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Kedves Hetedikes Tanuló!
Ebben a tanévben új tantárggyal ismerkedünk meg, a földrajzzal. Önálló tantárgyként
most találkozol vele először, de már nem ismeretlen számodra, hiszen a természetismeret-órákon eddig is foglalkoztunk földrajzi tartalmú témakörökkel.
A földrajz elnevezés a görög geográfia szóból ered (geosz: ’föld’, grafosz: ’írás’). Az ókori
elnevezés nagyon pontosan tükrözi tantárgyunk lényegét: a Föld természeti és társadalmi
viszonyaival ismertet meg bennünket.
Az idei tanévben tovább bővítjük természetföldrajzi ismereteinket, és megismerkedünk a gazdasági élet mindennapi gyakorlatban fontos elemeivel. Foglalkozunk a távolabbi kontinensek, Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia, valamint a sarkvidékek és
a világtenger földrajzával. Ismerkedünk a földrészek természeti viszonyaival, országaival,
bepillantunk az ott élő emberek életébe. Feltárjuk a természet és a gazdasági élet összefüggéseit, és megvizsgáljuk az egyes országok közötti gazdasági különbségek okait.
Legfontosabb munkaeszközeink a tankönyv, a munkafüzet és az atlasz.
A tankönyv szövege, a benne található képek, ábrák, térképvázlatok segítenek abban,
hogy az egyes leckéket könnyebben megtanuld.
Már tisztában vagy vele, mennyire fontos, hogy tudd a tanult helyekről, hol találhatók.
Ennek érdekében tanulás közben mindig legyen előtted az atlasz, hogy azonnal meg tudd
keresni az ismeretlen helyeket a térképen!
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A tankönyvben található jelölések magyarázata
Minden lecke az előző tanévekben már tanult ismeretek, fogalmak felsorolásával kezdődik.
Érdemes feleleveníteni ezeket!
A leckékben a legfontosabb fogalmakat, folyamatokat vastag betűvel emeltük ki. Ez
megkönnyíti számodra a lényeg kiemelését tanulás közben.
Az egyes leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását és az
eredményesebb otthoni tanulást.
Az egyes fejezetekre jellemző színnel alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességekről szólnak,
amelyeket nem kell megtanulni, de érdemes elolvasni. Sok hasznos dolgot tudhatsz meg belőlük, és
közben a tudásod is gyarapodik.

Ellenőrizd tudásodat! címmel minden lecke végén összefoglaló kérdéssort találsz. Soha ne mulaszd el a feladatok megoldását a tanulást követően,
így ugyanis megtudhatod, sikerült-e elsajátítanod a tananyagot.

A leckék vagy a fejezetek végén érdekes olvasmányokat ajánlunk számodra. Ezekben
az ismeretterjesztő könyvekben részletesebben utánanézhetsz mindannak, ami felkeltette az érdeklődésedet.

A tankönyv végén található kislexikon, a fogalomtár, a függelék térképei és táblázatai
érdekes információkat tartalmaznak, melyeket tanulás közben bármikor felhasználhatsz.
Kívánjuk, hogy e tankönyv segítségével úgy sajátítsd el a benne található ismereteket,
hogy közben meg is szeresd ezt a nagyon érdekes tudományt!
Eredményes tanulást kívánnak:

a tankönyv készítői

A FÖLDFELSZÍN VÁLTOZÁSA

A Földet formáló erők
belső erők; a vulkánműködés, a gyűrődés és a vetődés folyamata, az általuk létrehozott
felszínformák; a külső erők és felszínformáló tevékenységük

Az állandóan változó földfelszín
Már tudod, hogy a szárazföldek domborzata igen változatos. Magad is megtapasztalhattad, hogy a hegy- és dombvidékeket, valamint a közöttük elterülő kisebb-nagyobb
kiterjedésű síkságokat különböző felszínformák teszik még érdekesebbé.
A földfelszín állandó változásban van.
A Föld külső képét formáló folyamatok
többsége olyan lassan működik, hogy észre
sem vesszük. Csupán műszeres vizsgálatok
mérései adnak róluk adatokat. Viszont ezek
a – számunkra észrevehetetlen – változások az évmilliók során komoly átalakulást
jelentenek egy táj domborzatán.
Kevés nagyon gyors változást okozó folyamat van. Idetartoznak a vulkánkitörések
és a földrengések. Ezek olyan hevesen zajlanak le, hogy megdöbbenünk annak láttán,
milyen hatalmas erők alakítják, formálják a
körülöttünk lévő világot!

1. ábra. A Tapolcai-medence domborzata
Milyen felszínformákat ismersz fel a képen?

2. ábra. Az Etna kitörése 2001-ben

Már tudod, hogy a földfelszín folyamatos változásáért a belső és a külső erők a felelősek.

A belső erők – geológiai erők
Elevenítsd fel, amit a vulkánok működéséről, a gyűrődésről és a vetődésről már tanultunk!

3. ábra. A belső erők emelték magasra ezeket
a csodálatos hegyeket
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A belső erők, más néven geológiai erők a
Föld belsejéből ható erők. Ezek gyűrik fel
és emelik ki a hegységeket, hozzák létre a
vulkánokat, ezek a felelősek a földrengésekért, valamint a felszín süllyedéséért.

A külső erők – földrajzi erők
Ahogyan azt már a korábbi években megtanultad, a felszín formálásában jelentős szerep
jut a külső, más néven földrajzi erőknek is. Ezek teszik még változatosabbá bolygónk
szárazföldjeinek a képét.
Elevenítsd fel, amit a külső erőkről már tanultunk!
A földrajzi erők a földfelszínre kívülről érkező hatások, ilyen a hőingás, a szél, a csapadék, a folyóvíz és a jég. Idesoroljuk az élővilág felszínformáló tevékenységét is.

A földrajzi erők romboló, szállító és felhalmozó munkája
Az elmúlt években már számtalan példát láttál arra, hogy a geológiai erők által kiemelt
területek felszínét, a hegységek kőzetanyagát a földrajzi erők folyamatosan pusztítják,
ezzel romboló munkát végeznek.

4. ábra. A hirtelen lezúduló csapadékvíz
lehordja a talajt

5. ábra. A gleccserek magukkal viszik a beléjük
fagyott kőzettörmeléket

A lepusztított kőzetanyagot a hirtelen
lezúduló csapadékvíz, a jég, a szél, a folyóvizek elszállítják, és felhalmozzák az
alacsonyabb területeken, például a hegylábaknál, az alföldeken vagy a tavak, tengerek medencéjében. Ez a munka azonban
csak akkor eredményes, ha a felszín anyagai
előzőleg mar felaprózódtak.
A földrajzi erők építő munkát végeznek a hordalék lerakásával.
6. ábra. A szél messzire elszállítja a felkapott
porszemeket

A földfelszín változása
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7. ábra. A külső erők romboló, szállító, felhalmozó munkát végeznek

Figyeld meg a 7. ábrán, mit jelent a külső erők romboló, anyagszállító és felhalmozó munkája!

KÜLSŐ ERŐK
hőmérsékletingadozás

jég

lefolyó csapadék
szél

vetődés
gyűrődés
folyóvíz

vulkáni
működés

BELSŐ ERŐK
8. ábra. A külső és belső erők együttes munkája

Eddigi tanulmányaid során több példát is láttál arra, hogy a változó földfelszín a belső
és külső erők egyidejű, de ellentétesen ható folyamatos munkájának az eredménye.
A következő órákon tovább bővítjük a róluk szóló ismereteidet.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit nevezünk geológiai erőnek? Mondj példákat arra, mit hoznak létre!
2. Sorold fel a földrajzi erőket!
3. Miért nem szembetűnő a földfelszín állandó változása?
4. Mit értünk a geológiai és a földrajzi erők állandó harca alatt?
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A Föld belső szerkezete
nehézségi erő; sűrűség; vulkánműködés

Mi építi fel a kőzetburkot?
Kialakulása közben a Föld anyagai a nehézségi erő hatására sűrűség szerint rendeződtek. Ha elvégzel egy megfigyelést, könnyen elképzelheted ezt a folyamatot!

9. ábra. A gömbhéjas szerkezet kialakulásának modellezése

Szórj homokos, kavicsos törmeléket egy vízzel megtöltött befőttesüvegbe! Alaposan
keverd el, majd várj néhány percet!
Figyeld meg, mi történt a törmelékkel!

belső
mag
külső mag
földkéreg

alsó köpeny

Ahogyan a befőttesüveg aljára leültek a legnehezebb kavicsdarabok, ahhoz hasonlóan rendeződtek a Föld felépítő anyagai is a kialakulása közben. A legnehezebbek a mélybe süllyedtek, a
legkisebb sűrűségűek kívül helyezkedtek el.
Így lett a Föld gömbhéjas szerkezetű.
Ezeket a koncentrikusan elhelyezkedő
gömbhéjakat összefoglaló néven geoszféráknak (görög eredetű szó: geo: ’föld’, szféra:
’burok’) nevezzük.
Hogy ez mit jelent valójában, azt megfigyelheted a 10. ábrán!

A Föld belső gömbhéjai közül a földkérget
és a köpenyt vizsgáljuk meg részletesebben.
A szilárd kéreg a földsugárhoz (6378 km)
10. ábra. A Föld gömbhéjai
képest nagyon vékony. Nem mindenhol egyforma vastagságú. A szárazföldek alatt átlagosan 35-40 kilométer vastag. Az óceánok alatt
a legvékonyabb.
A szilárd kéregnek kétféle típusát különböztetjük meg: a szárazföldi és az óceáni kérget.
felső köpeny

A földfelszín változása
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gránitos kéreg
bazaltos kéreg

óceáni kéreg
felső köpeny
lágy zóna

}

óceáni
kőzetlemez

}

szárazföldi
kéreg

}

szárazföldi kőzetlemez

üledék

11. ábra. A kőzetburok és a kőzetlemezek szerkezete

A kétféle kéreg kőzetanyagában, sűrűségében és vastagságában alapvetően eltér
egymástól. Az óceáni kéreg nehezebb, vékonyabb, és bazalt építi fel. A szárazföldi
kéreg a bazaltos rétegen egy gránitos réteget hordoz, melyen üledékréteg halmozódott fel.
Figyeld meg a 11. ábrán az összetételüket és az elhelyezkedésüket!
A kéreg alatt a köpeny található. Mind a szárazföldi, mind az óceáni kéreg könnyebb,
mint a köpeny anyaga, ezért mindkettő belesüllyed abba.
Egy egyszerű példa alapján ezt is könnyen elképzelheted.
Tölts meg vízzel egy átlátszó edényt, helyezz bele
különböző méretű, de azonos anyagból készült fahasábokat!

12. ábra. A kéregdarabok és a köpeny egymáshoz való
viszonyának modellezése

Figyeld meg, mi történik a
vízbe helyezett fahasábokkal!

A különböző kéregdarabok éppen így merülnek a köpeny anyagába, a nagyobbak jobban, a kisebbek kevésbé.
A felső köpeny alsó részén, 75–250 kilométeres mélységben található egy olyan zóna,
ahol a kőzetek nem szilárd, hanem képlékeny állapotban vannak. Amikor a gyűrődés
folyamatát tanultuk, már említést tettünk erről a rétegről.
10
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A vizsgálatok kimutatták, hogy a kéreg és a felső köpeny együtt merülnek ebbe a lágy
zónába, és mindig együtt mozognak.
A kérget és a felső köpeny lágy zóna feletti részét kőzetburoknak vagy kőzetövnek nevezzük.
Figyeld meg a 11. ábrán a Föld szilárd burkának a felépítését!

Amit a kőzetlemezekről tudni kell
A kőzetburok nem képez összefüggő réteget a Föld felszínén. Különböző formájú kisebb-nagyobb darabokból,
kőzetlemezekből áll. Úgy képzelheted ezt el, mint tojáspucolás előtt a feltört tojáshéjat.
A kőzetlemezek többsége szárazföldet és óceánt hordoz,
de vannak olyan lemezek, amelyek csak óceánt. Ennek alapján szárazföldi vagy más néven kontinentális és óceáni kőzetlemezeket különböztetünk meg.
Figyeld meg a 11. ábrán a kontinentális és az óceáni
kőzetlemezek szerkezetét!
A kontinentális kőzetlemez vastagabb, mint az óceáni. Két részből
tevődik össze. Alsó része vastag bazaltos réteg, melyre egy vékonyabb,
többnyire üledékréteggel fedett gránitos felső réteg épült.
Az óceáni lemez lényegesen vékonyabb, mint a kontinentális lemez, itt
hiányzik a gránitos réteg, bazalt építi fel.
A kőzetlemezek lehetnek néhány, de
akár több tíz kilométer vastagságúak,
több száz vagy több ezer kilométer szélesek és hosszúak. Mivel a Föld sugarához (6378 km) képest ez a vastagság
elenyésző, találó a lemez elnevezés.
A kőzetlemezek állandó mozgásban vannak.

13. ábra. Akárcsak
a feltört tojás héja, a kőzetburok
sem képez
összefüggő burkot

Alfred Wegener német csillagász és meteorológus
tanulmányai során figyelt fel azokra a Francia
országban nyomtatott térképekre, amelyek Amerika és Afrika összeillő partvonalait ábrázolták. Azt
feltételezte, hogy a két kontinens valaha egyazon
földrész lehetett. Abban a korban kinevették ezért
az állításáért.
Hogyan kerülhettek ilyen távol egymástól ezek a
földdarabok, amelyeket ma egy hatalmas óceán
választ el? Sodródnak a látszólag szilárd Föld felszínén? Vajon honnan származik az a hatalmas erő,
ami mozgatni képes ezeket a kontinensdarabokat?
Valószínű, hogy Wegener fejében is ezek a kérdések
merültek fel legelőször.
Bizonyítékul, hogy a két földrész valaha összetartozott, egymással rokon kőzeteket, növényi és állati
maradványokat talált mind Afrikában, mind pedig
Dél-Amerikában. Állításait a későbbi korok kutatásai igazolták.
Figyeld meg a térképen a két kontinens partvonalát!

A földfelszín változása
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Mi mozgatja a kőzetlemezeket?

Forralj egy fazékban vizet! Dobj a tetejére
lazára gyúrt alufólia galacsinokat!
Figyeld meg, mi történik a forró víz tetején!
14. ábra. A kőzetlemezek mozgásának modellezése
az izzó kőzetolvadékban

A Föld belsejében termelődő hő hatására az izzó kőzetanyag felfelé áramló, örvénylő
mozgást végez. A megfigyelésben látottakhoz hasonlóan mozognak a kőzetlemezek az
izzó kőzetolvadékon.
A Föld esetében viszont lényegesen lassabb ez a folyamat, évente csupán néhány centiméter.
A kőzetlemezek háromféle jellegzetes mozgást végeznek. Vannak olyanok,
amelyek elcsúsznak egymás mellett,
mások távolodnak egymástól, vagy
éppen közelítenek egymáshoz.
A már tanult folyamatok – a vulkanizmus, a gyűrődés és a vetődés, de
a földrengések is – a kőzetlemezek
mozgásának köszönhetőek.
15. ábra. A kőzetlemezek mozgása
az izzó kőzetolvadékon

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
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Minek a hatására alakult ki a Föld gömbhéjas szerkezete?
Jellemezd bolygónk belső gömbhéjait!
Mi a különbség az óceáni és a kontinentális kőzetlemez között?
Minek a hatására mozognak a kőzetlemezek?
Milyen típusú mozgást végeznek?

A földfelszín változása

Milyen mozgást végeznek a kőzetlemezek?
vulkanizmus; gyűrődés; vetődés; kőzetlemezek

távolodó lemezszegélyek
bizonytalan lemezszegélyek

alábukó lemezszegélyek
egymás mellett elcsúszó lemezszegélyek

16. ábra. A legnagyobb kőzetlemezek és mozgásuk

Figyeld meg a 16. ábrán, hogyan helyezkednek el a kőzetlemezek! Olvasd le a legnagyobb lemezek nevét!

Amikor a kőzetlemezek elcsúsznak
egymás mellett

17. ábra. A Szent András-törésvonal
műholdfelvételen

Ahol az érintkező lemezszegélyek elcsúsznak egymás mellett, ott rendszeresen hatalmas földrengések pusztítanak.
Mi váltja ki ezeket az iszonyatos pusztítással járó
földrengéseket?
Előfordul, hogy az egymás mellett elcsúszó lemezek szegélye összeakad. Ezen a helyen ilyenkor hatalmas belső feszültség keletkezik. A felgyűlt erők hatására lökésszerűen, nagy gyorsasággal elmozdulnak
egymás mellett a lemezek. Néhány perc leforgása alatt
akár tíz centimétert is arrébb lökődhet a kőzetlemez.
Ilyen hirtelen nagy elmozdulás váltotta ki az
1906. évi, nagy pusztítással járó San Franciscó-i
(ejtsd: szan fransziszkó) földrengést is.
A földfelszín változása
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mélytengeri
árok üledékkel
óceáni hátság
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lágy zóna
18. ábra. A kőzetlemezek távolodása
egymástól
Mondd el az ábra alapján, mi történik ilyenkor!

19. ábra. A kőzetlemezek távolodásakor
az óceánok hátságainál feltörő magma a víz alatt
gyorsan lehűl, és jellegzetes párna alakot vesz fel

Figyeld meg a 18. ábrán, hogyan távolodnak el egymástól a kőzetlemezek!

Az óceánközépi hátságok mentén gyakoriak
a tenger alatti vulkáni hegyek, melyek akár
a tenger szintje fölé is emelkedhetnek. 1963ban Izland szigetétől délre új sziget született
az óceánban: Surtsey (ejtsd: szörtszi). Négy
nap alatt 600 méter hosszan és 60 méter magasan emelkedett ki az Atlanti-óceánból.

Amikor a belső erők hatására a kőzetburok megreped, a felszínre igyekvő olvadt
kőzetanyag a keletkezett törés mentén eltolja egymástól a kőzetlemezeket. Hasadékvölgy alakul ki. Ez a folyamat nagyon
lassú. A kőzetlemezek évente legfeljebb néhány centimétert távolodnak egymástól.
A folyamat eredménye az óceáni hátságok* és az óceánok medencéjének születése. Így alakult ki például az Atlanti-óceán
medencéje.

A keresőhálózat segítségével keresd meg az
atlaszban a szigetet!

20. ábra. A felvétel 16 nappal a kitörés után
készült

21. ábra. A hasadékvulkán a kőzetlemezek távolodásának eredménye
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Előfordul, hogy a hasadékvölgy kontinens belsejében található, ebben az esetben
szárazföldi árkok, árokrendszerek keletkeznek. Ilyenkor mellettük hasad el a kontinens. Ezt heves tűzhányó-tevékenység kíséri.
Szép példa erre a folyamatra a Kelet-Afrikában található hatalmas árokrendszer, amelyről hamarosan bővebben is tanulunk.

Ha két kőzetlemez összeütközik

Figyeld meg a 22., 24. és a 25. ábrán,
mi az eredménye a háromféle találkozásnak!
Az óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor a vékonyabb óceáni lemez aláhajlik,
majd mélyen a kontinentális lemez alá
csúszik. A mélybe jutva a magával vitt üledékekkel együtt megolvad. Ezáltal a magma térfogata és feszítőereje megnő, ezért a
folyamatot mindig heves vulkanizmus és
földrengés kíséri.
A szárazföldi lemez szegélye az ütközés
következtében felgyűrődik. Így alakulnak ki a kontinensek peremén található
lánchegységek, például az Ázsia keleti és
Amerika nyugati partjai mentén húzódó
hegységek.

mélytengeri árok
üledékkel
óceáni lemez

gyűrt hegység
vulkánnal
szá
ra
lem zföld
ez i

Vannak olyan kőzetlemezek, amelyek egymásnak ütköznek. Ennek a folyamatnak
három formáját ismerjük:
• ha óceáni és szárazföldi lemez,
• ha két óceáni lemez,
• és ha két szárazföldi lemez találkozik.

lágy zóna
22. ábra. Óceáni és szárazföldi
kőzetlemezek találkozása

23. ábra. Óceáni és szárazföldi kőzetlemez
találkozása következtében alakult ki az Andok
Olvasd le az atlasz Föld szerkezete című térképéről,
melyik ez a két lemez!

Figyeld meg a térképen, hol helyezkednek el ezek a hegyvonulatok!
A lemezek találkozása mentén több ezer méter mély mélytengeri árok keletkezik.
Két óceáni lemez találkozásakor az egyik
vagy mindkettő alábukik, anyaguk beolvad a magmába. A találkozás helyén itt is
mélytengeri árok keletkezik, például a Mariana-árok. Az árkok vonalától néhány száz
kilométerre tenger alatti vulkanizmus jön
létre. A folyamatos kitörések következtében
ezek a vulkánok előbb-utóbb az óceán vízszintje fölé emelkednek, szigetsorok, úgynevezett vulkáni szigetívek keletkeznek, mint
például a Mariana-szigetek. A Csendes-óceánban számtalan ilyen szigetív található.

vulkáni sziget
mélytengeri árok
üledékkel
óceáni lemez

óceáni lemez

lágy zóna
24. ábra. Két óceáni kőzetlemez találkozása

A földfelszín változása
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Olvasd le a Csendes-óceán területéről néhány mélytengeri árok mélységét! Keress
ezek közelében szigetsorokat!
gyűrt hegység

szárazföldi lemez

szárazföldi lemez

lágy zóna
25. ábra. Két szárazföldi kőzetlemez találkozása

Amikor két szárazföldi kőzetlemez
összeütközik, óriási hegységképződés
zajlik le. Mindkét lemez pereme felgyűrődik, végül a két szárazföldi lemez
szinte összeforr. Ennek a folyamatnak az
eredményeként jött létre például az Alpok.
A szárazföldi kőzetlemezek találkozását
gyakran földrengések kísérik, de közben
vulkánkitörés is előfordulhat.

Keresd meg a térképen a példaként említett helyeket! Hívd segítségül a keresőhálózatot!
Gondolkozz! Mi jelöli ki a lemezhatárokat? Mutasd meg néhány lemez határát a
térképen! Az elképzelésedet vesd össze a Föld szerkezeti térképével!
Ezek a lemezmozgások, amelyeket tanulmányoztunk, magyarázatot adnak a már tanult
folyamatokra – gyűrődés, vetődés, vulkanizmus –, és könnyebben érthetővé teszik azokat.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Milyen következményekkel jár, ha a kőzetlemezek elcsúsznak
egymás mellett?
2. Hasonlítsd össze a kőzetlemezek ütközésének három formáját
az alábbi szempontok szerint!
• Milyen típusú lemezek találkoznak?
• Mi zajlik le az ütközés során?
• Mi a folyamat eredménye?
3. Mi a kapcsolat a távolodó és az ütköző kőzetlemezek között?
26. ábra. Az Alpok az Eurázsiai- és az Afrikai-lemez
találkozásának az eredménye

Érdemes elolvasni Juhász Árpád
A kék bolygó című könyvét. Sok
érdekességet megtudhatsz belőle a kőzetlemezek mozgásáról.
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A szilárd kéreg építőanyagai – a kőzetek
magma; vulkanizmus; magmás, üledékes és átalakult kőzetek; andezit, bazalt, andezittufa, bazalttufa,
lösz, mészkő, szénfélék, márvány; aprózódás; a kőzetlemezek mozgása
A Föld felszíne állandó mozgásban van, állandóan változik. Így van ez a földkéreg építőanyagaival, a kőzetekkel is: folyamatosan keletkeznek, átalakulnak, valamilyen formában újjászületnek.
Mint azt már tudod, a kőzeteket keletkezésük szerint három csoportba sorolhatjuk:
vannak magmás, üledékes és átalakult kőzetek.
Elevenítsd fel, amit a magmás, az üledékes és az átalakult kőzetekről természetismeret-órán tanultunk!

Magmás kőzetek
A magmás kőzetek az olvadt kőzetanyag megszilárdulásával alakulnak ki. A kőzetolvadék megszilárdulásának a helye meghatározza a kialakuló kőzet milyenséget.
Ha a kőzetolvadék, a magma megreked a mélyben –
két kilométernél nagyobb mélységben –, és ott megszilárdul, mélységi magmás kőzetek jönnek létre, mint
például a gránit.
A mélyben a kihűlés nagyon lassú folyamat, több
millió évig is eltarthat. Ennek köszönhető, hogy ezek a
kőzetek többnyire durva, szemcsés szerkezetűek.
Általában vetődés során vagy az őket borító fedőréteg lepusztulásával kerülnek a felszínre.

27. ábra. Gránitból
faragott dombormű (Egyiptom)

A felszínre kiömlő kőzetolvadékból, a lávából vulkáni kiömlési kőzetek alakulnak ki. A felszínre kerülő láva nagyon gyorsan kihűl. Sokszor néhány óra
is elegendő ahhoz, hogy megszilárduljon. Az így kialakult kőzetek szerkezete sokkal homogénebb, tömörebb, mint amit a mélységi magmás kőzeteknél tapasztalhattál. Ennek az a magyarázata, hogy ilyenkor nem
jut elég idő az ásványok kikristályosodására.
A magmás kőzetek csoportjába tartozik a már általad is jól ismert, hazánkban is gyakori andezit és bazalt, valamint a riolit.

28. ábra. Bazaltból faragott dombormű
(Babilónia)

Figyeld meg a két domborművön a kőzet szemcserajzolatát! Mi a különbség oka?
A földfelszín változása
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A vulkáni működés által felszínre került kőzettörmelékből jönnek létre a vulkáni
törmelékes kőzetek: a tufák. A tufákat ásványos összetételük alapján különítjük el, így
kapták például az andezittufa, a bazalttufa és a riolittufa elnevezéseket. Ezek a kőzetek
laza szerkezetűek, jól faraghatók.

Üledékes kőzetek
Az üledékes kőzetek egy része a már meglevő, idősebb kőzetekből alakul ki. Már tudod,
hogy a Föld felszínén a külső erők és az élőlények hatására azonnal megindul a lepusztulás. A nagyobb kőzetdarabokat az éghajlati viszonyoktól függően az aprózódás és a
mállás bontja szállítható méretű darabokra.
Hogy a két lepusztulásformából melyiknek jut a döntő szerep, az függ a kőzetek minőségétől, az éghajlattól és a tengerszint feletti magasságtól.
Aprózódáskor a kőzeteknek csak fizikai tulajdonságaik változnak meg, kémiai ös�szetételük nem.

29. ábra. A kőzetek repedéseiben megfagyó víz
előbb-utóbb fagyaprózódáshoz vezet

30. ábra. A fagy hatására felaprózódott
kőzettörmelék lefolyik a lejtőn

A 29–30. ábra segítségével elevenítsd fel, amit az aprózódásról és a fagyaprózódásról tanultunk!
A mállás a kőzetek kémiai tulajdonságát változtatja meg. Mállás során a víz és a
vízben oldott savak hatására a kőzetek vegyi átalakuláson mennek keresztül. A mállást
nagymértékben befolyásolja az éghajlat. Folyamata a nedves trópusi területeken sokkal
gyorsabb.
A baktériumok, a gombák, a mohák és a zuzmók is mállasztják a kőzeteket, mivel savas
anyagokat termelnek.
Az üledékes kőzetek az aprózódás és a mállás termékeiből, valamint az élőlények
szerves és szervetlen maradványaiból képződött kőzetek csoportját alkotják.
A szárazföldek mélyebb részein, az óceánokban és a tengerekben lerakódott üledékekből összetömörödés után alakulnak ki az üledékes kőzetek.
18
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Elevenítsd fel, amit a lösz és a mészkő kialakulásáról tanultunk!
Keletkezési helyük szerint tengeri (például mészkő) és szárazföldi üledékes kőzetekről
(például lösz) beszélhetünk.

31. ábra. A homokkőben jól elkülönülnek a kőzetet
alkotó szemcsék
Véleményed szerint mire utalhat a kőzet elnevezése?

Kialakulásuk szerint lehetnek törmelékes, vegyi és szerves eredetűek.
A törmelékes üledékes kőzetek (például lösz, homokkő) kialakulásánál az aprózódásé a fő szerep.
A vegyi üledékes kőzetek (például
mészkő, kősó) mállás során, vegyi folyamatok közreműködésével jönnek létre.
A szerves üledékes kőzetek (például a
szénfélék, kőolaj) döntően szerves anyagokból állnak.

Átalakult kőzetek
Az átalakult kőzetek csoportjának elnevezése is arra
utal, hogy a már meglévő – magmás, üledékes vagy
éppen átalakult – kőzetekből jönnek létre, ezek alakulnak át egy más kőzetté.
A felszínen lévő kőzetek a hegységképző mozgások
során mélyre kerülnek, ahol nagy nyomás alatt, felhevülve szilárd vagy képlékeny állapotban átkristályosodnak, vagy palás szerkezetűvé válnak.

32. ábra. A palás kőzetek lemezes
szerkezetűek

Az átalakulás jellege és mértéke mindig attól függ, hogy milyen mélyre került a kőzet.
A felszín közelében a kőzetre nehezedő nyomás, míg mélyebben a magasabb hőmérséklet
a fő átalakító tényező.
A legismertebb átalakult kőzet a márvány, amely a mészkőből keletkezik.
33. ábra. A márvány nagyon kemény kőzet.
Ebben a görögországi kisvárosban, Ó-Panteleimonaszban márványtörmelékkel burkolják az utakat

A földfelszín változása
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magmás

üledékes

mélységi

vulkáni
kiömléses

vulkáni
törmelékes

törmelékes

vegyi

szerves

gránit

andezit
bazalt
riolit

andezittufa
bazalttufa
riolitufa

lösz
homokkő

mészkő
bauxit

szénfélék
kőolaj

átalakult

márvány
palás kőzetek

1. táblázat. A kőzetek csoportosítása kialakulásuk szerint

A kőzetek körforgása
A kőzetek egy folyamatos körforgás részei: állandóan keletkeznek és pusztulnak, kölcsönösen átalakulnak egymásba.

beolvadás
lepusztulás,
felhalmozódás
átalakulás

34. ábra. A kőzetek körforgása

Az ábra segítségével mondd el saját szavaiddal, hogyan válnak a körforgás részévé
a magmás, az üledékes és az átalakult kőzetek!
Akárcsak a Föld esetében oly sok mindennek, ennek a feltételeit is a lemezmozgások
teremtik meg.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Csoportosítsd a tanult kőzeteket kialakulásuk szerint!
2. Mi a különbség a gránit, az andezit és az andezittufa kialakulása között?
3. Mi a különbség az aprózódás és a mállás között?
4. Hol megy végbe a kőzetek átalakulása?
5. Minek a hatására történik meg az átalakulás?
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Bolygónk ásványkincsei
magma; kőzetek csoportosítása; a magmás, az üledékes és az átalakult kőzetek kialakulása; a tavak
pusztulási folyamata; szénfélék

Ásvány, ásványkincs, érc
Az ásványok bolygónk szilárd kérgének egynemű, természetes úton létrejövő építőanyagai. Mindenütt megtalálhatók a kőzetövben, de többnyire csak elszórtan és kisebb
mennyiségben.
Többségük fontos a gazdaság számára. Ezek az ásványkincsek. Kiaknázásuk viszont
csak akkor gazdaságos, ha egy-egy lelőhelyen nagy tömegben fordulnak elő.
A fémtartalmú ásványokat érceknek nevezzük. Érc például a vasérc, a rézérc – a nevük is erről árulkodik –, de a bauxit is.
Az ércek kialakulhatnak a magma lehűlésével, valamint üledékes úton.
Ismerünk olyan ásványkincseket, amelyeknek nincs fémtartalmuk, ezek a nem fémes ásványok, mint például a szénféleségek vagy a kőolaj.

A magma lehűlése közben kialakuló ércek
A magma nagyon sokféle ásványból tevődik össze. Ha több ezer méter mélyen megreked, nagyon lassan lehűl. Eközben az alkotó ásványai az olvadáspontjuknak és a sűrűségüknek megfelelően elkülönülnek. Az ilyen típusú ércképződést magmás ércképződésnek nevezzük. Így alakult ki például a platina,* a vas-, a nikkel-* és a krómérc.*
Figyeld meg a 35. ábrán, hány °C-on
alakulnak ki az egyes fémek ércei!
350 ˚C

arany, ezüst, ólom,
cink, réz
urán, ón

500 ˚C

700 ˚C

A drágakövek 600–800 °C-on kristályosodnak ki. Mivel a magma nagyon lassan hűlt ki,
hatalmas, akár több méter hosszúra megnövő
kristályok képződésére is volt idő.
Gyűjts az interneten információkat a különféle drágakövekről!

mélységi
magmás kőzet
1000 ˚C
1100 ˚C

vas
nikkel

króm
platina

35. ábra. Az ércek kialakulása a magma kihűlése során

A kőzetek – a különböző ércfelhalmozódásokkal együtt – az idők folyamán a
kéregmozgásokkal és a fedőrétegek lepusztulásával a felszínre vagy annak közelébe
kerülnek.
A földfelszín változása
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A magmás ércképződés minden olyan helyen végbement bolygónkon, ahol a magma
kihűlése nagy mélységben zajlott le. Ez a folyamat természetesen ma is tart.

Az üledékes úton keletkező ásványkincsek
A bauxit
Az alumínium érce, a bauxit különböző kőzetek mállásával, trópusi körülmények között jött létre.

36. ábra. Az alumínium érce a bauxit

Már tudod, hogy a mállást nagymértékben befolyásolja az éghajlat. Folyamata a nedves trópusi, szubtrópusi területeken sokkal gyorsabb. A bőséges esőzések
kioldották a kőzetekből az alumíniumásványokat,
amelyek ennek következtében felhalmozódtak.
A legnagyobb bauxittelepek ma is a trópusokon találhatók. Természetesen más vidékeken, így például
hazánkban, a Bakonyban is előfordulnak. Igaz, hogy
Magyarország a mérsékelt övezetben található, viszont
abban az időszakban, amikor a bauxit kialakult, ezek a
területek a trópusokhoz tartoztak.
A felhalmozódott bauxittelepeket üledékréteg védte
meg a lepusztulástól.

37. ábra. A bauxitfelhalmozódásokat annyira vékony fedőréteg takarja,
hogy külszíni fejtéssel kitermelhetők
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A szénfélék

38. ábra. A szénképződés folyamata

Figyeld meg a 38. ábrán a szén kialakulásának a folyamatát!
A szén minősége annál jobb, minél régebbi időből származik.
A leggyengébb minőségű szénféle a lignit, ezt
követi a barnaszén, majd a feketeszén. A legkiválóbb az antracit.

39. ábra. A feketeszén magas fűtőértékű
szénféle

A szénhidrogének
A kőolajat és a földgázt a szénhidrogének közé soroljuk. Fontos energiahordozók.
A kőolaj a pangó, magas sótartalmú, oxigénszegény állóvizek alján elpusztult,
iszapba süllyedt apró állati és növényi szervezetek rothadásával képződik.
Ahhoz, hogy egy szénhidrogénmező kialakulhasson, legalább 1-2 millió év szükséges. Fontos, hogy
több 100 méter vastag üledékréteg halmozódjon fel felette, és a rétegek viszonylag mozdulatlanok
legyenek.

Kisebb sűrűségük miatt a mélyebb rétegekből felfelé vándorolnak mindaddig, amíg egy
záróréteg alatt csapdába kerülnek, és ott felhalmozódnak.
A kőolaj csak 170–180 °C-ig marad folyékony állapotban. Ha abban a mélységben,
ahol a csapda található, ennél magasabb a hőmérséklet, földgázzá alakul.
A földfelszín változása
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A kőolajat már az ókorban is ismerték. Mezopotámiában olajlámpákkal világítottak, de kozmetikumokat is készítettek belőle, sőt gyógyszerként is használták.
A görögtűz összetevői között is szerepelt. Előszeretettel alkalmazták tengeri csatákban. Az volt a
siker nyitja, hogy vízzel nem lehetett eloltani.
A középkorban a tengeri csatákban a bizánciak
is alkalmazták a „folyékony tüzet”, ami számtalan győzelemre vezette őket. Ezek a sikerek is
hozzájárultak ahhoz, hogy a Bizánci Birodalom
olyan sokáig fennmaradt.

40. ábra. A görögtűz alkalmazása hajóütközet során
– korabeli ábrázolás egy 12. századi kódexből

kőolaj
kőolaj
kőolaj
kőolaj
41. ábra. Így kell elképzelni a különböző kőolajcsapdákat

A szénhidrogénmezők többségére a víz utáni kutatások közben lelnek. Mondd el
az ábra alapján, miért!
A sótelepek
A sótelepek üledékes eredetűek. A sófélék a tengervíz elpárolgásával keletkeztek. Kialakulásukra ott volt lehetőség, ahol a tengeröböl keskeny összeköttetéssel kapcsolódott
a nyílt vízfelülethez. Létrejöttüknek kedvezett a magasabb hőmérséklet, amely fokozta a
párolgást. Európában számottevő sótelep alakult ki például Lengyelországban Wieliczka
(ejtsd: vielicska), Erdélyben Parajd és Ausztriában Salzburg környékén.
Keresd meg az említett sóbányákat a keresőhálózat segítségével!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
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Magyarázd meg a következő fogalmakat: ásvány, érc!
Mely ércek alakulnak ki a magma lehűlése során?
Sorold fel az üledékes úton kialakuló ásványkincseket!
Hol és hogyan alakultak ki a bauxittelepek?
Mutasd be a kőszén, a kőolaj és a földgáz keletkezésének folyamatát!

A földfelszín változása

Tájékozódás az időben – a földtörténeti korbeosztás
időszámítás az emberiség történelmében; történelmi korok: őskor, ókor, középkor, újkor; kőzetek

Időszámítás a Föld és az emberiség életében
A Föld mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. 4600 millió év – még kimondani is
sok. Mivel mi, emberek legfeljebb napokban, hónapokban, években, esetleg évtizedekben
gondolkodunk, ilyen hosszú időt nagyon nehezen tudunk elképzelni.
Már tanultad, hogy az emberiség történelme korokra tagolódik, és az ember megjelenésével kezdődik. Ennek megfelelően őskorról, ókorról, középkorról és újkorról
beszélünk.
A földfelszín alakulásának különböző szakaszait is elnevezték. Ezek a földtörténeti korok, amelyek a Föld kialakulásával kezdődnek. A Föld történeténél ősidőről, óidőről,
középidőről és újidőről beszélünk. Mindegyik földtörténeti kort további részegységekre
is beosztották a geológusok.
Tanulmányozd a 2. táblázatban (31. oldal) a felosztást!
A történelmi korok évtizedeket, évszázadokat, legfeljebb évezredeket ölelnek fel, ezzel
szemben a földtörténeti korok évmilliókat, sőt több százmillió évet jelölnek.
• Készíts időszalagot a 2. táblázat (31. oldal) adatai alapján!
• Ábrázold, majd figyeld meg az időszalagon a Föld története és az emberiség történelme közötti időbeli különbséget!
• Hasonlítsd össze az egyes szakaszok hosszát!
A történelemben sokszor néhány
óra alatt forradalmi változások történnek. Ezzel szemben egy hegység,
például az Alpok kialakulásához
több tízmillió évre volt szükség.
A történelmi események legtöbbjének ismerjük a pontos dátumát.
A földtörténet esetében sokkal
nehezebb a kutatók dolga. A legkorszerűbb és legpontosabb kormeghatározó módszerekkel is csak
hozzávetőlegesen tudják megállapítani a tudósok az egyes földtani
képződmények, például egy kőzet
kialakulásának az idejét.

42. ábra. A kutatók laboratóriumokban vizsgálják
a begyűjtött mintákat

A földfelszín változása
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A földtörténeti korbeosztás alapja
A földtörténeti korbeosztás a növény- és állatvilág fejlődése alapján történt, így ennek
legfontosabb dokumentumai az ősmaradványok. Nagyon sok ősmaradvány épségben
maradt fenn az utókor számára.
Minél közelebb élt a mai korhoz egy ősnövény vagy -állat, általában annál sértetlenebbül maradt meg. Gyakoribb azonban,
hogy a már rárakódott vastag üledékrétegek súlya alatt összenyomódott, megváltozott az alakja.

43. ábra. Rózsalevél maradványa mintegy
20 millió évvel ezelőttről

44. ábra. Néhány millió évvel ezelőtti
fa megkövesedett maradványa

Segítségünkre van számtalan elszenesedett, megkövesedett fatörzs vagy levéllenyomat is.

45. ábra. Egy körülbelül 150 millió éves
csontváz
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46. ábra. Mintegy 10 millió éves
kagylókövületek

A leggyakoribb, amikor a lágy részek elpusztultak, és az élőlények szilárd váza (például
csontváz, meszes héj, kitinpáncél) maradt meg.
Találkozhatunk úgynevezett „kőbelekkel” is.
Ebben az esetben maga az élőlény már teljesen
megsemmisült, de az üledékek kitöltötték a
vázat, és felvették annak alakját.
Sokszor csak az élőlény lenyomata maradt
meg.
A földtörténet során betemetett lábnyomok
is fontos információval szolgálnak a geológusok
számára.

47. ábra. Egy körülbelül 100 millió éves
Ammonites kőbél

A váz nélküli állatok maradványai nagyon ritkák.
Tanulmányozd az ábrák segítségével az
egyes ősmaradványok típusait!
Az ősmaradványok többségét a kőzetek
zárják magukba, ezért a kutatók legfőbb segítői a kőzetek, amelyek a kialakulás időszakának körülményeiről tanúskodnak, például
a lehetséges éghajlatról vagy az akkor élt élőlényekről.

48. ábra. Miután kiemelik a kőzetből
a kőbelet, jól látható a lenyomata

A föltani értékek, mint például a barlangok,
sziklaalakzatok, kőzetfeltárások, kövületek sokat elárulnak bolygónk múltjáról, ezért mindannyiunknak óvnunk kell ezeket. Erről gondoskodik a földtani természetvédelem.
49. ábra. Egy körülbelül 500 millió éves
ősrákféle kőbe zárt maradványa

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a különbség az emberiség történelme és a földtörténeti korbeosztás között?
2. Sorold fel a földtörténeti időket!
3. Mi a földtörténeti korbeosztás alapja?
4. Mit nevezünk ősmaradványnak? Sorold fel néhány típusát!

