábra. Hegységdomborzat

105. ábra. Hegyvonulatok
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106. ábra. A Himalája két kőzetlemez közeledése következtében jött létre

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A Himalája szanszkrit nyelven a hó hazáját jelenti.
Kőzetek
rétegződése
a különböző
felépítésű
hegyekben

Gyűrthegységek

Gyűrt röghegységek

Röghegységek
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A HEGYEK KELETKEZÉSE. Milyen hatalmasaknak kell
lenniük azoknak az erőknek, amelyek több ezer méterre tudják emelni a földkérget, hogy hegyek jöhessenek létre! Erre
csak a föld belső erői képesek. Keletkezésük szerint megkülönböztetünk tektonikus és vulkáni hegyeket.
A tektonikus hegyek a kőzetlemezek vízszintes és függőleges mozgásai során jönnek létre két lemez ütközésének
határán. Így keletkeztek az Alpok, Kárpátok, Kordillerák,
Andok, Himalája.
A vulkáni hegységek vulkánkitörések következményei.
A tűzhányók jelentős része kúpot épít a felszínre törő hamuból és lávából. Az ilyen csúcsok olykor igen magasra
nőhetnek, és hegyet alkothatnak. Vulkáni eredetű a Kilimandzsáró Afrikában vagy a Vihorlát-Gutin-hegyvidék az
Ukrán-Kárpátokban.
A hegyek felépítésük szerint is különbözhetnek. A gyűrthegységek úgy jönnek létre, hogy a földkéreg a kőzetlemezek széleinél összenyomódik. Ennek következtében a kőzetek
összegyűrődnek, redőket képeznek, és a nyomás hatására
több ezer méter magasba emelkednek. Az ilyen hegységképződés ragyogó példája a Himalája (106. ábra). A földkéreg
mozgásának következtében a tengerfenéken is létrejöhetnek
ilyen redők, amelyeken üledékes kőzetek halmozódnak fel.
Gyűrthegységek még a Krími-hegység, a Kárpátok, az Andok
és az Alpok is.
A gyűrt röghegységek a földkéreg azon részein jönnek
létre, ahol a régmúltban gyűrthegységek álltak, csak lepusztultak, csúcsaik ellaposodtak, és dombos síksággá alakultak át. A földkéreg elvesztette plasztikusságát, és szilárddá
vált. Ám amikor megint elkezdődtek a hegyképző folyamatok, a vastag kőzetek rögökké darabolódtak. Így jött létre az
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107. ábra. Fudzsi – a japánok szent hegye

Urál-hegység. Idővel a hegyek elvesztik gyűrődéses formájukat és röghegységgé alakulnak.
HÁNY ÉVESEK A HEGYEK? Koruk szerint
a hegyek lehetnek fiatalok és öregek. A fiatal
hegyek geológiai mérce szerint viszonylag nem
régen, mintegy 50 millió évvel ezelőtt keletkeztek. A gyűrthegységek fiatalok. Általában
magasak, lejtőik meredekek (Himalája, Alpok).
Az Ukrán-Kárpátok és a Krími-hegység ugyan
közepes magasságú, mégis a fiatal hegységek
közé sorolják őket.
Az öreg hegyek akár 300–400 millió évesek is lehetnek. Nem magasak, lejtőik lankásak
(Urál-hegység).
MAGAS HEGYEK. Tengerszint fölötti magasságuk alapján megkülönböztetünk alacsony,
középmagas és magas hegyeket (108. ábra). Az

Magas

Fudzsi. Japán metszet.
K. Hokuszai alkotása
(1834)

A szárazföld legmagasabb hegye a Himalája.
Annak legmagasabb csúcsa az
Everest, azaz a Csomolungma –
8850 méter.

Magas hegyek

Középmagas hegyek

2000 m
Középmagas
1000 m Alacsony
Tengerszint

0 m

108. ábra. Különböző magasságú hegyek

Alacsony hegyek
109. ábra. Hegyek ábrázolása
térképen
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110. ábra. Everest – a Föld
legmagasabb pontja
Ki pusztítja el
a hegyeket?
A külső erők feladata a hegyek teljes megsemmisítése. Lepusztítani a
hegygerinceket, a meredek lejtőket,
a földdel téve egyenlővé őket, hogy
helyükön csak sima föld maradjon.
Erre törekszik minden külső erő,
míg a földfelszínen egyetlen domb,
vagy egyetlen kiszögellés is van.
Előbb vagy utóbb, de az erők elérik
céljukat. Akkor a szép
hegyek eltűnnek
a Föld felszínéről.

Hová tűnnek a hegyek ?
Az Urál része volt valamikor a
Magnit-hegy, amely gazdag volt
vasércben. Az évek során a kohászati kombinátokat innen látták el
nyersanyaggal. Ma már nincs
ilyen hegy. A kitermelt
vasércből fémet
olvasztottak.
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alacsony hegyek abszolút magassága viszonylag nem nagy, 1000 méterig terjed. Csúcsaik
kerekek vagy laposak, lejtőik lankásak. Ilyen
a Krím-hegység.
A középmagas hegyek 1000–2000 méter
magasak. Ilyen hegység a Kárpátok. A magas
hegyek 2000 méternél kezdődnek. Csúcsaik hegyesek, hó és jég fedi őket, lejtőik meredekek,
sziklásak. A legmagasabb hegycsúcsok több
mint 8000 méteresek, Ázsiában 14 van belőlük. A Föld legmagasabb hegye a Himalája.
Tizenkét „nyolcezres” csúcs van rajta, köztük
a világ legmagasabb pontja, a Mount Everest
(Csomolungma) 8850 méter magas (1. sz. függelék. 251. oldal).
A domborzati térképeken a hegyeket a barna
szín árnyalataival – világosbarnával, sötétbarnával – ábrázolják, magasságuktól függően.
A HEGYEK VÁLTOZÁSAI. Úgy tűnhet fel,
hogy a hegyek soha nem változnak, de ez nem
így van. Létrejöttük pillanatától kezdve pusztulni kezdenek a mállás, a víz, a szél, a gleccserek
munkája következtében. Ez állandó folyamat.
A gleccserek és a hegyi folyók megváltoztatják
a lejtőket, szétfeszítik a hegygerinceket, mély
hegyszorosokat hoznak létre. A törmelékeket a
hegy lábától a szomszédos síkságokra szállítják. Évek telnek el így. A hegyek egyre alacsonyabbak lesznek, csúcsaik lesimulnak. A nagy
hegységek egy idő után dombokká válnak. Helyükön síkságok jönnek létre. Ezeket a folyamatokat nem lehet megfigyelni, mivel évmilliókon
át tartanak.
A hegyek pusztulása következtében rengeteg
kőzet, törmelék, kavics, homok, sóder halmozódhat fel, ami később földcsuszamlást, kő
lavinát és sárfolyamot eredményezhet.
Az emberek szintén megváltoztathatják a
hegyeket gazdasági tevékenységükkel. A hegyekben ásványi kincseket bányásznak, utakat,
alagutakat építenek. Azokat a helyeket, ahol
kiirtják az erdőket, jobban rombolják a külső
erők.
A hegyek lenyűgöznek mindenkit nagyságukkal. A Nap sugaraiban fürdő hegycsúcsok
rabul ejtenek. A hegyek titkai nemcsak a tudósokat, költőket, művészeket foglalkoztatják,
hanem az egyszerű embereket is.
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111. ábra. A hegyek lenyűgöznek mindenkit nagyságukkal és
szépségükkel

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A hegy a síkság fölé magasan, sokszor több kilométernyire emelkedő földfelszín erősen tagolt része.
● Létrejöttük szerint megkülönböztetnek tektonikus és vulkáni hegyeket, felépítésük alapján gyűrt, gyűrt rög- és röghegyeket, koruk
szerint pedig fiatal és öreg hegyeket.
● Magasságuk szerint a hegyek lehetnek alacsonyak (1000 méterig),
középmagasak (1000–2000 méterig) és magasak (2000 méter fölött).

!

?

?

!
?

!
?

Az ukrán
hegymászó
expedíciók
emblémája

?

?
domborzatformákat nevezünk

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. Milyen
hegynek? Nevezzétek meg a hegyek
domborzati sajátosságait!
2. Hasonlítsátok össze a gyűrthegységek
e és gyűrt röghegységek felépítését! Miben különböznek egymástól?
3. Jellemezzétek a hegyeket koruk szerint!
4. Hogyan különböznek a hegyek magasságuk
e szerint? Hozzatok fel példákat
különböző magasságú hegyekre!
5. Hogyan változhatnak a hegyek?
—————————————————————
6. A Kárpátok évente 1–2 centimétert emelkednek. Hogyan változik a hegy magassága 50 év alatt?

?

?

3. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét
e lásd a 85.,102. oldalakon!)
Téma: Hegységek bejelölése vaktérképen.
5. Jelöljétek be a vaktérképen barna vonallal a Kárpátokat, Krími-hegységet, Alpokat, Kaukázust, Urál-hegységet, Himaláját (Everestet), Kordillerákat, Andokat úgy,
hogy a vonalak az irányukat mutassák!
6. A világ vagy a féltekék domborzati térképén szintskála alkalmazásával határozzátok meg az Alpok és Urál, valamint az Andok abszolút magasságát!
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27. §. AZ ÓCEÁNFENÉK DOMBORZATA

?

?

● Idézzétek fel, miben különbözik az óceáni földkéreg a kontinentálistól!
● Hol keletkeznek közép-óceáni hátságok?

!

!

TEHETŐ LÁTHATÓVÁ AZ ÓCEÁNFENÉK
!HOGYAN
DOMBORZATA? Az óceánfenék domborzata vastag vízréteg

alatt van. Egyenetlenségei a mélység alapján érzékelhetők.
A mélységet echolottal – mélységmérő eszközzel – mérik.
A vele felszerelt hajóról a műszer hangjeleket küld a vízbe. Ezek a fenék felszínéről visszaverődnek. A szakemberek
mérik az időt, amely alatt a hang eléri a fenéket, és onnan visszatér. Ismerve a hang terjedési sebességét a vízben
(1500 m/s), meg lehet mérni az óceán mélységét.
Minden hegy- és vízrajzi térképen a magassági skála mellett a mélységi skálát is feltüntetik. Ennek e
használatával
meghatározhatók a tengerek és óceánok mélységei.
Ugyanakkor ma már rendelkezésre állnak világűri és víz
alatti képalkotó eszközök, amelyekkel fényképezhető az óceánok feneke. Ennek köszönhetően lehetővé vált a tengerek és
óceánok fenékdomborzati térképeinek elkészítése. Kiderült,
hogy a szerkezet nem kevésbé bonyolult, mint a szárazföld
domborzatáé (112. ábra). Az óceánfenéken, akárcsak a
szárazföldön, legnagyobb alakzatok a víz alatti hegyek és
síkságok. Ezenkívül világosan elkülönülnek az olyan részei,
mint a kontinensek víz alatti pereme, az átmeneti övezet, az
óceáni medence és a közép-óceáni hátság (113. ábra).
A KONTINENSEK VÍZ ALATTI PEREME. A kontinensek és óceánok közötti határ nem a partvonalon, hanem an-

Visszhang

Hang

?

Mélységmérés
echolottal

?

112. ábra. Az óceánfenék domborzata
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nál jóval beljebb húzódik a víz alatt. A kontinentális földkéreg, amely a kontinensek alapját képezi, folytatódik az
óceánok alatt. Ezért a fenéknek ezt a részét a kontinensek
víz alatti peremének nevezik.
A kontinensek partjainál húzódik a kontinentális ta
lapzat (self). Ennek szélessége változó. Fölötte a víz sekély,
a mélysége nem haladja meg a 200 m-t. A kontinentális
talapzat enyhe lejtésű víz alatti síkság, amelyet a folyók
által a szárazföldről szállított törmelékes üledékes kőzetek
borítanak.
Tovább, 3000 m mélységig a kontinentális lejtő húzódik.
Sok helyen mély völgyekkel tagolt. A lejtő alsó része dőlt,
hullámos síkság
ÁTMENETI ÖVEZET. A kontinentális lejtő és az óceáni
medence közötti átmeneti övezetben mély tengerek húzódnak. Az óceán felől ezeket szigetláncolatok határolják. A
szigetek hatalmas víz alatti hegygerincek csúcsai. A szigetek mentén mélytengeri árkok húzódnak. Ezek hosszú és
szűk, meredek lejtőjű bemélyedések. A mélységük jelentős,
Óceándomborzat
elérheti a 6000 m-t. Ilyen komplexum – mély tenger, sziget- ábrázolása térképen
lánc, mélytengeri árok – szemléletes példája a
Japán-tenger, Japán-szigetek és a Japán-árok.
Az átmeneti övezetek lehetnek szeizmiku
Legtöbb mélytengeri
san nagyon aktív területek. Ezeken a helyeken
árok a Csendes-óceánban
gyakoriak a földrengések, vulkánkitörések. Az
található. A Földön a legmélyebb a
árkok után következik az óceáni medence.
Mariana-árok (11 022 m). Leghos�ÓCEÁNI MEDENCE. Ez az óceánfenék legszabb az Aleut-árok, amely több
nagyobb területű része. Mélysége eléri a 4000–
mint 4000 km-en húzódik.
6000 m-t. Az óceáni medence földkérge óceáni
típusú.
ENG

ER

Mélytenger
200 m

li s
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en
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nt lejt
Ko

Kontinentális
talapzat

3000 m

Szigetek
10 000 m

4000–6000 m
Víz alatti
vulkán
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hegycsúcsok

Síkság

Árokhasadék

Mélytengeri
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Víz alatti
kontinensperem

Átmeneti
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Hátság

Óceáni
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Középóceánihátság

Óceáni
medence

113. ábra. Az óceán fenékdomborzata
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Az óceáni medence domborzata gigantikus síkságok – katlanok – együttese.
Központi részeikben az üledékes kőzetek
rétege nagyon vékony. Vulkanikus porból
és tengeri állatok vázaiból áll. Az üledékes
kőzetek vastagodása nagyon lassú, a rétegük
ezer év alatt 1 mm-t nő. A síkságokon víz
alatti vulkánok kúpjai magasodnak. A
működők lávát lövellnek ki, ami szétfo
lyik a fenéken. A kialudtak teteje lapos, a
tengeri áramlatok koptató hatása miatt. A
síkságokat hátságok tagolják. Például az
Északi-jeges-óceán fenekéből kiemelkedik a
Lomonoszov- és a Mengyelejev-hátság.
KÖZÉP-ÓCEÁNI HÁTSÁGOK. Minden óceán fenekén ha114. ábra. Hegyek
a Csendes-óceán
talmas hegyrendszerek – közép-óceáni hátságok – húzódnak
fenekén
(115. ábra). Ez az óceáni kéreg hosszan elnyúló kiemelkedése. A hátságok folytonos széles sávokként húzódnak több
tízezer kilométeren át. A hátságok magassága meghaladja
a 3000 métert. A Közép-atlanti-hátság áthúzódik az egész
Atlanti-óceánon.
A közép-óceáni hátságokat meredek falú, mély árok
hasadék szeli hosszanti irányban. A fenekét kereszt
repedések metszik, amelyekből láva ömlik. A lejtőkön vulkánok találhatók. A vulkanikus hegyek csúcsai
		
A leghosszabb óceáni
néha elérik az óceán felszínét, és kihűlt lávából
		
hegység a több mint
álló szigeteket képeznek. Például az Atlan18 ezer km hosszú Közép-atlanti-óceánban vulkanikus eredetű sziget Izland.
ti-hátság.

Közép-óceánihátság

Vulkanikus
sziget

Árokhasadék
115. ábra.
A Közép-óceáni-hátság vázlatosan
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116. ábra. Izland – víz alatti vulkánok csúcsai
által alkotott sziget
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Ez azt bizonyítja, hogy a közép-óceáni hátságok szeizmikus
övezetek, földrengésekkel, vulkáni tevékenységgel.
AZ ÓCEÁNOK FENÉKDOMBORZATÁNAK VÁLTOZÁSAI. Az óceánok fenekének domborzata, akárcsak a szárazföldé, belső és külső folyamatok hatása alatt alakul. A belső
erők hatásának eredményeként víz alatti hátságok, mélytengeri árkok, magányos vulkánok jönnek léte. A legnagyobb
változásokat földrengések és vulkánkitörések idézik elő.
A külső hatások az üledékes kőzetek óceánba mosásával
és a fenéken való halmozódásával kapcsolatosak. Ez a víz
alatti domborzatformák kisimulását eredményezi. Legtöbb
üledékes kőzet a kontinentális lejtőn halmozódik fel. Az
óceánok központi részeiben, amint erről már szó volt, ez a
folyamat nagyon lassú.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az óceánfenék domborzata, a szárazföldiéhez hasonlóan változatos.
● Az óceánfenék részeit képezi a kontinensek víz alatti pereme, az
átmeneti övezet, az óceáni medence és a közép-óceáni hátságok.
● Az óceánok fenékdomborzatának – a szárazföldhöz hasonlóan – a
fő alakulatai a síkságok és a hegyek.
● A belső folyamatok eredményeként képződnek a víz alatti hátságok,
vulkánok, mélytengeri árkok; a külső folyamatoknak köszönhető a
fenékdomborzat kiegyenlítődése.

?

!

!

?

?
!
?

?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Hogyan határozhatók meg az óceánfenék egyenetlenségei?
2. Az óceánfenék milyen részeit különböztetik meg?
3. Nevezzétek meg az óceánfenék fő domborzatformáit!
4. Mi a közös a szárazföld és az óceánfenék síkságaiban?
5. Mondjátok el, mit tudtok a közép-óceáni hátságokról! Hogyan keletkeztek?
—————————————————————
e
6. A hang sebessége a vízben körülbelül
e 1500 m/s. Milyen a fenékmélység, ha
az echolot hangja 2,5 másodperc alatt érte el a fenéket?

?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Jellemezzétek a fenékdomborzatot:
1. csoport – a Csendes-óceánét az é. sz. 20o-án;
2. csoport – az Atlanti-óceánét a d. sz. 20o-án;
3. csoport – az Indiai-óceánét a d. sz. 20o-án!
3. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Befejezés. Elejét lásd a 85., 102., 107. oldalakon!)
Téma: A közép-óceáni hátságok bejelölése vaktérképen.
7. Jelöljétek be a vaktérképen a Közép-atlanti-hátságot, írjátok oda a nevét!
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28. §. K
 ÜLÖNLEGES DOMBORZATI
FORMÁK

?

● Idézzétek fel, hogyan változtatja meg az ember a síkságok és
hegyek felszínét!

?

KÜLÖNLEGES DOMBORZATI FORMÁK, A FÖLDFELSZÍN VÉDELME. Különleges domborzati formák lehetnek hegyek, sziklák, fantasztikus alakú maradványhegyek, barlangok, kőzetkibúvások, ásatag szervezetmaradványok lelőhelyei. Az ilyen objektumok védelemre szorulnak,
mert megsemmisülésük esetén nem pótolhatók. Megóvásuk
érdekében természetvédelmi területeket
(tájvédelmi körzeteket, nemzeti parkokat), a
legkülönlegesebb objektumokat pedig természeti emlékekké nyilvánítják.
Az egész világon ismert domborzati különe
legesség az USA-ban található Grand
Canyon
(Nagy szurdok). A kanyon a Colorado folyó által
a felszíni kőzetekben kivájt hatalmas szurdok. A partjai meredekek, szinte teljesen függőlegesek. A partfalban jól láthatók a kőzetek
rétegei. A Colorado folyó szurdoka nemzeti park
részét képezi.
Ukrajna gazdag különleges domborzati
formákban. Egyik ilyen természeti objektum a
Krím-félsziget déli partján elterülő Kara Dag-i
természetvédelmi terület, amelyet szabadtéri
117. ábra. Grand Canyon (USA)
földtani (geológiai) múzeumnak is neveznek.
Itt található a védelem alatt álló Kara Dag
(Fekete-hegy). Ez kialudt vulkán, amely több
millió évvel ezelőtt működött. Lejtőin jól
láthatók az oldalkráterek és a megkövesedett
lávafolyamok. A magmás és üledékes kőzetek
között előfordulnak féldrágakövek: hegyikristály, ametiszt, ónix, karneol, jáspis. A festői
Kara Dag csúcssziklái a tenger fölé merednek.
A vízből kőtömbök bukkannak elő. A neveik:
Aranykapu, Elefánt, Vitorlák.
Védelemre szorulnak a barlangok is. Ezek
ből is sok van Ukrajna Podólia-vidékén. Itt
található a világ legnagyobb gipszbarlangja, az
Optimista. Föld alatti labirintusainak hossza
több mint 200 km.
Így őrzik meg az élettelen természet
118. ábra. Kara Dag (Ukrajna, Krím)
megismételhetetlen, felbecsülhetetlen értékű
objektumait a jövő nemzedékek számára.

!

!

!

?

?
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MIÉRT KELL ÓVNI A FÖLDFELSZÍNT? A földfelszín
védelme nem csak a különleges domborzati formákat érinti. A felszínt és a föld méhét az ember régóta használja és
alakítja át a maga hasznára. Megműveli a földet, különböző
építményeket emel, kitermeli a hasznos ásványokat. Ez a
földfelszín károsodásához, rombolásához vezet.
A hasznos ásványok kitermelésével az ember egyre
mélyebbre hatol a földkéregben. A földfelszínt rengeteg mély
furat és hatalmas bánya szabdalja szét (119. old). A bányák
járatai, tárnái megbontják a kőzetrétegek egyensúlyát.
Ennek következtében hasadékok, omlások, süppedések
keletkeznek a felszínben, amitől károsodnak a rajta lévő
épületek, földcsuszamlások következnek be. A földcsuszamlás a lejtő felső talaj- vagy kőzetrétegének leszakadása és
lecsúszása. Veszélyes jelenség, amely emberéletekre nézve is
fenyegetést jelenthet. A bányák környékén hatalmas meddőhányók vannak. Ezek a bányászat során kitermelt, nem
hasznosítható meddő kőzetek tárolóhelyei (120. ábra). Nagy
termőföldterületeket foglalnak el, és azok alkalmatlanná
válnak a mezőgazdasági művelésre.
Az építkezések hatnak legerősebben a földfelszínre a
nagyvárosokban. Az épületek emelése gyökeresen megváltoztatja a természetes domborzatot: betemetik
a vízmosásokat, szakadékokat, más helyeken
Ma már 1500 m mélyről
5–10 m magas homokhegyeket halmoznak fel
termelik ki a szenet, 4000 maz építéshez. Az épületek halmaza nyomja a
ről az aranyat (Indiában, Dél-Affelszínt, összepréseli a kőzeteket, amitől azok
rikában). Ukrajnában, Doneck
megsüllyednek.
megyében a meddőhányók által
A földművelés ugyancsak lényegesen megelfoglalt területek nagysága megváltoztatja a földfelszínt, és nagy területekre
haladja a 220 km2-t. Egyes medkiterjed. A földek túlzásba vitt felszántása vízdőhányók magassága meghaladja
a 100 m-t.
mosások kialakulásához vezet.

119. ábra. A nyílt színi ércbányászat akár 740 m mély
bányagödrök kialakulását eredményezi

120. ábra. Bánya környéki
meddőhányó
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Gazdasági tevékenysége közben az embernek gondoskodnia kell a föld felszínének és
mélyének védelméről. A hasznos ásványok kitermelése által okozott környezeti károk minimalizálása érdekében a lehető legtöbb értékes
anyagot kell kinyerni a kibányászott ércekből.
Ennek köszönhetően több lesz a kapott hasznos anyag, és nem lesz annyi meddőhányó.
A meddőhányókat – az alattuk lévő földek rehabilitációja érdekében – elegyengetik
a felszínen, talajréteggel fedik le, és fákkal,
cserjékkel ültetik be. A nyílt színi fejtéseket
mesterséges tavakká alakítják át, partjaikon
üdülőövezeteket létesítenek. A földművelés
földfelszínre kifejtett negatív hatásának csökkentése érdekében a földet gondosan kell megművelni. Vízmosások kialakulásának megelőzése érdekében a lejtős területekre növényeket
telepítenek.

Leomolhat-e a Himalája?
A földműves centiméterről centiméterre haladva hódította el művelésre a földet a hegyektől és erdőktől.
Alig 30 év elegendő volt ahhoz,
hogy majdnem az összes erdő
megsemmisüljön az Everest környékén. Azonban a lejtőkön folytatott teraszos földművelés ökológiai
katasztrófát okozhat. Amint az ember megbontotta a hegy egységét,
az azonnal földcsuszamlásokkal,
omlásokkal állt bosszút. Szörnyű
jóslatok is megjelentek, amelyek
szerint, ha tovább folytatódik az
erdők irtása, a Himalája szétcsúszik, mindent elpusztítva az útjában. Azonban az emberek idejében
észhez tértek, megértették, hogy
hibát követtek el. Most nagy
lendülettel erdősítik újra
a hegyi lejtőket.

!
!!

?
?

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A föld mélyének védelme érdekében gondosan kell eljárni a hasznos
ásványok kiaknázását és felhasználását illetően.
● A földfelszín védelme kiterjed a különleges domborzati formákra is.

!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Milyen természeti objektumokat tekintenek különlegeseknek? Miért kell óvni
őket?
2. Hogyan őrizhetők meg a különleges domborzati
formák?
e
3. Miben nyilvánul meg az ember gazdasági tevékenységének földfelszínre kifejtett
káros hatása?
4. Hogyan csökkenthető az emberi tevékenység
e negatív hatása a földfelszínre?

?

?
?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e
e

Láttatok-e már különleges domborzati formákat? Ha nem, akkor keressetek ilyenekről információkat az interneten (kulcsszavak a kereséshez: geológiai természeti
emlékek, geológiai védett területek, Grand Canyon).
KÖNYVESPOLC
1.
2.
3.
4.
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
megszerzett ismereteitek önellenőrzéséhez
1. Jelöljétek meg azt az objektumot, amely alatt legkisebb a földkéreg vas
tagsága!
A óceánok
C hátságok
B alföldek
D hegyek
2. Nevezzétek meg azt a jelenséget, amely NEM kapcsolatos a vulkanizmus
sal!
A forró vizű források
C gejzírek
B barlangképződés
D magmaömlés
3. Mondjátok meg, mit ábrázolnak a helyrajzon és a térképen szintvonalakkal!
A domborzatformákat
C hasznos ásványokat
B folyókat
D erdőket
4. Mi a neve a világ legmagasabb hegycsúcsának?
A Hoverla
C Everest (Dzsomolungma)
B Himalája
D Kilimandzsáró
5. Nevezzétek meg a NEM külső folyamatot!
A szélmunka
C vízmunka
B vulkanizmus
D mállás
6. Mondjátok meg, mi a kontinens óceán alatti folytatása!
A kontinentális talapzat
C közép-óceáni hátság
B óceánmeder
D mélyvízi árok
7. Állapítsátok meg az összefüggést a kőzetek és eredetük közt!
1. agyag
A metamorf
2. bazalt
B magmás
C üledékes vegyi
3. gnejsz
D üledékes törmelékes
4. tőzeg
E üledékes szerves
8. Nevezzétek meg folytonosan haladva a Föld belső szerkezeti összetevőit,
a bolygó felszínétől kiindulva!
A mag
C földkéreg
B köpeny
D asztenoszféra
9. Nevezzétek meg folytonosan magasságuk növekedésének sorrendjében a
világ legnagyobb hegységeit, a legalacsonyabbtól kiindulva!
A Krími-hegység
C Kárpátok
B Andok
D Himalája
10. Milyen természeti jelenségek bizonyítják, hogy a földkéreg állandó moz
gásban van?
11. Mi a közös a víz és a szél munkájában?
12. Helyes-e az állítás, hogy a kontinentális földkéreg területe egybeesik a
kontinensek területével?
13. Melyik vulkán volt az, amelyik nemcsak fenyegető természeti jelenséget,
hanem i. sz. 79-ben ismert történelmi eseményt produkált! Határozzátok
meg a koordinátáit!
14. Hogyan változtatja meg az ember a domborzatot?
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FEJEZET
III
2. téma

ATMOSZFÉRA
29. §. AZ ATMOSZFÉRA SZERKEZETE

?

?

!

!

● Idézzétek fel a természetrajz órákról, miért nevezik a levegőt
természetes keveréknek!
● Milyen gázok találhatók a levegő összetételében?

!
?

AZ ATMOSZFÉRA A FÖLD LÉGBURKA.
Földünket több ezer kilométer vastag levegőréteg burkolja. Mi tulajdonképpen levegőóceán
fenekén élünk. Miért nem szóródik szét a levegő a világűrben? Mert visszatartja a Föld
nehézségi, azaz gravitációs ereje. Az atmoszféra vagy légkör a Földdel együtt – egységes
egészet képezve – forog (121. ábra).
Már tudjátok, hogy a légköri levegő gázok
elegye. Az összetételébe 20 különböző gáz
tartozik. Azonban az atmoszféra
e össztérfogatában nitrogénből (78%) és oxigénből (21%)
van a legtöbb. A többi gázra mindössze 1% jut
(122. ábra). A levegőnek a Föld minden részén
majdnem ilyen az összetétele 100 km magasságig. Ezenkívül a levegőben vízgőz és különböző szilárd szennyezőanyagok is vannak:
por, az erdőtüzekből és vulkánkitörésekből
származó hamu, jég- és tengerisó-kristályok,
korom.

?

121. ábra. A Föld burka

Nitrogén – 78%

≈ 0,5%

Oxigén – 21%

Argon – 0,96%
Szén-dioxid –
0,036%
Egyéb –
0,004%
122. ábra. A levegő összetétele
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Közel
19,5%

Közel
80%

Felső rétegek
Sztratoszféra

3 ezer
km

55 km
Troposzféra
18 km

123. ábra. A levegő tömegeloszlása az atmoszférába
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AZ ATMOSZFÉRA HATÁRAI. Az atmoszféra alsó határának a földfelszínt tekintik. Azonban a levegő behatol a kőzetek
pórusaiba és hasadékaiba is. Megtalálható a
vízben, talajban és szervezetekben egyaránt
Az atmoszférában a levegő egyenetlenül
oszlik el: a magassággal csökken a térfogata.
A levegő tömegének a nagyobb része (80%) a
18 km magasságig terjedő teret tölti ki, és
közel az egésze (99,5%) 55 km magasságig
található (123. ábra). A földfelszín közelében,
ahol nagy a gravitáció, a levegő sűrűbb és nehezebb. A magasság növekedésével egyre ritkább lesz. Ebből adódóan az atmoszférának
nincs egyértelmű felső határa. A felső határt
feltételesen 3 ezer méteren vonják meg. Ott
az atmoszféra fokozatosan a világűrbe megy
át.
AZ ATMOSZFÉRA SZERKEZETE. Hogyan vizsgálható az atmoszféra szerkezete,
amikor a levegő átlátszó és a részei kívülről
semmiben nem különböznek? Kiderült, hogy
a magassággal változik a sűrűség, a vízgőztartalom, a hőmérséklet és a levegő egyéb
jellemzői. E jegyek alapján az atmoszférában rétegeket különböztetnek meg: troposzférát, sztratoszférát, felső atmoszférarétegeket
(124. ábra).
A troposzféra az atmoszféra alsó, földfelszín fölötti rétege. A vastagsága a bolygó felszíne fölött különböző: a sarkok fölött
8 km, a közepes földrajzi szélességeken
11 km, az Egyenlítő fölött 18 km. A troposzféra a legsűrűbb réteg, benne összpontosul a levegő össztömegének 80%-a. A troposzférában
található szinte az összes vízgőz, melyből felhők, majd csapadék képződik. Ebből adódóan
a troposzférában alakul a Föld időjárása.
A sztratoszféra a troposzféra fölött található, 55 km magasságig. Ebben a rétegben a levegő nagyon ritka. Szinte nincsenek
benne szennyező részecskék és vízgőz. Ennek
folytán felhők sem képződnek. 20–30 km-es
magasságban koncentrálódik az ózon, amely
ózonréteget alkot. Az ózonréteg tartja vissza
a Napnak a földi élet egészére nézve káros
ultraibolya sugárzását.

Felső
atmoszférarétegek
55 km
Sztratoszféra
Ózonréteg
8–18 km
Troposzféra

124. ábra. Az atmoszféra szerkezete
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A felső atmoszférarétegekben a levegő
annyira ritka, hogy szinte nem vesz fel naphőt
és nem szórja a napfényt. Ezért az űrhajósok
az eget nem kéknek, hanem feketének látják.
Abban a rétegben egyszerre világít a Nap és
a csillagok. Az atmoszféra külső része alapvetően oxigénből, héliumból és hidrogénből áll.
Ezek az elemek képesek a gravitáció leküzdésére, és kiszöknek a világűrbe.
AZ ATMOSZFÉRA JELENTŐSÉGE. Atmoszféra nélkül nem létezhetne élet bolygónkon. Már tudjátok, hogy a levegő összetételében lévő oxigénnel lélegzik minden élőlény
a Földön. Csak egyetlen embernek a nap
24 órájában 11 ezer liter oxigénre van szüksége. Ez a mennyiség megfelel egy vasúti tartálykocsi térfogatának.
Az atmoszféra óvja a Földet attól, hogy napTáplálék nélkül az ember
pal a napsugárzástól túlságosan felmeleged5 hétig bírja, víz nélkül
jen, éjszaka pedig nagyon lehűljön. A légkört a
5 napig, levegő nélkül 5 percig
bolygónkat fedő láthatatlan takaróhoz szokták
hasonlítani.
Az átlátszó levegőburok „golyóálló mellényként” szolgál a Föld számára. A levegő védi
A Holdnak nincs atmoszféugyanis Földet a felületére hulló meteoritokrája, ezért a felszíne nappal
tól. Ezek többsége a légkörbe érve elég, és nem
+120 °C-ra is felmelegszik, míg éjéri el a bolygó felszínét. Ez a jelenség, amelyet
jel –160 °C-ra hűl le.
csillaghullásnak neveznek, tiszta égboltú nyári éjszakákon jól megfigyelhető.
AZ ATMOSZFÉRA VIZSGÁLATA. A Föld
atmoszféráját a meteorológia tudomány vizsgálja. Az atmoszféra állapotának és a benne rövid időn belül végbemenő változásoknak az ismerete nagyon fontos az emberek, de

A csodálatos ionoszféra
A felső atmoszférarétegeket 60-tól
1000 km magasságig ionoszférának nevezik. Mozgékony töltött részecskéket – ionokat – tartalmaz,
amelyek légköri gázokból keletkeznek a nap- és kozmikus sugarak
hatására. Az ionok képesek az
elektromos áram vezetésére, speciális körülmények között pedig világítanak is. Ennek a jelenségnek
köszönhető a sarki fény, azaz
az ionoszféra ritka gázainak a
fénylése a Föld sarkai
fölött.

a

a – meteorológiai mérőállomás;

b

b – meteorológiai
c – tudományos kutatóhajó
léggömb;
125. ábra. Az atmoszféra kutatása
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elsősorban azok számára, akik a légi és tengeri szállításban
vagy a mezőgazdaságban dolgoznak.
Az atmoszféra állapotát bolygónk legkülönbözőbb részein
meteorológiai mérőállomások ezrei követik figyelemmel
(125 a ábra). A meteorológusok naponta több alkalommal
elemzik a műszerek által rögzített adatokat. A nehezen
megközelíthető helyekre – magas hegyekbe, sivatagokba,
sarkvidékre – rádióirányítású automata meteorológiai
mérőállomásokat telepítenek. Az óceánokon lehorgonyzott úszó hidrometeorológiai állomásokat működtetnek.
Az atmoszférát tudományos kutatóhajókkal is vizsgálják
(125 c ábra).
A tudósok nemcsak a fölfelszín fölötti atmoszférarétegeket kutatják, hanem a nagy magasságban lévőket is.
Ehhez speciális eszközöket használnak. A légkört 40 km
magasságig megfelelő műszerekkel felszerelt meteorológiai
léggömbökkel és szondákkal vizsgálják (125. b ábra). Ezek
különböző magasságokban rögzítik a levegő hőmérsékletét,
nedvességtartalmát és mozgását. Nagyobb magasságba,
120 km-ig meteorológiai rakétákat lőnek fel. A távközlési és fotóeszközökkel felszerelt meteorológiai műholdak
900 km magasságból küldik a jelentéseket a Földre a felszíni
felhőzetről, hótakaróról, légszennyezettségről.

!

Meteorológiai műhold

Meteorológiai rakéta

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az atmoszféra a Föld levegőburka.
● A légköri levegő gázok elegye, amelyben a legfontosabb a nitrogén
és az oxigén.
● Az atmoszféra szerkezetében megkülönböztetnek troposzférát,
sztratoszférát és felső rétegeket.
● Az atmoszféra állapotát meteorológiai mérőállomások és műszaki
eszközök – meteorológiai szondák, rakéták és műholdak – segítségével vizsgálják.

?

!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. Mondjátok el, milyen az atmoszféra összetétele!
2. Miért nem szóródik szét a világűrben a légköri levegő?
3. Hasonlítsátok össze a troposzférát és az atmoszférát! Nevezzetek meg legalább három, köztük lévő különbséget!
4. Az űreszközök 900 km magasságban repülnek. Ekkor az atmoszféra milyen
rétegeiben tartózkodnak? Mondjátok el, milyen sajátosságaik vannak ezeknek
e
a rétegeknek!
5. Milyen jelentősége van az atmoszférának bolygónk számára?
6. Hogyan vizsgálják az atmoszférát?

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Tudjatok meg többet a meteorológiai szondákról: hogyan bocsátják fel őket? Milyen műszerekkel vannak felszerelve, és azok mit mérnek? Milyen magasságba
juthatnak fel a szondák? Hogyan továbbítják a jelentéseket a Földre?
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30. §. A
 LEVEGŐ
HŐMÉRSÉKLETÉNEK NAPI
JÁRÁSA

?

?

!

!

● Idézzétek fel, mi a fény és a meleg forrása a Földön!
● Hogyan melegszik az átlátszó levegő?

LEVEGŐ MELEGEDÉSE. A természetrajzórákról tud!Ajátok,
hogy az átlátszó levegő átereszti a napsugarakat a

földfelszínre. A sugarak felmelegítik a felszínt, s majd ettől melegszik fel a levegő, nem a napsugaraktól. Így minél
távolabb megyünk a földfelszíntől, annál hidegebb van. A
nagy magasságban szálló repülőgép fedélzetén kívül nagyon alacsony a hőmérséklet. A troposzféra felső határán
–56 °C-ig is lesüllyed.
Megállapították, hogy a magasság minden egyes kilométerével a levegő hőmérséklete 6 °C-kal csökken (126. ábra).
A hegycsúcsokon a felszín több naphőt kap, mint
e a hegyláb.
Azonban a magasság növekedésével a hő gyorsabban szóródik. Ezért hegymászás közben érzékelhető, hogy a levegő
hőmérséklete fokozatosan csökken. Ebből adódik, hogy a
magas hegyek csúcsait hó fedi.
A LÉGHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE. Mindenki tudja, hogy
a levegő hőmérsékletét hőmérővel mérik. Azonban nem
szabad elfelejteni, hogy a helytelenül használt, rossz helyre, például napra tett hőmérő nem a levegő hőmérsékletét
mutatja, hanem az eszközét. A meteorológiai állomásokon
a hőmérőket a pontos adatok rögzítése érdekében speciális

?

?

Hőmérő

Hőmérőház

Repülés a felhők fölött
Két angol 1862-ben léggömbbel
való repülést hajtott végre. Amikor
3 km magasság fölé emelkedtek,
reszketni kezdtek a hidegtől. Amikor eltűntek a felhők és megjelent
a nap, még hidegebb lett. 5 km
magasságban megfagyott a víz. A
férfiak légzése nehézzé vált, zúgott
a fülük és erősen vert a szívük. Így
hat a szervezetre a ritka levegő.
8 km magasan az egyik utazó elvesztette az eszméletét. 11 km magasságban –24 °C-ot mértek (a Földön eközben zöldellt a fű, virágok
pompáztak). A bátor felfedezők
élete veszélybe került.
Ezért azonnal leereszkedtek a Földre.
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126. ábra. A levegő hőmérsékletének változása a
magasságtól függően
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fülkében, hőmérőházban helyezik el. Ennek az
oldalai rácsosak. Így a levegő szabadon áramolhat át rajtuk, ugyanakkor védik a hőmérőt
a közvetlenül beeső napsugaraktól. A fülkét
2 m magasságban helyezik el. A hőmérő adatait
3 óránként rögzítik.
NAPI HŐMÉRSÉKLETJÁRÁS. A napsugarak a nap folyamán nem egyenletesen melegítik Földet (128. ábra). Délben, amikor a
nap legmagasabban van a látóhatár fölött, a
földfelszín a legerősebben melegszik. Azonban
a legmagasabb hőmérsékletet mégsem délben,
12 órakor mérik, hanem két-három órával később, 14–15 órakor. Ez azzal magyarázható,
hogy a felszínnek időre van szüksége ahhoz,
hogy átadja a hőt a levegőnek. Délután annak
ellenére, hogy a Nap lefelé megy, a levegő még
két órán át tovább kapja a hőt a felhevült felszíntől. Ezt követően a felszín fokozatosan hűlni kezd, s ennek megfelelően csökken a levegő
hőmérséklete is. A napi hőmérséklet általában
napkelte előtt a legalacsonyabb. Igaz, a napi
hőmérsékletjárás egyes napokon ettől eltérhet.
Vagyis a levegő napi hőmérsékletváltozásait
a felszín megvilágítottsága okozza a Föld saját
tengelye körüli forgásának következményeként.
Szemléletesebb képet nyújtanak a léghőmérséklet változásairól a napi hőmérsékletjárást
szemléltető grafikonok (127. ábra).

óra

127. ábra. Napi hőmérsékletjárás

128. ábra. A földfelszín melegedésének függése a napsugarak beesési szögétől
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óra

129. ábra. A léghőmérséklet-ingadozás
napi amplitúdójának meghatározása

!
!
?

A LÉGHŐMÉRSÉKLET INGADOZÁSÁNAK AMPLITÚDÓJA. A levegő
legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete közötti különbséget a hőmérséklet-ingadozás amplitúdójának nevezik
(A). Megkülönböztetnek napi, havi és évi
amplitúdót.
Ha például a levegő legmagasabb hőmérséklete a nap folyamán +25 °C, a legalacsonyabb pedig +9 °C, akkor az ingadozás amplitúdója 16 °C lesz (25 – 16) = 16)
(129. ábra). A napi hőmérséklet-ingadozás
amplitúdójára kihatással van a földfelszín
jellege. Például az óceánok vízfelszíne fölött az amplitúdó 1–2 °C, a sztyeppék felszíne fölött 15–0 °C, míg a sivatagokban
eléri a 30 °C-ot.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A levegő a földfelszíntől melegszik; a levegő hőmérséklete a magasság növekedésével kilométerenként 6 °C-kal csökken.
● A levegő hőmérséklete a nap folyamán a földfelszín megvilágítottságának változásai miatt ingadozik (nappal és éjszaka váltakozása).
● A hőmérséklet-ingadozás amplitúdója a levegő legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletének a különbsége.

?
!

?

?

?

!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. A levegő hőmérséklete a földfelszín fölött közvetlenül +17 °C. Határozzátok
meg a 10 km magasságban szálló repülőgép fedélzetén kívüli hőmérsékletet!
e
2. Miért helyezik a hőmérőt a meteorológiai mérőállomásokon speciális fülkébe?
3. Mondjátok el, hogyan változik a levegő hőmérséglete a nap folyamán!
4. Számítsátok ki a léghőmérséklet-ingadozás napi amplitúdóját a következő adae
tok alapján (°C): –1, 0, +4, +5, +3, –2!
—————————————————————
5. Gondolkodjatok el azon, miért nem délben mérhető a legmagasabb napi hőmérséklet, amikor a legmagasabb a Nap állása a horizont fölött!

?

?

e lásd a 133., 141. oldalakon!)
5. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Eleje. Folytatását
Téma: Feladatok megoldása a léghőmérséklet magasságtól való
függésével kapcsolatban.
1. A levegő hőmérséklete a földfelszín fölött +25 °C. Határozzátok meg a levegő
hőmérsékletét az 1500 m magas hegy tetején!
2. A hegy tetején lévő meteorológiai mérőállomáson a hőmérő +16 °C-°t mutat.
Ugyanekkor a hegy lábánál a léghőmérséklet +23,2 °C. Számítsátok ki a hegy
relatív magasságát!
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31. §. A
 LÉGHŐMÉRSÉKLET ÉVES
JÁRÁSA

!

● Idézzétek fel, mi a következménye a Föld Nap körüli keringésének!
● Milyen összefüggés van a Nap látóhatár fölötti magassága és
a földfelszínre jutó hőmennyiség között?

A NAP LÁTÓHATÁR FÖLÖTTI MAGASSÁGÁNAK
VÁLTOZÁSA AZ ÉV FOLYAMÁN. A Nap horizont fölötti
magasságától függ a napsugarak beesési szöge. Napsugarak földfelszínre való beesésének a szögétől függ a levegő
hőmérséklete. Annak megértése érdekében, hogy az év folyamán a Nap miért van délben különböző magasságokon a
horizont fölött, idézzétek fel a Föld Nap körüli mozgásának
a sajátosságait!
A gnómon déli árnyékhosszának megfigyelése során bizonyára észrevettétek, hogy szep-e Ukrajna területén a
Nap legnagyobb magastembertől decemberig az árnyék megnyúlt.
sága délben 61–69° (június 22.), a
Ugyanakkor december végétől az árnyék ellegkisebb 14–22° (december 22.).
kezd rövidülni. Tehát a gnómon árnyékhosszának a változása azt bizonyítja, hogy a Nap az
év folyamán délidőben különböző magasságokon található.
A LÉGHŐMÉRSÉKLET JÁRÁSÁNAK FÜGGÉSE A
NAP HORIZONT FÖLÖTTI MAGASSÁGÁTÓL. Minél
rövidebb az árnyék, annál magasabban van a Nap a horizont
fölött, és annál nagyobb a földfelszínt érő napsugarak beesési szöge, tehát annál több hőt kap a földfelszín, következésképpen magasabb lesz a levegő hőmérséklete is (130. ábra).
Ekkor beköszönt a nyár. Minél alacsonyabban található a
Nap a horizont fölött, annál kisebb sugarainak a beesési
szöge, és annál kevesebb hőt kap a földfelszín, így csökken
a levegő hőmérséklete is. Ekkor beköszönt a tél.
A Nap horizont fölötti legmagasabb déli állása az északi
féltekén júniusra esik. Az északi félteke égboltján a Nap
legalacsonyabban decemberben van.

?

?

Június

Március
Szeptember

December

Gnómon

69 °

40 °

Árnyék

14°

130. ábra. A Nap horizont fölötti déli magasságának évszakonkénti változása
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Február

Látható, hogy a földfelszín az év folyamán
nem egyenletesen melegszik. Ezért az év során
           A Földön a levegő rekordváltozik a levegő hőmérsékletes is. A hőmérmagasságú hőmérsékletét,
séklet éves változásainak megfigyelése mu+58 °C-ot az észak-afrikai Tripoli
tatja, hogy Ukrajna területén, mint az északi
városban mérték. A legalacso
féltekén mindenütt, a legmagasabb havi átlagnyabb, –89,2 °C-os léghőmérsékhőmérsékletet júliusban, a legalacsonyabbat
letet a Déli-sark Vosztok nevű kujanuárban mérik. Nyáron a legmagasabb a
tatóállomásán regisztrálták.
Nap horizont fölötti délidei állása. Ebben az
időszakban a leghosszabbak a nappalok, a földfelszín hos�szabb ideig melegszik, ezért a levegő hőmérséklete a legmagasabb értékeket mutatja. Télen pont fordítva van.
A LEVEGŐ ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEI. A napi, havi
vagy éves hőmérsékletváltozások megfigyelésével megállapíthatók a legmagasabb (maximális) és legalacsonyabb (minimális) hőmérsékletek. A különböző napok, hónapok, évek
hőmérsékleteinek összehasonlítása végett meghatározzák a
napi, havi és éves átlaghőmérsékletet. Ezeket az értékeket
számtani középként számolt átlagként adják meg.
Például a napi átlaghőmérséklet kiszámításához meg
kell határozni a nap során rögzített hőmérsékletek összegét,
és ezt el kell osztani a mérések számával. Ha megfigyelés
során voltak negatív és pozitív értékű hőmérsékletek, akkor
külön kell számolni a pozitív és a negatív átlaghőmérsékletet. Ezután a nagyobb összegből ki kell vonni a kisebbet, és
a különbséget el kell osztani a mérések számával. A kapott
131. ábra.
szám elé az osztandó jelét kell tenni.
A hőmérséklet
A havi átlaghőmérsékletet a napi átlaghőmérsékletek
éves járásának
összegének
a hónap napszámával való osztásával számítják
görbéje és az éves
hőmérséklet-ingadozás ki. A havi átlaghőmérsékletek alapján számítják ki a léghőmérséklet éves járását. Ebből megállapítható, hogy melyik
amplitúdójának
hónap volt a legmelegebb, és melyik a leghidegebb. Az éves
meghatározása

!

?
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átlaghőmérsékletet a havi középhőmérsékletek összegének
az év hónapszámával való osztásával határozzák meg.
Az éves léghőmérséklet-ingadozás amplitúdója elsősorban
a hely földrajzi szélességétől függ: az Egyenlítő közelében
kisebb (1 °C), a közepes földrajzi szélességeken növekszik
(28 °C Kijev földrajzi szélességén). Ugyanazon a földrajzi
szélességen az éves amplitúdó az óceántól való távolság növekedésének mértékében nő.

!●

JEGYEZZÉTEK MEG!
A léghőmérséklet éves járása a Nap állásának horizont fölötti magasságától és a nappal, valamint az éjjel hosszával kapcsolatos.
● A havi átlaghőmérsékletet a napi átlaghőmérsékletek összegének
a hónap napszámával való osztásával számítják ki, az éves átlaghőmérsékletet a havi középhőmérsékletek összegének az év hónapszámával való osztásával határozzák meg.

?
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?
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. Hogyan változik a levegő hőmérséklete azeév folyamán a lakóhelyeteken?
2. Miért függ a léghőmérséklet éves járása a Nap állásának horizont fölötti magasságától?
—————————————————————
3. Gondolkodjatok el azon, hogy szabályozható-e a levegő hőmérséklete házi
körülmények között! Milyen módszerekkel e
lehet ezt megtenni? Hogy nevezik
a szobahőmérsékletet szabályozó készülékeket?

?

?
?

e lásd a 137. és 145. oldalakon!)
6. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Eleje. Folytatását
Téma: A léghőmérséklet-változás grafikonjának elkészítése.
1. Készítsétek el az éves hőmérsékletjárás grafikonját a saját megfigyeléseitek
vagy a 4. táblázat alapján!
A levegő átlaghőmérsékletei Kijevben (0 °C)
Havi középhőmérséklet (hónaponként)
Jan. Febr. Márc. Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug. Szept. Okt.
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Éves átlag
Nov. Dec.
1

4. táblázat

Éves
amplitúdó

-3

2. Az időjárásnaptáratokat használva állapítsátok meg, a hónap során mikor volt
a legmagasabb, mikor kezdett csökkenni, és mikor volt a legalacsonyabb a
levegő hőmérséglete! Számítsátok ki a havi középhőmérsékletet és a léghőmérséklet-ingadozás havi amplitúdóját!
3. A gnómon árnyékhosszának megfigyelése során határozzátok meg minden
hónap középhőmérsékletét is! Számításaitok eredményeit írjátok be a táblázatba! Vessétek össze a kapott eredményeket, és vonjatok le következtetést
azzal kapcsolatban, hogy miként függ a levegő hőmérséklete a Nap horizont
fölötti állásának magasságától!
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32. §. A
 FÖLD MEGVILÁGÍTOTTSÁGA
ÉS HŐMÉRSÉKLETI ÖVEI

?

?

!

!

!

● Idézzétek fel, hogyan függ a napsugarak földfelszínre való beesésének szögétől a levegő hőmérséklete!
● Miért változik a levegő hőmérséklete az Egyenlítőtől a sarkok
(pólusok) felé haladva?

A glóbuszon látható, hogy a Föld tengelye megdőlt. A Nap
körüli keringése során a Föld tengely és pályasík közötti
66,5°-os hajlásszöge nem változik. Ennek következtében a
Föld hol az északi, hol a déli féltekéjével fordul jobban a Nap
felé. Ezáltal hol az egyik, hol a másik félteke van erősebben
megvilágítva és melegszik jobban (133. ábra).
Északi-sark
A FÖLD FELÜLETÉNEK MEGVILÁGÍTÁ66,5°
SA ÉS MELEGEDÉSE AZ ÉV FOLYAMÁN.
Már tudjátok, hogy a gömb alakú Föld felszínén
a napfény és a hő nem egyenletesen
e oszlik el.
Ez azzal magyarázható, hogy a napsugarak beesési szöge a különböző földrajzi szélességeken
90°
nem egyforma (132. ábra).
Egyen
Napsugarak
lítő
Amikor a Föld északi féltekéjével fordul a
Nap felé, akkor ez a félteke van jobban megvilágítva és melegszik erősebben. A nappalok
ott hosszabbak, mint az éjszakák. Beköszönt
a meleg évszak, a nyár. A sarkon és a sarkDéli-sark
vidéken a Nap egész nap süt, nem bukik le
132. ábra. A napsugarak beesési
a látóhatár alá (nincs éjszaka). Ezt a jelensészögének változása a földrajzi
get sarki nappalnak nevezzük. A sarkon ez
szélességtől függően
180 napig (fél évig) tart. Azonban minél jobban

?

?

Tavasz

Március 21

December 22

Június 22
Nyári
napforduló
napja

Tél

Nyár

Szeptember 23

Ősz

133. ábra. A Föld Nap körüli éves keringése
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távolodunk déli irányban, annál jobban rövidül a
sarki nappal hossza, az é. sz. 66,5°-án egy napig
tart. Ezt a szélességi kört északi sarkkörnek
nevezzük. Ettől a vonaltól délre a Nap lemegy a
horizont alá, a nappalok és éjszakák a számunkra megszokott módon váltakoznak. Június 22-én a
napsugarak az é. sz. 23,5°-os körén derékszögben
(90°) esnek be. Az évnek ez a leghosszabb nappala
és legrövidebb éjszakája. Az é. sz. 23,5°-os körét
Ráktérítőnek, június 22-ét pedig a nyári napfordulónak nevezzük (az északi féltekén).
Ezalatt a déli félteke el van fordulva a Naptól,
ezért gyengébb a megvilágítása és kevesebb hőt
kap. Tél van rajta. A Déli-sarkra és vidékére a nap
folyamán egyáltalán nem jutnak el a napsugarak.
A Nap nem jön fel a látóhatár mögül, és nincs
nappal. Ezt a jelenséget sarki éjszakának nevezik. A póluson 180 napig tart, és minél északabbra
haladunk, annál rövidebb. A d. sz. 66,5°-án egy
napig tart. Ezt a szélességi kört déli sarkkörnek
nevezzük. Tőle északra a Nap már megjelenik a
horizonton, és a nappalok minden nap váltakoznak
az éjszakákkal. Június 22-e, amikor az év legrövidebb nappala van, a déli félteke számára a téli
napforduló napja.
Három hónap múlva, szeptember 23-án a Föld
olyan helyzetet foglal el a Naphoz viszonyítva, amikor a napsugarak egyformán világítják meg az
északi és a déli féltekét. A napsugarak az Egyenlítőn derékszögben esnek be. A nappal az egész
Földön egyenlő az éjszakával (12 óra). Ez az őszi
napéjegyenlőség napja.
További három hónap múlva, december 22-én a
déli félteke fordul a Nap felé. Ott beköszönt a nyár.
Ezen a napon leghosszabb a nappal és legrövidebb
az éjszaka. A déli sarkvidéken beáll a sarki nappal. A Nap sugarai derékszögben esnek be a d. sz.
23,5°-os körén. Ekkor az északi féltekén beköszönt
a tél, és december 22-én van a legrövidebb nappal és leghosszabb éjszaka. A d. sz. 23,5°-os körét
Baktérítőnek nevezik, december 22. pedig a téli
napforduló napja (az északi félteke számára).
Három hónappal később, március 21-én mindkét
féltekét ismét egyformán világítja meg a Nap, és
egyenlő a nappal és éjszaka hossza. A napsugarak
derékszögben esnek be az Egyenlítőn. Ezt a napot
tavaszi napéjegyenlőségnek nevezik.

Zenit
Horizont

22.06
12 óra

D
21.03/23.09
12 óra
D

D
24 óra
D

é. sz. 90°

Északi-sark

22.06
12 óra
21.03/23.09
12 óra

K

22.12
D 12 óra

É
Ny

é. sz. 66,5°

Északi sarkkör
22.06
12 óra

21.03/23.09
12 óra
22.12
12 óra

K

É

D
Ny

é. sz. 45°

22.06
12 óra

21.03/23.09
12 óra
22.12
12 óra

K
É

D

Térítő
22.06
12 óra

Ny

é. sz. 23,5°

21.03/23.09
12 óra

22.12
12 óra

K
D

É

Egyenlítő

Ny

0°

134. ábra.
A Nap látható napi horizont
fölötti mozgása különböző
földrajzi szélességeken
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UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Az izoterma szó a
görög izo – azonos,
egyforma, terma –
meleg, hő szavakból
ered

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Egyenlítői öv – a
földfelszínnek
az
Egyenlítő két oldalán lévő sávja,
térítői öv – a földfelszínnek a térítők
két oldalán található
sávja, a mérsékelt
égövek körülbelül a
térítők és a sarkkörök között terülnek
el, sarki övek – a
sarkkörök térsége.
135. ábra.
A hőmérsékleti
övek térképe

A FÖLD HŐMÉRSÉKLETI ÖVEI. A térítők és sarki szélességek vonalai a földfelszín megvilágítási foka szerinti övezetek határai. A megvilágítottság övezetei határozzák meg a
hőmérsékleti öveket. Ezeket azért nevezik hőmérsékleti öveknek, mert a Naptól kapott hő mennyiségében különböznek
egymástól. A hőmérsékleti övek léghőmérsékleti megoszlástól
függő kiterjedését jól mutatják az izotermák. Az izotermák
a térképen az azonos hőmérsékletű helyeket összekötő vonalak (135. ábra).
A forró égöv az Egyenlítő két oldalán, a Ráktérítő és a
Baktérítő között terül el. Mindkét oldalról +20 °C-os izoterma
határolja. Ebben az övezetben kapja a földfelszín a legtöbb
naphőt. Évente kétszer, december 22-én és június 22-én délben a napsugarak majdnem derékszögben (90°-os szögben) esnek a földfelszínre. A levegő a felszíntől nagyon felmelegszik.
Ezért ebben az övezetben egész évben forróság van.
A mérsékelt égöv – mind az északi, mind a déli – a
forró égövvel határos. Mindkét féltekén a sarkkör és a térítők között húzódik. A napsugarak kissé ferde szögben esnek a földfelszínre. Északi irányba távolodva a napsugarak
beesési szögének nagysága csökken. Ennek következtében a
Nap kevésbé melegíti a földfelszínt. Így a levegő is kisebb
mértékben melegszik fel. Érthető tehát, hogy a mérsékelt
égöv miért hűvösebb a forrónál. Ebben az övben a Nap soha
nincs a zeniten. Világosan elkülönülnek egymástól az évszakok: a tél, tavasz, nyár és ősz. Minél közelebb van a hely a
térítőkhöz, annál hosszabb és melegebb a nyár. A mérsékelt
égöveket a sarkoktól a legmelegebb hónap +10 °C-os hőmérsékletű izotermája választja el.
A hideg égövek mindkét féltekén a legmelegebb hónap
+10 °C-os és 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű izotermák
között terülnek el. Télen a Nap hónapokig nem jelenik meg
a látóhatár fölött. Nyáron ugyan hónapokig nem bukik le a
látóhatár alá, ám nagyon alacsony a horizont fölötti állása.

kör
Északi sark

Ottawa
New-York

66,5°

Kijev

Párizs
Algír

Kairó

Delhi

Ráktérítő

Mexikóváros

23,5°

Egyenlítő

Singapore
Brazíliaváros

Bak térí

Fokváros

Örök fagy övezete
Hideg égöv
Mérsékelt égöv
Forró égöv
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A sugarai szinte elsiklanak a földfelület fölött,
A szlávok napistene
ezért csak gyengén melegítik fel. A felszín nem
Az ősszlávok a fény és a Nap istemelegíti, hanem inkább hűti a levegőt. Ezért a
nét Dazsbognak nevezték. Az ősi
levegő hőmérséklete alacsony. A telek hidegek
mítosz szerint az égbolton három
és kemények, a nyár rövid és hűvös.
naptestvére – Jarilo, a tavaszi nap
Az örök fagy övezetét mindkét féltekén
éjegyenlőség, Szemijarilo, a nyári
minden hónap 0 °C-nál alacsonyabb hőmérséknapforduló istene és Koljada, a téli
letű izotermája övezi. Ez az örök fagy és hó
napforduló istene – kíséri.
birodalma.
Az ifjú Nap születésnapjának a téli
Látható, hogy minden hely megvilágítottsánapforduló napját tekintették.
gát és melegedését az határozza meg, hogy milyen hőmérsékleti övben, azaz milyen földrajzi
szélességen található. Minél közelebb van az
Egyenlítőhöz, annál nagyobb a napsugarak felszíni beesési szöge, annál jobban melegszik a
felszín, annál magasabb a levegő hőmérséklete. És fordítva,
az Egyenlítőtől a sarkok felé történő távolodás mértékében
csökken a napsugarak beesési szöge és a levegő hőmérséklete.
Tudni kell, hogy a térítők és a sarkkörök vonalai mint a
hőmérsékleti övek határai feltételesek, mivel a valóságban a
levegő hőmérséklete más tényezőktől is függ.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!
● Az év folyamán két napfordulót különböztetnek meg: a télit (december 22.) és a nyárit (június 22.) (az északi félteke számára, a
déli félteke esetében fordítva).
● A sarkkörök az é. sz. 66,5°-os körén és a d. sz. 66,5°-os körén futnak, és azokat az északi és déli területeket határolják, ahol sarki
nappalok és éjszakák fordulnak elő.
● A térítők az é. sz. 23,5°-os és a d. sz. 23,5°-os körei, amelyek fölött
évente egy alkalommal a Nap délidőben a zeniten van.
● A hőmérsékleti övek meghatározott léghőmérsékletű övek, amelyek
a hőmennyiséget illetően különböznekeegymástól; a Földön hét van
belőlük: forró, két mérsékelt, két hideg, és az örök fagy két övezete.

?

?

!

!

?

?
!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Keressétek meg a térképen, hogy milyen égövekben (135. ábra) fekszik Szingapúr és Párizs! Melyik városban magasabb az évi középhőmérséklet?
2. Miért csökken az évi középhőmérséklet az Egyenlítőtől a sarkok felé?
3. Milyen égövben található Ukrajna területe?
—————————————————————
e fordul a Föld a Nap felé, amikor
e
4. Gondolkodjatok el azon, melyik féltekéjével
Ukrajnában december 22-i napforduló van!

?

?

?

CSAPATMUNKA

e

A 135. ábra felhasználásával soroljátok fel azokat az égöveket, amelyekben a
következő kontinensek találhatók: 1. csoport – Afrika; 2. csoport – Észak-Amerika;
3. csoport – Eurázsia!
Hogyan változik rajtuk a levegő hőmérséklete?
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33. §. LÉGNYOMÁS

?

?

● Idézzétek fel a természetrajzból, hogy mi okozza a felszálló
és leszálló légmozgásokat!

A LÉGNYOMÁS KIALAKULÁSA. A levegő láthatatlan
és könnyű. Ugyanakkor, mint minden egyéb anyagnak, tömege és súlya van. Ennek következtében nyomást gyakorol
a földfelszínre és az azon található testekre. Ezt a nyomást
az atmoszféra – földfelszíntől a legfelsőbb hatá
		
A tenger felszíne fölött 1 m3
ráig terjedő – magasságával egyenlő levegőosz		
levegő súlya (+4 °C-on)
lop súlya határozza meg. Megállapították, hogy
1 kg 300 g, 12 km magasságban
az ilyen levegőoszlop a felszín minden 1 cm2-ére
csak 310 g, míg 40 km magasan
1 kg 33 g súllyal nehezedik (ennek megfelemindössze 4 g.
lően az 1 m2-re jutó nyomás több mint 10 t)
(136. ábra). Vagyis a légnyomás az az erő,
e
amellyel a levegő a földfelszín egységnyi
terü2
letére
és
a
rajta
található
valamennyi
tárgyra
A földfelszín 1 m -ére
és testre nehezedik.
nehezedő levegőoszlop
Az ember testfelülete átlagosan 1,5 m2. Entömege 10 t
nek megfelelően a levegő 15 t nyomással nehezedik rá. Az ilyen mértékű nyomás minden
élőlényt szétlapíthatna. Miért nem történik ez?
Azért, mert az emberi szervezetben belső nyomás van, amely megegyezik a légköri nyomással. Ha ez az egyensúly zavart szenved, akkor
az ember rosszul érzi magát.
A LÉGNYOMÁS MÉRÉSE. A légköri nyo136. ábra. A levegőoszlop nyomása
mást speciális készülékkel, barométerrel mérik.
A meteorológiai mérőállomásokon higany
barométert alkalmaznak. Fő része egy 1 m hosszú, egyik
végén beforrasztott üvegcső. Higanyt – cseppfolyós nehézfémet – töltenek bele. Nyitott végével a csövet egy ugyancsak
higannyal telt edénybe süllyesztik. Ekkor a higany a csőből
csak bizonyos szintig folyik ki. Miért nem ömlik ki teljesen? Azért, mert a levegő nyomást gyakorol az edényben lévő
higanyra, és nem engedi, hogy az kifolyjon a csőből. Amikor
csökken a légnyomás, a higanyoszlop a csőben lejjebb ereszkedik, és fordítva. A beskálázott csőben lévő higanyoszlop
magassága szerint állapítják meg a légköri nyomás nagyságát milliméterekben.
A 45°-os földrajzi szélességen, tengerszinten és +4 °C-os
léghőmérsékleten a légnyomás hatására a higany 760 mm
magasra emelkedik az üvegcsőben. Ezt a légköri nyomást
normális légnyomásnak nevezzük. Ha a higanyoszlop a
csőben magasabb 760 mm-nél, akkor magas légnyomásról,
ha alacsonyabb, akkor alacsony légnyomásról beszélünk.
Higany barométer

!

!

!

?

?

Légnyomás

ції
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Vagyis a teljes atmoszféra levegőoszlopának nyomását a 760
mm magas higanyoszlop súlya egyenlíti ki.
Kirándulások és expedíciók alkalmával egyszerűbb és
könnyebben kezelhető eszközzel, aneroid barométerrel mérik
a légnyomást. Ebben nincs higany. Fő része egy rugalmas
falú fémdoboz, amelyből ki van szivattyúzva a levegő. Ez
nagyon érzékennyé teszi a külső nyomás változásaira. Nyomásnövekedés esetén összenyomódik, nyomáscsökkenéskor
kitágul. Ezeket az ingadozásokat egy speciális mechanizmus
mutatónak közvetíti, amely skálán jelzi a légnyomás értékét
higanymilliméterben (Hgmm).
A LÉGNYOMÁS FÜGGÉSE A MAGASSÁGTÓL. A légnyomás a tengerszint fölötti magasságtól függ. Minél nagyobb valamely hely tengerszint fölötti magassága, annál
alacsonyabb a felszínén a légnyomás. Ez azért csökken, mert
a magasságnövekedéssel csökken a földfelszínre nehezedő levegőoszlop hossza. A magassággal együtt azért is csökken a
légnyomás, mert csökken magának a levegőnek a sűrűsége.
5 km magasságban a légnyomás a fele a tengerszinten mért
normális légnyomásnak. A troposzféra alsó rétegeiben való
emelkedéskor 100 m-enként a légnyomás mintegy 10 Hgmmrel csökken. A troposzféra felső rétegeiben a csökkenés üteme
jóval kisebb (137. ábra).
Tehát minden egyes hely számára meghatározott normális légnyomásérték jellemző: a tengerszinten 760 Hgmm, a
Nyomás
Hgmm Magasság,
m
1 000
900
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700
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Tengerszint

Aneroid barométer
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Aneroid – ógörögül
folyadékmentest jelent.

A légnyomás emberi szervezet
re gyakorolt hatása
Az ember már 3000 méteres magasságban rosszul érzi magát.
Kezdenek jelentkezni nála a hegyi betegség tünetei: gyengeség,
légszomj, szédülés, rosszullét.
4000 m fölött orrvérzés következhet be a véredények megrepedése
következtében.
Eszméletvesztés
is beállhat. Ennek oka az, hogy a
magasság növekedésével ritkul a
levegő, csökken az oxigéntartalma
és nyomása. Az emberi szervezet
nincs felkészülve az ilyen körülményekre. Ezért a repülőgépek pilótafülkéje és utastere hermetikusan
szigetelt. Mesterségesen olyan légnyomást tartanak fenn bennük,
mint amilyen közvetlenül
a földfelszínen van.

137. ábra. A légnyomás változása a magasságtól
függően
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Hideg levegő
Nehéz

Meleg levegő
Könnyű

Leszálló légmozgás

Felszálló légmozgás

Magas nyomás

Alacsony nyomás

138. ábra. A légnyomás függése a léghőmérséklettől

hegyekben – a magasságtól függően – alacsonyabb. Például a
tengerszintnél 140–200 m-rel magasabban elterülő Kijevben
a 746 Hgmm átlagos légnyomás számít normálisnak.
Ismerve a légnyomás változásainak sajátosságait, kiszámítható a hely abszolút és relatív magassága. Létezik olyan
speciális barométer, amelyen a légnyomásértékek skálája
mellett magassági skála is van.
A LÉGNYOMÁS FÜGGÉSE A LÉGHŐMÉRSÉKLETMagasságmérő
TŐL. A légnyomás függ a levegő hőmérsékletétől. Melegítéskor nő a levegő térfogata, csökken a sűrűsége, könnyebbé
válik. Ennek következtében csökken a légnyomás. A levegő
lehűlésével fordított jelenségek mennek végbe. Vagyis a levegő hőmérsékletének változásával együtt változik annak
nyomása is (138. ábra).
A nap folyamán a légnyomás kétszer – reggel és este –
nő, kétszer – délután és éjfél után – pedig csökken. Télen,
amikor a levegő hideg és nehéz, a nyomás magasabb, mint
nyáron, amikor melegebb és könnyebb.
A nyomás változásai alapján előre jelezhető az időjárás. A légnyomás csökkenése
Északi-sark
csapadékot, a növekedése száraz időjárást
Magas nyomású öv
jelez. A légnyomásváltozás kihatással van
Alacsony nyomású öv
az emberek közérzetére.
A LÉGNYOMÁS ELOSZLÁSA A FÖLMagas nyomású öv
DÖN. A légnyomás, a hőmérséklethez haAlacsony nyomású öv
sonlóan, övezetesen oszlik meg a Földön.
Egyenlítő
Megkülönböztetünk alacsony és magas légMagas nyomású öv
nyomású öveket. A képződésük a levegő melegedésével és mozgásával kapcsolatos.
Alacsony nyomású öv
Az Egyenlítő fölött a levegő jól melegMagas nyomású öv
szik. Ettől kiterjed, csökken a sűrűsége és
könnyebbé válik. A könnyebb levegő felfelé
Déli-sark
száll. A levegő felszálló mozgása jön létre.
139. ábra. Légnyomásövezetek
Ezért földfelszín közelében az év folyamán
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alacsony nyomású öv jön létre. A sarkokon, ahol a hőmérséklet egész évben alacsony, a levegő lehűl, sűrűbbé és
nehezebbé válik. Ennek következtében a sarkoknál magas
nyomású övek jöttek létre. Az Egyenlítőn felszálló levegő a sarkok felé terjed. Azonban még mielőtt azokat elérné, a magasban lehűl, nehezebbé válik és mindkét félteke
30–35°-os földrajzi szélességén leszáll. Itt magas nyomású övek képződnek. Mindkét félteke mérsékelt égövének
60–70°-os földrajzi szélességén alacsony nyomású övek
alakulnak ki (139. ábra).
Tehát a légnyomás a hő és a léghőmérséklet Földön való
eloszlásától függ, amikor a felszálló és leszálló légmozgást a
földfelszín egyenetlen melegedése idézi elő.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A légnyomás az az erő, amellyel a levegő a földfelszín egységnyi
területére és a rajta található valamennyi tárgyra és testre nehezedik.
● Normálisnak a 760 Hgmm légnyomást tekintik.
● Emelkedés közben 100 méretenként 10 Hgmm-rel csökken a légnyomás.
● A Földön törvényszerűen hét légnyomásöv váltakozik: alacsony
nyomású öv az Egyenlítőn, két magas nyomású öv a térítők közelében, két alacsony nyomású öv a mérsékelt szélességeken, két
magas nyomású öv a féltekék sarki övezetében.

?

!

?

e

?
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Miért csökken a légnyomás a magasságnövekedéssel?
2. Milyen eszközökkel mérik a légnyomást?
3. Miért változik a nyomás a nap (év)efolyamán ugyanazon a helyen? Hogyan hat
erre a levegő hőmérsékletének változása?
4. Hogyan oszlik el a légnyomás a Földön?
5. Határozzátok meg a hegy relatív magasságát,
ha a lábánál a barométer
e
720 Hgmm-t, a csúcsán 520 Hgmm-t mutat!
—————————————————————
6. Idézzétek fel, milyen a lakóhelyetek abszolút magassága! Számítsátok ki a
vidéketek számára normálisnak tekinthető légnyomás értékét!

?

?

e lásd a 122. oldalon!)
5. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét
Téma: A magasságtól függő légnyomásváltozás kiszámítása.
3. A légnyomás értéke a földfelszín fölött 730 Hgmm. Határozzátok meg, hogyan
változik meg, ha felkapaszkodtok egy 2000 méter magas hegyre!
4. A krími Artekben üdülő gyerekek elhatározták, hogy megmásszák az Ajudag-hegyet. Határozzátok meg ennek a hegynek a magasságát, ha a lábánál
a barométer 740 Hgmm-t, a tetején pedig 683 Hgmm-t mutat!
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34. §. SZÉL

?

?

● Idézzétek fel a természetrajzból, hogy egyenletesen melegítik-e fel a napsugarak a szárazföld és az óceán felszínét!
● Hogyan jön létre a tengeri és a parti szél?

!

!

SZÉL KELETKEZÉSE. A levegő ugyan láthatatlan, a
!Amozgását
– a szelet – mindig érzékeljük. A szél keletkezése

mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a földfelszín különböző részei fölött különböző légnyomású övezetek jönnek létre.
Ha a légnyomás egy helyen csökken vagy megnő, a levegő
a magasabb nyomású helyről azonnal elkezd az alacsonyabb
nyomású hely felé áramolni. A légnyomás egyensúlya annak
köszönhetően bomlik meg, hogy a földfelszín egymással határos részei nem egyformán melegednek fel, tőlük pedig a
levegő melegszik különböző hőmérsékletűre.
Már van elképzelésetek arról, hogy ez miként történik,
hiszen tudjátok, hogyan alakul ki a tengerek partvidé
kein a
e
napszakos járású tengeri-parti szél. Idézzük fel: nappal a
földfelszín különböző részei nem egyformán melegednek fel,
a szárazföld jobban, a víz kevésbé. Ennek megfelelően a szárazföld fölött a levegő is jobban felmelegszik. Ettől elkezd felfelé emelkedni és csökken a nyomása. A tenger fölött ezalatt
a levegő hidegebb, és ennek megfelelően magasabb a nyomása. Ezért a levegő a tenger felől – a magasabb nyomású helyről – elkezd a szárazföldre, azaz a melegebb és alacsonyabb
nyomású helyre áramolni. Ezt a jelenséget tengeri szélnek
nevezzük (140. a ábra). Éjjel mindez fordítva történik: a szárazföld gyorsabban hűl le, mint a víz. A szárazföld fölött a
hidegebb levegőnek nagyobb a nyomása. A víz tovább tartja
a hőt, és lassabban hűl le, ezért fölötte alacsonyabb lesz a
nyomás. A hidegebb levegő a szárazföldről, azaz a magasabb
nyomású helyről a tenger felé kezd fújni, ahol alacsonyabb a
nyomás. Így jön létre a parti szél (140. b ábra).
Vagyis a légnyomáskülönbség erőként működik, amely a

?
NYOMÁS

?

Szél

M

A

A szél keletkezése

a

b
Hidegebb
levegő

Magasabb
nyomás
M
Tenger
Tengeri szél

Melegebb
levegő

Alacsonyabb
nyomás
Nappal a
A
szárazföld
melegebb a
tengernél

Melegebb
levegő

Hidegebb
levegő

Alacsonyabb
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A

Magasabb
nyomás
M

Tenger
Parti szél

140. ábra. A napszakos járású tengeri-parti szél kialakulása
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levegő vízszintes mozgását idézi elő a magasabb
nyomású helyről az alacsonyabb nyomású hely
A legerősebb szelek a
felé. Így keletkezik a szél.
Földön az Antarktiszon
fújnak, egyes lökések sebessége
A SZÉL JELLEMZŐI. A szél fő jellemzői: az
eléri a 90 m/s értéket. Ukrajnában
iránya, sebessége és ereje. A szélirányt azon
a legerősebb, 50 m/s-sebességű
égtáj szerint határozzák meg, ahonnan fúj. Ha
szelet a Krímben mérték, az Aj-Petpéldául nyugat felől fúj, akkor nyugatinak neri-hegyen.
vezzük (141. ábra). Ez azt jelenti, hogy a levegő
nyugati irányból kelet felé mozog.
A szél erejének
A szélsebesség a légnyomástól függ: minél nagyobb a
és sebességének
nyomáskülönbség a földfelszín különböző területei között,
meghatározása
annál nagyobb a szél ereje. A szél sebességét méter per szekundumban (másodpercben) (m/s) mérik. A földfelszín fölött
a szelek leggyakrabban 4–8 m/s sebességgel fújnak. A szél
erőt fokozatokban mérik.
Régen, amikor még nem voltak műszerek, a szél sebességét és erejét helyi jellemzők alapján határozták meg: a tenSzélcsend
geren a hullámok magassága és a hajók vitorlája, a száraz0
fokozat
(1 m/s-ig)
földön a fák koronája, a kéményekből felszálló füst szerint.
Sok ismérv alapján egy 12 fokozatú skálát dolgoztak ki. Ez
lehetővé teszi a szél erejének fokozatokban való meghatározását, majd a szélsebesség megállapítását. Ha nincs szél,
akkor az ereje 0 fokozat és a sebesség alacsonyabb, mint
1 m/s. Ez a szélcsend. Majd a skála szerint: 3-as fokozat –
gyenge szél (4 m/s), 6-os fokozat – erős szél (11 m/s), 9-es
Gyenge szél
fokozat – vihar (20 m/s), 12-es fokozat – orkán (több mint
3-as fokozat (4–5 m/s)
29 m/s).
A meteorológiai állomásokon a szél erejét és sebességét
szélkakas vagy szélirányjelző (142. ábra), a sebességét anemométer (szélsebességmérő) (143. ábra) segítségével határozzák meg.
A SZÉLRÓZSA. A szélrózsa a szélirányok jelölésére használt sajátságos skála, diagram (144. ábra). Ez a szelek
Erős
bizonyos időszakban megfigyelt különböző irányú ismétlő- 6-os fokozat (11–12 m/s)
Északi
Északnyugati

Északkeleti

Nyugati

Vihar
9-es fokozat (19–22 m/s)

Keleti

Délnyugati

Ny

É

D

K

Délkeleti
Déli

141. ábra. A szélsebesség
meghatározása

142. ábra.
Szélkakas

143. ábra. Szélkakas
anemométerrel

Orkán
12-es fokozat
(több mint 29 m/s)
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Sztriboh, a szél királya
Az ősukránok Sztribohnak nevezték a zivatar, vihar és orkán égi
urát. A királynak hat fia, hat lánya
és számtalan unokája volt. Közülük
a szelek jellegét nevükben viselő
legismertebbek: Laszkavec, Dmuhacs, Krutij, Bihun, Poszvisztacs,
Sztepovij, Poljovij, Horisnyij, Dolisnyij, Hrozovij, Burevij, Szmercs,
Vihor. A király parancsára a négy
égtáj felől négy hatalmas bajszú és
szájú óriás fújta a szelet. Amelyik a
legerősebben fújt, olyan irányú volt
a szél. Így képzelték az ukránok
ősei.

É
Ék
Ény

Ny

Dny

K

D

Dk

144. ábra. Szélrózsa
A szelek „tréfái”
Dániában 20 percen át élő rákeső
hullott. Előfordultak pókos, bogaras,
békás esők is. Volt olyan eset, amikor az orkán erejű szél Itáliában narancsokkal teli kosarakat kapott fel,
és egy másik helyen narancseső
hullott. Az ilyen égi jelenségeket a
szél okozza. Az orkánok elég nagy
tárgyakat és testeket felkaphatnak
és vihetnek el nagy távolságokra.

145. ábra. Szélerőmű
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dését (hónap, év) szemlélteti. Kiszámítják,
hogy a hónap hány napján volt északi, déli
stb. szél. A megfelelő irányok vonalaira a
középpontból kiindulva felviszik a napokat
jelölő szakaszokat, amelyekben adott irányú szél volt. Például egy napot feltételesen
0,5 cm-es szakasszal jelölnek. Ha az északi
szél hat napon át fúj, az északi irány vonalára
hat 0,5 cm-es szakaszt visznek fel, ha négy
napon át északnyugati a szél iránya, úgy az
északnyugati vonalon négy szakaszt jelölnek.
A vonalak végső szakaszait folytonosan összekötik. A középpontba kört rajzolnak, amelyben
a szélmentes napok számát tüntetik fel.
A LÉGMOZGÁS JELENTŐSÉGE. A szelek kimeríthetetlen energiája régóta ismert. A
meleget és nedvességet egyik földrajzi szélességről a másikra, az óceánok felszíne felől a
kontinensek mélyébe viszik. A szél hatalmas
erő, amely rombol, kőzetrészeket hord át egyik
helyről a másikra, ezáltal alakítva a domborzatot.
Az emberek ősidők óta felhasználják a szél
erejét. A szél hajtotta a szélmalmokat, amelyekben régen a gabonát lisztté őrölték, a szél
által hajtott vitorlás hajók tengereket, óceánokat szeltek át. Manapság a szél segítségével
elektromos energiát termelnek.
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JEGYEZZÉTEK MEG!
● A szél a levegő vízszintes vagy közel vízszintes mozgása a magasabb
nyomású helyről az alacsonyabb nyomású irányában.
● Minél nagyobb a légnyomáskülönbség a földfelszín területei között,
annál nagyobb a szél ereje.
● A tengeri-parti szél a tengerek partvidékén kialakuló, az irányát
naponta kétszer – a tengerről a szárazföld irányába és fordítva –
változtató szél.

?

!

!

?

?

!

!
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?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e
1. Mi a szél keletkezésének az oka?
2. Magyarázzátok meg a tengeri szél keletkezésének mechanizmusát a következő
logikai láncnak megfelelően: eltérő felszíni melegedés → különböző léghőmérsékletek → eltérő légnyomás → szélirány!
3. Télen a tenger partvidékén a légnyomás 770 Hgmm, a tenger fölött 765 Hgmm.
Milyen lesz a szélirány?
4. Mitől függ a szél ereje?
e
5. Milyen eszközökkel határozzák meg a szél irányát, erejét és sebességét?
—————————————————————
e
6. A 144. ábra felhasználásával határozzátok
meg, milyen szelek dominálnak a
hónap folyamán!

?

?

?

e

CSAPATMUNKA

A szél erejének és sebességének meghatározását ábrázoló, a 135. oldalon lévő
ábrák felhasználásával értékeljétek a Tarasz Sevcsenko verseiben jellemzett szél
erősségének fokozatait:
3. csoport
2. csoport
1. csoport
Szél zúg a széles Dnyeper táján,
Sóhajt és bőg a vén folyó.
Tépdesi vékony füzek ágát,
Hulláma bőszen száguldó…

Kakasszó késik még az éjben, Csendesen dúdol a szél,
Rétekről, lankákról regél…
Hangtalan némaság a táj.
Bús kuviklárma száll a szélben,
Reccsen az ág a kőrisfán…

?

?

A 135. oldal ábráin látható ismérvek alapján jellemezzétek a szél erejét és sebese
ségét: 1. csoport – orkán; 2. csoport – vihar; 3. csoport – szélcsend!
KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Létezik egy eszköz, amelynek windsock az angol neve. Ez a szó
két részből áll: wind (szél) és sock (zokni). Derítsétek ki, milyen
„szélzokniról” van szó! Keressétek meg ennek az eszköznek az
ábrázolását! Gondolkodjatok el azon, hogy minek a meghatározására használják! Keressétek meg az eszköz magyar elnevezését!
6. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét lásd a 125. oldalon!)
Téma: Szélrózsa készítése és elemzése.
4. Időjárásnaptár használatával készítsétek el valamely hónap szélrózsáját!
5. Elemezzétek az elkészített diagramot! Milyen szélirányokat regisztráltak a hónap folyamán? Milyen szelek domináltak ebben az időszakban?
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35. §. LÉGNEDVESSÉG

?

● Idézzétek fel, milyen három halmazállapotban lehet a víz!
● Milyen feltételek mellett történik a víz párolgása és lecsapódása?

?
– 20 °С

!

!

A LEVEGŐ NEDVESSÉGTARTALMA. A levegőben min!dig
van valamennyi víz átlátszó, szabad szemmel láthatatlan

gőz alakjában. Ez könnyen bizonyítható. Elegendő felidézni
a hűtőszekrény mélyhűtő kamráját. Honnan van ott a jég
és hó, hiszen vizet senki nem töltött bele? Abból a vízből
– 10 °С
képződött, amely a levegővel került bele. Az atmoszférába a
víz az óceánok, folyók, tavak, talaj felszínéről párolog el. A
levegő víztartalmát légnedvességnek nevezzük.
2,6 g
A levegő nem tud korlátlan mennyiségű vizet felvenni.
Ennek
határa a hőmérséklettől függ. Az ábráról látható,
0 °С
hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál e
több gőz van
1 m3 levegőben. Például 1 m3 levegő +10 °C hőmérsékleten
mintegy 9 g vízgőzt tartalmazhat, míg +20 °C-on ez a men�6 g
nyiség 17 g lehet.
Ha a levegő az adott hőmérsékleten a lehető legnagyobb
+ 10 °С
mennyiségű vízgőzt tartalmazza, akkor telítettnek nevezzük. A levegő azonban legtöbbször telítetlen, azaz a lehetségesnél kevesebb vízgőzt tartalmaz. Például a sztyeppéken
9 g
és a sivatagokban a levegő mindig száraz, telítetlen, mert
ott csekély mértékű a párolgás.
+ 20 °С
AZ ABSZOLÚT ÉS A RELATÍV LÉGNEDVESSÉG
MEGHATÁROZÁSA. Az abszolút nedvesség az 1 m3 levegőben adott időben és hőmérsékleten lévő vízgőz mennyisége (grammokban). Például, ha azt mondják, hogy a levegő
17 g
abszolút nedvessége 15 g/m3, ez azt jelenti, hogy 1 m3 levegő
+ 30 °С
15 g vizet tartalmaz.
A telítetlen levegő esetében a relatív nedvességet adják meg. Ez a levegő által ténylegesen tartalmazott vízgőz (százalékban kifejezett) mennyiségének aránya ahhoz
30 g
a mennyiséghez, amelyet az adott hőmérsékleten a levegő
A vízgőz
tartalmazhat. Így, ha a levegő 15 g/m3 vízgőzt tartalmaz,
mennyiségének
de az adott hőmérsékleten 30 g/m3 maximális mennyihőmérséklettől való
séget tartalmazhatna, akkor a levegő relatív nedvessége
függése a telített
15 : 30 ç 100% = 50% lesz. Ez azt jelenti, hogy a levegő
levegőben
csak a felét (50%) tartalmazza annak a vízgőzmennyiségnek,
amennyit az adott hőmérsékleten tartalmazhatna.
A levegő relatív nedvessége mindig magas
(85%)
az Egyenlítőn. Ennek oka, hogy ott egész
		
A világon az Antarktiszon a
évben magas a hőmérséklet, és nagymértékű
		
legkisebb – a g/m3 századrészei – a levegő abszolút ned
a felszíni párolgás. Ugyanilyen magas a levevessége, a legnagyobb, 23 g/m3 az
gő relatív nedvessége a sarkvidékeken, de ott
Egyenlítőn. Ukrajnában januárban
az alacsony hőmérsékletek miatt (a hideg lea legkisebb: 3 g/m3.
vegő telítéséhez nem kell sok vízgőz). A mér1 g

?

?
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sékelt szélességeken a levegő relatív nedvessége télen nagyobb, mint nyáron. Ukrajnában például télen meghaladja a
80%-ot, de nyáron 60%-ra esik vissza. Különösen alacsony a
levegő relatív nedvessége a sivatagokban, ahol 50%-ot vagy
még kevesebbet tesz ki. A 30%-nál alacsonyabb relatív nedvességű levegő nagyon száraznak számít.
A relatív nedvességet higrométerrel (légnedvességmérővel) mérik. Az ember mostanra megtanulta, hogyan szabályozhatja különböző készülékek segítségével a levegő relatív
nedvességét az épületek helyiségeiben. Higrosztátokkal
nedvesíthető vagy szárítható a levegő. Ezekkel a berendezésekkel kellemessé tehető például a kórházak klímája,
beállítható és fenntartható a megfelelő nedvességtartalom
a melegházakban, számítástechnikai eszközöket üzemeltető létesítményekben, a zöldségek és gyümölcsök tárolására
szolgáló hűtőházakban.
FELHŐKÉPZŐDÉS. Már tudjátok, hogy a magasság növekedésével csökken a levegő hőmérséklete. A meleg levegő
felfelé áramlik, és amikor elér egy bizonyos szintet, lehűl, a
relatív nedvessége eléri a 100%-ot, azaz telítetté válik
A telített levegő továbbhűlése esetén már nem tudja megtartani a benne lévő vízgőz teljes mennyiségét. Egy része
fölöslegessé válik. Ekkor a vízgőz „fölös” mennyisége cseppfolyós halmazállapotba megy át, azaz kondenzálódik (lecsapódik).
A vízgőz szilárd halmazállapotba is átmehet, vagyis nem
cseppeket, hanem jégkristályokat képez. Amikor ezek a
földfelszín fölötti jelentős magasságokban felhalmozódnak,
akkor felhők képződnek belőlük (146. ábra). A felhőkben
lévő minden egyes vízcsepp milliószor kisebb a borsószem-

Higrométer

Higrosztát

146. ábra.
Felhőképződés

9 km
Szélirány

Jégkristályok

6 km

3 km
Víz

Víz

Víz

Víz

Meleg levegő
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Pehelyfelhők

Gomolyfelhők

Rétegfelhők

nél. Ezért nagyon lassú a mikrocseppek hullása a földre. A
pelyhekhez hasonlóan lebegnek a levegőben.
FELHŐTÍPUSOK. A felhők alakjukat és keletkezésük magasságát tekintve különböznek egymástól. Alakjuk szerint a
meteorológusok a felhők több tucat formáját különböztetik
meg. Legfontosabb alakok a pehelyfelhők, gomolyfelhők és
rétegfelhők (147. ábra).
A pehelyfelhők a legmagasabban, a troposzférában képA felhőzet feltételes
ződnek
6–10 km magasságban, és nagyon apró jégkristájelölése
lyokból állnak, mivel ilyen magasságokban a léghőmérséklet
0 °C alatt van. Ezek vékony, átlátszó felhők. Olykor hosszú
fonalakra, pelyhekre vagy sugarakra emlékeztetnek.
A gomolyfelhők 2–5 km magasságban jelennek meg. HaDerült,
Gyenge,
talmas,
vakítóan fehér kupolákra, tornyokra, hegyekre ha0-ás
2–3-as
sonlítanak. Ha a gomolyfelhők sötétülnek, akkor a bennük
fokozat
fokozat
lévő vízcseppek elkezdenek összeolvadni, és nagyobbakká
válnak. Így a gomolyfelhők esőfelhőkké alakulnak, és eső
hullik belőlük zivatar kíséretében.
A rétegfelhők alacsonyan, 2 km alatti magasságban képVáltozó,
Teljes,
ződnek.
A földről felszállt, sűrű, szürke ködre emlékeztető
5-ős
10-es
függönyként
takarják az égboltot. Az ilyen felhőkből apró
fokozat
fokozat
szemű, szitáló eső hullhat, vagy gyengén havazhat.
Az égbolt felhős takarását felhőzetnek
vagy borultságnak nevezzük. Ezt szemmel
		
Az éves átlagfelhőzet
határozzák meg. Amikor az eget teljesen be		 bolygónk egésze számára
borítják a felhők, akkor 10-es fokozatú a bo5-ös fokozatú. Legerősebb a felrultság, ha az ég fele felhős, akkor 5-ös a bohőzet az Egyenlítő, leggyengébb a
rultsági fokozat, derült égbolt esetén pedig 0.
sivatagok és sarkok fölött.
Legerősebb felhőzet az Egyenlítőn figyelhető
meg, ahol a felszálló légmozgások dominálnak.
A KÖD ÉS A FELHŐK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG. A vízgőz nemcsak nagyobb magasságokban, hanem közvetlenül a
földfelszín fölött is kicsapódhat. Ez történik, amikor a felszín
lehűl: nyáron és ősszel reggelente, a napkelte előtt és este,
napnyugta után. Ekkor köd képződik. A köd – levegőben
lebegő, rendkívül apró, vízcseppek összesűrűsödése. Az erős
147. ábra. Felhők

140

!
!
?
?