A földfelszín változása
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A Föld arculatának változása az évmilliók során
vulkanizmus; gyűrődés; vetődés; külső erők, belső erők; röghegységek,
lánchegységek; a kőzetlemezek mozgása; földtörténeti korok

Az ősföldek kialakulásának kora

50. ábra. Ez a kanadai táj mintegy
1550 millió éve keletkezett

Az ősföldek a földfelszín legkorábban
megszilárdult darabjai, a mai kontinensek magját képezik. A legrégebbi földtörténeti korban, a mintegy 4 milliárd évet
felölelő ősidőben alakultak ki.
Napjainkra sokszorosan összetöredeztek, már annyira lepusztultak, hogy csak a
jellegzetes kőzeteik, mint például a gránit
és a gneisz maradtak meg.
Többségüket a későbbi korokban rájuk
rakódott üledékrétegek borítják.
Az ősi kőzetek nehézfémek érceiben
gazdagok. Ezeken a területeken jelentős a
platina, a vas-, a nikkel- és a krómérc bányászata.

A legrégebbi szénmezők kialakulásának kora – az óidő
Elevenítsd fel, amit a hegységképződésről tanultunk!
A tudósok mintegy 590 millió évvel ezelőttre teszik az óidő kezdetét. Ebben az időben
hatalmas hegységképződések zajlottak,
melyek maradványai a mai röghegységek.
Emelkedett a légkör oxigéntartalma, ennek köszönhetően megjelentek a szárazföldi növények. Jellegzetes óidei növények
a hatalmasra növő páfrányok és ősfenyők.
A mai trópusokhoz hasonló klímájú területek dús növényzetéből alakultak ki a Föld
nagy feketeszéntelepei.
A levegő oxigéntartalmának növekedésével elkezdődött az ózonpajzs kialakulása.
Az ózonréteg feladata a Napból érkező káros
ultraibolya sugarak elnyelése.
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Az őskontinensek nagy földdarabbá forrtak
össze, ez volt a Pangea (jelentése: ’összföld’),
az azt körülvevő ősóceán pedig a Panthalassa
(ejtsd: pantalassza; jelentése: ’össztenger’).
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51. ábra. A kontinensdarabok elhelyezkedése
körülbelül 300 millió éve

A tenger térhódítása – a középidő
Mintegy 240 millió évvel ezelőtt vette kezdetét a
tenger térhódítása. A tengerek vízszintje olyanynyira megnőtt, hogy a szárazulatok nagy részét
elöntötte a víz. Az évmilliók során hatalmas üledékrétegek halmozódtak fel, nagy területű táblás
vidékek jöttek létre. Ezek nagy része vetődéssel
feldarabolódott, óriási röghegységekké, lesüllyedt
árkokká, lépcsős vidékekké alakult át. A törésvonalak mentén még ma is vulkánok törnek a felszínre.
Több száz, illetve ezer méter vastag üledékes
kőzetrétegek alakultak ki. A legjellemzőbb kőzet
a mészkő.

52. ábra. A meleg mocsárvilágban nagy
kőszéntelepek képződtek
Elevenítsd fel, amit a szénképződés
folyamatáról tanultunk!

Panthalassa

A Pangea két darabra vált szét, Laurázsiára és Gondwanára, a kettő között
volt a Tethys-tenger (ejtsd: tétisz).
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53. ábra. A kontinensdarabok
elhelyezkedése körülbelül 200 millió éve

54. ábra. A középidőben hatalmas dinoszauruszok éltek.
A brontoszaurusz 21 méter hosszúra is megnőtt

A középidő végén elkezdett felgyűrődni két nagy hegységrendszerünk, a Pacifikus- és
az Eurázsiai-hegységrendszer. A hegységrendszer azonos időszakban képződött hegységek együttese.
A Pacifikus-hegységrendszer láncai a Csendes-óceán ázsiai és amerikai partjai mentén
észak–dél irányban húzódnak. Az elnevezése is innen ered (pacific: ’csendes’). Az Eurázsiaihegységrendszer Eurázsia déli részén nyugat–kelet irányban húzódik.
Rendkívül gazdag növény- és állatvilág jellemezte, ez volt a dinoszauruszok kora.
A legvégén jelentek meg az emlősök és a madarak.

A kor, amelyről a legtöbbet tudjuk – az újidő
Körülbelül 65 millió évvel ezelőtt vette kezdetét az újidő, amely a mai napig tart. A legfontosabb földtörténeti események alapján két fő egységre különítjük el: a harmad- és a
negyedidőszakra.

A földfelszín változása
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Hatalmas barnakőszén-, kőolaj- és
földgáztelepek keletkeztek.
Elevenítsd fel, amit a jég felszínformáló munkájáról és a löszről tanultunk!
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A harmadidőszakban befejeződött a
hegységrendszerek nagy tömegének kialakulása. A műszeres vizsgálatok azonban
bebizonyították, hogy ez a folyamat még
napjainkban is tart.

Eurázsia
Afrika

Indiai
szubkontinens
Ausztrália

Antarktisz

55. ábra. Így helyezkedtek
el a kontinensdarabok
mintegy 60 millió évvel ezelőtt

A negyedidőszak kezdetét a jégkor jelenti. Az időjárás egyre hidegebbre fordult.
Mind nagyobb területeket uralt az egész
évben tartó tél, ennek következményeként
vastag hó- és jégtakaró halmozódott fel,
amely Eurázsia és Észak-Amerika nagy
részét befedte. Olyan képet mutatott a táj,
mint a mai Antarktiszon. A jég formálta,
csiszolta a felszínt. A mainál akár ötszázszor nagyobb gleccserek indultak útjukra.
Figyeld meg az 57. ábrán a jégkorszaki eljegesedés kiterjedését!

56. ábra. A Himalája évente néhány milliméterrel
emelkedik

A jégkor nem egy huzamosabb ideig
tartó időszak volt, az időjárás változásainak
megfelelően többször előrenyomult, majd
visszahúzódott. Az utolsó eljegesedés körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt ért véget.
Ebben az időben keletkezett a lösz, me57. ábra. A jégkorszaki eljegesedés legnagyobb
lyen később kiváló talaj alakult ki. A jégkor
kiterjedése a Földön
végétől számítjuk a legutolsó földtörténeti
szakaszt, a jelenkort. Ekkor alakult ki a
mai korra jellemző élővilág, a kontinensek partvonala, a szárazföldek mai arculata,
mely a geológiai (belső) és földrajzi (külső) erők, valamint az ember tevékenységének hatására állandóan változik.
A Homo sapiens (értelmes ember) megjelenésétől számítjuk az emberiség történelmét,
ekkor veszi kezdetét az őskor.
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Idő
(millió év)

Időszak
(millió év)

Újidő
(65)

Negyedidőszak
(2)
Harmadidőszak

Középidő
(240)

A felszín fejlődése

Az élővilág fejlődése

Mai felszín (jelenkor)

Mai élővilág, Homo sapiens

Nagy eljegesedés (jégkor)

Ősember

Az Eurázsiai- és a Pacifikushegységrendszer kialakulásának
fő időszaka

Első emberfélék, emlősök,
gerincesek

Az Eurázsiai- és a Pacifikushegységrendszer kialakulásának
kezdete

Az első virágos növények

Zárvatermők

Méhlepényes emlősök
Óriáshüllők, dinoszauruszok,
ősmadarak

A tenger térhódítása
A Pangea feldarabolódása
(Laurázsia, Gondwana)
Óidő
(590)

Hegységrendszerek
összetöredezése,
röghegységek kialakulása
Hegységrendszerek felgyűrődése (Variszkuszi-, Kaledóniaihegységrendszer)
a Pangea kialakulása

Tűlevelű fák
Puhatestűek
Őskétéltűek
Őshalak (első gerincesek)
Ősrovarok
Ősrákok
Első szárazföldi növények
(páfrányok, ősfenyők)
Csigák, korallok

Kontinensdarabok
összeforrása
Ősidő
(4600)

Az ózonréteg
kialakulásának kezdete
Ősóceán
Őslégkör
Ősföldek

Az élet megjelenése az óceánokban

2. táblázat. A földtörténeti korbeosztás és eseményei

Ellenőrizd tudásodat!

Jellemezd az egyes földtörténeti korokat az alábbi szempontsor alapján!
• Milyen események zajlottak a Föld felszínén?
• Milyen jellemző bányakincsek alakultak ki?
• Mi jellemezte a növény- és az állatvilág fejlődését?

A földfelszín változása
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Ellenőrizd tudásodat!
Amit a földfelszín változásáról tudni kell
•
•
•
•

Sorold fel a geológiai és a földrajzi erőket!
Hasonlítsd össze a munkájukat!
Mutasd be a földrajzi erők építő tevékenységét!
Értelmezd a geológiai erők és a földrajzi erők harcát!

• Jellemezd a Föld gömbhéjas szerkezetét!
• Hasonlítsd össze az óceáni és a kontinentális kőzetlemez felépítését!
•
•
•
•
•

Mi történik, amikor a kőzetlemezek elcsúsznak egymás mellett?
Milyen következményekkel jár, ha a kőzetlemezek távolodnak egymástól?
Sorold fel a kőzetlemezek ütközésének formáit!
Mi az eredménye a kőzetlemezek ütközésének?
Mutasd be a kontinensek területét gyarapító folyamatokat!

• Hasonlítsd össze a magmás, az üledékes és az átalakult kőzetek csoportjához tartozó
kőzetek kialakulását!
• Magyarázd el a kőzetek körforgását!
• Milyen kapcsolat van az ásványok és az ércek között?
• Mit bizonyít az a tény, hogy Közép-Európában számottevő sótelepek alakultak ki?
•
•
•
•
•

Melyek a legfontosabb különbségek a földtörténet és az emberiség történelme között?
Mi a földtörténeti korok beosztásának az alapja?
Mutasd be a tanult ősmaradványtípusokat!
Hogyan változott a Föld felszíne az egyes földtörténeti korokban?
Mely jellegzetes kőzetek és bányakincsek alakultak ki?

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
geológiai erők, földrajzi erők, gömbhéjas szerkezet, geoszféra, földkéreg, lágy zóna, kőzetburok (kőzetöv), kőzetlemez, kontinentális (szárazföldi) kőzetlemez, óceáni kőzetlemez, hegységrendszer, mélytengeri árok, vulkáni szigetív
mállás, törmelékes üledékes kőzetek, vegyi üledékes kőzetek, szerves üledékes kőzetek, mélységi magmás kőzetek, vulkáni kiömlési kőzetek, vulkáni törmelékes kőzetek, palás kőzetek, a kőzetek körforgása,
ásvány, ásványkincs, érc
földtörténeti korok: ősidő, óidő, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, jégkor, ózonpajzs
(ózonréteg), ősmaradvány, ősföld, táblás vidék
Pacifikus-hegységrendszer, Eurázsiai-hegységrendszer
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GAZDASÁGI ISMERETEK

A mezőgazdaság és az ipar
mezőgazdaság; ipar; szolgáltatás; a gazdasági ágazatok együttműködése; a gazdaság természeti feltételei
A gazdasági élet egyes területeit a tevékenységük szerint különítjük el egymástól. Különböző gazdasági ágakhoz soroljuk őket. Ezek fő csoportjai: a mezőgazdaság, az ipar
és a szolgáltatások.

A mezőgazdaság
A mezőgazdaság állítja elő az élelmiszereket. Több iparág – például az élelmiszeripar, a textil-, a bőr- és a gyógyszeripar –
növényi és állati alapanyagait adja.

Megkülönböztetünk belterjes és külterjes
mezőgazdaságot. A belterjes vagy más néven intenzív mezőgazdaság nagyon magas
színvonalon termel. A kiváló eredményeket
a korszerű gépesítésnek, a megfelelő fajták
és szaporítóanyag alkalmazásának, a gondos
növényvédelemnek és a hozzáértő szakembergárdának köszönhetik. Ezt a termelési
módot ott alkalmazzák, ahol a természeti feltételek kedveznek a növénytermesztésnek és
az állattenyésztésnek.
A belterjes mezőgazdaság nagyon tőkeigényes. Szerinted miért?

58. ábra. A mezőgazdaság állítja
elő az élelmiszereinket

A külterjes vagy más néven extenzív mezőgazdaság keretein belül hatalmas összefüggő
területen egy-egy növényt termelnek, vagy
legeltető állattenyésztéssel foglalkoznak. Külterjes gazdálkodást ott folytatnak, ahol olcsó
a föld, és alacsony a népsűrűség.
A harmadik világban* sok helyütt az önellátó
gazdálkodás a jellemző. Itt legtöbbször kezdetleges eszközökkel éppen csak annyit termelnek, ami kielégíti a legalapvetőbb szükségleteket. Ez a gazdálkodási mód sokszor
kevésbé károsítja a természetet, mint a modern, piacra termelő mezőgazdaság.

59. ábra. A gyapot betakarítása után –
a mezőgazdaság textilipari nyersanyagokat is ad

Mondd el a saját szavaiddal, miért!

A természeti viszonyok – a domborzat, az éghajlat és a talaj – meghatározzák, hogy
melyik területen mit lehet termelni. Ezek mellett fontos a termelés műszaki, technikai
színvonala, a megfelelő tápanyag-utánpótlás – trágyázás, műtrágya-felhasználás – és a
növényvédelem. Elengedhetetlen a hiányzó csapadékvíz pótlása, a megfelelő fajták kiválasztása, a mezőgazdaságban dolgozók szaktudása és hozzáértése.
34
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A mezőgazdaság fő ágazatai: a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdő- és
vadgazdálkodás, valamint a halászat.
A mezőgazdaság melyik ágazata jellemző lakóhelyed környékére?

60. ábra. Az erdőgazdálkodás

61. ábra. A lehalászás a tervszerű halgazdálkodás része

Az ipar
Az ipar kitermeli és feldolgozza a természetben található javakat és a mezőgazdasági
termékeket. Az ipari termelés során valamilyen ipari termék vagy szolgáltatás jön létre.
Számtalan olyan természeti és társadalmi-gazdasági feltétel van, ami szükséges
egy-egy iparág letelepítéséhez és a zavartalan termeléshez.
A természeti tényezők közül a legfontosabbak a bányakincsek, az éghajlat, a víz, de
elengedhetetlen a felszín tagoltsága is.
A társadalmi-gazdasági tényezők közé tartozik a munkaerő, a fogyasztópiac, a
nyersanyag, a szállítás, a helyi és központi kedvezmények, mint például az adókedvezmény. Elengedhetetlen a gazdasági élet egyes szereplői közötti együttműködés is. Ezeket
együttesen ipartelepítő tényezőknek nevezzük.
Milyen ipari üzem működik a lakóhelyeden vagy a környékén?

Az ipar tudományos-műszaki fejlődése
napjainkban
Napjainkban egyre többet áldoznak a kutatásfejlesztésre, melyet K+F-ként is emlegetünk. Tevékenysége
arra irányul, hogy az emberiség minél több tudományos és technikai ismerettel rendelkezzen.
Nézz utána az interneten, hogyan alakult hazánkban a kutatásfejlesztésre fordított összeg
az elmúlt öt évben!

62. ábra. Napjainkban egyre fontosabb
a kutatásfejlesztés
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A fejlett ipari országok dollármilliárdokat fordítanak kutatásfejlesztésre. Ezáltal a világ
legfejlettebb országaiban új technológiák,* sőt új iparágak jelennek meg.
A műszaki haladás napjainkban soha nem látott méreteket öltött. Az ipari és mezőgazdasági termelés szerkezetét átalakító tudományos-technikai eljárások jelentek meg.
Ezeket összefoglaló néven csúcstechnológiának szokták nevezni. Idesoroljuk a számítógép-elektronikai, az űrkutatási ipart, a tudományos műszergyártást, a gyógyszeripart és
az elektromos gépgyártást.

63. ábra. Automata töltősor egy tejüzemben –
ma már számtalan munkafolyamatot automatizálnak

64. ábra. Ipari robotok dolgoznak az autógyártás
folyamatában is

A 21. század legfontosabb ipari ágazata a mikroelektronika. Az általa gyártott mikroprocesszorok* segítségével bármelyik elektromos eszközhöz – a mosógéptől a műholdakig – vezérlést és memóriát rendelhetünk. Újításainak hatása a gazdaság különböző ágazataiban igen gyorsan jelentkezik.
Elterjedtek az elektronikus vezérlésű termelési rendszerek. Egyre nagyobb teret hódít
a számítógépes tervezés és gyártás.
Beindult az ipari robotok gyártása, és mind szélesebb körben alkalmazzák is őket.
Nézz utána az interneten az ipari robotok hasznosítási lehetőségeinek!
Az elektronika jelen van az áruk raktározási és értékesítési rendszerében is.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért nélkülözhetetlen mindannyiunk számára a mezőgazdaság?
Sorold fel a mezőgazdasági termelés feltételeit!
Mivel foglalkozik az ipar?
Melyek a legfontosabb ipartelepítő tényezők?
Miért fordítanak egyre nagyobb összegeket kutatásfejlesztésre?
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A világ vezető gazdasági ága
a gazdasági ágazatok együttműködése, hálózatok szerepe a lakosság ellátásában:
víz- és energiaellátó rendszer, közlekedési hálózat
Szolgáltatás alatt olyan gazdasági tevékenységeket értünk, amelyek nem hoznak létre
új terméket. A társadalom és az emberek szükségleteit elégíti ki, így a fő feladata a
termelés kiszolgálása, valamint az emberek jólétének biztosítása.
A szolgáltatás jelentősége egyre nagyobb. A gazdaság rohamos fejlődésének köszönhetően ma már a világgazdaság vezető ága.
A szolgáltatás színvonalát, jellegét meghatározza az ország gazdasági fejlettsége.
A megfelelő technikai színvonal és a fizetőképes kereslet teremti meg a lehetőséget, hogy
magas színvonalon működjön. A fejlett országokban a lakosság mintegy kétharmada dolgozik a szolgáltatóiparban.
A szolgáltatás önálló gazdasági ág, de a társadalmi-gazdasági élet minden részével szoros kapcsolatban áll.

A szolgáltatások típusai
A szolgáltatásoknál beszélhetünk alapszolgáltatásokról, közületi és társadalmi, valamint személyes szolgáltatásokról.
Az alapszolgáltatások közé azok a szolgáltatások sorolhatók, amelyek a gazdasági
ágak hatékony működését biztosítják. Ilyen például az energiatermelés, a kereskedelem, a közlekedés, a távközlés. Mára gyorsan fejlődő új ágazatai jelentek meg, mint például a pénzügyi szolgáltatási ágazatok és az információs gazdaság.

65. ábra. A gazdaság hatékony működéséhez
nélkülözhetetlen a megfelelő szállítás

66. ábra. A telekommunikációs műholdak is
hozzájárultak a szolgáltatások fejlődéséhez
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Ma már az egész világot behálózó
számítástechnikai hálózat segít a mérhetetlen mennyiségű információáradat
feldolgozásában, tárolásában és továbbításában.
A közületi és társadalmi szolgáltatások közé az államigazgatási és
az önkormány
zati adminisztrációt,
az igazságszolgáltatást, az oktatást, az
egészségügyi, valamint a kulturális intézményeket soroljuk.
A személyes szolgáltatások a háztartási tevékenységekhez kapcsolódnak,
mint például a szervizek, szépségszalonok, egészségcentru
mok működtetése.
Ebbe a csoportba is besorolhatjuk a már
említett alapszolgáltatások közül például
a víz-, a gáz-, az elektromos és távhőszolgáltatást is, mivel ezek már a mindennapi életünk részét képezik.
67. ábra. Ez a budapesti hulladékégető
energiát is termel

Egyre több szolgáltatást rendelhetünk
meg az interneten is.

Az infrastruktúra mint
a gazdasági fejlettség
egyik mutatója
A szolgáltatások és az infrastruktúra
szorosan összefüggenek egymással. Az
infrastruktúra biztosítja a szolgáltatásokhoz szükséges, nélkülözhetetlen
eszközöket. Hozzátartozik minden
olyan berendezés és hálózat, amely a
szállításhoz és hírközléshez szükséges.
Így a szállítás területén magába foglalja a szárazföldi (közúti, vasúti), belvízi
(folyók, csatornák), tengeri szállítási
(kikötők), légi fuvarozási (repülőterek)
hálózatokat.
68. ábra. A vasúthálózat az infrastruktúra fontos része
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Idesoroljuk a víz- és energiaelosztási (villanyáram, olaj, gáz), valamint a távközlési
(telefon-, rádió-, televízió-) hálózatokat, beleértve a műholdakat is.
Az infrastruktúra részét képezik a közművek, a lakásállomány, az oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális célokat szolgáló létesítmények és intézmények.
Napjainkban természetesnek tűnnek a magas szintű szolgáltatások, az olyanok is, amelyek néhány évtizede még ismeretlenek voltak.
Infrastruktúra nélkül megbénulna a gazdaság, hiányában más lenne az életünk.
Egy terület infrastrukturális ellátottsága a gazdasági fejlettség egyik mutatója. Alacsony fejlettsége visszahúzó erőként, korlátozó tényezőként hat, magas színvonala pedig előremutató szerepet tölt be.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit értünk szolgáltatás alatt?
2. Minek köszönhető, hogy a szolgáltatások önálló gazdasági ággá
nőtték ki magukat?
3. Sorold fel a szolgáltatások típusait! Mondj példákat a különböző
típusokra!
4. Mi az összefüggés a szolgáltatás és az infrastruktúra között?
5. Miért mondhatjuk, hogy az infrastruktúra a gazdasági fejlettség
egyik mutatója?
69. ábra. A kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya viaduktja
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A termékek közvetítése, a kereskedelem
Az egyes országok a természeti-társadalmi adottságaiknak megfelelő árut és szolgáltatásokat állítják elő. Ezeket a szükségleteiknek megfelelően kicserélik egymás között. Ezt a
kereskedelem bonyolítja le.
A kereskedelem két ágazata a bel- és külkereskedelem.

A belkereskedelem
A belkereskedelem juttatja el a termékeket a hazai piacokra. A belső szükségleteket elégíti ki. A belkereskedelemnek két
típusa van: a nagy- és a kiskereskedelem.
A nagykereskedelem szervezi meg a
termelés és a kiskereskedelem közötti kapcsolatot. Az árukat nagy tételben,
többnyire a gyártótól szerzik be és tárolják.
A kiskereskedelem bolthálózaton keresztül juttatja el az árut a nagykereskedőtől a fogyasztóhoz.

70. ábra. A belkereskedelemben
jelentős szerepet töltenek be az ilyen kis üzletek

A külkereskedelem
A külkereskedelem az egyes országok áruit és termékeit közvetíti, cseréli ki. Vannak
olyan termékek, amelyekből egy országban a lehetőségeinél fogva többet, míg másból kevesebbet vagy egyáltalán nem termelnek. Hazánkban például bizonyos gyógyszerekből
kivitelre is jut, éghajlati adottságaink miatt viszont behozatalra szorulunk például gyapotból és déligyümölcsökből.
A külkereskedelemnek két iránya van: a kivitel, vagy más néven export, és a behozatal, amelyet importnak is nevezünk.
Gyűjts otthon olyan termékeket, amelyek importból származnak! Nézd meg, melyik országból hozták be!
Az export és az import megtervezését, valamint az árucsere lebonyolítását külgazdaságnak nevezzük.
A külkereskedelem szerkezetét az egyes országok természeti-társadalmi viszonyai határozzák meg. Következtetni lehet belőle az adott ország gazdasági fejlettségére.
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A vámok
A vámhatárokat* átlépő áruk esetén vámot kell fizetni. Ennek célja az állam bevételeinek
növelése mellett a hazai termelők védelme is.
Az Európai Unió tagországai például vámmentesen kereskedhetnek egymással. Ha kívülről, például
Kínából érkezik az áru, azt vámkezeltetni kell. Ha az árut interneten rendelték, 22 euró feletti érték
esetén vámot kell fizetni utána.

A vámok jelentősége napjainkra eléggé lecsökkent, mivel számtalan nemzetközi egyezmény született, melyek keretében megszüntetik a vámokat.

Az elektronikus kereskedelem
Az internet elterjedésével már nincs szükség arra, hogy órákon keresztül áruházról áruházra járva vásároljunk. Mindezt megtehetjük a saját otthonunkban is. Egyre többen vásárolnak interneten keresztül, a számukra legmegfelelőbb webáruházban.
A webáruházakban az árucikkek értékesítése az interneten keresztül, honlap segítségével történik.
A hagyományos kereskedelemtől eltérően ebben az esetben megfoghatatlan
formában találkozhatunk a termékekkel.
A vásárolni kívánt portékának csak a képét
látjuk, emellett hosszabb, rövidebb leírást
kapunk róluk.
A vásárlás történhet utánvéttel,* bankkártyával és átutalással.
Az árut postán kapjuk meg vagy futárszolgálattal kerül hozzánk.
Tervezz meg egy internetes
vásárlást!

71. ábra. A legkényelmesebb
vásárlási forma

Hazánkban emelkedik az interneten keresztül vásárlók száma. 2012 végén az elmúlt
egy évben online vásárlók száma meghaladta a másfél millió főt, ami a 14 év feletti internetezők mintegy harmada.
Hazánkban is egyre népszerűbbek a webáruházak. Ezt támasztja alá a következő néhány adat.
A magyar webáruházak háromnegyede könyvelt el bevételnövekedést az elmúlt évben. Közöttük
minden harmadik több mint 50%-kal tudta növelni az árbevételt, és csak 9%-uk számolt be forgalomcsökkenésről.
A tapasztalatok szerint a magyar webáruházakban minden századik látogató vásárol.
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72. ábra. A webáruházak forgalmának alakulása Magyarországon 2001–2012 között

Néhány érv az interneten keresztül történő vásárlás mellett
Az internetes kereskedelem számtalan kedvező és hasznos lehetőséget nyújt. A vásárolni kívánt termékről nagyon könnyen megtaláljuk az információkat, így néhány perc alatt összehasonlíthatók az
egyes termékek árai a különböző árusítóhelyeken, megnézhetők a szállítási feltételek stb. Könnyen ki
tudjuk választani a számunkra legmegfelelőbb ajánlatot. Az internet segítségével lehetőségünk van
sikeres vásárlásokat lebonyolítani akár más országok webáruházaiban is anélkül, hogy kitennénk
a lábunkat az otthonunkból. Mindezt nem korlátozza a nyitvatartási idő, a nap bármely órájában
vásárolhatunk, akár éjszaka is.
Néhány dolog, amire mindenképpen oda kell figyelni
Minden esetben ellenőrizzük az áruház adatait – címét, telefonszámát. Erre azért van szükség, hogy
ha problémánk adódik, fel tudjuk venni velük a kapcsolatot.
Gondosan olvassuk el a szerződési feltételeket – csomagolási, szállítási költség, szállítási határidő,
felelősségvállalás –, ezután döntsük el, megfelelnek-e számunkra.
Mielőtt döntenénk, hasonlítsuk össze a kínálatot. Megéri a fáradságot.
Ha van rá módunk, mielőtt nagyobb vásárlást kezdeményeznénk, próbáljuk ki az üzletet egy kisebb
értékű vásárlással.
Különösen figyeljünk a pénzügyi biztonságunkra! A bankkártyával történő vásárlás esetén feltétlenül jegyezzük fel, mikor és mennyiért vásároltunk. Mindenképpen célszerű megrendelni valamelyik
biztonsági szolgáltatást, hogy csak a visszajelzésünk után terheljék meg a számlánkat.
Figyeljünk oda bizalmas adataink védelmére! Legyen gyanús, ha olyan adatokat kérnek, amelyek
nem tartoznak szorosan a vásárláshoz!
A megvásárolt termék bármilyen hibájáért az internetes boltot üzemeltető cég a felelős.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
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Mit nevezünk kereskedelemnek?
Mitől függ egy ország külkereskedelme?
Mi határozza meg a külkereskedelem szerkezetét? Miért?
Mi a belkereskedelem feladata?
Milyen előnyökkel jár az elektronikus kereskedelem?
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Értékmérő és közvetítő eszközünk: a pénz
A nélkülözhetetlen pénz
A pénz nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Ahhoz, hogy a dolgainkat megfelelően
tudjuk intézni, pénzre van szükségünk.
A pénz értékmérő eszköz, ugyanakkor közvetítőeszköz a kereskedelemben.
A pénz kifejezés hallatán általában arra a papírpénzre vagy pénzérmére gondolunk,
ami a pénztárcánkban található. Ez a készpénzünk.

73. ábra. Ma már egyre ritkábban
fizetünk készpénzzel

74. ábra. Előtérbe került a bankkártyával
történő vásárlás

Napjainkban már nem minden terméket vagy szolgáltatást fizetünk készpénzzel. Egyre
több területen váltja fel a készpénzt az elektronikus kereskedelemben használatos bankszámlapénz.
A legtöbb üzletben lehet bankkártyával is fizetni, ilyenkor a vásárlás ellenértékét
leemelik a bankszámlánkról.
A történelem során sokféle fizetőeszköz létezett, az egyes történelmi időszakokban más és más. Kezdetben áruval fizettek, amely helyenként eltérő volt, például Amerikában az indiánok szőrmével,
Afrikában kagylókkal, Európában marhával, búzával, míg Kínában hernyóselyemmel fizettek.

Fontos, hogy a pénz értékálló legyen. Ez azonban nem mindig valósul meg. Napjainkban komoly problémát jelent a pénz értékének változása. Gondot okoz az árak növekedése. Amennyiben ez az árnövekedés tartós, akkor inflációról beszélünk. Ilyenkor
csökken a pénzünk értéke.
Nézz utána az interneten, mekkora volt az infláció mértéke hazánkban az elmúlt
években!
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Valuta – deviza?
Minden országnak más pénze van, például Magyarországnak a forint, Horvátországnak a kuna, Nagy-Britanniának az
angol font, Svájcnak a svájci frank.
Az idegen országok pénznemeit valutának nevezzük. A nemzetközi pénzforgalom fizetőeszközeinek gyűjtőneve a deviza.
Deviza lehet például a valuta, a bankszámlapénz. Például, ha a nyaralásunkat
szeretnénk befizetni, megtehetjük a saját országunk pénznemében, vagy abban
a valutában, amelyet az idegenforgalmi
75. ábra. Az Európai Unió
iroda elfogad. Átutalhatjuk az összeget a
egyes
országaiban
2002-től egységes fizetőeszközt
bankszámlánkról vagy a hitelkártyánkról.
használnak,
az
eurót.
A nemzeti valutákat kivonták
A hitelkártya segítségével készpénz nélkül
a
forgalomból
ezekben
az országokban
tudunk vásárolni. Ebben az esetben előre
meghatározott kamat fejében a bank pénzét használjuk, amit egy meghatározott időn belül kell visszafizetnünk. Felhasználhatunk
utazási csekket is. Az utazási csekket az utazási irodák bocsátják ki. Különböző címletekben lehet kiváltani, melynek az ellenértékét előre ki kell egyenlíteni.
Már biztosan hallottad a konvertibilis valuta kifejezést. A konvertibilis valuta szabadon átváltható. Ehhez azonban fontos tudnunk, mennyit ér az egyik valuta a másikhoz
képest. A bankok pontosan tartják számon ezeket az akár naponta is változó valutaárfolyamokat. Innen tudhatjuk, hány forintot ér aznap például egy euró vagy svájci frank.
Nézd meg az interneten, hány forintot ér ma egy euró (EUR), egy svájci frank
(CHF) és egy amerikai dollár (USD)!

Mennyibe kerül?
Minden kézzel fogható terméknek és a szolgáltatásoknak is ára van. Ha vásárolni szeretnénk valamit, tudnunk kell az árát. Az ár nem más, mint egy termék vagy egy szolgáltatás pénzben megfizetett ellenértéke.
Egy termék ára nagyon sok tényezőtől függ. Meghatározó, hogy mennyi ráfordítással
állítható elő, emellett befolyásolják a piaci viszonyok is. Ha például egy-egy mezőgazdasági terményből nagyon sok termett, és egyszerre kerül piacra, az leviszi az árát, ha
viszont nem volt megfelelő a termés, az áru lényegesen magasabb áron is eladható.
Hasonlítsd össze ugyanannak a terméknek az árát a különböző üzletekben! Hívd
segítségül az internetet! Véleményed szerint mi az oka a tapasztaltaknak?
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Magasabb életszínvonal mellett drágább árukat és szolgáltatásokat is meg tudunk fizetni.
Többféle árról beszélhetünk. Ha azt hallod, fogyasztói ár, akkor arról az árról van szó, amelyet egy
meghatározott termékért vagy szolgáltatásért meg kell fizetnünk. A termelői ár az az ár, amiért a terméket előállító vagy a szolgáltatást nyújtó hozzájut. A termelői és a fogyasztói ár közötti különbség a
kereskedelmi árrés, amelyet százalékban adnak meg.

A bankok
A pénzintézetek szerepe napjainkban egyre jelentősebb. Ma már az egész világot behálózó
bankok rendszere működik.
A bankok széles körű feladatokkal rendelkező pénzintézetek. Megőrzik a magánszemélyek vagy vállalatok pénzét, a számlavezetési díj ellenében vezetik a számlájukat. A pénzintézeteknél elhelyezett pénzt betétnek nevezzük. A bankok kölcsönfolyósítással is foglalkoznak. A rendszerükben lévő pénzből hitelt nyújtanak azoknak, akiknek erre van szükségük.
A kommunikációs technika fejlődése lehetővé tette a pénz azonnali eljutását a Föld
szinte bármely pontjára. A bankszámlánkon lévő pénzt a világ bármelyik részére azonnal
átutalhatjuk, és számunkra is átutalhatnak.

Gazdálkodjunk okosan!
Minden családnak vannak bevételei és kiadásai. Ahhoz, hogy a bevételeinkkel arányosak
legyenek a kiadásaink, érdemes költségvetést készíteni. Szerepeljenek benne a bevételek
és a szükséges kiadások. Ennek segítségével a rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében megtervezhetjük, milyen plusz dolgokra költhetünk.
76. ábra. A takarékoskodást nem lehet túl korán elkezdeni
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Ha valamire szükségünk van, de nem áll rendelkezésünkre a szükséges pénzösszeg,
vehetünk fel kölcsönt. Ehhez viszont megfelelő nagyságú, rendszeres jövedelemre van
szükség.
A hitelre kamatot számítanak fel, amelyet a tartozásunkkal együtt egy meghatározott
időszak alatt vissza kell fizetni a banknak. A kamat nem más, mint a felvett hitel ára.
Csak akkor vegyünk fel hitelt, ha elkerülhetetlen, és mindig csak annyit, amennyinek a törlesztőrészleteit fizetni tudjuk!
Nézz utána az interneten, mekkora kamatot számol fel egy televízió vásárlása esetén néhány hazai bank!
A felvett kölcsön kamata lehet rögzített vagy változó. A rögzített kamat értéke változatlan, míg a változóé – mint a neve is mutatja – változik. A változás körülményeit a kölcsön felvételekor megkötött
szerződésben rögzítik.
Hitel felvehető a saját vagy más ország pénznemében. Volt időszak, amikor a hitelfelvételnél Magyarországon is előnyben részesítettek más valutákat, és sokan például euróban vagy svájci frankban
vették fel a hitelt. Ezek a hitelesek a valutaárfolyam emelkedése miatt komoly gondba kerültek, mert
a tartozás összege és a törlesztőrészletek is igazodtak az árfolyamváltozásokhoz.
Nézz utána az interneten, hány forintot kellett fizetni 1 euróért 2005-ben! Hasonlítsd össze a mai
árfolyammal!

Már többször volt szó a takarékoskodásról az elmúlt években. Beszéltünk arról, hogyan
bánjunk a természet javaival úgy, hogy a pénztárcánkat is kíméljük.
Minden területen érdemes takarékoskodni. Gondoljuk meg jól, mire költünk. A felesleges kiadások nagyon sok pénzt felemésztenek. Érdemes megfontoltan költeni és ésszerűen takarékoskodni. Megtakarításainkat célszerű a pénzintézeteknél elhelyezni.
A bank kamatot fizet a bankszámlánkra betett pénz után.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mi a különbség a készpénz és a bankszámlapénz között?
Mi a deviza és a valuta közötti különbség?
Mi a különbség a bankkártya és a hitelkártya között?
Miért fontos, hogy egy valuta konvertibilis legyen?
Mi határozza meg egy termék árát?
Miért számolnak fel a bankok kamatot a hitelek után?
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Nemzetközi szervezetek
A nemzetközi összefogás fontossága
Napjainkban, amikor egyre több olyan probléma adódik a világban, amelyek csak nemzetközi összefogással orvosolhatók, nagyon fontos szerep hárul a világméretű nemzetközi
szervezetekre. Ma már számtalan ilyen szervezet működik. Vannak, amelyek a gazdasági élethez kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak, míg mások a világ politikai stabilitását
tartják szem előtt. Létrehoztak olyan nemzetközi szervezeteket is, amelyek a bolygónk
problémás övezeteiben segítőként lépnek fel, ezeket humanitárius szervezeteknek is nevezzük, de idesorolhatjuk a környezetvédelmi problémákkal foglalkozókat is.

Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ
United Nations – UN
Székhelye
Főtitkár
Alapítás éve
Alapokmány aláírása
Tagországok száma

New York
Ban Ki Mun
1945, San Fransisco
1946. június 26.
193

Az Egyesült Nemzetek Szervezetét a II. világháború után alapították meg. Létrejöttének és működésének az a célja, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot,
fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális jellegű nemzetközi feladatokat.
Alapokmánya szerint tagja lehet bármelyik olyan békeszerető ország, amelyik
vállalja az alapokmányban foglalt kötelezettségeket, és az ENSZ szerint képes és
hajlandó is ezek teljesítésére.
Magyarország 1955. december 14-én
csatlakozott az ENSZ-hez.

77. ábra. Az ENSZ-palota New Yorkban

A szervezet állandó képviseletet tart fenn
Genfben és Bécsben.
2007-től az ENSZ főtitkára Ban Ki Mun.
Funkciója politikai jellegű, hatalmas aktivitást és diplomáciai érzéket igényel. A szervezet adminisztratív ügyeit a főtitkár által
kinevezett nemzetközi tisztviselők látják el.
Gazdasági ismeretek
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Trygve Lye

Norvégia

1946–1952

Dag Hammarskjöld

Svédország

1953–1961

U Thant

Mianmar

1961–1971

Kurt Waldheim

Ausztria

1972–1981

Javier Pérez de Cuéllar

Peru

1982–1991

Boutros Boutros-Ghali

Egyiptom

1992–1996

Kofi Annan

Ghána

1997–2006

Ban Ki Mun

Dél-Korea

2007–

3. táblázat. Az ENSZ eddig főtitkárai

78. ábra. Ban Ki Mun, a jelenlegi
ENSZ-főtitkár

Az ENSZ egyéb szervezetei, bizottságai, alapjai segítik a világszervezet munkáját, illetve
a kitűzött célok megvalósítását.
Gyakran hallani a híradásokban az egyik fő szervéről, a Biztonsági Tanácsról (BT). Feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása. Állandó tagjai közé öt nagyhatalom
tartozik: az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország, Franciaország
és Kína. Mellettük tíz, két-két évre megválasztott, nem állandó tagja dönthet a biztonság kérdéseiről. A legfontosabb ügyeket illetően az öt nagyhatalom egyetértő szavazata szükséges.
Törekednek a problémák békés megoldására. Szükség esetén döntenek a fegyveres
beavatkozás kérdéséről is, erre már többször sor került.
Nézz utána, hol és milyen beavatkozásra került sor legutóbb!

Egészségügyi Világszervezet
World Health Organization – WHO
Székhelye
Genf
Európai régió székhelye Koppenhága
Alapítás éve
1946, New York

Nézz utána, mit jelképez a WHO zászlaja!
79. ábra. A WHO székháza Genfben
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Az ENSZ szakosított szervezeteként legfontosabb feladata az akciók megszervezése, a járványok,
fertőző betegségek terjedésének
megakadályozása, valamint a
gyógyszerellátás elősegítése. Felvilágosító kampányokat és védőoltás-akciókat szervez. Szakemberei, aktivistái részt vesznek
többek között a malária és az AIDS
elleni küzdelemben is.

80. ábra. A WHO segítségével szűrik a maláriával fertőződött
betegeket ebben az ugandai kórházban

Az AIDS-et először az Egyesült Államokban azonosították. Egy vérrel és a testnedvekkel terjedő vírus
okozza ezt a fertőző betegséget. A szervezet védekezőrendszerének összeomlásával járó halálos kór.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – UNESCO
Székhelye
Párizs
Alapítás éve
1945, Genf

Az ENSZ szakosított szervezeteként legfontosabb célja
az írástudatlanság elleni küzdelem és az alapfokú oktatás általánossá tétele. Foglalkozik a kiskorúak jogainak védelmével is.
A nevéhez fűződik a világörökség-mozgalom, mely
a Föld kulturális és természeti értékeinek megvédésére hivatott.
Hazánk 1948-ban csatlakozott a szervezet munkájához. Az UNESCO programjainak magyarországi
megvalósításáért, az alapértékek betartásáért a Magyar
UNESCO Bizottság felel.

81. ábra. A világörökség emblémájával
ellátott emlékkő a Hortobágyon

ENSZ Gyermekalap
United Nations International Children’s
Emergency Fund – UNICEF
Székhelye
New York
Alapítás
1946, New York
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Az ENSZ Közgyűlése eredetileg a háború sújtotta európai területeken élő gyerekek támogatására hozta létre a szervezetet. 1950 óta a fejlődő országok szükséget szenvedő gyermekei
helyzetének a javítását is célul tűzte ki.
Az UNICEF küzd a gyermekhalandóság és
az alultápláltság visszaszorításáért, a gyermekek életkörülményeinek javításáért. Fontos
szerepet vállal az elmaradott térségek oktatásának, szakképzésének megalapozásában.