III. FEJEZET

Az eső- és a
ködcsepp aránya

148. ábra. Köd

köd rontja a látási viszonyokat, ezért veszélyt jelent a közlekedésre.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az abszolút nedvesség az 1 m3 levegőben adott időben és hőmérsékleten lévő vízgőz mennyisége (grammokban).
● A relatív nedvességet a levegő által ténylegesen tartalmazott vízgőz
(százalékban kifejezett) mennyiségének aránya ahhoz a mennyiséghez, amelyet az adott hőmérsékleten a levegő tartalmazhat.
● A felhők a vízgőzzel telített levegő lehűlése következtében lecsapódó igen apró vízcseppek vagy jégkristályok összesűrűsödése a földfelszín fölötti nagy magasságokban.

?

!

!
?
?

?

e
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mi a levegő abszolút és relatív nedvessége?
2. Szabályozható-e a légnedvesség házi körülmények között?
3. Mi a közös és az eltérő a felhőkben és a ködben?
4. Miért mondják azt, hogy a felhők a földön születnek és ott is fejezik be az
„életüket”?
e
—————————————————————
200 m3 térfogatú levegője
5. Hány liter vizet tartalmazhat azeosztályterem
e
+20 °C-on?

?
?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Derítsétek ki, hogy telítettnek nevezhető-e a levegő, ha +10 °C hőmérsékleten a
páratartalma:
1. csoport – 5 g;
2. csoport – 7 g;
3. csoport – 9 g!
5. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Befejezés. Elejét lásd a 122., 133. oldalakon!)
Téma: Légnedvesség-változással kapcsolatos feladatok megoldása.
5. A levegő abszolút nedvességtartalma +10 °C-on 3 g/m3. Határozzátok meg a
relatív nedvességet!
6. Telítettnek nevezhető-e a levegő, ha –10 °C-on 2 g vizet tartalmaz?
7. Az Egyenlítőn a relatív nedvesség 85%. Számítsátok ki az abszolút nedvességet (g/m3 -ben), ha a levegő hőmérséklete +30 °C.
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36. §. LÉGKÖRI CSAPADÉKOK

?

?

● Milyen csapadékfajták hullanak a lakóhelyeteken?

A légköri csapadék – cseppfolyós (víz)
vagy szilárd (hó és jég) halmazállapotú víz,
ami felhőkből hullik vagy a levegőből csapódik ki a földfelszínre (harmat, zúzmara, dér)
(149. ábra).
A levegőből
A felhőkből
csapódik ki a
CSAPADÉKKÉPZŐDÉS FELHŐKBŐL. Bohullik
földfelszínre
rús idő gyakran előfordul, de nem mindig jár
csapadékhullással. Mire van szükség a képződésükhöz? Ha a felhő nagyon apró (0,05 mmCsepp
Eső
Harmat
nél kisebb) vízcseppekből vagy jégkristályokból
folyós
áll, akkor nem lesz csapadék. Amíg ezek aprók
és könnyűek, a felszálló légáramlás magasan
e feltételek
Hó
Dér
a felszín fölött tartja őket. Bizonyos
Szilárd
Jégeső
Zúzmara
mellett a cseppek egymáshoz tapadnak és na149. ábra. A légköri csapadékok típusai gyobb cseppekké olvadnak össze. A felhők ettől
sötétebbekké, kékes-feketékké válnak. A nagy
cseppek (0,1–7 mm) nem tudnak tovább tartózFelhők
kodni a levegőben, és eső formájában lehullanak (150. ábra). Az esőt zivatar kísérheti.
A légnedvességtől, felhőzettől, szélsebességKöd
től függően a csapadékok lehetnek tartósak
(egyenletesek és stabilak), záporok (erősek és
Eső
rövid idejűek), szitálók (nagyon apró, ködszerű).
A hó a felhőkben képződik 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Apró, hópelyhekké
összeálló tűkristályokból áll. A hó télen hullik
a mérsékelt szélességeken, a sarkvidékeken pe150. ábra. Csapadékképződés
dig egész évben, hótakarót képezve a földfelszínen. A mérsékelt szélességeken a vastagsága
30–50 cm, a hegyekben több méter is lehet.
A hó takaróként fedi be a mezőket, és ezzel
megóvja az őszi vetésű mezőgazdasági kultúrákat a kifagyástól. Sok vizet tartalmaz, amivel
tavasszal a folyókat táplálja, nedvességgel telíti
a talajt és pótolja a föld alatti vízkészleteket.
Jégeső akkor alakul ki, amikor a meleg
151. ábra. Jégeső jégszemei
levegő nagyon gyorsan száll felfelé. Magával
ragadja az esőfelhőket, és olyan magasságba
viszi őket, ahol –10 °C a hőmérséklet. Ekkor
		
A világ legnagyobb, jéga vízcseppek megfagynak és jégszemekké ala		
esővel lehullott jégdarab
kulnak. Ezek nagysága rendszerint 1 mm és a
jának a súlya 7 kg volt. Ez Kínátyúktojás mérete között ingadozik. Mivel nagy
ban történt 1981-ben. Ukrajnában
sebességgel zuhannak lefelé, nem érkeznek el500 g-ot (1960), Indiában 4 kg-ot
(1961) tett ki a jégesővel leesett
olvadni a földfelszín közelében lévő magas hőLégköri
csapadékok

!

!

!

?

ra

ga

su

ap

N

Párolgás

k

?

legnagyobb jégdarab súlya.
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152. ábra. Harmat

mérséklet ellenére sem. A jégeső nagy károkat
okoz: megsemmisíti a vetéseket, a gyümölcstermést, rongálja az épületek tetejét, előfordul,
hogy kisebb állatokat megöl.
CSAPADÉKKÉPZŐDÉS
LEVEGŐBŐL.
Csapadékok nemcsak felhőkből hullhatnak,
hanem a levegőből is. Ilyen jelenség akkor
figyelhető meg, amikor a lehűlt földfelszínnel
nedvességgel telített levegő érintkezik.
A harmat a földfelszínt és a növényeket
néha beborító vízcseppek. Naplemente után
képződik, amikor a földfelszín és a fölötte
lévő levegő gyorsan lehűl. A hideg levegő nem
képes tovább megtartani annyi vízgőzt, mint
napközben, magasabb hőmérsékleten. A pára
fölös mennyisége harmatcseppek alakjában
kondenzálódik.
A hideg évszakban, amikor a hőmérséklet
0 °C alatt van, harmat helyett jégkristályokból álló vékony réteg – dér – képződik. Dér
késő ősszel vagy kora tavasszal fordul elő. A
zúzmara faágakon és más tereptárgyakon kialakuló puha jégkristályréteg.
A CSAPADÉKOK MÉRÉSE. A meteorológiai állomásokon a csapadékokat csapadékmérővel mérik. A csapadékmérő olyan edény,
amelyben felfogják a – cseppfolyós és szilárd –
csapadékokat. Az edény falán lévő skála alapján határozzák meg a csapadék mennyiségét
(milliméterekben). Például a kisebb esővel
1–2 mm, az erős záporral több mint 40 mm
csapadék hullik.
Ha a csapadékmérővel hómennyiséget mérnek, akkor meleg helyiségbe viszik. A hó elolvadása után megmérik a víz mennyiségét. A
csapadékmérővel annak a vízrétegnek a vastagságát mérik, amely a földfelszínt borítaná,

153. ábra. Dér
Hadüzenet a … jégesőnek
Az ember felvette a harcot a jégesővel. A jégesőfelhőkben speciális
rakéták, repülőgépek vagy légvédelmi ütegek segítségével különleges anyagokat permeteznek szét. A
hatásuknak köszönhetően a felhőkből, amelyekből már-már elkezdtek
hullani a jégdarabok, eső vagy
apró szemcséjű jégdara
esik.

154. ábra. Zúzmara

155. ábra.
Csapadékmérő

156. ábra.
Hómérő léc
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Létezik-e száraz eső?
Érdekes, hogy a Földön vannak
olyan helyek, ahol esőben is szárazon lehet maradni. Ilyen a sivatagokban fordulhat elő, ahol a levegő rendkívül száraz és alacsony a
nedvessége. A rendkívül ritka eső
cseppjei nem érkeznek lehullani a
földfelszínre, már a levegőben elpárolognak. Eközben láthatók a felhők, amelyekből esik az eső,
de a cseppek nem érik el a
talajfelszínt.

		
Rekordmennyiségű éves
		
csapadék – 23 000 mm – a
Himalája lábánál fekvő Cserrapundzsi városkában esett. Bolygónk
legesősebb helye a Hawaii-szigetek, ahol az év 335 napján esik eső,
ami 12 000 mm csapadékot eredményez. A rekordszáraz helyek,
ahol évekig nem esik eső, Dél-Amerika és Afrika sivatagi övezetei, ahol
az éves csapadék mennyisége
1–5 mm.

ha nem folyna szét, nem szivárogna le a földbe, és nem párologna el. A meteorológusok a
hóréteg vastagságát centiméteres skálabeosztású hómérő léccel mérik.
A havi csapadék a hónap folyamán naponta
mért csapadékmennyiségek összegével egyenlő. Az összes hónap csapadékmennyiségeinek
összege adja az éves csapadékot. Például Kijevben a csapadék éves mennyisége 600 mm.
A CSAPADÉK ELOSZLÁSA A FÖLDÖN.
A légköri csapadékok nem egyenletesen oszlanak el bolygónkon. A csapadék mennyisége az
adott terület földrajzi helyzetétől és az uralkodó széljárástól függ (157. ábra).
Legtöbb csapadék az Egyenlítőn (évente
2000 mm-nél több) és a mérsékelt szélességeken (évente 800 mm-nél több) hull. Kevés
(évente 200 mm-nél kevesebb) csapadék esik
a trópusokon és a sarkvidékeken. Azonban az
ilyen csapadékeloszlást befolyásolja a földfelszín jellege: az óceánok fölött gyakoribbak a
csapadékok, mint a szárazföldön.
A hegyekben jóval több az eső és a hó az
uralkodó széljárás felőli lejtőkön. Ukrajnában
a Kárpátok szélnek kitett lejtőin éves átlagban 1500 mm csapadék hullik, a másik oldal
lejtőin kétszer kevesebb.

Éves csapadékátlag
(mm)
több mint 3000
2000–3000
1000–2000
600–100
200–600
200-ig

157. ábra. A légköri csapadékok eloszlása a Földön
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Kijev (Európa)

Hónap

Jakarta (Ázsia)

Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.

Hónap

mm Éves csapadékmennyiség

Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.

Hónap

mm Éves csapadékmennyiség

Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.

mm Éves csapadékmennyiség

Kairó (Afrika)

158. ábra. Különböző földrajzi szélességeken található városok
csapadékmennyiségeinek diagramja

A csapadék éves eloszlását diagramokkal ábrázolják. A
diagram nemcsak a csapadékmennyiséget mutatja, hanem
az éves eloszlását is (158. ábra).

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A légköri csapadékok – cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotú
víz, ami felhőkből hull, vagy a levegőből csapódik ki a földfelszínre.
● A csapadékok mennyiségét csapadékmérővel és hómérő léccel mérik.
● A légköri csapadékok nem egyenletesen oszlanak el a Földön: a
mennyiségük az adott terület földrajzi helyzetétől és az uralkodó
széljárástól, valamint más tényezőktől függ.

?
!
?

!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Milyen formában esik a felhőkből a földfelszínre
a víz cseppfolyós és szilárd
e
halmazállapotban?
2. Hogyan keletkezik a jégeső? Milyen
e károkat okozhat?
3. Hogyan képződik a harmat és a dér?
4. Milyen eszközökkel mérik a csapadékok mennyiségét?
5. Nézzétek meg a 158. ábrán látható diagramot! Melyik településen esik évente
e földrajzi szélességen található?
a legnagyobb mennyiségű csapadék? Milyen
Az év mely hónapjaiban hull a legtöbb csapadék Kijevben?
—————————————————————
6. Gondolkodjatok el azon, miért nevezik az óceánokat a fő „csapadékellátóknak”,
és a folyamat fő „mozgatórugójának” a Napot!

?

?

?

e lásd a 125., 137. oldalakon!)
6. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Befejezés. Elejét
Téma: Felhőzet- és csapadékdiagramok készítése és elemzése.
6. Időjárási naptár felhasználásával állítsátok össze (egy havi) felhőzet kördiagramját! Jelöljétek rajta a derűs, borús és változóan felhős napok számát!
7. Milyen napokból volt legtöbb a hónapban?
8. A táblázat adatai alapján szerkesszétek meg az éves csapadékmennyiség
diagramját (Kijev adatait felhasználva)! Mi tudható meg ebből a diagramból?
Hónapok

Jan. Febr. Márc. Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug. Szept. Okt.

Nov.

Dec.

Csapadékmennyiség

38

55

80

75

60

47

40

37

43

50

50

45

Éves
mennyiség
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37. §. IDŐJÁRÁS

?

?

● Idézzétek fel, milyen mutatókat rögzítettek az időjárás megfigyelése során!
● Az atmoszféra melyik rétegében képződnek a felhők?

!

!

IDŐJÁRÁS JELLEMZŐI. Sokszor használjátok az
!AZ
„időjárás” szót, és elképzelitek, hogy mit jelent. Az időjárási

naptárban jelöltétek a léghőmérsékletet, a szél irányát, a
légnyomást, a felhőzetet és a csapadékot. A tudósok még a
légnedvességet és a légnyomást is rögzítik. Ezek az időjárás
alapelemei (159. ábra), melyek szoros kapcsolatban állnak és kölcsönös függésben vannak
egymástól. Ezért az egyik elem változása a
többi változását idézi elő. A levegő hőmérsékIDŐJÁRÁS
lete például hatással van a nedvességre és a
légnyomás eloszlására, a légnyomás a szélre, a
e a felhőzet,
szél a csapadékokra. A csapadékok,
a
szél
befolyással
van
a
levegő
hőmérsékletére.
Felhőzet
Az összes elem és folyamat kölcsönhatása határozza meg az atmoszféra állapotát.
Vagyis amikor az időjárásról beszélnek,
Nedvesség
akkor ezen az atmoszféra alsó rétegének (troposzféra) egy adott helyen és időben meglévő
állapotát értik.
Csapadék
Szél
AZ IDŐJÁRÁS VÁLTOZÁSAI. Az időjárás
alaptulajdonsága a változékonyság. Az időjárás változik az év, az évszak, sőt a nap foLégnyomás
Léghőmérséklet
lyamán is. Erről tanúskodnak a naponta többször hallott időjárás-jelentések. És valóban, az
időjárás ritkán tartósan változatlan. Ott, ahol
159. ábra. Időjáráselemek
mi élünk, naponta többször is változhat. Az
időjárás megváltozásának első jele a légnyoAki az időjárás égi hivatalát
másváltozás, a szél irányának és sebességének
irányítja
módosulása. Ezeknek az időjáráselemeknek a
Régen a szlávok az égi és földi
hirtelen változásai rossz közérzetet okozhatnak
erők, a villámlás és mennydörgés
az embereknél.
istenének Perunt tartották. Úgy gonHa több napon át egyforma az időjárás, akdolták, hogy ősszel kulcsra zárja az
kor azt stabilnak nevezik.
eget, tavasszal pedig tüzet csihol a
zivatarból és élő vízből készült csoAz időjárás változásának fő oka a Föld feldatévő itallal feltámasztja a Földet.
színének légmozgásokat előidéző egyenetlen
Perun fájának a tölgyet tartották,
melegedése. A levegő mozgása felmelegedést
mert bele hasított leggyakrabban
vagy lehűlést, borús vagy derűs, csapadékos
a villám. Később, a kereszténység
vagy száraz időjárást okoz. Ukrajna területéterjedésével Perun alakját Szent Ilnek nagyobb részére például az időjárás nyulés váltotta fel. „A felhőkben Illés
gatról „érkezik” az Atlanti-óceán felől áramló
szórja a villámokat és
légtömegekkel. Ezek nyáron borús időt, lehűlést
szekerével mennydörög’ –
mondogatták a szlávok
és csapadékot hoznak. Az északról érkező nagy
ősei.
légtömegek érkezése mind nyáron, mint télen
lehűléssel jár.

?

?
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Időjárástípusok a levegő középhőmérsékletei (°C) szerint

5. táblázat

A hideg évszak időjárása
+2…0

–1…–3

–4…–12

–13…–22

–23…–33

–34…–43

–43-nál alacsonyabb

Enyhülés

Gyengén
fagyos

Mérsékelten fagyos

Jelentős mértékben fagyos

Erősen
fagyos

Kemény
fagyos

Rendkívül
fagyos

A meleg évszak időjárása
0…+3

+4…+8

+9…+15

+16…+22

+23…+28

+29…+33

+34-nál
magasabb

Hideg

Hűvös

Mérsékelten meleg

Meleg

Forró

Nagyon
forró

Rendkívül
forró

IDŐJÁRÁSTÍPUSOK. Amikor forró, hideg, fagyos,
esős vagy szeles időjárásról beszélnek, akkor ezen az
időjárás típusát értik. Az időjárás típusa az időjárás
általános jellemzője, amely magában foglalja a napi átlaghőmérséklet, felhőzet, csapadékok és szélirány mutatóit.
A Föld különböző területeire ugyanaz az időjárástípus lehet jellemző: az Egyenlítőn – forróság szitáló
esővel, a trópusokon – forró és száraz, a sarkokon –
fagyos és száraz. A mi földrajzi szélességünkön nyáron
meleg, néha forró az időjárás; télen – hideg, fagyos,
0 °C-nál alacsonyabb hőmérséklettel; tavasszal a negatív
hőmérséklet pozitívba megy át, ősszel pedig fordítva. Az
időjárásnak ezek jellemző vagy tipikus jegyei (5. tábl.).
IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS. Az időjárás-jelentést
naponta többször sugározzák a televízióban, rádióban,
megjelentetik az újságokban, közlik az interneten. Eközben elmondják vagy leírják, hogy milyen a következő
nap időjárása. Az időjárás-előrejelzés – az időjárás
jövő állapotának tudományosan megalapozott prognosztizálása. Az időjárást nagyon nehéz előre jelezni.
Az időjárás prognosztizálásához szükség van az atmoszférának a Föld egész felszínét jellemző állapotát
tükröző mutatók (léghőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, szél, csapadék stb.) ismeretére. Ezeket az adatokat közel 10 ezer meteorológiai mérőállomás rögzíti
rendszeresen. Az atmoszféra állapotának alakulását felülről meteorológiai műholdak követik figyelemmel.
Ezek olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek a
legfrissebb információkat továbbítják a felhőzetről és a
hótakaróról.
A meteorológiai mérőállomások és műholdak az ös�szegyűjtött adatokat speciális intézményekbe, a meteo
rológiai központokba továbbítják. Ilyen központok

160. ábra. Korszerű
meteorológiai műszerek

160. ábra. Meteorológiai
mérőállomás
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MAGAZIN
ÚJSÁG
ÚJSÁG

Tömegtájékoztató
eszközök
Meteorológiai
műholdak
Meteorológiai
állomások

majdnem minden országban működnek (162. ábra). Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ Kijevben található. Ebben
korszerű, nagyteljesítményű számítógépekkel az összes információt feldolgozzák és továbbítják a Meteorológiai Világszolgálatnak, amelynek a központjai Washingtonban
(USA), Moszkvában (Oroszország) és Melbourne-ben (Ausztrália) vannak.
A nemzetközi információcsere zökkenőmentes lebonyolítása érdekében speciális „meteorológiai nyelvet” dolgoztak ki,
amelyet az egész világ meteorológusai értenek. A megfigyelés
során kapott adatokat a meteorológusok speciális időjárási
térképre viszik fel. Ezen egyezményes jelekkel és számokkal
tüntetik fel az időjárás aktuális állapotára vonatkozó fő információkat (163. ábra). Ezek alapján a meteorológus szakemberek rövid távú (egy-két napos) és hosszú távú (egy
hétre, hónapra, évszakra vonatkozó) időjárás-előrejelzéseket
készítenek.

162. ábra.
Időjárás-előrejelzés
készítése

163. ábra.
Időjárási térkép

A
Osló

ÉSZAKITENGER
London

Berlin

B

TI
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Riga

-

Varsó

Moszkva
Minszk

M

M

Párizs

Légnyomás (kPa)

TENGER

NORVÉG-TENGER

Meteorológiai
központok

Kijev

Prága

Chisineu
Belgrád
FEKETE-TENGER

Róma
Madrid

Magas légnyomású övezet
(anticiklon)

A

Alacsony légnyomású
övezet (ciklon)
Légköri frontok
meleg
hideg
Léghőmérséklet (°C)
Szélirány és szélsebesség
(hosszú jel – 5 m/s, rövid
jel – 3 m/s)
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Záporeső
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Házi meteorológiai állomás
Ez a készülék nagy pontosságú
hőmérőt, légnedvesség- és légnyomásmérőt tartalmaz. Az adatokat
mind helyiségen belül, mind azon
kívül rögzíti. Külső blokkját a helyiségen kívül, például az ablak külső
részén helyezik el, a belsőt a szobában. A külső érzékelő azonnal
továbbítja a külvilág állapotára vonatkozó adatokat a modern technológiának köszönhetően. Mérésadatok 16 másodpercenként frissülnek.
A házi meteorológiai állomással
a következő 24 órára előre
jelezhető az időjárás.

164. ábra. Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ
internetes honlapja

Az általános időjárás-előrejelzésre mindenkinek szüksége
van, hogy tudja, miként öltözködjön, vigyen-e magával esernyőt. Speciális időjárás-előrejelzést készítenek a mezőgazdaságban dolgozók számára. Különleges figyelmet fordítanak a
veszélyes légköri jelenségek – sűrű köd, jégeső, talaj menti
fagy, tükörjég, száraz szél – előrejelzésére. A meteorológiai
műholdak figyelemmel követik a hurrikánok kialakulását,
haladási útvonalát, és ez alapján idejében figyelmeztetni tudják a veszélyre a hajók kapitányait, a repülőgépek pilótáit.
A meteorológusok arról is tájékoztatnak, hogyan kerülhető
el a veszélyhelyzet. A partvidékek lakosságát figyelmeztetik
a viharok közeledtére.

!

Házi
meteorológiai
állomás

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az időjárás – a troposzféra adott helyen és időben fennálló állapota.
● Az időjárás alapelemei a léghőmérséklet, légnedvesség, felhőzet,
csapadékok, légnyomás, szélirány és szélsebesség.
● Időjárás-előrejelzés – az időjárás jövő állapotának tudományosan
megalapozott prognosztizálása.

?
!

!
?
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Mit nevezünk időjárásnak? Jellemezzétek az aktuális időjárást!
2. Nevezzétek meg az időjárás alapelemeit! Milyen kölcsönös kapcsolatok vannak
e
közöttük?
3. Miért változik az időjárás egy napon belül is?
4. Hasonlítsátok össze lakóhelyetek évszakonkénti időjárását! Ez miért változik?
—————————————————————
5. Gondolkodjatok el azon, hogy miért nevezik
e a troposzférát az időjárás „gyárának”!

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

?

e

e

Keressétek meg az Ukrán Hidrometeorológiai Központ honlapját! Tudjátok meg,
milyen időjárás várható holnap a településeteken (megyétekben)! Milyen lesz ott
az időjárás egy hónap múlva?
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38. §. ÉGHAJLAT

?

?

!

!

● Idézzétek fel, miért különböző szögekben esnek be a napsugarak a földfelszínre!

!

● Hogyan függ a földfelszín által kapott hőmennyiség a napsugarak beesési szögétől?

AZ ÉGHAJLAT. Bármely hely időjárása változik az év folyamán. Ugyanakkor valamely év időjárása soha nem azonos
a korábbi évek időjárásával. Például az idei április valamivel
melegebb és kevésbé esős lehet, mint a tavalyi. Azonban az
eltérések ellenére az időjárás – általános jellegét tekintve –
évről évre ismétlődik. Ily módon megállapítható az időjárás
sokéves rendszere, az év folyamán bekövetkező változásainak
a „rendje”.
Ukrajna időjárására például jellemző, hogy a nyári melegUTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
e
ről a téli fagyosra vált, és ennek megfelelően váltakoznak az
Már az ókori göröévszakok. Ebben az időjárási sokszínűségben a tél mindig a
gök tudták, hogy az
leghidegebb, a nyár pedig a legmelegebb évszak. És bármen�éghajlati viszonyok
általában a napnyire is változhat az időjárás, nagy biztonsággal kijelenthető,
sugarak
beesési
hogy télen soha nem lesz forróság, nyáron pedig fagy. Ilyesmi
szögétől függnek.
csak a mesében létezik, amelyben az év hónapjai megváltozEzért magának a
tatják az évszakok váltakozásának rendjét.
klíma szónak az
Valamely terület jellemző, évente ismétlődő időjárástípuógörög jelentése is
sainak
az összességét éghajlatnak (klímának) nevezzük.
hajlásszöget jelent.
Míg az időjárás leírható a napi vagy havi megfigyelése
A magyarul a klíma
alapján, addig valamely terület éghajlata csak hosszabb időhasonló jelentésű:
éghajlat.
szakra – több évtizedre – vonatkozó időjárási adatok alapján
jellemezhető. Ebből a célból általánosítani kell a hőmérsékletre, légnyomásra, légnedvességre és más időjárási elemekre
vonatkozó sokévi megfigyelési adatokat.
165. ábra.
ÉGHAJLAT-ALAKÍTÓ TÉNYEZŐK. A földgolyó bármeÉghajlatképző
lyik sarkában az éghajlat alakításában részt vesz a Nap, a
tényezők
szél, és a földfelszín mint alapfelület. A földfelszín által kapott hőmennyiségtől függ a levegő
melegedése. A bizonyos tulajdonságokkal – meÉGHAJLAT
leg, hideg, száraz, nedves – rendelkező nagy légtömegek határozzák meg annak a területnek az
éghajlatát, ahová áramolnak. Az alapfelület –
víz
vagy szárazföld, síkság vagy hegyek, hoNapenergiaLégtömeg
mokkal,
növényzettel vagy jéggel borított – kümennyiség
mozgás
lönbözőképpen hat mind a napenergiára, mind
a légmozgásra. A napenergia mennyiségét, a
légtömegek áramlását, az alapfelületet éghajlat-alakító tényezőknek nevezzük, és tőlük
Alapfelület
függ az éghajlat jellege (165. ábra).

?

?
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AZ ÉGHAJLAT-ALAKÍTÓ TÉNYEZŐK HATÁSA AZ
ÉGHAJLAT JELLEGÉRE. Már tudjátok, hogy a földfelszín által kapott napenergia mennyisége a napsugarak beesési szögétől, azaz a hely földrajzi szélességétől függ. Mint
ismeretes, a napsugarak beesési szöge az Egyenlítőtől való
távolodás függvényében csökken. Az Egyenlítőtől a sarkok
felé haladva változik az éghajlat is. Az Egyenlítőn, ahol
magas a levegő hőmérséklete (több mint +20 °C), forró az
éghajlat. Az Egyenlítőtől távolodva a levegő kevésbé melegszik, hűvösebb, azaz a hőmérséklete mérsékelt lesz. A sarkvidékeken a felszín gyengén melegszik. Ezenkívül a nagy
térségeket borító jég és hó visszaveri a napsugarakat. Vagyis
a napenergia különböző földrajzi szélességek szerinti eloszlása következtében az éghajlat az Egyenlítőtől a sarkokig,
azaz zonálisan (övezetesen) változik.
A földfelszínen feltétlenül van légmozgás. Már tudjátok,
hogy ennek oka a felület nem egyforma melegedése, és ennek következményeként a légnyomáskülönbség kialakulása.
Attól függően, hogy a felszín melyik része fölött tartózkodik
huzamos ideig a levegő, bizonyos tulajdonságokra tesz szert.
Például az Egyenlítő fölött a levegő meleg és nedves, az AnA légtömegek
tarktisz hó- és jégtakarója fölött hideg, száraz és átlátszó.
áramlása a Föld
A nyáron átforrósodott sivatagok fölötti levegő száraz, forró
felszínén
és poros.
Nézzétek meg a 166. ábrát! Láthatjátok, hogy a rajta
feltüntetett városok ugyanazon a földrajzi szélességen fekszenek, tehát egyforma mennyiségű napenergiához jutnak.
166. ábra.
Azonban ennek ellenére különböző a léghőmérsékletük, csa- Az éghajlati jellemzők
padékmennyiségük, vagyis különböző az éghajlatuk. Ez a változása az óceántól
bizonyos tulajdonságokkal rendelkező levegő hatásával ma- való távolodásának
gyarázható. Télen a levegő az óceán fölött melegebb, mint
függvényében
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a szárazföld fölött. A part menti szárazföldre
áramolva melegítő hatást fejt ki, ezzel enyhítve
Albion – Európa nyugati partjainál
a telet. Az óceántól való távolodás függvényéaz azonos nevű szigeteken elterülő
ben a tengeri levegő a szárazföld belseje felé
Nagy-Britannia régi neve. A „ködös’
haladva fokozatosan lehűl és kiszárad. Nyáron
jelzőt sajátságos – az év folyamán
fordítva, az óceán hidegebb a szárazföldnél,
domináló borult, szitáló esős és
ezért a tengermelléken a nyár hűvösebb, mint
ködös – éghajlatának köszönhe
a távolabbi helyeken.
tően kapta. Ez az éghajlat az Atlanti-óceán felől fújó nyugati szelekkel
A mérsékelt földrajzi szélességeken található
érkező nedves tengeri levegő hatáóceánok, szigetek, nyugati fekvésű kontinenssára alakul.
partvidékek hűvös nyarú, meleg telű, nagy
mennyiségű éves csapadékátlaggal jellemezhető klímáját tengeri éghajlatnak nevezzük. Az
óceánoktól a kontinensek belseje felé távolodva
gyakoribb a derült, napos időjárás. A nyár forró, a tél fagyos (növekszik a hőmérsékletingadozás amplitúdója), kevesebb a csapadék. Az ilyen klímát kontinentális
éghajlatnak nevezzük (megkülönböztetnek mérsékelten kontinentális, kontinentális és erősen kontinentális éghajlatot).
Ukrajna éghajlata mérsékelten kontinentális.
Valamely hely éghajlatának alakulása függ a földfelszín
jellegétől, így a domborzattól. Ez elősegíti vagy akadályozza
a légáramlást. A nagy síkságokon a légtömegek szabadon
terjednek ezer kilométeres távolságokra. Ugyanakkor a hegyek akadályt képeznek az útjukban. A Himalája például
óriásfalként állja útját az Indiai-óceán felől érkező nedves
levegőnek, és nem engedi az észak felé való továbbáramlását.
A hegység lejtőin emelkedve a levegő lehűl, és kicsapódik
belőle a nedvesség (167. ábra). A Himalája lábánál és a szélnek kitett déli lejtőin az éghajlat forró és nagyon nedves. A
hegységen túl, észak felé a klíma hideg és száraz.
AZ ÉGHAJLATI TÉRKÉP OLVASÁSA. A Földön lévő éghajlatok bonyolult kialakulásának és földrajzi helyzetének a
167. ábra.
megértésében segítenek az éghajlati térképek. Ezeken feltünA domborzat hatása
tetik az éghajlat fő mutatóit: a legmelegebb és leghidegebb
az éghajlatra
hónapok (Ukrajna esetében rendre július és január) hőmérsékletét, a szélirányt és a csapadékmennyiséA levegő
felemelkedése és
get (168. ábra). A levegő középhőmérsékletét
Hideg, száraz lehűlése, csapadékok
az izotermák jelzik. Számokkal jelölik az adott
levegő
kondenzációja és
helyen valaha mért legalacsonyabb és legmahullása
gasabb léghőmérsékleteket. A lehulló csapadéSz
kok mennyiségét és helyét, a különböző éves
Meleg,
nedves
é ln
ek
csapadékátlagú helyeket a térképen különböző
levegő
k it
ett
színekkel jelölik. Az uralkodó széljárásokat nyil ej
Óceán lakkal tüntetik fel. Az éghajlati térkép alapján
tő
bármely terület éghajlata jellemezhető.

Sz
él
le véd
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tt

Ködös Albion
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168. ábra.
Ukrajna éghajlati
térképe

JEGYEZZÉTEK MEG!
!
● Éghajlat – valamely terület jellemző, évente ismétlődő időjárástípusainak az összessége.
! ● Éghajlat-alakító
tényezők: 1) napenergia-mennyiség; 2) légáramlás;
? 3) alapfelület jellege.
? KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit nevezünk éghajlatnak?
?
! 2. Miért fontos valamely hely éghajlatának a meghatározásához megkeresni a
földrajzi szélességét?
? e
3. Mutassátok meg Ukrajna térképén a megyeszékhelyeteken
áthaladó szélességi
kört!
Hogyan
változik
ezen
az
éghajlat
az
Atlanti-óceántól
kelet
felé távolodva?
?
?
4. Az éghajlat mely mutatói tudhatók meg az éghajlati térképekről?

e

—————————————————————
e
5. Gondolkodjatok el azon, hogy a Kárpátok
nyugati vagy keleti lejtőin hull-e több
csapadék, és miért!

?

CSAPATMUNKA

e

Ukrajna éghajlati térképét (168. ábra) használva jellemezzétek az ország egyes
részeinek éghajlati mutatóit:
1. csoport – nyugati (Ungvár, Lemberg, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Csernyivci);
2. csoport – keleti (Doneck, Luhanszk);
3. csoport – déli (Odesza, Herszon, Krím északi része)!
Ukrajna melyik részének éghajlata a legmelegebb? Melyik része a legnedvesebb?
Melyik a legszárazabb?
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39. §. ÉGHAJLATI ÖVEK

?

?

!

!

●		Idézzétek fel, milyen hőmérsékleti övek vannak a Földön!
● Milyen mutatók alapján jellemzik egy adott hely éghajlatát?

Arktikus
Szubarktikus
Mérsékelt
Szubtrópusi
Trópusi
Szubekvatoriális
Egyenlítői
Szubekvatoriális
Trópusi
Szubtrópusi
Mérsékelt
Szubantarktikus
Antarktikus

ÖVEK. Az éghajlati övek a földfelszínen
!ÉGHAJLATI
lévő, viszonylag homogén éghajlattal rendelkező szélességi

sávok. Az övek a léghőmérsékletüket és az éghajlat jellegét
a saját tulajdonságaiknak megfelelően alakító uralkodó légtömegeket illetően különböznek egymástól. Az éghajlati övek
az Egyenlítőtől a sarkokig terjedően, azaz zonálisan vagy
övezetesen változnak. Hét fő éghajlati övet különböztetnek
meg. Ezek mindegyikében az év folyamán bizonyos tulajdonságokkal rendelkező levegő dominál, és ennek megfelelően
az egyenlítői levegő meleg, nedves, a trópusi meleg, száraz,
A fő (vörös színnel jelölt)
a mérsékelt nem túl meleg és nem nagyon hideg,
a sarki
és átmeneti éghajlati
e
hideg
és
száraz.
övek
A fő éghajlati övek között mindkét féltekén átmeneti éghajlati övek találhatók. Az átmeneti övekben a levegő szezonálisan változik. A szomszédos fő övekből érkezik: nyáron
a délebbre található fő öv légtömege dominál, míg télen az
északabbra esőé (az északi féltekén). Például a szubekvato-

?

?

Ottawa
New-York

Párizs

Kijev
Algír
Kairó

Mexikóváros

Delhi

Singapore
Brazíliaváros

Fokváros
Sydney

EGYENLÍTŐI ÖV
SZUBEKVATORIÁLIS ÖV
TRÓPUSI ÖVEK
Sivatagi éghajlatú övezetek
Nedves éghajlatú övezetek
SZUPTRÓPUSI ÖVEK
Kontinentális éghajlatú
övezetek
Mediterrán éghajlatú övezetek

MÉRSÉKELT ÖVEK
Kontinentális éghajlatú övezetek
Mérsékelten kontinentális éghajlatú övezetek
Tengeri éghajlatú övezetek
Monszun éghajlatú övezek

169. ábra. Éghajlati övek
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SZUBARKTIKUS ÖV
SZUBANTARKTIKUS ÖV
ARKTIKUS ÖV
ANTARKTIKUS ÖV
Az éghajlati övek határai
Az éghajlati övezetek határai

III. FEJEZET
riális övbe nyáron egyenlítői (ekvatoriális) levegő érkezik, és
beáll a nedves, esős évszak, télen pedig ezt trópusi levegő UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
átmeneti éghajváltja, amikor is beköszönt a száraz évszak. Ezért a szu- Az
lati övek elnevezése
bekvatoriális öv éghajlata nyáron hasonlít az egyenlítői öv előtt szub- előtag
van, ami magyarul
éghajlatára, míg télen a trópusi övére.
azt jelenti, al-, vagyis
A 169. ábrán jól látható, hogy az éghajlati övek határai az adott öv a fő öv
nem követik pontosan a szélességi köröket, hanem eltérnek alatt található (szub
tőle hol északi, hol déli irányban. Ez az alapfelület – óceá- ekvatoriális, szubtro
pikus).
nok, szárazföld, domborzat – éghajlatra gyakorolt hatásával
magyarázható.
FŐ ÉGHAJLATI ÖVEK. Annak következtében, hogy a különböző földrajzi szélességeken
eltérő a felszínt érő napenergia mennyisége és
az ott domináló légtömegek tulajdonságai, a
Földön különböző éghajlati övek alakultak ki.
Az egyenlítői éghajlati övben a nedves
levegő dominál. Magas az átlaghőmérséklet
170. ábra. Egyenlítői öv
(+24…+28 °C). A felszálló meleg légáramlatok sűrű esőfelhőket képeznek, amelyekből
minden nap záporeső esik zivatarok kíséretében. A jelentős csapadékmennyiségnek (évente
2000 mm) kedveznek a szelek is, amelyek nedves levegőt sodornak az óceán felől az övbe. A
hőmérséklet és a csapadékmennyiség az év folyamán alig változik, ezért ezt az övet az „örök
nyár” övének nevezik.
171. ábra. Trópusi öv
A trópusi övekben (az északi és déli féltekén) a száraz levegő dominál. Magas a légnyomás és gyenge a légmozgás. A léghőmérséklet
nyáron magas (+35 °C), télen kicsit csökken
(+20 °C). Igen nagy a napi hőmérsékletváltozás
amplitúdója (30–40 °C). A trópusi levegő száraz,
ezért általában kevés a csapadék. Ennek következtében ebben az övben sivatagok jöttek létre.
A mérsékelt övekben (mindkét féltekén)
mérsékelt hőmérsékletű levegő dominál. Vilá172. ábra. Mérsékelt öv
gosan elkülönülnek az évszakok, nyáron pozitív, télen negatív a hőmérséklet. Sok a csapadék, de a megoszlása nem egyenletes: több
hullik a kontinensek nyugati részein, kevesebb
a belső területeken és elegendő keleten.
Az arktikus és antarktikus övekben (sarkok) hideg és száraz levegő uralkodik. A hőmérséklet egész évben negatív. Nagyon kevés
csapadék hullik, mindössze 200 mm évente.
Azonban ez összefüggő hó- és jégtakaró alak173. ábra. Arktikus öv
jában halmozódik fel.
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174. ábra. Az emberek alkalmazkodása
a különböző éghajlat
típusokhoz

Szubarktikus öv

Az éghajlat fontos szerepet játszik az élő és élettelen
természetben egyaránt. Meghatározza a talajok, növények
és állatok elterjedtségét, a folyók, tavak, tengerek állapotát
(175. ábra).
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS. Míg az időjárásra a változékonyUTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
ság, addig az éghajlatra a stabilitás jellemző. Ha változik
A komfortos szó is, akkor ez lassan, nagyon hosszú idő alatt történik. A táfordítása angolból:
voli földtörténeti múltban az éghajlatváltozások hullámokkényelmes, kézenban mentek végbe: hol felmelegedés, hol lehűlés történt. Az
fekvő, nyugodt.
ilyen hőmérsékletváltozásokról tanúskodnak a meghatározott viszonyok közt élt növények és állatok megkövesedett
maradványai és különböző kőzetek képződése.
Komfortos klíma
Például a kőszén meleg és nedves éghajlati viIsmeretes, hogy az ember legkészonyok között keletkezhetett. Az Antarktiszon
nyelmesebben 21–24 °C-os hőtalálható lelőhelyei azt bizonyítják, hogy az otmérsékleten és 60–80%-os relatív
légnedvesség mellett érzi magát.
tani éghajlat valamikor egészen más – meleg
Az alacsonyabb és magasabb hőés nedves – volt.
mérsékletek egészségügyi
A körülbelül egymillió évvel ezelőtt beköproblémákat okozhatnak.
vetkezett lehűlés nyomán a Földön jégkorszak
kezdődött. Ez az időszak csak 10–12 ezer évvel
ezelőtt fejeződött be.
Az éghajlat vagy klíma napjainkban is válDomborzat és
tozik.
Ez kihat a természetre és benne az emkőzetek
berre
egyaránt.
Folyók és
Emberi
tavak
tevékenység
AZ ÉGHAJLAT HATÁSA AZ EMBERRE.
Az életünk szorosan kapcsolatban van az időjárással és az éghajlattal. Az emberek megtanulták, hogyan alkalmazkodhatnak a különböző
ÉGHAJLAT
éghajlattípusokhoz. A szubarktikus övben élők
Talajok
Emberi
lakása, ruhája, lábbelije eltér az egyenlítői égegészség
hajlati övben élőkétől (174. ábra).
Az éghajlathoz szorosan kötődik a mezőgazNövényzet
Állatvilág
dasági dolgozók, agronómusok, építők, pilóták,
tengerészek munkája. Az éghajlatra vonatkozó
175. ábra. Az éghajlat hatása a
természetre és emberre
tudás nélkül nem lehetne megválasztani az ár156
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Trópusi öv

Egyenlítői öv

vízvédelmi gát helyét a folyók mentén, kijelölni
A fehér ruha véd a hőségtől
a hajók tengeri és a repülőgépek légi útvonalát.
A világ sok forró éghajlatú országában a lakosság zömmel fehér vagy
Az időjárás és az éghajlat kihatással van
világos színű anyagokból készült
az emberek egészségére és közérzetére. Például
ruhát visel. A fehér szín, a terméaz északi-sarki övezetbe munkavégzés céljából
szetben lévő hóhoz és jéghez haérkezők nem mindegyikének a szervezete tud
sonlóan, erősen visszaveri a
alkalmazkodni az erős széllel, kemény fagyoknapsugarakat. Az ilyen öltözék
jobban véd a napsukal járó szigorú éghajlati viszonyokhoz, ezért
gárzástól.
vannak, akik kénytelenek visszatérni megszokott környezetükbe. A kedvező, meleg tengeri
éghajlatú övezetekben üdülőhelyeket és gyógyüdülőket létesítenek. Az éghajlat nemcsak az
ember meleggel vagy hideggel kapcsolatos igényét, hanem a
közérzetét is befolyásolhatja.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az éghajlati övek a földfelszínen lévő, viszonylag homogén éghajlattal rendelkező szélességi sávok.
● Hét fő éghajlati övet különböztetnek meg: egyenlítőit, két trópusit,
két mérsékeltet, két sarkit (arktikust és antarktikust), és a következő átmeneti öveket: két szubekvatoriálist, két szubtrópusit, szub
arktikust és szubantarktikust.
● Az éghajlat lassan, hosszú idő alatt változik: a Föld egyszer felmelegszik, egyszer lehűl.

?

!

?

!
?

?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Milyen fő, és milyen átmeneti éghajlati öveket különböztetnek meg a Földön?
Mutassátok meg ezeket a térképen!
2. Jellemezzétek az egyenlítői éghajlati övet!
3. Milyen sajátosságai vannak az arktikus éghajlati övnek?
4. Milyen éghajlati övben található Ukrajna? Komfortos-e a mi éghajlatunk az
emberi élet és gazdasági tevékenység szempontjából?
e
5. Változhat-e az éghajlat a földtörténeti időben?
6. Hogyan hat az éghajlat az ember életkörülményeire?
—————————————————————
7. Gondolkodjatok el azon, minek kell megváltoznia a természetben ahhoz, hogy
az éghajlat is megváltozzon!

?

?

e
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40. §. A
 Z EMBER HATÁSA AZ
ATMOSZFÉRÁRA

?

● Hogyan változhat a levegő minősége az ember gazdasági tevékenysége következtében?

?
!

!

!
?

AZ EMBER HATÁSA AZ ATMOSZFÉRÁRA.
Az ember saját tevékenységével képes a légköri
levegő összetételének és tulajdonságainak a megváltoztatására. Az utóbbi időben az atmoszféra
levegője sok káros szennyező anyagot tartalmaz.
Ezek a vegyületek az ipari üzemekből jutnak a
levegőbe (176. ábra). Erősen mérgezik a levegőt
az autók tömegének kipufogógázai. Ha ezek a gázok felhalmozódnak a levegőben és ködcseppekkel keverednek, akkor szmog (füstköd) képződik
(177. ábra). Ez a mérgező köd a földfelszín közelében, az emberi légzőszervek magasságában terül
e általában
szét, ezért különösen veszélyes. A szmog
nagyvárosokban alakul ki.
Különösen veszélyes a levegő kén- és nitrogéntartalmú vegyületekkel való szennyeződése.
Vízgőzzel egyesülve ezek savas esők alakjában
jutnak vissza a földre. Az ilyen esők sokszor a
keletkezési helyüktől több ezer kilométerre hullanak le. Károsak az emberi egészségre, szennyezik
a talajt, erdőpusztulást idéznek elő (178. ábra).
Az ember saját tevékenységével éghajlatváltozást tud előidézni. Villamosenergia-igényének a
kielégítésére az ember sok millió tonna különböző
üzem- és tüzelőanyagot (kőolajat, földgázt, kőszenet) éget el. Eközben az atmoszférába szén-dioxid
kerül. A mennyisége fokozatosan növekszik, és
melegházszerű takaróként burkolja be a Földet:

?