82. ábra. Iskola egy afrikai
menekülttáborban

Természetvédelmi Világalap
World Wide Fund for Nature – WWF
Székhelye
Gland (Svájc)
Alapítás
1961, Morges (Svédország)

Nézz utána, miért az óriáspanda lett a WWF címerállata!
A WWF a világ legnagyobb civil természetvédő
szervezete.
Az élővilág, a talaj, a levegő és az egyéb természeti
erőforrások védelmére, a környezetpusztítás és a
szemét mérséklésére hozták létre. Külön programot
hívtak életre a kihalófélben lévő állatok védelmére.
Fontos céljuk a fenntartható fejlődés* elősegítése.
83. ábra. A WWF támogatás keretében
sikeresen telepítették vissza a Hanságba
a hódokat
Keresd meg a térképen
a keresőhálózat segítségével a Hanságot!

• Keress az interneten olyan magyarországi
programokat, amelyeket a WWF segít!
• Gyűjts az interneten adatokat, információkat
más civil természetvédő szervezetekről!

ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet
Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO
Székhelye
Róma
Alapítás
1945, Québec (Kanada)

A tagországok táplálkozási és életszínvonalának emelése céljából hozták létre. Főként az éhínség sújtotta
övezetekbe szervez élelmiszersegély-akciókat.
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Segíti a mező- és erdőgazdasági, valamint a halászati termékek előállítását. Ösztönzi a nemzetközi
mezőgazdasági együttműködéseket. Segíti a technikai feltételek megteremtését.

Meteorológiai Világszervezet
World Meteorological Organization – WMO
Székhely
Genf
Alapítás
1873, Utrecht (Németország)

Az ENSZ szakosított szervezete. A Világidőjárás Figyelő Szolgálat keretében működő több ezer szárazföldi állomásról, a hajók és repülőgépek ezreire telepített időjárás-megfigyelő rendszerről, az úszó tengeri bójákról, valamint a műholdakról kapott adatokat három meteorológiai világ- és huszonhat regionális
központ dolgozza fel és továbbítja a nemzeti központoknak, Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálatnak (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.).

Nemzetközi Vöröskereszt
Székhely
Alapítás

Genf
1919, Párizs

A Vöröskereszt tevékenysége ma több tízmillió önkéntes munkájára épül. Elsősorban az ember által
okozott és természeti katasztrófák, például árvizek, földrengések során nyújt segítséget. A mai szervezet
ősét 1863-ban, a solferinói csatában megsérült katonák szenvedéseinek enyhítésére hozta létre a svájci
Henri Dunant (ejtsd: anri dünon). A II. világháború befejezéséig kizárólag a megsérült katonák ápolásával foglalkozott, csak ezután terjesztette ki hatáskörét a polgári lakosságra.
A Magyar Vöröskereszt 1881-ben alakult meg.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Milyen céllal alakult meg az ENSZ? Milyen szerepet tölt be napjainkban?
2. Miért fontos a Föld kulturális és természeti értékeinek megvédése?
3. Hasonlítsd össze a WHO és az UNICEF tevékenységét!
4. Miért nélkülözhetetlen a civil szervezetek munkája?
5. Értékeld a nemzetközi összefogások fontosságát!
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Ellenőrizd tudásodat!
Amit a gazdasági ismeretekről tudni kell
• Sorold fel a gazdasági ágakat!
• Mi a mezőgazdaság feladata?
• Jellemezd a mezőgazdaság és az ipar közötti kapcsolatot!
• Miért fontos a csúcstechnológia jelenléte a gazdaságban?
• Mi a kutatásfejlesztés szerepe az ipar és a mezőgazdaság fejlődésében?
• Keress összefüggést a szolgáltatások és az infrastruktúra között!
• Milyen feladatot lát el a belkereskedelem?
• Mitől függ egy ország külkereskedelmének az összetétele?
• Miért nélkülözhetetlen számunkra a pénz?
• Miért nőtt meg a bankszámlapénz jelentősége?
• Miért fontos a pénz értékállósága?
• Mi a kapcsolat az infláció és az életszínvonal között?
• Mitől függ egy termék ára?
• Értékeld a nemzetközi összefogások fontosságát!

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, ipartelepítő tényező, kutatásfejlesztés, alapszolgáltatások, közületi és
társadalmi szolgáltatások, személyes szolgáltatások, infrastruktúra
belkereskedelem, kiskereskedelem, nagykereskedelem, külkereskedelem, külgazdaság, export, import,
vám, elektronikus kereskedelem, webáruház
ár, pénz, készpénz, bankszámlapénz, bankszámla, bankkártya, infláció, valuta, deviza, árfolyam, konvertibilis valuta, bank, betét, hitel, kamat
Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ
Egészségügyi Világszervezet – WHO
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete – UNESCO
ENSZ Gyermekalap – UNICEF
Természetvédelmi Világalap – WWF
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ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK

A világtenger
az óceán fogalma; Atlanti-óceán; Indiai-óceán; Csendes-óceán; deltatorkolat; az
óceánok éghajlat-módosító szerepe; a Hold tömegvonzása
A Föld felszínének nagyobbik részét,
71%-át víz borítja.
A 84. ábra kördiagramjainak segítségével hasonlítsd össze a vizek és
szárazföldek területének arányát az
északi és a déli félgömbön!
Már tanultuk, hogy a világtenger
óceánokra és tengerekre tagolódik.

84. ábra. A vizek és a szárazföldek területének
aránya az északi és a déli félgömbön

Az óceánok és tengerek nagyon fontos szerepet töltenek be a víz körforgásában, az
időjárás és az éghajlat alakításában.

A tengervíz
Az óceánok és tengerek medencéjét sós víz tölti ki. A tengervíz átlagos sótartalma 35‰ (ezrelék), ami
azt jelenti, hogy 1 liter vízben 35
gramm só van. A tengeri só háromnegyed része konyhasó.

A világtenger különböző részein más és más a víz sótartalma. A Vörös-tengeré 40‰, míg a Finn-öbölé
mindössze 2‰.
Ha a világtenger vize elpárologna, mintegy 50 méter
vastag sóréteg maradna vissza a helyén.
A magas sótartalom miatt a tengerek vize csak –0,4 és
–2 °C között fagy meg.

Óceánok és a tengerek
Elevenítsd fel, amit az óceánokról már tanultunk!
Az óceánok a legnagyobb kiterjedésű állóvizek, átlagos mélységük megközelíti a 4000
métert. A világtenger legmélyebb pontja a Csendes-óceánban található, a 10 994 méter
mély Mariana-árok. Az eddig ismert 11 034 méteres adatot a 2012-ben pontosították.
A tengerek nagy kiterjedésű sós víztömegek. A szárazföldhöz viszonyított helyzetük alapján peremtengerek vagy beltengerek lehetnek.
A peremtengerek, mint ahogyan a nevük is utal rá, a kontinensek pereménél helyezkednek el. A nyílt óceánoktól legfeljebb csak szigetívek választják el, mint például a Kelet-kínai-tengert. Nincs önálló medencéjük.
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Óceánok és tengerek

Keress az atlaszban peremtengereket!
Azovi-tenger

Fekete-tenger
Márvány-tenger

Földközi-tenger

85. ábra. A Föld legnagyobb beltengerrendszere: a Földközi-, a Márvány-, a Fekete- és az Azovi-tenger
Olvasd le a térképről, mely szorosok kötik össze ezeket a tengereket!

A beltengerek a kontinensek között vagy azok belsejében helyezkednek el. Van önálló medencéjük. Az óceánokhoz tengerszorosokkal kapcsolódnak.
A tengerszoros a legrövidebb vízi összeköttetés két óceán vagy tenger között.

A tengeráramlások
Az óceánokban, tengerekben néhány száz, esetleg néhány ezer méter széles folyamok,
tengeráramlások hömpölyögnek.
A szállított víz hőmérséklete alapján hideg és meleg tengeráramlásokról beszélünk.
A meleg tengeráramlások az Egyenlítő irányából indulnak ki, és a környező vizeknél magasabb hőmérsékletű vizet szállítanak. A sarkvidékek hideg vizét a tengeráramlások az
Egyenlítő irányába viszik.
A tengeráramlások biztosítják a tengervíz folyamatos keveredését és hőcseréjét. Az
áramlások nélkül a sarkok sokkal hidegebbek, a trópusok pedig sokkal melegebbek lennének.
A tengeráramlások hatással vannak a környező tengerpartok hőmérsékletére. A meleg tengeráramlások – főleg télen – fűtik, míg a hideg áramlatok – elsősorban nyáron
– hűtik a környező partvidékeket.
A kontinensek partjainak közelében futó tengeráramlások jelentősen módosítják az
egyes éghajlati övezetek határait.
Az északi félgömbön a mérsékelt övezet kiszélesedik a nyugati tengerpartok mentén az
előttük futó meleg tengeráramlatok hatására. A keleti partokon a hideg áramlatok hűtő
hatása miatt elkeskenyedik.
Óceánok és tengerek
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A forró övezetben fordított a helyzet.
A kontinensek nyugati oldalán futnak a hideg tengeráramlatok, itt összeszűkül, míg a
keleti oldalon futó meleg áramlatok hatására kiszélesedik a forró övezet.
• Figyeld meg a Föld éghajlata című
térképen a tengeráramlások irányát!
Olvass le néhány elnevezést!
• Figyeld meg azt is, hogyan módosítják az éghajlati övezetek határait a
tengeráramlások!

86. ábra. Tonhalraj

A hideg és a meleg tengeráramlások találkozásánál óriási tömegben élnek halak,
mivel a meleg áramlatok táplálékot, míg a
hideg áramlatok oxigéndús vizet biztosítanak a számunkra.

A tengerjárás
Az óceánok és a tengerek vízszintje – elsősorban a Hold tömegvonzásának hatására –
szabályos időközönként, hatóránként változik: emelkedik és süllyed.

87. ábra. Cornwall (Nagy-Britannia) apálykor…

88. ábra. …és dagálykor

A vízszint emelkedésekor dagályról, süllyedésekor pedig apályról beszélünk. Ez a
jelenség az árapály, más néven tengerjárás.
Az árapály mértéke az óceánok partvidékén lényegesen nagyobb, mint a tengerpartokon.
• Keress adatokat a Függelékben, mekkora az árapály mértéke a Föld különböző
részein!
• Figyeld meg az apálykor és dagálykor ugyanarról a helyről készült felvételt a 87–
88. ábrán!
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Az elmúlt évben már tanultunk a deltatorkolatról.
A tengerjárás egy másik torkolattípust alakít ki, a tölcsértorkolatot. Nevét az alakjáról
kapta, mivel hasonlít a tölcsérhez. Ott alakul ki, ahol az árapály mértéke nagy.
Dagálykor a folyón keresztül a tengervíz messze benyomul a szárazföld belsejébe.
Apálykor, amikor a víz visszahúzódik, magával viszi a folyó által lerakott hordalékot is.
Az árapály miatt bekövetkező rendszeres vízszintváltozás tágítja a folyótorkolatokat, és egyre mélyíti azokat. Ezzel létrehozza a torkolat tölcsérét. A folyók tölcsértorkolatának belső része kikötők építésére alkalmas, mivel védett a hullámveréstől.
Keresd meg a keresőhálózat segítségével Európa térképén Hamburgot! Melyik folyó torkolatába épült? Miért ide építették?

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi az óceánok szerepe a víz körforgásában?
2. Hasonlítsd össze a peremtengereket és a beltengereket! Mondj
példákat!
3. Milyen hatással vannak a tengeráramlások a part menti területek éghajlatára?
4. Mi a tengerjárás szerepe a folyótorkolatok kialakulásában?
5. Hasonlítsd össze a deltatorkolatot és a tölcsértorkolatot!

89. ábra. A Temze tölcsértorkolata műholdfelvételen
Keresd meg a keresőhálózat segítségével Európa térképén!

Óceánok és tengerek
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A tengerek gazdasági jelentősége és védelme
tengerjárás
A világtenger hatalmas gazdasági tartalékot jelent az emberiség számára. Nemcsak élelmet nyújt, hanem nyersanyagokban is bővelkedik. A technika rohamos fejlődésével
egyre több lehetőség nyílik ezek kiaknázására.

A tenger mint fontos élelmiszerforrás
A tenger évezredek óta biztosít élelmet az embereknek. A számtalan halféleség mellett
más állati és növényi eredetű táplálékot is ad számunkra.

90. ábra. „Úszó konzervgyár”

91. ábra. Rákászat Új-Fundlandnál
Keresd meg a térképén Új-Fundlandot
a keresőhálózat segítségével!

A halászat egyre jelentősebb. Szerepe korábban a maihoz képest elenyésző volt. A korszerű halászflották kereskedelmi mennyiségben fogják ki az értékes zsákmányt, az
„úszó konzervgyárak” pedig azonnal feldolgozzák a fogást. Egyes tengeri halfajtákból
szinte rablóhalászat folyik. Ez a túlhalászás komoly problémák forrása, mivel az állatok
természetes szaporodása nem képes ellensúlyozni a nagyarányú lehalászást.
Ma már nemzetközi egyezmények szabályozzák a kifogható hal mennyiségét, így
tervszerűbbé vált a halászat.

Nyersanyagok
A tengerek alatt jelentős kőolaj- és földgáztelepeket tártak fel. Ezekből az energiahordozókból származik a világtermelés több mint ötöde.
Sok fémes ásvány is gazdaságosan aknázható ki. Aranyat, platinát, ónércet, titánt
hoznak a felszínre. Mangánkészleteik számottevőek.
Nézz utána, mire használják az ónércet és a titánt!
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92. ábra. Fúrótorony az Északi-tengeren

93. ábra. Az Atlanti-óceán vizéből nyerik
a sót ezekben a kanári-szigeteki sólepárló medencékben

A meleg, száraz területeken sólepárló medencéket létesítenek. Innen ered a világ konyhasószükségletének a harmada. Ma már nálunk is többféle tengeri só kapható az üzletekben.

Fontos közlekedési útvonalak
A tengereken fontos hajózási útvonalak
futnak. A nemzetközi kereskedelem nagy
része ma is itt bonyolódik. A tengeri szállítás óriási előnye, hogy nem romlandó
áruk nagy tömegben és nagy távolságra a
legolcsóbban jutnak el.
A személyszállításban ma már kisebb a
tengeri szállítás jelentősége, mivel a gyorsabb repülőgépek átvették a szerepét.

94. ábra. Olajszállító tankhajó

A tengerek szerepe
a jövő energiaellátásában
A tengerjárás és a hullámzás óriási megújuló energiaforrást jelent, amelynek kiaknázását már megkezdték.
A tengerjárásban rejlő lehetőségeket az
árapályerőművekben hasznosítják. Dagály
kor a befelé, míg apálykor a kifelé áramló
víz forgatja a turbinákat, és termeli az elektromos áramot.
95. ábra. Az első árapályerőművet Franciaországban,
a Rance folyó torkolatánál építették fel
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98. ábra. Az árapályturbina a szélerőmű
egy módosított változata

Már sok helyen üzemel a világtengerben
víz alatti erőmű, amely szintén az árapályban rejlő energianyerési lehetőségeket aknázza ki. A szélturbinákhoz hasonló elven
működő turbinákat a tenger aljzatára telepítik, lapátjaikat a mozgó víz forgatja.
Ezek az energianyerési módok azonban
még nagyon költségesek, ezért egyelőre
nem terjedtek el.

A hullámzás erejének a befogására is számtalan kísérletet tettek. Van, ahol a
hullámok hatalmas erejét bójába épített áramtermelő generátorok alakítják
elektromos árammá. A vízen lebegő hatalmas bóják felül egy-egy dugattyúban végződnek, ezeket mozgatja a tengervíz hullámzása.

96. ábra. A hullámzás erejét befogó áramtermelő bója

Nézz utána az interneten, milyen kísérleteket tettek a világtenger erejének a befogására a fentebb leírtakon kívül!

A világtenger védelme
A sokáig uralkodó szemlélet hatására, miszerint az óceánok feneketlen mélysége minden
hulladékot eltüntet, hosszú ideig „szeméttelepként” használták a világtengert.
Mára olyan hatalmas mennyiségű ipari szennyvíz, radioaktív hulladék és más egyéb
veszélyes anyag gyűlt fel, hogy veszélybe került az óceánok öntisztulási képessége.
A tengerjáró hajók szivárgó üzemanyaga, a tankhajó-katasztrófák vagy a megsérült
tengeri fúrótornyok felbecsülhetetlen kárt okoznak a tengerek élővilágának.
2010 áprilisában hatalmas robbanás történt a
Mexikói-öböl egyik tengeri olajfúrótornyán.
A katasztrófa óriási károkat okozott. Több millió
liter nyersolaj ömlött a tengerbe.
Az Egyesült Államok partvidékéhez közelítő olajfolt elsősorban a madarakat, delfineket, halakat,
rákokat veszélyeztette. Mivel a robbanás éppen a
vándorlási időszakban következett be, hatalmas
madárcsapatok kerültek veszélybe.
Ilyen esetekben a víz felszínén úszó olajfoltokat
az áramlatok és a hullámzás messzi vizekre sodorja. A halak a szervezetükbe jutó olajos víztől,
a madarak pedig a tollazatukra kerülő olajtól
pusztulnak el.
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97. ábra. A tűz megfékezése tűzoltóhajókról

A szennyező anyagok mintegy fele a folyóvizeken keresztül jut a tengerekbe. A folyótorkolatok közelében katasztrofális a helyzet.
Az üzemek ipari szennyvizéből például különféle nehézfémek kerülnek a vizekbe, amelyek az ott élő állatok szervezetében felhalmozódnak. Ezáltal nemcsak a vizek élővilága, de
a tápláléklánc végén lévő ember is veszélybe kerül.
Egy japán tengerparti faluban, Minamatában az 1950-es években különböző idegrendszeri tünetek
jelentek meg a lakosoknál. Sokan nem tudtak rendesen beszélni, elvesztették látásukat és hallásukat,
görcsbe rándult a testük. A vizsgálatok higanymérgezést állapítottak meg. Kiderült, hogy a higany a
halak elfogyasztásával került a szervezetükbe.
Mindezért egy minamatai vegyi gyár volt a felelős. A munkafolyamatok során keletkező higanytartalmú szennyvizet hosszú éveken keresztül beleengedték a tengerbe. A tengervízbe került higany felhalmozódott a halak és más tengeri élőlények szervezetében, amit aztán az emberek elfogyasztottak.
Mivel a lakosság fő tápláléka a hal volt, így sok higany került be a szervezetükbe.
Az ilyen jellegű mérgezéseket azóta Minamata-kórnak nevezik. Csak hosszú évekkel az eset után –
1971-ben – tiltották be a nehézfémek tengerbe vezetését.

A vízbe jutó szennyvizek tömény táplálékul szolgálnak az algáknak. Az elpusztult algák
lebomlása elvonja az oxigént a többi élőlénytől.
A partközeli sekély tengerekben él a tengeri élővilág 90%-a. A legaggasztóbb az, hogy
éppen ezek a területek a legszennyezettebbek. Pillanatnyilag a zárt beltengerekben a legrosszabb a helyzet.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miért fontos a tenger az emberek táplálkozása szempontjából?
Melyek a tengerből nyerhető ásványkincsek?
Milyen megújuló energiaforrásokat rejt a világtenger?
Miért gazdaságos a tengeri szállítás?
Miért fontos az óceánok és a tengerek védelme?
Miért a zárt beltengerek a legszennyezettebbek?
99. ábra. Kúpos fóka nyakára akadt halászháló Nagy-Britannia partjainál
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AFRIKA

Afrika
Területe

30,3 millió km2

Népessége

1098 millió fő
(2013. január 1.)

Népsűrűsége

36 fő/km2

Legmagasabb pontja

Kilimandzsáró –
5896 m

Leghosszabb folyója

Nílus – 6690 km

Legnagyobb tava

Viktória-tó –
68 000km2

Afrika földrajzi helyzete
kontinensek területe; Atlanti-óceán; Indiai-óceán; Egyenlítő; Ráktérítő; Baktérítő;
félgömbök; greenwichi kezdő hosszúsági kör

Olvasd le a kördiagramról, milyen arányban
részesedik Afrika a Föld területéből!

Afrika elhelyezkedése a földgömbön
Afrikát kettészeli az Egyenlítő, ezért mind az északi, mind a déli félgömb kontinense. A Ráktérítő és a
Baktérítő egyaránt keresztülhúzódik rajta.
A greenwichi kezdő hosszúsági körtől keletre található, így a keleti félteke földrésze.

100. ábra. Afrika részesedése
a szárazföldek területéből

Olvasd le Afrika domborzati térképéről a legnyugatabbi és a legkeletebbi pontját!

Határai
Északi határa a Földközi-tenger, amely elválasztja
Európától.
Ugyancsak Európától választja el a Gibraltári-szoros, amely az Atlanti-óceánt és a Földkö- 101. ábra. Afrika elhelyezkedése a Földön
zi-tengert köti össze.
Ázsiától a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna választja el.
Nyugaton az Atlanti-óceán, keleten pedig az Indiai-óceán határolja. Délen az Indiai- és az Atlanti-óceán mossa a partjait.
102. ábra. A Gibraltári-szoros a NASA műholdfelvételén
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A Földközi- és a Vörös-tenger összekötésének ötlete Nékó egyiptomi királytól (Kr. e. 4. század) származik, aki abban az időben
még nem tudta megvalósítani a terveit. A munkálatok 120 ezer
rabszolga életébe kerültek.
A történelem során több próbálkozás is volt, de az ókori álom
csak 1869-ben vált valóra. Ferdinand de Lesseps kairói francia
konzul irányította az építkezést, melyet 1854-ben kezdtek el.
A Szuezi-csatorna ekkor 161 kilométer hosszú, 8 méter mély és
22 méter széles volt. Tíz kilométerenként kitérő öblöket építettek.
Mai szélessége átlagosan 200 méter, már 12 méteres merülésű hajók is áthaladhatnak rajta.

103. ábra. A Szuezi-csatorna fölött
hidak is átívelnek

Partvonala
• Képzeletben hajózd körbe Afrikát! Figyeld meg a partvonalát!
• Olvasd le a térképről azoknak a szigeteknek, félszigeteknek és öblöknek a nevét,
amelyek Afrika partvidékén találhatók!
A szárazföldek partvonala mindenhol más-más képet mutat. Van, ahol óriási távolságokat
tehetünk meg, és csak egyenes partszakaszokkal találkozunk, máshol számtalan sziget
kíséri, öblök és félszigetek teszik változatossá.

104. ábra. Az öböl a szárazföld
belsejébe benyúló állóvíz

105. ábra. A félsziget az állóvízbe
benyúló szárazfölddarab

106. ábra. A sziget minden oldalról
vízzel körülvett szárazföld

Hasonlítsd össze Afrika és Európa partvonalát!
Azt a tengerpartot, ahol nincs vagy csak kevés öböl, félsziget és sziget található, tagolatlan partnak nevezzük. Ilyen partvonal jellemzi Afrikát is. Partjai mentén több száz
kilométert is megtehetünk úgy, hogy csak egyenes partszakaszokon hajózunk. Ezen az
úton elvétve találkozunk öblökkel, félszigetekkel és szigetekkel.
Európa esetében mást tapasztalunk. Tagolt part jellemzi, mert számtalan öböl, félsziget és sziget teszi változatossá a partvonalát.

Afrika
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107. ábra. Tagolatlan partszakasz. Jól látható
az egyhangú partvonal

108. ábra. Tagolt partszakasz. Öblök, félszigetek és
szigetek teszik változatossá a partot

Bár Afrika nagyobb területű földrész, mégis Európa partvonala a hosszabb – ez a tagoltságának
köszönhető. Európa tengerpartjainak hossza meghaladja a 37 000 kilométert, Afrikáé viszont csak
30 000 kilométer. Ez az adat is azt bizonyítja, hogy a háromszor nagyobb Afrika partvonala tagolatlan,
ezért rövidebb, mint a harmadakkora Európáé.

A tagolt tengerpart kikötésre alkalmasabb. A tagolatlan part esetében a tenger heves
hullámzása megnehezíti a kikötést.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mutasd be a földgömbön Afrika elhelyezkedését!
Mutasd meg a térképen a határait!
Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit nevezünk partvonalnak!
Mi a sziget, a félsziget és az öböl?
Jellemezd a tagolt és a tagolatlan partvidéket!
Miért alkalmasabb kikötésre a tagolt tengerpart?

109. ábra. Ahol az Atlanti- és az Indiai-óceán találkozik
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A változatos felszín
ősföld; a röghegységek és a lánchegységek kialakulása és formakincse; a táblás vidék
kialakulása; alföld; medence; a kőzetlemezek mozgása; Eurázsiai-hegységrendszer

Alacsony- és Magas-Afrika
Szahara
Etiópmagasföld

Kongómedence
Afrikaiárokrendszer
Alacsony-Afrika
Magas-Afrika

Kalahárimedence

kár

Szudán
Guineai-partvidék

Mad
agas
z

Afrika domborzata igen változatos. Minden felszínforma megtalálható itt a mélyföldektől a több ezer méter magas vulkáni
csúcsokig.

Atlasz

Kele
tmag afrikaiasföl
d

• Olvass le magassági számokat Afrika domborzati térképéről! Hasonlítsd össze az északi és déli területek magasságát!
• Nézd meg a Függelékben, majd keresd meg az atlasz keresőhálózata
segítségével a kontinens legmagasabb és legalacsonyabb pontját!

Dél-afrikaimagasföld

110. ábra. Afrika nagytájai

Az északi fele jóval alacsonyabb, ezért Alacsony-Afrikának is nevezzük. Átlagmagassága nem éri el az 500 métert. A kontinens többi része általában 1000 méternél magasabban fekszik. Rögvidékek, magasföldek, vulkánok és magasan fekvő medencék tagolják.
A magasságviszonyok alapján ez Magas-Afrika.

Afrika felszínének kialakulása
Elevenítsd fel, amit az ősföldek és a táblás vidékek kialakulásáról tanultunk!
A kontinens talapzatát a földtörténet ősidejében keletkezett ősföld képezi, amely az elmúlt néhány száz millió év alatt sok változáson ment keresztül.
Az ősi kőzetek jelentős része mélyen a felszín alatt található, mivel vastag középidei üledékrétegek fedik. Felszínén mészkő-, homokkő- és agyagrétegekből álló táblás vidékek találhatók. Ezek nagy része vetődéssel feldarabolódott, változatossá téve ezáltal Afrika tájait.
Elevenítsd fel, amit a röghegységek formakincséről tanultunk!
Óriási röghegységek, árkok és lépcsős vidékek jellemzik. Kelet- és Dél-Afrikában a
törések mentén vulkánok törnek a felszínre. A hasadékban több helyen hosszú és mély
tavak húzódnak meg. Közülük legmélyebb a Tanganyika-tó.
Afrika
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Keress vulkánokat az Afrikai-árokrendszer területén!
Elevenítsd fel, amit a távolodó kőzetlemezekről tanultunk!
•

lemezhatár
hasadékvölgy
vulkán

111. ábra. A hasadékvölgy futása Afrikában

Kelet-Afrikában a földkéreg lemezei
távolodnak egymástól, ennek következtében széles hasadékvölgyek jöttek létre.
Így alakult ki az Afrikai-árokrendszer.
•
Figyeld meg az ábrán a hasadékvölgy futását! Mely kőzetlemezek távolódásának köszönhető a folyamat?
• Mutasd meg a térképen, mely tájakon halad keresztül az árokrendszer!

A földtörténet harmadidőszakában gyűrődéssel keletkezett az Atlasz-hegység, amely
az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
A földrész legfiatalabb képződményei a parti síkságok és az alföldek. A negyedidőszak tengeri és folyami üledékeiből épülnek fel. Területük a többi kontinenshez viszonyítva kicsi.

Afrika tájai
Keresd meg a 110. ábra segítségével Afrika domborzati térképén a kontinens nagytájait!
A Szahara a Föld legnagyobb sivataga.
Széles sávban húzódik az Atlanti-óceántól
a Vörös-tengerig.
Területe: 7 millió km2
Ny–K-i irányú kiterjedése: 2000 km

112. ábra. A Szahara végtelen homoksivataga
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Területe állandóan növekszik. Déli határa évente átlagosan egy kilométerrel nyomul előre.

A Szahara kiterjedt táblás vidék, több
nagyobb széttöredezett röghegységgel.
Ezen a tájon a legfontosabb felszínformáló erő a hőingás és a szél.
Miért ez a két földrajzi erő formálja
elsősorban a Szahara felszínét?

113. ábra. Ez a széttöredezett röghegység,
az Ahaggar-hegység a Szaharában található

114. ábra. Szudán–Csád-medence

A Szaharától délre Szudán terül el. Röghegységek, folyóvölgyek és tómedencék tagolják. Keleti részén folyik keresztül a Föld
leghosszabb folyója, a Nílus.
Itt található a változó területű Csád-tó,
melynek mérete a csapadék mennyiségétől
függ.

Az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger partján vannak a földrész legnagyobb kiterjedésű alföldjei.
A Guineai- (ejtsd: gíneai) öböl partvidéke az Atlanti-óceán partján található. Ez a
földrész legsűrűbben lakott része, bányákkal és trópusi ültetvényekkel.
Mekkora a Guineai-partvidék kiterjedése? Mérd meg a tanult módon!
A Kongó-medence tál alakú mélyedés a kontinens közepén.
Figyeld meg Afrika domborzati térképén a
Kongó-medence színezését! Miről árulkodik?
Keresztülszeli az Egyenlítő. Csaknem a felét áthatolhatatlan, buja növényzetű esőerdők borítják. Folyói bővizűek és a medence lépcsős felszíne miatt
zuhatagosak.
Nevét fő folyójáról, a tájat átszelő Kongóról kapta.
Természeti viszonyai miatt ritkán lakott.

115. ábra. Erdőrészlet a Kongó-medencéből
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A Kongó-medencétől keletre, az Indiai-óceán partvonaláig húzódó, változatos felszínű táj a Kelet-afrikai-magasföld.
A magasra emelt rögök között terül el az
Afrikai-árokrendszer erősen vulkanikus
területe. Több ezer méteres vulkáni csúcsok
sorakoznak a térségben.
Az Etióp-magasföld is erősen vulkanikus
terület, több ezer méteres magasságokkal.
116. ábra. Az Ol Doinyo Lengai hatalmas vulkán
Tanzániában
Nézz utána az interneten, miről nevezetes!

A Dél-afrikai-magasföld röghegységekkel szegélyezett, magasan elhelyezkedő
medence.

A kontinens északnyugati részén található az Atlasz, Afrika egyetlen lánchegysége, az
Eurázsiai-hegységrendszer kiinduló tagja.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Vázold fel Afrika felszínének kialakulási folyamatát!
2. Jellemezd a tanult tájakat az alábbi szempontok alapján!
• Hol található?
• Mikor és hogyan alakult ki?
• Mi jellemzi a felszínét?
3. Mutasd meg a tanult tájakat a térképen!

117. ábra. Az Etióp-magasföld a Kék-Nílus forrásvidékén
Nézz utána az interneten, miről nevezetes!
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A forró övezet kontinense
az éghajlati övezetek kialakulása, jellemzőik; légnyomás; a levegő felmelegedése;
csapadékképződés; a domborzat éghajlat-módosító hatása; az Alpok növényövei

A legforróbb földrész
Ráktérítő

• Olvasd le a térképről, mely nevezetes szélességi körök húzódnak át Afrika területén!
• Mely éghajlati övezetekhez tartozik a földrész?
• Elevenítsd fel, amit korábban a forró övezetről tanultunk!

Egyenlítő

északi mérsékelt övezet

forró övezet

Afrika legnagyobb része a Rák- és a Baktérítő közötti területen található, így a földrész mintegy Baktérítő
90%-a a forró övezet része.
déli mérsékelt övezet
Az Egyenlítő szinte középen szeli ketté. A napsu118. ábra. Éghajlati övezetek Afrikában
garak ebben a sávban érik a legnagyobb szögben a
felszínt.
A kontinens legészakabbi és legdélebbi része nyúlik csak át a mérsékelt övezetbe.

A trópusok szélrendszere
Elevenítsd fel, amit a levegő felmelegedéséről a csapadékképződésről, valamint a
szél keletkezéséről tanultunk!
Az Egyenlítő mentén egész évben nagyon
meleg van, ezért itt állandóan alacsony légnyomás a jellemző. Csaknem mindennap
bőséges csapadék öntözi a környékét.
A magasba emelkedő, már lehűlt légtömeg az Egyenlítő fölött észak–déli irányba
szétáramlik, majd kb. a 30. szélességi kör
környékén visszatér a felszín közelébe. Mivel
itt már lehűlt légtömegről beszélünk, ebben
a térségben magas nyomású övezet alakul ki.

passzátszél
M
É Ráktérítő

A
Egyenlítő

passzátszél
M
Baktérítő D

119. ábra. A passzátszél kialakulása

A Föld felszínén a levegő a magas nyomású hely felől az alacsony nyomású irányába
áramlik. Ezért van az, hogy a térítőkörök felől az Egyenlítő mentén felszálló meleg légtömegek helyére áramlik.
Kövesd végig a 119. ábrán a légtömegek mozgását!
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A különböző mértékű felmelegedésből
adódó eltérő légnyomás következtében
a térítők és az Egyenlítő között a felszín
közelében állandó légáramlás jön létre.
Ezt a szelet, ami csak a trópusi övezetre
jellemző, passzátszélnek nevezzük.

Ráktérítő

A passzátszél (jelentése: ’utazó szél’) állandóan fúj. A nagy földrajzi felfedezések
korában ez juttatta el a felfedezőket Amerikába. Innen származik az elnevezése is.
Keleti irányú szél, melyet a Föld forgása eltérít. Így az északi félgömbön északkelet, a déli félgömbön délkelet felől fúj.

Egyenlítő

Baktérítő

120. ábra. A passzátszél iránya

Figyeld meg az ábrán a szél irányát!

Az Egyenlítő mentén, ott, ahol a felmelegedett levegő feláramlik, egy szélcsendes sáv alakul ki. Itt
annyira lassú a levegő mozgása, hogy a fák levelei akár hetekig sem mozdulnak meg. Ezt a zónát igyekeztek elkerülni a vitorlások, mert előfordult, hogy néhány hétig is egy helyben vesztegeltek.

A trópusi övezet folyamatos légmozgását passzátszélrendszernek nevezzük.

A földrajzi övezetesség
A Földön az éghajlat, a természetes növénytakaró, az állatvilág, a talaj és a külső erők
által létrehozott felszínformák szoros kapcsolatban vannak egymással, és övezetes elrendeződést mutatnak. Ezt földrajzi övezetességnek nevezzük. A földrajzi övezetek
megközelítően egybeesnek az éghajlati övezetekkel.
állatvilág
természetes növényzet

talaj

éghajlat

földrajzi erők által
létrehozott felszínformák
121. ábra. A földrajzi övezetesség elemeinek összefüggései
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A földrajzi övezeteken belül kisebb egységeket, öveket különböztetünk meg, ezeken
belül pedig területeket és vidékeket.
A Föld minden élőlényének más-más hőmérsékleti és csapadékigényei vannak. Így a
természetes növénytakaró és a vele szoros kapcsolatban álló állatvilág elterjedése elsősorban az éghajlattól függ. Még az ember letelepedését is döntően befolyásolja. Mi sem
szívesen élünk szélsőséges éghajlati viszonyok között.
A földrajzi erőknek fontos szerepük van
a földfelszín alakulásában. Azt, hogy ezek
közül az erők közül elsősorban melyiknek
jut nagyobb szerep a felszíni formakincs
alakításában, szintén az éghajlat határozza
meg. Azt pedig, hogy milyen lesz a kialakuló talaj típusa és minősége, a kőzettörmelék
és a természetes növénytakaró milyensége
befolyásolja. Ezek is jórészt az éghajlatra
vezethetők vissza.
Kimondhatjuk tehát, hogy a földrajzi
övezetesség kialakulásában meghatározó
szerepe van az éghajlatnak.

122. ábra. A talaj típusát is befolyásolja az éghajlat

A passzátszélrendszer hatására a trópusi övezetben három öv alakult ki. Az Egyenlítő
mentén az egyenlítői, a térítők mentén a térítői, a kettő között pedig az átmeneti öv
található.
A mérsékelt övezeten belül Afrika északi és déli tengerparti sávjában a meleg mérsékelt öv húzódik.
Tanulmányozd a földrajzi övezetesség rendszerét a Függelék I. térképén!
123. ábra. Az élőlények elterjedése elsősorban az éghajlattól függ
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Övezetesség a magashegységekben
Elevenítsd fel, amit a domborzat éghajlat-módosító hatásáról és az Alpok magassággal övezetes természetes növénytakarójáról tanultunk!
A magassággal változik a hőmérséklet és a csapadék mennyisége. Ehhez a magassággal
változó éghajlathoz alkalmazkodik a természetes növénytakaró és a talaj is.
Már megfigyeltük az Alpoknál, hogy a magashegységekben a függőleges övezetesség
a jellemző. Szép példája ennek Afrikában a Kilimandzsáró-csoport, ahol a hegylábi területek buja növényzetétől fokozatosan jutunk el az örök hóval fedett csúcsokig.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.

Mi a forró övezet kialakulásának az alapja?
Mondd el a passzátszél kialakulásának folyamatát!
Jellemezd a passzátszelet!
Miért beszélhetünk a passzát esetében szélrendszerről?
Melyek a földrajzi övezetesség elemei? Vázold fel a közöttük lévő
összefüggéseket!
6. Jellemezd a Kilimandzsáró-csoport függőleges övezetességét!
124. ábra. A Kilimandzsáró olyan magas, hogy az Egyenlítő mentén is megmarad a hósapkája
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Földrajzi övezetesség a legforróbb kontinensen
földrajzi övezetesség; az éghajlati övezetek jellemzői; a forró övezet élővilága; Afrika tájai
hőingás

Az esőerdők vidéke: az egyenlítői öv
• Olvasd le a 126. ábra éghajlati diagramjáról
az egyenlítői éghajlat jellemző adatait!
• Figyeld meg a hőingás és a csapadék értékeit!

Térítői öv - trópusi sivatagi éghajlat
Tessalit: é. sz. 20˚; k. h. 1˚
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Az Egyenlítő mentén kialakuló egyenlítői éghajlaton csak egy évszak jellemző, az egész éven át tartó
nyár. A csaknem mindennap lezúduló esők miatt
elviselhetetlenül párás, fülledt az idő.
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Térítői öv - szavannaéghajlat
Zinder: é. sz. 14˚; k. h. 9˚

[°C]
35

Elevenítsd fel, amit biológiaórán az esőerdőkről tanultál!
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Egyenlítői öv - egyenlítői éghajlat
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csapadék

Kisangani: é. sz. 1˚; ny. h. 26˚
Az időjárás kedvez a buja növényzet kialakulásának. Áthatolhatatlan őserdők, úgynevezett esőerdők nőnek mindenfelé, melyek növény- és állatvilága nagyon gazdag.
Az esőerdőkben több értékes fafélével találkozhatunk, például az ébenfával,* a szantálfával* vagy a
mahagónival.* A fákat kúszónövények, liánok fon126. ábra. A forró övezet éghajlatai Afrikában
ják át. A sűrű növényzeten csak bozótvágóval lehet
áthatolni. Színpompás madár- és gazdag rovarvilág
jellemzi. A számtalan állatfaj közül említést érdemelnek az emberszabású majmok, például a csimpánzok és a gorillák.
Az esőerdők talaja humuszban szegény, melynek szervesanyag-tartalma a bőséges
csapadék következtében gyorsan kilúgozódik.
A sok és egyenletes eloszlású csapadék miatt az Egyenlítő környéki folyók bővizűek és
egyenletes vízjárásúak, mint például a Kongó.
Az egyenlítői övhöz tartozik a Guineai-öböl partvidéke és a Kongó-medence nagy része.
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127. ábra. Egy nap az Egyenlítő mentén
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Ahol állandó szárazság uralkodik: a térítői öv
Olvasd le a 126. ábra éghajlati diagramjáról a térítői övben jellemző trópusi sivatagi
éghajlat adatait!
A térítők mentén található a térítői öv, mely a trópusi sivatagi éghajlat területe. Az itt
élőknek nagyon sok időjárási nehézséggel kell megküzdeniük. Állandóan perzsel a nap,
rekkenő a hőség. Felhőknek nyoma sincs, nagy a szárazság.
Mindez annak köszönhető, hogy a térítői öv éghajlatát a passzát leszálló ága határozza meg, így igen kevés a csapadék. Vannak olyan területek, ahol évek telnek el eső nélkül.
Két évszak alakult ki: egy száraz, forró és egy száraz, meleg. Nagy a napi hőingás. Nappal 40-50 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mérnek, éjjel viszont fagy is előfordul.

128. ábra. A Szaharában élő beduinok
az öltözékükkel védekeznek
a mostoha sivatagi körülmények ellen

129. ábra. Ebben a marokkói
oázisban datolyát és zöldségféléket
is termesztenek

A térítői öv élővilága a szárazsághoz alkalmazkodott. Nem alakult ki összefüggő növénytakaró. Gazdagabb növényzettel csak az oázisokban találkozhatunk, ahol rendelkezésre áll a szükséges vízmennyiség.
A csapadék és a növényzet hiányában – az oázisok kivételével – talaj nem képződik.
Leginkább homoksivatagokkal találkozunk, de jellemzi az agyag-, kő- vagy kavicssivatag is. Mindegyik közös jellemzője a szárazság. Vízfolyásai, ha vannak, időszakosak.

130. ábra. Agyagsivatag
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131. ábra. Homoksivatag

132. ábra. Kavicssivatag

125. ábra. Árvízveszélyt jelző tábla a sivatagban

A sivatagokban is előfordulhat hirtelen lezúduló
eső, igaz, csak nagyon ritkán. Ilyenkor viszont
megtelik az időszakos vízfolyás medre, és kiönt.
Ez a magyarázata annak, hogy ilyen, árvízveszélyre figyelmeztető táblával találkozhat a csodálkozó turista egy-egy olyan kiszáradt folyómedernél, amelyik mellett út vezet. Ez az árvíz,
a nálunk megszokottól eltérően, amilyen gyorsan
jött, olyan gyorsan el is tűnik a száraz felszín alatt.
2001 januárjában a Dakar-ralin kiszáradt folyómeder helyett árvíz fogadta a versenyzőket.