176. ábra. Ipari levegőszennyezés

177. ábra. Szmog
Kén- és nitrogénvegyületek, korom, por

Ipari
létesítmények
178. ábra. A savas esők
következményei
158
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Közlekedés

179. ábra.
A levegőszennyezés főbb forrásai
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átengedi a napsugarakat a földfelszínre, de
megakadályozza, hogy a hő visszaverődve szétszóródjon a világűrben. Ez a Föld egészén általános felmelegedést okoz. A tudósok ezt a jelenséget melegházhatásnak (180. ábra) nevezik. Azt feltételezik, hogy a melegházhatásnak
köszönhetően az elmúlt évszázadban 1 °C-kal
emelkedett a légköri levegő évi középhőmérséklete, és tovább melegszik. Vagyis a bolygónk
melegedni kezdett. A normalitástól való ilyen
eltérést globális felmelegedésnek nevezik. A
tudósok attól tartanak, hogy még az ilyen, látszatra nem jelentős hőmérsékletemelkedésnek
is súlyos következményei lehetnek. Jelenleg a
felmelegedés legjelentősebb következményei a
180. ábra.
természetet sújtják. Elkezdtek olvadni a sarMelegházhatás
kok jégsapkái, a hegycsúcsok gleccserei. Ennek
következtében emelkedik a tengerek, óceánok
A globális felmelegedés
vízszintje. Fennáll annak a veszélye, hogy a
következményei
partvidékek alacsonyabban fekvő részei – a
A globális felmelegedés következlakott területekkel együtt – víz alá kerülnek.
ményeiként megszaporodtak a viMegindulhat a szárazföldi állatok és növények
harok, özönvízszerű esők, árvizek,
migrálása a hegyek és sarkok felé. Ugyanígy
aszályok és megnőtt a forró hőmérsékletű napok száma. Elkezdtek
migrációba kezdhetnek a trópusi halak. Sokan
olvadni a magashegyi gleccserek.
aggódnak, hogy a globális felmelegedés hatásai
Van olyan feltételezés, amely szehamarosan az embereket is elérik. Veszélybe
rint 100 múlva teljesen elolvad a
kerülhet sok ember egészsége és a népesség
Déli-sark jégsapkája. Ennek követélelmiszerellátása. A hőmérséklet-emelkedés
keztében megemelkednek a tengekihatással lesz a búza, rizs és kukorica termésrek, vizük elönti a part menti
területeket. A tudósok a Föld
hozamaira, ami éhínséget is okozhat. A Földön
felszínének további melegedését
senki nem kerülheti el az éghajlatváltozás kájósolják.
ros következményeit.
A szmog, a savas esők, a melegházhatás
és a globális felmelegedés csak néhány példája annak, hogyan reagál az atmoszféra az emberi tevékenységre. Ezek a káros hatások mostanra olyan méreteket öltöttek, hogy az atmoszférának védelemre van
szüksége.
AZ ATMOSZFÉRA VÉDELME. A tiszta levegő létfontosságú az ember számára. A levegő tisztaságának megőrzése
érdekében csökkenteni kell a légkör ipari szennyezésének
mértékét, a füst, káros gázok és más szennyező anyagok
kibocsátását. Ebből a célból az ipari üzemeket szűrőberendezésekkel szerelik fel.
Az ember, hogy csökkentse gazdasági tevékenységének
légkört károsító hatását, a fosszilis energiahordozók – kő
olaj, földgáz, kőszén – elégetése helyett az elektromos áram
ökológiailag tiszta termelésének módszereit keresi. Ilyen lehet a folyóvizek, a szél és a Nap energiájának a felhasz159
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!
?
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181. ábra. Ökológiailag tiszta erőművek

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

nálása (181. ábra). A nagy gépkocsisűrűségű
városokban bővítik a zöld területeket. A fák
ugyanis nemcsak oxigént termelnek, hanem
jelentős mértékben csökkentik a levegő porszennyezettségét.
Az atmoszféra védelme a világ valamen�nyi államának az összefogását, erőfeszítéseik
egyesítését követeli meg. A szennyezett levegő
ugyanis áramlása során nincs tekintettel az
államhatárokra. Soha nem szabad elfelejteni, hogy az atmoszféra bolygónk pótolhatatlan
kincse.

?

● Az atmoszféra szennyeződése olyan káros jelenségekhez vezet, mint
a szmog, savas esők, melegházhatás, globális felmelegedés.
e
● Az atmoszféra bolygónk pótolhatatlan kincse, meg kell óvni a szen�nyezéstől.

?
!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

?

?

Miben nyilvánul meg az emberi tevékenység atmoszférára kifejtett hatása?
Mi a szmog? Mi okozza?
e
Miért veszélyesek a savas esők?
Mi okozza a melegházhatást?
Milyen következményekkel járhat a globális felmelegedés?
e
Miért függ az atmoszféra állapotától az emberek
egészsége?

?

VÉGEZZETEK KUTATÁSOKAT!

1.
2.
3.
4.
5.

Téma: A levegő állapotának elemzése településeteken különböző
információforrások és saját megfigyeléseitek alapján.
Saját megfigyeléseitek alapján és különböző információforrások felhasználásával elemezzétek a településetek levegőjének az állapotát! Derítsétek ki, nem
szennyezett-e a levegő!
e
Állapítsátok meg, mi szennyezi a levegőt
lakóhelyetek környékén!
Vannak-e a levegő állapotának alakulását figyelemmel követő szolgálatok vidéketeken?
Javasoljatok módszereket, amelyekkel megóvható lenne a levegő tisztasága
lakóhelyetek környékén!
Készítsetek plakátot a levegő tisztaságának megőrzésére szólító felhívással!

?

KÖNYVESPOLC
1.
2.
3.
4.
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III. FEJEZET

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
megszerzett ismereteitek önellenőrzéséhez
1. Állapítsátok meg, melyik réteg NEM része az atmoszférának!
A asztenoszféra
C troposzféra
B sztratoszféra
D ózonréteg
2. Határozzátok meg a napi középhőmérsékletet a következő adatok alapján:
		 +1; +3; +6; +6; 0; –2; –4; +2!
A 1,7 °C
C 3 °C
B 5 °C
D 1,5 °C
3. Milyen esetben lesz a legerősebb a két különböző légköri nyomású hely
között keletkező szél?
760 Hgmm
A 758 Hgmm
B 755 Hgmm
758 Hgmm
C 762 Hgmm
753 Hgmm
D 769 Hgmm
769 Hgmm
4. Állapítsátok meg, melyik fogalomnak felel meg a következő: „A földközeli
levegőréteg állapota az adott helyen meghatározott időben”!
A időjárás
C troposzféra
B éghajlat
D nedvesség
5. Jelöljétek, milyen lesz a hőmérséklet a 2 km magas hegy lábánál, ha a
csúcsán a hőmérséklet 0 °C!
A +12 °C
C –6 °C
B –12 °C
D +6 °C
6. Állapítsátok meg az összefüggést a műszer és a mérés tárgya között!
1. barométer
A hőmérséklet
B légnyomás
2. higrométer
C légnedvesség
3. hőmérő
D felhőzet
4. anemométer
E szélerő
7. Állapítsátok meg az összefüggést az éghajlati öv és a benne található
levegő tulajdonságai között!
1. arktikus
A hideg, száraz, poros
2. mérsékelt
B forró, nedves
3. trópusi
C hideg, száraz, átlátszó
4. egyenlítői
D forró, száraz, poros
E télen hideg, nyáron forró
8. Helyezzétek megfelelő sorrendbe az atmoszférarétegeket a földfelszíntől
kezdve!
A sztratoszféra
C felső légrétegek
B troposzféra
D ózonréteg
9. Hogyan változik a levegő hőmérséklete a magassággal?
10. A levegő abszolút nedvessége 15 g/m3 +30 °C-on. Határozzátok meg a
relatív nedvességét!
11. Miért válik hideggé az éghajlat az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva?
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3. téma

HIDROSZFÉRA

?

● Idézzétek fel, milyen halmazállapotokban fordulhat elő a víz!
● Hogyan megy végbe a víz körforgása a Földön?

?

!		

!

!

A tudósok kiszámították,
		
hogy a Föld vízkészlete közel 2 milliárd km3.

?

Víz az atmoszférában

A Földön nincs olyan hely, ahol ne lenne
víz. Bolygónkon mindenütt van víz. A legtöbb
víz cseppfolyós állapotban található. Sokkal kevesebb van szilárd (jég, hó) és gáznemű (vízgőz, pára) halmazállapotban. A földkéregben,
a földfelszínen és az atmoszférában található
víz összessége képezi a Föld egyik burkát, a
hidroszférát. Ennek részei az óceánok és tengerek, a szárazföldön és az atmoszférában lévő
víz (182. ábra).
A víz zöme az óceánokban és tengerekben
összpontosul (96,5%). A szárazföldevizei: folyók,
tavak, mocsarak, víztározók, csatornák, glec�cserek, föld alatti vizek. Az atmoszférában a víz
gőz, cseppek és jégkristályok alakjában van jelen.
Már tudjátok, hogy a víz könnyen megy át
egyik halmazállapotból a másikba, és állandó
mozgásban van. Ennek köszönhetően a hidroszféra minden része kölcsönös kapcsolatban
van egymással. A víz azzal, hogy behatol a Föld
minden burkába, egyesíti azokat.
A víz meghatározó szerepet játszik a természetben és az ember életében. Olyan rendkívüli
tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeknek nagy
földrajzi jelentőségük van. Egyes tulajdonságait
már megismertétek: képes feloldani, kimosni és
jelentős távolságokra szállítani anyagokat, rombolni és új felszíni formákat létrehozni, a levegőt melegíteni és hűteni. Végső soron a víz festi meg bolygónk megismételhetetlen, zöldeskék
színű „portréját”. A világmindenségben nincs
még egy anyag, amely kiválthatná a vizet.

?

Víz a szárazföldön – 3,5%

Óceánok és tengerek – 96,5%

182. ábra.
A hidroszféra összetevőinek aránya
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41. §. VILÁGÓCEÁN
● Idézzétek fel, milyen óceánok vannak a Földön! Mutassátok
meg őket a térképen!
● Melyik tengeri világutazó bizonyította be elsőként, hogy az
óceánok összeköttetésben vannak egymással?

!ÓCEÁNOK. Már tudjátok, hogy bolygónk minden óceánja

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Az

ókori

görögök

és tengere összeköttetésben van egymással. Együtt világ Óceánnak a fölóceánnak nevezett egységes vízteret alkotnak. Ennek vizei det és a tengereket
borítják a Föld felszínének 71%-át. A világóceán folytonos: mosó, minden folyó,
minden pontjából el lehet jutni bármely pontjára a száraz- forrás és tengeri
áramlat szülőjének
földön való átkelés nélkül.
számító nagy folyó
A világóceánt nagy részekre, külön óceánokra tagolják. istenségét nevezték.
A közöttük lévő szabad vízcserélődés ellenére mindegyik óceánban különböző a víz átlaghőmérséklete, sótartalma, más
áramlataik vannak. Legnagyobb és legmélyebb a Csendese
óceán. A világóceán területének a felét foglalja el, a kiterjedése majdnem 180 millió km2. Az Atlanti-óceán területe
ennek a fele. Észak-déli irányban 16 000 km hosszú. A kiterjedést tekintve harmadik, a mélység szerint második az
Indiai-óceán, amely nagyobbrészt a déli féltekén található.
Az Északi-jeges-óceánnak (Északi-sarki-óceánnak) a legki- Óceán – a nagy folyó
sebb a területe és mélysége a többi óceánhoz képest. Legnaistensége
gyobb része az északi sarkkörön túl terül el, ezért a központi
részét állandóan jég borítja. Néha a tudósok elkülönítik még
a Déli-óceánt, amely a Csendes-, Atlanti- és
Indiai-óceán Antarktisz partjait mosó részeiLegmélyebb a
ből áll. Az óceánok határai egybeesnek a konCsendes-óceán.
Rekordmélységét – 11 022 m-t – a
tinensek és szigetek partjaival. Ott, ahol csak
Mariana-árokban mérték.
vízi térségek vannak, a határokat a délkörök
mentén húzzák meg.

?

?

183. ábra. Végtelen óceán

Elnevezhetnénk-e a Földet
Óceánnak
A világóceán hatalmas kiterjedése arra a gondolatra sarkall, hogy
bolygónkra jobban illene az Óceán
vagy Aqua (Víz), mintsem a Föld
elnevezés. Ilyen következtetésre
elsősorban a Föld körül keringő
űrállomás utasai juthatnak, akik
bolygónkat kéknek látják a vízburka miatt. Az átnevezéssel azonban
nem kell sietni. Ismeretes, hogy a
világóceán átlagos mélysége 4 km.
Ha ezt összevetjük a Föld átmérőjével (12 740 km), akkor az
Óceán csak vékony héj a
felszínén.
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Bolygónk legnagyobb
		
tengere a Fülöp-tenger, területe 5,7 millió km2.
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186. ábra. Tengeröböl
		
A Föld legszélesebb
		
(1120 km) tengerszorosa a
Drake-szoros.
Ma

ge l

lá n

-

sz

or

TENGEREK. Minden óceán tengerekből áll.
A tenger az óceán része, amely vizének tulajdonságait (hőmérséklet, sótartalom), áramlatait, a benne élő szervezeteket illetően különbözik tőle (2. függelék, 251. old.). Az óceántól
a tenger szigetekkel, félszigetekkel vagy fenékmagaslatokkal határolódik el. Az óceántól való
elkülönülést tekintve léteznek belső tengerek és
peremtengerek.
A belső tengerek mélyen benyúlnak a szárazföld belsejébe, az óceánnal szoros köti ös�sze (184. ábra). Példaként a Földközi-, Fekete-,
Azovi- és Vörös-tenger említhető.
A peremtengerek a kontinensek széleinél
terülnek el. Kevéssé nyúlnak be a szárazföldbe, és gyengén határolódnak el az óceántól
(185. ábra). Ilyen a Barents- és a Bering-tenger.
TENGERÖBLÖK ÉS TENGERSZOROSOK.
A tengerekben és óceánokban vannak öblök és
szorosok. Tengeröbölnek nevezzük az óceán
vagy tenger szárazföldbe szélesen benyúló részét (186. ábra). Az Atlanti-óceán része Európa
partjainál a Vizcayai-öböl, az Indiai-óceán az
Ázsia déli részébe benyúló Bengáli-öblöt képezi.
Nagynak számít a Mexikói- és a Guineai-öböl.
A tengerszoros viszonylag keskeny vízsáv,
amely két szomszédos vízmedencét köt össze
és szárazföldrészeket választ el (187. ábra).
Például a Gibraltári-szoros a Földközi-tengert
köti össze az Atlanti-óceánnal, és elválasztja
Európát Afrikától. A Bering-szoros az Északi-jeges-óceánt köti össze a Csendes-óceánnal,
és elkülöníti Eurázsiát Észak-Amerikától. Ukrajnában a Kercsi-szoros kapcsolja össze az
Azovi-tengert a Fekete-tengerrel.

os

Drake-átjáró

187. ábra. Tengerszoros
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188. ábra. A Boszporusz-szoros a Fekete-tengert köti
össze a Márvány-tengerrel, és elválasztja Európát
Ázsiától
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Nya

SZÁRAZFÖLD AZ ÓCEÁNBAN. A világ
óceán vizeiben szárazulatok találhatók. A szárazföld hatalmas területeit kontinenseknek
A földgolyó legnagyobb
szigete Grönland (2,2 millió km2),
(földrészeknek) nevezzük. A peremeiken féllegnagyobb félszigete az Arab-félszigetek találhatók, amelyek mélyen benyúlsziget (2,8 millió km2).
nak a víztérbe (189. ábra). Európa legnagyobb
félszigetei a Pireneusi- és Appennini-félszigetek,
ARABÁzsiában az Arab- és Hindusztáni-félszigetek,
TENGER
Afrikában a Szomáliai-félsziget, Észak-Amerikában a Labrador-félsziget. Ukrajnában a legHafun-fok
nagyobb félsziget a Krím, amely a Fekete-tenSzomali-fsz.
gerbe nyúlik be.
A szigetek a kontinensekhez viszonyítva
Viktória-tó
kisméretű szárazulatok, amelyeket minden oldalról víz vesz körül (190. ábra). A Föld legnagyobb szigete Grönland, amely 3,5-szer kisebb
189. ábra. Félsziget
Ausztráliánál, a legkisebb kontinensnél. A szigetek sokszor egymáshoz közel, csoportosan
helyezkednek el. Az ilyen csoportokat archipelagusoknak, szigetvilágoknak nevezzük.
Mascarene-szk.
Zambezi
Eredetüket tekintve a szigeteket kontinentális,
Madagaszkár
vulkanikus és korallszigetekre osztják.
A kontinentális szigetek a kontinensek
egykori részei, amelyek szárazföldi területek
lesüllyedésének köszönhetően keletkeztek.
190. ábra. Sziget
Ezek a kontinensek közelében találhatók és
a sekélyvizű fenéken helyezkednek el. Ilyen sziget NagyBritannia, Madagaszkár, Új-Guinea.
A vulkanikus szigetek az óceánok és tengerek fenekén
lévő vulkánok kitörésének köszönhetően jöttek létre. Az ilyen
szigetek rendszerint nem nagyok, de magasan kiemelkednek
az óceán vízfelszínéből (191. ábra). Például a Hawaii-szigetek teljes mértékben víz alatti és felszíni vulkánok lávájából
jöttek létre.
A korallszigetek kicsik és alacsonyak. Alig-alig emelkednek ki az óceán vizéből (192. ábra). Ezek a szigetek tengeri
szervezetek – korallpolipok – mészvázainak a lerakódásaiból
tó

Mo
szzoamb
ro s i k i
-

s za -

191. ábra. Vulkanikus sziget

192. ábra. Korallsziget
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alakultak ki. A polipok a sekély (50 m-ig) vízben rögzülnek a fenékhez, és felfelé, valamint
oldalirányban növekednek. Ezek a szervezetek
csak meleg +20 °C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű vízben élhetnek. Ezért korallszigetek csak a forró égövben fordulnak elő. Néha a
korallok part menti zátonyokat képeznek. Sok
korallzátony található a Csendes-óceánban.

		
A legnagyobb korall		
képződmény, amely számos víz alatti és víz fölötti szigetecskéből áll, a Csendes-óceánban
elterülő Nagy-korallzátony. Hos�sza 2000 km, szélessége eléri a
200 km-t.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A hidroszféra a Föld világóceán, szárazföldi vizek és az atmoszférában lévő víz által képzett vízburka,
● A világóceán a Föld felszínének összefüggő, óceánokat és tengereket magában foglaló, a kontinenseket és szigeteket körülvevő víztér.
● A tenger az óceán része, amely vizének tulajdonságait, áramlatait,
a benne élő szervezeteket illetően különbözik tőle; megkülönbözetnek belső és peremtengereket.
● A tengeröböl az óceán vagy tenger szárazföldbe szélesen benyúló
része, amelynek széles összeköttetése van az óceánnal.
e
● A tengerszoros viszonylag keskeny vízsáv,
amely két szomszédos
vízmedencét köt össze és szárazföldrészeket választ el.
● A szigetek viszonyítva kisméretű szárazulatok, amelyeket minden
oldalról víz vesz körül; eredetüket tekintve vannak kontinentális,
vulkanikus és korallszigetek.

?

?

!
?

!

?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit nevezünk hidroszférának? Nevezzétek
meg az összetevőit!
e
2. Bizonyítsátok be, hogy a világóceán összefüggő, folytonos víztér!
3. Miben különbözik a sziget a kontinenstől? Mondjatok példákat nagy szigetekre!
Mutassátok meg őket a térképen!
4. Hogyan különböztethetők meg a szigetek eredetüket tekintve?
—————————————————————
e
5. Hasonlítsátok össze az Arab-tenger és a Bengáli-öböl földrajzi helyzetét és
méretét! Miért nevezték el tengernek az Indiai-óceán egy részét, a másikat
pedig öbölnek?

?
?

e
7. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Eleje. Folytatását
lásd a 191. oldalon!)
Téma: Tengerek, szorosok, öblök, szigetek bejelölése vaktérképen.
1. Jelöljétek a vaktérképen a következő elnevezéseket:
a) tengerek – Fekete-, Azovi-, Földközi-, Vörös-, Balti-tenger;
b) szorosok – Kercsi-; Gibraltári-; Magellán-; Drake-; Bering-szoros;
c) öblök – Vizcayai-; Bengáli-; Mexikói-; Guineai-öböl;
d) szigetek – Nagy-Britannia; Grönland; Madagaszkár; Új-Guinea;
e) félszigetek – Arab-; Krím-; Hindusztáni-; Labrador-; Skandináv-;
Szomáliai-félsziget!
2. A féltekék térképének mélységi skáláját használva (ld. atlasz) állapítsátok meg,
melyik mélyebb, a Fekete-tenger vagy a Balti-tenger!
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42. §. A
 VILÁGÓCEÁN VIZEINEK
TULAJDONSÁGAI
● Mondjatok példákat olyan anyagokra, amelyek könnyen oldódnak vízben!
● Tudjátok-e, milyen a tengervíz íze?

TENGERVÍZ SÓTARTALMA. Már tudjátok, hogy a víz
!Anagyszerű
oldószer. Ezért a természetben nem létezik olyan

víz, amely ne tartalmazna bizonyos mennyiségű oldott anyagot. A folyók vizében kevés oldott anyag van, ezért a folyóvíz
édes. A tengervízben ellenben sok ilyen anyag található.
A világóceánban oldott állapotban, de különböző men�nyiségekben megtalálható a Földön ismert összes anyag.
Még ezüstöt és aranyat is kimutattak benne.
Azonban ezek mennyisége rendkívül csekély.
A Föld legsósabb
A tengervízben oldott kősóból van a legtöbb.
tengere a Vörös-tenger,
Ez adja a tengervíz sós ízét. Kesernyés melléke legkevésbé sós a Balti-tenger.
ízt ugyanakkor az oldott magnézium-sók kölcsönöznek neki. A magas sótartalom miatt a
A tengervízben oldott
tengervíz nem alkalmas ivásra.
anyagok térfogata
A világóceán vizei nem mindenütt egyformán sósak. Ez az óceán felszínéről való párolgástól és a belehulló légköri csapadékoktól,
valamint a beleömlő édes folyóvizektől függ. Az
óceán vize a térítőknél a legsósabb, mivel ott
kevés a csapadék és nagymértékű a párolgás.
Az Egyenlítő térségében a tengervíz kevésbé
sós a bő csapadék miatt, amely hígítja a sós
vizet. A sarkvidékeken a tengervíz ennél is kevésbé sós. Itt kevés a csapadék, de a párolgás
is csekély. A sótartalom a jégolvadás következtében is csökken.
193. ábra.
A Földön legsósabb a Vörös-tenger, amely a
A tengervíz és a benne oldott
trópusokon található, és egyetlen folyó sem öm-

?

?

anyagok térfogataránya

Sóhegyek
A tengervízben oldott anyagok
mennyisége óriási. Ha az óceánokból az összes víz elpárologna,
akkor a fenekét 60 méter vastag
sóréteg borítaná. Ebből 280 méter
magas és 1 km széles sóhegyet
lehetne készíteni, amely
körbeérné az egész
földgolyót.
194. ábra. Sókitermelés tengervízből
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195. ábra. A világóceán vízhőmérsékletének változása (°C)

lik bele. Ha nem kötné össze tengerszoros az Indiai-óceánnal, és onnan nem kapna vízutánpótlást, akkor kiszáradna
az erős párolgás következtében. A Fekete-tenger vize közepesen, az Azovi-tengeré gyengén sós.
AZ ÓCEÁN VÍZHŐMÉRSÉKLETE. A tengerek és óceánok vizének hőmérséklete nemcsak a tengerészek és halászok számára fontos, hanem a benne élő halak és moszatok
szempontjából is. A hőmérséklet kihat a víz oxigénmegtartó
képességére. Már pedig minden vízi élőlény oxigénnel lélegzik. A világóceán a Naptól sok meleget kap. Azonban a
napsugarak csak a felszíni vízréteget melegítik fel, 20 méteres mélységig. A vízhőmérséklet a világóceán különböző
A napsugárzás csak
részeiben eltérő.
a felszíni vízréteget
A felszíni vízréteg hőmérséklete függ az éghajlattól, és
világítja meg és meaz Egyenlítőtől a sarkok (pólusok) felé haladva csökken
legíti fel
(195. ábra). Legmagasabb a víz hőmérséklete a forró éghajlatú
Egyenlítőn és trópusokon (+25…+27 °C). Leghidegebb (–1,8 °C)
a sarkvidékeken, ahol az éghajlat is hideg.
		
Legmelegebb vize a
Amikor az édesvizű tavak és folyók vízhő		
Csendes-óceánnak
van,
mérséklete 0 °C-ra süllyed, a felületükön jég
leghidegebb az Északi-jegeskezd képződni. A sós víz fagypontja 0 °C-nál
óceánnak. A felszíni víz a Vörös-
alacsonyabb, ezért a világóceán vizei csak a
tengerben a legmelegebb, meghasarkvidékeken fagynak be. Állandó jégtakarója
ladja a +35 °C-ot.
csak az Északi-jeges-óceán központi részének
van, és jég veszi körül az Antarktiszt. Nyáron
Hőmérsékleti szélsőség
a jégtakaró kiterjedése csökken, télen nő.
Az óceánok fenekén vannak olyan
Ezenkívül az óceánokban úszó jég is találhelyek, ahol a földkéreg hasadéható.
A jég az Antarktiszról és a sarkvidéki szikaiból forró víz tör elő. A Csengetekről
szakad le. A szél és a tengeráramlatok
des-óceánban található egyik
a mérsékelt égövbe sodorja, ahol fokozatosan
ilyen forrás hőmérséklete eléri
elolvad (196. ábra).
a +400 °C-ot.
A vízhőmérséklet a mélységgel is változik. A
mélység növekedésével csökken a hőmérséklet.
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196. ábra. Úszó jég Antarktisz partjainál

Az 1000 m-t meghaladó mélységekben a hőmérséklet mindig
+2…+5 °C. A mélytengeri árkokban a víz hőmérséklete 0 °C.
Az óceánvíz átlaghőmérséklete csak +4 °C. A meleg víz a
viszonylag vékony, körülbelül 100 m-es felső rétegben összpontosul. Ilyen mélységbe hatolnak le a napsugarak, mélyebben sötétség uralkodik. Tehát az óceán hideg, sötét és sós. Az úszó jég határának
jelölése térképen

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A tengerek és óceánok vize a párolgás és megfagyás következtében sósabbá, a csapadékhullásnak, folyóvíz-befogadásnak és jégolvadásnak köszönhetően kevésbé sóssá válik.
● A világóceán vizeinek hőmérséklete a földrajzi helyzettől és a mélységtől függően változik.

!

?
!

?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Miért van a tengervíznek sós, kesernyés íze?
e térképén a legsósabb tengert!
2. Mutassátok meg a világ hegy- és vízrajzi
A mélységi skála alapján állapítsátok meg a viszonylagos mélységét!
3. Hogyan változik a világóceán felszíni vizeinek hőmérséklete a földrajzi helyzettől függően?
4. Miért csökken a mélységgel a hőmérséklet?
e
e hol húzódik az úszó jég határa a Föld
5. A féltekék térképén határozzátok meg,
északi részén!

?

?

CSAPATMUNKA
Soroljátok fel azokat a tényezőket, amelyek az alábbi módon hatnak a tengerek
és óceánok vizére:
1. csoport – kevéssé sóssá teszik; 2. csoport – sósabbá teszik!
Magyarázzátok meg, miért jár ilyen következményekkel a tényezők hatása! Térkép
segítségével hozzatok fel példákat sós és kevésbé sós vizű tengerekre, földrajzi
helyzetük figyelembevételével!
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43. §. HULLÁMOK

?

?

● Volt-e már alkalmatok arra, hogy megfigyeljétek a hullámokat
a tenger (tó, víztároló) felszínén? Mondjátok el, milyenek voltak
a benyomásaitok!

!

!

A világóceán vizei állandó mozgás!HULLÁMKÉPZŐDÉS.
ban vannak. A hullámok hol kilépnek a partra, hol attól

elfelé tartanak. Érdekes, hogy a víz a hullámokban nem
áramlik vízszintesen, ahogy első pillantásra
Hullámhegy
tűnhet. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha
Hullámhossz
Hullámmegfigyeljük a horgászzsinór úszóját a víz
magasság
felszínén. Hullám közeledtével felemelkedik
annak tetejére, majd leereszkedik az aljára.
Hullámvölgy
Eközben az úszó nem kerül közelebb a parthoz
A hullám szerkezete
vagy távolabb tőle. Ez azt bizonyítja, hogy a
hullámok függőleges mozgást végeznek,
amit
e
hullámmozgásnak nevezünk. A víz hullámzása a szélben ringó búzamezőre emlékeztet.
Eközben sem a búzanövények, sem a mező
Szélhullámok
nem változtatja a helyét.
A lejtős parton a hullám „érzékeli” a feneket. A súrlódástól a hullám aljának mozgása
lelassul. A hullámhegy tovább folytatja a mozgását, előre hajlik, és átfordul. Hullámverés
alakul ki. A partra habos tajték fut ki. Vele
Hullámverés
szemben érkezik az előző hullám vize.
A hullámok kialakulásának fő oka a szél,
197. ábra. A hullám elemei
amely mintegy benyomja a vízfelületet, és ezzel megbontja az egyensúlyát. Még a gyenge
szél is hullámokat kelt. Rendszerint a hullámok magassága nem haladja meg a 4 métert.
		
A legnagyobb szélhulláA legmagasabb, több mint 20 méteres hullá		 mot, amelynek magassága

?

?

34 m (10 emeletes épület magassága) volt, a Csendes-óceán középpontjában mérték 1933-ban.

Ahol legjobban hullámzik
az óceán
A tudósok kiderítették és térképre
vitték, hogy hol hullámzik legjobban a világóceán. Az Atlanti-óceán
északi részében, ahol a hullámok
magassága eléri a 20 m-t. A térképek ismeretében a hajók kapitányai
elkerülhetik a veszélyesen
magas hullámok övezetét.
198. ábra. Hullámok az óceánban
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mokat a viharos szél korbácsolja. Minél erőA víz istenei
sebb, tartósabb a szél és nagyobb a vízfelület,
Amikor az emberek még nem ismerték a természet törvényeit, a
annál magasabbak a hullámok. Amikor a szél
vízzel kapcsolatos jelenségeket,
lecsendesedik, a magas hullámokat fodrozás,
annak mozgását égi erőkkel hozazaz alacsony hullámzás váltja fel. A mélység
ták összefüggésbe. Az ókori görönövekedésével csökken, majd észrevehetetlenné
gök abban hittek, hogy a tengereket
Poszeidón isten uralja. A rómaiak
válik a víz hullámzása.
ezt az istent Neptunnak nevezték.
A HULLÁMOK MUNKÁJA. A hullámok a
A víz isteneinek a kezében mindig
ott volt a háromágú szigony, amel�természetben romboló és építőmunkát végeznek.
lyel fenyegettek és a tengeren nagy
Egyes helyeken erősen csapkodják a partot, és
hullámokat keltettek. Az ősukránok
ezzel mállasztják annak kőzeteit (199. ábra).
a vizek mindenható mitikus uralkoPéldául a Fekete-tenger partjain a hullámverés
dóját Vogyaniknak nevezték.
Neki ugyanúgy háromágú
ereje elérheti a 25 t/m2 értéket. Nem minden
szigonya volt, amellyel
építmény bírna ki ekkora nyomást. Eközben a
forrásvizet fakasztott
víz 60 m magasra emelkedik. Vihar idején a
a földből.
hullámok képesek több tonna tömegű köveket
is megmozgatni. A part és a kikötői létesítmények megóvása érdekében speciális hullámtörőket építenek
vasbeton lapokból.
A hullámok építő munkája az apró kőzetrészecskék lerakásában és föveny építésében mutatkozik meg. Ezenkívül
a hullámok megmozgatják és oxigénnel dúsítják a vizet. Ez
kedvez a tengeri élőlények élettevékenységének.
CUNAMIK KELETKEZÉSE. Már tudjátok, hogy a tenger alatti földrengések néha hullámokat keltenek. Az ilyen UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
hullámok átfogják a vízréteg egészét a fenéktől a felszínig.
A cunami japán szó,
Ez kedvez hatalmas hullámok – cunami vagy szökőár –
azt jelenti: kikötői
hullám.
kialakulásának és a keletkezési helyüktől való terjedésének.
A cunami lökhajtásos repülőgép sebességével (700 km/h) fut
végig az egész óceánon. Ezek a hullámok annyira erősek,
hogy a partról visszaverődve ellenkező irányban folytatják
az útjukat.

199. ábra. A hullámok romboló munkája

200. ábra. Hullámtörő
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Cunami. Japán metszet
A cunami előrejelzése
A tudósok új módszert javasoltak
a cunamival kapcsolatos riasztást
illetően. Mintegy „lehallgatják” az
óceánt, hogy „meghallhassák” a
víz alatti földrengést. A rengés
hanghullámokat kelt, amelyek az
epicentrumból minden irányban
terjednek. Ezek erejéből és keletkezési helyük távolságából következtetés vonható le a tengeri
rengés erejéről és a
cunami veszélyéről.

Apály
Hold
Föld

Dagály

Víz

Föld

Apály

Dagály
Hold
201. ábra. A dagály és apály
keletkezése
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A cunami magassága a nyílt óceánon nem
nagy, alig 1 m 200 km-es hullámhossz mellett.
A kiterjedt víztérben nincs nagy hullámzás, a
cunami gyakorlatilag észrevehetetlen. Jellemző
azonban, hogy a cunami előtt a tenger több
száz méterre visszavonul a parttól, csupaszon
hagyva a fenéket, mintha nekifutásra készülne. Ezt követően gyorsan nő a hullám, öbölbe, kikötőbe beszorítva a magassága elérheti
a 30–40 m-t. Érthető tehát, hogy a japánok
miért nevezik – magyar fordításban – kikötői
hullámnak a cunamit. A hullám teljes erejével a partvidékre zúdul. Felborítja a hajókat
lerombolja az építményeket, visszaverődve mindent sodor magával az óceánba, ami az útjába
kerül.
Cunamik leggyakrabban a Csendes-óceán
nyugati partvidékén keletkeznek. A cunamit
nem lehet megelőzni, de a lakosságot lehet
idejében riasztani, hogy elmenekülhessen a
veszélyeztetett helyekről.
A DAGÁLYOK ÉS APÁLYOK KELETKEZÉSE. Már az ősidőkben észrevették az
emberek, hogy a világóceánban a víz szintje
hatóránként hol emelkedik, hol süllyed. A tenger vize hol kiönt a partra, messzire jutva a
szárazföldön, hol pedig visszahúzódik, üresen
hagyva a fenéket. A tengerek és óceánok vízszintjének periodikus emelkedését dagálynak,
a süllyedését pedig apálynak nevezzük. A tengerpartokon a dagálykor víz alá kerülő terület sávja elérheti a több kilométert. Ilyenkor
a dagályrészen csónakkal lehet közlekedni és
halászni. Amikor beköszönt az apály, a fenékről kagylók gyűjthetők (202. ábra).
A dagályok szintén hullámok. Ezeket a Hold
és a Nap gravitációs ereje idézi elő. A dagály
hullám, a szokványostól eltérően, az egész
bolygóra kiterjed (201. ábra). A világóceán
hatalmas víztere hol emelkedik, hol süllyed,
mintha lélegezne. Az óceánok „vízrugójának”
feszítésével a Hold és kisebb mértékben a Nap
mintegy menetrend szerint idézik elő a dagályokat és apályokat naponta kétszer. A dagályok és apályok – nappal és éjjel – óramű pontosságával jelentkeznek bolygónkon.
A dagályok kezdetének ideje és magassága
nem mindenütt egyforma. A nyílt óceánon a
magasságuk 1 m-nél alacsonyabb, ezért nem
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202. ábra. Dagály és apály

érzékelhetőek. Néhány méteres dagályok és
apályok szűk tengeröblökben, tengerszorosokban és tengeri folyótorkolatokban figyelhetők
meg. A belső tengerekben ugyanakkor a dagályok jelentéktelenek. A Fekete-tengerben a dagály magassága mindössze néhány centiméter,
az Ohotszki-tenger szűk szorosaiban ugyanakkor eléri a 13 m magasságot.
A tengeri utazók már régen összeállították
azokat a táblázatokat, amelyek segítettek a hajósoknak a partok közelében való navigálásban
a dagály és apály figyelembevételével. Mára a
táblázatokat számítógépek váltották fel.
A dagályhullámnak óriási ereje van, amelyet az ember villamos energia előállítására
használ fel.

!

A legmagasabb dagály
(18 m) az Észak-Amerika
keleti partvidékén található Fundy-öbölben figyelhető meg.
Szokatlan halászat
A halászok a parton, a víztől nem
messze terítik ki hálóikat. Elkezd
kifelé áramolni a víz, és néhány
óra múlva ott, ahol az imént még
homokföveny volt, hullámok ringatóznak. Amikor a víz ismét
visszavonul, a hálókban sok
hal marad vissza, és a
halászok begyűjtik
„a termést”.

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A víz a világóceánban állandó mozgásban van a szélhullámok terjedése, a cunamik, dagályok és apályok következtében.
● A szélhullámok a vízfelszín hullámmozgásai.
● A cunami víz alatti földrengések által okozott óriáshullámok.
● A dagályok és apályok a világóceán vízszintjének periodikus emelkedése és süllyedése, amit a Hold és kisebb mértékben a Nap idéz
elő.

?
!
?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e
1. Hogyan keletkeznek az óceán szélhullámai?
2. Milyen munkát végeznek a hullámok?
3. A Föld mely részei cunamiveszélyesek?
4. Milyen erők váltják ki az apályt és a dagályt a Földön?
—————————————————————
5. Próbáljátok meg kiszámítani, hogy a Dél-Amerika
csendes-óceáni partvidée
kének é. sz. 24° és a ny. h. 120° koordinátájú helyén kialakuló cunami mikor
érheti el Hawaii partjait!

?
?

e
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44. §. ÁRAMLATOK

?

● Idézzétek fel, milyen a világóceán felszíni rétegének hőmérséklete!
● Mit jelent a sodródás?

?

vízszintes, erőteljes áramlatok formájában történő mozgása. Annak ellenére, hogy az óceáni áramlatoknak nincsenek
partjaik, sokszor mégis folyókhoz hasonlítják őket.
Kialakulásuk az állandó szeleknek köszönhető. Az egyik
legerősebb áramlat elnevezése is ezt tükrözi: Nyugati szél
áramlás. Mintegy 30 000 km hosszúságával az egész bolygót
körülöleli. Az áramlat szélessége 1000 km, sebessége 3 km/h.
Hasonlítsátok össze Ukrajna legnagyobb folyójával, a Dnyeperrel, amelynek a hosszúsága 2201 km, a szélessége Kijev
határain belül alig éri el a 600 m-t. Korunkban
e az óceánok
áramlatai ugyanolyanok, mint Kolumbusz Kristóf idején voltak. Ő helyesen használta ki a tengeráramlatok erejét, hogy
a vitorlás hajóival elérje az Újvilág partjait.
MELEG ÉS HIDEG TENGERÁRAMLATOK. Az áramlatok vízének hőmérsékletét a környező vizekhez viszonyítva
határozzák meg. A meleg áramlat hőmérséklete néhány
fokkal magasabb, mint a környező óceáni vízé. A hideg
áramlat esetében fordítva van. A meleg tengeráramlatok
rendszerint a melegebb földrajzi szélességű helyekről a hidegebbek felé irányulnak, a hideg áramlatok pedig fordítva.
Az óceáni áramlatok a fölöttük kialakuló légtömegeknek
köszönhetően befolyással vannak az éghajlat alakulására.

?
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A meleg tengeri áramlatok partvidékeinek
Királyi ajándék
Az USA és Nyugat-Európa meleg
melegebb az éghajlata, mint a szárazföld belés kellemes éghajlata 90%-ban a
sejében lévő, ugyanazon a földrajzi szélesséGolf-áramlatnak köszönhető, amely
gen lévő területeknek. A meleg légáramlatok
másodpercenként 50 millió m3 meleg vizet szállít másodpercenként.
3–5 °C-kal növelik a környező levegő hőmérAz ilyen, 8–10 °C-os „meleginjeksékletét, és kedveznek a csapadékhullásnak. A
ció” jelentősen megemeli a környefelmelegedett és a meleg áramlattól nedvessé
ző területek hőmérsékletét. Ennek
vált levegő felfelé áramlik. Túltelítetté válik,
köszönhetően az adott övezetben
fekvő országok hatalmas mennyifelhők képződnek és csapadék hullik.
ségű tüzelőanyagot, elektromos
A legnagyobb meleg óceáni áramlás, a
energiát, építő- és épületszigeGolf-áramlat. Az Atlanti-óceánban halad
telő anyagot takarítaÉszak-Amerika keleti partvidéke mentén.
nak meg.
Hossza 3000 km, szélessége 100 km, áramlási sebessége 10 km/h. Az é. sz. 45° közelében
a Golf-áramlat az Európa partjai felé irányuló Észak-atlanti-áramlatba megy át. Ez az áramlat a Skandináv-félsziget
partvidékét melegíti, nélküle a térség jégsivatag lenne. Ezért UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
nőnek a félszigeten tű- és lomblevelű fák, ezért nem fagy A Golf-áramlat mabe a Barents-tenger. Ugyanakkor a körülbelül ugyanazon a gyar fordításban azt
földrajzi szélességen fekvő Grönland-sziget nagyobb részét jelenti: áramlás az
egész évben jégpáncél borítja, mert kívül esik az áramlat öbölből.
hatókörén. Nem véletlenül nevezik a meleg tengeráramlatokat a bolygó „vízfűtésének”. Az Észak-atlanti-áramlattól
a fölötte lévő levegő felmelegszik, és bő csapadékot szállít
Európa területére.
A hideg tengeráramlatok pont fordítva, lehűtik a levegő
alsó légrétegeit, amitől az sűrűbbé és nehezebbé válik. Nem
száll fel, és nem képez felhőket és csapadékot. Ezért a hideg áramlatok által mosott partvidékek éghajlata hűvösebb
és szárazabb. A Csendes-óceánban, Dél-Amerika partjainál
halad el a Humboldt-áramlat (másik neve: Perui-áramlat).
A partvidéken éveken át nem hull csapadék. Ezért alakult
ki ott az Atacama-sivatag.
Az óceáni áramlatok kihatással vannak az egész világ Tengeráramlat-megfiidőjárására. A hullámokkal együtt szállítják az óceán vizét gyelő automata bóják
egyik helyről a másikra, és osztják el – az időjárást és az
éghajlatot alakítva – a hőt az egész bolygón.
Palackposta
AZ ÁRAMLATOK VIZSGÁLATA. A paSpanyolország partjainál 1850-ben
lackposta régi tengerészhagyomány. Évezreviasszal lezárt palackban megtadek során helyeztek az emberek üzeneteket
lálták Kolumbusz Kristóf spanyol
királynőnek címzett üzenetét, amit
palackokba, és indították útnak őket a ten358 évvel korábban indított útnak
gereken. Miért? A megfontolás különböző volt:
Haiti-szigetéről. Ugyanígy vándorolromantikus hajlam, üzenet hajószerencsétlennak a világóceánban az úszó jégheségről, SOS-jelzés, azaz segítségkérés veszélygyek, kókuszdiók távoli szigetekről,
helyzetekben. Palackok segítségével vizsgálták
hajóroncsok darabjai, bedugaszolt
a tengeráramlatokat már az ókori Görögország
palackok tengerészek üzeneteivel.
tudósai is. Az ezeréves módszert alkalmazva
A palackposta lényegében a
kutatták az áramlásokat a közelmúlt szakemtengeri áramlások létezésének
berei. Ma a tengeráramlatokat speciális bóják,
bizonyítéka
radarok, kutatóhajók, műholdak segítségével
tanulmányozzák.
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Víz alatti robotok

!

Manapság a világóceán felszínén több ezer automatikus
bója úszik. Ezek olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek mérik az áramlás sebességét, a hullámok magasságát,
hosszát, a felszíni vizek hőmérsékletét és sótartalmát. Az
adataikat a helyzetüket figyelő műholdak közvetítik. Vannak
merülő bóják, ezekkel 2000 m mélységig végeznek méréseket. A kutatók megállapították, hogy a hőt az Atlanti-óceán
északi részébe szállító és ezzel Európa éghajlatát befolyásoló
meleg áramlatok ereje az utóbbi 10 évben egyharmadával
gyengült.
Legújabban az óceáni áramlások mélyvízi kutatói futball-labda nagyságú robotok lettek. Ezek képesek arra,
hogy különböző mélységekben rögzítsék a víz tulajdonságait
és mozgását. A víz alatti áramlások vizsgálatainak eredményeire az időjárás és az éghajlat – világóceán és atmoszféra
kölcsönhatása nyomán előálló – változásainak megbízhatóbb
előrejelzése érdekében van szükség.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az óceáni áramlások – a víz horizontális mozgása az állandó szelek
hatása következtében.
● Megkülönböztetnek meleg és hideg óceáni áramlásokat, ezek jelentős mértékben hatnak a partvidékek hőmérsékletére.

!?
!

?

?

!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Miben különbözik a víz mozgása a tengeráramlatokban és a hullámokban?
2. Magyarázzátok meg, miért tekintik a +22 °C-os Humboldt-áramlatot hidegnek,
a +22 °C-os Észak-atlanti-áramlatot pedigemelegnek?
3. Miért nevezik a Golf-áramlatot és az Észak-atlanti-áramlatot európa „fűtőtestének”?
4. Milyen lenne Európa nyugati partvidékének éghajlata, ha az Észak-atlane
ti-áramlat nem meleg, hanem hideg lenne?
—————————————————————
5. Gondolkodjatok el azon, hogy a következő állítások közül melyik pontosabb és
e
helytállóbb: „A szél mozgatja a világóceán
víztömegeit” vagy „A Nap mozgatja
a világóceán vizét”!

?

?

?

CSAPATMUNKA

e

Hegy- és vízrajzi térkép alapján figyeljétek meg és írjátok le az útvonalat az
alábbi esetekben:
1. csoport – az üzenetet tartalmazó palackot, amelyet csónakból dobtak a Drake-szorosban (d. sz. 60°, ny. h. 60°) a vízbe, és Új-Zéland partjainál
(d. sz. 42°, k. h. 170°) fogtak ki;
2. csoport – Thor Heyerdahl, híres norvég utazó a Kon-Tiki tutajjal Dél-Amerika partjaitól (d. sz. 12°, ny. sz. 77°) a Tuamotu-szigetig (d. sz. 21°, ny. h. 135°)
hajózott.
Mit jelzett a palack és a tutaj útja?
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45. §. É
 LET A TENGEREKBEN ÉS
ÓCEÁNOKBAN
● Milyen tengeri növényeket és állatokat ismertek?
● Idézzétek fel, hogyan alkalmazkodtak az állatok a tengerek és
óceánok vízi környezetében való létezéshez!