Vízfolyásai a gyér csapadék miatt nem jutnak el a tengerekig. Az ilyen vidékeket lefolyástalan területnek nevezzük. Afrika területének közel a harmada ilyen.
Ebben az övben található északon a Szahara, délen pedig a Kalahári-medence.
A fő felszínformáló erő a hőmérséklet ingadozása és a szél.

Ahol nyáron esik az eső: az átmeneti öv
Hasonlítsd össze a 126. ábra éghajlati diagramjai alapján, hogyan változik a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása az átmeneti öv egyes területein!
Az egyenlítői övtől északra és délre az átmeneti öv alakult ki. Ez a szavannaéghajlat
területe, amely átmenetet képez az egyenlítői és a trópusi sivatagi éghajlat között.
Két évszak jellemzi: egy csapadékos és egy száraz. A fülledt, nagyon meleg, csapadékos nyár az egyenlítői éghajlathoz hasonló. A meleg, száraz évszak a trópusi sivatagi
éghajlat jellemzőinek felel meg.
Milyen légmozgás érvényesül a csapadékos évszakban, és milyen a száraz évszakban?
Minél közelebb vagyunk az Egyenlítőhöz, annál hosszabb a csapadékos évszak – 9–10 hónap – és annál több a csapadék. A sivatagok felé haladva fokozatosan
2-3 hónapra csökken.
A csapadék mennyiségének megfelelően
változik a növényzet és a talaj. Az esőerdőket az erdős-ligetes szavanna váltja fel,
melyet a csapadék csökkenésével a cserjés,
majd a füves szavanna követ.

133. ábra. A szavannák jellegzetes fái az akáciák
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A szavannák jellemző fái az ernyőszerű
lombkoronát viselő akácia és a majomkenyérfa. A nedvesebb területek növénye a
magas elefántfű. A száraz évszak forrósága
és a vízhiány következtében a fák lehullatják lombjukat, a fű kiszárad, ilyenkor elég
egy kis szikra, és máris lángra lobban a szavanna.

134. ábra. A száraz évszakban a szavannákon kiég a fű

Ez a vidék a nagy növényevők – az elefánt, a zsiráf, a zebra – paradicsoma.
A csapadék egyenetlen eloszlása miatt a
folyók vízjárása ingadozó. Szudánra, a Kelet-afrikai-magasföldre és a Kongó-medence peremvidékeire jellemző.

Átmenet a trópusi és a mérsékelt övezet között
A Földközi-tenger mentén és a kontinens déli tengerparti sávján a meleg mérsékelt öv
húzódik. Ez a mediterrán éghajlat területe. Négy évszak alakult ki. A forró, száraz nyár
alatt a térítők menti leszálló légáramlatok érvényesülnek. Az enyhe csapadékos telet a
mérsékelt övezetre jellemző nyugati szeleknek köszönheti, melyek az óceán felől páradús
légtömeget szállítanak.
Algír: é. sz. 37˚; k. h. 3˚
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Figyeld meg az éghajlati diagramon,
hogyan alakul a csapadék és a hőmérséklet a mediterrán éghajlat területén!
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Ezt az övezetet keménylombú erdők jellemzik. A növényeket bőrszerű levélzetük
védi meg a kiszáradástól.

135. ábra. Meleg mérsékelt öv
– a mediterrán éghajlat diagramja

Ellenőrizd tudásodat!

1. Milyen földrajzi övek alakultak ki a trópusi övezeten belül? Miért?
2. Hogyan alakulnak az éghajlat elemei a trópusi övezet éghajlatain
belül az Egyenlítőtől a térítők felé haladva?
3. Mi jellemzi a mediterrán éghajlatot? Miért alakult ki?
4. Mutasd meg a térképen, mely tájakon alakultak ki a tanult éghajlatok!
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A titokzatos földrész megismerése dióhéjban
Az európaiak megjelenése előtt
Afrika területén sok helyen megtalálták a mai ember elődjének a maradványait. Jelenlegi ismereteink szerint az első ősemberek mintegy kétmillió
évvel ezelőtt Afrikában éltek.
Kelet-Afrikában, Tanzánia északi részén, a Viktória-tó közelében található Olduvai-hasadékban
leltek rá a leletekre. Ez a szakadékszerű, helyenként 90 méter mély völgy őrizte meg az ősemberi
csontokat és a hozzájuk köthető kőeszközöket.
136. ábra. Az Olduvai-hasadék mintegy
50 kilométer hosszú. A Nagy-hasadékvölgy része

Mivel az itt talált ősember fogai majdnem kétszer akkorák voltak, mint a mai embereké, „diótörő”-nek nevezték el.

137. ábra. Sziklafestmény a Szahara vidékéről –
1933-ban talált rá Almásy László magyar kutató

A földrész északi részén – főként a Földközi-tenger partvidékén – már az ókorban gazdag
kultúrák léteztek. Az elsők mintegy öt-hétezer
évvel ezelőtt alakultak ki, majd itt virágzott az
Egyiptomi Birodalom. A föníciaiak városállamai is
idetelepültek, de a rómaiak is ezeket a területeket
hódították meg.
A sivatag miatt viszont hosszú-hosszú évszázadokig nem merészkedtek a földrész belsejébe, csak
a tengerpart menti vidékeket foglalták el.

138. ábra. Leptis Magna – föníciai település.
A fenséges elnevezés nagyon találó, hiszen az ókor egyik legvirágzóbb városa volt
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Rabszolga-kereskedelem

139. ábra. A rabszolgának elhurcolt négerekre
szomorú sors várt (korabeli metszet)

Mielőtt az európaiak megjelentek, magas műveltségű kultúrák virágoztak a kontinens belsejében. A rabszolga-kereskedelem és az újkori gyarmati hódítások pótolhatatlan veszteséget okoztak Afrika ősi civilizációinak.
Amikor az angol nemesek nagy tömegben telepedtek
le az Újvilágban, az ültetvényeik megművelésére nem volt
elég munkaerő. Amerikában jól fizetett árucikk lett a néger
rabszolga. Ennek köszönhetően virágzásnak indult a rabszolga-kereskedelem.
A 17–18. században tömegesen szállították át a rabszolgákat az óceán túlsó partjára. Egy évszázad alatt több millió embert hurcoltak el a Guineai-partvidékről – mintegy
harmaduk sosem érkezett meg Amerikába.
Embertelen körülmények között, állati sorban tartották
és dolgoztatták a rabszolgákat.
Egyre több haladó gondolkodású politikus szólalt fel a
rabszolga-kereskedelem ellen – köztük volt a híres utazó,
David Livingstone (ejtsd: dévid livingszton; 1813–1873) is.
Az angol gyarmatokon 1838-tól, a franciákon pedig 1848tól szűnt meg a rabszolga-kereskedelem.

Afrika felfedezése
Afrika alaposabb megismerésére csak a 19. században kerülhetett
sor, főként a földrész belsejének feltérképezése váratott magára sokáig.
Az idevetődött utazókat hosszú időn keresztül a mostoha természeti körülmények csakhamar visszafordulásra kényszerítették.
Afrika belső területeinek feltárásában a legnagyobb érdeme a skót származású David Livingstone-nak volt. Misszionárius orvosként több mint
30 évet töltött a feketék között. Átutazta Dél-Afrikát – óceántól óceánig –
a cecelégytől hemzsegő őserdőkön és mocsarakon keresztül. Ő fedezte fel
a helybéliek által „Mennydörgő füst” néven emlegetett Zambézi-vízesést.
Az 1800 méter széles és 120 méter magasságból alázúduló víztömeget az
angol királynőről Viktória-vízesésnek nevezte el.
Kutatta a Tanganyika-tó vidékét is. 1873-ban vérhasban halt meg. Az
ország nagyjai között helyezték végső nyugalomra a Westminster-apátság templomában.
141. ábra. A „Mennydörgő füst”
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140. ábra. David Livingstone

Henry Morton Stanley (ejtsd: henri morton sztenli; 1841–1904) angol származású amerikai felfedező
korának egyik legsikeresebb Afrika-kutatója volt. A már elveszettnek hitt Livingstone felkutatására érkezett a kontinensre, azonban rabul ejtette a rejtélyes földrész, és megszállott Afrika-utazó lett. Ő kutatta
fel a Ruwenzori-vulkánt, a Viktória-tavat, a Nílus forrásvidékét, a Kongó hatalmas vízrendszerét.

Magyarok a „fekete kontinensen”
Számtalan magyar utazó és vadász beszámolójában olvashatunk afrikai felfedezéseikről, élményeikről.

142. ábra. Benyovszky
Móric
emlékiratainak címoldala

144. ábra.
Teleki Sámuel gróf

Benyovszky Móric Ágost gróf (1741–
1786) volt az első magyar, aki hosszabb időt
töltött Afrikában. Nem tudományos kutatóként érkezett Madagaszkárra, hanem azzal a
francia megbízással, hogy ott gyarmati telepeket létesítsen. Őt azonban a felvilágosodás
korának haladó eszméi vezérelték. A malgas*
őslakossághoz pártolt, akik királyukká választották. A franciák elleni küzdelemben esett el.
Magyar László (1818–1864) tragikus
sorsú, elszánt kutató volt. Minden itthoni
anyagi segítség nélkül tett utazásokat Afrika
belső területein. Az ottani népek voltak segítségére. Feleségül is vette az egyik fejedelem
lányát. A Kongó és a Zambézi vízválasztóját,
valamint forrásvidékét kutatta fel. Utolsó éveit nyomorban tengette, soha nem tért vissza
Magyarországra.

143. ábra. A Magyar-vízesés
Angolában

Teleki Sámuel (1845–1916) nevét őrzi egy vulkán Afrika térképén. Róla
nevezték el a Teleki-vulkánt (646 méter), amelyet ő talált meg, és elsőként
említett híradásaiban. Ő fedezte fel a Rudolf-tavat is, melyet a trónörökösről nevezett el. 1975-ben változtatták meg a tó nevét, a partján élő népről a
Turkana-tó nevet kapta.

A földrajztudósokon kívül említést érdemel a néprajzkutató Torday Emil (1875–1931). A Kongó és a
kelet-afrikai tavak vidékét tanulmányozta. Nyolc afrikai nyelven beszélt. Gazdag néprajzi gyűjteménye a
British Museumban található. A gazdag gyűjteményből részesült a Magyar Nemzeti Múzeum is.
Neves vadászok és gyűjtők, köztük Kittenberger Kálmán, Dénes István, Széchenyi Zsigmond és
Szunyoghy János gyűjtései számottevők, ma is megtekinthetők a Nemzeti Múzeumban.
Budapest közelében, Érden található a Magyar Földrajzi Múzeum, ahol gazdag gyűjteményt láthatunk a magyar utazókról. Ha arra jársz, feltétlenül látogasd meg!
Keresd meg az olvasmányban szereplő földrajzi helyeket az atlasz keresőhálózata segítségével!

Érdemes elolvasnod Széchenyi
Zsigmond Csui!... és az Afrikai tábortüzek című műveit!
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A titokzatos kontinens ma
Afrika földrajzi helyzete és tájai

A ritkán lakott kontinens, rohamosan növekvő népességgel
Olvasd le a 145. ábráról, hogyan változott a földrész népessége az 1700-as évektől
napjainkig!
Afrika népessége az elmúlt évtizedekben robbanászerűen növekedett.
A lakosság közel fele 15 éven
aluli, és csak 3%-a éri meg a 65
éves kort.
A születéskor várható élettartam 48-ról 54 évre nőtt. Viszont
vannak olyan országok, mint például Mozambik, ahol az átlagéletkor alig haladja meg a 40 évet.
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145. ábra. Afrika népességének alakulása

2012

[év]

Nézz utána az interneten,
hogyan alakul a születéskor várható élettartam más
földrészeken és hazánkban!

A csecsemőhalandóság közel harmadára csökkent. Az afrikai nők átlagosan 6-7 gyermeket szülnek.
Óriási küzdelmet folytatnak a járványok visszaszorításáért.
Olvasd le az atlasz A Föld népsűrűsége című térképéről, melyek Afrika legsűrűbben
és legritkábban lakott részei! Mondd el a tanultak alapján, mi az oka a népsűrűség
egyenetlen eloszlásának!
Afrika ritkán lakott földrész. A népesség egyenetlenül oszlik el a területén. Legtöbben a mediterrán partvidékeken, a termékeny tájakon és a fejlettebb iparú vidékeken telepedtek le. A sivatagokban és az esőerdőkben csekély számban az őslakosság él.

82

Afrika

k
európaia
arabok

A „fehér” és „fekete” afrikaiak
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Figyeld meg a 146. ábrán, milyen népcsoportok találhatók Afrika különböző részein!
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Észak-Afrikában európai típusú, fehér
bőrű emberek, többségében arabok élnek.
Fehér-Afrika
A Szaharától délre fekete afrikaiakkal
busmanok
Fekete-Afrika
–
többségében szudáni és bantu népekA mohamedán
kel
– találkozunk. A fekete bőrű lakosság
vallás déli határa
k
európaia
nagyrészt törzsekben él. Az egyes törzsek
más-más nyelvet beszélnek, és mások a
146. ábra. Különböző népcsoportok elhelyezkedése
Afrika területén
szokásaik. Az afrikai nyelvek száma mintegy nyolcszáz.
Több millió bevándorló is letelepedett a kontinensen. A mérsékeltebb klímájú területeken
szép számmal találkozhatunk európaiakkal, az Indiai-óceán partvidékén pedig ázsiaiakkal.

A gyarmatosítás és következményei
A 19. század elején az iparosítás gyors fejlődése egyre több
nyersanyagot igényelt. Az európai nagyhatalmak egymással
versenyezve fokozatosan hódították meg Afrikát. Megfosztották az őslakosságot az önállóságától. 1900-ban már a földrész több mint 90%-a gyarmattá vált. Anglia és Franciaország
volt a két leghatalmasabb gyarmatosító, de jelentős birtokokat szerzett Belgium, Portugália, Spanyolország és Olaszország is. A II. világháború után sorra lángoltak fel a népi felszabadító mozgalmak, amelyeket az ENSZ is támogatott.

Nagy-Britannia
Franciaország
Németország
Belgium
Portugália
Spanyolország
Olaszország
Független

• Mely országok gyarmatosították Afrika egyes területeit?
• Figyeld meg az ábrán a gyarmati uralom felszámolásának
folyamatát!

Gyarmat

1950

Gyarmat

1914

147. ábra. Az Afrikát gyarmatosító
hatalmak

1956

Gyarmat

1960

148. ábra. A gyarmati uralom felszámolása
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Mára az afrikai országok kivívták függetlenségüket, de gazdasági életük még ma is
nagymértékben függ volt gyarmatosítóiktól. A bányák jelentős része külföldi tulajdonban van. A gyarmati időkben a gazdag
bányakincsvagyon kiaknázására összpontosítottak. A térség országaiba kizárólag feldolgozóipart telepítettek.
Nehezíti a helyzetet, hogy a gyarmatosítás
során az országhatárok meghúzásakor nem
vették figyelembe az egyes népek, nemzetek
közötti választóvonalakat. Ezért az egyes
népcsoportok között a területi viták elren149. ábra. A menekülttáborok nagyon zsúfoltak
dezése miatt polgárháborúk sora tört ki,
melyeknek már milliók estek áldozatul.
Napjainkban is több helyen folynak éles harcok. Emberek milliói kényszerülnek hazájuk elhagyására, a szomszédos országok menekülttáboraiban tengődnek.
Kísérd figyelemmel a híradásokban az afrikai népcsoportok közötti úgynevezett
etnikai villongásokat!

Növekvő városok
A földrész legrégebbi városai – mint például Kairó – az északi tengerparton épültek. A középső területek városait a gyarmatosítók alapították, köztük számtalan nagy kikötővárost.
150. ábra. Kenya fővárosa, Nairobi üzleti negyede
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Évente 5%-kal nő a városi
lakosság aránya. A munka reményében elsősorban a férfiak
özönlenek ide a szegényebb vidékekről. Ennek köszönhető, hogy
nő a nyomornegyedek száma és
nagysága a nagyvárosokban. Az
ideérkezők szemszögéből a városok a gazdagságot képviselik.
Az éhínséggel sújtott területeken a városok határában felállított táborokba kényszerülnek az
emberek. Ezekben a nemzetközi
segélyszervezetek adományaiból
próbálják meg biztosítani a legalapvetőbb ellátást.

151. ábra. A vidékről felköltözött emberek elmaradott
körülmények között, nyomorban élnek

A földrészen sokan élnek nomád körülmények között.

Napjaink problémái
Az afrikai országok függetlenné válásától napjainkig sokat haladtak előre, de még hosszú
ideig súlyos gondokkal kell szembenézniük. A népesség rohamos növekedése a népességrobbanás, a politikai bizonytalanság, az elmaradottság, a törzsi, családi kötelékek
szétszakadása, a vidéket sújtó szegénység, a pusztító éhínség és a járványok, elsősorban az AIDS terjedése, komoly gondot jelentenek. Vannak olyan afrikai országok, ahol a
lakosság több mint harmada fertőzött. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO
szakemberei óriási erőfeszítéseket tesznek a betegség megfékezése érdekében.
Több ország súlyosan eladósodott.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Minek köszönhető a népesség robbanásszerű növekedése?
2. Miért egyenetlen a kontinens népességeloszlása?
3. Milyen következményei vannak a gyarmati időszaknak az országok mai életére?
4. Miért növekszenek a városok?
5. Sorold fel a mai Afrika legsúlyosabb problémáit!

Afrika

85

A faekétől a korszerű ültetvényekig
a mezőgazdaság feltételei; a földrajzi övezetesség jellemzői Afrikában

Elevenítsd fel, amit a mezőgazdaság feltételeiről már tanultunk!
Afrika természeti viszonyai nem teszik lehetővé nagy mezőgazdasági területek kialakítását. A kontinens területének mindössze 6%-át művelik. A lakosság több mint kétharmada a mezőgazdaságból él.
A földrész évezredes öröksége az önellátó gazdálkodás, ahol nem alkalmazzák a korszerű agrotechnikát.* A gyarmati múltból maradt fenn az ültetvényes gazdálkodás. Ennek
köszönhetően egymás mellett élnek a gazdálkodás ősi formái és a modern árutermelés.
Afrikában javarészt a nők dolgoznak a mezőgazdaságban, mivel a férfiak többsége a
nagyvárosokban vállal munkát.

Az önellátó gazdálkodás
Afrikában a lakosság legnagyobb része ma is önellátó gazdálkodásból él. Ez a gazdálkodási forma magában foglalja a vadászó-halászó-gyűjtögető életmódot, a nomád pásztorkodást, az irtásos-égetéses földművelést és a legkezdetlegesebb letelepedett földművelést.
Ma már csak kisebb helyre korlátozódnak a vadászó-halászó-gyűjtögető életmódot
folytató népcsoportok. Vannak törzsek, mint például a Kongó-medence őserdeiben élő
pigmeusok és a dél-afrikai busmanok, akik évezredek óta ezt az életformát követik.
A nomád pásztorkodás Afrika-szerte elterjedt
életforma. A gyér vidékeken vándorolva legeltetik
állataikat: kecskéket, juhokat, tevéket és marhákat.
Így élnek például a Szaharában a tuaregek.

152. ábra. A pigmeusok vadászó-halászógyűjtögető életmódot folytatnak
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153. ábra. A tuaregek nomád pásztorkodással
tengetik életüket

Az utóbbi évtizedekben az éghajlati változások, a hatalmas aszályok veszélyeztetik a nomád életforma fennmaradását. Az aszály és a túllegeltetés következtében elsivatagosodó
tájon tömegesen pusztulnak el az állatok.
Afrika nagy részén a hagyományos mezőgazdaság a jellemző. Csak élelmiszernövényeket – maniókát,* jamgyökeret,* kölest, kukoricát, néhány zöldség- és gyümölcsfélét
– termelnek saját ellátásra.

154. ábra. Hatalmas erdőségek semmisülnek
meg az irtásos-égetéses földművelés során

A trópusi Afrikában még ma is
jelentős az irtásos-égetéses földművelés. Nem ismerik a tápanyagutánpótlást. Ha kimerül a gyér termőképességű talaj, a természetes
növényzet felégetésével nyernek
újabbnál újabb területeket a földművelés számára. Leginkább kézi
erővel és nagyon kezdetleges eszközökkel, például faekével művelik a földeket. Éppen ezért nevezik
ezt a termelési módot kapás földművelésnek. Az így művelt területeken a termésátlagok nagyon
alacsonyak, csak a minimális táplálékmennyiség biztosított a családok számára.
Milyen környezeti következményei vannak az irtásos-égetéses földművelésnek?

155. ábra. Kapás földművelés Zimbabwéban –
a földeken főleg az asszonyok dolgoznak, a férfiak
bérmunkát keresnek a városokban

Az irtásos-égetéses földművelés során hatalmas
erdőket égetnek fel a Kilimandzsáró lejtőin is, ahol
óriási területek váltak kopárrá. Már tudod, hogy az
erdők léte elengedhetetlen feltétele a csapadékképződésnek. Így a Kilimandzsáró környékén is
kevesebb lesz a csapadék,
ami felerősíti az általános
felmelegedés hatását.
A hagyományos afrikai
mezőgazdasági tevékenység nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a Kilimandzsáró hósapkája erősen
megfogyatkozott.
Egyes kutatók úgy vélik, 2015 és 2020 között
teljesen el is tűnik.

156. ábra. 1993 februárjában

157. ábra. 2000 februárjában

Figyeld meg a hét év különbséggel készült két felvételt!
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158. ábra. Saját ellátásra termelő gazdaság

Néhány volt gyarmaton felosztották a
lakosság között az európaiak egykori ültetvényeit. Itt a földjük egy részén a szükséges
élelmiszereket termelik meg, a fennmaradó
területeken pedig olyan növényeket ültetnek, amelyeket jó pénzért tovább tudnak
adni, például kávét, kakaót.
Alkalmazzák a talajváltó gazdálkodást
is. Néhány évig termelnek egy területen,
ezt követően kb. 2-3 évig ugaron hagyják.
Ez az idő elegendő ahhoz, hogy a talaj valamelyest erőre kapjon.

Az ültetvények korszerű mezőgazdasága
Az afrikai ültetvények jelentős részét még
a gyarmatosítás időszakában hozták létre.
Ezek a gazdaságok ma is elég nagy arányban külföldi tulajdonban vannak.
Az ültetvényeken mindig csak egy-két féle
növényt termesztenek, olyanokat, amelyeket
jó áron lehet értékesíteni a világpiacon.
Ügyelnek az áruk minőségére. Ehhez
korszerű szaporítóanyagra, növényvédelemre és tápanyag-utánpótlásra van szükség. A hatalmas területeket modern gépekkel művelik.

159. ábra. Teaültetvény Ugandában – az ültetvényeken már korszerű nagyüzemi gazdálkodás folyik

Az éghajlatnak megfelelő övezetes mezőgazdaság
Mi határozza meg, hogy egy területen
milyen növények termeszthetők?
Az éghajlatnak megfelelően Afrikában
övezetesség jellemzi a mezőgazdaságot is.
Induljunk el az Egyenlítő vidékétől, és
kövessük végig ezt az övezetességet!

160. ábra. A kakaófa egész évben hozza a termését
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Az egyenlítői övben, elsősorban a Guineai-partvidék ültetvényein kávét, kakaót
és olajpálmát ültetnek.

Elefántcsontpart a világ legnagyobb kakaótermelője, de jelentős „kakaóország”
Ghána is. Az olajpálma terméséből nyert pálmaolaj keresett cikk a világpiacon.
Trópusi gyümölcsöket, banánt és ananászt is termelnek. A jó minőségű termés világpiacra kerül. Az őslakosság mindennapi fogyasztásra kölest, maniókát, kukoricát és
batátát* termel.
Az állattenyésztés a cecelégy miatt nem lehetséges.
Nézz utána, miért!
A szavannák öntözött ültetvényein gyapotot és földimogyorót termesztenek. A lakosság fő tápláléka a köles.
Itt már lehetséges az állattenyésztés. A vándorló, nomád és félnomád törzsek legeltetik kecske- és juhnyájaikat. A gyenge minőségű legelőkön a tekintélyes szarvasmarha-állomány alig ad tejet, éppen csak fedezi a lakosság szükségletét.
A sivatagokban mezőgazdasági termelés csak az oázisok területén lehetséges. Datolyát és zöldségféléket termesztenek. Az itt élők fő állata a teve.
Nézz utána az interneten, hol foglalnak helyet a világranglistán az afrikai országok
a trópusi növények termesztésében!
A Földközi-tenger partvidékén és Dél-Afrika mediterrán tájain citrusféléket – narancsot, citromot –, olajbogyót, fügét, szőlőt és zöldségféléket termesztenek. Errefelé
már a búza a fő gabonanövény.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Sorold fel az önellátó és az ültetvényes gazdálkodás jellemzőit!
Hasonlítsd össze a két termelési mód adta lehetőségeket!
Miért övezetes Afrika mezőgazdasága?
Sorold fel, mely haszonnövények és állatok jellemzőek az egyes
övezetekben!
161. ábra. Marokkói oázis
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A természeti erőforrásokban gazdag kontinens
a gyarmati múlt öröksége; Afrika kialakulása; a magma lehűlésével és üledékes úton keletkező ásványkincsek; energiahordozók; megújuló energiaforrások
Elevenítsd fel, amit a bányakincsekről és a megújuló energiahordozókról tanultunk!
Afrika természeti erőforrásokban gazdag földrész. Mindez a kialakulásának és földrajzi helyzetének köszönhető. Sokféle bányakincset hoznak a felszínre, de egyre inkább
kiaknázzák a megújuló energiaforrásokat is.
Az elmúlt időszakban világviszonylatban megnövekedett az igény a bányakincsek
iránt, így az afrikai országok bányászata is fellendült. Ez ma is javarészt külföldi vállalatok
irányításával történik.

Gazdag érc- és drágakővagyon
Hasonlítsd össze az egyes területek bányakincslelőhelyeit! Az atlasz Afrika domborzata és bányászata térképén dolgozz!
A földrész talapzata ősföld, ahol többféle ércet – platinát, vas-, nikkel- és krómércet –
bányásznak.
Mivel Afrika kialakulása közben erős vulkáni tevékenység volt a jellemző, nagyon
gazdag ércekben. Ez különösen a rögvidékek területére jellemző.
Gyémánttelepei világviszonylatban is híresek.
Bauxitot a Guineai-partvidéken bányásznak.
Nevezd meg a táblázat segítségével, mely afrikai országok találhatók a világ gyémánttermelésének élvonalában!
Ország

162. ábra. Hatalmas gyémántbányagödör
Dél-Afrikában
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millió karát

1.

Kongói Demokratikus
Köztársaság

2.

Oroszország

20,7

3.

Botswana

14,4

4.

Zimbabwe

5.

Kanada

10,451

6.

Angola

7,5

7.

Dél-afrikai Köztársaság

21,524

11

2,83

4. táblázat. A világ vezető gyémánttermelő országai (2012)

A gyémánt szó jelentése: ’törhetetlen’ (az adamasz ógörög
szóból). A természetben előforduló legkeményebb ásvány,
amely egyben a legjelentősebb drágakőnek számít. Rendkívül nagy keménysége miatt nemcsak drágakő, ipari felhasználása is széles körű, például az üvegvágók nélkülözhetetlen
kelléke. A kibányászott gyémánt mintegy 80%-át az ipar
hasznosítja.
Magas széntartalmú anyagokból nagy mélységben (150–
400 km) és nagyon magas hőmérsékleten (900–1300 °C)
képződik. A gyémántokat tartalmazó anyag a vulkánkitörések során kerül a felszínre.
A legnagyobb gyémánt jelenleg az 1905-ben Dél-Afrikában megtalált kőből csiszolt 530,2 karátos Cullinan I, vagy
más néven Afrika nagy csillaga, amely több más gyémánttal
együtt a brit koronaékszereket díszíti.
A karát a drágakövek tömegének megadására használt mértékegység. 1 karát = 0,2 g

163. ábra. Kimberlitbe*
zárt gyémántkristály

Energiahordozók
Afrika déli része nagyon jó minőségű feketeszénben gazdag. A legkiválóbb szénféle,
az antracit lelőhelye. A legnagyobb mennyiséget a Dél-afrikai Köztársaságban hozzák
a felszínre.
Az antracit a legnagyobb fűtőértékű szénféle, melynek széntartalma 92–98%-os (a feketeszéné 80–
90%). Mélyebb rétegekből kell felszínre hozni, így költségesebb a kitermelése, mint a többi szénféleségé.

Az elmúlt évtizedek kutatásai gazdag
szénhidrogénvagyont tártak fel. A Szahara legnagyobb kincse a kőolaj és a földgáz.
Líbia, Algéria és Egyiptom bányászata számottevő. A feltárt artézi kutak nagy segítséget nyújtanak a bányászatban. A Földközi-tenger kikötőiből többnyire finomítás
nélkül, főként Európába szállítják tovább a
nyersolajat. A Guineai-partvidéken is hatalmas lelőhelyekkel találkozunk.
Az uránbányászat Dél-Afrikában jelentős.

164. ábra. Kőolajvezeték Nigériában – ebben az
országban fellendülőben van a petrolkémiai ipar*

Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások alkalmazása nem rombolja a környezetet, összhangban
van a fenntartható fejlődés alapelveivel.
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A természeti adottságok – a domborzati és az éghajlati viszonyok – lehetőséget biztosítanak a vízi erőművek építésére. A bővizű, zuhatagos folyók energiáját több helyen
kiaknázzák. Ebben a Kongói Demokratikus Köztársaság jár az élen, itt található a földrész
vízenergia-készletének 40%-a. A Guineai-partvidéken is több duzzasztómű üzemel. Guineában és Ghánában az alumíniumiparnak szolgáltatnak energiát.
Nézd meg a térképen, melyik folyó erejét használják fel az említett országok!
A Föld leghosszabb folyóján, a Níluson
megépített asszuáni Nagy-gát jelentős
elektromos áramot termel Egyiptom számára.
Egyre több afrikai ország aknázza ki a
napenergiában rejlő lehetőségeket. Hatalmas naperőműveket építenek, de egyszerű
napkollektorokat is alkalmaznak.
Egyre több helyen – elsősorban a vulkanikus területeken – használják a geotermikus energiát* is.

165. ábra. Egyre több helyen gyűjtik össze
a Nap energiáját

166. ábra. Az asszuáni Nagy-gát
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Afrika több országában szerveznek kampányokat a
napenergia népszerűsítésére. Például az algériai kormányzat az elmaradott sivatagi részeken a tevetartásból élő nomádok között 300 összeszerelhető napelemes rendszert osztott szét. Ezzel kívánják megalapozni
a helyi napelemes infrastruktúra megteremtését.
Kelet-Afrika legnagyobb metropolisza,* Nairobi energiaszükségletének negyedét geotermikus energiából
nyerik.

167. ábra. A telekommunikációt
szolgáló napelemek a Líbiai-sivatagban

Fejletlen feldolgozóipar
A lelőhelyek feltárása és a bányászat már a gyarmati időszakban megkezdődött. A kitermelt bányakincseket viszont feldolgozás nélkül szállították el. Legfeljebb ércdúsítókat*
építettek, hogy csak a tiszta nyersanyag kerüljön az anyaországba. Ez rányomja a bélyegét
a mai Afrika gazdasági életének a színvonalára is.
A feldolgozóipar Afrika nagy részén ma is fejletlen. A fejlődéshez tőkére van szükség. Az afrikai országok többsége viszont nagyon szegény
és súlyosan eladósodott, tehát nem jut pénz a fejlesztésekre. Így csak a külföldi befektetőktől lenne
várható a fellendülés. Ezt viszont számtalan tényező befolyásolja. A fejletlen közlekedést rossz minőségű, gyér úthálózat jellemzi. Több olyan térség
is van, ahol állandóak a társadalmi feszültségek.
Sok az írástudatlan, a munkaerő szakképzetlen.
Ezért a külföldi befektetők nem szívesen telepednek
le az afrikai országokban. Mindezek miatt a fejlődés üteme nagyon lassú.
Komoly előrelépésekkel találkozhatunk például a
Dél-afrikai Köztársaságban és Egyiptomban. Ezekben az országokban számtalan olyan beruházás történt, aminek hatására a feldolgozóipar is fejlődött.

168. ábra. Kőolaj-finomító üzem
a Dél-afrikai Köztársaságban

Ellenőrizd tudásodat!

1. Milyen bányakincsek jellemzik az ősföldeket? Miért?
2. Miért gazdag Afrika feketeszénben?
3. Mutasd meg a térképen a legjelentősebb szénhidrogén-lelőhelyeket!
4. Mely megújuló energiaforrások a legjellemzőbbek Afrikában?
5. Indokold meg, miért fejletlen a feldolgozóipar!
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A Nílus ajándéka: Egyiptom
Afrika földrajzi helyzete; Szahara; trópusi sivatagi éghajlat; mediterrán éghajlat;
vízhozam; övezetes mezőgazdaság Afrikában

A tanultak alapján határozd meg Egyiptom földrajzi helyzetét!

Egyiptomi Arab Köztársaság
Fővárosa
Államforma
Hivatalos nyelv
Területe
Népessége
Népsűrűsége
Egy főre jutó GDP

Kairó
köztársaság
arab
1 002 000 km2
85 294 000 fő
85 fő/km2
6600 USD

Egyiptom mostoha természeti körülményekkel rendelkező ország. Területének nagy része a Szaharában található.
Egyiptom földrajzi helyzetéből következtess a népesség területi eloszlására!
A sivatagi éghajlat miatt a lakosság
többsége a Nílus völgyében és torkolatvidékén, valamint a Földközi-tenger mediterrán éghajlatú partvidékén tömörül.
Néhány oázis kivételével a sivatagos területek lakatlanok.
Mohamedán* vallású arabok lakják.
Legjelentősebb városai: Kairó és Alexandria.

169. ábra. Kairó a Nílus két partjára épült

A mediterrán partvidéken
Elevenítsd fel, amit a mediterrán éghajlatról
tanultunk!

170. ábra. A Földközi-tenger menti területeken
találkozunk narancsültetvényekkel
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A mediterrán éghajlat lehetőséget ad arra, hogy
néhány héttel korábban érjenek be a gyümölcsök
– szőlő, narancs, füge, gránátalma – és a zöldségfélék. Kiváló zamatuk miatt keresettek az európai
piacokon.
A Földközi-tenger partvidékét a mediterrán száraz nyarak miatt öntözéses mezőgazdaság jellemzi.
A természeti viszonyoknak köszönhetően népszerű üdülőhelyek találhatók itt.

Élet a sivatagban
A végeláthatatlan sivatag nagy részén a víz hiánya miatt nyoma sincs az életnek. Errefelé nincsenek állandó folyók, csak a Nílus halad rajta keresztül. Időszakos vízfolyásai – a
vádik – csak ritkán telnek meg vízzel.

171. ábra. Tevevásár. A teve nélkülözhetetlen
teherhordó a sivatagban

172. ábra. A megáradt Nílus

Ahol vízhez jutnak, ott felvirágzik az élet. Ilyen helyre települtek az oázisok, melyek
a sivatagi vándorlás során az életet jelentik. Egyik-másik oázis – főként a karavánutak
mentén – jelentős várossá fejlődött. Azokban az oázisokban, amelyeket elkerülnek a forgalmasabb karavánutak, még ma is szinte középkori körülmények között élnek.
A sivatag teherhordó állata a teve.

173. ábra. A Dakhla oázis, a háttérben
datolyaültetvénnyel

174. ábra. Víznyerés a Szaharában

Mondd el a 174. ábra segítségével, hogyan nyerhetnek vizet a Szahara oázisaiban!
Az oázisgazdálkodás alapja a szükséges vízmennyiség, melyet a természetes forrásokból és kutakból nyernek. Öntözőrendszereket építettek ki, amelyeket a zöldség- és datolyaültetvényekhez vezetnek.
Az oázisokban óriási küzdelmet folytatnak a homokkal.
Afrika
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A datolyapálma rendkívül nagy vízigényű, óránként akár 20 liter vizet is képes felszívni. Az arabok mondása szerint: „Szereti, ha a lába a vízben
áll, a feje pedig tűző napsugárban fürdik!”
175. ábra. A datolyapálma termése

A Föld legnagyobb oázisa
Földünk leghosszabb folyója: a Nílus
Az Etióp-magasföldtől a Földközi-tengerig a Nílus 6690 kilométeres utat tesz meg. A forrásvidékén
bőséges – 1000 milliméter feletti – a csapadék, de az utolsó 2000 kilométeren nincs rendszeres vízutánpótlása. Ezeken a helyeken nagymértékű a párolgás, és vizéből hatalmas területeket öntöznek.
Ennek köszönhető, hogy a torkolat felé haladva csökken a vízhozama. Forrásvidékén nyár elején
nagy mennyiségű csapadék hull. Mivel a folyó igen hosszú utat tesz meg, ez a magas víz csak nyár
végére érkezik meg Egyiptom határához.

• Kövesd végig a térképen a Nílus útját!
• Elevenítsd fel, amit történelemórán az ókori, Nílus menti földművelésről tanultál!
A Nílus völgye még ma is Földünk legnagyobb oázisa. Deltája gazdagon megművelt,
negyed Magyarországnyi terület.
Az egyiptomi mezőgazdaság alapja évezredeken át a Nílus nyár végi áradása volt, amely
termékeny iszappal árasztotta el a folyóvölgyet.
Egyiptom mezőgazdasági termelése napjainkban is csaknem teljesen a folyó menti területekről kerül ki.
A növénytermesztésben errefelé két időszakot különíthetünk el. A téli időszak fő terménye a búza, emellett zöldségféléket is termesztenek. Nyáron gyapotot, cukornádat,
rizst és kukoricát aratnak. Itt terem a világ leghosszabb szálú gyapotja. Az öntözés és
az éghajlati viszonyok évente két-háromszori betakarítást is lehetővé tesznek.
A folyót datolyapálmák kísérik.

176. ábra. Növényparcellák
a Nílus mentén
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177. ábra. Rizsföld – még sok helyen kézi és állati
erővel művelik a szántóföldeket

Kartúm és Asszuán között a nagy szintkülönbséget áthidaló zuhatagok miatt a Nílus nem volt folyamatosan hajózható, ezért
építették meg az asszuáni Nagy-gátat, ami
mögött felduzzasztották a Nasszer-tavat.
A tó a víztározó szerepét is betölti. Innen
pótolják a száraz tavaszi és nyári időszakban a folyómeder vízhiányát.
A Nílus vízjárása ennek köszönhetően
egyenletesebbé vált, és megszűntek a rendszeres áradások. A termékeny iszap a víztározóban ragad, így nagy területen mesterségesen kell pótolni a talaj termőerejét.

178. ábra. A Nílus Asszuánnál
Mondd el a kép alapján, mi jellemzi
a város környékének természeti viszonyait!

A megváltozott gazdasági élet
Az elmúlt évtizedek kutatásai gazdag bányakincsvagyont tártak fel. A Szahara legnagyobb
kincse a kőolaj és a földgáz. Egyiptom kitermelése számottevő. A Földközi-tenger kikötőiből főként Európába szállítják tovább a nyersolajat.
Felszínre hoznak foszfátot és vasércet is.
Az ipar vezető ágazata napjainkban is az élelmiszer-, a textil- és a gépipar. Az ásványkincsek exportját egyre inkább kiszorítja a késztermékek (például a gépek) kivitele. Itt
működik a kontinens legnagyobb gyógyszergyára.
Az asszuáni vízi erőmű áramtermelése jelentős.
Miért volt fontos az asszuáni vízi erőmű megépítése?
Jelentős jövedelme származik a Szuezi-csatorna tranzitdíjaiból.*
A térkép segítségével indokold meg, miért volt fontos a csatorna megépítése!

Fontos bevételi forrás a turizmus
A Földközi- és a Vörös-tenger partvidékét
az év minden részében pihenni vágyók milliói keresik fel. Az európaiak kedvelt üdülőhelye lett. Az itt épült üdülőkomplexumok
a szórakozási lehetőségek széles tárházával
várják a turistákat.
Az ókor emlékeit milliók keresik fel. Leghíresebbek a hatalmas ókori építményei,
mint a gízai piramisok, a Szfinx, de sokan
keresik fel például a Királyok völgyét is.

179. ábra. Egyre többen látogatják a Vörös-tenger üdülőparadicsomait a csodálatos búvárélmények reményében
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A Királyok völgye
Már tudod, hogy az emberi kultúra egyik bölcsője a Nílus mentén alakult ki. A folyó jobb partján, „az
élők partján”, már évezredekkel ezelőtt egyre-másra születtek a kisebb-nagyobb városok, mint például
Memphis és Théba. A Nílus bal partján volt a temetkezési hely, „a halottak városa”. A Királyok völgyében a fáraókat temették el.

180. ábra. Luxor, az ókori Théba – vele szemben
található a Királyok völgye

181. ábra. A Királyok völgye a fáraók
temetkezési helye

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.

Elemezd Egyiptom természeti viszonyait!
Jellemezd a Földközi-tenger partvidékének mezőgazdaságát!
Miért jelentősek az oázisok?
Mutasd be az oázisgazdálkodást!
Indokold meg, miért tartják a Nílus-völgyét a Föld legnagyobb
oázisának!
6. Milyen irányba változott Egyiptom gazdasági élete az utóbbi
időszakban?
182. ábra. Egyiptom közismert turistalátványosságai a piramisok és a Szfinx
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A szegénység földjén
Szahara; Szudán; szavannavidék; aszály; irtásos-égetéses földművelés; napjaink problémái Afrikában

Pusztító aszályok és az éhínség
földje: a Száhel
Mint ahogyan az éghajlati jellemzőknél
már láttuk, Afrika kétharmad részén nagyon kevés a csapadék. Az is nehezíti a
helyzetet, hogy rendszertelenül oszlik el.
Sokszor igen hosszú időn keresztül nincs
csapadék, így súlyos aszályok pusztítanak. A talajvíztartalékok leapadnak, kiszáradnak a vízfolyások és a tavak, de az
életet adó kutak is.
A hosszan tartó aszályos időszak különösen az olyan területeken veszélyes, ahol
a családok maguknak termelik meg az élelmiszert. Afrika jelentős részére ez jellemző.
A szárazság sújtotta időszakban emberek
milliói – elsősorban gyerekek és idősek –
gyengülnek le az éhezéstől.
Ilyen terület Észak-Afrikában a Száhel-övezet, ahol évtizedek óta rendszeresen éhínség pusztít. Ez a mintegy 300-500
kilométer széles sáv a Szahara és a szavannavidék között található. (Az övezet elnevezése az arab asz-száhil szóból ered, melynek jelentése: ’perem, szegély’).

Száhel-övezet

185. ábra. A Száhel-övezet elhelyezkedése

183. ábra. Mali – jellegzetes Száhel-beli tájkép
Keresd meg Malit a térképen!

184. ábra. A Száhel-övezetben gyakran
kiszáradnak az életet adó kutak is

A 185. ábra segítségével olvasd le
Afrika térképéről a Száhel-övezet
országait!
Afrika
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Miért lett ilyen száraz vidék a Száhel-övezet?

186. ábra. Nomád pásztorok
tábora Nigerben

187. ábra. A megszaporodott nyájak hatalmas
élelemszükséglete vezetett a túllegeltetéshez

A hetvenes évekig a Száhel száraz, füves terület volt. Csapadék csak nyáron hullott. Az év
háromnegyed részében nagy volt a szárazság. Ilyenkor minden kiégett, de amint megérkezett a kevés nyári eső, ismét kizöldült a táj. A lakosság főként nomád pásztorkodásból
élt. Az 1950-es években ezen a területen is rohamosan emelkedett a lakosság száma.
A megszaporodott családoknak több élelmiszerre volt szükségük, így még több állatot – kecskét, juhot, tevét és marhát – kellett tartaniuk. Ez hamarosan túllegeltetéshez
vezetett a terület nagy részén. A megszaporodott nyájak minden lehetséges növényt lelegeltek. A nomád földműves népek irtásos-égetéses földművelést folytattak. A fákat és a
bokrokat tüzelőként égették el.
Gyakran pusztított sáskajárás is, melynek következtében kopárrá változott a táj.
Növénytakaró híján még nagyobb mértékű lett a felmelegedés, és gyorsabbá vált
az elsivatagosodás.
188. ábra. A vándorsáskák rajai sokszor egész
tájegységeket letarolnak
189. ábra. A kopár tájon gyakran tombolnak hatalmas porviharok
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több élelem

túllegeltetés

kopár táj

sáskajárás

felmelegedés

kiszáradó
természetes vizek
csapadékhiány

szárazság

elapadó talajvíz

vízhiány

ÉHÍNSÉG

növekvő népesség

elsivatagosodás

irtásos-égetéses
gazdálkodás

elapadó kutak

190. ábra. A Száhel-övezet problémáinak gondolattérképe

Amivel az itt élőknek meg kell küzdeniük
A természeti viszonyok mellett számtalan
társadalmi probléma is segíti az éhségövezet kialakulását.
Ezekben az országokban nagy a szegénység. Nincs pénz arra, hogy a száraz
időszakokban külföldről vásároljanak
élelmiszert. Nincsenek vagy nagyon roszsz minőségűek az utak, így a nemzetközi
segélyszállítmányok célba juttatása sokszor szinte lehetetlen feladat. A kilátástalan helyzetben lévő emberek milliói me191. ábra. A Száhel-övezet menekülttáboraiba
nekülnek a városok határában felállított
a világ minden részéből
segélytáborokba, ahol a minimális élelérkeznek élelmiszer-segélyszállítmányok
miszer-szükségletet biztosítják számukra.
Az éhezéstől legyengült szervezet azonban
sokkal fogékonyabb a betegségekre. A táborok lakóit gyakran járványok tizedelik. A gazdasági nehézségek a politikai helyzeten is jól láthatóak, több országban a hadsereg vette
kezébe a hatalmat.
A Száhel-övezet mellett rendszeresen pusztít éhínség Afrika más részein is, mint például Etiópiában, Szomáliában.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol alakult ki a Száhel-övezet?
2. Jellemezd az éhségövezet kialakulásának természeti és társadalmi okait!
3. Mivel kell megküzdeniük az itt élő embereknek?

Afrika
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Ellenőrizd tudásodat!
Amit a világtengerről és Afrikáról tudni kell
Világtenger
• Mi a jelentősége a földi élet szempontjából?
• Mi a gazdasági jelentősége?
• Miért fontos a védelme?
Afrika
• Jellemezd Afrika földrajzi helyzetét!
• Melyek a kontinens fekvéséből adódó kedvező és kedvezőtlen körülmények?
• Hogyan alakultak ki nagytájaik?
• Milyen éghajlati viszonyok alakultak ki az egyes tájakon?
• Keress összefüggést
• Afrika földrajzi helyzete és éghajlata,
• az egyes tájak éghajlata és természetes növénytakarója között!
• Jellemezd Afrika tipikus tájait az alábbi szempontok alapján!
• Milyen életkörülmények között élnek az emberek
– a sivatagokban,
– az oázisokban,
– az éhségövezetben,
– az esőerdőkben,
– a szavannák vidékén,
– a mediterrán tengerpartokon?
• Mely természeti erőforrásokat aknázzák ki, és hogyan?
• Mi jellemző a gazdasági élet színvonalára (mezőgazdaság, bányászat, ipar)?
• Hogyan követi a mezőgazdaság az éghajlati övezetességet?
• Hogyan változtak meg az elmúlt évtizedekben Afrikában az életkörülmények?
• Melyek Afrika legfőbb társadalmi problémái napjainkban?
Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
peremtenger, beltenger, tengeráramlás, tengerjárás, apály, dagály, tölcsértorkolat
tengerszoros, tagolatlan part, tagolt part
árapály-energia, túlhalászás
hasadékvölgy
földrajzi övezetesség, egyenlítői öv, a térítői öv, az átmeneti öv, meleg mérsékelt öv, függőleges övezetesség
passzátszél, passzátszélrendszer, egyenlítői éghajlat, szavannaéghajlat, szavanna, trópusi sivatagi éghajlat,
oázis, időszakos vízfolyás, lefolyástalan terület, mediterrán éghajlat, keménylombú erdők
arabok, busmanok, pigmeusok
túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, menekülttábor
önellátó gazdálkodás, vadászó-halászó-gyűjtögető életmód, nomád pásztorkodás, irtásos-égetéses földművelés, kapás földművelés, talajváltó gazdálkodás, ültetvényes gazdálkodás
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Ausztrália

Óceánia

Területe

7,6 millió km

1,2 millió km2

Népessége

22,263 millió fő
(2013. január 1.)

36,271 millió fő
(2013. január 1.)

Népsűrűsége

3 fő/km2

30 fő/km2

2

Legmagasabb pontja Mount Kosciuszko –
2229 m
Leghosszabb folyója

Murray

Legnagyobb tava

Eyre-tó

A legkisebb földrész: Ausztrália
tagolatlan part; ősföld; táblás vidék; lefolyástalan terület; a forró és a mérsékelt övezet éghajlatai és
természetes növényzete; artézi víz
Ausztrália létezésében már az ókori görögök is hittek. Képzeletbeli körvonalát Ptolemaiosz is berajzolta
a térképeire. A középkorban Terra Australis Incognitának – Ismeretlen Déli Szárazföldnek – nevezték.
Úgy vélekedtek, hogy az északi félgömb nagy szárazulatainak egyensúlyaként kell léteznie egy nagy déli
szárazföldnek. James Cook (ejtsd: dzsémsz kuk) angol hajós hosszú utazásai során, miután feltérképezte az új kontinens körvonalát, megállapította, hogy a hatalmasnak hitt Délföld nem létezik, be kellett
érniük a jóval kisebb Ausztráliával.

Az elszigetelt földrész
Ausztrália a déli és a keleti félgömbön, minden földrésztől távol, az Indiai- és a Csendes-óceán között helyezkedik el.
Partvonala tagolatlan, hosszú szakaszokon
egyhangú, kikötésre alkalmatlan terület. Legnagyobb szigete délkeleten Tasmánia. Legkiterjedtebb tengeröble északon a Carpentaria-öböl, délen pedig a Nagy-Ausztráliai-öböl.

192. ábra. Ausztrália elhelyezkedése a Földön

Figyeld meg Ausztrália térképén, hogy a
Csendes-óceán partvidékének melyik részére települtek a városok! Szerinted miért?

193. ábra. Ausztrália részesedése
a kontinensek területéből

Északkeleti partjain található
a Nagy-korallzátony, mely közel
négy magyarországnyi kiterjedésével, mintegy 2000 km hosszúságban, 30–300 km szélességben szinte áthatolhatatlan akadályt jelent a
hajók számára.
194. ábra. A Nagy-korallzátony a világörökség része

104

Ausztrália és Óceánia

Az egyhangúság kontinense
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Ausztrália felszíne meglehetősen egyhangú. A földrész alapja – ugyanúgy, mint Afrikáé – ősföld.
Nyugaton kiterjedt táblás vidék – Nyugat-ausztrál-tábla néven is ismerjük. Egyhangúságát néhány helyen érdekes alakú
szigethegyek* és sziklaalakzatok törik meg.
A földrész belsejében óriási sivatagok
alakultak ki.
Keleten, a Csendes-óceán partján, mintegy falként, egy óidei lepusztult röghegység, a Nagy-Vízválasztó-hegység emelkedik. Ez a kontinens legmagasabb tája.
A táblás vidék és a röghegység között az
Ausztrál-alföld húzódik. Felszínét a hegységből lefutó folyók töltötték fel.
Ausztráliában nincsenek lánchegységek.

Indiai-óceán

g yNa

Elevenítsd fel, amit az ősföldekről és
a táblás vidékekről tanultunk!

195. ábra. Ausztrália nagytájai

Keresd meg a térképen a földrész
legmagasabb pontját!

A legszárazabb kontinens
Mivel Ausztráliát kettészeli a Baktérítő, az
északi része a trópusi, a déli pedig a déli
mérsékelt éghajlati övezetben található.
Az évszakok ellentétesen alakulnak az
északi félgömbhöz képest.
197. ábra. A Nagy-Vízválasztó-hegység
196. ábra. A világörökség részét képező Ayers Rock (ejtsd: éjörsz rok),
a 9 kilométer kerületű sziklakupola a nap minden részében más színben pompázik

Ausztrália és Óceánia
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• Olvasd le az atlaszban Ausztrália éghajlati térképeiről, hogyan változik a csapadék keletről
nyugatra haladva!
• Figyeld meg, hogyan alakulnak a hőmérséklet
értékei a földrész különböző területein!

198. ábra. Termeszvárak
Nézz utána, hogyan épül a termeszvár!

199. ábra. Esőerdő Queenslandben
(ejtsd: kvínszlend)
Keresd meg a térképen, hol található!

Ausztráliát a legszárazabb kontinensként is emlegetik. Jelentős részén a passzátszélrendszer leszálló
ága határozza meg az éghajlatot, ezért nagy területek
tartoznak a térítői övhöz, ahol hatalmas sivatagok alakultak ki. Területének nagyobb részén az évi középhőmérséklet 20–25 °C körül alakul. A csapadék igen kevés, a középső területeken egész évben szinte alig esik.
A legtöbb csapadék a Nagy-Vízválasztó-hegység
és a Csendes-óceán partvidékén hullik. Itt az óceán
felől fújó passzátszél hatására a légtömegek a hegység keleti oldalán felemelkedésre kényszerülnek, ami
bőséges csapadékot eredményez. A földrész belseje felé
egyre kevesebb a csapadék.
A Nagy-Vízválasztó-hegységtől nyugatra először
szavanna, majd trópusi sivatagi az éghajlat.
A mérsékelt övezetben, a délnyugati partvidékeken
mediterrán éghajlat uralkodik. Itt a nyugati szelek az
Indiai-óceán felől télen szállítanak sok csapadékot.

Az időszakos vízfolyások földje
Mivel a földrész igen száraz, nem bővelkedik vízfolyásokban. Említésre érdemes folyója
a Murray (ejtsd: mörré), mely a Nagy-Vízválasztó-hegység csapadékos részéről szállítja a
vizet az alföld felé. A keleti lejtőkről sok bővizű, de rövid folyó fut a Csendes-óceánba.
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A kontinens legnagyobb része lefolyástalan
terület, sok időszakos tómedencével, melyek
vize az éghajlati viszonyok miatt nagyon sós.
Ausztrália felszíne alatt óriási, artézi vizet tároló
medencék vannak. Sok helyütt szélmotorokkal
hajtott szivattyúkkal emelik a felszínre a vizet,
de van, ahol forrásként tör fel. Nagy része azonban sós, így emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Indiai-óceán

Cs

Miről kapta a nevét a Nagy-Vízválasztóhegység?

200. ábra. Artézi medencék a felszín alatt

Az elszigeteltség különös élővilága
A földrész élővilága nagyon sokban különbözik a többi kontinensétől. Bővelkedik az
olyan fajokban, melyek máshol nem találhatók meg. Ez annak köszönhető, hogy Ausztrália már a földtörténet középidejében elkülönült, és nagyon messzire került a többi földrésztől. Ez a nagy távolság megakadályozta az élővilág vándorlását.
Természetes növénytakarója a csapadék menynyiségének megfelelő képet mutat.
Az északi és északkeleti partvidéken, ahol fülledt
meleg van és sok a csapadék, trópusi esőerdők találhatók. Jellegzetes fája az eukaliptusz.
A Csendes-óceán partjain babérerdők díszlenek,
a földrész belseje felé haladva – a csapadék csökkenésével – fás, majd füves szavanna, áthatolhatatlan
tüskés bozót, végül gyér félsivatagi, sivatagi növényzet jellemző. A hosszú, száraz időszakban gyakran pusztítanak gyorsan terjedő, heteken keresztül
tomboló, szinte megfékezhetetlen bozóttüzek.

201. ábra. A száraz területek tüskés bozótját
scrubnak (ejtsd: szkrab) nevezik.
A felvételen jól látható a földrészre jellemző
vörös színű talaj

Jellemző állatai az erszényesek* – például kenguruk
és a koala – és a kloákások,* mint a kacsacsőrű emlős.
Olvasd el a következő oldalon a Különleges
élővilág című szemelvényt!
Ha többet szeretnél tudni erről az „elszigetelt” kontinensről, olvasd el a Kontinensről
kontinensre sorozat Ausztrália és Németh
Géza Föld körüli csavargásaim című kötetét!
202. ábra. Eukaliptuszerdő

Ellenőrizd tudásodat!

1. Jellemezd a kontinens földrajzi helyzetét!
2. Mi jellemzi Ausztrália felszínét?
3. Milyen összefüggés van a kontinens éghajlati adottságai és földrajzi elhelyezkedése között?
4. Minek köszönhető, hogy Ausztrália belseje felé egyre kevesebb a
csapadék?
5. Hogyan változik a terület természetes növényzete? Miért?
6. Minek köszönheti különleges élővilágát?

Ausztrália és Óceánia
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Különleges élővilág

203. ábra. Az eukaliptusz levélzete

204. ábra. A szürke óriáskenguru

205. ábra. A mindig „kótyagos” koala
Nézz utána, mi okozza ezt az állapotot!

Ausztrália jellegzetes fája az eukaliptusz, melynek több mint 500
faját ismerjük. Az egyes fajok alkalmazkodnak a változatos éghajlathoz. A nedvesebb vidékeken hatalmasra nőnek, 100-150 méter
magasak és 10-30 méter törzsátmérőjűek, míg a szárazabb területeken szinte bokorszerűek. Lombkoronájuk nem ad árnyékot, mivel
illóolajat tartalmazó viaszos leveleik élével állnak a Nap felé, csökkentve ezzel a párolgás mértékét. Az ausztrálok „gumifának” is
nevezik, mert megvágott kérgéből gyantás anyag folyik. Fája rendkívül kemény. Az aszfalt elterjedése előtt eukaliptuszkockákkal
burkolták az utakat. Fedezi Ausztrália keményfaszükségletét, de
papírt is gyártanak belőle. Illatos olaja fertőtlenítő hatású. Vannak,
amelyek cserzőanyagot vagy festéket adnak. A koalák tápláléka.
Ausztrália számunkra szokatlan, különleges élővilágnak ad otthont. A legjellegzetesebbek az erszényesek. Itt él például a kenguru
és a koala.
A kenguruk benépesítik az egész földrészt és a környező szigeteket is. A legkisebb fajok nyúl nagyságúak, míg a legnagyobbak
csaknem 2 méter magasak. Legnagyobb testű képviselőjük a vörös
óriáskenguru. A hímek akár a 85 kilót is elérhetik. Tömött, finom
szálú gyapjas szőrzet fedi a testüket.
Az állatvilág talán legnagyobb ínyence a koala. Több száz eukaliptuszféle közül csak néhány faj levelét és fiatal hajtásait hajlandó
elfogyasztani. Ennek is köszönhető, hogy napjainkra nagyon lecsökkent a számuk. A hatalmas erdőirtások időszakában áldozatul
estek a koalák kedvenc fái is, így ezerszám maradtak táplálék nélkül. A gyakori erdőtüzek is óriási áldozatokat követeltek. A 20. század elején kedveltté vált „teddy bear” bundák készítéséhez a bájos
kisállatok millióit mészárolták le (1924-ben mintegy kétmilliót).
Ma már főleg védett rezervátumokban élnek. Tilos vadászni őket.
A madarak, hüllők és az emlősök tulajdonságait egyesítő kloákások közül itt él a hangyászsün és a kacsacsőrű emlős.
Az állattenyésztés nagy veszedelme a dingó, a farkaskutyára emlékeztető ragadozó. A juhnyájak megtizedelése miatt a pásztorok
tömegesen irtották őket, aminek eredményeként számuk vészesen
megcsappant. Ma már a természetvédők nagy harcot vívnak értük.
Az emu, a kazuár és a fekete hattyú a kontinens legjellegzetesebb madarai.

206. ábra. A dingó vadon él
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207. ábra. A kazuár színpompás madár
Figyeld meg a madár erős futólábait!

A kontinensnyi ország: az Ausztrál Államszövetség
Ausztrália földrajzi helyzete, természeti viszonyai

Ausztrál Államszövetség
Fővárosa

Canberra

Államforma

szövetségi
köztársaság

Hivatalos nyelv

angol

Területe

7 682 300 km2

Népessége

22 263 000 fő

Népsűrűsége

3 fő/km2

Egy főre jutó GDP

43 000 USD

Nézz utána, mit jelképez a
zászlója!

208. ábra. Ausztrália címere
Szerinted miért a kenguru és az emu
került az ország címerébe?

Miután Anglia elvesztette értékes tengerentúli gyarmatát
az amerikai függetlenségi háború befejezését követően
(1773), új terület után nézett. Így indult meg Ausztrália
gyarmatosítása. Kezdetben az újonnan birtokba vett kontinensre a veszélyes, hosszú időre elítélt fegyenceket szállították. Az első szállítmány 1788. január 18-án kötött ki
a mai Sydney (ejtsd: szidni) helyén. A foglyok mellett a
hajók vetőmagokat és élő állatokat – juhokat, szarvasmarhákat – is behoztak az új gyarmatra. A 19. században már
szabad emberek is kerestek itt megélhetést. A bevándorlók
kezdetben csak a partvidékeken telepedtek le. Mielőtt az
angolok megvetették lábukat, gyűjtögető, vadászó életmódot folytató őslakosok – az aboriginek – lakták a területet.
Ausztrália hat független brit gyarmatból állt. Ezek később
szövetségi államok lettek: Nyugat-Ausztrália, Északi-terület, Dél-Ausztrália, Queensland, Új-Dél-Wales (ejtsd:
velsz), valamint Victoria.
Ma legnagyobb számban a behurcolt angol rabok és a bevándoroltak leszármazottai élnek Ausztráliában. A világ
minden részéről, legfőképpen Ázsiából érkeztek bevándorlók. A folyamat a mai napig tart. Több mint 50 ezer
magyar is letelepedett itt. Ausztrália 1951-ben nyerte el
függetlenségét.

A legkisebb földrész egyetlen országa az Ausztrál Államszövetség.

Népsűrűsége a kedvezőtlen természeti viszonyok miatt nagyon alacsony. A népesség területi eloszlása igen egyenetlen. Az európai bevándorlók a legkedvezőbb fekvésű délkeleti és
délnyugati országrészeken telepedtek le, a mai
napig ezek a vidékek fejlődnek a leggyorsabb
ütemben.
Ausztrália térképe segítségével és az
eddig tanultak alapján indokold meg a
népsűrűség területi eloszlását!

< 1 fő/km2
< 1–10 fő/km2
< 100–200 fő/km2
209. ábra. Ausztrália népsűrűsége
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A falu mint településforma nem ismert. Az ausztrálok
85%-a városokban, a lakosság
többi része pedig farmokon él.
A farmok magányos települések, ahol egy-egy család gépesített nagyüzemi mezőgazdasági termelést folytat.

210. ábra. Egy jellegzetes queenslandi farm

Bányakincsgazdagság – korszerű nagyipar
Ausztrália bányakincsekben gazdag ország. Fő energiahordozója a feketeszén, melyet a
Nagy-Vízválasztó-hegységben bányásznak.
A kőolajat és földgázt főleg a sekély tengerfenék és a középső területek üledékkel fedett
területei alól hozzák a felszínre.
Urántelepei jelentősek. Számottevő bauxit- és vasérckészletei vannak. Mindkettőből
kivitelre is jut. A Föld legnagyobb vasexportőre. Legjelentősebb felvevőpiaca Kína és Japán.
Jelentős a gyémánt- és aranyvagyona.

211. ábra. Monumentális vasércbánya
Nyugat-Ausztráliában

212. ábra. Port Hedland kikötője vöröslik
a vasérc porától

Minden telepítő tényező adott a nagy
vas- és alumíniumkohászati központok
felépítéséhez.
A kohászatra fejlett gépgyártás épül.
A vegyipar a kikötőkben összpontosul.

213. ábra. Perth – a nyugati partvidék
legfontosabb iparvárosa
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A délkeleti részeken vannak a legjelentősebb ipari városok – Sydney, Melbourne
(ejtsd: melbörn) –, de óriási tempóban fejlődik a nyugati partvidéken Perth (ejtsd:
pörsz).

Az Angliából áttelepített mezőgazdaság
A kedvezőtlen természeti adottságok ellenére magas színvonalon termelő mezőgazdaságot hoztak létre. A farmokon általában egy-két féle növény termesztésére vagy állattenyésztésre szakosodnak. Korszerű gépekkel, körültekintő növényvédelemmel, magas
szintű, jó eredményeket elérő gazdálkodás jellemző.
A vezető szerep az állattenyésztésé. A legnagyobb legelők a szavannákon vannak.
A dúsabb füvű részeken szarvasmarhákat, míg a gyérebb legelőkön juhokat tartanak.
A műszál térhódítása következtében csökken a juhok száma.
A legfontosabb kenyérgabona, a búza főként az alföldön terem. A délnyugati, mediterrán vidékeken citrusféléket és szőlőt, míg az északkeleti, trópusi területeken cukornádat
termesztenek. Az ausztrálok nagyon sokat áldoznak az öntözőrendszerek megépítésére
és a vizek minőségének javítására.

A „repülős nemzet” közlekedése
Következtess Ausztrália térképe alapján az ország közút- és vasúthálózatának sűrűségére!
A belföldi teherszállítás nagy részét speciális kamionokkal a Road Train-nek (ejtsd:
ród trén) nevezett országúti vonatokkal
bonyolítják le.

214. ábra. Az országúti vonatok hatalmas
árumennyiséget vontathatnak

Ausztráliában a nagy távolságok és a természeti viszonyok miatt a légi közlekedésé a
vezető szerep. Az élet minden területén nagy jelentősséggel bír. A kisrepülőgépek mellett
nő a könnyű helikopterek száma.
215. ábra. A Királyi Légi Mentőszolgálat repülőgépe
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Tengerhajózása igen jelentős. Az olcsó vízi közlekedés lehetősége kedvez mind a teher-, mind pedig a személyszállításnak.

A megváltozott külkereskedelem
A gazdasági életben végbemenő változásokat a külkereskedelem is tükrözi. Miután az
Egyesült Királyság 1973-ban csatlakozott az Európai Közösséghez, Ausztrália külkereskedelmi kapcsolatai gyökeresen megváltoztak. Ma már a korábbi anyaország alig néhány
százalékkal részesedik az ország exportjából. A korábbi kereskedőpartner helyett Ázsia
gyorsan iparosodó országai – Kína, Japán, Dél-Korea – nagy mennyiségben vásárolják az
ausztrál gabonát, húst, ásványkincseket és ipari termékeket.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minek köszönhető a nagy bányakincsgazdagság?
Hol találhatók a legjelentősebb bányavidékek?
Mely ipari ágazatok fejlődtek? Miért?
Miért az állattenyésztésé a vezető szerep?
Jellemezd az ország közlekedését!
Hogyan alakultak át az ország külkereskedelmi kapcsolatai? Miért?

216. ábra. A sydney-i Operaház
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A milliónyi sziget világa: Óceánia
az óceán fogalma; Atlanti-óceán; Indiai-óceán; Csendes-óceán; vulkanizmus; a trópusi övezet jellemzői

A szigetvilág földrajzi helyzete
Figyeld meg a térképen a szigetcsoportok elhelyezkedését! Olvasd le az atlaszból
néhánynak a nevét is!

Óceánia több tízezer szigetből álló szigetvilág. A Csendes-óceán nyugati részén
helyezkedik el. A szigetek többsége a Rák- és a Baktérítő közötti részen található.
Területük alig nagyobb mint a már tanult Egyiptomé.
Három nagy szigetcsoport tartozik hozzá: Melanézia, Mikronézia és Polinézia.
Melanézia Ausztráliát félkörívben ölelő szigetcsoport. Itt találhatók Óceánia legnagyobb kiterjedésű szigetei: Új-Guinea (ejtsd: új-gínea) és Új-Zéland.
Mikronézia apró szigeteinek területe kisebb, mint a mi Nyírségünk.
Polinézia szigetei a Csendes-óceán keleti részén szétszórva emelkednek ki az óceánból. Legészakabbra található a Hawaii-szigetek, mely az Amerikai Egyesült Államok egyik tagállama.

Természeti viszonyai
Melanézia szigetsora a Pacifikus-hegységrendszer tengerbe süllyedt része. Szinte végigkövetheted a térképen a hajdani hegyvonulatokat.
Óceánia szigeteinek jelentős része vulkáni
eredetű, a tenger alatti vulkanizmus eredményeként jöttek létre. Ezek a Föld legnagyobb
vulkanikus hegyei.
218. ábra. Szabályos gyűrű alakú atoll
217. ábra. Óceánia egyik vulkáni szigete Francia-Polinéziában
Nézd meg a térképen, hol található!
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Oldalnézetből

korallok

korallok
koralltelep

1.

süllyedő vulkán

2.
Felülnézetből

lagúna

1.

2.

Óceánia jellegzetes szigetformái
a gyűrű alakú atollok. Kialakulásukban a korallok játszották a fő
szerepet. Ezek a parányi élőlények
a süllyedő és az erős tengerhullámzás által lepusztuló vulkáni szigetek lejtőire telepednek. Miután az
állatkák elpusztulnak, megmaradó szilárd vázukon újabb állatkák
milliói kezdenek életet. Előfordul,
hogy több száz, olykor néhány
ezer méter vastagságú koralltelep
is képződik így.
• Kövesd végig a 219. ábrán
az atoll kialakulását!
• Gyűjts adatokat az interneten
a legnépszerűbb atollokról!

219. ábra. Az atoll kialakulása

Óceánia szigeteinek többsége a trópusi éghajlati övezetben helyezkedik el. Magas az
átlaghőmérséklet, és viszonylag sok a csapadék. A Hawaii-szigetek a legcsapadékosabb,
évente több mint 10 000 mm csapadék is hull. Gyakoriak a heves trópusi viharok, melyek pusztítva söpörnek végig a szigeteken.

A szigetvilág lakói
A szigetcsoportokon sokféle nép él. Az őslakosság a mai népesség felét sem teszi ki.
A gyarmatosítások után ugrásszerűen megnőtt a térségben az európaiak, elsősorban az
angolok száma. Sok ázsiai – japán, kínai, indiai és filippínó* – vándorolt át a szigetekre.
Jelentős részüket a gyarmatosítók hurcolták be. Hawaii lakossága főként amerikai.

220. ábra. A dani* népcsoport férfi tagjai
Új-Guineában
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221. ábra. A maorik* vendégeket üdvözlő tánca
ma már idegenforgalmi látványosság

Az alacsony szintű gazdasági élet
Nézd meg a Függelékben, mely szigetcsoportok függenek még más országoktól!
Mára a szigetvilág legnagyobb része felszabadult a gyarmati
sorból. Óceánia területén még maradt külbirtoka* néhány országnak, így például az Amerikai Egyesült Államoknak, Franciaországnak, az Egyesült Királyságnak és Ausztráliának.
A gyarmatosítás alól felszabadult szigetvilág országai általában
elmaradott gazdasággal rendelkeznek, napjainkban is a volt
gyarmattartóktól függenek.
Elsősorban mezőgazdaságból élnek. Sok helyütt ma is kezdetleges eszközökkel, éppen csak a mindennapi élelmet tudják
megtermelni, például a maniókát, a jamgyökeret. Van, ahol
napjainkban is gyűjtögető életmódot folytat az őslakosság.

222. ábra. A kenyérfa termését
a polinézek sütve fogyasztják.
Az íze hasonlít a kenyéréhez

Egyre intenzívebben terjed azonban az ültetvényes gazdálkodási forma, ahol kókuszt, kakaót,
kávét, ananászt, banánt termelnek. Ezekből a fő terményekből tekintélyes mennyiséget exportálnak is.
Jelentős a Csendes-óceán halállománya. A szigetlakók közül sokan élnek halászatból.
Az utóbbi néhány évben több értékes bányakincslelőhelyet tártak fel. A térség ipara is fellendülőben
van.
Az idegenforgalom egyre jelentősebb a szigetek
életében. A csodálatos természeti kincsek, hagyományaik és az egész évben tartó trópusi nyár vonzza a
turistákat. Mind több üdülőparadicsomot létesítenek.
A szigetek a nemzetközi légi és tengeri közlekedés fontos láncszemei.

223. ábra. Cukornádültetvény

Ellenőrizd tudásodat!

1. Elemezd Óceánia három nagy szigetcsoportjának természeti viszonyait!
2. Mely népek lakják?
3. Vonj párhuzamot Óceánia és Afrika gyarmati sorból felszabadult
országainak gazdasági fejlettsége között!
4. Milyen változásokon megy keresztül a szigetvilág gazdasági élete?
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A tűz és jég birodalma: Új-Zéland
Két nagy és több kisebb szigeten helyezkedik el. A két fő sziget,
az Északi- és a Déli-sziget sokban különbözik egymástól.
Az északi szigetre a vulkanizmus jellemző. Számtalan helyen találkozhatunk utóvulkáni jelenségekkel:* hévíz- és gőzfeltörésekkel. Területén több gejzír működik. A gejzír szabályos
időközönként feltörő meleg vizes forrás. Új-Zélandon jelentős
a geotermikus energia felhasználása.
A Déli-szigeten húzódik a Déli-Alpok. Nagy részének formakincsét a jég alakította ki.

225. ábra. Kalapana város utcáján
végighömpölygő lávafolyam

Óceánia
Napóleonja
A Hawaii-szigetek
1959 óta az USA 50.
tagállama. A vulká224. ábra. A gejzír keresztmetszete
nok szigete. A MaMondd el a működési elvét az ábra
una Kea állandóan
segítségével!
füstölög, általában
három-négy évente
kitör. Csodálatos természeti kincseinek és ideális klímájának
köszönhetően virágzik az idegenforgalma. Az idelátogatók
minden igényt kielégítő turistaparadicsomokban pihenhetnek, szórakozhatnak. Földünk ananászkertjének is nevezik.

Természetvédelem Óceániában
Óceánia népei mindig összhangban éltek a természettel, földjüket, tengereiket, ősi szokásaiknak megfelelően használták. A gyarmatosítók megérkezése után hatalmas területeken irtották ki az őserdőket.
Oda nem való művelési módokat vezettek be, ezzel óriási károkat okoztak az élővilágban, a talajok
elszikesedtek és lepusztultak. Mivel a Csendes-óceán szigetvilága messze van a fejlett világ sűrűn lakott területeitől,
a nukleáris fegyverkísérletek* helyszínéül is ezt a térséget
választották. 1956 óta mintegy háromszáz kísérleti robbantást hajtottak végre. Óceánia népei aggódnak szigeteik környezeti állapota miatt. Rendszeresen nemzetközi környezetvédő szervezetek segítségét kérik a további rombolások
megakadályozására.
Kísérd figyelemmel a témával kapcsolatos híreket!
Óceánia szigeteinek különleges világa számtalan művészt
megihletett. Paul Gauguin (ejtsd: pól gogen) francia festő
is hosszú éveket töltött Francia-Polinéziában, ahol különleges színvilágú alkotásaiban örökítette meg az őslakosság
életképeit. Az őslakosok befogadták őt, a védelmük érdekében még a gyarmatosítókkal is szembeszállt.
Érdemes utánanézni a munkásságának!
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226. ábra. Paul Gauguin: Tahiti Madonna

SARKVIDÉKEK
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A jég birodalma
Északi-sark, Déli-sark, sarkkörök; hideg övezet; ősföld; vulkán; a jég felszínformáló munkája;
a napsugárzás visszaverődése; köd
Az Északi-sarkot 1909-ben az amerikai Robert Peary (ejtsd: rábört píri) érte el elsőként, a Déli-sarkra
pedig 1911-ben tűzte ki nemzete zászlóját a norvég Roald Amundsen. Csak néhány héttel maradt
le az elsőségről a brit Robert Scott által vezetett csapat, amelynek tagjai a visszaúton megfagytak.
Hősiességük előtt tiszteleg az az emlékmű, melyet a következő felirattal emeltek a későbbi felfedezőtársak az Erebus tövében: „Küzdeni, kutatni, megtalálni, és fel nem adni!”
Az első magyar sarkkutató Titkos Ervin volt (1964-ben). Őt még többen is követték, például Hirling
György, Barát József, Vissy Károly, Nagy Balázs.

Hol alakultak ki a sarkvidékek?
Amikor szóba kerülnek a sarkvidékek, általában a sarkkörökön belüli területekre gondolunk. Eszerint az északi sarkkörön belül van az Északi-sarkvidék, a déli sarkkörön
belül pedig a Déli-sarkvidék. Ez a határ azonban csak hozzávetőleges, sem az északi,
sem pedig a déli sarkkör nem jelent pontos határvonalat.
Az Északi-sarkvidék természetes határa a fahatár, vagyis ahol már egy-egy szál fa
sem fordul elő. A Déli-sarkvidéké a déli szélesség 50–60°-a, körülbelül az a vonal, ahol a
júliusi középhőmérséklet eléri a 10 °C-ot.

A természetes hűtőszekrény
Ha a sarkvidékek nevét halljuk, mindig zord, jéggel borított területekre gondolunk. Valóban, e vidékek jelentős részét vastag jégtakaró borítja.
Nyáron is nagyon alacsonyan jár a Nap, ezért a sugarai mindig kis szögben érik a
felszínt. Így csekély mértékű a felmelegedés. Az alacsony hőmérséklet miatt a csapadék
legtöbbször hó formájában hullik.

227. ábra. Az északi sarkkör mentén
a Norvégiához tartozó Svalbardon
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228. ábra. Óriási jéghegy
a Déli-sarkvidéken

A napsugarak nagy részét visszaveri a felhalmozódott hó és a jég csillogó fehér felszíne. Gyakran sűrű köd üli meg a tájat, amely megakadályozza, hogy a napsugarak
elérjék a felszínt. Mindezek együttesen felelősek a jégvilág kialakulásáért.
Nyáron a nap hónapokon keresztül nem nyugszik le, hanem körben jár az égbolton.
A téli félévben még zordabb lesz az időjárás, mert a nap hónapokon keresztül nem kel
fel. A sarkpontokon fél évig éjszaka, fél évig pedig nappal van.
Hogyan váltakoznak az egyes évszakok a Déli-sarkvidéken? Az eddigi ismereteid
alapján következtess arra, hogyan alakul mindez az Északi-sarkvidék esetében!
A sarkvidékek a hideg övezetben húzódnak, a sarkvidéki és a sarkköri övhöz tartoznak.
Vosztok kutatóállomás:
d. sz. 58°; k. h. 107°
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229. ábra. Sarkvidéki öv –
az állandóan fagyos éghajlat diagramja
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230. ábra. Sarkköri öv –
a tundraéghajlat diagramja

A sarkvidéki övhöz tartozó belsőbb területeken állandóan fagyos éghajlat alakult ki.
Itt az évi középhőmérséklet mindig 0 °C alatt marad. Egyetlen évszak jellemzi: a zord
tél. A lehullott hó nem olvad el, vastag jégtakaróvá fagy, szinte állandóan jeges szél fúj a
sarkok irányából.
A sarkoktól távolodva a napsugarak egyre nagyobb szögben
érik a felszínt. Átlépünk a sarkköri övbe, ahol az állandóan fagyos éghajlatot felváltja a tundra. Az északi sarkkör környékén
már néhány héten keresztül fagypont fölé emelkedik az átlaghőmérséklet. Errefelé két évszak alakult ki: a hosszú és nagyon
zord tél, valamint a rövid és hűvös nyár.
A tundrán a tél éppen olyan zord, mint az állandóan fagyos
területeken. Nyáron viszont kizöldül a táj. Néhány nap alatt virágba borul minden. A mélyen fagyott talajnak azonban csak
a felső, alig fél méter vastag része enged fel, alatta fagyott marad. Emiatt az olvadékvíz nem tud elszivárogni. Ilyenkor hatalmas mocsártengerré változik a táj. Óriási szúnyoghadak lepik
231. ábra. Jellegzetes
rénszarvaszuzmó a tundrán
el a vidéket, elviselhetetlenné téve az itt élők életét.
Sarkvidékek
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Hasonlítsd össze az éghajlati diagramok alapján a két éghajlat hőmérsékleti és csapadékviszonyait!
A gyér növényzet mohákból, zuzmókból, hidegtűrő fűfélékből, csenevész, talajon
kúszó törpefenyőkből és törpenyírekből tevődik össze. Ez elsősorban az Északi-sarkvidékre jellemző.
Miért az Északi-sarkvidékre jellemző elsősorban ez a növényzet?
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Figyeld meg a 232. ábrán, hogyan alakul az Északi-sarkvidék valódi határa a sarkkörhöz képest!

Csendes-óceán
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Az Északi-sarkvidék

Jeges-tenger

Eurázsia

Ész

Az Északi-sarkvidék, más néven Arktisz a Jeges-ten4087 m
ger medencéjét – a benne található több száz szigetÉszaki-sark
tel –, Észak-Amerika, Ázsia és Európa legészakabbi
területeit foglalja magába. Az Északi-sark nem szárazföldön, hanem a Jeges-tengeren található. Hatalmas vízfelületének központi részét állandóan vastag
jégpáncél fedi. Itt található a Föld legnagyobb szigete,
a Dániához tartozó Grönland.
Atlanti-óceán
A sarkkörhöz közelebbi, délebbi tengerrészeken a
jégtakaró nyáron olvadásnak indul, feldarabolódik, és
232. ábra. A jéggel borított területek
csökkenésével csökken a jegesmedvék
az áramlásokkal dél felé sodródik. A jégdarabok akár
élettere is. Nézz utána, miért!
New York földrajzi szélességéig is eljuthatnak. Ezek az
úszó jéghegyek nagy veszélyt jelentenek a hajók számára. Sok katasztrófát okoztak már, gondoljunk csak a mindannyiunk által jól ismert
Titanic esetére. Ma már komoly megfigyelőszolgálat védi a hajókat.
Eurázsia és Észak-Amerika sarkkör környéki területeire a tundraéghajlat jellemző.
Az eszkimók a tundra halászó-vadászó népe. Az európai tundrán élnek a lappok.

233. ábra. A jéggel borított területek csökkenésével
csökken a jegesmedvék élettere is
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234. ábra. A havas területeken
kutyaszánnal közlekednek

Az északi sarkvidék állatvilágát legnagyobb számban a part menti sziklákon fészkelő
halászó madarak képviselik, de fókák, rozmárok és jegesmedvék is vadásznak errefelé.
A sarki tengerekben élnek a legnagyobb testű emlősök, a bálnák.

A tudomány és a béke kontinense
Az Antarktisz elnevezése az Arktisszal ellentétes fekvésére utal, viszont azzal ellentétben egy önálló kontinens.
Területének 98%-át helyenként közel 5 kilométer vastag jég borítja. Ez a hatalmas
jégtömeg rejti Földünk édesvízkészletének közel háromnegyed részét.
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235. ábra. Az Antarktisz jéggel borított felszíne
a NASA felvételén

236. ábra. Az Antarktisz jégtakaró
nélküli területe

A 237. ábra alapján magyarázd el, mit jelent a „kétszintes kontinens” kifejezés!
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237. ábra. A kétszintes kontinens

K

tenger

ősi kőzetek
238. ábra. A jégtakaró túlnő a szárazföldön

A jégtakaró alatt ősi kőzetek rejtőznek, de a kontinens peremén működő vulkán is
található, az Erebus.
A vastag jégtakaró túlnyúlik a szárazföldön, beborítja a part menti tengereket is.
Ezekről időnként hatalmas darabok szakadnak le, melyek jéghegyként folytatják útjukat.
Jelentős bányakincskészletet rejt, például feketeszenet, kőolajat.
Sarkvidékek
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Az Antarktiszon állandóan fagyos az éghajlat. Itt mérték a Földön az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet, –88 °C-ot.
Itt élnek a pingvinek, számtalan óceáni madárfaj, valamint fókák és bálnák is.
Elsősorban a zord időjárásának köszönhetően lakatlan. Kutatóállomásain viszont tudósok százai tanulmányozzák a jég kontinensét.
1959 decemberében megszületett az Antarktiszi Egyezmény annak érdekében, hogy
a földrész a tudomány és a béke kontinense maradjon. Ez a 30 évre szóló megállapodás
megtiltotta a katonai tevékenységet, a nukleáris kísérleteket és a radioaktív hulladék
elhelyezését. Hazánk 1984-ben írta alá a szerződést. 1991-ben az Antarktiszi Egyezmény aláírói újabb 50 évre meghosszabbították a dokumentumot, elfogadták a környezeti jegyzőkönyvet, melynek értelmében a bányakincsek kiaknázása is tilos.
Ha többet szeretnél tudni erről a titokzatos, fagyos világról, olvasd el a Kontinensről
kontinensre sorozat Sarkvidékek, valamint Fiar Sándor – Nagy Balázs Olvadó jövő. Magyar expedíció az Antarktiszon című kötetét!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol alakultak ki a sarkvidékek? Miért?
2. Jellemezd a hideg övezet éghajlatait!
3. Hasonlítsd össze az Északi- és a Déli-sarkvidék természeti viszonyait!
4. Miért fontos a sarkvidékek környezetének védelme?