ÉLŐLÉNYEK ÉLETTERÜK SZERINT. A vi!TENGERI
lágóceán lakói között vannak mikroszkopikus baktériumok,

pici növények, amelyekből egy liter vízben milliónyi található. Vannak valóságos óriások: tengeri moszatok (algák),
amelyeknek a telepei több tíz méter hosszúak, és tengeri
állatok, amelyeknek a tömege több tíz tonna. Életterüket
tekintve a tengeri szervezetek több csoportját különböztetik
meg: plankton, nekton, bentosz (204. ábra).
Plankton
A plankton – a vízrétegeket benépesítő apró növények és
állatok, amelyeket magukkal sodornak a hullámok és a tengeráramlatok. Ezek apró moszatok, férgek, rákok, garnélák, UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
medúzák. A plankton képezi a fő táplálékát az óceánban
lakó
e
halaknak és bálnáknak. Az óceán egyes helyein olyan gaz- Az ógörög plankton
dag a plankton, hogy sűrű, lebegő felhőre emlékeztet. Ebben szó magyar fordítása: sodródó, a neka masszában különböző színű és alakú medúzák találhatók.
toné – úszó, a benEzekben a térségekben gazdag a halállomány.
toszé – mélységi.
A nekton – vízben aktívan mozgó tengeri állatok. Ebbe a
körbe tartoznak a bálnák, delfinek, rozmárok, fókák, tintahalak, polipok, tengeri kígyók, teknősök és különböző halak.
Ezek könnyen jutnak el nagy távolságokra.
A bentosz – vízfenéken megtelepedett
A moszatok közt a világnövények és állatok. Az óceán „alagsorában”
rekorder a Macrocystis, a
moszatok, korallok, szivacsok, tengeri csilla200 m-es óriás barnamoszat. A
gok, tarisznyarákok, férgek élnek. A moszatok
puhatestűek között a rekorder a
teljes felületükkel veszik fel a tápanyagokat a
Tridacna óriáskagyló, amelynek a
tömege eléri a 300 kg-ot.
vízből.

?

?

Tengeri
moszatok
Bentosz

Plankton

Kontinentális
talapzat

Sziláscet
Pelamida

Fóka

Tonhal
Makréla
Fehér
cápa

Kardhal

Kontinentális
lejtő
Ördöghal

Ámbráscet

Nekton

Kalmár
Tengeri liliomok

Nyolckarú polip
Bentosz

204. ábra. Óceánlakók
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AZ ÉLŐLÉNYEK ELTERJEDTSÉGE A VILÁGÓCEÁNBAN. A tengeri élőlények számá		
Az óceánban élnek a Föld
ra
a legmegfelelőbb létközeg a part menti se		
legnagyobb állatai, a kék
kély
víz. A víz felső rétegét (100 m mélységig) a
bálnák vagy óriás bálnák. A hos�szuk 33 m, súlyuk 160 t. A kifejnapsugarak jobban megvilágítják és jobban fellett bálna naponta 4 t apró rákot
melegítik. Az aktív keveredésnek köszönhetően
fogyaszt el. A kék bálna olyan nagy,
oxigénben és tápanyagokban gazdag. Ezért a
hogy a nyelve annyit nyom, mint
sekély vizekben valóságos „legelők” jönnek létegy kisebb elefánté.
re, ahol sok a plankton és a vele táplálkozó hal
és más tengeri állatok.
A parttól távolodva és a mélység növekedésével az élőlényekkel való telítettség százszorosan csökken. A mélységgel csökken a megvilágítottság, az oxigénmennyiség, és növekszik a
nyomás. A hideg és sötét mélységekben (több
mint 1000 m alatt) olyan magas a víz nyomása,
hogy azt egyetlen szárazföldi élőlény sem bírná
ki. Ezen a szinten csak baktériumok, férgek,
puhatestűek és halak élnek, amelyek alkalFókák sarkvidéki vizekben
mazkodni tudtak az ilyen körülmények közötti
létezéshez.
A szervezetek elterjedtsége a világóceánban
az éghajlattól is függően változik az Egyenlítőtől a sarkokig. A hideg sarki vizek gazdagok
szervezetekben. Planktonból kevés van, ezért
a halállomány szegényes. Vannak rozmárok
és fókák. A mérsékelt földrajzi szélességeken
a víz hőmérséklete az év folyamán magasabb
0 °C-nál, és sok oxigént tartalmaz. Itt burjánzik
az élet, ezért ezek a vizek az óceán halban legTrópusi vizek korallkörnyezetének
gazdagabb részei. A trópusi szélességeken mind
élete
növényekből, mind állatokból kevesebb van,
205. ábra. Élet az óceánokban kümert magasabb a víz hőmérséklete és sótarlönböző földrajzi szélességeken
talma. A meleg egyenlítői és tropikus vizekben
csekély mélységben melegkedvelő halak, tengeri teknősök,
fenékszervezetek (korallok, puhatestűek, tengeri csillagok,
tarisznyarákok) nagy változatossága található.
AZ ÓCEÁNOK ÉLŐ GAZDAGSÁGA. Az ember ősidőktől
fogva használja a világóceán moszatjait, halait, puhatestűit.
A tengerekből és óceánokból évente több millió tonna
heringet, szardellát, tonhalat, tőkehalat, makrahalat, fattyúmakrélát, lepényhalat, lazacot halásznak ki. A puhatestűek
közül legnagyobb jelentőségük az osztrigáknak, kékkagylóknak, tengeri fésűskagylóknak, polipoknak, tintahalaknak
van. Értékes tengeri élelmiszertermékek a garnélarákok,
tarisznyarákok, homárok, languszták (206. ábra). A bálnák,
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Hering

Nyolckarú polip

Angolna

Kékkagyló
Tőkehal

Osztriga

Tengeri sügér

Makrahal

Kalmár

Tengeri
fésűskagyló

Languszta

Tarisznyarák

Homár

Garnélarák

Lepényhal
Tonhal

206. ábra. Haszonhalak, puhatestűek és rákok

rozmárok, fókák, tüskésráják halászata manapság korlátozott a létszámuk jelentős csökkenése miatt. A tengerek és
óceánok állat- és növényvilága gazdag, de nem korlátlan. Annak következtében, hogy több halat fognak ki, mint amennyi
újratermelődhet, a mennyiségük csökken. Ezért korlátozni
kell a mértéktelen halászatot.
JEGYEZZÉTEK MEG!

!

● Életterüket tekintve a következő tengeri szervezetek csoportjait
különböztetjük meg: plankton, nekton, bentosz,
● A növények és állatok elterjedtsége a világóceánban a mélységtől
és éghajlattól függ, ezért mennyiségük törvényszerűen csökken a
mélységgel és az Egyenlítőtől a sarkok felé távolodva.

?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Jellemezzétek a tengeri szervezetek csoportjait világóceáni életterük szerint!
e
2. Milyen tényezőktől függ a szervezetek elterjedtsége
az óceánban és tengerekben?
3. A világóceán mely részei legalkalmasabbak a tengeri élőlények szaporodása
számára? Miért?
4. Hogyan változik a szervezetek elterjedtsége az óceánokban az éghajlat változásától függően?
e
5. A világóceán vizeinek mely földrajzi szélességeken legnagyobb a halgazdasága?

?
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46. §. ÓCEÁN ÉS EMBER

?

?

!

!

● Idézzétek fel, ki ereszkedett le elsőként a legmélyebb tengeri
árokba!
● Milyen hasznos ásványokat használ fel az ember saját szükségleteire?

!A VILÁGÓCEÁN MEGISMERÉSE. A tengeri mélységek

mindig vonzották az embert. De nemcsak kincskeresés végett, hanem a tudásszomjtól vezérelve, hogy bővítse földrajzi
tudását a környező világról. Ma már nem fér kétség ahhoz,
hogy a világóceánnak felbecsülhetetlen szerepe van bolygónkon. Az élet „bölcsőjének” nevezik, mert a tudósok többségének véleménye szerint a földi élet az óceánban született.
Az időjárás „konyhájaként” is emlegetik a Föld időjárásának
alakításában játszott szerepe miatt.
Míg a szárazföldön már nincsenek ismeretlen
e területek,
addig az óceáni mélységekben még sok a titokzatos, feltáratlan hely. A víz alá merülő első „kutatók” a gyöngyhalászok voltak. Sok idő telt el addig, ameddig megjelentek a
víz alatti eszközök, kutatóhajók, műholdak. A tudósok ma
ezek segítségével mérik a mélységeket, vizsgálják a víz tulajdonságait, mozgását, a tengeri élőlényeket. Ennek nagy
jelentősége van a hajózás, halászat, ásványi kincsek utáni
kutatás szempontjából.
AZ ÓCEÁNBÓL KITERMELT ÁSVÁNYI KINCSEK. A
tengerek és óceánok mélyén ásványi kincsek hatalmas lelőhelyei találhatók. Vannak helyek, ahol a fenék szabályosan
terítve van vas- és mangánérccel. A készleteik meghaladják a szárazföldi lelőhelyekét. A tengerfenék alól kőolajat,
földgázt, kőszenet termelnek ki. Ezeket víz alatti bányák és
tengeri fúrótornyok segítségével aknázzák ki.

?

?

Kőolajkitermelő
tengeri fúrótorony

A legmélyebb tengeri árok
fenekén
James Cameron ismert filmrendezőt, aki az Avatar és a Titanic című
filmeket rendezte, gyerekkorától érdekelte az oceanológia. Több mint
félszáz mélytengeri merülést végzett. Cameron a világ harmadik embere, aki Jacques Piccard és Don
Walsh után leereszkedett a legmélyebbnek számító Mariana-árok
fenekére. Cameron elődei 1960ban mindössze 20 percet töltöttek
batiszkáfjukkal az árokban, míg ő
több órát töltött ott. Kőzetmintákat
és élőlényeket gyűjtött a
fenékről, és 3D-s kamerájával
felvételeket készített.
207. ábra. Batiszkáf
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A tengervíz maga is hasznos ásvány. Mint tudjátok, sok
különböző anyag van feloldva benne, ezért „folyékony ércnek”
is nevezik. Leginkább kősót nyernek ki belőle. De kitermelnek a tengervízből a repülőgép- és autógyártásban használt
magnéziumot, a filmszalag és fényképpapír előállításához
szükséges brómot.
Ázsia egyes országaiban, ahol kevés az ivóvíz, a tengervízből sótalanító berendezésekben édesvizet állítanak elő.
Azonban az ilyen víz ára egyelőre nagyon magas.
AZ ÓCEÁN ENERGIAGAZDAGSÁGA. A tengerek és
óceánok vizével villamos energia is előállítható. Erre a célra
a mozgó víz – a dagály és apály, az óceáni áramlatok és a
hullámok – használható fel. Az apályok és dagályok energiája többszöröse a Föld összes folyójának együttes energiájának. Igaz, ezt az energiát az ember még nem nagyon hasznosítja. Egyes országokban (USA, Franciaország, Oroszország,
Japán, Kína) már működnek dagályerőművek. Hullámok
felhasználásával Japánban termelnek elektromos energiát.
Azonban ennek az ára elég magas. Ha az ember megtanulja,
hogyan állítson elő hullámerőművekkel olcsó áramot, akkor
az emberiség kimeríthetetlen energiaforráshoz jut.
ÓCEÁN ÉS EMBER. Az ember évszázadokon át használta
a világóceánt szükségleteinek kielégítésére. A hajózás, mér-

IPARI MÉRETŰ HALÁSZAT
hering
tonhal
szardella
fattyúmakréla
tőkehal
lepényhal
makréla
lazac

PUHATESTŰEK HALÁSZATA
osztrigák
kékkagylók
kalmár

nyolckarú polip
tarisznyarák
languszta

TENGERI ÁLLATOK
VADÁSZATA
bálnák

Hullámenergia
hasznosítása

ÁSVÁNYIANYAGLELŐHELYEK
fókák

rozmárok

kőolaj
kőszén
földgáz
vas-mangán
konkréció

208. ábra. A világóceán gazdagsága
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Kőolajszörny
A Mexikói-öböl egyik kőolajfúró
tornyával 2010-ben történt baleset
szörnyű környezeti katasztrófát
okozott. A fenékfuratból milliárdnyi
liter olaj ömlött a vízbe. A vízben,
1300 m-es mélységben gigantikus,
16 km hosszú és 90 m vastag olajfolt keletkezett. Ez elzárta az öböl
belső áramlatait, sőt még a
Golf-áramlatot is lelassította.

209. ábra. Kőolajszennyezés

!

téktelen halászat, ásványkincsek (kőolaj, földgáz) kitermelése és egyéb emberi tevékenységek
következtében a világóceán vizei szennyeződnek. A világóceánba sok káros anyag kerül a
beleömlő folyók vizével. Ez nemcsak édesvíz,
hanem vannak benne mezőkről kimosott mű
trágyák, ipari és háztartási szennyvíz. A nyílt
óceánon, messze a partoktól gyakori látvány a
felszínen úszó pillepalack, műanyag doboz és
egyéb hulladék. Szennyezés a kormot és port
tartalmazó csapadékokkal is éri a világóceánt.
A fentebb vázoltak következtében a világ
óceán globális szemét- és szennyvíztárolóvá
válhat. Ennek nagyon súlyos következményei
lehetnek az emberiségre nézve. A vízszennyezés minden élőlényt károsít. A világóceán sok
térsége válhat ennek következtében biológiai
sivataggá. Jacques-Yves Cousteau szerint az
utóbbi 100 évben a tengeri élőlények több mint
ezer faja tűnt el nyomtalanul.
A szennyezés ellen nehéz küzdeni, ezért
meg kell előzni azt. Fontos, hogy az emberek
megértsék, a világóceán nemcsak természetes
éléskamra, hanem esztétikum, látvány, amelyben vég nélkül lehet gyönyörködni. Ez bolygónk
természeti egyensúlyt fenntartó része és a világmindenség megismételhetetlen alkotása.

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A világóceánnak hatalmas a természeti gazdagsága: halak, tengeri
gyümölcsök, ásványkincsek, energia.
● A világóceán vizeit óvni kell a szennyezéstől, a tengeri élőlényeket
pedig a kipusztítástól.

!

?
!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. A tengerek és óceánok gazdagságából mit használ fel az ember szükségletei
nek a kielégítésére?
2. Milyen ásványkincseket rejt a tengerfenék?
e
3. Hogyan hasznosítható a világóceán vízenergiája?
4. Mi okozza a tengerek és óceánok vizeinek szennyeződését?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

?

e

e

A Mexikói-öböl egyik kőolajfúró-tornyával 2010-ben történt balesetet az emberiség történetének egyik legnagyobb technogén katasztrófájaként értékelik. Tudjatok meg részleteket a Mexikói-öböl vizébe kiömlött kőolaj által okozott ökológiai
károkról (kulcsszavak: British Petroleum, kőolajfúró torony robbanása)!
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SZÁRAZFÖLDI VIZEK
A szárazföldi vizek magukban foglalják a felszíni és a
felszín alatti vizeket. A szárazföld felszíni vizei a Föld hidroszférájának mintegy 0,02%-át teszik ki. Azonban az ember
ezeket a vizeket használja fel leginkább.

A SZÁRAZFÖLD VIZEI
Felszíni

Vizek a Földön
Szárazföldi vizek
A világóceán vizei

Felszín alatti
A föld alatt találhatók:
pórusokban,
kőzetrésekben
és a földkéreg
üregeiben

Folyók
Tavak
Lápok
Gleccserek
Mesterséges
tározók
Csatornák

A szárazföldek vizei
A gleccserek vize
Felszín alatti vizek
Folyók, tavak vize

210. ábra. A vizek eloszlása a szárazföldön

47. §. FOLYÓK
● Idézzétek fel, milyen folyók találhatók lakóhelyetek körzetében!

A FOLYÓ. Valamilyen folyót – kicsit vagy nagyot – már
mindenki látott. A kis vízfolyásokat patakoknak nevezzük.
Minden folyónak és pataknak van eredete, ahonnan kezdetét veszi. Az eredet lehet forrás, láp, tó vagy magashegyi, olvadó szélű gleccser. Például a Dnyeper-folyó az Oroszországban elterülő Valdaj-hátságon található lápból ered
(211. ábra); Észak-Amerika legnagyobb folyója, a Mississippi
tóból veszi a kezdetét; az Indus folyó Tibet egyik gleccseréből
indul ki.
Azt a helyet, ahol a folyó véget ér, vagyis egy másik
folyóba, tóba, tengerbe vagy óceánba ömlik, torkolatnak

!

?

?

e

a

b
211. ábra. Dnyeper: a – Kijev területén, b – eredete Oroszországban
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Eredet

Folyóvölgy

Jobb oldali
mellékfolyó
Delta

Meder
Torkolat

Torkolat

Eredet

Eredet

Bal oldali
mellékfolyó

212. ábra. A folyó és folyóvölgy részei

nevezzük. A világ legnagyobb folyói óceánba
vagy tengerbe torkollnak. Az Amazonas az
Atlanti-óceánba, a Nílus a Földközi-tengerbe
ömlik. Az eredet és a torkolat közötti távolság
a folyó hossza (3. függelék, 252. old.).
Minden folyó az eredetétől a torkolatáig
húzódó süllyedésben folyik. Ezt folyóvölgynek nevezik.
A folyóvölgy bemélyedése, amelyben a víz folyik, a meder
(212. ábra). A folyóvölgynek a meder két oldalán húzódó,
kiegyenlített felületű területét, amelyet áradáskor minden
évben elönt a folyó vize, ártérnek nevezzük.
A folyónak bal és jobb partja van. Ezeket a folyó folyás
iránya szerint határozzák meg: ha feltételesen arccal a folyásirány felé fordulunk, akkor jobbról, a jobb kezünk felől
lesz a jobb part. Rendszerint a víz a mederben állandóan
folyik. De vannak folyók, amelyek időlegesen kiszáradnak.
A folyó vagy folyam olyan természetes vízfolyás, amely a
maga vájta mélyedésben – a mederben – folyik. A térképeken
a folyókat eredetüktől a torkolatukig ábrázolják.

		
A világ leghosszabb folyója
		
az Amazonas (6992 km) és
a Nílus (6852 km), Európában a Volga (3530 km), Ukrajnában a Dnyeper (2201 km).

213. ábra. Volga (Európa)
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214. ábra. Nílus (Afrika)

III. FEJEZET
FOLYÓRENDSZER ÉS VÍZGYŰJTŐ TERÜLET. Minden folyónak vannak mellékfolyói, amelyek beleömlenek. És bárhol ered is
a folyó, a mellékfolyóknak köszönhetően szélesebb és bővizűbb lesz. A Dnyeper vízhozamát
jobb parti mellékfolyója, a Pripjaty majdnem
megduplázza. A mellékfolyók rendszerint rövidebbek a főfolyónál. A főfolyó az összes mellékágával együtt alkotja a folyórendszert
(215. ábra).
Az esővíz, olvadékvíz és a felszín alatti
vizek hatalmas kiterjedésű területről erekbe,
patakokba és kisebb folyókba folynak össze.
Ezek a vizüket a főfolyóba szállítják. Azt a
helyet, ahonnan az egész víz egy főfolyóba folyik össze, a folyó vízgyűjtő területének nevezzük (216. ábra). A főfolyó vízgyűjtő területe
magában foglalja minden mellékfolyójának a
vízgyűjtő területét, vagyis a földfelszínnek
azt a részét, amelyre kiterjed a folyórendszer. Két szomszédos vízgyűjtő terület határát vízválasztónak nevezzük. A hegyekben
a vízválasztó a hegygerincen, síkságon a legmagasabb dombokon húzódik.
A FOLYÓK TÁPLÁLÁSA. A folyókat esővíz,
olvadékvíz, gleccservíz és felszín alatti vizek
táplálják. A táplálás forrásától függ a folyókban lévő víz mennyisége és szintje.
A forró és nedves éghajlatú területek folyóit rendszerint esővíz táplálja. Ilyen a táplálása világ két legnagyobb folyójának, az
Amazonasnak és a Kongónak. Vízszintjük az
év folyamán szinte nem változik, mivel a vízgyűjtő területükön egész évben bőséges csapadék hull.
A gleccserekkel fedett magas hegyekben
eredő folyókat hóolvadékvíz és gleccservíz
táplálja. Ezeknek a vízszintje nyáron a legmagasabb, amikor olvadnak a gleccserek és a hó.
Ilyen az Amu-Darja táplálása.
A folyók többsége vegyes táplálású: esővíz és olvadékvíz, valamint felszín alatti vizek
biztosítják az utánpótlásukat. Ezek rendszerint mérsékelt földrajzi szélességeken található folyók. Télen, amikor befagynak, egyetlen

Bal parti
mellékfolyók
Jobb parti
mellékfolyók

Főfo
lyó

215. ábra. Folyórendszer

Vízválasztó
216. ábra. Folyó vízgyűjtő területe

A világon a legnagyobb
vízgyűjtő területe az
Amazonasnak van. A területe majdnem akkora, mint Ausztráliáé.

A Föld legbővizűbb
folyója az Amazonas.
Másodpercenként 120 000 km3 vizet szállít az Atlanti-óceánba. Ekkora mennyiségű víz 1500 vasúti
tartálykocsit töltene meg.

217. ábra.
Amazonas (Dél-Amerika)
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táplálási forrásukat a medrükbe belefolyó felszín alatti vizek jelentik. Tavasszal olvadékvíz,
nyáron pedig esővíz és felszín alatti vizek táplálják őket.
VÍZJÁRÁS. A folyók vízszintje az év során
változik. Ukrajnában például tavasszal emelkedik a folyók vízszintje a hó olvadása következtében. Ilyenkor túltelítődik a meder és a
belőle kiömlő víz elárasztja a folyó árterét. Ez
a tavaszi árvíz. Nyáron, amikor erős a párolgás, csökken a vízszint. A folyóknak ezt az állapotát, amikor a legalacsonyabb a vízállásuk,
nyári kisvíznek nevezzük. Ősszel csökken a
párolgás, de az esőknek köszönhetően megnő
a vízszint. Télen gyakorlatilag nincsenek esők,
218. ábra. Árvíz
a folyókat ezért csak a felszín alatti vizek táplálják. Ezért bennük a nyárihoz hasonlóan alacsony lesz a
vízállás. Ekkor téli kisvízről beszélünk.
Ez idő tájt következik be a jégbeállás, ami azt jelenti,
hogy a folyókat összefüggő jég fedi. A nagy esők bármelyik
évszakban okozhatnak áradást, azaz hirtelen vízszintemelkedést. A folyók rendszeres vízszintváltozását az év folyamán
vízjárásnak nevezzük.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A folyó olyan természetes vízfolyás, amely a maga vájta mélyedésben (mederben) folyik az eredettől a torkolatig.
● A folyórendszert a főfolyó és mellékfolyói képezik.
● A folyó vízgyűjtő területe az a terület, amelyről a főfolyó a mellékfolyóival együtt összegyűjti a vizet.
● A folyókat esővíz, olvadékvíz, gleccservíz és felszín alatti vizek táplálják.
● Vízjárás – a folyó vízszintjének rendszeres változása az év folyamán.
● Árvíz – a folyó vízszintnövekedése azeévnek ugyanabban a szakában, amikor a vize elönti az árteret.
● Kisvíz – a folyó legalacsonyabb vízszintje.
● Áradás – a folyó vízszintjének nem rendszeres, hanem hirtelen
emelkedése nagy eső vagy gyors hóolvadás következtében.

?

?

!

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit nevezünk folyónak? Mi a folyó eredete és torkolata?
2. Mi a folyórendszer?
3. Mit nevezünk vízgyűjtő területnek és vízválasztónak?
4. Hogyan változik a mérsékelt földrajzi szélesség folyóinak vízszintje az év folyamán?
5. A féltekék hegy- és vízrajzi térképének (lásd az előzéket) segítségével állapítsátok meg, hogy melyik folyónak, a Dnyepernek,
e Amazonasnak vagy a Kongónak
nagyobb a vízgyűjtő területe!

?
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48. §. A
 FOLYÓK MUNKÁJA ÉS
FOLYÁSUK JELLEGE
● Idézzétek fel, milyen munkát végeznek a földfelszínen a folyók
és időleges vízfolyások!

A FOLYÓ MUNKÁJA. Már tudjátok, hogy a folyók munkája nagy erejű természeti jelenség, amely képes a földfelszínt
megváltoztatására. A folyók elsősorban romboló munkát
végeznek. A patakok, folyók évszázadokon át mosták, faragták, fúrták a kőzeteket, amíg csak utat nem vágtak maguknak a tengerig. Ez az út a folyóvölgy. A víz azonban ennek
az elkészülte után sem szünteti be a tevékenységét. „Rágja”
a mederbe beugró partrészeket, szélesíti és mélyíti a folyóvölgyet (219. ábra). A folyó romboló munkáját folyóeróziónak
nevezzük.
A felaprózott kőzetek (homok, agyag, kavics) részecskéit
a folyók lefelé hordják a vízfolyás irányában, majd fokozae A folyók
tosan lerakják őket a mederben és a torkolatban.
medrében a hordalék kőzetekből fövenyek, homoknyelvek és
szigetek képződnek. A torkolatokban a folyók által szállított
kőzetek lerakódnak a fenékre. Ezért a torkolatokban a folyók évről évre sekélyesednek. A hordalékokból kis szigetek
képződnek. Idővel a szigetek összenőnek és egyenes felületű,
összefüggő területet – deltát – alkotnak. Ez folyamatosan
nő, majd benyúlik a tengerbe. A Mississippi deltája évente 100 méterrel beljebb nyúlik a Mexikói-öbölbe. A deltát
növényzet borítja és számos folyóág tagolja. Idővel az ilyen
területeken emberek telepednek meg. A folyó eközben tovább
szállítja a hordalékot, újabb szigeteket képez, tovább növelve
a szárazföld területét.

!

?

?

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A folyódelták gyakran háromszög alakúak, azaz a görög
ábécé negyedik betűjére, a deltára (D)
emlékeztet.

A Mississippi
deltájának világűrből
készült fotója
(Észak-Amerika)

219. ábra. A Colorado folyó (Észak-Amerika) romboló (eróziós) munkája
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Völgylejtő

Völgylejtő
Ártér
Meder

220. ábra. A síkvidéki folyó és völgyszelvénye

A FOLYÓK FOLYÁSÁNAK JELLEGE. A folyók iránya,
jellege és völgyvájó képessége mindenekelőtt a domborzattól
függ.
A folyó folyásirányát a felszín általános lejtése határozza
meg. Az a terület, amelyen a Dnyeper folyik, déli lejtésű,
ezért a folyónak déli irányú a folyása, és a Fekete-tengerbe
torkollik. Minél nagyobb a felszín lejtése, annál jobban rombolja azt a folyó, és annál mélyebb a völgye.
A síkvidéki folyók síkságokon folynak. A síkságoknak
nagyon kicsit lejt a felületük. Ezért a síkvidéki folyók folyási
sebessége is kicsi, megközelítőleg 1 m/s. Lassan, nyugodtan
folynak (220. ábra). Nincs elég erejük, hogy egyenes medret
vágjanak maguknak, ezért megkerülik az akadályokat, széles, de nem mély völgyet vájnak, amelynek az alján kanyarog
a folyó. Síkvidéki folyó a Dnyeper, a Volga, az Amazonas.
A hegyi folyók hegyvidéken folynak, ahol a felszín erősen
lejt. Ezért sebes folyásúak és erős sodrásúak. Mély és szűk
folyóvölgyeket vájnak maguknak (221. ábra). Több százezer

221. ábra. Hegyi folyó és völgyszelvénye
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222. ábra. Zúgó a Rosz folyón (Ukrajna)

Zúgók kialakulása vázlatosan

évre van szükség ahhoz, hogy a folyók a hegyekben völgyet
vágjanak. A mély, nagyon meredek lejtős, keskeny medrű
folyóvölgyet kanyonnak nevezzük. Legismertebb a Colorado
folyó által vájt Grand Canyon (Nagy szurdok) Észak-Amerikában, amelynek a mélysége 1800 m (219. ábra, 187 old.). Sok
hegyekben eredő folyó folyása hegyi jellegű. De
Dnyeperi zúgók
miután leérnek a síkságra, síkvidékivé válnak.
A Dnyeperen valamikor a zúgók
Ilyen folyók például a Duna és a Jangce.
Dnyipropetrovszktól Zaporizzsjáig
ZÚGÓK ÉS VÍZESÉSEK KÉPZŐDÉSE. A
kiálltak a vízből. Ezen a szakaszon
folyók fenéktalaja különböző keménységű kőa folyó kristálykőzeteken folyik át.
Ez a 65 km hosszú szakasz hazetekből áll. A puhább kőzeteket könnyen és
józhatatlan volt. A Zaporizzsja körgyorsan kimossa a víz, a kemény kőzeteket
nyéki duzzasztógát felépítése után
lassabban mállasztja. A kemény kőzetek (gránagy víztározó képződött, és a fonit, gnejsz) hatalmas sziklatömbök alakjában,
lyómeder zúgói mélyen a vízszint
zúgókat képezve emelkedhetnek ki a vízből
alá kerültek. Most már nem
(222. ábra). Zúgók kialakulhatnak mind a heakadályozzák a hajók
közlekedését.
gyi, mind a síkvidéki folyókon. A zúgók erősen megváltoztatják a vízfolyás jellegét. Rajtuk

223. ábra. Niagara-vízesés

Vízesés kialakulása vázlatosan
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áthaladva a folyó tajtékzik, örvénylik, a sziklákról visszaverődő
víz magasra fröcsköl. Az ilyen helyeken a síkvidéki
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
folyók hegyiekre emlékeztetnek. Ha a folyó medrében magas
Az indián eredetű
sziklalépcső van, akkor a víz vízesést képezve zúdul le róla.
niagara szó magyar
A meder mintha a mélybe ugrana. A világ legismertebb és
fordításban: mennydörgő víz. A mélybe leghatalmasabb vízesése a Niagara-vízesés Észak-Amerikázúduló víz hangja ban (223. ábra). A Niagara folyó vize 50 méteres sziklafal
olyan erős, hogy tetejéről zúdul a mélybe. Az örvényben forgó kődarabok több
több kilométerre el- méter mély gödröt vájtak a zuhatag alatt. Ukrajnában kisebb vízesések a Kárpátok és Krím hegyi folyóin találhatók.
hallatszik.
A FOLYÓK EMBER ÁLTALI HASZNOSÍTÁSA. A folyóknak nagy jelentőségük van a természetben. Egyik láncszemét képezik a világ vízkörforgásának. A vizük 12 naponta
cserélődik ki teljesen.
A folyók az ember számára is rendkívül fontosak. Elsősorban azért, mert az ivóvíz forrásai. Ez pedig létfontosságú
mind az ember, mind a Föld többi élőlénye számára. Nem
véletlen, hogy az emberek minden időben folyók mellett telepedtek meg. A nagy folyók közelében jöttek létre az ókor
nagy civilizációi.
Vízre az ember hétköznapi szükségleteinek kielégítéséhez
is szükség van. A víz fontos egészségügyi szerepet lát el a
természetben. Vele lakóházakat, épületeket fűtenek. Sokan
szeretnek vízparton pihenni, üdülni, mert lehet horgászni,
csónakázni, fürödni. A folyók régóta szolgálnak közlekedési, szállítási útvonalakként. A folyami szállítás háromszor olcsóbb a vasútinál. A folyók
		
A folyók egy év alatt
vizével öntözik a mezőgazdasági növényeket
		
annyi vizet juttatnak a világ
az aszályos vidékeken. A folyók vízenergiáját
óceánba, amennyi 25 ezer évig feviszonylag olcsó elektromos áram előállítására
dezné az egész emberiség ivóvízszükségletét.
alkalmazzák a vízerőművekben. Sok folyóvizet
használnak a gyárak, üzemek.

224. ábra. A folyók a legrégebbi közlekedési
útvonalak
190

225. ábra. Vízerőmű
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Az emberiség vízigénye állandóan nő. Ennek
következtében súlyosbodik az édesvíz hiányával
Egy tonna szén kitermeléés a folyók vizének mezőgazdasági kemikáliákséhez 3 t vízre van szükség,
kal történő szennyeződéstől való megóvásának
ugyanekkora tömegű acél előállíproblémája. Bolygónk lakóinak gondoskodni
tásához 300 t-ra, 1 t műanyagrost
kell a „kék kincs” megőrzéséről, hiszen semmi
gyártásához 4000 t-ra.
nem értékesebb a világon, mint a közönséges
tiszta víz. A víz védelme egyet jelent az élet, a környező
természet szépségének védelmével.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A folyók háromféle munkát végeznek: a) rombolják az útjukban
lévő kőzeteket; 2) folyásuk magával sodorja a lemállasztott kőzetrészeket; 3) lerakják a kőzettörmeléket a medrükben és a torkolatukban.
● Folyásuk jellegét tekintve a folyók lehetnek síkvidékiek és hegyiek;
a síksági folyók medre széles, völgyük nem mély, a hegyi folyóké
keskeny és mély.
● A zúgók kemény kőzetek folyómederből kiálló tömbjei.
● A vízesések a folyómeder magas sziklakiszögellései, amelyről a
mélybe zúdul a víz.
e való megóvását és gazda● A folyók védelme a víz szennyeződéstől
sági célokra való gondos felhasználását jelenti.

?

?

!
?
!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Miben mutatkozik meg a folyó romboló és építőmunkája?
2. Mi a folyódelta?
3. Miben különbözik a síkvidéki folyó a hegyitől?
4. Gondolkodjatok el azon, hogy milyen földrajzi információ van – ukrán nyelven –
a Zaporizzsja városnévben!
5. Miért kell óvni a folyókat és gondosan használni a vizüket?
—————————————————————
e
6. A folyók a kontinensekről évente 12 km3 szilárd anyagot mosnak ki és szállítanak a tengerekbe és óceánokba. 10 millió év elegendő ahhoz, hogy a
mostani ütem mellett a szárazföldeteljes felszíne elmosódjon, feloldódjon és
a folyóvizekkel együtt az óceánbaejusson. Gondolkodjatok el azon, miért nem
tűnnek el a kontinensek!

?

?
?

?

e

CSAPATMUNKA
Idézzétek fel a történelemórákról, hogy milyen folyókhoz kapcsolódott az ókori
civilizációk létrejötte! Mondjátok el, milyen szerepet játszott a folyó a születésükben és fejlődésükben:
1. csoport – ókori egyiptomi;		
3. csoport – indiai;
2. csoport – babiloni;			
4. csoport – kínai!
7. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Folytatás. Elejét lásd a 166. oldalon!)
Téma: Folyók, vízesések bejelölése vaktérképen.
3. Jelöljétek be a vaktérképen a következő földrajzi neveket:
a) folyók – Dnyeper, Duna, Volga, Jangce, Nílus, Amazonas, Mississippi;
b) vízesés – Niagara-vízesés!
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49. §. TAVAK

?

?

!		
		

!

● Szerintetek a tó miben különbözik a folyótól?

!

A Föld legnagyobb tava a
Kaszpi-tó. Négyszer nagyobb, mint a Fehér-tenger. Hatalmas kiterjedése és vizének tengerire emlékeztető sóösszetétele miatt
tengernek nevezik.

?

A vulkanikus tavak
alattomossága
A tűzhányókráterekben lévő tavak
vulkánkitöréskor tetézik a bajt. Jáva-sziget vulkánjának a kitörésekor
a kráterében lévő víz felforr és kivetődik. A forró víz és sár lefelé folyva
mindent megsemmisít, ami az útjába kerül. Alagút fúrásával mostanra
sikerült 50 méterrel csökkenteni
ennek a vulkanikus tónak
a vízszintjét.

		
A Föld legmélyebb tava
		
a Bajkál-tó (1620 m). Jóval
mélyebb, mint a Barents-tenger
és a Kara-tenger. Medencéje tartalmazza bolygónk édesvízkészletének 10%-át. Ukrajna legnagyobb mélységű tava a Szvityaz-tó
(58 m), négyszer mélyebb, mint az
Azovi-tenger.

A TÓ. A szárazföldön sok különböző eredetű
mélyedés (medence) található, amelyekbe belefolynak a felszíni és felszín alatti vizek. Ha
a mélyedésbe több víz ömlik, mint amennyi
ugyanazon idő alatt onnan elpárolog, akkor a
víz felgyülemlik, és tó képződik. A folyótól a tó
abban különbözik, hogy nem folyik benne a víz,
mint a patak a mederben. A tengertől eltérően a
tó nem része a világóceánnak, azaz semmilyen
összeköttetésben nem áll vele.
A tavak rendkívül változatosak. Méreteiket
tekintve vannak tenger nagyságúak és „pocsolyányiak”. A tavak mélysége néhány
e centimétertől 1,5 km-ig terjed. Egyes tavakban édesvíz
található, másokban sós (4. függelék, 252. old.).
Előfordulnak tavak, amelyeket évszázadokon át
jégpáncél borít és fordítva, forró vizűek. Egyes
tavaknak nagyon gazadag az élővilága, míg mások „vízi sivatagok”.
A TÓMEDENCÉK KELETKEZÉSE. A tavak
méreteit, partformáját, mélységét medencéjük
eredete határozza meg.
A tektonikus eredetű tómedencék a földkéreg mozgásainak eredményeként jöttek létre.
A szárazföld egyes részeinek lassú süllyedése
következtében jött létre például Afrika legnagyobb tava, a Viktória-tó. Mély tektonikus
hasadékban keletkezett a Bajkál-tó. Alakja
hosszúkás, mélysége nagy, partjai magasak és
szaggatottak (226. ábra).
A vulkanikus tavak kialudt tűzhányók
krátereiben keletkeztek (227. ábra). Meglehetősen mélyek (több mint 100 m), de kicsi a kiterjedésük.

226. ábra. Tektonikus tó (Bajkál-tó)
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A gleccsertavak a felszín gleccserek által
kivájt mélyedéseiben alakultak ki, vagy úgy
keletkeztek, hogy a gleccser elzárta a hegyi folyó útját. Elsősorban Eurázsia és Észak-Amerika északi részeinek magas hegyeiben fordulnak elő. Az ilyen tavak kicsik és nem mélyek
(228. ábra).
A morotvatavak folyóvölgyekben keletkeznek. Régi folyómedrek maradványai
(229. ábra). Nyújtottak, kanyargósak, nem
nagy kiterjedésűek, nem mélyek.
Előfordulnak kettős eredetű tavak. Például
a Nagy-tavak Észak-Amerikában olyan tektonikus mélyedésekben jöttek létre, amelyekre a
jég tevékenysége is rányomta a bélyegét. Az
ilyen tavakat tektonikus-jégtakaró erede
tűeknek nevezik. A Kaszpi-tenger-tó a földkéreg hajlatában található, de egyúttal egy több
tíz millió évvel ezelőtt létezett ősóceán maradványa is. Ezt a tótípust tektonikus-maradvány eredetűnek nevezik.
A TAVAK TÁPLÁLÁSA. A folyókhoz hasonlóan a tavakat is csapadékok, felszín alatti és
felszíni vizek táplálják, amelyek beléjük folynak (elsősorban a folyóvizek). A tavak vize párolog és folyókként elfolyik. A tavak vízszintje,
akárcsak a folyóké, az éghajlati viszonyoktól
függően változik. Nagy ingadozások figyelhetők meg felszínük területét illetően. Nedves
időszakokban a felületük megnő, aszályos időben csökken. Nem véletlenül jelölik szaggatott
vonallal a térképeken a sivatagi tavak partvonalát. Ezek a tavak mintha gumiból lennének, a méreteik többször változhatnak rövid
idő alatt.

228. ábra. Gleccsertavak

A Loch Ness-i tó szörnye
A gleccser eredetű Loch Ness-i tó
nem a méreteiről vagy a mélységéről híresült el. Mindenekelőtt a legenda szerint benne élő szörnynek,
a Földön 100 millió évvel ezelőtt élt
őshüllőnek köszönheti a népszerűségét, amelyet néhány évtizeddel
ezelőtt állítólag láttak a tóban. Több
víz alatti expedíciót is indítottak
a szörny felkutatására, de az
mindig észrevehetetlen maradt
a rá műszerekkel és kamerákkal
vadászók számára.

Ha egyesítenék az összes
tavat…
Ha egyesítenék a Föld összes tavát
egyetlen óriástóvá, akkor az valamivel nagyobb területet foglalna el,
mint a Földközi-tenger. Ha az ös�szes tó vizét a földgolyó egész
felületén egyenletesen elosztanák, akkor 35 cm vastag réteget
kapnának.

Vándortó
A Közép-Ázsiában lévő Lobnor-tó
nemcsak a partvonalát változtatja,
hanem a helyét is. A tó érdekes tulajdonsága, hogy 100 km-rel odébb
tud menni, azzal magyarázható,
hogy sivatagban található és több
folyó vize táplálja. Attól függően,
hogy éppen melyik folyó tölti meg
vízzel, a tó annak helyén van.
Előfordulhat, hogy a Lobnor-tó
több részre szakad vagy
ki is szárad.

229. ábra. Morotvató
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A világ legsósabb vizű
		 tava a Holt-tenger Ázsiában. A vize annyira sós, hogy a
hal, amely a Jordán folyóból beleúszik, percek alatt elpusztul. A
hal a rárakódó sórétegtől olyan
keménnyé válik, mint a páncél. Az
ilyen tóban nem lehet elmerülni, az
ember fennmarad a vízen, mint az
úszóka.

Bajkál-tó

Tavak ábrázolása
térképen

Azokat a tavakat, amelyekből folyók erednek, lefolyásosaknak nevezik. Lefolyásos a Bajkál-tó, belőle ered az
Angara folyó. Az olyan tavakat, amelyekből nem ered folyó, lefolyástalanoknak mondják. Ilyen a Kaszpi-tenger-tó,
amelyből egyetlen folyó sem ered.
A folyami és felszín alatti vizekkel sók is érkeznek a tóba.
Ha a vízben nem jelentős a tartalmuk, akkor a tó édesvizű. A lefolyásos tavak édesvizűek, mert a belőlük kiinduló
folyók elviszik belőle a sót. Ha a tó lefolyástalan, akkor a
sók felhalmozódnak benne, és a vize fokozatosan sóssá válik.
Sós tavak aszályos éghajlatú helyeken képződnek. A felületük jelentős mértékben párologtat, ezért a víz erősen sókkal
telítődik. Néha olyan sok van belőlük, hogy kicsapódnak a
fenéken és a parton csapadék formájában.
A TAVAK ELŐFORDULÁSA ÉS JELENTŐSÉGE. A
Földön óriási számú tó van. Tavak mindenütt vannak, még
a jégbe fagyott Antarktiszon is. A nedves éghajlatú területeken több van belőlük, mint a száraz klímájú vidékeken.
A tósűrűség Észak-Amerikában a legnagyobb. Eurázsia
északi részének egyes helyein olyan sok van belőlük, hogy
nehéz annak megállapítása, miből van több, szárazföldből
vagy vízből. Ilyen térség Svédország és Finnország. Ezeket

		
A Mekong folyó (Ázsia)
		
völgyében található Tonle
Sap a Föld halban leggazdagabb
tava. Ott 1 ha vízterületről 100 kg
halat halásznak le. A halgazdagság
azzal magyarázható, hogy a tó nyáron kiönt, mint a folyók árvízkor. A
vize elárasztja a réteket és erdőket, így a halaknak sok táplálékuk
van. Ilyen kiáradáskor a halakat a
pocsolyákból a tigrisek és nyestek,
valamint a háziállatok – kutyák,
macskák, sertések – is halásszák.
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231. ábra. Finnország, az ezer tó országa
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Egyszerre sós és édes
A lefolyástalan, maradvány Balhas-tónak (Ázsia) érdekes a vize.
A tó nyugati részén a víz édes, a
keletin sós. Ennek a kettősségnek
az az oka, hogy északon több bővizű folyó ömlik bele, és ezek édessé
teszik a vizet. A keleti részbe nem
torkollik folyó, ezért ott a tó vize
sós marad.
232. ábra. Tavi sókitermelés

az „ezer tó országának” nevezik. Észak-Európának ezen a
tájain minden megvan a tóképződéshez: sok csapadék, jelentéktelen párolgás, sok természetes medence.
A tavak a természet díszei. Szemet gyönyörködtető a
kékes vízfelület a rajta úszó tavirózsával. A tavak partjai
kiváló helyek a pihenésre, üdülésre. A vizüket felhasználják a lakosság ivóvízzel való ellátására és a mezőgazdasági
kultúrák öntözésére. A nagy tavakon hajók közlekednek, rakományokat és utasokat szállítanak. A sós vizű tavakból sót
termelnek ki, a kis édesvizű tavakban halakat tenyésztenek.

!

!

?

?

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A tó természetes víztároló (vízzel telt medence), amelynek nincs
közvetlen összeköttetése a tengerrel.
● Medencéjük eredete alapján megkülönbözetnek tektonikus, vulkanikus, gleccser- és morotvatavakat.
● A vízjárást tekintve vannak lefolyásos és lefolyástalan tavak.
● A víz sótartalmát tekintve a tavak lehetnek édesvizűek és sósak.

?
!
?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e szükség a létrejöttéhez?
e van
1. Mit nevezünk tónak? Milyen feltételekre
2. Miben különbözik a tó a tengertől?
3. Hogyan képződnek a tómedencék?
4. Miért válik sóssá a lefolyástalan tó vize?
5. Határozzátok meg a Bajkál-tó földrajzi koordinátáit!
—————————————————————
e
6. A földfelszínen sok medence, mélyedés, süllyedés található. Azonban nem
mindegyikükből lesz tó. Gondolkodjatok el azon, hogy miért!

?
?

7. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Befejezés. Elejét
e lásd a 166., 191. oldalakon!)
Téma: Tavak bejelölése vaktérképen.
4. Jelöljétek vaktérképen a következő tavak nevét: Kaszpi-tó, Viktória-tó, Nagy-tavak!
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50. §. LÁPOK

?

?

!

!

● Szerintetek miben különbözik a láp a tótól?
● Milyen eredetű a tőzeg?

A LÁPOK KÉPZŐDÉSE. A láp a földfelszín állandó víz-

!hatásnak kitett, rendkívül nedves területe. A víz nem folyik

benne, hanem áll. A lápon nedvességkedvelő növények nőnek.
Ezek részben elbomlott maradványaiból képződik a tőzeg.
Lápok kialakulhatnak annak következtében is, hogy a
növényzet benövi a tavakat. Kezdetben a tó fenekére lerakódik a patakok, folyók által odahordott homok, agyag,
iszap. Halmozódásukkal fokozatosan feltöltik a tómedencét.
A tó elsekélyesedik, területe csökken. A sekély vízben sás,
nád, gyékény kezd nőni. Idővel a növények elterjednek a tó
egészén. Amikor elhalnak, a maradványaik e
lerakódnak a
fenékre. Folyamatosan halmozódva mind tömörebb réteget
Lápok jelölése a
alkotnak, és tőzeggé alakulnak. A tó helyén láp jön létre
térképen
(233. ábra). A lápképződés másik módja a szárazföld túlvizesedése a felszíni vizek kis mélysége miatt.
A lápok a szárazföld közel 5%-át foglalják el. Szinte mindenütt előfordulnak, a sivatagokat leszámítva. Az északi félteke láposabb. Legtöbb láp
		
A világ legláposabb
a szubarktikus övben, a túl nedves és örök		 területe
Nyugat-Szibéria
fagyos területeken található, ahol a megfa(Oroszország). A lápok területe
1 millió km2. A tőzegrétegek vastaggyott réteg miatt a víz nem tud leszivárogni
sága eléri a 6 m-t.
a talajba. Sok láp található a mérsékelt és
egyenlítői öv erdeiben.

?

?

A lápképződés időtartama
A megfigyelések azt bizonyítják,
hogy a tó fenekére évente 2 mm
vastag üledék rakódik le. Első pillantásra ez semmiségnek tűnik.
Azonban ha földtörténeti mércével mérünk, amikor is évezredekről van szó, más számot kapunk:
100 év alatt 20 cm-es, ezer év alatt
2 m-es, 10 ezer év alatt 20 m-es
réteg halmozódik fel. Tudósok számításai szerint még az olyan kis tó
is, mint a 200 m mély hegyi Teleck-tó (Oroszország) 36 ezer év
alatt feltöltődik.

Tó

Tó benövése

Láp
233. ábra. Lápképződés
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234. ábra. Láp a szubekvatoriális övben (Dél-Amerika)

LÁPTÍPUSOK. A táplálást tekintve megkülönLápéden
böztetnek fellápot és síklápot (235. ábra).
Hatalmas kiterjedésű (190 ezer km2)
A fellápok a vizet felülről kapják a csapalápos terület található Dél-Amerika
szubekvatoriális éghajlati övében. A
dékokkal. Ezek rendszerint magasabban fekvő
neve Pantanal, ami portugálul lápot
területeken, sokszor vízválasztókon terülnek el,
jelent. Úgy tartják, hogy a világon
ezért nevezik őket fellápoknak. A lápokon moha,
ott a legnagyobb a növények és
tőzegáfonya, gyapjúsás nő. A moha a láp közeállatok sűrűsége. Több ezer rovar-,
pén jobban nő, mint a szélein, ezért ott domború,
hal-, kétéltű-, madár-, és vadállatfajt
zsombékos a felület.
tartanak nyilván. A krokodilok száma 20 millió.
A síklápok a vizet zömmel alulról kapják,
a talajvíz és felszíni vízfolyások formájában. A
síklápok folyók árterében és egykori tavak helyén alakulnak ki. A talajvizek viszonylag gazdagok ásványi sókban, ezért az ilyen lápoknak változatosabb
a növényzete, amely mohákból, sásból, nádból, zsurlóból áll.
Fák is – nyír, éger – előfordulnak rajta. Sok síkláp található
Ukrajna északi részén, Polisszjában.

Felláp

Síkláp
235. ábra. Láptípusok
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Sás

Nád

Gyékény

Gyapjúsás

236. ábra. Lápi növények

Tőzegáfonya

Hamvas áfonya

Gém

A LÁPOK HASZNOSSÁGA. Nagyon régen a lápokat a
gonosz jelképének tartották mind közvetlen, mind közvetett
értelemben. Mivel nagy területeket foglaltak el, akadályozták a mezőgazdaság fejlődését az adott térségben.
Azonban a kellemetlen benyomások és képzetek ellenére
ezeknek a helyeknek, mint a természet bármely részének,
megvan a maguk szépsége és fontossága. A természetben
nagyon hasznosak. A lápokban a két őselem – a víz és a
föld – egyesül. Szivacsként szívják magukba a vizet. Felhalmozzák azt, és ezáltal fenntartják a tavak, kutak vízszintjét. A lápok bonyolult, természetes szűrőket használó
természeti laboratóriumokra emlékeztetnek. A zavaros lápokból tiszta víz folyik ki, belőlük patakok, folyók erednek.
A lápok csökkentik a környező területek aszálynak való
kitettségét.
A lápok valóságos édent jelentenek a sajátságos lápi
növények és állatok számára. Bogyós és gyógynövények
(vörös áfonya, hamvas áfonya, tőzegáfonya, molyűző) nőnek rajtuk. Értékes prémes állatok – hódok, pézsmapocok,
nutria – élnek, sokféle madár – darvak, gémek, récék,
gólyatöcsök – fészkelnek a lápos területeken. A lápokban

Gólyatöcs

Mocsári teknős

237. ábra. Lápi állatvilág
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A tőzeg hasznáról
Régen tőzeggel tüzeltek ott, ahol
nem volt fa. Ez a hasznos üledékes
szerves anyag évezredeken át képződik a növénymaradványok nem
teljes elbomlásának eredményeként. Ezt baktériumok és gombák
végzik, magas nedvességtartalmú
és oxigénhiányos közegben.

238. ábra. Tőzegkitermelés

értékes anyag, tőzeg képződik, amelynek a felhasználása
igen széles körű. Elsősorban tüzelőanyagként hasznosítják.
Vegyi úton a tőzegből trágyákat, festékeket, gyógyszereket
állítanak elő. Hosszú időn át az ember a lápok lecsapolására
törekedett. Azonban ez sokszor káros következményekhez vezetett: csökkent a felszín alatti vizek szintje, homokviharok
alakultak ki, eltűntek a lápi növények és állatok, megszűnt a
tőzegképződés. A lápok lecsapolása és területük mezőgazdasági növények termesztésére való felhasználása nem mindig
bizonyult hasznosnak.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A láp a földfelszín állandó vízhatásnak kitett, túl nedves része,
nedvességkedvelő növényzettel, amelynek az elhalása révén tőzeg
képződik.
● A táplálástól függően megkülönböztetnek fellápokat és síklápokat.

!?
!
?
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Hogyan képződnek a lápok?
2. Bolygónk mely részén képződött sok láp?
3. Hogyan különböztetik meg a lápokat táplálásuk és növényzetük alapján?
e
4. Miért hasznosak a lápok? Szükség van-e mindenütt a lecsapolásukra?
—————————————————————
5. Egy év alatt a lápokban 1 mm tőzeg képződik.
A mai tőzeglápok kora lege
kevesebb 5 ezer év. Számítsátok ki, hogy ezen idő alatt milyen tőzegréteg
képződött!

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

?

e

e

Lápokon nő a harmatfű nevű ragadozó növény. Tudjátok
meg, mire és hogyan vadászik ez a kis növény (kulcsszó:
harmatfű)!
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51. §. M
 ESTERSÉGES VÍZFOLYÁSOK
ÉS TÁROZÓK

?

● Láttatok-e már víztározót vagy mesterséges tavat?

?

● Ezek miben különböznek a tengertől és a tótól?
Az édesvizű folyók és tavak eloszlása nem egyenletes a
Földön, a hasznosításukat sokszor akadályozza a nehéz hozzáférhetőség. Ezért az emberek az ókortól létesítenek mesterséges vízfolyásokat (csatornákat) és tározókat (víztározókat,
mesterséges tavakat).
A MESTERSÉGES VÍZFOLYÁSOK FONTOSSÁGA. A
csatornákat emberi kéz által létrehozott folyóknak, vízfolyásoknak nevezik, mert a medrüket az ember készíti. Ezeket
azért építik, hogy a vizet azokra a helyekre vezessék, ahol
szükség van rá. Csatornákat már az időszámításunk előtti
korban is építettek az emberek. Az ókori Egyiptomban és
Kínában ezeket a mezőgazdasági növények
e
öntözése érdekében ásták.
Léteznek öntözőcsatornák, amelyekben
aszályos területekre vezetik a vizet. Azokon
a helyeken, ahol sok a víz, lápos-mocsaras
a terület, lecsapoló vagy víztelenítő csatornákat építenek. Ukrajnában vannak mind
öntöző-, mind víztelenítő csatornák. Az egyik
leghosszabb öntözőcsatorna az Észak-krími-csatorna. A Kahovkai-víztározótól szálÖntözőcsatorna
lítja a Dnyeper vizét 400 km-es távolságba,
a Kercsi-félszigetig. Víztelenítő csatornák
hálózata épült ki országunk északi részében.
A vízi szállítás könnyítése érdekében hajócsatornákat építenek, amelyek több folyót,
tavat, sőt tengereket és óceánokat kötnek ös�sze. Nagy jelentőségük van a tengeri utakat
lerövidítő hajócsatornáknak. A 160 km hos�szú Szuezi-csatorna például a Földközi-tengert köti össze a Vörös-tengerrel. Ennek a
csatornának a megépítésével 10 ezer km-rel
Víztelenítő csatorna
rövidült meg az Európából Ázsiába vezető
tengeri út azáltal, hogy a hajóknak nem
kell megkerülniük Afrikát. A Panama-csatorna ugyanígy köti össze az Atlanti-óceánt
a Csendes-óceánnal, amelyeket Észak- és
Dél-Amerika között húzódó keskeny földsáv
választ el egymástól.
MESTERSÉGES VÍZTÁROZÓK. A víztározókat mesterségeseknek nevezik, ha a víz
ember által készített mélyedésben található,
Hajócsatorna
vagy a folyók, patakok medrét elzáró, ember
építette duzzasztógátaknak köszönhetően
239. ábra. Csatornák
jönnek létre.

!

!

!

?

?
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240. ábra. Falusi mesterséges tó

241. ábra. Városi mesterséges tó

Valamikor az olyan falvak mellett, amelyek közelében nem
volt folyó vagy természetes tó, mesterséges tavakat ástak.
A mesterséges tó mesterségesen kialakított kis víztározó,
amelynek a hossza nem haladja meg az 1,5 km-t. Mesterséges tavakat úgy is kialakítanak, hogy duzzasztógáttal zárják
Kr
e
Pivi
el a vízmosásban, mélyedésben folyó patakok medrét. Ezek CserkasziTymencsuk
Ukrajna a sz m i-ví
i
z
n
vizét rendszerint mezők, gyümölcsösök öntözésére használt.
földrajzi
közepe
ják. A mesterséges tavakban (halastavakban) halat és házi
Kremencsuki
Dnyiprodz
Ing ulec
víziszárnyasokat (kacsákat, libákat) tenyésztenek. Mesterséges tavakat parkokban, üdülőövezetekben is kialakítanak a
Víztározók
környezet változatosabbá tétele érdekében.
ábrázolása térképen
A víztározó mesterséges víztároló, amit vízduzzasztás
és víztárolás céljából építenek. Ezeket rendszerint folyókon
hozzák létre, ezért a területük igen nagy lehet.
Ennek érdekében a folyóvölgyet duzzasztógátA világ egyik legnagyobb
tal zárják el. A gát fölött a víz felduzzad és
víztározó létesítménye a
tározót képez (242. ábra). A folyók áradásakor
Bratszki-víztározó
(Oroszország). A
a tározók befogadják a fölös mennyiségű vizet,
hossza meghaladja az 500 km-t,
amit később fokozatosan lehet felhasználni
szélessége a 4 km-t, mélysége
lakossági, ipari, mezőgazdasági szükségletek
eléri a 100 m-t. A víztározót úgy
kielégítésére. Vannak olyan nagy kiterjedésű
hozták létre, hogy duzzasztógáttal
víztározók, amelyeket tengereknek neveznek.
elzárták az Angara folyó medrét
vízerőmű építése érdekében. UkrajA víztározók létrehozásának nagy jelentősége
na legnagyobb víztározója a Dnyevan a folyók vízhozamának szabályozását és
peren megépített Kremencsuki-vízaz árvizek megelőzését illetően. A víztározók
tározó, amely 150 km hosszú és
partjain kiváló üdülőhelyek létesíthetők.
28 m mély.

242. ábra. Folyami víztározó

243. ábra. Bratszki-víztározó
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Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a víztározók negatívan hatnak a természetre és az emberek életkörülményeire.
A vizük ugyanis hatalmas, mezőgazdaságilag hasznosítható
területeket áraszt el, megemeli a talajvizek szintjét, ami a
földek mocsarasodását idézi elő. Ezért a víztározók építése
előtt alapos hatásvizsgálatokat kell végezni, tekintettel a
várható következményekre. Ukrajnában a Dnyeperen több
víztározót létesítettek. Más folyókon is épültek ilyen létesítmények.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A csatornák mesterséges vízfolyamok, amelyeket az ember öntözés,
víztelenítés és hajózás céljából épít.
● A mesterséges víztárolók az ember által gazdasági és üdülési igények kielégítése céljából létesített víztározók és mesterséges tavak.

!

?!

?

!
?

!

?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Milyen mesterséges víztárolókat létesít az ember? Van-e víztározó lakóhelyetek
környékén?
e hasznosak a csatornák?
2. Miben különbözik a csatorna a folyótól? Miért
3. Ukrajna mely folyóin épültek víztározók? Mutassátok meg őket Ukrajna térképén!
e
—————————————————————
e
4. Gondolkodjatok el azon, hogy miként hat az ivóvíz tisztasága az egészségre!
A víztisztítás milyen házi módszereit ismeritek? Milyen eszközökkel, készülékekkel tisztítható a víz házilag?
e

?

?
?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

A Panama-csatorna építése az emberiség egyik legnagyobb és legbonyolultabb
építési projektje volt Tudjátok meg, melyik ország területén épült ez a csatorna,
mekkora a hossza, mennyi ideig tartottak a munkálatok, naponta hány hajót tud
átbocsátani ez a vízi út!
VÉGEZZETEK KUTATÁSOKAT!
Téma: A legközelebbi víztároló hidrológiai sajátosságai és felhasználása.
Vizsgáljátok meg a lakóhelyetek közelében lévő folyót vagy víztárolót, és tárjátok
fel a sajátosságait az alábbi tervezet szerint:
1. Elnevezés.
2. Elhelyezkedés (eredet, torkolat).
3. Szélesség, hossz és átlagos mélység.
4. Típus (síkvidéki/hegyi, lefolyásos/lefolyástalan, felláp/síkláp).
5. Partjelleg (lejtős/meredek).
6. Táplálás, vízjárás.
7. Emberi felhasználás.
8. Megóvását szolgáló intézkedések.
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52. §. G
 LECCSEREK, JÉGTAKARÓK ÉS
ÖRÖK FAGY
● Idézzétek fel, hogyan változik a levegő hőmérséklete a magassággal!
● Melyik víz nehezebb, a cseppfolyós vagy a szilárd?

GLECCSEREK ÉS JÉGTAKARÓK KELETKEZÉSE.
!ABolygónk
hidroszférájának egy része szilárd halmazállapot-

ban található. Hó és jég a szárazföld jelentős területeit borítja. Ha a Földön az összes jég és hó elolvadna, akkor a
világóceán szintje 64 m-rel (!) emelkedne meg. Hatalmas
szárazföldi térségek, sok ezer település kerülne víz alá.
A gleccser és jégtakaró a földfelszínt borító sokéves
természetes jégréteg. A folyami jégtől eltérően nem vízből,
hanem hóból képződik. Gleccserek olyan helyeken képződnek, ahol az év folyamán több hó esik, mint amennyi elA gleccserek és
olvad. Ilyen feltételek csak ott vannak, ahol 0 °C alatti az jégtakarók jelölése
évi középhőmérséklet, azaz a földgolyó sarki övezeteiben
és
e
a térképen
a magas hegyekben.
Yukon
A magas hegyeknek azt a vonalát, amely fölött a hó egész
Dawson
évben megmarad, hóhatárnak nevezzük (244. ábra). A hóMc K in
le
y
határ fölött halmozódó hó fokozatosan keményedik, tömörré
válik, és jéggé alakul. A hegyek hóhatárának magassága az
Logan
Egyenlítőtől a sarkok felé haladva csökken a levegő hőmérAlaszkai-öböl
sékletének csökkenésével együtt. Az Egyenlítő közelében a
hegyekben, például Afrikában a Kilimandzsárón a hóhatár
Gleccserek
4500 méteren húzódik, a mérsékelt szélességeken (Alpokban) G
r
3000 méteren. A sarkvidékeken, ahol a hőmérséklet állan
ö
n
dóan alacsony, a hóhatár a tengerszintig ereszkedik.
l
a
A Földön a szárazföld 11%-át borítja jég és gleccserek. A
n
d
jégtakaró visszaveri a napsugarakat a világűrbe. Ezeken a
helyeken nincs talaj, növényzet, ritkán telepednek meg vadállatok és madarak. Megkülönböztetnek gleccsereket, ameJégtakaró
lyek a hegycsúcsokat fedik, és jégtakarókat, amelyek lapos
területeket borítanak.
A GLECCSEREK SAJÁTOSSÁGAI. A gleccserek magas
hegyekben képződnek, minden földrajzi szélességen. Egymástól alakjukban és méreteikben különböznek. A gleccserek alakja függ a
hegyek domborzatától: egyes gleccserek sapkaként fedik a hegycsúcsokat, mások a lejtők katlanszerű mélyedéseit töltik ki, megint
mások a völgyekben terülnek el. Legnagyobb
gleccserek a Himalája, Tien-San, Pamír csúcsait borítják.
Hatalmas tömegük miatt a gleccserek
folyamatosan csúsznak. A mozgásuk azonban, a folyók vizének áramlásától eltérően,
nehezen észlelhető. A csúszásuk lassú, napi
244. ábra. Hóhatár
néhány méter lehet. A hegycsúcsokról hos�-

?

?
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Gleccserolvadékvíz
Moréna

Gleccser

245. ábra. Gleccser és mozgása vázlatosan

szú, jégfolyamra emlékeztető nyelvek alakjában ereszkednek
lefelé a völgyekbe. Az útjukon lehetnek gleccseroldalágak és
gleccseromlások. Mozgása során a gleccser, a folyóhoz hasonlóan, rombolja, szállítja és lerakja a kőzeteket. A felszínen
mély barázdákat szánt és legyalulja a felszín egyenetlenségeit. Csúszása során a gleccserbe belefagynak a kőzettöredékek (agyag, homok, görgetegkövek), és ez a megarakomány a
hegyről a völgy felé halad. Mozgása közben magával sodorja
a köveket, megtisztítva ezzel a felületet. A hóhatár alatt a
gleccser pereme olvad. Az olvadékvíz a folyókat tápláló patakok alakjában folyik ki alóla. A gleccser által szállított
kőzettörmelék az olvadás helyén lerakódik és halmozódik.
Ezt morénának nevezzük (245. ábra).
JÉGTAKARÓK. A jégtakarók a szárazföld felületét borítják
domborzattól függetlenül. A sarkvidékeken képződnek, ahol
a hóhatár nagyon alacsony. A jégtakarók páncélként fedik
az Antarktiszt (246. ábra) és az Északi-jeges-óceán szigeteit

246. ábra. Jégtakaró az Antarktiszon
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(246. ábra). Kupola alakjuk van, a vastagságuk
egyes helyeken eléri a 3 km-t. Jellemző rájuk,
Rekordnagyságú úszó
hogy a kupola közepén vastagodó jég fokozatojéghegyek Antarktisz
san áramlik a szélek felé.
partjainál keletkeznek. Ezek hossza
A jégtakaró szélei lefelé csúsznak az óceán
meghaladhatja a 200 km-t, szélesba, és nagy tömbök töredeznek le róluk. Besége a 80 km-t, vastagsága az
500 m-t.
lezuhannak a vízbe, és úszó jéghegyekké
válnak (248. ábra). A jég hőmérséklete a belsejükben –60 °C. Ezért az igen nagy jéghegyek évekig nem
olvadnak el. Egyesek igen nagyméretűek, hosszuk és szélességük több tíz kilométer is lehet. A jéghegy nagyobb része,
90%-a láthatatlan, mert a víz felszíne alatt van. Az áramlatok és a szél messzire sodorják őket, ezért veszélyt jelentenek a hajók számára. Számos eset ismeretes, amikor hajó
jégheggyel ütközött össze, és a szerencsétlenségben emberek
vesztették életüket.
A JÉGTAKARÓK JELENTŐSÉGE. A jégtakarók gigantikus természetes mélyhűtőkamrákhoz hasonlíthatók, amelyek
erősen lehűtik a levegőt. A jégtakarók felületéről állandóan
erős szelek fújnak. Ezért a sarkok jégsapkái meghatározzák
az egész Föld éghajlatát.
A jégtakarókban összpontosul az édesvízkészlet egyharmada. Körforgása során a víz a gleccserekben 120 évre, a
jégtakarókban 250 ezer évre elraktározódik. Ezért a jégtakarók tartalmazzák „tartósított” állapotban bolygónk legtisztább ivóvizének a túlnyomó részét (80%-át). A sarkokról ezt
jéghegyek szállíthatnák más helyekre. Például egy közepes
méretű jéghegy annyi édesvizet tartalmaz, mint amennyi
egy kisebb folyó éves vízhozama. Egyelőre azonban a jéghegyeknek az erős vízhiányban szenvedő országok partjaihoz
való vontatása ritkaságszámba megy.
A Titanic pusztulása
A jéghegyek sok hajókatasztrófát
okoztak. Jégheggyel ütközött össze
1912-ben a világ akkori legnagyobb
utasszállító hajója, a Titanic. Elsül�lyeszthetetlennek tartották, mégis a
víz alá merült már az első útján az
ütközéstől, 1530 utassal a fedélzetén. A mai korszerű hajókat műszerekkel szerelik fel, amelyek idejében jelzik a jéghegyek helyzetét, és
a nemzetközi jégfelderítő szolgálat
repülőgépei figyelmeztetik a
hajók kapitányait az útvonaluk
közelében lévő jéghegyekről.
248. ábra. Jéghegy
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AZ ÖRÖK FAGY. A földgolyónak azokon a
részein, ahol állandóan 0 °C alatti a hőmérséklet, a talajok és kőzetek fagyott állapotban vannak. A megfagyott víz szabályosan
összecementeli őket, és felszín alatti jeget
tartalmaznak. Nyáron a felszínnek csak a
legfelső rétege olvad ki. Ez lehetővé teszi,
hogy növények, így erdők nőjenek rajtuk.
Azonban a 4 m-nél lejjebb lévő rétegek soha
nem olvadnak ki. A fagyos kőzetrétegek
vastagsága néhány métertől 1500 m-ig terjedhet. Ezt az állapotot azért nevezik örök
fagynak, mert a talaj és a kőzetek több
százezer évig maradnak fagyott állapotban.
249. ábra. Az örök fagy térségei az
Az örök fagy bolygónk szárazföldi részéészaki féltekén
nek 25%-ára terjed ki. Az északi féltekén
magában foglalja az egész sarkvidéket és
a sarkkörtől délre eső övezeteket körülbelül az é. sz. 50°ig (249. ábra). Az örök fagy megnehezíti lakóépületek, ipari
létesítmények, vasutak építését.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A gleccser és jégtakaró sok éves, a felszínt borító természetes jégréteg, amely a hóhatár fölötti jég vastagodása és tömörödése eredményeként alakul ki.
● A hóhatár az a vonal, amely fölött az év folyamán több hó hullik,
mint amennyi érkezik elolvadni.
● A gleccserek a magas hegyeket, a jégtakaró a lapos felszínt borítja.
● Az örök fagy a földkéreg felső, 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű
talajokat, kőzeteket és felszín alatti jeget tartalmazó rétege.

?

?

!

?
!
?

e

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mi a gleccser és a jégréteg? Milyen a képződésük módja?
2. Milyen sajátosságai vannak a gleccserek kialakulásának?
3. Hol húzódik magasabban a hegy hóhatára az é. sz. 30°-án vagy az
é. sz. 50°-án?
4. Hol találhatók a jégtakarók?
5. Mik az úszó jéghegyek? Miért veszélyesek?
e
6. Milyen feltételek mellett alakul ki örök fagy?
—————————————————————
7. Gondolkodjatok el azon, hogy képződhet-e gleccser a Krími-hegységben! Minek kellene ehhez megváltoznia a természetben?

?

?
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53. §. FELSZÍN ALATTI VIZEK
● Idézzétek fel, mi történik azzal a vízzel, ami a szárazföldre
hullik csapadék alakjában!
● Hogyan megy végbe a víz körforgása a természetben?

FELSZÍN ALATTI VIZEK KIALAKU!ALÁSA.
Hatalmas mennyiségű víz fölött já-

A kavicsrétegen át a víz

runk, ugyanis a föld alatt sok víz van. Majdnaponta 100 m-t, a homoknem 40-szer több, mint amennyi a világ összes
rétegen át 10 m-t, az agyagon át
folyójában, tavában és lápjában összpontosul.
1 mm-t tesz meg.
A földkéreg felső rétegeiben található vizeket
felszín alatti vizeknek nevezzük.
A föld alatti vízkészletek túlnyomórészt a légköri csapadékoknak köszönhetően kapják az utánpótlást. Az esővíz és
az olvadékvíz mélyen leszivárog a földkéregbe (250. ábra).
Ott a pórusokban és hasadékokban halmozódik fel. Vannak kőzetek, amelyek átengedik a vizet, és vannak olyanok,
e
amelyek nem engedik át. Ennek megfelelően megkülönböztetnek vízáteresztő és vízzáró (víztartó) kőzetrétegeket.
A vízáteresztő kőzetek a bennük lévő pórusoknak és
hézagoknak köszönhetően keresztül tudják engedni magukon a vizet. Minél nagyobbak a kőzetrészecskék, annál naAgyag
gyobbak a köztük lévő pórusok és hézagok, és annál kön�nyebben halad át rajtuk a víz. Jó vízáteresztő képességű a
homok, a kavics, a murva, a hézagos mészkövek. A víztartó
kőzetek alig engedik át a vizet. Ilyen az agyag, homokkő,
gránit, ha nincs bennük hézag. A leszivárgott víz ezeken
a kőzeteken megreked. Kitölti a feljebb található kőzetek
részecskéi közötti réseket, hézagokat, felhalmozódik, és vízhordozó réteget képez.
TALAJVIZEK ÉS RÉTEGKÖZI VIZEK. A földkéregben
váltakoznak a vízáteresztő és víztartó rétegek. Ezért a víztartó rétegeknek különböző a mélysége. A helyük mélységétől függően megkülönböztetnek talajvizeket és rétegközi
Homok
vizeket.

?

?

Csapadékhullás

Párolgás az óceán
felszínéről
Párolgás a
szárazföldről

Leszivárgás
Felszín alatti vizek
Kavics
250. ábra. A víz körforgása a természetben vázlatosan

Különböző kőzetek
pórusméretei
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Vízáteresztő
réteg

Forrás

Vízhordozó
réteg
Víztartó réteg
251. ábra.
A talajvizek rétegképzése

252. ábra.
Forrás – talajvizek felszínre törése

A talajvizek felső vízhordó réteget képeznek. Ez a felszíntől számított első víztartó réteg. Ezeket a vizeket nem
zárja el felülről víztartó réteg. Ennek következtében ide
akadálytalanul szivároghat le a felszín egészéről a víz
(251. ábra). A talajvizek szintje a leszivárgó víz mennyiségétől függ. Tavasszal, a hóolvadást követően emelkedik, az
aszályos nyár után csökken. A talajvizek szintjét jól jelzik
az ásott kutak, amelyekből sok helyen az ivóvizet nyerik.
Ha a vízhordó réteg lejtő fölött található, akkor a benne
lévő talajvizek lassan – a homokban napi 1–2 m sebességgel – a lejtés irányában folynak. A vízmosásokban, horhoA kút mélysége eléri a
sokban és folyóvölgyekben forrásokat képezve a felszínre
talajvizek szintjét
törnek (252. ábra). Sajátságosak a melegvizű vagy termálforrások.
A rétegközi vizek a két víztartó réteg közötti vízhordó
rétegben összpontosulnak. A víz ebbe a rétegbe csak ott juthat be, ahol felül hiányzik a víztartó réteg. Ezért a rétegközi
A forrás jelölése
helyszínrajzon
vizek nagyon lassan töltődnek fel. Ha a víztartó rétegek
csészeszerűek és a közöttük lévő vízhordó réteget teljesen
kitölti a víz, akkor a rétegközi vízre nyomás nehezedik, ezért
nyomás alatti vagy artézi víznek nevezzük. Ha ebbe a rétegbe lefúrnak, akkor a nyomás alatt lévő víz szökőkútként
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA
tör a felszínre (253. ábra).
Az artézi víz elnevezés a franciaorVízhordó rétegekből ugyanazon a helyen több is lehet.
szági Artois grófság
Ezek különböző mélységekben helyezkednek el az éghajlati
nevéből ered, ahol
viszonyoktól függően: az aszályos sztyeppéken és sivatagoka XII. sz.-ban előban sokkal mélyebben vannak, mint a meglehetősen nedves,
ször nyertek fúrással
ilyen vizet.
mérsékelt éghajlaton.
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Rétegközi
vizek
táplálása

Talajvizek táplálási területe

Rétegközi
vizek
táplálása

Artézi vizek
Talajvizek

Rétegközi
vizek

Víztartó réteg
253. ábra. A rétegközi vizek összpontosulása

A FELSZÍN ALATTI VIZEK MUNKÁJA. A felszín alatti vizek, a felszíniekhez hasonlóan, munkát végeznek a fölkéreg rétegeiben. Már tudjátok, hogy a kőzetekbe hatolva
a víz mállaszthatja és oldhatja azokat. A könnyen oldható kőzetekben, mint amilyenek a sók, gipszek, mészkövek,
üregek – barlangok – képződnek. Ukrajnában barlangok a
Krími-hegységben és Podólia térségében fordulnak elő.
A föld alatti vizek ellátják a növényeket vízzel és oldott
ásványi anyagokkal. Ezek a vizek fontos forrásai a folyók és
tavak táplálásának.
A FELSZÍN ALATTI VIZEK FELHASZNÁLÁSA. Az
ember számára a felszín alatti vizek valóságos kincset jelentenek. A mélybe való szivárgásakor a víz természetes
Ásványvizek
szűrőkön – különböző sűrűségű kőzetrétegeken – halad át,
és ezáltal nagyon jól megtisztul. A felszín alatti víz a legtisztább, legjobb ivóvíz. Ukrajnában sok ezer fúrt kútból látják
el a városok lakosságát ivóvízzel, öntözik a mezőgazdasági
kultúrákat a felszíni vizekben szegény térségekben.
Az oldott sókat, gázokat nagyobb men�nyiségben tartalmazó felszín alatti vizeket
ásványvizeknek nevezzük. Ezeket gyógyászati célokra használják fel. Az ásványvízforrások mellett szanatóriumokat építenek.
Ukrajnában sok ásványvízforrás található. Ezek közelében gyógyüdülők épültek
ki Morsinban, Truszkavecben, Hmilnikben, Mirhorodban és más városokban.
A +20 °C-nál melegebb termálvizeket lakások, melegházak fűtésére, elektromos energia előállítására alkalmazzák. A forró vi254. ábra.
zeket széleskörűen felhasználják Izlandon,
Melegvizes medence (Izland)
Oroszországban, Japánban.
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A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME.
A felszín alatti vizek készlete, a felszíniekéhez
hasonlóan, nem végtelen. A Földön rengeteg
kutat fúrtak, amelyekből állandóan pumpálják a vizet a felszínre. A pótlása, különösen
a rétegközi vízé, nagyon lassú folyamat. Ezért
takarékosan kell bánni a felszín alatti vizekkel.
Ahogy a felszíni vizek, úgy a felszín alattiak
is elszennyeződhetnek. Ezt okozhatják a nagy ipari létesítmények felszínről leszivárgó szennyvizei. A felszín alatti vizeket szennyezik a talajokra kiszórt műtrágyák is. A rétegközi vizeket szennyezés érheti a kőolaj-kitermelés során. A
felszín alatti vizek tisztaságának megóvása érdekében meg
kell tisztítani a szennyvizeket, és szigorúan ügyelni kell
arra, hogy ne kerülhessenek szennyező anyagok a föld alá.

„Kék szén”
Képletesen így nevezik a termálvizeket. Izlandon, ahol hatalmasak a
forróvízkészletek, ilyen „szénnel”
fűtik a fővárost, Reykjavikot.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Felszín alatti vizek – a földkéreg felső részének pórusaiban, hasadékaiban és üregeiben lévő vizek.
● Helyüktől függően megkülönböztetnek talajvizeket és rétegközi felszín alatti vizeket.
● A felszín alatti vizek között vannak magas hőmérsékletű termálvizek és magas ásványianyag-, valamint gáztartalmú ásványvizek.
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

e

1. Miért engedik át egyes kőzetek a vizet, más kőzetek pedig nem?
2. Miben különböznek a talajvizek a rétegvizektől?
3. Ha felszínen nincs forrás, jelenti-e ez azt, hogy az adott helyen nincsenek
felszín alatti vizek?
4. Milyen munkát végeznek a természetben
a felszín alatti vizek?
e
e vizeket? Hogyan használják fel
5. Hogyan alkalmazza az ember a felszín alatti
vidéketeken a felszíni vizeket?
—————————————————————
6. Hogyan értelmezitek a mondást: „A tiszta víz kincs, amit meg kell óvni”?

?

?

?
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
megszerzett ismereteitek önellenőrzéséhez
1. Nevezzétek meg a peremtengert!
A Fekete-tenger
C Barents-tenger
B Azovi-tenger
D Földközi-tenger
2. Nevezzétek meg, mi okozza a dagályt és az apályt a Földön!
A a Föld gravitációs erői
C a Hold és a Nap gravitációs ereje
B a hullámok ereje
D az ember gazdasági tevékenysége
3. Milyen eredetűek a Föld legnagyobb területű szigetei?
A vulkanikus
C hordalék
B korall
D kontinentális
4. Jelöljétek meg a világóceán vizeinek sótartalmát növelő tényezőt!
A nagy mennyiségű csapadékok
C jégolvadás
B felszíni párolgás
D nagy folyóvízbeömlés
5. Nevezzétek meg a hideg tengeráramlatot!
A Golf-áramlat
C Humboldt-áramlat
B Kuroshio-áramlat
D Észak-atlanti-áramlat
6. Jelöljétek meg azt a jelenséget, amelynek a kialakulása független a széltől!
A tengeráramlatok
C dűnék
B hullámok
D dagály
7. Milyen eredetűek a világ legnagyobb tavainak medencéi?
A jégtakaró-tevékenység
C folyamártéri
B vulkanikus
D tektonikus
8. Mutassátok meg a Földnek azokat a részeit, ahol legvastagabb a gleccser
és a jégtakaró!
A Himalája
C Grönland
B Antarktisz
D Kárpátok
9. Állapítsátok meg az összefüggést a vízi objektumok és jellemzőik között!
1. óceán
A zárt medence, sós vagy édesvíz
2. folyó
B belső vagy peremtenger, sós víz, cápák
3. csatorna
C mesterséges meder, édesvíz, hal
4. tó
D édesvíz, meder, mellékfolyók
E szorosai vannak, sós víz, cápák
10. Nevezzétek meg egymás utáni sorrendben északról délre haladva a ten
gereket!
A Fekete-tenger
B Vörös-tenger
C Balti-tenger
D Barents-tenger
11. Az emberek miért kutakból és nem folyókból veszik ki szükségleteik
kielégítésére a vizet?
12. Miért nevezik gyógyhatásúnak az ásványvizet?
13. Miben emlékeztet a gleccser folyóra?
14. Hogyan értelmezitek az állítást: „A Nap az óceáni víz motorja”?
15. Található-e hó és jég Afrikában? Ha nem, akkor miért?
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4. téma

BIOSZFÉRA ÉS TALAJOK
54. §. BIOSZFÉRA

?

?

!

!

!

● Idézzétek fel természetrajzból, melyek az élőlények fő csoportjai a Földön?
● Milyen környezetekhez alkalmazkodtak az élőlények bolygónkon?

Az élet keletkezése a Földön
Jelenleg több elmélet is létezik az
élet keletkezésére vonatkozóan. Az
isteni teremtéselmélet szerint az
Isten teremtette az élettelenből az
élőt. A kozmikus elméletnek megfelelően az élet mindig létezett a világűrben, ahogy a növényi magvak
léteznek, és amint a világmindenség
valamely helyén kedvező körülmények alakulnak ki, ez az „életmag”
ott csírázásnak indul. Az életet a
Földre, állítják ennek az elméletnek
a hívei, meteoritok hozták, és az elterjedt, mint ahogy a járvány szokott. Van olyan elképzelés is, hogy
a földi élettel más bolygóbeli lények
kísérleteznek. Az evolúciós elmélet szerint az élettelen változások
(evolúció) eredményeként alakult át
élővé. Ma nem létezik olyan elmélet, amely egyértelmű választ
adna az élet keletkezésének
kérdésére.

?

Növények

Állatok

Baktériumok Gombák

255. ábra. A bioszféra összetevői
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A BIOSZFÉRA ÖSSZETEVŐI. Bolygónk a
világmindenség végtelen terében létezik, és
csak vékony levegőburka van, amely nem engedi, hogy elpárologjon róla a víz és elszökjön
az oxigén. Ennek köszönhetően az ismert bolygók között a Föld az egyetlen, amelynek élet
létezésére alkalmaz közege van. A bioszféra
a Föld élőlényekkel benépesült burka. Az élő
szervezetek ezt a burkot alakítják, az a befolyásuk alatt van.
A bioszféra a földi élet megjelenésével
keze
dett kialakulni mintegy 3,5 milliárd évvel
ezelőtt. Az első primitív élőlények a baktériumok voltak. A sekély vizekben jelentek meg,
amikor meleg és nedves volt az éghajlat. Jóval
később követték őket a moszatok, a Föld első
növényei. Évmilliók teltek el, amíg az őstengerekben megjelentek az első állatok. Ezután az
élet a vízből átterjedt a szárazföldre. A földtörténet során az élőlények fejlődése nem volt
egyenletes. Egyes fajaik szinte változás nélkül
napjainkig fennmaradtak, mások fejlődése az
élet bonyolult megjelenési formáit hozta létre
az emberrel bezárólag, míg a harmadik fejlődési vonal pusztulással ért véget, mint a dinoszauruszok esetében.
Ma a bioszférában az élőlények közel
3 millió faja létezik. Ezek nagyon változatosak. Ismeritek a növényeket: moszatokat, füveket, cserjéket, fákat. Tudjátok, hogy léteznek
állatok: férgek, puhatestűek, pókok, rovarok,
halak, rákok, békák, kígyók, madarak, vadállatok. Rajtuk kívül van sok baktériumfaj,
amelyek még fénymikroszkóppal is nehezen
vizsgálhatók. Külön csoportba sorolják a gombákat. Minden szervezet, az élet minden megjelenési formája a bioszféra alkotóeleme.

?
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A BIOSZFÉRA HATÁRAI. A bioszféra sajá20–25 km magasságig
tossága, hogy a Föld más burkaiban – az atmoszférában, litoszférában, hidroszférában – is
jelen van. A bioszféra felső határa, ahol még
szervezetek élnek, az atmoszférában húzódik,
Atmoszféra
20–25 km magasságban. Ez az élőlényeket
az ultraibolya sugárzás káros hatásaitól védő
ózonréteg magassága. A földfelszínhez közeli légréteg a madarak élettere, a troposzféra
felső határáig az élet mikroorganizmusok és
növényi pollenek formájában terjed ki. A hidHidroszféra
roszférában az élet minden vízrétegben megtaLitoszféra
lálható. A bioszféra alsó határa litoszférában
(földkéreg)
5 km mélységben húzódik, ahol az ott lévő magas hőmérsékleten és oxigénhiányos közegben
5 km mélységig
csak egyes mikroorganizmusok élnek. Alapjában véve az élőlények mélységi előfordulása
256. ábra. A bioszféra határai
mindössze néhány méter.
A bioszféra ilyen széles tartományai ellenére
az élőlények zöme a Földön egy vékony sávban
A mikroorganizmusok
összpontosul, mégpedig abban a rétegben, ahol
különleges képességekkel
az atmoszféra, litoszféra és hidroszféra a legrendelkeznek a legkülönbözőbb
szorosabb érintkezésben van egymással.
közegekben való túlélést illetően.
A SZERVEZETEK KÖLCSÖNÖS KAPNekik köszönhetően tágultak ki
jelentős mértékben a bioszféra
CSOLATAI. A növények, állatok, gombák és
határai. A mikrobák nem pusztulbaktériumok csak egymással szoros kölcsönös
nak el 0 oC-nál jóval hidegebb és
kapcsolatban tudnak létezni.
100 oC-nál melegebb hőmérsékleA növények leveleikkel szén-dioxidot nyelnek
ten sem. Megőrzik életképességüel a levegőből, gyökereikkel vizet szívnak fel a
ket kiszáradásuk után, élnek savtalajból. A fotoszintézis során ezekből a szerban is, és nem árt nekik az erős
radioaktív sugárzás.
vetlen anyagokból szerves anyagokat állítanak
elő és oxigént választanak ki a környezetbe.
Oxigénre minden élőlénynek szüksége van a
A bioszféra fejlődéselméletei
légzéshez, még maguknak a növényeknek is. Az
A bioszféra tudományos kutatásáállatok oxigént lélegeznek be és szén-dioxidot
ban kiemelkedő érdemeket szerzett
lélegeznek ki. A szén-dioxidra a növényeknek
Volodimir Vernadszkij, világhírű ukvan szükségük a fotoszintézishez. A szerves
rán tudós. A tudományt a bioszféanyagokkal a növények és állatok táplálkoznak.
ra további fejlődésére vonatkozó
elméletekkel gazdagította, különös
Az állatok nem tudnak szerves anyagokat előtekintettel az emberiség megjelenéállítani, ezért növényekkel (növényevők) vagy
sére és tevékenységére, ami
más állatokkal (ragadozók, húsevők) táplálkozegyre nagyobb hatással van
nak. Az elhalt növények és állatok maradványai
a Föld minden burkára.
már régen több méteres rétegben borítanák a
földfelszínt, ha nem lennének baktériumok és
gombák. Ezek a szerves maradványokat szervetlen anyagokra bontják le, amelyek így ismét felhasználhatóvá válnak
a növények táplálásához. Az ilyen biológiai körforgásban
minden elem – növények, állatok, gombák és baktériumok –
kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz.
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A NÖVÉNYZET ÉS AZ ÁLLATVILÁG ELTERJEDTSÉGE. A növények összességét bolygónkon vagy egy adott
helyen, növényzetnek (növénytakarónak) nevezzük. A különféle növénytársulások (erdők, rétek, sztyeppék) – különböző növények bizonyos területrészen alkotott meghatározott
összetételű csoportosulásai – a létezés minden külső feltétele
révén kapcsolódnak egymáshoz. Amikor a növényzetet jellemzik, akkor azt mondják: erdei, réti, sztyeppei, vízi, lágyszárú, de ezen a különböző fajokat, a növények összességét
értik a közöttük lévő kölcsönös kapcsolatokkal együtt.
Az állatvilág – az állatok különböző társulásai. A bio
szférában az állatok változatosabbak, 1,5 millió fajuk van,
míg a növényeknek csak 0,5 millió. Ez azzal magyarázható,
hogy – a növényektől eltérően – az állatok változtatják a
helyüket. Ez jobb lehetőségeket biztosít számukra az alkalmazkodáshoz, azaz különböző fajok kialakulásához.
A természetben minden növény és állat meghatározott
környezethez alkalmazkodott. Például az erdei állatok sűrű,
fa alakú növényzet között élnek, jobban fejlett a hallásuk,
mint a látásuk, mert az erdőben rosszabbak a látási viszonyok. A sztyeppéken, ahol füves növényzet dominál, a
nyílt terep körülményei között jól fejlett az állatok látása,
és közöttük a növény- és rovarevők vannak túlsúlyban. A
szervezetek elterjedtsége a Földön nagyon egyenetlen, és
elsősorban az Egyenlítőtől a sarkok felé változó éghajlati
viszonyoktól függ. Ebben az irányban csökken a növény- és
állatfajok száma (257. ábra).
Nagyon gazdag a növény és állatvilág az egyenlítői széOrangután
lességeken. Az éghajlat egész évben forró és nedves. Ez
kedvez a növények burjánzásának, amelyek itt dús erdőket
257. ábra.
alkotnak. Olyan sok van bennük, hogy több szintet alkotnak.
A növényzet és az
A fák törzsét és ágait hajlékony liánok fonják körbe, és olyan
állatvilág elterjedtsége növények tapadnak hozzájuk, amelyek a számukra szükséges
vizet a levegőből veszik fel. A fák koronái sok állatfajnak,
Egyenlítői szélességek

Szubekvatoriális
szélességek

Trópusi szélességek

Zebra
Tukán
Papagáj

Lajhár
Leopárd
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Gazella

Gepárd
Varánuszgyík

Csimpánz

Piton

Krokodil

Orrszarvú
Oroszlán
Zsiráf

Teve

Kobra
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köztük sok majomnak és madárnak nyújtanak otthont, adnak menedéket. Az ilyen erdőkben rengeteg a denevér, gyík
és kígyó. Rovarokból – lepkékből, bogarakból, hangyákból –
is rengeteg van. A szubekvatoriális szélességeken, ahol az
éghajlat forró és változóan nedves, az itt-ott magánosan álló
fákkal tarkított füves térségeken a nagyméretű növényevő
állatok (zsiráfok, zebrák, antilopok, elefántok, orrszarvúak)
és ragadozók (oroszlánok, gepárdok, hiénák) vannak túlsúlyban.
Az Egyenlítőtől északra és délre, a trópusi szélességeken, ahol forró és száraz az éghajlat, van elegendő meleg,
de nincs nedvesség. Ezért itt növények csak itt-ott nőnek.
Az ilyen létfeltételekhez a keveset párologtató, aprólevelű,
tövises cserjék alkalmazkodtak. A gyéren előforduló állatok
is alkalmazkodtak a száraz éghajlathoz. A tevék hosszú ideig
bírják víz nélkül és a tövises növényekkel táplálkoznak. Az
antilopok élelem és víz keresése közben hatalmas távolságokat képesek megtenni. A kígyók és gyíkok a hőség elől a
homokba ássák be magukat.
A mérsékelt szélességeken, ahol a tél hideg, a nyár meleg, és van elegendő csapadék, tűlevelű (erdeifenyő, lucfenyő,
vörösfenyő), lomblevelű (tölgy, bükk, gyertyán, hárs) és vegyes erdők nőnek. Ezekben sok a vad és a madár. Délebbre kevesebb a csapadék, ott a sztyeppei füves növényzet az
uralkodó. Az állatok közt túlsúlyban vannak a rágcsálók:
ugróegér, ürge, mormota. Sok a földön fészkelő madár: túzok,
fürj, fogoly.
A sarki szélességeken egész évben hideg van. Ezért elterjedtek a zuzmók. A növényzet nagyon szegényes, mohák,
cserjék (áfonya, fekete áfonya, vörös áfonya, szeder) nőnek.
Az állatvilág is ugyanilyen szegényes. Jegesmedve, rénszarvas, lemming, sarki róka fordul elő. Az Antarktisz partjai
mentén pingvinek élnek. Központi területeinek jégtakaróján
sem növény, sem állat nem található.
Mérsékelt szélességek

Gyík

Jávorszarvas

Jegesmedve

Északi-sark és
szubarktikus szélességek

Szarvas

Sas

Sirály

Nyúl
Mormota

Jávorszarvas
Farkas

Ürge

Vipera

Rénszarvas

Túzok

Róka

Barnamedve

Sarki
róka

Rozmár

Jegesmedve
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AZ EMBER HATÁSA A NÖVÉNYZETRE
ÉS AZ ÁLLATVILÁGRA. Mára az ember
hatása a bioszférára meghaladta a természeti
erőkét. A növénytakaró folyamatosan károsodik az ember gazdasági tevékenysége következtében. A sztyeppéket mindenütt felszántották
mezőgazdasági növények termesztése céljából.
A szarvasmarha-állomány túlzott növekedése
a fűtakaró pusztulását eredményezi. A szántóföldek bővítése érdekében irtják az erdőket.
A fákat a bútoriparban és az építőiparban
felhasznált anyaguk miatt is vágják. Ennek
következményeként sivatagi övezetek jönnek
		
1 ha erdő egy év alatt
létre. A növényzet pusztításával az ember sok
		
18 millió m3 levegőt tisztít
állatfaj életterét is megsemmisíti.
meg, és 7 embert lát el oxigénnel.
A növényzet és állatvilág természetes állapotban való megőrzése érdekében természetvédelmi területeket (nemzeti parkokat, időlegesen védett területeket, tájvédelmi körzeteket) hoznak létre.
Flóra és Fauna istennők
A régi rómaiak Flórának nevezték
a növények és virágok, Faunának
pedig az állatok istennőjét. Ma a
biológusok flórának nevezik a bizonyos területet benépesítő növényfajok összességét, s ugyanígy
faunának az állatok
meghatározott területen
fellelhető fajait.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A bioszféra a Föld élőlényekkel benépesített burka.
● A bioszféra fő összetevői: növények, állatok, baktériumok, gombák.
● Növényzet – a földgolyó valamely területén (régióban vagy az egész
Földön) található növénytársulások összessége.
● Állatvilág – a Földön található állatok összessége.
● A növények és állatok elterjedtsége a szárazföldön az éghajlattól
függ, ezért fajaiknak a száma törvényszerűen csökken az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva.