239. ábra. Az Erebus vulkán, előtérben a királypingvinekkel
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Zöld föld a fagysivatagban
Grönland keskeny, jégmentes part menti sávját
mohák és zuzmók borítják. A hajósok, akik először megpillantották a távolból zöldnek látszó szigetet, elcsodálkoztak az északi vizeken szokatlan
látványtól. Ezért nevezték „Zöld földnek”. A partszegélytől távolodva egyre zordabb világ köszönti
az idelátogatókat. Az éghajlat állandóan fagyos.
Sok ezer év alatt felhalmozódott, 2-3 kilométer
vastagságú jégpáncél borítja. Hatalmas gleccserek
kúsznak a sziget pereme felé, ahol nagy robajjal
beleszakadnak a tengerbe. Sokszor hegy nagyságú jégtömbök zuhannak alá, melyek, mint azt már
tudod, az áramlatokkal dél felé sodródnak.

240. ábra. Jéghegyek Grönland partjainál

Gondolkozz! Mit jelent a fagysivatag?

160 m

20 m

Milyen idős az Antarktisz mai jégtakarója?
Több helyen is átfúrták az Antarktiszt körbevevő
vastag selfjeget,* hogy megvizsgálják a jég korát.
A legidősebb rétegek jegét mintegy 12 000 évesre
becsülik. Több helyen is elvégezték az elemzést, általában hasonló értékeket kaptak. A számításokat
figyelembe véve a kontinens jelenlegi eljegesedése
kb. 10-14 millió évvel ezelőtt kezdődött. Több jel
is arra mutat, hogy a Déli-sarkvidék jégtakarója
visszahúzódófélben van. Erről árulkodik sok ma
már jégmentes kőzetfelszín, elhagyott gleccservölgyek, morénahalmok. Becslések szerint néhány
évezreddel ezelőtt még 3-400 méterrel vastagabb
volt a jégtakaró.

242. ábra. Ebben a kutatóalagútban 1000 méter
mélyre fúrnak le a jégmintákért

Mekkorák a jéghegyek?
Előfordul, hogy a selfjégmezőkről Balaton területű jégdarabok is
leválnak. Az ilyen táblajéghegyek csak az Antarktiszon fordulnak elő, az Északi-sarkvidéken nem találkozhatunk hasonlókkal.
A táblajéghegyek felülete kezdetben lapos, több száz, de akár több
ezer km2 kiterjedésűek is lehetnek. Függőleges falaik 20-40 méterre
emelkednek a víz fölé. Képzelhetjük, milyen magas is valójában
ez a jéghegy, ha kb. egykilenced része emelkedik csak a víz színe
fölé. A jéghegyek a melegebb tengerek vize felé sodródnak, közben
jelentős alakváltozáson mennek keresztül.

241. ábra. A jéghegy elhelyezkedése a tengervízben
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Palacsinták a tengeren
A tenger sós vize kb. –1,9 °C-on fagy meg. A sós
víz hullámzó mozgása miatt a tengereken mások a
jégképződés feltételei. A jégdarabok érdekes formákat vesznek fel, mielőtt kialakulna a jégmező.
A túlhűlt vízből először jégkristályok válnak ki,
melyek keveredve a tengervízzel a felszínen kásajeget alkotnak. Gyorsan nagyobb darabokká állnak össze, ez a rögös jég. A darabok 0,5–2 méter
átmérőjű jégtáblákká fagynak, melyek a hullámzás
hatására összeverődnek és kör alakúvá válnak. Ezt
az állapotot nevezték el a sarkkutatók palacsinta- vagy fánkjégnek. A „palacsinták” 4-5 méter
átmérőjűek is lehetnek. Tovább már nem képesek
növekedni, mert a fokozódó hideg hatására összefüggő jégpáncéllá válnak.

243. ábra. Jellegzetes palacsintajég

Lyuk az ózonpajzson
A Földet körülvevő vastag ózonréteg szinte pajzsként véd bennünket a világűrből érkező káros sugárzásoktól, például a Nap ultraibolya sugaraitól. A szórópalackokban található hajtógáz, a hűtőberendezéseknél használt anyagok, valamint a repülőgépek égésterméke pusztítja az ózonmolekulákat, aminek
következtében néhány évtized alatt a pajzs elvékonyodott, majd kilyukadt.
Mit gondolsz, te mit tehetsz az ózonpajzs védelmében?
A sarki fény – Aurora polaris
Amikor az állandóan világos sarkvidéki nyár után fokozatosan beköszönt a hosszú hónapokon keresztül
tartó sarki éjszaka, színpompás légköri jelenséggel találkozhatunk. Mintha nagy magasságból a színüket
gyorsan változtató függönyök ereszkednének le. Ez a hol felvillanó, hol elhalványodó fényjelenség a
sarki fény.
A Nap anyagi részecskéket is juttat a világűrbe, melyek a Föld légkörébe érve, a levegő molekuláihoz
ütközve fényt gerjesztenek. A légkörbe bejutó részecskéket a Föld mágneses mezője a sarkok felé tereli,
ezért látható e jelenség a sarkvidékek fölött.

244. ábra. Sarki fény
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AMERIKA

Amerika
Területe
Népessége

42,1 millió km2
956,058 millió fő
(2013. január 1.)
Népsűrűsége
23 fő/km2
Legmagasabb pontja Aconcagua – 6962 m
Leghosszabb folyója Amazonas – 6296 km
Legnagyobb tava
Felső-tó – 82 000 km2
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A nyugati félgömb kontinense
kontinensek területe; Atlanti-óceán; Csendes-óceán; Egyenlítő; Ráktérítő; Baktérítő;
félgömbök; greenwichi kezdő hosszúsági kör; tagolt és tagolatlan part
Amerika földjére elsőként a vikingek* léptek. A 9–10. században eljutottak a földrész északkeleti
vidékeire, ahol telepeket létesítettek, melyek mintegy 400 évig működtek. Hosszú évszázadok elteltével mégis Kolumbuszt tartják Amerika felfedezőjének. Valójában Indiába készült három hajóval
(Santa Maria, Niña [ejtsd: ninyá], Pinta). Úgy gondolkodott, ha a Föld gömb alakú, akkor nyugat
felől is elérheti Indiát. 1492. október 12-én kötött ki a Bahama-szigetekhez tartozó San Salvador
szigetén. Azt hitte, hogy Indiához tartozó szigeteket ért el, ebben megerősítette az is, hogy az itt
talált emberek kissé hasonlítottak az indiaiakhoz. Ezért nevezte el az újonnan felfedezett részt nyugat-indiai szigetvilágnak.
Bár még háromszor járt az „Újvilágban”, élete végéig nem jött rá, hogy egy addig ismeretlen földrészt fedezett fel. Amerigo Vespucci (ejtsd: amerigo veszpuccsi) volt az, aki utazásai során felismerte, hogy Kolumbusz földje egy teljesen új kontinens. Az ő leveleiből értesültek az új földrész
felfedezéséről. A nevét is róla kapta Amerika.

• A földgömb segítségével ismertesd Amerika földrajzi fekvését!
• A tanultak alapján hasonlítsd össze Észak- és Dél-Amerika partvonalát! Olvasd le
a partjait kísérő legnagyobb félszigetek, szigetek és öblök nevét!

Észak-Amerika

Dél-Amerika

245. ábra. Amerika elhelyezkedése a Földön

246. ábra. Amerika részesedése a szárazföldek területéből

Olvasd le a kördiagramról, milyen arányban részesedik Amerika a Föld területéből!

A nagy észak–déli irányú kiterjedés
Amerikán a déli sarkkör kivételével mindegyik nevezetes szélességi kör keresztülhalad.
Olvasd le Amerika domborzati térképéről a legészakabbi és a legdélebbi pontját!
A nyugati félgömbön helyezkedik el, az Atlanti- és a Csendes-óceán között. Észak–déli
irányú kiterjedése mintegy 15 000 kilométer.
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Három részét különböztetjük meg:
nagyobbik tagja Észak-Amerika, a kisebbik Dél-Amerika. A két részt Közép-Amerika keskeny földhídja köti
össze, melyhez kiterjedt szigetvilág tartozik. A földhidat a Panama-csatornával kettészelték, így Dél-Amerika megkerülése nélkül közlekedhetnek a hajók
a két óceán között.
Keresd meg a térképen a Panama-csatornát! Olvass le a csatornán átvezető néhány fontos hajózási útvonalat!

A 82,4 kilométer hosszú csatornán keresztül
1914. augusztus 15-e óta hajók ezrei rövidítik le
útjukat. A két óceán közötti vízszintkülönbséget
zsiliprendszerrel tudják áthidalni. 1999. december 31-ig az Egyesült Államok látta el a csatorna
igazgatását és védelmét, majd Panama fennhatósága alá került.

247. ábra. Panama-csatorna

A sokszínű népesség
A kontinens őslakói az indiánok. Az eszkimók a sarkvidék környékén telepedtek le. Amerikában sokféle nép él. Területét különböző hatalmak gyarmatosították. Népessége ennek
megfelelően alakult. Az angolok az északi területeket, a mai Egyesült Államok és Kanada nagy részét vonták gyarmati sorba. Kanadában a franciák is szereztek területeket.
Közép- és Dél-Amerika nagy részét a spanyolok, Brazíliát pedig a portugálok hódították meg. Ezeket a területeket a gyarmatosítók nyelve alapján Latin-Amerikának nevezzük.
A földrész felfedezését követően a világ számos országából milliószám vándoroltak ide.
Az indián lakosság aránya a földrész felfedezése óta nagyon lecsökkent, vannak vidékek, ahonnan teljesen el is tűntek. Az európaiak megérkezése gyakorlatilag véget vetett az
észak-amerikai őslakosság évezredes hagyományainak, kultúrájának. Ezen a kontinensrészen csak kevés indián maradt, ők többségükben rezervátumokban élnek.

248. ábra. Az inkák földjén
élnek a kecsuák

249. ábra. Az eszkimók északon, a
sarkvidék környékén telepedtek le

250. ábra. A fekete bőrű lakosság
aránya magas
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Latin-Amerika orszáfekete bőrűek
gaiban nagyobb számban maradt fenn az
őslakosság. A fehér
fehérek
lakossággal keveredve
fekete bőrűek
a mesztic népcsoport
mulattok
jött létre. Közép-Amefehérek
rikában és az Andok
Dél-Amerika lakói
országaiban a lakosság
indiánok
70-80%-át az indiánok
meszticek
és a meszticek teszik ki.
fehérek
A fekete bőrűek az afrikai néger rabszolgák itt
gyarmatosítók
kreolok
leszármazottai
maradt leszármazottjai.
A fehérek és a feketék
251. ábra. Dél-Amerika sokszínű népessége
keveredésével alakultak
ki a mulattok.
A portugál és spanyol gyarmatosítók leszármazottai a kreolok, számuk Argentínában
és Brazíliában a legnagyobb.
Amerikában hivatalosan nincs faji megkülönböztetés.

Az alacsony népsűrűség egyenetlenül oszlik el
Mondd el a tanultak alapján, mi az oka a népsűrűség egyenetlen eloszlásának!
Amerika népsűrűsége alacsony. A népesség területi
eloszlása egyenlőtlen. Nagyon ritkán lakottak a zord
északi vidékek, a magashegységek, az esőerdők és a sivatagok.
Az Atlanti-óceán partvidékén hatalmas népességtömörülések jöttek létre mind Észak-, mind pedig
Dél-Amerikában. Ezeken a részeken nagyon magas a
népsűrűség.

Más hegységekkel ellentétben
az Andok magasabb területei
nem lakatlanok. Az indiánok
szervezete alkalmazkodott az
itteni levegőhöz. Bolívia lakóinak háromnegyed része például 3000 méter feletti magasságban él.

Figyeld meg a térképen a városok sűrűségét az említett területeken!

A népességnövekedésből adódó gondok Latin-Amerikában
A gazdasági viszonyok miatt nagy az eltérés Észak- és Latin-Amerika egyes országai között. Egy-egy országon belül is óriási társadalmi és szociális különbségek tapasztalhatók a
különböző népcsoportok között.
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Latin-Amerikában gyorsan növekszik a népesség. Lakosságának közel fele 15 évnél
fiatalabb.
[millió fő]
Dél-Amerika
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252. ábra. Észak- és Dél-Amerika
népességének alakulása
Hasonlítsd össze a két kontinensrész népességének
alakulását! Szerinted mi a különbség oka?

253. ábra.
Nyomornegyed Brazíliában –
a favelák a bűnözés
és a kábítószer-kereskedelem melegágyai

Magas az analfabéták* aránya, de még így is kevesebb, mint a többi kontinens fejlődő
országaiban. A munkanélküliség aránya szintén kiugró, van, ahol a lakosság felét érinti.
Ez tovább növeli a szegénységet, amely elől itt is a városokba menekülnek. A nagyvárosok körül gombamód szaporodnak az Afrikából már jól ismert barakkvárosok, amelyeket Latin-Amerikában faveláknak neveznek.
Észak-Amerikában ismeretlenek ezek a bádogvárosok. Sajnos a munkanélküliség és a
nyomor ott is jelen van. A kilátástalan helyzetű emberek, főként a fekete lakosság gettókban él. Rohamosan nő a városi lakosság aránya, ma már a kontinens lakóinak több mint
háromnegyede városlakó.
Kutass a könyvtárban! Gyűjts adatokat, érdekességeket az aztékok, az inkák és a
maják életéről!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.

Jellemezd Amerika földrajzi helyzetét!
Mely népcsoportok élnek a kontinens egyes részein?
Hogyan alakult ki Latin-Amerika sokszínű népessége?
Mi jellemzi az őslakosság helyzetét?
Melyek azok a népesedésből adódó gondok, amelyekkel Latin-Amerika küzd?
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A hármas tagolású felszín
az ősföldek, a röghegységek, a lánchegységek, a síkságok, az alföldek és a táblás vidék kialakulása, formakincseik, valamint jellemző ásványkincseik; a kőzetlemezek mozgása; Pacifikus-hegységrendszer; vulkanizmus
Amerika felszíne hármas tagolású. A kontinens keleti felében ősföldek találhatók.
Nyugaton, a Csendes-óceán mentén hatalmas lánchegységvonulatok húzódnak.
A kettő között óriási síkságok terülnek el.

Fiatal felszín az ősi kőzeteken
Elevenítsd fel, amit az ősföldekről tanultunk!
Észak-Amerika ősi magját a Kanadai-ősföld alkotja. A javarészt gránitból felépülő
ősföld felszínére a földtörténet különböző
időszakaiban vastag tengeri és szárazföldi
üledékréteg rakódott.
Elevenítsd fel, amit a jég felszínformáló tevékenységéről tanultunk!

254. ábra. Kanadai-ősföld a Winnipeg-tó mentén

Az északi részeken a vastag jégkorszaki jégtakaró letarolta a felszínt. Ennek
köszönhetően az évmilliók alatt felhalmozódott ásványkincsek a felszín közelébe
kerültek. Az itt található több tízezer tó
medencéjét is a jég alakította ki.
A puhább kőzetekbe a jégkorszaki jég
mélyedéseket vájt. Az időjárás változásával az olvadékvíz töltötte meg ezeket a medencéket, kisebb-nagyobb tavakat hagyva
maga után.

Figyeld meg a térképen a tavak elhelyezkedését a Kanadai-ősföld területén!
Dél-Amerika ősföldjei a Guyanai- (ejtsd: gajanai) hegyvidék és a Brazil-felföld.
A földtörténet során az erősen megtöredezett, egyenetlenül kiemelkedett tájak táblás,
lépcsős szerkezetűvé váltak. A fedő üledékréteget a külső erők itt is lepusztították. Ezek
a területek azonban a jégkorszakban nem jegesedtek el, így a formakincsük másként
alakult.
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Az ásványkincsekben gazdag rögvidékek
• Elevenítsd fel, amit az óidei röghegységek kialakulásáról tanultunk!
• Milyen összefüggés van a hegységek magassága és formakincse között?
Az óidei hatalmas hegységképződés eredménye, az Appalache (ejtsd: epelecs) ma már
jellegzetes rögvidék képét mutatja. Ásványkincsekben, főként feketeszénben rendkívül
gazdag táj.

Alaszkától a Tűzföldig – a Pacifikushegységrendszer Amerikában
Elevenítsd fel, amit a kőzetlemezek
találkozásáról és a lánchegységek kialakulásáról tanultunk!
Amerika nyugati vonulatai a Pacifikus-hegységrendszerhez tartoznak. Észak-Amerika
nyugati részén a Sziklás-hegység húzódik.
Hatalmas tömege már az óidőben felgyűrődött. Felszínét a harmadidőszaki kéregmozgások tovább formálták. A nyugati vonulatok
magas hegylánca a Kordillerák. Kialakulása
még nem fejeződött be. Ezt bizonyítja például
a Mount St. Helens (ejtsd: mont szent helensz)
vulkán működése.

255. ábra. Az Appalache óidei vonulatai
Jellemezd a felszínét a kép alapján!

256. ábra. A Sziklás-hegység formálásában
nagy szerepet játszott a jég

257. ábra. A Mount St. Helens vulkán 1980-as kitörése
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A szűk völgyekkel elválasztott, párhuzamosan futó hegyláncok helyenként eltávolodnak egymástól. Magasan fekvő medencesorokat és fennsíkokat zárnak közre. A Kordillerák láncai határolják például a Mexikói-fennsíkot.

258. ábra. A Grand Canyon részlete

„A hegység, ami lent van” – így nevezik a Grand Canyont az indiánok. Rétegei néhány száz millió év alatt
úgy rakódtak egymásra, mint a könyvlapok. Ez idő
alatt geológiai erők hatására történő változás – sem
gyűrődés, sem pedig vetődés – nem érte a tájat. Mintegy tízmillió évvel ezelőttig ezen a fennsíkon folyt a
Colorado, ekkor a terület elkezdett emelkedni. A folyó
völgye egyre mélyebbre vágódott az emelkedő fennsík anyagába. Ugyanez történt a mellékfolyóival is. Így
jött létre a mai fantasztikus felszín, helyenként akár
1800 méter mély szakadékokkal. A különböző korok
rétegei más-más színűek, árnyalatúak attól függően,
hogy milyen éghajlat uralkodott akkoriban, vagy éppen szárazföldön, esetleg tengerben képződött a réteg. Az elmúlt században a Colorado mintegy két és
fél centiméterrel véste mélyebbre a medrét.

A lánchegység a szárazföldi hídon is folytatódik. Dél-Amerika nyugati partvidékén húzódik Földünk leghosszabb lánchegysége, az Andok, mely óceáni és szárazföldi kőzetlemez találkozásának eredményeként gyűrődött fel. Ez a folyamat még ma is tart. Ezt
bizonyítják a hegyvonulatban működő vulkánok és a gyakori heves földrengések.

259. ábra. 4000 méter magasan az Andok csúcsai között.
Háttérben az 5885 méter magas Piramis-csúcs

260. ábra. A Chimborazo (ejtsd: csimboraszó) az
Andok óriásvulkánja (6267 m)

Keress az atlaszban működő vulkánokat Dél-Amerika területéről!
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A hegyvonulatok között elterülő síkságok
Elevenítsd fel, amit a síkságok és az alföldek kialakulásáról eddig tanultunk!
Észak-Amerika középső részét a hatalmas Központi-síkság foglalja el. Északi fele a jég által letarolt ősföldhöz tartozik. A Sziklás-hegységhez keletről csatlakozik a Préri hatalmas
fennsíkja, mely lösszel borított táblás vidék. Legalacsonyabb tája a Mississippi-alföld,
amely egykor hatalmas tengeröböl volt. Az ideömlő folyók hordaléka töltötte fel. Az Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl mentén a tengeri és folyami üledékekkel borított, keskeny
Parti-síkság helyezkedik el.
A térség hatalmas kőolaj- és földgázvagyonnal rendelkezik.
Fogalmazd meg eddigi ismereteid alapján, minek köszönhető a gazdag szénhidrogénvagyon!
Az Amazonas-medence, a Paraná-alföld
és az Orinoco- (ejtsd: orinokó) medence
Dél-Amerika folyók által feltöltött alföldjei.
Az Amazonas-medence a Föld legnagyobb kiterjedésű síksága, a Mississippi-alföldhöz hasonlóan egykor ennek a helyén
is tenger hullámzott.
Az Andok kialakulása után az Amazonas és mellékfolyói töltötték fel, illetve alakították alfölddé.

261. ábra. A Paraná-alföld műholdfelvételen

Érdemes elolvasni Rockenbauer Pál Amiről a térkép mesél című könyvében, miért
éppen így nevezik Amerika tájait!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hasonlítsd össze Észak- és Dél-Amerika ősföldjeinek a felszínét!
Mi a különbség oka?
2. Minek köszönhető az Appalache széngazdagsága?
3. Hogyan alakultak ki a Paciﬁkus-hegységrendszer amerikai vonulatai?
4. Mely formakincs jellemzi ezeket a lánchegységeket? Miért?
5. Hol alakultak ki a földrész alföldjei?
6. Mi alakította ki mai felszínüket?
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Mi határozza meg Amerika éghajlatát?
éghajlat-alakító és -módosító tényezők; a földrajzi övezetek jellemzői; tengeráramlások
A hatalmas észak–dél irányú kiterjedésének, a fekvésének és a domborzatának köszönhetően Amerika éghajlata nagyon változatos.
Ismételd át, amit az éghajlati övezetekről és az éghajlat-módosító tényezőkről tanultunk!

A földrajzi szélesség
Már tanultuk, hogy a legmeghatározóbb éghajlat-alakító tényező a földrajzi szélesség,
vagyis az, hogy egy terület milyen távol fekszik az Egyenlítőtől. Ettől függ, hogy milyen
éghajlati övezetben található.
• Olvasd le a térképről a földrészt keresztülszelő nevezetes szélességi körök nevét!
• Az eddigi ismereteid alapján határozd meg, mely éghajlati övezetekbe tartozik
Amerika!
A hatalmas észak–dél irányú kiterjedésének köszönhető, hogy Amerika területén
mindegyik éghajlati övezet megtalálható.
Már azt is tudod, hogy az egyes éghajlati övezeteken belül több tényező is módosítja az
éghajlatot.

A domborzat éghajlat-módosító hatása
Észak-Amerika éghajlatát nagymértékben befolyásolja a hegyvonulatok észak–dél irányú
elhelyezkedése.
A mérsékelt övezet sávjában a part mentén húzódó magas hegyvonulatok útját állják
a nyugatról érkező légtömegeknek. A Csendes-óceán felől érkező páradús légtömegek
felemelkedésre kényszerülnek. Ennek köszönhető, hogy az óceán felőli lejtőket egész
évben bőséges csapadék öntözi.
Olvasd le Észak-Amerika csapadéktérképéről, mennyi csapadék hullik évente ezen
a területen!
A trópusi területeken a felemelkedő passzát páradús légtömegei a keleti lejtők bőséges csapadékát biztosítják.
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A hegységek elhelyezkedése miatt Észak-Amerika észak–dél irányban nyitott, így
az északról és délről érkező légtömegek akadálytalanul haladhatnak át a terület felett.
Emiatt az Északi-sark irányából érkező hideg légtömegek nagy károkat okozhatnak a déli
területek ültetvényein. A meleg légtömegek érkezése tavasszal az északi területeken idő
előtti gyors hóolvadáshoz vezet. Ez gyakran indít el hatalmas árvizeket.
Tavasszal és nyáron, a hideg és a meleg légtömegek találkozásakor óriási pusztításokat
okozó forgószél, tornádó alakul ki.

262. ábra. A tornádó pusztítása akkor indul be, amikor a tölcsére földet ért

263. ábra. Miután elvonult a tornádó – mindent
letarolt az átmérőjének megfelelő szélességben

A tornádó átmérője néhány métertől néhány kilométerig terjed, örvénylő levegője elérheti az óránkénti 3-400 kilométeres sebességet is. Ahol a tornádó tölcsére földet ér, a
benne uralkodó nagyon alacsony nyomás miatti szívó hatásával mindent elpusztít. Felszippantja, ami az útjába kerül, nem kímélve az embereket, állatokat sem. Továbbviszi,
majd ledobja őket. Keskeny sávban, de iszonyatos pusztítást hagy maga után.
A Mexikói-öböl és Florida tengerpartjai mentén gyakran tombol trópusi szélvihar, a
hurrikán. Ma már komoly megfigyelőhálózat jelzi előre az érkezését.

264. ábra. A műholdak segítségével pontosan
tudják a hurrikánok
vonulásának irányát, így időben tudják
figyelmeztetni a lakosságot

265. ábra. A hurrikán hatalmas erejét bizonyítja,
hogy a vihar elvonultával a tengerpartokon
nemcsak az épületek romjaival, de partra vetett
hajókkal is találkozhatunk
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A hurrikán több száz kilométer szélességben pusztító trópusi légörvény, melyben a levegő 200-400 kilométer/óra sebességgel mozog, emellett óránként 80-100 kilométert is megtesz. Hatalmas pusztításokat okoz. A tenger vizét kisodorja a part menti területekre, az óriási hullámok szinte lesöprik a partvidéket. Pusztító felhőszakadásokat, árvizeket idéz elő.

Ha többet szeretnél tudni Amerika pusztító szélviharairól, olvasd el a Mi micsoda?
sorozat Természeti katasztrófák című kötetét!

A tengeráramlások hatása
• Olvasd le az atlaszban a Föld éghajlati térképéről, mely tengeráramlások haladnak el a nyugati és melyek a keleti partok mentén!
• Hogyan befolyásolják a különböző hőmérsékletű tengeráramlások a partvidékek
hőmérsékletét és az egyes övezetek határait?

266. ábra. Az Atacama-sivatagban sokszor
évekig nem esik eső

Észak-Amerika északkeleti partvidékeit a Labrador-áramlás hűti. A nyugati oldal meleg tengeráramlásának jótékony hatása következtében az Alaszkai-öböl
télen sem fagy be.
A Mexikói-öbölben futó Golf-áramlat fűti a partvidéket. A Dél-Amerika keleti partjai előtt haladó meleg
tengeráramlás fűtő hatásának köszönhető, hogy a forró
övezet kiszélesedik.
A nyugaton futó hideg áramlás hűtő hatásának tudható be az Atacama- (ejtsd: atakáma) sivatag hűvös és
nagyon száraz klímája.

Gondolkozz! Mi az összefüggés a hideg tengeráramlás és az Atacama-sivatagban
tapasztalható nagy szárazság között?

Ellenőrizd tudásodat!

1. Minek köszönhető az, hogy olyan sokféle éghajlat jellemző Amerikában?
2. Hogyan befolyásolja a domborzat Észak- és Dél-Amerika éghajlatát?
3. Hol alakulhat ki tornádó? Miért?
4. Hogyan érvényesül a tengeráramlások hatása Amerika éghajlatában?
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A két sarkvidék között
földrajzi övezetesség; a hideg, a mérsékelt és a forró övezet éghajlatai és jellemzői; passzátszélrendszer; éghajlati diagramok elemzése; folyók jellemzői, torkolattípusok

Fagyos világ északon
• Olvasd le az atlasz időjárási térképeiről, hogyan változnak a hőmérséklet és a
csapadék értékei a kontinens egyes részein!
• Elevenítsd fel, amit az Északi-sarkvidék éghajlatáról és élővilágáról tanultunk!

267. ábra. A Hudson-öböl mentén

268. ábra. A téli tundrán

A sarkvidéki övben, a legészakabbi szigeteken állandóan fagyos, míg a sarkkörök környékén a sarkköri övben tundraéghajlat uralkodik.
Uranium City:
é. sz. 59°; ny. h. 108°
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A hideg mérsékelt övben a tajgaéghajlat
jellemző. A kellemes, csaknem meleg nyár
rövid, a tél hosszú és zord. Az Északi-sarkvidék felől zavartalanul áramlik a fagyos levegő a tajga irányába. A Hudson-öböl környékét Amerika jégvermének is nevezik,
mert a nehezebb hideg levegő hónapokra is
megül az öböl környékén. Ebben a sávban
hatalmas tűlevelű erdőség, tajga alakult ki.

269. ábra. Hideg mérsékelt öv – a tajgaéghajlat diagramja

A mérsékelt övezetben
Észak- és Dél-Amerika belső területein a csapadék mennyiségétől függően a kontinentális éghajlat változatai alakultak ki.
Természetes növénytakarója a füves puszta. Észak-Amerikában prérinek, míg
Dél-Amerikában pampának nevezik.
Amerika
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A mérsékelt és a forró övezet határán
NYÁR
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270. ábra. A forró és a mérsékelt övezet határán

A mérsékelt és a forró övezet határán, Kaliforniában és Chile (ejtsd: csíle) középső részén mediterrán éghajlat alakult ki. Ezt az éghajlatot forró, száraz nyár és enyhe, csapadékos tél jellemzi.
A Mexikói-öböl mentén, Floridában, valamint Brazília délkeleti részén a mediterránhoz hasonló szubtrópusi az éghajlat, de nyári esőkkel.
 igyeld meg a 270. ábrán, mi a különbség Amerika nyugati és keleti tengerpartjaiF
nak éghajlata között a forró és a mérsékelt övezet határán!
A térkép segítségével válaszolj! Mi a különbség a Csendes- és az Atlanti-óceánba
futó folyók között?
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271. ábra. A Mississippi deltatorkolatának részlete
légi felvételen
Minek köszönhető a képen látható sok kis sziget?

Észak-Amerika legnagyobb folyója a
Mississippi deltatorkolattal éri el a Mexikói-öblöt. Mivel laza kőzetanyagú területeken kanyarog, nagyon sok hordalékot
szállít magával, melyet a torkolatvidékén
lerakva évente akár 100 méterrel is növeli
a szárazföld területét. Jobb oldali mellékfolyója, a Missouri (ejtsd: misszuri) nagymértékben hozzájárul ehhez, mivel a Préri
löszvidékét szeli át.

272. ábra. A Niagara jellegzetes patkója

Tölcsértorkolattal ömlik az Atlanti-óceánba a Szent Lőrinc-folyó, mely a
Nagy-tavak vizét vezeti le. A folyó és az öt
tó – a Felső-, a Michigan- (ejtsd: micsigen),
a Huron- (ejtsd: hjúron), az Erie- (ejtsd: íri)
és az Ontario-tó – Észak-Amerika legfontosabb belvízi útvonala. Az utóbbi kettő
között, Kanada és az Egyesült Államok határán található a Niagara-vízesés.
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A Pacifikus hegyláncokból a Csendes-óceánba lefutó folyók –
mint például a Columbia és a Colorado – rövidek, zuhatagosak,
nagy esésűek, ezért hatalmas energiát képviselnek.

Indokold
meg, miért!

Dél-Amerikában a Paraná és a Paraguay (ejtsd: paragváj) La Plata néven közös tölcsértorkolattal ömlik az Atlanti-óceánba.

A trópusok
Közép- és Dél-Amerika jelentős része a trópusi övezethez tartozik, így az éghajlatát
a passzátszélrendszer szabályozza.
Az Amazonas-medence az egyenlítői öv része. Ez a táj kapja a legtöbb csapadékot. Itt
alakult ki Földünk legnagyobb kiterjedésű esőerdője. Az állandóan magas hőmérséklet
és páratartalom miatt nagyon sűrű a növénytakaró, ezért a „zöld pokol” névvel is illetik.
Legértékesebb fái: a brasilfa,* a kínafa,* a mahagóni és a kaucsuk.*
A „zöld pokol”
Az Amazonas esőerdejének rengetege méltán érdemelte ki a „zöld pokol”
elnevezést. A féleurópányi területen a
világ legnagyobb kiterjedésű esőerdője alakult ki. Az igazi, áthatolhatatlan
erdőségekben sűrűbb a növényzet,
mint Afrika hasonló erdőségeiben.
Ilyen méretekben és gazdagságban
sehol nem található trópusi esőerdő a
Földön. Előfordul, hogy egy négyzetkilométeren nincs két egyforma fafaj.
A páfrányok errefelé 6-7 méteres fává
nőnek, a liánok annyira behálózzák,
hogy csak bozótvágóval hatolhatunk
át rajta. A faóriások lombkoronaszintje 50-60 méter magasan van.
Több ezer állat- és növényfaj otthona. A világ rovarokban leggazdagabb
tája. Rengeteg pókfaj élőhelye, csak a
madárpókok 150 faját azonosították
be a területén.

274. ábra. Az Amazonas esőerdőinek
legjellemzőbb madara a tukán

Az esőerdők területe Amerikában is nagyon
lecsökkent. Ma is nap mint nap nagy területeket
irtanak ki. Az értékes fákat kivágják, az erdőket
felégetik. Így nyernek területet a mezőgazdaság, az
épülő utak, vasutak, települések építéséhez. A bányák is sok fát felemésztenek. Mára már olyan
mértékű az esőerdők területének csökkenése,
hogy a Föld éghajlatát is befolyásolja.
273. ábra. Esőerdő Brazíliában
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• Figyeld meg 208. oldal II. térképén, milyen
mértékben irtották ki errefelé az erdőket!
• Gondolkozz! Mi köze van az esőerdők kiirtásának az éghajlatváltozáshoz?

275. ábra. Az Amazonas-medencében
hatalmas erdőségeket irtanak ki

Az irtások helye rövid időn belül terméketlenné válik, mert nincs, ami megvédje a vékony talajréteget a hirtelen lezúduló csapadéktól.

A Brazil-felföldön és a Guyanai-hegyvidéken átmeneti öv alakult ki. A csapadék
mennyiségétől függően füves, bozótos és erdős szavannák váltogatják egymást.
A trópusi sivatagi éghajlat a domborzati viszonyok miatt Dél-Amerikában csak kis
területre korlátozódik. Az Andok szélárnyékos oldalán alakult ki Földünk legszárazabb sivataga, az Atacama. Vannak részei, ahol több mint egy évszázada nem esett eső.
A szárazságot fokozza a közelében futó hideg tengeráramlás is.
Olvasd le a Függelék táblázatából az Amazonas adatait! Hasonlítsd össze a földrész
többi folyójával!
Dél-Amerika óriásfolyama az Amazonas. A bőséges csapadéknak köszönhetően
hatalmas vízgyűjtő területéről tengernyi
vízmennyiséget szállít az óceánba. A Föld
legbővizűbb folyója. A 20-25 kilométer
széles óriásfolyam szélessége a torkolathoz
közeledve már a 100 kilométert is meghaladja.
276. ábra. Az Amazonas és esőerdője
a NASA felvételén
Figyeld meg a folyó számtalan ágát!
Miért alakulhattak ki a mellékágak?

Ellenőrizd tudásodat!

A magasabb területek éghajlatánál a függőleges övezetességet figyelhetjük meg.
Ehhez a magassággal változó éghajlathoz
alkalmazkodik a természetes növénytakaró és a talaj is.

1. Jellemezd az észak-amerikai hideg övezetet!
2. Hasonlítsd össze a mediterrán és a szubtrópusi éghajlatot!
3. Hogyan követi a természetes növénytakaró az éghajlat övezetességét Amerikában?
4. Jellemezd a kontinens természetes vizeit!
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A Föld szuperhatalma: Az Egyesült Államok
Észak-Amerika földrajzi helyzete és természeti viszonyai; gyarmat; farm
1776. július 4-én 13 Atlanti-óceán partvidéki kolóniából alakult meg az Amerikai Egyesült Államok. Alapdokumentuma a Függetlenségi nyilatkozat, amelyben rögzítették az elszakadást Angliától. A főváros neve őrzi a független ország első elnökének, George Washingtonnak az emlékét. Egy
szövetségi államot is róla neveztek el.
Keresd meg a térképen!

Az Amerikai Egyesült Államok esetében gyakran
használjuk az ország angol nevének kezdőbetűiből
származó USA elnevezést.
Amerikai Egyesült Államok
Fővárosa

Washington

Államforma

szövetségi
köztársaság

Területe

9 809 155 km2

Népessége

316 439 000 fő

Népsűrűsége

32 fő/km2

Egy főre jutó GDP

52 800 USD

277. ábra. A Fehér Ház az Amerikai Egyesült Államok
elnökének a rezidenciája

Az Amerikai Egyesült Államok 50 tagállamból áll. Két állama – Alaszka és Hawaii – az ország
törzsterületétől távol helyezkedik el. Közép-Amerikában és Óceániában is vannak külbirtokai.
Tanulmányozd az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási térképét!

Az őslakosoktól
a bevándorlókig

3%
12%

20%
69%

indián rezervátumok

A lakosság összetétele vegyes képet
mutat. Számtalan népcsoport képviselteti magát.
Lakosságának nagy része fehér.
Mintegy harmincmillió fekete él
az országban. Legalább egyharmaduk nagyon rossz körülmények között, lepusztult városnegyedekben,
gettókban él. Milliószám nyomorognak munkanélküliként, segélyekből.

278. ábra. A fekete bőrű lakosság aránya és az
indián rezervátumok elhelyezkedése az Egyesült Államokban
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Az indián őslakosok alig több mint másfél millióan maradtak. Ma már rezervátumokba tömörülve élnek. Itt megtarthatják kultúrájukat, szokásaikat, de régi életformájukkal
már szakítottak. Nagyon sok munkanélküli van közöttük. A megélhetés reményében több
indián család vándorol a nagyvárosokba, ahol beolvadnak a többi nép közé.
A jobb megélhetés reményében a mai
napig bevándorlók ezrei érkeznek a világ
minden részéről. A legtöbben Latin-Amerikából és Ázsiából jönnek.
A spanyol származású lakosság száma
az utóbbi időszakban megemelkedett. Közülük is sokan rossz körülmények között a
lepusztult városrészekben élnek.
279. ábra. A spanyol származású lakosság aránya
elsősorban a déli államokban emelkedik

Boston

New York
Philadelphia
Baltimore

Atlanti-óceán

Washington

280. ábra. Megalopolisz – itt él
az USA minden ötödik lakója

Az USA évről évre számtalan politikai
menekültet fogad be.

Hatalmas népességtömörülések
Az USA lakóinak háromnegyede városokban, míg a vidéki lakosság falusi jellegű településeken és farmokon él.
A legsűrűbben lakott tájak városai hatalmas népességtömörüléseket alkotnak. Az egymáshoz közel épült
városok addig terjeszkedtek, míg teljesen összeépültek.
Az ország legnagyobb ilyen „óriásvárosa” Washingtontól
Bostonig terjed. A legalább ezer települést magába foglaló, 800 kilométer hosszan és mintegy 100 kilométer szélességben elterülő megalopoliszban él az ország lakóinak az ötöde.
A Nagy-tavak vidékén és a Csendes-óceán partvidékén is találkozhatunk hasonló várostömörülésekkel.

Tanulmányozd a térképen, mely
nagyvárosokat foglalja magába a
Washington–Boston megalopolisz!
Vedd figyelembe a 280. ábrát is!
Az amerikaiak körében megszokott,
hogy életük során többször változtatnak
lakóhelyet, sokszor ezer kilométerekkel
odébb találnak megfelelő, új lehetőségeket.
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281. ábra. Manhattan – New York üzleti negyede.
A kép jobb oldalán még látható
a World Trade Center ikertornya, melyet
2001. szeptember 11-én terroristák romboltak le

Minek köszönhető, hogy az USA gazdasági világhatalom lett?
Az elmúlt két évszázadban az Egyesült Államok Földünk vezető gazdasági nagyhatalmává vált. Az ipar termelékenysége nagyon magas, amit a nagyfokú gépesítéssel és a
kiváló munkaszervezéssel értek el. Hatalmas mamutvállalatai számítógéppel vezérelt,
automata gépsorokon nagy tömegben és olcsón termelnek. A világ minden részén
működtetnek bányákat, üzemeket.
Számtalan olyan vállalat található az Egyesült Államokban, amely több országban is
befektetésekkel, telephelyekkel, irodákkal rendelkezik. Ezek a multinacionális vállalatok. Arra törekszenek, hogy minél alacsonyabb termelési költségek mellett minél több
nyereségre tegyenek szert.
• Keress az interneten olyan mamutvállalatokat, amelyek a bányászattól a kereskedelemig mindennel foglalkoznak!
• Gyűjts az interneten információkat multinacionális vállalatokról!
Ahhoz, hogy gazdasága ezen a szinten maradhasson,
mindig a legkorszerűbb gépekre és eljárások alkalmazására van szükség. Ennek érdekében az Egyesült Államokban nagyon sokat áldoznak a kutatásokra és a
fejlesztésekre.
A rendelkezésre álló óriási, összefüggő földterületek,
az ipar fejlődéséhez elengedhetetlen sokféle és hatalmas mennyiségű bányakincs képezte az alapját a mai
gazdagságnak.