?

!
?

!

?

e

!
?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mi a bioszféra? Milyen élőlénycsoportok alkotják?
2. Hol húzódnak a bioszféra határai?
3. Milyen kölcsönhatásban vannak egymással a szervezetek? Miért nem létezhetnek az állatok növények nélkül?
4. Miért nem egyenletesen oszlanak el a szárazföldön a növények és az állatok?
—————————————————————
e
e
5. Milyen növények és állatok elterjedtek azon a vidéken, ahol laktok?

?

?

?
?

CSAPATMUNKA

e

Gondolkodjatok el azon, hogy miként kötődnek a szervezetek a Föld burkaihoz!
Mondjatok konkrét példákat az alábbiak kölcsönhatására:
1. csoport – szervezetek és atmoszféra;
2. csoport – szervezetek és hidroszféra;
3. csoport – szervezetek és litoszféra!
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55. §. TALAJOK
● Idézzétek fel természetrajzból, hogy mi a talaj!
● Milyen sajátosságok különböztetik meg a talajt a kőzetektől?

A TALAJKÉPZŐDÉS FELTÉTELEI. A földet éléskamnevezik. Ez a földkéreg termékeny felső rétegének
köszönhető. A talajtani szakemberek különleges természeti
képződménynek nevezik, amely szilárd (ásványi és szerves),
cseppfolyós (víz) és gáznemű (levegő) anyagokat, valamint
élő szervezeteket tartalmaz.
A talaj hosszú időn át képződött a kőzetek, domborzat,
éghajlat, élő szervezetek kölcsönhatásának eredményeként. A Föld – éléskamra
A kőzetek határozzák meg, milyen részecskékből (homok,
agyag stb.) képződik a talaj, és – ettől függően – milyenek
lesznek a tulajdonságai. A domborzattól függ ea hő- és csapadékeloszlás. Az éghajlat biztosítja, hogy elegendő vízhez
és hőhöz jusson. A víz és levegő talajba jutását a benne élő
nagyszámú állat (férgek, rovarok) könnyíti meg. A baktériumok és gombák lebontják a növényi maradványokat, termékeny réteget – humuszt (televényt) – képezve (258. ábra).
A humusztartalom a talaj fő ismérve. A termékenység
a növények tápanyagokkal történő ellátását jelenti. Minél
vastagabb a humuszréteg és minél nagyobb a humusztartalom, annál jobbak a feltételek a növények növekedéséhez. A
humuszréteg vastagságát rendszerint centiméterekben adják
meg. A humusz tartalmát százalékokban (%)
jelzik.
Egy evőkanálnyi talajban
A talajképződés hosszú folyamat. A miktöbb mikroorganizmus van,
roorganizmusok kőzeteken való megjelenése
mint ember a Földön.
és a talajképződés kezdete között évszázadok

!rának
?

?

Humusz
Talajmikroorganizmusok
Rovarok és más föld
alatti állatok
Kőzetek
258. ábra. Talajszelvények
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Vörös- és
sárgaföldek

Szürke félsivatagi
talajok

Csernozjomok

Podzolos
talajok
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telnek el. Sűrű növényzet és kedvező éghajlati feltételek megléte esetén 1–2 cm talajréteg képződéséhez közel 500 évre
van szükség.
A földfelszínt borító talajok összessége képezi a talajtakarót.
A TALAJKÉPZŐDÉS SAJÁTOSSÁGAI. Talajok majdnem mindenütt fedik a szárazföldet, kivéve az Antarktiszt
és egyes magashegyi területeket. Nagyon különbözők, mert
eltérő természeti viszonyok között képződnek. Az elterjedtségüket törvényszerűségek szabályozzák: a talajok az Egyenlítőtől a sarkokig, a hegyekben a hegylábtól a csúcsig változnak.
Az Egyenlítőhöz közeli szélességek forró és nedves éghajlatán a vörös- és sárgaföldek elterjedtek. Ezek az örökzöld
lombos erdők fái alatt képződtek. Élénkvörös és sárgás színüket magas vas- és alumínium-tartalmuk okozza. A nedves
éghajlaton a bő csapadék kimossa belőlük a tápanyagokat,
ezért az ilyen talajok termékenysége gyenge a mezőgazdasági kultúrák termesztéséhez. Elsősorban teacserjét és citrusféléket termesztenek rajtuk.
A trópusi szélességek forró és száraz éghajlatának ritka
sivatagi növényzete alatt szürke félsivatagi talajok alakultak ki. A humusztartalmuk alacsony, ezért terméketlenek.
A szürke talajok gyakran szikesek. Az ilyen talajú földeket
leginkább legelőkként hasznosítják.
A csernozjomok (feketeföldek) a mérsékelt szélességek talajai. Ezek a világ legtermékenyebb talajai. Enyhén
aszályos éghajlaton képződtek a sztyeppék dús, lágyszárú
növényekből álló takarója alatt. Humuszrétegük nagyon vastag, meghaladja a 120 cm-t. Humusztartalmuk igen nagy. A
csernozjom laza, ezért jó vízfelvevő. Ez kedvező feltételeket
teremt a növények táplálásához, ezért a csernozjomok nagyon termékenyek. Az ilyen talajok elterjedtek Ukrajnában,
és az ország felbecsülhetetlen értékű kincsének számítanak.
Búzát, napraforgót, cukorrépát, zöldségeket és más kultúrákat termesztenek rajtuk.
A podzolos talajok szintén elterjedtek a mérsékelt szélességeken, de a tűlevelű és vegyes erdők fái alatt képződtek
mérsékelt éghajlati körülmények között, mohás és füves felszínen. Az itt hulló bőséges csapadék a felszínből kimossa a
tápanyagokat. Ezért ezeknek a talajoknak a felülete világos,
hamura emlékeztető. Innen a szláv hangzású elnevezése, a
podzolos. Humuszrétegük nem vastag (25 cm-ig), a humusztartalmuk jelentéktelen. A podzolos talajok mezőgazdasági
hasznosításának nem kedvez, hogy kevés bennük a tápanyag.
A barna erdei talajok a dús aljnövényzetű lombos erdők
fakoronái alatt képződnek a mérsékelten meleg és nedves
éghajlat feltételei között. Humusztartalmuk nagy. Elegendő
hő és nedvesség van bennük, ezért termékenyek. Gyümölcsösöket, szőlőt telepítenek, zöldséget termesztenek rajtuk.
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A glejes tundratalajok a szubarktikus szélességeken elterjedtek. A hideg éghajlat és állandó nedvesség körülményei
között alakultak ki. A talajok állandóan nedves rétegét glejes
rétegnek nevezik. Alatta bizonyos mélységben az örök fagy
szintje található.
A TALAJ JELENTŐSÉGE. Az ember ősidők óta szükségleteinek a kielégítésére használja a talajt. Mezőgazdasági növényeket termeszt és haszonállatokat legeltet rajta.
Azonban fontos annak megértése, hogy a talaj nemcsak gazdasági érték. Általánosságban véve is nagy jelentősége van
bolygónk számára.
Barna erdei
A talaj a földi élet létezésének és fejlődésének feltétele.
talajok
A szervezetek élettere, menedékhelye, támasztéka és táplálkozásának forrása. A magok és az energia tárhelyének
nevezhető. A talaj szabályozza a bioszférikus folyamatokat, a
nagyon száraz vagy nagyon nedves, tápanyagokban szegény
vagy termékeny talaj határozza meg a különböző szervezetek
egyedszámát és elterjedtségét.
Tehát a talaj értékesebb a kőszénnél, kőolajnál és aranynál. Ha figyelmesebben megnézzük a közönséges feketeföldet,
amelyből a világ összes színe létrejöhet, megértjük, mennyire
fensőséges, mennyire szép.
AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSA A TALAJRA.
Az ember gazdasági tevékenysége nem ritkán szegényíti és
rombolja a talajt. A lágyszárú növényzet pusztítása, az erdők
Glejes
irtása erősíti az olyan természetromboló folyamatokat, mint
tundratalajok
a felső termékeny réteg szél- és vízeróziója. Nagy veszélyt
jelentenek a talajok számára a vízmosások, amelyek mintegy
259. ábra.
„megeszik” a földet. Az erózió és helytelen gazdálkodás által
Nem
megy-e
tönkretett talajok rendkívül lassan újulnak meg.
csodaszámba, hogy
A talajokat ugyan nem nyilvánították történelmi terméa feketeföld a világ
szeti értékeknek, azonban ugyanolyan gondoskodást és véminden színének
delmet igényelnek.
szülőanyja?
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A talajok védelme elsősorban a helyes mezőgazdálkodási
módszerek alkalmazását jelenti. A termékeny talajréteg lemosástól való megóvása érdekében a lejtőket keresztirányban
kell felszántani, hogy a víz ne a hosszanti barázdákban folyjon lefelé. A mezővédő erdősávok telepítése megóvja a talajt
a széleróziótól. A műtrágyákat és növényvédelmi kemikáliákat, amelyek nagy mennyiségben alkalmazva talajszennyezést okozhatnak, megfelelő mértékben kell használni. Fontos
az emberek felvértezése a Földről szóló ismeretekkel, hogy
ne fogyasztói mentalitással viszonyuljanak bolygónk gazdagságához, beleértve a talajokat.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Talaj – a földkéreg termékeny felső rétege, amely a kőzetek, levegő,
napfény, meleg, víz és élő szervezetek hosszú ideig tartó kölcsönhatásának eredményeként képződött.
● Talajtakaró – bizonyos terület felszínét borító talajok összessége.
● A talajok a földgolyón törvényszerűen változnak a földrajzi szélességgel, azaz az Egyenlítőtől a sarkokig, a hegyekben a magassággal,
vagyis a hegy lábától a csúcsáig.
● Az embernek meg kell óvnia a talajt a kimerüléstől és szennyeződéstől.
e

?

!
?

!

?
!
?

!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mi a talaj? Hogyan képződik?
2. Miért képződnek a Földön különböző talajtípusok? Milyen törvényszerűségektől
függ az elterjedtségük?
3. Mondjátok el, milyen jelentősége van a talajnak az ember és a Föld egésze
számára!
4. Hogyan óvhatók meg a talajok a kimerüléstől
e és szennyeződéstől?
—————————————————————
e
5. Milyen talajok gyakoriak lakóhelyetek környékén?

?

?
?

e

CSAPATMUNKA

Ismertessétek a talajok elterjedtségét, képződésük feltételeit és tulajdonságait:
1. csoport – vörös- és sárgaföldek;
2. csoport – csernozjomok;
3. csoport – glejes tundratalajok!
Melyik csoport jellemezte a legtermékenyebb, és melyik a legszegényebb talajokat?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

A talajokról mondják: „Elültetsz bele egy kocsirudat és hintó nő ki belőle”, „Ha
csak szürkeföld terem, nehezen telik meg a verem”. Gondolkodjatok el a mondások tartalmán! Milyen talajokról lehet benne szó? Elterjedtek-e ezek Ukrajnában?
Keressetek talajokkal kapcsolatos mondásokat az interneten!
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5. téma

TERMÉSZETI KOMPLEXUMOK
56. §. TERMÉSZETI KOMPLEXUMOK
● Idézzétek fel, milyen kölcsönhatásban vannak az élőlények az
élettelen természettel!

A TERMÉSZETI KOMPLEXUMOKRÓL. A földrajz ta-

során már rájöttetek, hogy a természetben minden
!nulása
kölcsönös kapcsolatban van egymással. A növények nem létezhetnek talaj, víz és levegő nélkül. A talajok a kőzetek,
nedvesség, meleg és szervezetek kölcsönhatásának eredményeként képződnek. Ha nem lesznek növények, megváltozik
a levegő gázösszetétele. A szervezetek részben vízből és ásványi anyagokból állnak. Elhalásukkal üledékes kőzeteket
alkotnak a tengerek, óceánok fenekén és a szárazföldön. A
levegő és a víz romboló, mállasztó hatással van a kőzetekre.
A természet egymással szoros kapcsolatban lévő összes
összetevője (komponense, alkotóeleme) – kőzetek,
e víz, levegő,
talajok, szervezetek – együttesen természeti komplexumot alkot (260. ábra).
A természeti komplexumokat tájnak is nevezik. A földrajzban a táj nem a táj képét jelenti, hanem vidékként,
térségként, meghatározott területrészként értelmezik. Néz-

?

?

A latin komplex szó
kapcsolatot, egységet és a komponensek, azaz alkotóelemek, részek
(tárgyak, jelenségek)
egységét jelenti.

260. ábra.
A természeti
komplexum
összetevői

Levegő
Kőzetek

Talajok

Növények
és állatok

UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

Vizek
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a – domborzat

b – táj
261. ábra. Vidék

Kontinensek és óceánok

Hegyek és síkságok

Erdei mocsár
262. ábra. Különböző méretű
természeti komplexumok
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zétek meg a 261. ábrát! Az egyik képen a domborzatot – terep, a földfelszín egyenetlenségeit – látjuk. Hegyvidéki domborzat rajzolódik ki előttünk,
vagyis azonnal látjuk a hely fő ismérvét. Azonban
a domborzat csupasz, élettelen. Ám ha rétet, erdőt,
folyót, tavat, hóval fedett, növényzettel borított lejtőjű hegycsúcsot helyezünk rá, akkor a domborzat élni
kezd, és tájjá lényegül át. A táj összetevője a domborzat, a levegő, víz, talaj, növényzet és állatvilág.
A természeti komplexumoknak különböző a kiterjedése. Nagy természeti komplexumok a kontinensek, óceánok, kisebbek a hegyek, síkságok, erdők,
sztyeppék, sivatagok, még kisebbek az erdei tisztások, vízmosások, árkok, tavak, lápok. Mindegyikre a
természeti komponensek sajátságos egysége jellemző
(262. ábra).
A TERMÉSZETI KOMPLEXUMOK VÁLTOZÁSAI. Az ember gazdasági tevékenysége folytán a
Földön egyre elterjedtebbekké váltak az ember által megváltoztatott természeti komplexumok. Ilyenek például a rétek vagy lecsapolt láp helyén lévő
mezők, az erdőket felváltó gyümölcsösök, a víztározó a folyóvölgyben, felszíni bánya vagy település
a síkságon.
A természeti komplexumok saját igényei szerinti
változtatásakor az embernek számításba kell vennie,
hogy azok minden összetevője szoros, kiegyensúlyozott kölcsönös kapcsolatban van egymással. Egyetlen
komponens megváltoztatása a változások láncolatát
indítja el a természetben. Például az erdők kiirtása
a talajvizek szintjének csökkenését idézi elő. Ennek
folytán eltűnnek a források és csermelyek. Az erdei növények és állatok elvesztik életterüket. Idővel
megváltozik az adott hely mikroklímája is. Nem so-

!
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264. ábra. Ember által megváltoztatott
természeti komplexum

263. ábra. Természeti komplexum

kat váratnak magukra a negatív következmények sem: elkezdődik a fák gyökerei által korábban megkötött talaj eróziója,
vízmosások jelennek meg a felszínen, az eső kimossa a talajréteget, elsekélyesednek, eliszaposodnak a folyók, eltűnik
a víz a kutakból. Ezért a természeti komplexumokba való
emberi beavatkozásnak tudományosan megalapozottnak és
megfontoltnak kell lennie.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A természeti komplexum (táj) a természet egymással kölcsönös
kapcsolatban álló komponenseinek (kőzeteknek, víznek, levegőnek,
talajoknak, szervezeteknek) az együttese a földfelszín meghatározott területén.
● Megkülönböztetnek természetes komplexumokat és az ember által
átalakított komplexumokat.

?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?
e

1. Milyen komponensekből jön létre a természeti komplexum?
e
2. Mondjatok példákat különböző méretű természeti
komplexumokra!
3. Megmaradtak-e eredeti állapotukban a vidéketeken található természeti komplexumok, nem változtak-e meg az emberi beavatkozás következtében?
4. Mondjatok példákat a lakóhelyetek környékéről ember által megváltoztatott
komplexumokra!
5. Milyen jelentősége van az ember számáraea természeti komplexumokról szóló
ismereteknek?

?

8. SZ. GYAKORLATI MUNKA (Kirándulás)
Téma: Ismerkedés a környék egyik természeti komplexumával (tájával), és
az alkotóelemei közötti kölcsönös kapcsolatok feltárása.
1. A kiránduláson ismerkedjetek meg vidéketek egy természeti komplexumával:
vízmosással, folyóparttal, erdővel, parkkal!
2. Keressétek meg a komplexum komponensei – az éghajlat és a felszíni vizek,
a domborzat és a felszíni vizek, az éghajlat és a növényzet, a növényzet és
a talajok, a növényzet és az állatok – között lévő kölcsönös kapcsolatokat!
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57. §. FÖLDRAJZI BUROK

?

?

● Idézzétek fel, milyen burkok (szférák) vannak a Földön!
● Milyen következményei vannak a Föld saját tengelye körüli
forgásának és Nap körüli keringésének?

!

!

A FÖLDRAJZI BUROKRÓL. Földünk valamennyi burka –
!litoszféra,
hidroszféra, atmoszféra és bioszféra – egymásba
hatol, és kölcsönhatásban van egymással. Az atmoszféra
levegője behatol a hidroszféra vizeibe és a földkéregbe. Az
apró kőzetrészecskék a vízbe jutnak. A hidroszféra vízgőze, a
litoszféra porszemcséi az atmoszféra alsó rétegeiben összpontosulnak. A szervezetek a földkéreg felszínén és mélyében, a
hidroszféra vizeiben és az atmoszféra légterében élnek.
Azt a sávot, amelyen belül egymásba hatolnak és kölcsönhatnak egymással a litoszféra felső, az atmoszféra alsó
rétegei, az egész hidroszféra és a bioszféra, földrajzi buroke az anyagok
nak nevezzük (265. ábra). A földrajzi burokban
minden ismert – szilárd, cseppfolyós, gáznemű, élő és élettelen – állapotban előfordulnak.
A földrajzi burok a legnagyobb természeti komplexum,
amely átfogja a Föld egészét. A komponensei határozzák meg
bolygónk külső megjelenési formáját vagy – stílszerűen –
„földrajzi portréját”.
A FÖLDRAJZI BUROK HATÁRAI. A földrajzi burok határai a bioszféra határaira emlékeztetnek. Felső határa az
atmoszférában, a földfelszín fölötti 30–50 km-es magasságban, alsó határa a litoszféra 5 km-es mélységében húzódik. A
földrajzi burok a körülbelül 55 km-es vastagságával teljesen
vékonynak tekinthető bolygónk méreteihez képest. Ugyanakkor a legbonyolultabb a szerkezete a Föld többi burkának

?

?

265. ábra.
A földrajzi burok
összetevői
50 km

Atmoszféra

Bioszféra

Litoszféra

5 km
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Szén- dioxid

érintkezési zónájában. Ma legaktívabb szerepet az ember játszik benne, aki számára a földrajzi burok az életteret jelenti.
A FÖLDRAJZI BUROK TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI. A
földrajzi burokra több törvényszerűség jellemző.
Az egységesség a földrajzi burok homogenitását, folytonosságát, teljességét jelenti. Az egységesség a komponensek szoros kölcsönös kapcsolatainak és kölcsönhatásának az
eredménye. Ezt a törvényszerűséget úgy is meg lehet fogalmazni, hogy „minden mindennel összefügg”. Ezért egy komponensnek a megváltozása maga után vonja a többi összetevő
és általában az egész földrajzi burok változását.
Az egységesség fenntartását biztosítja az anyagok és
energia körforgalma, amely állandó jelleggel
történik a földrajzi burokban. Már ismeritek
Évente a szárazföld és
a víz körforgását és a biológiai körforgalmat,
a vizek növényei annyi
amelyek szoros kapcsolatban állnak az energianapenergiát nyelnek el és halmozforgalommal. A Földön egyetlen jelenség, egyetnak fel, amennyit 200 ezer nagylen folyamat sem mehet végbe energia nélkül.
teljesítményű villanyerőmű tudna
A mag csírázása, az ember és az állatok mozennyi idő alatt termelni.
gása – mind-mind energia felhasználásával jár.
Az energia fő forrása a Földön a Nap sugárzása. A napenergiát közvetlenül csak a zöld növények tudják hasznosítani.
Már tudjátok, hogy a zöld növények szervetlen anyagokból
szerves anyagokat állítanak elő, amelyeket akár „napenergia-konzerveknek” is nevezhetnénk. A szerves anyagokat
és az ugyancsak a növények által kiválasztott oxigént az
állatok fogyasztják, használják fel. Ugyanakkor az állatok
szén-dioxiddal látják el a növényeket. A növények és állatok elhalása után a maradványaikat baktériumok bontják
le szervetlen anyagokká. Ezekből a növények ismét szerves
anyagokat fognak előállítani. Az életciklus és az energiaforgalom köre bezárul (266. ábra).
Anyagcsere és energiaforgalom nemcsak a növények és
állatok közt megy végbe, hanem a kőzetek, víz, levegő és ta- 266. ábra. Anyagok
lajok közt is. Az anyagok körforgásának és az energiaforga- körforgása és energialomnak köszönhetően a földrajzi burok minden komponense
forgalom
között kölcsönös kapcsolat jön létre, és
N ap
ene
kölcsönhatás valósul meg.
r gi a
A fejlődés ritmusossága a földrajzi burokban a jelenségek és folyamatok
meghatározott időközökben megvalóOxigén
suló ismétlődésében nyilvánul meg. Ez
a Föld saját tengelye körüli forgásával
és Nap körüli keringésével, valamint a
földfelszín egyenetlen melegedésével áll
összefüggésben. A ritmusok lehetnek
különböző tartamúak, így vannak a
többi között napi és évszakos ritmusok.
A napi ritmus – a természeti jelenségek és folyamatok nappallal és éjszakával együtt történő változásai. Például
a nappal és az éjszaka függvényében
változik a hőmérséklet és a légnyomás,
váltja egymást a dagály és apály, végzik
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267. ábra.
Függőleges
övezetesség

!

!

?

?
!

a fotoszintézist a növények, alakul az ember és az
állatok aktivitása. Az évszakos vagy szezonális
ritmus a jelenségek és folyamatok évszakoktól függő változásai: a negatív hőmérséklet pozitívra történő változása az év folyamán, és fordítva, vagy a
hótakaró képződése télen és olvadása tavasszal, a
fák levélbontása tavasszal és a lombhullás ősszel.
Vízszintes földrajzi övezetesség – a természeti összetevők és természeti komplexumok törvényszerű változásai az Egyenlítőtől a sarkok irányában. Ennek oka az, hogy a különböző szélességeken lévő területek eltérő hőmennyiséget kapnak
a napsugárzással a Föld gömbölyű formája és Nap
körüli keringése miatt. Az övezetesség a világ
óceánra is jellemző, az Egyenlítőtől a sarkok felé
haladva változnak a felszíni vizek tulajdonságai
(hőmérséklet, sótartalom, átlátszóság).
A hegyekben szintén változnak a természeti összetevők
és természeti komplexumok. De ez nem vízszintes irányban
történik, hanem függőlegesen, a hegy lábától a csúcsa felé.
Ezt a törvényszerűséget magassági földrajzi övezetességnek nevezzük (267. ábra). Az okozza, hogy a magassággal
csökken a hőmérséklet és változik a csapadékmennyiség.
A magassággal együtt az olyan természeti komponensek is
változnak, mint a talajok, növényzet, állatvilág. A természeti komplexumok a hegyekben sokkal gyorsabban változnak
mint a síkságokon.

JEGYEZZÉTEK MEG!
● A földrajzi burok a Föld egységes burka, amely magában foglalja
az atmoszféra és litoszféra részeit, valamint a teljes hidroszférát
és bioszférát.
● A földrajzi burokra a következő természeti törvényszerűségek jellemzők: egységesség, ritmusosság, övezetesség, magassági övezetesség.

?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mit nevezünk földrajzi buroknak?
e
e
2. Hol húzódnak a földrajzi burok határai?
3. Milyen körforgás biztosítja a földrajzi burok egységét?

?

CSAPATMUNKA
Tudjátok meg, hogy miben nyilvánulnak meg e
a földrajzi burok törvényszerűségei,
és mik az okai:
1. csoport – egységesség;		
3. csoport – övezetesség;
2. csoport – ritmusosság;		
4. csoport – magassági övezetesség!
Következtetéseiteket írjátok le a füzetetekbe!
Törvényszerűség
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Miben nyilvánul meg

Mi okozza
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58. §. TERMÉSZETI ÖVEZETEK
● Idézzétek fel, milyen komponensek alkotják a természeti komplexumot!
● Miben nyilvánul meg a földrajzi burok övezetessége?

!

A földrajzi burok egységes, de nem homogén. Különféle, kisebb méretű természeti komplexumok alkotják. Egyik
fajtájuk a természeti övezet. Létrejöttének fő tényezője az
éghajlat (a hő és a nedvesség aránya). Ettől függ a talajok,
növényzet, állatvilág, természeti zóna alakulása.
A TERMÉSZETI ÖVEZETEK ELTERJEDTSÉGE. A
természeti övezetek egymást követve változnak az Egyenlítőtől a sarkok irányában. Vizsgáljuk meg kiterjedésüket az
északi féltekén.
e
A sarki jégsivatagok a sarok körüli térséget, szigeteket és partvidéket
foglal magában. A hőmérséklet mind télen, mind nyáron alacsony, ezért állandóan hideg van. A hótakaró az évben
300 napig marad fenn. Kevés csapadék
hull (268. ábra). A növényzet nagyon
szegényes. Csak nyáron jelennek meg kis
területeken zuzmók, mohák, néhol sarki
pipacs és havasi magcsákó Az állatok közül a sirályok, hóbaglyok, jegesmedvék,
fókák, sarki rókák fordulnak elő az ark Télen –30 ...–40 °С
Nyáron + 5 °С
tikus jégsivatagban. Dél felé haladva ez Csapadékok 200 mm/év
a zóna fokozatosan átmegy a tundrába.
A tundra széles sávban húzódik az
268. ábra. Sarki jégsivatag
Északi-jeges-óceán partvidékén. A tél
itt is kemény, de a nyár kissé melegebb.
A csapadék mennyisége nő (269. ábra).
A felszínen glejes tundratalaj található.
Kis mélységben már örök fagy van. Ez
hűti a talajt, akadályozza a felszíni víz
leszivárgását, ezért kedvez a mocsarak
kialakulásának. A növényzet gazdagabb,
a mohákon és zuzmókon kívül van sás,
törpenyír, sarki fűz. Ezek alacsonyak,
sokszor a földön hevernek, az erős széltől Télen –25 ...–40 °С
hajlottak. Nyáron sok bogyó terem (kö- Nyáron + 12 °С
zönséges és vörös áfonya), ősszel pedig Csapadékok 400 mm/év
gomba. A tundrában él rénszarvas, sarki róka, lemming, sarki hófajd, hóbagoly.
269. ábra. Tundra

?

?
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Nyáron sok a vonuló madár: vadliba, vadkacsa, északi búvár.
Dél felé haladva a tundra erdős tundrába megy át. Itt a nyár hosszabb és melegebb. Megjelennek a fák: nyír, lucfenyő.
Olyan erdei vadak tűnnek fel, mint a jávorszarvas, barnamedve, rozsomák, sarki
nyúl, mókus, a madarak közül a siketfajd és a császármadár. Télre ideköltözik
a tundralakó rénszarvas és sarki róka.
Az erdős tundrát a tűlevelű és vegyes
erdők váltják. A tűlevelű erdők övezeTélen
–24 ...–30 °С
tében vagy tajgában hosszú és hideg a
Nyáron + 10...+16 °С
tél, mérsékelten meleg a nyár. A felszín
Csapadékok 600 mm/év mocsaras. Podzolos és tőzegláptalajok dominálnak. Tűlevelű (lucfenyő, vörösfenyő)
270. ábra. Tajga
és lomblevelű (nyír, rezgő nyár) fák nőnek
(270. ábra). Gazdag az állatvilág. Nyulak,
mókusok, jávorszarvasok honosak, a ragadozók közül a barnamedve, farkas, róka,
coboly, nyest, menyét fordul elő. Madárfajok százai élnek itt, legnagyobbak a siketfajd és a nyírfajd.
A vegyes erdők övezete a tajgánál délebbre terül el. Itt gyepes-podzolos talajok
dominálnak. Az erdőket tűlevelű (lucfenyő, erdeifenyő) és lomblevelű (nyír, rezgő
nyár, tölgy, kőris) fák alkotják. Ezekben
jávorszarvas, barnamedve, gímszarvas,
őz, vaddisznó, borz, nyest, farkas, róka,
Télen
+ 5 °С
nyúl, mókus él. Sok a madár: harkályok,
Nyáron + 17 °С
Csapadékok 800 mm/év cinkék, csíz, nyírfajd, császármadár, rigó,
pinty.
271. ábra. Vegyes erdők
Az erdőssztyeppe vékony sávban húzódik a vegyes erdők övezetétől délre. A
tél hideg, a nyár meleg. Csapadék az év
folyamán elegendő mennyiségben hull.
Itt mind az erdei, mind a sztyeppei növényzet megtalálható (magas füvek – árvalányhaj, pusztai csenkesz, fényperje,
komócsin, boglárka) (272. ábra). Talajai,
a szürke erdei talajok és csernozjomok
termékenyek. Ezért ez az övezet jelentős
mértékben fel van szántva. Elterjedtek
mind az erdei (jávorszarvas, nyest, vadTélen
–1...–15 °С
macska, mókus), mind a sztyeppei (ürge,
Nyáron + 22 °С
Csapadékok 500 mm/év nagy ugróegér) állatok.
A sztyeppén a lágyszárú növények
272. ábra. Erdőssztyeppe
dominálnak, mert a fák növekedéséhez
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nincs elegendő mennyiségű csapadék. A
tél itt eléggé hideg és hosszú. A nyár forró és száraz. Talajai: csernozjomok, gesztenyebarna talajok. A növénytakaróban
az üröm, árvalányhaj, pusztai csenkesz,
tarackbúza, fényperje, csüdfű, zsálya dominál (273. ábra). Felszántatlan sztyeppe
csak a védett területeken maradt. Az övezet különösképp tavasszal vonzó környezet, amikor nyílnak a nőszirmok, tulipánok, pipacsok. Nyár közepére a növényzet
elszárad, megbarnul. Az állatok zömmel
rágcsálók: ürge, üregi nyúl, ugróegér,
hörcsög. Előfordul mezei görény, borz és
róka. Sok a sztyeppei madár: túzok, fogoly, pacsirta, sas. Elterjedt a parlagi vipera, sikló.
A félsivatagok és sivatagok övezete
nagyon száraz. Az összes természeti övezet közül ennek az éghajlata a legszárazabb. Nincs elegendő víz (elenyésző men�nyiségű csapadék hull), ezért hiányzik
az összefüggő növénytakaró, a növények
ritkán nőnek. Néhol előfordul tevetövis,
ördögszekér (274. ábra). A növények alkalmazkodtak az itteni feltételekhez: közülük egyeseknek óriási hosszúságú gyökerük van, hogy elérjék a felszín alatti
víz szintjét, másoknak tűszerűen vékonyak a levelei, hogy kevesebb vizet párologtassanak. A felszínt szürke talajok
fedik. Hatalmas területeket borít homok
vagy törmelékkő. A sivatag állatai a gazellák, antilopok, sakál, csíkos hiéna, sivatagi róka, ugróegér. Sok a kígyó (kobra,
vipera, levantei vipera) és a gyík. Perzselő
nap elől mély üregeikben rejtőznek el, a
felszínre csak éjjel mennek ki. Madárból
kevés van.
Minél közelebb megyünk az Egyenlítőhöz, annál több a csapadék. A szavannák övezetét egy-egy facsoporttal tarkított füves síkságok alkotják (275. ábra).
Nyáron bőséges a csapadék. Ezért a füvek
(fenyérfű) 3–5 m magasra is megnőnek. A
fák (baobab, ernyős akác) a csapadékmentes téli hónapokra lehullatják lombjukat,
a fű pedig kiszárad. Talaja vörösföld. Az

Télen
12 °С
Nyáron + 24 °С
Csapadékok 300 mm/év
273. ábra. Sztyeppe

+ 15 °С
Télen
Nyáron + 25...+30 °С
Csapadékok 200 mm/év
274. ábra. Sivatag

Télen
+ 25 °С
Nyáron + 25 °С
Csapadékok 300 –
		
1000 mm/év
275. ábra. Szavanna
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állatvilág változatos. Jelentős számban
fordulnak elő nagy patások: zebra, antilop, bivaly, zsiráf, elefánt, víziló, orrszarvú. Sok a ragadozó is: oroszlánok,
gepárdok, hiénák, pusztai hiúzok, sakálok. Vannak majmok is. A madarak
közül a strucc, kígyászkeselyű. A rovarokat termeszhangyák és cecelegyek
képviselik.
Az egyenlítői esőerdők övezete
az Egyenlítő két oldalán húzódik. Az
éghajlat állandóan forró és nedves. A
hőmérséklet egész évben magas és alig
változik. Mindig nyár van. Nagyon sok
Télen
+ 25 °С
csapadék hull (276. ábra). A talaj vöNyáron + 25 °С
rös-sárgaföld. Az egyenlítői erdő fajokCsapadékok 2 000 mm/év ban rendkívül gazdag, növényzete nagyon dús. Csak a fáknak 3000 faja nő
276. ábra. Egyenlítői esőerdő
benne. Az erdőnek négy-öt szintje van.
Az állatok nagyobbrészt a fákon és folyópartokon élnek. Ezek
majmok, törpevizilovak, okapik. Legnagyobb ragadozó a leopárd, tigris. A madarak közül a papagájok, pávák, kolibrik,
tukánok, vadtyúkok vannak képviselve. Sok a kígyó, amelyek többsége mérges.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A természeti övezet a föld egyik legnagyobb természeti komplexuma, kialakulásnak fő tényezője az éghajlat (a meleg és nedvesség
aránya).
● A természeti övezetek kiterjedését a szélességi övezetesség határozza meg: váltják egymást az Egyenlítőtől a sarkokig.

?
!
!
?
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

?

1. Miért szegények a sarki jégsivatagok talaja, növényzete, állatvilága?
e
2. Jellemezzétek a tajgát!
e
3. Milyen természeti sajátosságok jellemzők a szavannákra?
—————————————————————
4. Magyarázzátok meg, miért buja az egyenlítői esőerdők növényzete és gazdag
az állatvilága?
e

?
?

KÖNYVESPOLC

e
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
megszerzett ismereteitek önellenőrzéséhez
1. Állapítsátok meg, a felsoroltak közül melyik nem összetevője a bioszférá
nak!
A gombák
C levegő
B növények
D baktériumok
2. Tudjátok meg, miben különbözik a talaj a kőzetektől!
A színében
C termékenységében
B keménységében
D plasztikusságában
3. Nevezzétek meg a legtermékenyebb talajokat!
A glejes tundratalaj
C szürke talaj
B csernozjom
D vörös-sárgaföld
4. Nevezzétek meg a burkot, amelyben kölcsönhat a levegő, víz, kőzetek és
ásványok, talajok és szervezetek!
A atmoszféra
C hidroszféra
B biológiai
D földrajzi
5. Tisztázzátok, mely természeti övezetek rendelkeznek a következő tulaj
donságokkal: hideg levegő uralkodása, hosszú sarki éjszaka, alacsony
hőmérsékletek egész évben, kevés csapadék (200 mm)!
A tajga
C sztyeppe
B arktikus sivatagok
D szavanna
6. Nevezzétek meg a földrajzi buroknak azt a törvényszerűségét, amelyre a
természeti komponensek és természeti komplexumok változásai jellemzők
az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva!
A szélességi övezetesség
C egységesség
B ritmusosság
D magassági öveződés
7. Állapítsátok meg az összefüggést az állatok és az életterükül szolgáló
természeti övezet között!
1. sarki sivatagok
A csimpánz
2. tajga
B barnamedve
3. félsivatagok és sivatagok
C teve
4. egyenlítői esőerdők
D pingvin
E sarki róka
8. Állapítsátok meg a talajok folytonosságát az északi féltekén, északról dél
felé haladva!
A csernozjom
C glejes tundra
B podzol
D vörös-sárgaföld
9. Helyezzétek el nagyságrendben a természeti komplexumokat, a legkisebb
től kezdve!
A Afrika kontinens
C afrikai szavanna
B földrajzi burok
D Viktória-tó
10. Miért csökken törvényszerűen a növény- és állatfajok száma az Egyenlí
tőtől a sarkokig?
11. Mi határozza meg a bioszféra felső és alsó határát?
12. Miért tekintik a talajt az élő és élettelen természet közötti összekötő ka
pocsnak?
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IV

A FÖLD LAKOSSÁGÁNAK
SZÁMA ÉS ELHELYEZKEDÉSE
1. téma. A FÖLD LAKOSSÁGÁNAK SZÁMA ÉS
ELHELYEZKEDÉSE
2. téma. A VILÁG ÁLLAMAI
3. téma. AZ EMBER HATÁSA A TERMÉSZETRE
A fejezet tanulmányozása során:
● megtudjátok, hány ember él a Földön, mi-

lyen a lakosság elhelyezkedése, melyek a
legnagyobb lélekszámú népek, milyen változások történtek a természeti komplexumokban, milyen környezetszennyezés fenyegeti a
természetet;
● megismeritek az emberi rasszokat és Mikluho-Maklaj kutatásait, a világ legnagyobb
államait és az Ukrajnával szomszédos országokat;
● megtanuljátok, hogyan kell meghatározni és
elemezni a népsűrűséget, megismeritek az
ember gazdasági tevékenységének fajtáit és
annak következményeit, az ökológiai problémák megoldására foganatosított intézkedéseket;
● megtanuljátok a politikai térképek használatát, a vaktérképek kitöltését, földrajztudományi források keresését, a földrajz mint tudomány értékelését.
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1. téma
A FÖLD LAKOSSÁGÁNAK SZÁMA ÉS
ELHELYEZKEDÉSE

IV..FEJEZET
FEJEZET
IV

59. §. A
 LAKOSSÁG SZÁMA ÉS
ELHELYEZKEDÉSE
● Tudjátok, hány ember él Ukrajnában?
● A történelem tantárgy órái alapján idézzétek fel, hol jöttek létre
a Földön ókori civilizációk?

EMBER ÉL A FÖLDÖN? Jelenleg több mint
!HÁNY
7 milliárd ember él a Földön. Ezt a hatalmas embertömeget

elképzelni is nehéz. Ha szorosan egymás mellé sorakoznának
fel, a sor több mint 100-szor körbeérné az Egyenlítőt!
Bolygónkon folyamatosan nő a lakosság száma. A régmúltban, időszámításunk előtt és annak elején ez a növekedés lassú volt. Ez azzal magyarázható, hogy az emberek
túlságosan is a természeti viszonyoktól függtek, nehezen
küzdötték le a járványokat és az éhséget. A lakosság számának gyors növekedése csak az utóbbi 400 évben tart, amikor
e kisebb lett.
is az embernek a természettől való függősége
A XX. században pedig rendkívül gyorsan nőtt a lakosság:
1975-ben 4 milliárd, 1987-ben 5 milliárd, 1999-ben 6 milliárd, 2011-ben pedig világra jött a Föld 7 milliárdodik lakosa

?

Lélekszám (fő):
világ – 7,2 milliárd
Ukrajna – 44,3 millió
Kijev – 2,7 millió

?

milliárd fő

A világ legnagyobb
lélekszámú országa Kína
(közel 1,3 milliárd fő). India a második (több mint 1,2 milliárd fő), harmadik az USA (317 millió fő).

7

1900

év
1999
2011

277. ábra. A Föld lakosságának növekedése

Közel 90 millió fővel nő
a lakosság száma évente.
Másodpercenként három ember
születik, percenként – 180, egy
nap alatt – 260 ezer, ami körülbelül megfelel Ternopil lakosságának.
Egy hét alatt a Föld egy Harkiv
lélekszámú várossal gyarapodik,
vagy három Mikolajivval, három
évente pedig egy USA-nyi lakossal.
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(277. ábra). A lakosság nagyon gyors növekedésének fő oka
az elhalálozások számának csökkenése a technika és az orvostudomány fejlődése következtében.
A tudósok azt prognosztizálják, hogy tovább nő a lakosság
száma. Ezért az emberiségnek fontos, hogy úgy irányítsa a
fejlődést, hogy ki lehessen elégíteni az emberek élelmiszer-,
oktatási és egészségvédelmi igényeit, a környezetvédelem minősége iránti elvárásokat.
HOGYAN HELYEZKEDIK EL AZ EMBERISÉG A FÖLDÖN? A lakosság számának növekedésével együtt zajlott
a gyors elterjedése a bolygón. Azonban ez nem volt egyenletes. Ahogyan azt már tudjátok, az emberi civilizáció első
sejtjei a folyóvölgyekben vagy a kedvező klímájú síkságokon
alakultak ki: az Indus, a Tigris és az Eufrátesz völgyeiben
(Sumer, Asszíria, Babilon), a Nílus mentén (ókori Egyiptom)
és Kína síkságain.
Jelenleg, mint ahogyan sok évszázada is, a természeti
viszonyok határozzák meg az emberek elhelyezkedését a Földön. A népesség 70%-a a
		
Ázsiában a fejlett mezőszárazföld 7%-án él. A zord éghajlatú szá		
gazdasággal rendelkező terazföld 15%-a – az Antarktisz, Grönland, az
rületeken a népsűrűség néhol eléri
Északi-jeges-óceán szigetei – pedig még ma is
2
a 200 főt km -enként, Európában és
lakatlan. Gyéren lakottak a nedves egyenlítői
Észak-Amerikában a fejlett iparvierdők, a sivatagok, a tundra, a tajga és a hedékeken – az 1500 főt km2-enként.
gyek is. A legsűrűbben lakott vidékek a mér-

NÉPSŰRŰSÉG
(fő/km2)
Lakatlan területek
1-10
10-100
100-600
600 felett

278. ábra. A lakosság elterjedtsége a Földön
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sékelt, szubtrópusi és szubekvatoriális síkságok, a tengerek
A népsűrűségés óceánok partjait. Az északi féltekén jóval több ember él,
számítás
mint a délin.
képlete
2
MI A NÉPSŰRŰSÉG. Az egy km -re jutó átlagos lélekszám
N = L : T,
a népsűrűséget tükrözi. Hogy meghatározzuk, a lakosság
számát el kell osztani azzal a területtel, amelyet elfoglal.
Tehát, ha a Föld lakossága körülbelül 7 milliárd fő, a száraz- ahol N – népsűrűség,
föld területe pedig 149 millió km2, akkor a lakosság átlagos
L – lélekszám,
sűrűsége bolygónkon csaknem 47 főt tesz ki 1 km2-en.
A népsűrűség az egyes kontinenseken és országokban
T – terület
eltérő. Ezt jól érzékelteti a térkép (278. ábra). Európában
és Ázsiában csaknem kétszer meghaladja a népsűrűség
világátlagát, Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában éppen
ellenkezőleg, kétszer alacsonyabb az átlagnál. A legkisebb a
népsűrűség Ausztráliában (2 fő 1 km2-en). Ukrajnában ez a
mutató 73 fő 1 km2-en.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A lakosság száma a Földön több mint 7 milliárd.
● A népsűrűség az 1 km2 -re eső lakosság számának mutatója.
● Ahhoz, hogy kiszámítsuk a népsűrűséget, a lakosság számát el kell
osztani azzal a területtel, amelyen él.

?
!
?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1. Mennyi most a Föld lakossága?
2. Milyen tényezők hatnak a lakosság számának
e változására?
3. Miért nem helyezkedik el egyenletesen a lakosság a Földön?
e
4. Hogyan kell meghatározni a népsűrűséget? Számítsátok ki megyétek népsűrűségét!

?

?

e

CSAPATMUNKA

Elemezzétek a népsűrűségi térképet! Tisztázzátok:
1. csoport – földünk mely vidékein rendkívül nagy a népsűrűség;
2. csoport – földünk mely vidékein a legalacsonyabb a népsűrűség;
3. csoport – vessétek össze Európa népsűrűségét Délkelet-Ázsiával és Afrikával!
Mutassatok rá, milyen tényezők hatnak a lakosság ilyetén való elhelyezkedésére!

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Keressétek meg az interneten a világ lakosságának valós idejű számlálóját (kulcs
szavak: country meters, világnépesség-számláló)! A lakosság változásának milyen
mutatóit ábrázolja a weboldal? Hány gyerek született a Földön ma? Válasszátok
ki a felkínált országlistán Ukrajnát! Vessétek össze a mutatókat: hányan születtek
és hányan haltak meg idén!
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60. §. A
 VILÁG EMBERTÍPUSAI ÉS
NÉPEI

?

?

● Milyen, a bolygónkat benépesítő népeket ismertek?

AZ EMBERTÍPUSOK. A Földet külsőre különböző emberek
lakják, akiknek eltérő a bőrük, hajuk, szemük színe és arcuk formája. Ezek a különbségek nagyon régen jelentkeztek,
amikor az egyes embercsoportok távol éltek egymástól. A
meghatározott természeti környezethez való sok évszázados
alkalmazkodás eredményeként különböző külső ismertetőjegyek alakultak ki. Azóta öröklődik a szülőktől a gyerekekre,
generációról generációra, lakóhelytől függetlenül. A hasonló
külső jegyekkel rendelkező emberek csoportjait
típusoknak (rasszoknak) nevezik. A néprajztudósok négy fő emberi rasszt különböztetnek
meg: európai, mongoloid, negroid e
(egyenlítői) és
ausztraloid típust.
Az európai rassz a legnépesebb. Körülbelül a Föld lakosságának 45 %-a tartozik ide.
A rassz képviselői eltérő külsejűek. Az északi
vidékeken élők világos bőrűek és hajúak. A
déli vidékek lakói sötét bőrűek, hajuk sötét.
Az európai típus képviselői nagyrészt Európában elterjedtek (például a szlávok, ideértve az
ukránokat is), egy részük Ázsiában él (hinduk,
279. ábra. Európai rassz
arabok, örmények, tadzsikok). Jelentős részük

!

!

!

?

?

Negroid rassz
Európai rassz
Mongoloid rassz
Ausztraloid rassz
Lakatlan területek

280. ábra. Rasszok
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más kontinensekre költözött az elmúlt századok
alatt.
A mongoloid rasszhoz tartozó emberek bőrszíne sárgás, fekete, egyenes a hajuk, szűkvágású a szemük, az arccsontjuk kiálló. Ezek az
ismertetőjelek az erős széllel és a homokviharokkal való küzdelem során alakultak ki. Így,
a vékony szemrés a portól és a homoktól óvott.
Ehhez a rasszhoz tartoznak Ázsia népei (a kínaiak, japánok, koreaiak, mongolok), valamint
az indiánok – Amerika őslakosai.
A negroid (egyenlítői) rassz képviselőiMongoloid
nek sötétbarna vagy fekete a bőrszínük, barna a szemük, hajuk fekete, göndör, az ajkaik
nagyok és széles az orruk. Az egyenlítői és a
trópusi égövben való élet alkalmassá tette a
szervezetüket az erős napsugárzás elviselésére.
Ezért a bőrükben speciális pigment (színezék)
alakult ki. Ennek köszönhetően testük bőrtakarója fokozatosan barna színű lett. A kemény
és göndör haj mintha légpárnát tartana a fejen,
megbízható védelmet nyújtva a túlhevülés ellen.
A megvastagodott ajkak és a széles orrlyukak
megkönnyítik a párologtatást a nyálkahártyákon át. Az egyenlítői rassz fő elterjedési területe Afrika. Sokan közülük Amerikában élnek,
Negroid
azonban ott nem őslakosok, hanem az Afrikából
még a XVI–XIX. századokban behurcolt néger
rabszolgák leszármazottai.
Az ausztraloid rassz képviselői leginkább
Ausztráliában és a Csendes-óceán szigetein
összpontosulnak. Bőrszínük, hajuk és szemük
sötét, széles és kissé lapított az orruk.
Nem az összes ember tartozik ezekhez a típusokhoz. A Föld lakosságának növekedésével a
különböző rasszok képviselői folyamatosan keveredtek. Ezért a típusok közötti különbségek
fokozatosan elkopnak. A kevert csoportok példái
a meszticek (az indiánok és európaiak leszármazottai), valamint a mulattok (négerek és euró
Ausztraloid
paiak leszármazottai).
281. ábra. Különböző rasszok
A RASSZOK EGYENLŐSÉGE. A tudósok
bebizonyították, hogy az ember szellemi és fizikai munkához való képessége nem függ attól, hogy melyik
rasszhoz tartozik. Bármely nép képes arra, hogy fejlessze
kultúráját, tudományát, gazdaságát.
Sokat tett a rasszok és népek egyenlőségének megalapozásához földink, Mikola Mikluho-Maklaj. Életét a csendes-óceáni trópusi szigeteken élő népek kutatásának szen237
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Mikola
Mikluho-Maklaj
(1846 — 1888)
UTAZÁS A SZAVAK VILÁGÁBA

A vallás (religio) a
latinból fordítva istenhitet és a felsőbb
erők
létezésében,
egy Istenben, vagy
sok istenben való
hitet jelenti.

telte. 1871-ben Mikluho-Maklaj Új-Guinea szigetén telepedett le, ahol az ausztraloid rasszhoz tartozó pápuák élnek.
Akkoriban keveset tudtak az őslakosokról, akik nem álltak
kapcsolatban a külvilággal és a fejlődés alacsony szintjén
álltak. A tudós hosszú ideig élt közöttük. A pápuák életét
tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy az úgynevezett primitív népek ugyanúgy képesek a szellemi fejlődésre, mint a Föld bármely más népei.
A VILÁG NÉPEINEK SOKFÉLESÉGE. A rasszokon belül embercsoportokat különböztetnek meg, amelyeket népeknek neveznek. Minden népnek van saját nyelve és kultúrája:
szokásai, vallása, dalai, népviselete, ételei. Ezek a régmúltból erednek. A népek kultúrája egyedi, vagyis megismételhetetlen. Még az egyes népek lakóhelyei is különböznek,
ami összefügg a szállásterületük természeti sajátosságaival.
Természetesen napjainkban az emberek élete és mindennapjai átalakultak, de minden nép, nagy vagy kicsi, így vagy
úgy, őrzi a hagyományait – azt, ami megkülönbözteti őket
a többiektől.
Bolygónkon több mint 3000 nép él. Vannak közöttük népesek és olyanok is, amelyeket csupán néhány tucatnyian
alkotnak. A világ legnagyobb lélekszámú népei között van
a kínai (több mint 1 milliárd), a hinduk (240 millió), az
amerikaiak (205 millió), az oroszok (150 millió), a brazilok
(137 millió), a japánok (126 millió). Ukrajnában közel
38 millió ukrán él, valamint 15 millió a határain kívül, a
világ más államaiban. Ezek a legnagyobb népek és a többi
kisebb nép alkotja a Föld népességét.

282. ábra. Minden nép eredeti kultúrával rendelkezik
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Erdő –
Reggel –
Kinyit –
Fogoly –
Hallgat –
283. ábra.
A kínaiak pálcikákkal esznek

284. ábra.
A kínaiak hieroglifákkal írnak

A világ legnagyobb lélekszámú népe a kínai. Ők népesítik be Kínát, a világ egyik legnagyobb területű országát.
A kínaiak a mongoloid rasszhoz tartoznak. A kínai nyelv
a legelterjedtebb a Földön. A kínai írásjelek különlegesek –
hieroglifák, amelyek egy szót vagy annak egy részét jelentik.
Ennek a népnek ezeréves történelme és kultúrája van. A
kínaiak találták fel a papírt, a selymet, a porcelánt, a lőport.
Hagyományos ételeik a rizs és tészta. A kínaiak fapálcikával
esznek (238. ábra). A kínai kultúra szimbólumai a lampionok
és a papírsárkányok.
A hinduk (indiaiak) Indiában élő nép. Képviselői az európai típushoz tartoznak. A kultúrájuk, akárcsak a kínaiaké,
egyike a legrégebbieknek. A hinduk az elefántcsont-faragás,
pálmalevél-fonás, szőnyegkészítés, dísztárgyak, szobrocskák
készítésének igazi mesterei. Indiában számos építészeti műemlék maradt fenn: ősi szentélyek, kolostorok, paloták és
mauzóleumok (285. ára). A nők hagyományos öltözete a színes szári.

285. ábra. A Tadzs-Mahal mauzóleum

Kínai váza

Kínai lampionok

Indiai szobrocska

286. ábra. Indiai nők népviseletben
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287. ábra.
Az USA különböző népek hazája

Szusi (sushi) – japán
nemzeti étel

Az USA-ban élő amerikaiak három – európai, indián,
afrikai – rasszból és kultúrából kialakult nép. A Kolumbusz
előtti Amerikát indiánok lakták, akik a mongoloid rasszhoz
tartoznak. Az indián törzsek különböző nyelveken beszéltek.
Vadászok és halászok voltak, és félig-meddig nomád életmódot folytattak. A XVI. századtól Amerikát elözönlötték
az európaiak, később pedig az USA rabszolgákat kezdett
beszállítani Afrikából, hogy az ültetvényeken dolgozzanak.
Ezzel együtt zajlott a kultúrák kölcsönös egymásra hatása.
A japánok a Kelet-Ázsia partvidéke mellett fekvő szigeteken élnek. A mongoloid rasszhoz tartoznak. Annak ellenére, hogy Japán a világ egyik legfejlettebb országa és számos
megapolisszal rendelkezik, ahol felhőkarcolók és többszintű
hidak vannak, a technika pedig tökéletes, gondosan őrzik a
hagyományaikat és a kultúrájukat. A férfiak és a nők kimonót hordanak. A nőkét széles öv díszíti, amit a hátukon
nagy masni fog össze. A japánok sokféle zöldséget, halat és a
tenger gyümölcseit fogyasztják. Közismertek a japán teázási
szokások, az ikebana, a japán kertművészet (289. ábra).

289. ábra. Japán díszkert
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288. ábra.
Az indiánok tollakkal ékesítették fejfedőiket

290. ábra. Japán nők hagyományos öltözetben

!
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Az oroszok Oroszországban élnek, de más
országokban, így Ukrajnában is sokan vannak. Az oroszok az európai rasszhoz tartoznak. Az orosz írásbeliség alapja a szláv ábécé: a cirill írásmód, ami a IX. századbeli első
ábécé szerzőjének, Cirillnek a nevét viseli. A
nők népviselete a szarafán. Az orosz konyha
palacsintájáról ismert. Egykor hagyományos
volt a kóruséneklés, jellemzően elnyújtott dallammal és a csúfolódó csasztuska, amit most
is énekelnek.
Az ukránok Ukrajna tősgyökeres népe. Ez291. ábra. Lányok népviseletben,
zel együtt a világ más országaiban is élnek:
az asztalon hagyományos orosz
szamovár
Oroszországban, Belaruszban, Lengyelországban, Kanadában, az USA-ban, Brazíliában,
sőt a távoli Ausztráliában is. Az ukránok az európai típushoz tartoznak. Az ukrán nép és kultúrája ősi gyökerű. Az
ukránok a ruháikat és terítőiket, futóikat hagyományosan
hímzéssel díszítették. A kézművességek között eredeti a tojásfestés. Az ukrán dalokat a dallamosság és a meghittség
jellemzi.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● Az emberi rasszok külső jegyeik szerint hasonló emberek csoportjai.
● Négy fő emberi rasszt különböztetünk meg: európait, mongoloidot,
negroidot és ausztraloidot. A különböző típusokhoz tartozó emberek egyenlő képességekkel rendelkeznek.
● A világ legnagyobb lélekszámú népei a kínaiak, hinduk, az USA-beli amerikaiak, az oroszok, a japánok.
● Az ukránok ősi és eredeti kultúrával rendelkeznek.

?

!

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
e
1. Milyen rasszokra osztható a Föld lakossága? Nevezzétek meg mindegyik rassz
ismertetőjeleit!
2. Milyen tényezők hatására jelentek meg a külső különbségek a különböző embertípusok képviselői között?
3. A világon melyek a legnagyobb lélekszámú népek?
4. Mit tudtok a kínaiak kultúrájának jellegzetességeiről?
e nép!
5. Mondjátok el, hogyan alakult ki az amerikai
6. A világ mely népeinek kulturális hagyományai tetszenek nektek különösképpen?
7. Miben különböznek az ukránok a világ más népeitől?

?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Az ikebana hagyományos japán művészet. Tudjátok meg, mi szükséges egy japán
remekmű elkészítéséhez!
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2. téma

A VILÁG
ÁLLAMAI
61. §. A VILÁG ORSZÁGAI

?

?

!
!Oroszország

!

● Idézzétek fel a történelem tantárgyból, milyen fejlett államok
léteztek a régmúltban!
● Mit tükröz a világ politikai térképe?

Moszkva

?

Kanada

?

Ottawa
Kína
Peking
USA
Washington
Brazília
Brazíliaváros
Ausztrália
Canberra

292. ábra. A világ legnagyobb országai
(a számok a területet mutatják,
millió km2-ben)
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ÁLLAMOK A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPÉN. Minden ember, bárhol is éljen és
bármely néphez is tartozzon, egy bizonyos
állam (ország) állampolgára. A Földön több
mint 200 országot tartanak számon. Mindegyik a saját törvényei szerint él, saját állami szimbólumai vannak: zászló, címer,
himnusz. Minden államnak van fővárosa.
Az olyan térképet, amelyen a világ országait különböző színek jelölik, politikai
e
térképnek nevezik (lásd az előzéket). A
színeket tetszőlegesen választják meg, a
különböző térképeken különbözők lehetnek.
Az államhatárokat vörös szaggatott vagy
folytonos vonallal jelölik, a fővárosokat körökkel.
Az államok különböznek területük, lakosságuk száma, földrajzi elhelyezkedésük
sajátosságai szerint. Területük alapján léteznek óriásállamok. Ezek területe néhány
millió négyzetkilométer is lehet. Közéjük
tartozik Oroszország, Kína, az USA, Kanada, Brazília, Ausztrália (292. ábra). Ezzel
együtt léteznek kicsiny országok is, amelyek
inkább városokra emlékeztetnek. Ennek
megfelelően ezeket miniállamoknak nevezik. Közülük legkisebb a Vatikán. Területe
kevesebb, mint 0,5 km2.
Minden állam megismételhetetlen a térbeli elhelyezkedése szerint. Ausztrália például egy egész kontinenst elfoglal, Japán
csak szigeteken fekszik. Egyes országok a
tenger mellett terülnek el, mások a kontinens belsejében, és nincs tengeri kijáratuk.
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293. ábra. Moszkva – Oroszország fővárosa

A világ országainak többsége síkvidéki, de vannak magas hegyvidékiek is. Például Mexikó és
Afganisztán lakossága többnyire 1000 m tengerszint feletti magasságban él.
A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAMAI. A világ legnagyobb területű állama Oroszország
(Orosz Föderáció). Területe a világ két földrészén, Európában és Ázsiában helyezkedik el.
Az országot három óceán vize mossa: az Atlanti-óceán, az Északi-sarki-óceán és a Csendes-óceán. Oroszország 14 országgal határos,
köztük Ukrajnával. Az ország természetvilága,
amely mind észak-déli, mind pedig nyugat-keleti irányban több ezer kilométeren át húzódik,
rendkívül változatos. Ez a hatalmas síkságok
és magas hegyek országa. Különféle éghajlatok
uralkodnak benne: a sarkkörön túli zord arktikustól a mérsékelten forróig és a déli száraztól a nedves keletig. Sok térségben elterjedt az
örök fagy. Nagy területeket borítanak erdők.
A lakosság számát tekintve Oroszország a
hatodik helyen áll a világon (143 millió fő).
Soknemzetiségű ország, de a lakosság többségét
oroszok alkotják. Sok ukrán is él ott. Oroszországban ásványi kincsek óriási készletei összpontosulnak. Az ország fejlett gazdasággal rendelkezik. Oroszország fővárosa Moszkva.
Kanada a világ második legnagyobb területű
országa, amelynek területe felöleli Észak-Amerika nagyobb részét. Egyetlen szomszédja az
USA. Az ország természetvilága, ugyanúgy,
mint a többi nagy területű országé, változatos:
hatalmas síkságok és magas hegyek, tűlevelű
és vegyes erdők, és beláthatatlan sztyeppék. Az
arktikus jégsivatagok zord klímája és a tundra,

294. ábra. Szentpétervár –
Oroszország egyik legnagyobb
városa

295. ábra. Szuzdal –
ősi orosz város

296. ábra. Kanada északi térsége
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297. ábra. Ottawa – Kanada fővárosa

298. ábra. Toronto – Kanada legnagyobb városa

valamint az örök fagy az északi vidékeken gátolják a gazdasági tevékenységet. A folyók és a tavak száma alapján
Kanada világelső. Kanada egyike a világ legkevésbé lakott
országainak: az átlagos népsűrűsége csupán 3 fő/km2. Ez az
ország nagyobb részén uralkodó zord természeti körülményekkel magyarázható. Az ország lakossága az egyéb kontinensekről bevándoroltak révén alakult ki, ezért nemzetiségi
összetétele nagyon színes. Az országban két államnyelv van,
299. ábra.
az angol és a francia. A fővárosa Ottawa.
Washington – az USA
Az Amerikai Egyesült Államok (USA) központi helyet
fővárosa
foglal el az észak-amerikai kontinensen. Ez a világ legfejlettebb országa. A nagy síkságok kedvező
feltételeket biztosítanak az élethez és a gazdasági tevékenységhez. Az ország nyugati és keleti
részein hegyek magasodnak. A lakosság száma
szerint az USA a harmadik helyet foglalja el a
világon (317 millió fő). Nagyobb része az Európából érkezett telepesek leszármazottjai. Az USAban sok ukrán származású amerikai él (közel
1 millió fő). Az államnyelv az angol. A nagyvárosok az óceánok partvidékén és a Nagy-tavak
partjain keletkeztek. Összeolvadva folytonos várossávot alkotnak. Az USA fővárosa Washington.

300. ábra. A Szabadság-szobor és New York felhőkarcolói – az USA szimbólumai
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301. ábra. Peking – Kína fővárosa

Kína a legnagyobb lélekszámú és az egyik legnagyobb területű ország a világon. A hatalmas síkságok mellett gigantikus hegyek – a világ legmagasabbjai – törnek a magasba.
A víztelen, forró sivatagokat északon és a központi vidéken
esőerdők váltják fel kelet felé haladva, ahol a partokat a
Csendes-óceán vize mossa. Ez a világ egyik legősibb országa.
A kínai civilizáció több mint 7 ezer évet számlál. Az ország
ezeréves tapasztalattal rendelkezik a szövetek, ideértve a
természetes selymet is, és a porcelán előállítása terén, a
rizs, a gyapot és tea termesztésében. Jelenleg ez az állam
sikeresen fejleszti a gazdaság modern ágazatait. Kína fővárosa Peking.
Brazília Dél-Amerika legnagyobb területű és
lakosságú országa. A szárazföld csaknem összes
országával határos. Ez a kontinens legfejlettebb
és leggazdagabb országa. Felöleli Amazóniát, az
egyenlítői esőerdőket és a Brazil-fennsík szavannáit. Brazíliában visszatükröződnek a más kontinensekről érkező bevándorlók hagyományai és
szokásai: a portugáloké, az indiánoké és az afrikaiaké. A portugálok elhozták új hazájukba a nyelvüket és az építészetüket, az afrikaiak a karneváli
ünnepeket. Minden évben turisták ezrei utaznak
Rio de Janeiróba, hogy láthassák a színes kosztümökkel, álarcokkal, táncokkal és utcai menettel

302. ábra.
Brazíliaváros – Brazília
fővárosa

303. ábra. Rio de Janeiro – a brazil karneválok városa
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304. ábra. Sydney – Ausztrália legnagyobb városa

tarkított, tömegeket szórakoztató karnevált. Ez az ország
világelső a kávé- és kakaótermesztés terén. A lakosság többsége portugálul beszél. Brazília fővárosa Brazíliaváros, amit
az állam földrajzi középpontjában építettek fel.
Ausztrália (Ausztrál Államszövetség) a kontinens teljes
területén és a közeli szigeteken elterülő állam. Hatalmas
mérete mellett gyéren lakott ország (19,6 millió fő). A lakosság egyenetlenül helyezkedik el az országban. Az ausztrálok
többsége a tengerparti részeken él az ország keleti és délnyugati részén. A központi és nyugati sivatagos részek gyéren
lakottak, vagy lakatlanok. Ez a természeti körülményekkel
magyarázható, valamint a kontinens európaiak általi beteleCanberra – Ausztrália
pedésének történetével. Az Ausztrál Államszövetség a világ
fővárosa
fejlett országai közé tartozik. Az ország jelentős távolsága a
többi kontinenstől elősegítette a légi közlekedés és a hajózás
fejlődését. A fővárost – Canberrát – céltudatosan a fővárosi
szerep betöltésére építették. Az államnyelv az angol.
Svédország
Dánia

Lettország
Litvánia

Moszkva

Minszk
Varsó

A Függetlenségi
emlékmű Kijevben
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Belorusszia

Oroszország

Lengyelország
Németország
Kijev
Cseh
Ukrajna
ország
Szlovákia
Pozsony
Moldova
Ausztria
Budapest
Svájc
Chisinau
Magyarország
Románia
Horvát
Bukarest
Olaszország ország
Szerbia
Bulgária
305. ábra. Az Ukrajnával szomszédos államok

!
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AZ UKRAJNÁVAL SZOMSZÉDOS ÁLLAMOK. Ukrajna
Európa délkeleti részén helyezkedik el. Országunkat délről
a Fekete- és az Azovi-tenger mossa. Nyugaton határos Romániával, Moldovával, Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal. Északon húzódik a határ Belarusszal, északon és keleten pedig Oroszországgal. Ezek az országok a
szomszédaink (305. ábra). Ukrajna területe 603,7 ezer km2,
területe alapján Európa legnagyobb országa.

!

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A világ országai különböznek területük, lakosságuk száma, földrajzi helyzetük alapján.
● A világ legnagyobb területű országai Oroszország, Kanada, Kína,
USA, Brazília, Ausztrália.
● Ukrajna szomszédai Románia, Moldova, Magyarország, Szlovákia,
Lengyelország, Belarusz, Oroszország.

?

?
!

!

?

?
!

?

?

?

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Hogyan ábrázolják az országokat a világ e
politikai térképén?
2. Felhasználva a világ politikai térképét tisztázzátok, melyik országhoz tartozik
e
a világ legnagyobb szigete – Grönland?

?

CSAPATMUNKA

e

?

Írjátok le a vázlat alapján az ország földrajzi fekvését:
1. csoport – Oroszország;
2. csoport – Kína;
3. csoport – USA!
1. Melyik kontinensen és annak mely részén helyezkedik el az ország?
e
2. Van-e tengeri kijárata?
3. Mely országokkal határos?
4. Mi a fővárosa?

?

KERESSÉTEK MEG AZ INTERNETEN!

e

Keressetek információt azon ország természetvilágának, lakosságának, gazdaságának és kultúrájának sajátosságairól, amelyik a leginkább érdekel titeket!
9. SZ. GYAKORLATI MUNKA
Téma: A legnagyobb országok határainak és fővárosának megjelölése
vaktérképen.
1. Jelöljétek meg a vaktérképen a legnagyobb államok és az Ukrajnával szomszédos országok határait és fővárosait: Kanadáét, Kínáét, az USA-ét, Oroszországét, Belaruszét, Lengyelországét, Szlovákiáét, Magyarországét, Romániáét,
Moldováét!
2. Tüntessétek fel ezeknek az országoknak és fővárosaiknak a neveit!
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AZ EMBER HATÁSA A
TERMÉSZETRE
62. §. K
 ÖRNYEZETSZENNYEZÉS
ÉS -VÉDELEM

?

?

!

!

!

● Idézzétek fel, hogyan hat az emberi tevékenység a víztározókra, a levegőre, a talajra, a növényzetre!

HOGYAN VÁLTOZTATJA MEG AZ EMBER A
TERMÉSZETET. A Föld természetvilágára érezhetően kihat az ember gazdasági tevékenysége: az
ipar, a mezőgazdaság, az építőipar, a közlekedés
és egyéb ágazatok. A természet szülte és értelemmel megáldott ember nem csak alkalmazkodott a
környezetéhez, de azt aktívan változtatja. Már a
régmúltban is a nagy államokban élők gyökeresen
megváltoztatták a Nílus, a Tigris, az Eufrátesz,
az Indus folyók völgyeit.
Volodimir Vernadszkij természettudós vélemé- e
nye szerint az utóbbi évszázadokban az embert a
legnagyobb geológiai erőhöz lehet hasonlítani, a
gazdasági tevékenységét pedig a természetieknél
erőteljesebb folyamathoz. A gazdasági tevékenység
hatása gyakran negatív és a Föld minden rétegében jelentkezik: a litoszférában, a hidroszférában,
az atmoszférában, a bioszférában. A természet
minden összetevője szennyeződik (a levegő, a víz,
a talaj), irtják a növényeket és az állatokat.
A gazdasági tevékenység negatív hatása minden természeti komplexumban észrevehető. Az
ember régen is irtotta az erdőt, szántotta a földet, csatornákat fektetett le. Városokat, utakat
építettek. Mára a litoszféra mélyedései és üregei
nagyobbak lettek a természeteseknél. Az épületek
talajra gyakorolt nyomása a lejtőkön földcsuszamlásokat és földomlásokat okoz. A természetes növényi takaró és az állatvilág jelentős mértékben
csökkent. Mindez az embernek is árt. Még sok
példa felhozható.
Tehát az ember gazdasági tevékenysége lett a
fő oka a változásoknak a Föld valamennyi rétegében, a természeti komplexumokban és összetevőkben.

?

Mezőgazdasági földek

Teljesen beépített terület

Közlekedési főútvonalak
306. ábra. Az ember által
gyökeresen megváltoztatott
természeti komplexumok
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AZ ÖKOLÓGIAI PROBLÉMÁK KIALAKULÁSA. A természeti komplexumban az összes komponens nem csak szoros kölcsönös kapcsolatban áll egymással, de egyensúlyban
is van. Egyikük megváltozása feltétlenül jelentkezik a többin is, és az egész komplexum megváltozását eredményezi.
Képzeljük el, hogy a hegyoldalakon kivágták az erdőt. Mi
történik? Eltűnnek a fákon fészkelő madarak. Elköltöznek
vagy elpusztulnak az erdei állatok. Az atmoszféra kevesebb
oxigénhez jut, ennek eredményeként megnő a szén-dioxid
mennyisége. A felszíni vizek akadálytalanul szétmossák a
lejtőket. A növényi gyökerek által nem kötött kőzet megmozdulhat és földcsuszamlást okozhat.
Így keletkeznek az ökológiai problémák a földrajzi Földcsuszamlás – a
burokban létező kapcsolatok sérülése miatt. Riasztó hírek növényzet kiirtásának
eredménye a
érkeznek mostanában az Amazonas kiszáradásáról és a
domboldalakon
Golf-áramlat lelassulásáról, a Kilimandzsáró hósapkájának
olvadásáról, az Ukrán-Kárpátok folyóin a katasztrofális árvizek azt bizonyítják, hogy az emberek rombolják a természeti
összetevők közötti kapcsolatokat. Ez pedig jóvátehetetlen károkat okoz, és veszélyes következményekkel jár. Az ökológiai
problémák manapság mindenkit érintenek, bőrszíntől, nyelvtől és lakóhelytől függetlenül. Az ökológiai gondok elkerülése
érdekében tanulmányozni kell a természeti komplexumokat.
Mielőtt beleavatkoznánk a működésükbe, végig kell gondolni
a várható következményeket.
Az évszázadok elteltével a népesség növekedésével egy időben erősödik a természetre gyakorolt hatás is. Napjainkban
ez akkora méreteket öltött, hogy nem csak egyes helyeken, Az óceánból partra
sodródott szemét
de az egész bolygón érzékelhetővé vált. A természeti kincseket felhasználva az ember új anyagokat hoz létre, amik nem
A szemét nem
jellemzőek a földrajzi burokra. Beavatkozik a természetes
dobható el
körforgásba. Például, a földek öntözése, víztározók létrehozása révén, a felszín alatti vizek mértéktelen felhasználásával
megváltozik a víz körforgása. Megjelent a szemét körforgása
fogalom, az óceánokban az áramlatok szemétszigeteket hoznak létre.
A környezetszennyezés problémája megoldható. Ez nagyban az ökológiailag tiszta nap-, szélenergia, a dagály-apály,
a föld méhének energiája felhasználásától függ.
Tehát a földrajzi burok – egyben a természet és a társadalom kölcsönhatásának szférája is. Keretein belül az ember gazdasági tevékenysége lett a fejlődés fő mozgatórugója.
Bolygónk
Ezért napjainkban a társadalom felel bolygónk további fej- szemszögéből nézve
lődéséért. Minden földlakónak emlékeznie kell arra, hogy nem lehet el- vagy
a földrajzi burok létezésünk közege. A levegővel, a vízzel, kidobni a szemetet.
az erdőkkel, a tengerekkel, az ásványi kincsekkel. A rabló A természet ezeket
módon való irtással szemben védtelen földi szépséggel.
a fogalmakat nem

!

ismeri

JEGYEZZÉTEK MEG!

● A földrajzi burokban végbemenő negatív változások fő oka az ember gazdasági tevékenysége.

?
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! KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
?
?

e

1. Hogyan hat a természeti összetevőkre az ember gazdasági tevékenysége?
2. Miért alakult ki a természetvédelem szükségessége?
3. Mi szüli az ökológiai problémákat?
—————————————————————
4. Megváltoztak az elképzeléseid a földrajzról, mint tudományról a 6. osztályos
e
földrajz tananyagának tanulmányozása után?

?

?

VÉGEZZETEK KUTATÁSOKAT!

e

Téma: Miniprojekt kidolgozása a háztartási hulladék feldolgozására.
1. Figyelmesen tanulmányozzátok a 307., 308. ábrát! Tudjátok, miért vannak különböző szeméttároló konténerek kihelyezve az európai városok utcáin! Miért
fontos a szemét szelektálása?

307. ábra

308. ábra

2. Szótár segítségével tudjátok meg, mit jelent a hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás szó! Használjátok fel ezeket a szavakat kulcsszavakként a háztartási hulladékok feldolgozási módjainak az interneten való kereséséhez!
3. Mit jelent a

jel? Hogyan függ össze ez a jelzés a háztartási hulladék

feldolgozásával?
4. Készítsetek rövid bemutatót (4–6 kép) Hulladékból – bevétel témában!

KEDVES BARÁTAINK!
A 6. osztályban a földrajzot tanulmányozva minden bizonnyal meggyőződtetek arról, hogy
ez nem csupán tudomány. A földrajz az általános emberi kultúra része. Mindenkinek
segít annak a tudatosításában, hogy az emberek és a természet sorsa egységet képez,
hogy csak egy Földünk van. Napjainkban számos probléma merült fel a földlakók előtt.
Együtt kell gondoskodnunk a megoldásukról. Együtt kell óvnunk a bolygót, amely olyan
bőkezűen osztotta meg velünk kincseit és szépségét.
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FÜGGELÉK
1. függelék

A VILÁG LEGNAGYOBB HEGYEI
Név
Himalája
Karakorum
Kunlun
Hindukus
Pamír

Hosszúság,
km
2 400
500
2 700
800
–

Legmagasabb pont, m

Földrajzi hely

Mount Everest (8 850)

Ázsia

Csogori (8 611)

Ázsia

Ulugmusz-tag (7 723)

Ázsia

Tiricsmir (7 690)

Ázsia

Kommunizmus-csúcs (7 495)

Ázsia

Tien-San

2 500

Győzelem-csúcs (7 439)

Ázsia

Andok

9 000

Aconcagua (6 960)

Dél-Amerika

Kordillerák

7 000

MacKinley (6 193)

Észak-Amerika

Kilimandzsáró (5 895)

Afrika

Kilimandzsáró

–

Kaukázus

1 100

Elbrusz (5 642)

Ázsia

Ellsworth

700

Winson (5 140)

Antarktisz

Mont Blanc (4 807)

Európa

Alpok

1 200

2. függelék

A VILÁG LEGNAGYOBB TENGEREI
Név

Melyik
óceánhoz
tartozik

Terület, km2

Legnagyobb
mélység, m

Átlagmélység,
m

Fülöp-tenger

Csendes-óceán

5 726

10 265

4 108

Arab-tenger

Indiai-óceán

4 832

5 803

3 000

Korall-tenger

Csendes-óceán

4 068

9 174

2 470

Dél-kínai-tenger

Csendes-óceán

3 537

5 560

1 024

Tasmán-tenger

Csendes-óceán

3 336

6 015

3 285

Fidzsi-tenger

Csendes-óceán

3 177

7 633

2 740

Weddel-tenger

Atlanti-óceán

2 910

6 820

2 880

Karib-tenger

Atlanti-óceán

2 777

7 090

2 430

Földközi-tenger

Atlanti-óceán

2 505

5 121

1 440

Csendes-óceán

2 315

5 500

1 640

Bering-tenger
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3. függelék

A VILÁG LEGNAGYOBB FOLYÓI
Név

Hosszúság, km

Vízgyűjtő
terület,
ezer km2

Amazonas (a Maranonnal)

6 992

7 180

Dél-Amerika

Nílus

6 852

2 870

Afrika

Mississippi (a Missourival)

6 020

3 268

Észak-Amerika

Jangce

5 800

1 808

Ázsia

Ob (az Irtissel)

5 410

2 990

Ázsia

Sárga-folyó

4 845

770

Ázsia

Mekong

4 500

810

Ázsia

Amur

4 440

1 855

Ázsia

Lena

4 400

2 490

Ázsia

Kongó

4 320

3 690

Afrika

Földrajzi hely

4. függelék

A VILÁG LEGNAGYOBB TAVAI
Név

Édesvizű
vagy sós

Terület, km2

Legnagyobb
mélység, m

Földrajzi hely

Kaszpi-tenger

Sós

376

1 025

Felső-tó

Édesvizű

82

393

Észak-Amerika

Viktória-tó

Édesvizű

69,5

80

Afrika

Huron-tó

Édesvizű

60

208

Észak-Amerika

Michigan-tó

Édesvizű

58

281

Észak-Amerika

Aral-tó

Sós

37

61

Ázsia

Tanganyika-tó

Édesvizű

34

1 470

Afrika

Bajkál-tó

Édesvizű

31,5

1620

Ázsia

Nyasza-tó

Édesvizű

31

706

Afrika

Eyre-tó

Sós

15

20

Ausztrália
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TÁRGYMUTATÓ
A

Abszolút légnedvesség 138
Abszolút magasság 95
Alacsony hegyek 105
Alföldek 100
Anemométer 135
Aneroid 131
Atlasz 61
Atmoszféra 71, 116, 158

Á

Áradás 86
Árvíz 186
Ártér 184
Ártéri tó 193
Artézi víz 208
Ásványvíz 209
Átmeneti övezetek 154

B

Baktérítő 127
Barométer 130
Bentosz 177
Bioszféra 71, 212

Cs

Csapadékmérő 143

D

Déli sarkkör 127
Délkör 63
Delta 187
Dér 143
Domborzat 98

E

Echolot 108
Elsődleges síkságok 101
Erózió 88
Erősen kontinentális éghajlat 152
Eső 142

É

Édesvizű tó 194

Éghajlat 150
Éghajlatalakító tényezők 150
Éghajlati övek 154
Éghajlati övezetek 154
Északi sarkkör 127

F

Felhők 139
Felhőzet 14, 140
Felláp 197
Felszín alatti víz 207
Fennsík 100
Fiatal hegyek 104
Fokháló 64
Folyó 184
Folyóeredet 183
Folyórendszer 185
Folyótorkolat 183
Folyóvölgy 184
Források 84, 208
Fő éghajlati övezetek 154
Földköpeny 72
Földmag 71
Földrajzi hosszúság 66
Földrajzi koordináták 67
Földrajzi szélesség 65
Földrajzi térkép 47, 57
Földrengés 78
Földtan 73

G

Geológia 73
Gleccser 203
Gleccsertó 193
Globális felmelegedés 159
Gomolyfelhők 140

Gy

Gyűrthegységek 104
Gyűrt-röghegységek 104

H

Hágó 103
Hajózható csatorna 200
Harmat 143
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Hátság 100
Hegycsúcs 103
Hegyek 103
Hegygerinc 103
Hidroszféra 71, 162
Higanybarométer 130
Higrométer 139
Higrosztát 139
Hóhatár 203
Hőmérő 120
Hómérő léc 144
Hőmérsékleti övezetek 128
Hőmérsékletingadozás amplitúdója 122
Hullámhegy 103

Láva 82
Lecsapódás 139
Lefolyásos tó 194
Lefolyástalan tó 194
Légkör 71, 116, 158
Légköri csapadék 142
Légnedvesség 138
Légnyomás 130
Lejtés 96
Levegő 138
Litoszféra 71, 73
Litoszfératáblák 74

I

Magashegyek 105
Magasságjelzés 95
Magasságmérő 132
Magmás kőzetek 90
Mállás 86
Másodlagos síkságok 101
Meddőhányók 113
Meder 184
Melegházhatás 159
Mellékfolyók 185
Mélyvízi árkok 109
Meridián 63
Mérsékelten kontinentális éghajlat 152
Mesterséges tó 201
Metamorf kőzetek 92
Meteorológiai állomások 119
Meteorológiai központ 148
Meteorológiai műholdak 119, 147
Meteorológiai rakéták 119
Moréna 204

Időjárás 146
Időjárás-előrejelzés 147
Időjárástérkép 148
Időjárástípus 147
Izotermák 128

J

Jégbeállás 186
Jégeső 142
Jéghegy 205
Jégtakaró 203

K

Kanyon 112, 189
Kisvíz 186
Klíma 150
Kondenzáció
Kontinensek víz alatti pereme 108
Kontinentális éghajlat 152
Kontinentális földkéreg 93
Kontinentális lejtő 109
Kontinentális talapzat 109
Kontinentális zátony109
Köd 140
Középmagas hegyek 105
Közép-óceáni-hátság 110
Külső folyamatok 86

L

Láp 196
254

M

N

Napforduló 127
Nekton 177

Ny

Nyári napforduló 127

Ó

Óceáni földkéreg 93
Óceánmeder 109
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O

Orkán 135

Ö

Öntözőcsatorna 200
Öreg hegyek 105
Örök fagy 206

Ő

Őszi napéjegyenlőség 127

P

Pajzs 101
Parti szél 134
Pehelyfelhők 140
Plankton 177

R

Ráktérítő 127
Rétegfelhők 140
Rétegközi víz 208
Röghegységek 105

S

Sarki éjszaka 127
Sarki nappal 126
Sarkkör 127
Sárlavina 106
Savas eső 158
Síkláp 197
Síkságok 99
Sós tó 194

Sz

Szakadópart 88
Szeizmikus öv 81
Szél 134
Szélcsend 135
Szélességi körök 63, 96
Szélkakas 135
Szélrózsa 135
Szintezés 94
Szintezési jegy 95
Szintező 94
Sztratoszféra 117

Szurdok 112, 189

T

Tábla 101
Talajvíz 208
Tavaszi napéjegyenlőség 127
Tektonikus hegyek 104
Tektonikus tó 192
Téli napforduló 127
Telítetlen levegő 138
Telített levegő 138
Tengeri éghajlat 152
Tengeri szél 134
Térítők 127
Térképlegenda 58
Termálvíz 209
Természetvédelmi területek 112
Tó 194
Troposzféra 117

Ü

Üledékes kőzetek 91

V

Vihar 135
Viszonylagos légnedvesség 138
Viszonylagos magasság 94
Vízesés 190
Vízgyűjtő terület 185
Vízhordozó réteg 207
Vízmosás 88
Víztározó 201
Víztelenítő csatorna 200
Vízválasztó 185
Völgy 103
Vulkán 82
Vulkáni hamu 83
Vulkáni tó 192
Vulkanikus bombák 83
Vulkanikus hegyek 104
Vulkanizmus 82

Z

Zúgók 189
Zúzmara 143
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Перекладено за виданням:
Бойко В. М. Географія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко,
С. В. Міхелі. – Харків : Сиция, 2014
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123)
Наукову експертизу здійснював Інститут географії Національної академії наук України
Експерт – А. А. Мозговий, старший науковий співробітник
Інституту географії Національної академії наук України, кандидат географічних наук
Психолого-педагогічну експертизу здійснював Інститут педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
Експерт – М. Г. Криловець, професор Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук
Відповідальні за підготовку підручника до видання:
Р. В. Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Н. І. Забуга, завідувач сектору науково-методичного забезпечення змісту
природничо-матеmaтичної та технологічної освіти відділу науково-методичного
забезпечення змісту освіти основної і старшої школи
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Бойко В. М.
Б77 		 Географія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з
навчанням угорською мовою / В. М. Бойко, С. В. Міхелі ;
пер. В. В. Мага, С. А. Варга. – Львів : Світ, 2014. – 256 с. : іл.
ISBN 978-966-603-900-5
УДК 911(075.3)
ББК 26.8я721

ISBN 978-966-603-900-5 (угор.)
ISBN 978-966-2542-60-8 (укр.)

© Бойко В. М., Міхелі С. В., 2014
© Видавництво „СИЦИЯ”, 2014
© Мага В. В., Варга С. А., переклад
угорською мовою, 2014

Навчальне видання

БОЙКО Валентина Михайлівна
МІХЕЛІ Сергій Володимирович

ГЕОГРАФІЯ

Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням угорською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Переклад з української мови
Перекладачі Василь Васильович Мага
Саболч Адальбертович Варга
Угорською мовою
Зав. редакцією А. А. Варга
Редактор А. А. Варга
Обкладинка А. В. Яковлєв
Коректор Г. М. Тирканич
В оформленні підручника використано фотографії та ілюстрації авторів:
Aleksandr Volodin, Aleksas Kvedoras, Alex Gubski, Alexander Potapov, Alexandr Blinov, Alexandr Mitiuc, Alexey Popov, Alex Malev,
Andreas Altenburger, Andrei Arshinov, Andrey Bayda, Andrey Koturanov, Andrey Kuzmin, Angela Waye, Anna Kozhushko,
Arpad Radoczy, Barry Blackburn, Brian Jackson, Brock Jones, Brotea Viorel Alin, Buzun Maximilian, Caitriana Nicholson,
Calabazas Branch, Chad Anderson, Christos Georghiou, Colin Capelle, Constantin Stanciu, Craig Robinson, Csaba Vanyi, Danny Hooks,
Dariusz Kuzminski, Dave Lonsdale, David Clark, Deborah Kolb, Denis Tabler, Dennis Jarvis, Denys Bryukhovetskiy, Derrick Neill, Dmytro
Pylypenko, Dmitry Arkhipov, Dmitry Kushch, Dmitry Naumov, Ed Uthman, Eduard Kyslynskyy, Elena Shchipkova, Emma Miller, Ettore Balocchi,
Evo Flash, Fabio Formaggio, Fedor Selivanov, Filip Fuxa, Gabriela Manci, Galyna Andrushko, Ganna Dik,
Gary Elsner, Gary Stevens, Gary Whitton, George Kuna, Greg Knapp, Guido Da Rozze, Guillaume Speurt, Gunter Hoffmann, Hannu Viitanen,
Heinrich Caesar Berann, Ian Joughin, Igor Klisov, Igor Poleshchuk, Igor Stramyk, J. Cartier, Jack Versloot, James Byrum, Jeff J. Mitchell,
Jerzy Wadas, Jochen Herzog, Jonathan Law, Jose Alfonso De Tomбs gargantilla, Jose Angel Astor Rocha, Joy Fera, K. Steudel, Karol
Kozlowski, Keng Po Leung, Kirill Medvedev, Konstantin Shevtsov, Kurt Hochrainer, Kyle Taylor, Lenar Musin, Les Cunliffe, Leszek
Wygachiewicz, Lukasz Janyst, Łukasz Kurbiel, Maksym Holovinov, Marcel De Grijs, Marcel De Grijs, Marco Maggioni, Marco Rubino, Marina
Anokhina, Mario Quiroz, Martin Mark Soerensen, Martin Molcan, Maryland GovPics, Matthew Cole, Melissa Rose Chasse, Michael Gil,
Michael Marten, Mike Campbell, Mike Lane, Mikhail Dudarev, Moise Marius Dorin, Moiz Husein, Monalisa Dakshi, Monkey Business, Mykola
Mazuryk, Natalia Lukiyanova, Nataliia Fedori, Nataliia Fedori, Nataliia Natykach, Nataliya Hora, Natallia Yaumenenka,
Nikolai Okhitin, Nikolay Dimitrov, Norasit Kaewsai, Norikazu Satomi, Oksana Byelikova, Oksana Mitiukhina, Ole Husby,
Oleksandr Prykhodko, Olga Beregelia, Oliver Sved, Pablo Hidalgo, Parinya Kraivuttinun, Patryk Kosmider, Paulo Vainer,
Pavel Kazachkov, Pavlo Roshchuk, Peter Hansen, Peter Wey, Pieter De Pauw, Predrag Kostin, Quinn Dombrowski,
Rafael Angel Irusta Machin, Rafael Ben-Ari, Rafael Bertola, Rainer Viertlbock, Randi Hausken, Richard Waters,
Rob Cicchetti, Robert Hoetink, Roberto Cerruti, Roman Petrushin, Roman Sigaev, Rudolf Tepfenhart, Rudy Umans,
Ruy Barbosa Pinto, Ryan Kilpatrick, Ryszard Stelmachowicz, S. Pakhrin, Santiago Rodriguez, Sean Pavone, Sean Prior,
Sergey Borisov, Sergey Korotkov, Sergey Pristyazhnyuk, Serghei Velusceac, Sergiy Serdyuk, Shannon Fagan, Siim Sepp, Simon Baker,
Songquan Deng, Stepan Popov, Sung Kuk Kim, Susanne Bauernfeind, Svetlana Dolgova, Thanavut Chao-ragam, Tomislav Zivkovic, Tono
Balaguer Sl, Tyler Olson, Ursula Perreten, Victor Ivanov, Victoria Choi, Vitali Dyatchenko, Vitalik Pakhnyushchyy, Vitaly Krivosheev, Vladimir
Galantsev, Vladimir Golubev, Vladimir Melnikov, Vladimir Yanchenko, Volodymyr Berla, Volodymyr Goinyk, Ward van Beek, Witold Kaszkin,
Witthaya Phonsawat, Wong Yu Liang, Xunbin Pan, Yali Shi, Yongkiet Jitwattanatam, Yongnian Gui, Yulia Buchatskaya, Yuriy Brykaylo, Альона
Дудаєва, Анастасія Бойко, Андрій Водолажський, Анна Кабиш, Валентин Волков, Валентина Бойко, Валерій Шанін, Валерій Соловйов,
Володимир Єгоров, Володимир Боровиковський, Володимир Козюк, Геннадій Копійка, Даніель Данс, Джузеппе Арчімбольдо, Дмитро
Пічугін, Євгеній Ласточкін, Іван Кміть, Ієреміас Фалька, Марина Кузнєцова,
Надія Моісейкіна, Наталія Селіванава, Наталія Морозова, Олег Мітюхін, Олег Тоцький, Олександр Брюллов,
Себастьяно дель Пьйомбо, Сергій Фурцев, Сергій Міхелі, Сергій Позняк, Сергій Рижков, Тарас Поздній, Хосе Діан Санчес, Якобс Кейп,
а також інформаційний ресурс NASA.
Виготовлення карт: Дмитро Ісаєв, Дмитро Ляшенко, Віктор Шевченко
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