282. ábra. A gazdasági élet minden
területén előtérbe helyezik a kutatómunkát

A bevándorló milliók szaktudása is nagymértékben hozzájárult a sikerhez. A világ
minden részéről érkeztek és érkeznek ma is neves tudósok az országba. Köztük számtalan magyar van. A Nobel-díjas biokémikus Szent-Györgyi Albert, az atomfizikus Szilárd
Leó, a matematikus Neumann János, az atomfizikus Teller Ede nevét feltétlenül meg kell
jegyezni. Ők az egész emberiség számára maradandót alkottak.
Gyűjts az interneten információkat az Egyesült Államokba kivándorolt magyar tudósokról!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért mondjuk, hogy az USA „a népek olvasztótégelye”?
2. Jellemezd az ország településtípusait!
3. Hol alakultak ki a nagy népességtömörülések? Miért éppen ott
jöttek létre?
4. Minek köszönhető, hogy az USA gazdasági világhatalom lett?
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A fejlett gazdaság
Észak-Amerika természeti viszonyai; farm; a mezőgazdaság övezetessége; Észak-Amerika tájai; a magma
lehűlésével és üledékes úton keletkező ásványkincsek; energiahordozók, megújuló energiaforrások

Magas színvonalon termelő mezőgazdaság

283. ábra. A modern amerikai farmgazdaság jellemzője,
hogy a farmokon fel is dolgozzák a terményeket

Az Egyesült Államokban a nagyon
magas színvonalú mezőgazdasági
termelés a farmokon folyik.
Korszerű gépek, növényvédő
szerek és műtrágya felhasználásával, kiváló fajták alkalmazásával
nagyon jó eredményeket érnek el.
A legtöbb élelmiszerrel az
Egyesült Államok van jelen a világpiacon.

Az övezetes mezőgazdaság
Elevenítsd fel, amit Észak-Amerika természeti adottságairól tanultunk!
A mezőgazdaság a természeti viszonyoknak megfelelően övezetességet mutat.
erdőgazdálkodás
szarvasmarha
sertés
szőlő
citrusfélék
cukornád
takarmány
kukorica
búza
dohány
rizs
földimogyoró
gyapot
zöldség
szója
284. ábra. Az Egyesült Államok mezőgazdasága
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A Préri és a Mississippi-alföld a legnagyobb egybefüggő mezőgazdasági terület. A nagyon hideg tél miatt a Kanadával határos északi területeken tavaszi búzát termesztenek.
Délre haladva egyre inkább nő az őszi búza, a kukorica és a szója vetésterülete. Errefelé
a sertéstenyésztés a jellemző. A Préri déli részén és a Mississippi-alföldön hagyományai
vannak a gyapottermesztésnek. Nagy területen termesztenek földimogyorót. Az Appalache vidékén pedig egyre nagyobb területen dohányt is ültetnek. A Mexikói-öböl mentén és Florida szubtrópusi vidékein cukornádat és citrusféléket termesztenek.
A Prérin hatalmas szarvasmarhacsordák legelnek. A nyugati, hegyvidéki területeken legeltető állattartással és erdőgazdálkodással foglalkoznak.
A Kaliforniai-völgyben öntözéses zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztést honosítottak meg.
A nagy népességtömörülések körzetében virágzik a zöldségtermesztés.
Indokold meg, miért!

Ipari körzetek megváltozott feltételekkel
1850

1950

1990

285. ábra. Az ipar terjedése
faipar
alumíniumipar
elektrotechnikai és
számítástechnikai ipar
húsipar
vas- és acélipar
repülőgépgyártás
konzervipar
könyv- és papíripar
textilipar
vegyipar
gépgyártás
malomipar
színesfémkohászat
286. ábra. Az Egyesült Államok ipara
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Az USA északi részén a legfontosabb nyersanyag a Nagy-tavak vidékének vasérce és
az Appalache feketeszene, melyre vas- és acélkohászat, valamint gépipar települt. Az
Atlanti-óceán közelsége szerepet játszott az ipar fejlődésében. A partvidék hatalmas
kikötőibe hajók százai szállítják külföldről az ipar hiányzó nyersanyagait, melyeket az olcsó szállítási lehetőség miatt itt, a kikötők közelébe telepített üzemekben dolgoznak fel.
Ezáltal kiépült a kikötői ipar.
Fellendültek a hatalmas várostömörülések lakosságát ellátó iparágak, például az élelmiszer- és a textilipar.
A szolgáltatások hatalmas mértékben fejlődtek. A legnagyobb ipari központ Detroit
(ejtsd: ditroit) és Chicago (ejtsd: csikágó). A legjelentősebb város New York (ejtsd: nyú
jork). Detroit az autógyártás fellegvára, itt gyártják például a Ford autókat. A hagyományos iparágak mellett az utóbbi években teret hódított a nagy szakértelmet követelő elektrotechnikai ipar,* az atomipar és a műszeripar. Ezek megkövetelik a folyamatos fejlesztést, melyet az egyetemi – például a Bostonban található világhírű Harvard Egyetemen
folyó – kutatások biztosítanak.
Az USA déli iparvidékeinek jelentősége sokat nőtt az utóbbi években. A Mexikói-öböl és Texas kőolajmezőire települt
a világ legnagyobb vegyipari központja.
Itt épültek a földrész legjelentősebb kő
olaj-finomítói. A szénhidrogénekkel fűtött
hőerőművekben és a vízi erőművekben
előállított olcsó energiára alumíniumkohászatot telepítettek. A Dél-Amerikából
importált bauxitot New Orleans (ejtsd:
nyú orlinsz) alumíniumkohóiban dolgozzák fel.
Fontos a térségben a repülőgépgyártás,
a rakéták, űrkutatási eszközök gyártása, a
híradástechnika és az elektronikai ipar.*
Központja Houston (ejtsd: hjúszton). Atlanta az atomkutatás és az atomipar fellegvára.
Az itt termelt gyapotot korszerű tex
tilüzemek sora dolgozza fel.
A nyugati területek ipara legnagyobbrészt a Sziklás-hegység és a Kordillerák
kincseire épült. Az urán bányászata fejlett
atomipart alapozott meg. A bővizű, nagy
esésű Colorado és a Columbia folyókra
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287. ábra. A Kennedy Űrközpont Floridában.
A NASA űrkutatási
programjaira dollármilliárdokat költenek

hatalmas vízi erőműveket telepítettek. Az itt bányászott színes- és nemesfémek érceit
feldolgozó színesfémkohászat hasznosítja a vízi erőművek energiáját. Alumíniumkohászata behozott bauxitot dolgoz fel.
Az atomipar, a repülőgép- és a rakétagyártás központja Los Angeles (ejtsd: losz andzselesz) és San Francisco (ejtsd: szán fransziszkó).
Az 1970-es években San Franciscótól délre, a Szilícium-völgyben létesített kutatóintézet körül hatalmas technológiai park* épült. A mintegy 3000 elektrotechnikai és számítástechnikai üzemben nagy szaktudású szakemberek dolgoznak, s látják el a világpiacot
korszerű termékekkel.
A hegyvidék értékes fáit a fa-, cellulóz- és papíripar hasznosítja.
A Kaliforniai-völgy öntözött mezőgazdaságának terményeit korszerű élelmiszeripar
dolgozza fel.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Jellemezd az Egyesült Államok mezőgazdaságának színvonalát!
Mutasd be az ország övezetes mezőgazdaságát! Miért alakult ki?
A 286. ábra segítségével rendszerezd, amit az iparáról tudni kell!
Milyen változások történtek az ipar szerkezetében az elmúlt
években? Miért?

288. ábra. A Szilícium-völgy részlete
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A Föld első nemzeti parkja
A Föld első nemzeti parkját, a Yellowstone (ejtsd: jelósztón) Nemzeti Parkot 1872-ben hozták létre.
A Sziklás-hegységben található védett terület nagyobb, mint a mi Dunántúli-középhegységünk. A park
különlegességét a vulkáni utóműködések különböző formáinak köszönheti. Tízezernél is több gejzír,
melegforrás, gázkigőzölgés és sárvulkán működik folyamatosan.
A Sziklás-hegység kiemelkedésekor ezrével törtek fel a vulkánok. A tájat ma is vastag vulkáni kőzetréteg borítja, csak egy-egy helyen bukkan a felszínre az eredeti kőzet, a mészkő. Csodálatos formáinak
egy része a jégkori jég nyomát viseli. Vastag jégtakaró és hatalmas jégárak formálták a tájat. A jég viszszahúzódása után itt maradt moréna sok helyen tavakat gátolt el.
A mélyre szivárgott víz érintkezve a magma közelében lévő forró kőzetekkel óriási gejzíreket tart
életben. A leghíresebb közülük az Öreg Hűséges, az Old Faithful (ejtsd: old fészful). A nevét onnan
kapta, hogy mióta figyelik, még egyetlen kitörése sem maradt el, átlagosan 65 percenként működésbe
lép. Kitörése még soha nem késett húsz percnél többet.
A park egyben az Egyesült Államok legnagyobb vadrezervátuma is. Tekintélyes bölénycsordák legelésznek errefelé, a park védelme mentette meg őket a kihalástól. Nevezetes állata a szürke medve, a grizzly.
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289. ábra. Az Öreg Hűséges naponta
húsz kitörést produkál

290. ábra. A hévforrások környékét smaragdzöldre,
sárgára, vörösre vagy éppen türkizkékre színezik
a forráspontközeli hőmérséklethez alkalmazkodott
algák és a forró vízből kicsapódó sók

291. ábra. A kifejlődött grizzly hatalmas állat.
A testtömege elérheti a 400 kilogrammot is. Ha két
lábra emelkedik, a magassága akár három méter is
lehet. A járása érdekesen ringatózó,
mivel az egy oldalon lévő lábaival egyszerre lép

292. ábra. Amerikai bölény a borjaival.
A borjak kb. 30 kilogrammal születnek, és kétnapos
korukban már csatlakoznak a csordához
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Mexikó és Közép-Amerika
Közép-Amerika földrajzi helyzete és természeti viszonyai; függőleges övezetesség

Mexikói Egyesült Államok

293. ábra. Mexikó fővárosára gyakran ül szmog*

Fővárosa

Mexikóváros

Államforma

szövetségi
köztársaság

Hivatalos nyelv

spanyol

Területe

1 953 162 km2

Népessége

118 818 000 fő

Népsűrűsége

60 fő/km2

Egy főre jutó GDP

15 600 USD

Az eddig tanultak alapján
határozd meg Mexikó földrajzi helyzetét!

Mexikó Észak-Amerika déli részén található. Mintegy összekötő kapocs Észak- és Közép-Amerika között. Hegyvidéki ország, a Pacifikus-hegységrendszer vonulatai húzódnak rajta keresztül. Ezek a vonulatok zárják közre a Mexikói-fennsíkot. Hegységei még
kialakulófélben vannak, ezt a déli területek aktív vulkánjai és a rendszeresen jelentkező
erős földrengések is bizonyítják. A hegyvidéket az óceán felől keskeny parti síkság szegélyezi.

Az átszervezett gazdaság
Mexikó természeti erőforrásokban gazdag. Legfontosabb bányakincse a Mexikói-öböl
térségében felszínre hozott kőolaj és földgáz. A szénhidrogén kitermelésére alapozták
az ország gazdasági életét. Ebből nyerik a legtöbb energiát, emellett fontos vegyipari
alapanyag. Ez adja a kivitelének közel 70%-át.
A meglehetősen egyoldalú fejlesztés miatt, az olaj világpiaci árának csökkenése következményeként az elmúlt évtizedekben többször alakult ki gazdasági válsághelyzet.
Az ország nagymértékben eladósodott. Az 1990-es években megindult a gazdaság átszervezése. Ma már az iparban amerikai, japán és európai befektetők is jelen vannak.
A hegyvidékek bővelkednek színes- és nemesfémek érceiben. Ólom-, cink-, vas- és
rézbányászata alapozta meg a kohászati ágazatok – vas- és színesfémkohászat –, valamint
az erre épülő gépipar fejlesztését.
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A függőlegesen övezetes mezőgazdaság
Elevenítsd fel, amit természetismeretből a függőleges övezetességről tanultunk!
A növénytermesztés legfontosabb területe a
Mexikói-fennsík déli része. A magasabb trópusi területeken a mezőgazdaság függőlegesen övezetes. Ennek megfelelően különböző magasságokban más növényeknek
kedveznek az éghajlati adottságok.
Emiatt Mexikóban trópusi és mérsékelt
övezeti növényeket is termesztenek.
Figyeld meg a 294. ábrán, mely növényeket termesztik az egyes övezetekben!

hideg hegyvidék
mérsékelten
forró,
meleg
csapadékos

juh
2000 m

szarvasmarha

1000 m

kukorica, bab,
paradicsom, paprika

0m

cukornád, banán

294. ábra. Az „emeletes” mezőgazdaság

A szárazföldi híd országai – a banánköztársaságok
Olvasd le a térképről a szárazföldi híd országainak a nevét!
A szárazföldi híd országaiban meghatározó szerepe van a mezőgazdaságnak. Trópusi
növényeket: banánt, cukornádat, kakaót, kávét, gyapotot termesztenek.
Legfontosabb kiviteli cikkük az ültetvényeken termelt banán, ezért banánköztársaságok néven is emlegetjük őket. A magyarországi üzletekben is gyakran találkozunk
innen importált banánnal.
Panama Latin-Amerika egyik leggazdagabb állama. Ez a gazdagság elsősorban a Panama-csatornának köszönhető. Tetemes bevétele van a csatornadíjakból, az idegenforgalomból és a kereskedelmi flotta működtetéséből.

295. ábra. Kávéültetvény Costa Ricában (ejtsd: koszta rika)
– ahol a természeti viszonyok megengedik,
minden talpalatnyi földet megművelnek

150

Amerika

296. ábra. A közép-amerikai országokban
mindenhol előfordul a banán

A szigetvilág gazdaságának legfőbb jellemzői
Nézd meg a térképen, mely országok találhatók a Karib-tenger szigetein!
A Karib-tenger szigetvilága a trópusi övezetben található. Az itteni országok többnyire
mezőgazdaságból élnek. A szigetvilág fő terménye a cukornád, melyből a cukor mellett
rumot is gyártanak. A kubai és jamaicai (ejtsd: jamaika) rum értékes exportcikk. Kuba
világelső az egy főre jutó cukortermelésben.
Kubában jövedelmező a nagy szaktudást igénylő szivargyártás. A jó minőségű dohányból még ma is kézzel sodorják a világhírű havannaszivart.

297. ábra. Bevett gyakorlat, hogy a könnyebb aratás
érdekében leégetik a cukornád lombozatát

298. ábra. Száradnak a világhírű kubai szivar alapanyagát adó dohánylevelek

A Nagy-Antillák szigetei színesércekben gazdagok, jelentős kobalt-,* nikkel-, mangán-, réz- és
vasérctelepei vannak. Jamaica bauxitvagyona
számottevő.
Keresd meg a térképen Kubát és Jamaicát!
A Bahama-szigetek Latin-Amerika leggazdagabb országa. Bevételének legnagyobb részét az
idegenforgalom adja. A magyarországi utazási
irodák is egész évben turisták tucatjait üdültetik
itt, ebben a csodálatos trópusi paradicsomban.

299. ábra. Bahama-szigetek
– csodálatos óceánpart és ehhez a kék lagúnához
hasonló korallszigetek csalogatják a turistákat

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Milyen természeti erőforrásokkal rendelkezik Mexikó?
Hogyan használja ki ezeket gazdasága fejlesztése érdekében?
Mit jelent az „emeletes mezőgazdaság”? Miért alakulhatott ki?
Jellemezd a szárazföldi híd és a szigetvilág országainak gazdasági életét!
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Fejlődő gazdaság Dél-Amerikában
Dél-Amerika természeti viszonyai; a mezőgazdaság övezetessége; ültetvényes gazdálkodás; Dél-Amerika
tájai; a magma lehűlésével és üledékes úton keletkező ásványkincsek; energiahordozók

Az ültetvényes gazdálkodás
Elevenítsd fel, amit Dél-Amerika természeti viszonyairól tanultunk!
A természeti viszonyoknak köszönhetően a kontinensrész területének mindössze 5%-át
művelik.

300. ábra. Már az inkák birodalmában is teraszokat
alakítottak ki a termőterület növelésére

301. ábra. Frissen szüretelt kávé – Dél-Amerika
trópusi vidékeinek fontos kiviteli cikke

Az itt élők többségének a mezőgazdaság ad munkát. Sokan dolgoznak a mezőgazdaság
termékeit feldolgozó üzemekben is. Ma már azonban egyre többen hagynak fel a földműveléssel. A termelés javarészt nagyüzemi keretek között folyik. A munkalehetőség és a
jobb megélhetés reményében sokan a városokba vándorolnak.
Dél-Amerikában megszokott forma, hogy a földet részművelőknek adják bérbe. A saját ellátásra termelő kisparaszti gazdaságok nagyon alacsony szinten termelnek.
A trópusi övezet keleti és északi részén ültetvényes gazdálkodás jellemző. Banánt,
kakaót, kávét és cukornádat termesztenek. A manióka itt is néptáplálék, akárcsak Afrikában és Óceániában.
A szavannavidékeken kávét termesztenek.
A szubtrópusi területeken hatalmas narancsültetvények díszlenek.
A mérsékelt övezetben a búza, a kukorica és a szója a jellemző növény. A Paraná-alföld a kontinens legnagyobb búzatermő tája. A kukorica az indiánok fő tápláléka, mely
az Andokban is megterem.
152

Amerika

302. ábra. Lámacsorda Ecuadorban (ejtsd: ekvádor)
– jól látható, hogy vastag gyapjú borítja a testüket

303. ábra. A vikunya frissen lenyírt gyapja és a belőle
készült szőttes

Nézz utána, mi a különbség és mi a hasonlóság a láma
és a vikunya között!
Az Andok lakóinak nélkülözhetetlen háziállata a láma. Teherhordásra használják, de
tejét és húsát is fogyasztják. Gyapjából készülnek az indián népművészet jól ismert színes
szőttesei.
A dúsabb füvű legelőkön szarvasmarhát tartanak.
A szárazabb vidékek gyérebb füvű legelőin a juh a legfontosabb haszonállat.
Főként a Csendes-óceán vizein fontos a halászat.

A bányakincsekben gazdag földrész
Kiemelkedő az Andok réz- és ezüstércvagyona. Ezek mellett többféle színes- és nemesfém ércét bányásszák. A Guyanai-hegyvidéken hatalmas bauxitbányák működnek.
A Brazil-felföld vasérckészletei számottevőek.
Dél-Amerika bányáinak jelentős részét az USA építette, és használja ma is. Feldolgozóüzemek híján az ércek egy részét nyersen vagy félig feldolgozott állapotban exportálják. Az így eladott áruért lényegesen kevesebbet kapnak a világpiacon, mint a feldolgozottért. Ez is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Dél-Amerika ipara igen lassú ütemben
tud csak fejlődni.
A földrész északi részein és a hozzá kapcsolódó sekély tengerrészeken nagy men�nyiségű kőolajat hoznak a felszínre, melynek fő vásárlója az USA és Kanada. Jelentős
mennyiségben bányásszák Venezuelában.
A kontinens legfejlettebb országa Brazília.
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Brazil Szövetségi Köztársaság
Fővárosa

Brazíliaváros

Államforma

szövetségi
köztársaság

Hivatalos nyelv

portugál

Területe

8 547 404 km2

Népessége

201 010 000 fő

Népsűrűsége

23 fő/km2

Egy főre jutó GDP

12 100 USD

304. ábra. Brazíliaváros – a Nemzeti Kongresszus épülete

• A térkép segítségével határozd meg Brazília földrajzi helyzetét!
• A tanultak alapján jellemezd az ország
természeti viszonyait!
A földrész egyetlen portugál ajkú országa. Lakóinak több mint a fele európai származású. Nevét
a vörös színű festékanyagáért keresett brasilfáról
kapta.
Az ellentmondások országának is nevezik,
mert a jólét és a nyomor egyaránt jelen van. Kirívó különbségek vannak a korszerű világvárosok
és az őket körülvevő bádogvárosok, nyomornegyedek között.
A délkeleti tengerparti sáv virágzó gazdasága
mellett a belső területeken nagy az elmaradottság.
305. ábra. Rio de Janeiro (ejtsd: rio de
zsanejro) – a felvétel jól mutatja a brazil
nagyvárosok két arcát

Az ország fővárosát, Brazíliavárost a felföldre
építették azért, hogy a belsőbb területeket is bekapcsolják az ország vérkeringésébe.

Korszerű ültetvényes gazdálkodás
Elevenítsd fel, amit az ültetvényes gazdálkodásról tanultunk!
Elsősorban trópusi növényeket termesztenek: kávét, kakaót, cukornádat, gyapotot és
déligyümölcsöket. Kávé-, cukornád- és narancstermelése világviszonylatban is kiemelkedő. Számottevő a kukorica- és szójatermelése is. Az egyéni szükségletek ellátására kisparaszti gazdaságok is működnek.
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Az ország területén húzódó hatalmas
szavannákon szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoznak. Ennek köszönhető, hogy
hús- és bőrexportja jelentős. Az Amazonas esőerdejében még ma is élnek gyűjtögető-halászó-vadászó életmódot folytató népek. Brazília területének 60%-át
ma is erdő borítja.

306. ábra. Brazília esőerdőiben is napi szinten irtják
az erdőt a szántóföldek területének növelése érdekében

Gazdag természeti erőforrások
A Brazil-felföld ásványkincsekben nagyon
gazdag. Számottevő vas- és mangánércvagyona mellett színes- és nemesfémek érceit, bauxitot és szenet is a felszínre hoznak.
Drágakő- és féldrágakőtelepekkel, valamint gyémántbányákkal is büszkélkedhet.
Energiatermelésében a vízenergia vezet. Paraguayjal közösen építette a Paraná-folyóra az Itaipu-erőművet. Kiegészítő
energiaforrása a közlekedési eszközök által
felhasznált nádcukoralkohol.

307. ábra. Ametisztkristályok – Brazília drágakőés féldrágakő-kivitele is jelentős

Korábban egyetlen termék exportjától függött, ez mára megváltozott, a 20. század
második felére sikerült korszerű gazdaságot felépítenie. Mindeközben a világ egyik legeladósodottabb országává vált. A kitermelt ércek tekintélyes részét ma is feldolgozatlanul exportálja. Gépipara viszont hazai nyersanyagot dolgoz fel. A vaskohókat és
acélgyárakat a legnagyobb ércelőfordulások közelébe telepítették.
Gépgyáraiból közlekedési eszközök, köztük repülőgépek kerülnek ki. Hadiipara magas színvonalú. Fejlett a vegyipara, világszínvonalú a gyógyszervegyészete. Ipari üzemei
a délkeleti partvidékre összpontosulnak.
A legfontosabb ipari központok: São Paulo, Santos (ejtsd: szantosz) és Rio de Janeiro.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.

Jellemezd Dél-Amerika mezőgazdaságát!
Milyen bányakincsekben gazdag a földrész? Indokold meg, miért!
Mi akadályozza a gazdaság nagymértékű fejlődését?
Mi teszi Brazíliát Dél-Amerika legfejlettebb országává?
Miért mondjuk, hogy az ellentmondások országa?
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Ellenőrizd tudásodat!
Amit Ausztráliáról, Óceániáról, a sarkvidékekről,
valamint Amerikáról tudni kell
• Jellemezd a földrajzi helyzetüket!
• Melyek a fekvésükből adódó kedvező és kedvezőtlen körülmények?
• Hasonlítsd össze Ausztrália és Amerika partvonalát!
• Hogyan alakultak ki Ausztrália és Amerika nagytájai?
• Kialakulás szerint milyen típusú szigetekről beszélhetünk Óceánia területén?
• Vonj párhuzamot az Északi- és a Déli-sarkvidék természeti adottságai között!
• Keress összefüggést a kontinensek földrajzi helyzete és éghajlata, valamint az egyes tájak
éghajlata és természetes növénytakarója között!
• Mely tényezők alakítják Amerika éghajlatát? Elemezd, melyik hogyan!
• Jellemezd a hideg övezet éghajlatait!
• Mit jelent Amerikában a földrajzi övezetesség?
• Jellemezd az egyes övezetek éghajlatát és élővilágát!
• Hogyan követi a mezőgazdaság az éghajlati övezetességet Amerikában?
• Mely természeti erőforrásokat aknázzák ki, és hogyan?
• Miért alakultak ki akkora különbségek Észak- és Dél-Amerika országainak gazdasági
fejlettsége között?
• Hogyan keveredtek az egyes népcsoportok Amerikában? Miért?
• Mondj példákat, hogyan befolyásolják a természeti viszonyok az itt élők életét!
• Mi jellemzi a kontinensek környezet- és természetvédelmi törekvéseit?
Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
korallzátony, atoll
sarkvidéki öv, sarkköri öv; hideg mérsékelt öv,
állandóan fagyos éghajlat, belföldi jégtakaró, jéghegy, jégsivatag, tundraéghajlat, tundra, fahatár, tajgaéghajlat, tajga
hurrikán, tornádó
őslakos, eszkimó, indián, rezervátum, kreol, mulatt, mesztic, bevándorló
favela, gettó, népességtömörülés
Latin-Amerika
farm
banánköztársaság, egyoldalú gazdaság, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom
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ÁZSIA

Ázsia
Területe
Népessége

44,4 millió km2
4 265,292 millió fő
(2013. január 1.)
Népsűrűsége
96 fő/km2
Legmagasabb pontja Mount Everest
(Csomolungma) –
8850 m
Leghosszabb folyója Jangce – 6300 km
Legnagyobb tava
Kaszpi-tenger –
371 000 km2
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A legnagyobb kontinens
kontinensek területe; Ázsia elhelyezkedése a Földön; Atlanti-óceán; Indiai-óceán; Egyenlítő; Ráktérítő;
Baktérítő; tagolt part; a partvonalhoz kapcsolódó fogalmak; iszlám; tengerszoros

Már az ókori Kelet kereskedő népei – a kínaiak, föníciaiak, perzsák, malájok – fontos földrajzi
felfedezéseket tettek a kontinensen. A középkorban, a hajózás fejlődésével egyre messzebb merészkedtek az európai felfedezők és gyarmatosítók is.
Marco Polo (1254–1323) velencei származású utazó leírásaiból hiteles képet kaphatunk a középkori Ázsia országairól, népeiről.
Ibn Battúta (1304–1377) harminc éven keresztül mintegy
120 000 kilométer utat tett meg. A földrész szinte minden
részét bejárta. E két neves utazó leírásainak, térképvázlatainak segítségével számtalan korabeli vagy későbbi felfedező
indult el Ázsia ismeretlen, távoli vidékeire, például Vasco da
Gama (ejtsd: vászkó da gámá; 1469–1524) is e dokumentumok alapján jutott el – Afrika megkerülésével – Indiába.
Ázsia megismerésében oroszlánrészt vállaltak a magyar utazók is. Az ő esetükben – a felfedezés mellett – óriási szerepet
játszott az őshaza felkutatásának a vágya is. Julianus barát,
Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Stein Aurél, Lóczy
Lajos, Vámbéry Ármin, Cholnoky Jenő, Princz Gyula,
Baktay Ervin és Germanus Gyula nevéről már bizonyára
többen is hallottatok. Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842)
azzal a szándékkal indult el, hogy megkeresse őseink, az „ujgurok” országát. Kitartóan kutatott és tanult. A tibeti nyelv
első komoly európai művelője lett, ő szerkesztette meg az
első angol–tibeti szótárat és nyelvtant. Maláriában halt meg
Dardzsilingben. A Bengáli Ázsia Társaság állíttatott méltó
síremléket neki.
Gyűjts adatokat, információkat a magyar utazókról!

308. ábra. Kőrösi Csoma Sándor sírja
az indiai Dardzsilingben

Olvasd le a kördiagramról, milyen arányban részesedik Ázsia a Föld területéből!

Az Európával összeforrt kontinens
• Mondd el a térkép segítségével, amit Ázsia földrajzi helyzetéről már tanultunk!
• Mutasd meg a térképen, hol húzódik az Ázsia–
Európa határ!
• Elevenítsd fel a tengerszoros fogalmát!
158

Ázsia

309. ábra. Ázsia részesedése a szárazföldek területéből

Ázsia nyugaton Európával határos. Ez
a szomszédság azonban más, mint a többi földrész esetében. A két kontinens egy
hatalmas földdarab. Határait csak mesterségesen jelölték ki az Urál, Urál folyó,
Kaszpi-tenger, Kaukázus, Fekete-tenger,
Dardanellák, Márvány-tenger, Boszporusz vonalában.
Afrikától a Szuezi-csatorna és a Vörös-tenger, Amerikától a Bering-szoros
választja el.
310. ábra. Ázsia elhelyezkedése a Földön

Tagolt partvidék ezernyi szigettel
Elevenítsd fel, amit a tagolt partról
tanultunk!
Ázsia partvonala, különösen a keleti és
délkeleti részén erősen tagolt. Az Indiai-óceánba benyúló Arab-, Hindusztániés Indokínai-félsziget a Föld legnagyobb
félszigetei. Az Indokínai-félsziget nyúlványa a Maláj-félsziget. A Csendes-óceán a
Kamcsatka- és a Koreai-félsziget partjait
mossa. Kis-Ázsia a Földközi-tenger félszigete.

Félsziget neve

Területe (km2)

Arab-félsziget

2 691 000

Hindusztáni-félsziget

2 088 000

Indokínai-félsziget

1 740 000

Szomáli-félsziget

1 400 000

Labrador-félsziget

1 300 000

Skandináv-félsziget

1 720 000

5. táblázat. A Föld legnagyobb félszigetei

Ázsia partjait számtalan kisebb-nagyobb sziget és szigetcsoport kíséri. Keleten az Aleut-, a Kuril-, a Japán- és a Fülöp-szigetek találhatók. A kontinens délkeleti részéhez kapcsolódik az indonéz szigetvilág. Nagyobb szigetei: Borneó, Szumátra, Celebesz és Jáva.
Délen a Bengáli-öböl, az Arab-tenger, a Vörös-tenger és a Perzsa-öböl nyúlik a kontinens belsejébe.
Északi partvonala is erősen csipkézett.
Mutasd meg a térképen a földrész partvonalához kapcsolódó szigeteket, félszigeteket és öblöket!
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Nagy terület – sokféle nép
Ázsiában sokféle nép él. Legnagyobb
arányban a sárga bőrűek – kínaiak, japánok, mongolok, koreaiak és vietnamiak –
tartoznak ehhez a népcsoporthoz. A szemük
mandulavágású, bőrük színe sárga, alacsony
testalkatúak, fekete hajuk egyenes szálú.
A Nyugat-Ázsiában élő arabok, törökök, perzsák, a délen élő hinduk és az
északi területek orosz lakossága a fehérek
csoportjába tartozik.

311. ábra. Kínai gyerekek

312. ábra. Indiai iskolások

313. ábra. Iráni fiúk

A Maláj-félsziget és az indonéz szigetvilág lakói sötétebb bőrű emberek.
A több száz ázsiai nyelv közül legtöbben kínaiul, hindiül és arabul beszélnek. Szibériában élnek finnugor népek is, akik a magyarral rokon nyelvet beszélik.
Az ázsiai népek életében meghatározó szerepe van a vallásnak. A térséget három nagy vallás uralja. Több száz millió hívője van a buddhizmusnak, a hinduizmusnak és az iszlámnak.
Elevenítsd fel az iszlámmal kapcsolatos ismereteidet!
A buddhizmus világszerte elterjedt, de főleg Ázsiában uralkodó vallás. Megalapítója a hagyomány
szerint egy India és Nepál között húzódó kis királyság trónörököse volt, akit megdöbbentett a körülötte lévő világ nyomorúsága. Az élet értelmét keresve lemondott minden földi jóról, a legszigorúbb nélkülözések között élt, napokon át csak meditált, mígnem Buddhává (’megvilágosult’) válva
meghirdette a buddhizmust. Híveit arra intette, hogy mindig a jó szándék vezesse őket, megfontoltan beszéljenek, viselkedjenek helyesen, éljenek becsületesen, dolgozzanak szorgalmasan. Tanításai
szerint a legfőbb cél az élet szenvedéseitől való megváltás. A buddhista „főpap”, a dalai láma székhelye Lhászában van, de évtizedek óta száműzetésben él Indiában.
A hinduizmus a legjellegzetesebb indiai vallás. Papjairól, a brahmanokról brahmanizmusnak is nevezik. Hívei a hinduk. Hisznek a lélekvándorlásban – az újjászületésben –, mivel azt vallják, hogy lelkük
a haláluk után tovább él, és egy állatba is beköltözhet. Minden élőlényt tisztelnek. Szent állatuk például a szarvasmarha, melyet nagy tisztelet övez. Számukra a Gangesz szent folyó, ide zarándokolnak.
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A legnépesebb földrész
Figyeld meg a 314. ábrán a népesség
elmúlt 30 évi emelkedési ütemét!
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314. ábra. Ázsia népességének alakulása

2012

[év]

Ázsia a legnépesebb kontinens. Itt található a Föld két legnagyobb lélekszámú országa, Kína és India. A népesség
területi eloszlása nagyon változó. Kevesen élnek a magasabb hegyvidéki területeken, míg a tengerpartok mentén és a
termékeny alföldeken zsúfolt vidékekkel találkozunk, például Bangladesben a
népsűrűség 1136 fő/km2.

A legnagyobb kontinens a 21. században
Ázsiában igencsak eltér az egyes országok fejlettségi szintje. Az egyik véglet Japán, a
földrész ipari óriása. Mellette van több olyan elmaradott ország, ahol rendszeresen
éhínség pusztít. A világ legszegényebb országai közül több Dél-Ázsiában található. Nepálban az egy főre jutó GDP alig haladja meg a 200 USD-t. Nem sokkal jobb a helyzet Bangladesben és Pakisztánban sem, de Nyugat-Ázsia több országában is nagy a szegénység.
Az elmaradott vidékeken a pusztító éhínségeket figyelmen kívül hagyva, aránytalanul
sokat költenek fegyverkezésre. Állandó ellentétek feszülnek több szomszédos ország között, például India és Pakisztán rendszeresen hadban állnak. Vannak országok, ahol sok
nyelvi, vallási ellentét maradt megoldatlanul. Ezek sokszor sodorják a népeket polgárháborúba.
Rontja a helyzetet, hogy gyakoriak a természeti katasztrófák. Hatalmas földrengések
és árvizek pusztítanak, ilyenkor milliók válnak földönfutóvá.
Az utóbbi évtizedekben több helyen fellendült a gazdaság, aminek következtében
nőtt az életszínvonal, így például Délnyugat-Ázsia olajban gazdag országaiban, Kínában,
Thaiföldön.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Jellemezd a kontinens földrajzi helyzetét!
Hasonlítsd össze Ázsia és Amerika partvonalát!
Mi jellemzi a népesség területi eloszlását?
Sorolj fel néhány tényezőt, amely elősegíti az egyes országokban a
szegénység fennmaradását!
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Hatalmas terület – változatos felszín
az ősföld, a táblás vidék, a röghegység, a lánchegység, valamint az alföld kialakulása és jellemzői;
az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer; különböző típusú kőzetlemezek találkozása

A legrégebbi területek
Elevenítsd fel, amit az ősföldekről
tanultunk!

315. ábra. A homoksivatag alatt az Arab-tábla
ősi kőzetei találhatók

Ázsia magját kontinensnyi ősföldek képezik: a Közép-szibériai-fennsík, a Dekkán fennsík, az Arab-tábla és a Dél-kínai-hegyvidék.
Felszínük a külső erők munkája következtében felszínformákban gazdag.

Következtess az ősföldek nevéből az ott található legjellemzőbb felszínformákra!
Az ősföldek területén hatalmas ásványkincs-felhalmozódások találhatók: a vas-, a
mangán-, az ón- és a nikkelérc, valamint a gyémánt mennyisége jelentős.
Mutasd meg a térképen Ázsia ősföldjeit!

A kontinens belsejébe zárt röghegységek
Elevenítsd fel, amit a röghegységek kialakulásáról és formakincséről tanultunk!
A földrész röghegységei a belső területeken találhatók, melyek az óidei gyűrt hegységek
összetöredezett, feldarabolódott, a külső erők által lepusztított maradványai. Ilyen típusú
hegyvidék az Urál és a Tien-san.
Olvass le magassági számokat a két hegység területéről!
Hasonlítsd össze a magasságukat!
Belső-Ázsia röghegységeinek egy része a harmadkori hegységképződések időszakában másodszor is megemelkedett. Ennek köszönhető például, hogy a Tien-sanban 7000
méternél magasabb csúcsok is vannak. Ebben a magasságban már a legfőbb felszínformáló erő a jég. Nem véletlen tehát a jég munkájára jellemző formakincs.
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316. ábra. Az Urál és a Tien-san
Hasonlítsd össze a két hegység formakincsét! Mi a különbség oka?

Ahol a hegységrendszerek találkoznak
Elevenítsd fel, amit a lánchegységek kialakulásáról tanultunk!
A kontinens déli részen az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai húzódnak végig. Ha megfigyeled a térképen a hegyvonulatok futását, szembetűnik, hogy a nagyjából párhuzamos hegyláncok
helyenként összefutnak, majd ismét szétágaznak. A hegyláncok között zárt magasföldek húzódnak meg, ilyen például az Iráni-felföld.
Keress a térképen ehhez hasonló példákat!
A Pamír 4-5000 méter magas fennsíkját 7000
méter fölé emelkedő csúcsok szegélyezik.

317. ábra. Iráni-felföld

Olvasd le a térképről a Pamír köré összefutó vonulatok nevét!
318. ábra. Fennsík 3800 méteren a Pamírban
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319. ábra. A világ teteje, a Csomolungma

320. ábra. Tibet magasföldjét övező hegykoszorú

Bolygónk legmagasabb hegysége a Himalája. Csúcsai közül tizennégy emelkedik
8000 méter fölé. A hegység és egyben a Föld legmagasabb pontja a 8850 méter magas
Csomolungma (angol nyelvterületen: Mount Everest).
Olvasd le a Föld szerkezete térképről, melyik két kőzetlemez találkozása következtében gyűrődött fel a Himalája!
A Himalája és a Kunlun között terül el a 4-5000 méter átlagmagasságú Tibet, mely Földünk legnagyobb kiterjedésű fennsíkja. Földrajzi fekvéséből következően nagyon zord,
száraz éghajlatú, lefolyástalan terület.
A Csendes-óceán ázsiai partvidékén és a kísérő szigeteken a Pacifikus-hegységrendszer láncai vonulnak végig.
Elevenítsd fel, amit az óceáni kőzetlemezek találkozásáról tanultunk!
Ázsia keleti felén hatalmas
vulkáni tevékenység jellemző.
Példaként említhetjük a Kamcsatka-félsziget, a Japán-, a Fülöp- és az indonéz szigetek vulkánjait. A kontinens partjainak
a közelében mélytengeri árkok és szigetívek bizonyítják
a kőzetlemezek találkozását
a térségben. Itt található a Föld
legmélyebb mélytengeri árka,
a Mariana-árok.
321. ábra. A Kamcsatka-félszigeten
ma is heves vulkanizmus zajlik
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A Dél-kínai-hegyvidék kemény ősi darabja a nyugat–keleti iránytól délre „téríti” az
eurázsiai vonulatokat, így az Indokínai-félszigeten és az indonéz szigetek területén találkoznak a Pacifikus-hegységrendszer láncaival.
Figyeld meg a térképen a két hegységrendszer találkozási helyét!

Országnyi alföldek
Ázsiában hatalmas alföldek találhatók, mint például a Nyugat-szibériai-, a Hindusztániés a Kínai-alföld, valamint Mezopotámia. Az egykori tengeröblöket a magasabb területekről lefutó folyók töltötték fel.
Keresd meg a térképen, mely folyók töltötték fel ezeket az alföldeket!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Sorold fel, majd a térkép segítségével jellemezd Ázsia ősföldjeit!
Hol alakultak ki a földrész röghegységei?
Miért ennyire magasak?Jellemezd a kialakulásukat!
Hasonlítsd össze a Paciﬁkus- és az Eurázsiai-hegységrendszer ázsiai
vonulatait!
5. A térkép segítségével jellemezd a földrész keleti partvidékét!
6. Miért ilyen erős errefelé a vulkáni tevékenység?
7. Hogyan alakultak ki Ázsia alföldjei?

322. ábra. A Krakatau-vulkán

A Krakatau Jáva és Szumátra között található, ma
is évente működő vulkán.
1833-ban a kitöréskor szétrobbanó vulkán hatalmas
természeti katasztrófát okozott. A robbanástól keletkező óriási szökőár 40 000 embert sodort a tengerbe. Még
a 6000 km távolban lévő
Madagaszkáron is lehetett
hallani a robbanást.
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A tundrától a trópusokig
földrajzi övezetesség; az övezetek jellemző éghajlatai és élőviláguk; éghajlat-módosító tényezők; Ázsia tájai

• Elevenítsd fel, amit az éghajlati övezetek jellemzőiről és az éghajlat-módosító tényezőkről tanultunk!
• Jellemezd Ázsia földrajzi helyzetét! Következtess a földrész fő éghajlati vonásaira!
Ázsia legnagyobb része az északi mérsékelt övezetben található. Az északi területeket az
északi hideg, míg az Egyenlítő menti déli részeket a forró övezet uralja.

Észak-Ázsia zord világa
Elevenítsd fel, amit az Északi-sarkvidék éghajlatáról és élővilágáról tanultunk!
A hideg övezetben, a sarkvidéki övre az állandóan
fagyos, míg a sarkköri övre a tundraéghajlat jellemző. Állandóan fagyos területekkel csak a Jeges-tenger
szigetein találkozhatunk.
A tundra foglalja el a kontinens északi peremvidékeit. A nagy hidegben a prémes állatok, például a
sarki róka, kiváló, tömött bundát növesztenek.
324. ábra. A Jeges-tengerben található
Ferenc József-föld jégvilága
Nézz utána, miért ezt
a nevet kapta a szigetcsoport!

323. ábra. Az észak-ázsiai tundrán is
színpompás virágok nyílnak a nyári évszakban
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Elevenítsd fel, amit a tajgáról már tanultunk!
A sarkköri övet délről a hideg mérsékelt öv szegélyezi. Itt a tajgaéghajlat az uralkodó, melynek
sávja kelet felé kiszélesedik. Errefelé a hosszú tél
nagyon zord. Az észak felől érkező hideg légtömegek akadály nélkül áramlanak dél felé egészen addig, amíg hegységek nem állják az útjukat. Ennek
következtében „fagykatlanok” alakulnak ki, ezért
előfordulnak –50-60 °C-os telek is.
Ebben a fagykatlanban található Ojmjakon is, ahol
mértek már –78 °C-ot is. Emberlakta területen itt mérték eddig a leghidegebbet.
Keresd meg az atlaszodban Ojmjakont a keresőhálózat
segítségével!

Észak-Ázsia természetes növénytakarója, a tajga néhol a 2000
kilométeres szélességet is eléri.
A végeláthatatlan fenyőerdők alatt
humuszban szegény, rossz minőségű talaj alakult ki.
Folyói a Jeges-tenger vízgyűjtő
területéhez tartoznak. Ideömlik az
Ob, a Jenyiszej és a Léna, melyek
télen hosszú hónapokra befagynak.
A felső szakaszukon már megindul az olvadás, mikor a tajga és a
tundra vidékén még vastag jégpáncél borítja a folyókat. A befagyott
folyómeder nem képes levezetni
a vizet, emiatt hatalmas árvizek
pusztítanak errefelé tavasszal.
A fagyott talaj nem tudja beszívni a
felesleges vízmennyiséget, így óriási mocsárvidékek alakulnak ki.

325. ábra. A tajga végtelen fenyőrengetegében
kanyarog a Léna folyó
Kövesd végig a folyó útját a térképen!

• Mutass mocsárvidékeket a térképen a Jeges-tengerbe ömlő folyók mentén!
•F
 igyeld meg a folyók torkolatát!
Itt található Földünk legmélyebb, árkos vetődéssel keletkezett tava, a Bajkál-tó.
• Határozd meg a Bajkál-tó földrajzi helyzetét! Figyeld meg az alakját!
•M
 elyik nagy folyó vezeti le a vizét?

Földünk legmélyebb és egyben legrégebbi
tava az 1620 méter mély Bajkál-tó, mely a
Föld édesvízkészletének egyötöd részét tárolja. Vize olyan tiszta, hogy a sokszor méteres vastagságúra hízó jég átlátszó. Itt él az
egyetlen édesvízi fókafaj, a bajkáli fóka.
A terjeszkedő iparnak köszönhetően napjainkban már sok helyütt szennyeződik a
tó vize. Eddig háborítatlan élővilág egyre
inkább veszélybe kerül itt is.
326. ábra. A bajkáli fóka
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A földrész belsejének szélsőségesen szárazföldi területei
Figyeld meg Ázsia csapadéktérképén, hogyan változik a csapadék mennyisége, ha
a földrész belseje felé haladunk!
Ázsia belseje felé haladva egyre kevésbé érvényesül az óceán hatása, a nyarak egyre
melegebbek, a telek pedig egyre hidegebbek lesznek. A csapadék mennyisége fokozatosan
csökken. A kontinentális éghajlat mind szárazabbá válik.
A tanult módon mérd meg a térképen, milyen távol helyezkednek el Ázsia középső
területei az óceánoktól!
Kunya-Urgencs:
é. sz. 42°; k.h. 59°
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328. ábra. Szélsőségesen szárazföldi terület
– a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat diagramja

327. ábra. A Góbi a mérsékelt övezet szélsőségesen
szárazföldi területei közé tartozik

Az óceánoktól távol eső, belső, hegységekkel körülzárt medencékben már alig hull csapadék. Itt mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat alakult ki. Közülük legkiterjedtebb a Góbi.
A nagy szárazság mellett meleg nyár és kemény, hideg tél jellemzi. Nagy a napi és az évi
hőingás. Errefelé a félsivatagokra, sivatagokra jellemző élővilággal találkozhatunk.
A sivatagos belső területek lefolyástalanok, mint például a Turáni-alföld. Itt található
az Aral-tó.
Az Aral-tó a Föld legjobban pusztuló tavai közé tartozik.
A művelés alá vetett félsivatagos területek gyapotföldjeire
gyakorlatilag ellocsolták a tavat tápláló folyók és a tó vizét. Csak a Szír-darja és az Amu-darja szállítja bele a Pamír gleccsereinek olvadékvizét. A száraz éghajlat miatt a
csapadékból nem kap vízutánpótlást. Ma már partvonala
mintegy száz kilométerrel visszahúzódott. 1960-hoz képest a vízmennyiség 30%-a van csak a tómederben. A folyamat jól látható a NASA felvételén is.
Keresd meg a térképen a leírásban szereplő folyókat!

1989

2008

329. ábra. Az Aral-tó

Magyarázd meg a térkép segítségével, miért lefolyástalan terület!
168

Ázsia

A csapadékosabb részeken a lombos erdő jellemző, melyet fokozatosan felvált az erdős
sztyepp, majd a füves sztyepp, mely a füves puszta ázsiai megfelelője.

Trópusi Ázsia
• Azonosítsd a térképen, Ázsia mely területei tartoznak a trópusi övezethez!
• Elevenítsd fel, amit a forró övezet jellemző éghajlatairól már tanultunk!
A forró övezethez Ázsia legdélebbi területei és a délkelet-ázsiai szigetvilág tartozik.
A Ráktérítő mentén, az Arab-félszigeten és az Indus alföldjének délkeleti részén a
térítői öv alakult ki. A leszálló légmozgások hatására trópusi sivatagi éghajlat jellemzi.
Itt található a Föld egyik legnagyobb „oázisa”, Mezopotámia, melynek a Tigris és az
Eufrátesz szállítja az életet adó vizet.

330. ábra. Az Arab-félsziget homokvilága

331. ábra. Borneó esőerdőiben ma már védett
körülmények között élnek az orangutánok

Elevenítsd fel, amit Mezopotámiáról tanultál történelemórán!
Az indonéz szigeteken egyenlítői éghajlat alakult ki, dús trópusi esőerdőkkel és bővizű folyókkal.
Az átmeneti öv a Dekkán-félsziget középső területeire korlátozódik.
A magashegységek területén Ázsiában is a függőleges övezetesség jellemző.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Jellemezd Ázsia földrajzi övezeteit északról dél felé haladva!
2. Hogyan változnak az éghajlat elemei északról dél felé és nyugatról
kelet felé haladva?
3. Mi a különbség a mérsékelt övezeti és a trópusi sivatagok kialakulásának körülményei között?
4. Mi jellemzi a folyók vízjárását az egyes éghajlatokon?
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Monszunvidékek Ázsiában
a szárazföld és a tenger eltérő felmelegedése és annak következményei; a csapadékképződés
folyamata; a mérsékelt és a forró övezet jellemzői

A keleti partvidékeken
Nyár

Tél

hideg, száraz légtömeg

párás, hűvös légtömeg
óceán

keleti tengerpart

keleti tengerpart

óceán

332. ábra. A nyári és a téli monszun kialakulása
A
Csendesóceán

Indiaióceán

B

Csendesóceán
Indiaióceán

333. ábra. A monszun iránya
Ázsiában télen (A) és nyáron (B)

• Elevenítsd fel, amit a szárazföld és a tenger eltérő felmelegedéséről és a csapadékképződés
folyamatáról tanultunk!
• Figyeld meg a … ábrán a légtömegek mozgását! Mi a különbség a téli és nyári légmozgás
között?
Ázsia keleti partvidékein az éghajlatot az évszakonként változó irányú szél, a monszun határozza meg.
Kialakulása a szárazföld és a tengervíz eltérő felmelegedésének köszönhető.
Nyáron gyorsabban és nagyobb mértékben melegszik fel a szárazföld. A felszálló meleg légtömeg helyére hűvösebb, páradúsabb levegő érkezik a tengerek
felől. Ennek eredményeként bőséges csapadék öntözi
a partvidéket.
Télen éppen fordított a helyzet. A szárazföld nagyobb mértékben hűl le, így innen a tengerek felé indul meg a légáramlat.
Már tudod, hogy a szárazföld belsejéből érkező
légtömegek soha nem szállítanak csapadékot. Ennek
megfelelően a nyári monszun mindig hoz csapadékot, a téli pedig csak kivételes esetben.

Figyeld meg a 333. ábrán a monszun irányváltozásait! Jellemezd a folyamatot a
tanultak alapján!
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A monszun uralta vidékek észak–dél irányú kiterjedése nagy, ezért mind a mérsékelt,
mind pedig a forró övezet területén jellemző.

A monszunterületek jellemző éghajlatai
Attól függően, hogy melyik övezetben található, beszélünk mérsékelt övezeti és trópusi
monszun éghajlatról. A kettő között elhelyezkedő meleg mérsékelt övben a szubtrópusi
monszun a jellemző.
Hasonlítsd össze a monszunvidékek területén a hőmérséklet és a csapadék alakulását
az éghajlati diagramok segítségével!
A mérsékelt övezetben a monszunt négy évszak
jellemzi. Nyara hűvös és csapadékos, tele száraz,
hideg. A természetes növénytakaróját lombos erdők
képezik.
Dél felé haladva a nyár egyre melegebb, a tél pedig
enyhébb lesz. Fokozatosan elérjük a szubtrópusi monszun területét, ahol csapadékos, fülledt meleg nyár és
enyhe, száraz tél a jellemző. Ezeken a vidékeken az
időjárás már lehetővé teszi, hogy kétszer is arassanak.
Természetes növénytakaróját örökzöld keménylombú, szubtrópusi monszunerdők alkotják jellegzetes fafajokkal, mint a babér-, a kámfor-* és az
eperfa, valamint a bambusz.
A trópusi monszun éghajlaton, mint a forró övezetben mindenhol, egész évben meleg van. Három
évszak jellemzi: meleg, száraz tél, forró, száraz
tavasz és fülledt meleg, nagyon csapadékos nyár.
A legkellemesebb évszak a decembertől márciusig
tartó tél. A tavasz folyamán mind magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A tikkasztó hőséghez párosuló
csapadékhiány következtében minden kiég, a természetes vizek kiapadnak. Ilyenkor sok növény lehullajtja a levelét. Júniusban megérkezik a monszuneső,
elkezdődik a csapadékos évszak, amely mintegy fél
évig tart. Hatalmas mennyiségű eső zúdul le ilyenkor, előfordul, hogy egyetlen napon több esik, mint
nálunk egy év alatt. Gyakran pusztítanak hatalmas
árvizek.
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334. ábra. Monszun éghajlat diagramja
a mérsékelt övezetben
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Fukuoka: é. sz. 34°; k. h. 130°
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335. ábra. Monszun éghajlat diagramja
a meleg mérsékelt övben
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Jagdalpur: é. sz. 19°; k. h. 81°
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336. ábra. Monszun éghajlat diagramja
a forró övezetben
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337. ábra. Bozóttal, kúszónövényzettel benőtt dús
növényzetű dzsungel Ceylon szigetén

338. ábra. Ha megérkezik a monszun, rövid idő alatt
hatalmas mennyiségű eső zúdul le

A csapadék mennyiségének emelkedésével egyre dúsabb lesz a növénytakaró. A legcsapadékosabb részeket áthatolhatatlan dzsungel, bozóttal, bambusszal és alacsony kúszónövényzettel benőtt mocsaras lapályok borítják.
A monszunerdők állatvilága gazdag. Itt él például az indiai elefánt és orrszarvú, az
ázsiai tapír, a bengáli tigris, de szép számmal vadásznak erre párducok is.
Legjelentősebb folyói: a Sárga-folyó, a Jangce, valamint a trópusi monszunterületeken
a Gangesz, a Mekong és a Vörös-folyó. A monszunterületek folyói ingadozó vízjárásúak.
A monszunterületek legjellemzőbb haszonnövényei: a rizs, a tea, a cukornád és a juta.*

339. ábra. Munkára fogott indiai elefánt

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
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340. ábra. A bengáli tigris Ázsia tekintélyt parancsoló,
csodálatos külsejű ragadozója

Mit jelent a monszun kifejezés?
Miért alakultak ki a monszunterületek?
Mi a különbség a nyári és a téli monszun között? Mi ennek az oka?
Jellemezd a monszunterületek éghajlatait és élővilágát!

Ázsia

Az olaj birodalma: Délnyugat-Ázsia
Délnyugat-Ázsia természeti viszonyai; a térség vallásai; oázisgazdálkodás; öntözéses
gazdálkodás; nomád pásztorkodás; Mezopotámia

A békétlen Közel-Kelet
Szinte mindennap találkozhatunk
a híradásokban a „Közel-Kelet”
névvel. Az Európa, Afrika és Ázsia
találkozásánál lévő területet valójában Délnyugat-Ázsia országait foglalja magába.
Délnyugat-Ázsia kontinensnyi
területén elsősorban arabok, de
nagy számban törökök és perzsák
is élnek. Az itt élők többsége muszlim. Az azonos kulturális örökség
és a közös vallás, illetve az abból
eredő gondolkodásmód szorosan
összekapcsolja a térség országainak
többségét. Szaúd-Arábiában található a mohamedánok „szent városa”, Mekka.

341. ábra. Minden muszlim hívőnek élete során –
ha teheti – el kell zarándokolnia a mekkai Nagy
Mecset közepén álló kocka formájú kőépítményhez, a Kábához
Nézz utána, mit rejt a Kába!

Az atlasz keresőhálózata segítségével keresd meg a térképen Mekkát!
A vallási és politikai ellentétek szinte az egész térségben akadályozzák a fejlődést.
Mérhetetlen a szegénység. Afganisztánban például mindennapos az éhhalál.
A Perzsa-öböl menti országokban a kőolajnak köszönhetően az utóbbi évtizedekben
jelentősen megemelkedett az életszínvonal.

Mostoha természeti viszonyok
Ismételd át, amit a kontinensrész természeti viszonyairól tanultunk!
Az Arab-tábla, az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó vonulatok és Mezopotámia
Délnyugat-Ázsia három teljesen eltérő jellegű tája.
Délnyugat-Ázsia a Föld egyik legszárazabb területe. Legnagyobb része a térítői övben
húzódik. A magas hegyláncok közé zárt medencék is szélsőségesen szárazak. A Földközi-tenger partvidékének kellemes, mediterrán éghajlata van.
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Öntözéses gazdálkodás – nomád pásztorkodás
Figyeld meg a 342. ábrán, hogyan juthatnak vízhez az oázisokban!
Az elmúlt évtizedekig Délnyugat-Ázsiát
is a hagyományos gazdálkodási formák
jellemezték. Az oázisgazdálkodás és a
nomád pásztorkodás teljes mértékben
alkalmazkodott a természet adta lehetőségekhez.
Az öntözés különböző ősi formái a
térség nagy részén elterjedtek, az utóbbi
évtizedekben azonban vízkímélőbb és
modernebb eljárásokat alkalmaznak.
Víztakarékos öntözőrendszereket építettek ki. Az olyan vidékeken, ahol a víz
minden cseppjére vigyázni kell, nem
mindegy, mennyi vész kárba.
A Földközi-tenger mentén lévő mezőgazdasági üzemekben például zárt
csőrendszerben vezetik a vizet a növények gyökereihez.
A sivatagi területeken éppúgy, mint
a Szaharában, a legfontosabb haszonnövény a datolya, amelyből Irak termeli a
világon a legtöbbet.
Az öntözéses gazdálkodásnak köszönhetően, akárcsak Egyiptomban, itt
is jó eredménnyel termesztik a gyapotot.

a)

b)

c)
342. ábra. Oázistípusok Délnyugat-Ázsiában
a víznyerés módja szerint

Még ma is sok helyen elterjedt a szinte évezredes múltra visszatekintő árasztásos öntözés. A megművelt földeken a parcellák közé vízelvezető árkokat ásnak. A folyók vizét csatornákon keresztül
engedik bele ezekbe az árkokba. A földművesek a szükségleteknek megfelelően ezzel a vízzel árasztják el földjeiket.

Jellemző a nomád pásztorkodás is. A természeti viszonyoknak és a vallási szokásoknak köszönhetően elsősorban juhokat és kecskéket tenyésztenek.
A Földközi-tenger mentén jellegzetes mediterrán növényeket, citrusféléket, szőlőt és
zöldségféléket termesztenek.
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A magasan fekvő, zárt medencékben
is elterjedt a nomád állattartás. A nyári
időszakban a hegyi legelőkön őrzik, télre a
medencékbe hajtják vissza a juh- és kecskenyájakat.
Az itt tenyésztett állatok gyapjából kézzel
készítik a legfinomabb keleti szőnyegeket,
melyekről perzsaszőnyeg néven biztosan te
is hallottál.

343. ábra. Iraki nomád pásztor

A térség országai nem tudják megtermelni a szükséges élelmiszer-mennyiséget, ezért
behozatalra szorulnak.

Mit köszönhetnek a délnyugat-ázsiaiak a „folyékony aranynak”?
Délnyugat-Ázsiában, elsősorban a Perzsa-öböl menti országokban – Szaúd-Arábiában,
Iránban, Irakban, Kuvaitban – hatalmas kőolajmezőket tártak fel. Becslések szerint itt
található a Föld kőolajkészletének több mint a fele. A térség kútjai bőségesen ontják a jó
minőségű kőolajat, így nagyon olcsó a kitermelés.
A bevételből bőven jutott új beruházásokra: városok, utak építésére, ipar telepítésére,
öntözőrendszerek fejlesztésére. Felszámolták a pusztító éhínséget. Sokat költenek az oktatás és az egészségügy korszerűsítésére, de sajnos fegyverkezésre is.
Elsősorban a kőolajbányászathoz és a mezőgazdaság korszerűsítéséhez szükséges
iparágakat fejlesztik.
A Perzsa-öböl kikötőiben hatalmas kőolaj-finomítók működnek. A világ minden részébe óriási tartályhajók futnak ki innen. Irakból és Szaúd-Arábiából csővezetéken át
juttatják el az olajat a Földközi-tenger kikötőibe.
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344. ábra. Olajfinomító a sivatagban.
A „folyékony arany” gyökeresen megváltoztatta
Szaúd-Arábia életét is
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345. ábra. A legjelentősebb kőolajtermelő országok
2013-ban
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Az említett országok mellett a feltörekvő gazdaságok közé sorolható Törökország is
jelentős fejlődésen ment keresztül. Vezető iparága a textilipar, de számottevő a kőolaj-finomítás és a gépgyártás is.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért illetjük a Közel-Keletet a békétlen jelzővel?
2. Hasonlítsd össze a térség hagyományos gazdálkodási formáját a korszerűsített termeléssel!
3. Miért szorulnak élelmiszer-behozatalra Délnyugat-Ázsia országai?
4. Milyen változásokat hozott a térség életében a kőolajbányászat?

Virágzó államok a Közel-Keleten
Izrael a második világháború után az ENSZ közreműködésével alakult meg. A világ minden részéről menekültek ide zsidók. Napjainkban is folyamatos a bevándorlás. A fiatal államnak mindvégig a fennmaradásáért
kellett küzdenie a számára ellenséges, arabok lakta környezetben. Az arab országok egységesen elutasították
a zsidó állam elismerését. Izraelnek a legfőbb konfliktusa a palesztinokkal van. Ez az ellenségeskedés többször vezetett már háborúhoz. Napjainkban is feszült a
helyzet. A véres összecsapásoknak legtöbbször a civil
lakosság esik áldozatául. Izrael óriási összegeket költ
fegyverkezésre. Hadserege a legkorszerűbb technikával
rendelkezik. Az Amerikai Egyesült Államok közvetí346. ábra. Tel Aviv tengerpartja
tőként próbál fellépni az izraeli–arab konfliktusokban.
A Földközi-tengerrel határos ország a keskeny (10-25 kilométer széles) tengerparti mediterrán sáv
kivételével kedvezőtlen természeti viszonyokat tudhat magáénak. Északon és keleten hegyvidék,
délen a Negev-sivatag húzódik. A Holt-tenger keleti része Izraelhez tartozik.
A bevándorló zsidók tőkéje, szakértelme révén szinte a semmiből varázsoltak virágzó gazdaságot.
A repülőgépek, a hadászati cikkek, a fegyverek, elektronikai cikkek, orvosi műszerek gyártása a
világ élvonalában van. Világhírű a gyémántcsiszoló ipara, melyet Hollandiából a második világháború elől idemenekült mesterek teremtettek meg.
A mezőgazdaság jellegzetes faluközösségei a kibucok, akiknél minden közös tulajdonban van. Így
összefogva, eredményesebben tudnak részt venni az ország ellátásában. Mediterrán növényeket termesztenek, és jelentős a baromfitenyésztés. Itt érik el a világon a legmagasabb tejhozamot.
Izraelben található Jeruzsálem. A város nevének jelentése: ’a béke háza’. Három világvallás zarándokhelye, mivel háromezer éve a zsidóság, kétezer éve a keresztények, a 7. századtól pedig a mohamedánok szent helye.
Az Egyesült Arab Emírségek olajban gazdag állam az Arab-félsziget délkeleti részén. Hét emírséget
foglal magába. Közülük a legismertebb Dubai. Fő bevételi forrása a turizmus, az ingatlanértékesítés
és a pénzügyi szolgáltatások. Az olaj, aminek a gazdagságát kezdetben köszönhette, ma már elenyésző bevételi forrás.

176

Ázsia

A leggyorsabban növekvő népességű ország: India
Ázsia földrajzi helyzete, természeti viszonyai; a forró övezet éghajlatai; monszunterületek jellemzői

[millió fő]

Indiai Köztársaság
Fővárosa

Újdelhi

Államforma
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Hivatalos nyelv

14 alkotmány által elismert nyelv; angol mint
közvetítő nyelv

Területe

3 287 365 km2
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1 220 800 000 fő

Népsűrűsége

371 fő/km2
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347. ábra. India népességének alakulása

• Határozd meg India földrajzi helyzetét!
• A tanultak alapján jellemezd természeti viszonyait!
• Indokold meg, miért a délnyugati-nyugati partvidék a legcsapadékosabb!

India gondjai a 21. században
India Földünk második legnépesebb országa. Zömében hinduk lakják. Lakossága évente mintegy 20 millióval nő.
Figyeld meg a 347. ábrán, hogy
milyen ütemben emelkedett a
népesség száma az elmúlt 20 évben!
A népességnövekedés mérséklésére
családtervezési programokat dolgoztak
ki. Eredményességüket azonban nehezítik az évezredes hagyományok, az
írástudatlanság és a mérhetetlen szegénység.

A mai India, Pakisztán, Srí Lanka és Banglades
területe két évszázadon keresztül volt a britek legértékesebb gyarmata.
Miután 1947-ben a gyarmati rendszer felbomlott,
a területet vallási alapon felosztották. A hinduk
által lakott területeken India, Ceylon szigetén Srí
Lanka, a mohamedánok által lakott területeken
pedig Pakisztán alakult önálló állammá. Ez a mesterséges szétválasztás nagyon sok bonyodalomhoz
és véres polgárháborúhoz vezetett. Képzeld el,
milyen helyzetet teremtett, amikor a termőföldek
tekintélyes része Pakisztánhoz kapcsolódott, a feldolgozóüzemek pedig Indiában maradtak. A legjelentősebb búzatermő vidékek elvesztését Indiában éhínség követte.
Még ma sem rendeződött teljes mértékben a helyzet, nap mint nap véres merényletekről, háborús
készülődésekről hallunk a híradásokban.
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A lakosság közel háromnegyed része
falvakban él. A munkalehetőség és a jobb
élet reményében több millió ember menekül a városokba. Ezzel emelkedik a hajléktalanok és a nyomornegyedek lakóinak
száma. A városokban milliók élnek az utcán: ott születnek, ott tengetik életüket, és
ott is halnak meg.
A hatalmas mértékű munkanélküliség
mellett a mai napig megszokott a gyermekmunka.
348. ábra. Mumbai egyik nyomornegyede,
a háttérben az üzleti világ felhőkarcolói

A hinduk nem fogyaszthatnak húst, a
marhát szent állatként tisztelik. Így a világ
legnagyobb szarvasmarha-állománya adta
élelmezési lehetőségek kihasználatlanul
maradnak.
Az ország jelentős részén nagyon alacsony a mezőgazdaság színvonala. Elmaradott, ősi eszközökkel művelik a földeket.
A tehéntrágyát eltüzelik, műtrágyát csak
elenyésző mennyiségben használnak, ezért
rendkívül alacsonyak a termésátlagok.

349. ábra. A hinduk annyira tisztelik
a szent teheneket, hogy azok bárhol tartózkodhatnak,
és bármit megtehetnek.
Gyakran áll meg miattuk a forgalom is.
Gyűjts az interneten információkat
a hinduk szokásairól!

A legtöbb földműves nagyon kicsi parcellákon gazdálkodik. A földet többnyire
aránytalanul magas díjért bérlik.
350. ábra. Sok helyen még ma is középkori
eszközökkel emelik ki az öntözéshez szükséges vizet
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A kasztrendszer maradványai a mai
napig hátráltatják a gazdaság fejlődését.

Indiában úgy tartották, hogy minden ember beleszületik egy kasztba, egy társadalmi csoportba.
Ebből soha nem törhet ki, még házasságot sem köthet más kasztbelivel. A legmagasabban a papok
és a katonák, míg a legalacsonyabban a kézművesek álltak. A független Indiai Köztársaság megalakulásával eltörölték a kasztrendszert, de az évezredes hagyományokkal, főleg faluhelyen nagyon
nehéz szakítani.

A „zöld forradalom” eredményei
India lakóinak kétharmada a mezőgazdaságban dolgozik. A növekvő népesség élelemellátása érdekében nagy mezőgazdasági beruházásokra volt szükség, mely „zöld forradalom” néven vált ismertté.
A nagyüzemekben a korszerűbb, bővebben termő fajták alkalmazásával, a tápanyagutánpótlás fokozásával, a növényvédő szerek használatával és az öntözőrendszerek kiépítésével javultak az eredmények. Valamelyest mérséklődtek az élelmezési gondok, de
nagy többségében még mindig az elmaradottság a jellemző.
A legfontosabb élelmiszernövény a rizs, melyet a
Hindusztáni-alföldön termesztenek. A szárazabb területek gabonája a búza és a köles.
A Dekkán fennsíkon gyapotot és földimogyorót
termesztenek.
A trópusi monszun éghajlatnak köszönhetően a
Hindusztáni-alföld ültetvényeinek jó a cukornádtermése. A Gangesz deltavidékén jutát termesztenek.
A Himalája lejtőinek teraszaira teacserjét ültetnek.
Az Indiai-óceán partjáról bors, szerecsendió* és szegfűszeg kerül a világpiacra.
Eddigi ismereteid alapján indokold meg, miért
ezeket a növényeket termesztik az egyes tájakon!

351. ábra. A szerecsendió frissen
leszedett, kettévágott termése
Nézz utána az interneten,
mire használható
a szerecsendió megszárított magja!

352. ábra. Teaültetvény Dardzsilingben
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A korszerűsödő ipar
India rendkívül gazdag természeti erőforrásokban. Szén-, vasérc- és mangánérctermelése a világ élvonalában van. Tekintélyes az aranyérc- és a drágakővagyona.
Vezető iparága napjainkban is a textilipar, mely a gyapotot és a jutát dolgozza fel.
Termékei ma is fontos exportcikkek. A fő textilipari körzetei Mumbai (ejtsd: mumbáj) és
Calcutta (ejtsd: kalkutta).
Az utóbbi néhány évtizedben megindult az ipar korszerűsítése. Modernizálták a vaskohásztot, az acélgyártást és a gépgyártást, ami nagy előrelépést jelentett. A japán tőke
segítségével hatalmas gépgyárakat építettek. Fejlődik vegyipara is, mely elsősorban növényvédő szereket, műtrágyát és gyógyszereket gyárt.
Az atomipar és az űrtechnika világszínvonalú. India jelentős szoftvergyártó.*

353. ábra. A Microsoft központja Bangalore
városában. A világ egyik
legkorszerűbb számítástechnikai központja
Nézz utána az interneten az itt zajló
tevékenységeknek!

354. ábra. A számítógép használatát már vidéki
iskolákban is egyre több helyen tanítják

Bangalore Újdelhi után India leggyorsabban növekvő városa. Elsősorban arról vált híressé, hogy
informatikai központjaiban a világ vezető informatikai cégei mind képviseltetik magukat, köztük
az IBM, az Apple és a Microsoft is. Ezért „India Szilícium-völgyének” is nevezik. Itt található India
szoftvertechnológiai parkja, a nemzetközi technológiai park és az Electronics City, vagyis az elektronikai város. Ez az elnevezés önmagáért beszél. Ezeken a központokon keresztül futnak a különböző
cégek szoftveres szolgáltatásai, aminek kialakulását segítette a nagyon olcsó munkaerő.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
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Mutasd meg a térképen India tájait!
Mi jellemzi az éghajlatát?
Milyen problémákat kellett megoldania a „zöld forradalomnak”?
Hogyan sikerült a megvalósítása?
Hogyan hasznosítja India a természeti erőforrásait az ipar fejlesztésénél?

Ázsia

A Föld legnépesebb országa: Kína
Ázsia földrajzi helyzete, természeti viszonyai; az ókori Kína
[millió fő]

Kínai Népköztársaság
Fővárosa

Peking

Államforma

népköztársaság

Hivatalos nyelv

kínai

Területe

9 572 395 km2

Népessége

1 349 586 000 fő

Népsűrűsége

141 fő/km2
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355. ábra. Kína népességének alakulása

• Határozd meg Kína földrajzi helyzetét!
• Jellemezd a tanultak alapján a természeti viszonyait!
Néhány évtizeddel ezelőtt az egészségügyi ellátás
javulása következtében csökkenő halandóság miatt
egyre intenzívebben emelkedett a népesség. A mezőgazdaság nem tudott ennyi embert élelemmel ellátni. A demográfiai robbanás következtében hatalmas
éhínség pusztított, 25 millió ember halt éhen. A természetes szaporodás* csökkentésére a kormány új
népesedéspolitikát dolgozott ki. Felemelték a házasságkötés korhatárát, felvilágosító program keretében
terjesztik a születésszabályozás módszereit. Meghirdették az „egy család – egy gyermek” programot.

Ahol a Föld lakóinak ötöde él
A Föld minden ötödik embere Kínában él. Népessége folyamatosan emelkedik. Nő a kivándorlók száma. A világ minden részén letelepednek, már
hazánkban is több tízezren élnek.
A kontinensnyi területű országban
egyenetlenül oszlik el a népesség. Az
ország nyugati felében Belső-Ázsia
magashegységei, száraz medencéi,
fennsíkjai találhatók. A mostoha természeti viszonyok miatt itt nagyon
alacsony a népsűrűség, mindössze
1-2 fő/km2. A keleti rész termékeny
tájain magas a népsűrűség, 1000
ember is él km2-enként, sőt a nagyvárosokban ez a szám lényegesen magasabb.

356. ábra. Kína löszvidékein a löszfalakba lakásokat vájnak
Szerinted melyek a löszlakások előnyei?
Milyen veszélyeket rejt ez az építkezési forma?
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A mezőgazdaság versenyfutása
Kína népességének rohamos emelkedése különösen nehéz feladat elé állítja a mezőgazdaságot. A természeti viszonyok miatt az ország területének mindössze egytized része
művelhető. Minden lehetséges földet megművelnek. A hegyoldalakon teraszokat alakítanak ki, így növelik a termőterület nagyságát is.

357. ábra. Teraszos földművelés – minden talpalatnyi
földet igyekeznek művelés alá vonni

358. ábra. Művészien kialakított
teateraszok

Az emelkedő élelmiszer-szükségletek miatt a mezőgazdaság hatékonyságának a növelése lett a legfontosabb feladat.
A Jangcétől délre eső szubtrópusi monszunvidékeken mindenhol legalább kétszer
aratnak. A legdélebbi partvidékeken rövid tenyészidejű rizsfajták vetésével háromszor
is betakaríthatják a termést.
A szántók megvédése érdekében árvízvédelmi, míg a szárazabb vidékeken öntözőrendszereket építenek ki.

359. ábra. Rizsterasz művelése. Még napjainkban is
gyakran kezdetleges eszközökkel
és állati erő segítségével művelik a földeket
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Az istállótrágya és a műtrágya felhasználása mellett minden lehetséges anyaggal
– halastavak iszapja, tengeri moszatok, halliszt – fokozzák a talaj termőképességét.
Fejlesztik az agrotechnikát. A faeke helyett elterjedt az állati és emberi erővel hajtott mezőgazdasági eszközök és a traktor
használata. A szegényebb vidékeken azonban még használják az ősi szerszámokat is.
Állami intézkedésekkel, kedvezmények
adásával növelték a parasztok anyagi érdekeltségét, mely a mezőgazdaság fellendüléséhez nagymértékben hozzájárult. Néhány évtized alatt megduplázódtak a termésátlagok.

Elsősorban a monszunvidékek legfontosabb élelmiszernövénye a rizs. Fontos gabonanövény a búza, a köles, a kukorica és a cukorcirok (kaoliang). Nagy területeken ültetik a szóját, a földimogyorót és a gyapotot.
A Dél-kínai-hegyvidék lejtőin teacserje-ültetvényeket
művelnek.
A hatalmas sertés- és baromfiállományt nem a nálunk megszokott módon táplálják, elsősorban konyhai
hulladékokkal etetik az állatokat. Nyugat-Kína pásztornépei jakot,* kecskét és juhot legeltetnek. Selyemhernyó-tenyésztésben Kína világelső.
Fontos fehérjeforrás a hal. Rendkívül jelentős az
édesvízi és tengeri halászat.

360. ábra. A cukorcirok felhasználása
széles körű, a szárából cukordús
szirup nyerhető. A növény részeit állati takarmányozásra is hasznosítják

Gazdag ásványkincsvagyon – sokoldalú ipar
Az energiahordozók közül legfontosabb a feketeszén. A jó minőségű szenet gazdaságos
külszíni fejtéssel hozzák a felszínre. Kőolajés uránkészlete jelentős. Kiváló minőségű
vasércét a szénbányák közelében hozzák a
felszínre. Gazdag acélötvözőkben is.
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361. ábra. A legjelentősebb széntermelő országok
2013-ban. Hasonlítsd össze a vezető széntermelő
országok adatait!

Energiatermelésében a széntüzelésű
hőerőműveké a vezető szerep, de vannak
atomerőművei is. Nagy jelentősége van a
vízenergiának. Hatalmas folyóira számtalan vízi erőművet építettek. A világon a
legnagyobb a Jangcén épült fel.

A világ legnagyobb vízi erőműve a Három-Szurdok-gát. Az erőmű gátja másfél kilométer széles és
181 méter magas, a Balatonnál nagyobb, 632 négyzetkilométer területű tavat duzzaszt fel.
A megépítése közel két évtizedig tartott, közben számtalan kultúrtörténeti és természeti érték veszett
oda. Az erőmű környezetéből mintegy másfél millió embert kellett elköltöztetni. Az elárasztott földek Kína legtermékenyebb területei közé tartoztak.
Azóta, amióta a tározóban a vízszint elérte a maximális szintet, a földcsuszamlások, kőzetomlások, talajsüllyedések száma nagyon megnőtt.
Természetesen az erőmű megépítésének vannak előnyei is. Hatalmas
mennyiségű áramot termel, ami csökkenti a hőerőművekben eltüzelt szén
mennyiségét. A szakemberek azt várják a gáttól, hogy a segítségével sikerül mérsékelni a Jangce folyó hatalmas áradásait, amelyek milliónyi emberáldozatot követeltek.
362. ábra.
Sok érdekességet találsz az interneten a Föld legnagyobb vízi erőművéről!
A Három-Szurdok-gát
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183

A 20. század közepéig a textilipar volt az egyetlen igazán fontos iparága. A külföldi
kézben lévő gyárakban főként behozott nyersanyagot dolgoztak fel. Elsősorban az olcsó
munkaerő vonzotta a befektetőket. Ezek az üzemek a kikötőkbe települtek, Sanghajba,
Tiencsinbe, Kantonba. Ezekben a városokban ma is működnek a textilipari üzemek, de
ma már elsősorban hazai nyersanyagot dolgoznak fel, hazai szükségletek kielégítésére.
Az utóbbi évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően mára Kína ipara igen sokoldalúvá
vált. Hatalmas nehézipari központok alakultak ki Észak-Kínában és a Jangce mentén.

364. ábra. Sanghaj – a Maglev a világ leggyorsabb
és legdrágább gyorsvasútja,
400 km/óra sebességgel röpíti az utasokat a belváros
és a nemzetközi repülőtér között

Vaskohászata, acélgyártása és a ráépülő gépgyártás a bányavidékekre települt.
A kerékpártól a hatalmas óceánjárókig, a
számítógépektől a hűtőszekrényig mindenféle gépet gyártanak. Fontos központja Vuhan és Ansan.
A délkeleti partvidéken megtelepedtek a
kínai állam kedvezményeit élvező, korszerű
technikával felszerelt multinacionális vállalatok.
A nagyvállalatok mellett jól megférnek a
helyi igényeket kielégítő kisvállalkozások is.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hogyan befolyásolják a természeti viszonyok a népesség területi eloszlását?
2. Milyen problémákat okoz Kínának a túlnépesedés?
3. Hogyan oldották meg az élelmezési gondokat?
4. Jellemezd a mai Kína gazdasági életét!
365. ábra. Sanghaj – a tengerparton épült zsúfolt világváros
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A felkelő nap országa: Japán
Ázsia földrajzi helyzete, az óceáni és a szárazföldi kőzetlemezek találkozásának az eredménye;
vulkanizmus; Pacifikus-hegységrendszer; a monszun és éghajlatai

Japán
Fővárosa

Tokió

Államforma

alkotmányos monarchia
(császárság)

Hivatalos nyelv

japán

Területe

377 819 km2

Népessége

127 253 000 fő

Népsűrűsége

337 fő/km2

Egy főre jutó GDP 37 100 USD

A földrész legfiatalabb területei
• A térkép segítségével határozd
meg Japán földrajzi helyzetét!
• Olvasd le a legnagyobb szigetek
nevét!
• Jellemezd a tanultak alapján a szigetország domborzatát!
Japán Ázsia keleti partjai előtt húzódó,
négy nagy és körülbelül négyezer kisebb
szigeten helyezkedik el. A kontinenstől a
Japán-tenger választja el. Területének nagy
részén a Pacifikus-hegységrendszer vonulatai húzódnak. A szigeteket keskeny tengerparti sáv szegélyezi.
Mindennaposak a földrengések és a
vulkánkitörések. A szigetországot évente körülbelül ötezer földrengés rázza meg.
Kétszáz vulkánjából körülbelül hatvan ma
is működik. Legmagasabb a 3776 méteres
Fuji (ejtsd: fudzsi).

366. ábra. A japán főváros, Tokió egyik jelképe
a Szivárvány-híd

A Fujit az istenek szent hegyeként tisztelik,
átmenetnek tekintik az ég és a föld között,
ahová eljönnek az istenek. A vulkánkitörések is hozzájárultak ahhoz, hogy isteni erőt
lássanak a hegyben. Az elmúlt 1200 évben
13 alkalommal tört ki, legutoljára 1707-ben.
Az igen erős gázrobbanás olyan mennyiségű
törmeléket szórt ki, hogy a száz kilométerre
fekvő Tokiót is kb. 10-15 centiméteres vulkáni por borította. Ma már alvó vulkánnak
tekintik, de a vulkanológusok nem tartják
kizártnak, hogy ismét működésbe lép.
Évente több millióan zarándokolnak el a Fuji
500 méter átmérőjű és 70 méter mély kráteréhez.
Nagy a hideg fent, a hótakaró ezen a földrajzi
szélességen, ebben a magasságban még nyáron sem olvad el.

367. ábra. A Fuji
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Ahová a téli monszun is hoz csapadékot
Olvasd le a 368. ábráról, mely tengeráramlások futnak a japán partok mentén!
Milyen hatással vannak a szigetország éghajlatára?
Ázsia
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368. ábra. Japánba a téli monszun is hoz csapadékot

Japán a mérsékelt övezetben található.
A nagy észak–dél irányú kiterjedése miatt
óriási különbségek mutatkoznak az egyes
országrészek éghajlata között. A tenger
közelsége, a monszun és a partjai mentén
elhaladó meleg tengeráramlások kedvezően befolyásolják az éghajlatát.
A téli monszun is szállít csapadékot.
Figyeld meg a 368. ábrán, miért!
Nyár végén és ősszel gyakoriak a heves
szélviharokkal és szakadó esővel érkező tájfunok, melyek gyakran hatalmas pusztítást
végeznek.

Magas színvonalú, övezetes mezőgazdaság
Természeti adottságainak köszönhetően az ország területének alig 15%-a alkalmas mezőgazdasági termelésre. Az egy-két hektáros kisparaszti gazdaságokban minden talpalatnyi földet megművelnek. Magas színvonalú növénytermesztést teremtettek meg:
öntözőrendszereket építettek ki, korszerű gépparkot hoztak létre, nagy gondot fordítanak a növényvédelemre, a tápanyag-utánpótlásra és a jó minőségű szaporítóanyag alkalmazására. Ennek köszönhetően rendkívül magas termésátlagokat érnek
el. A szükséges élelmiszer-mennyiséget mégsem tudják megtermelni, kénytelenek
külföldről pótolni a hiányt.
369. ábra. A japán farmer géppel műveli meg a földjét
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A növénytermesztés az éghajlatnak megfelelően övezetes.
Az északi részeken burgonyát
és cukorrépát, dél felé haladva
pedig búzát, szóját, dohányt
és zöldségféléket termesztenek.
A déli monszunterületek legfontosabb növénye a rizs és a
tea, de cukornádat is ültetnek.
Japán-szerte sokféle gyümölcsöt termesztenek: gesztenyét,
cseresznyét, citrusféléket.

370. ábra. Beérett a rizs

A Föld egyik legerdősültebb országa. Hatalmas erdőire támaszkodik híres fa- és papíripara.
Halászata világviszonylatban kiemelkedő. A partközeli vizek szennyezettsége miatt
az utóbbi években áttevődött a távolabbi óceáni vizekre, ahol úszó konzervgyárakban fel
is dolgozzák a fogást.
A védett öblökben virágzik a gyöngykagyló-, a hal-, a rák- és az algatenyésztés.

Az importra épülő ipar
Japán ásványkincsekben szegény. A szükséges energiahordozókat és nyersanyagokat
kénytelen külföldről beszerezni. Nagyvállalatai jelentős tőkével járultak hozzá a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia ásványkincsvagyonának feltárásához és bányavidékek kiépítéséhez. A fontos nyersanyagok jelentős részét ezekből a külföldön létesített, de japán üzemeltetésű bányákból importálják.

Hatalmas kereskedelmi hajóflottát építettek fel. Mivel minden nyersanyag tengeri úton érkezik, a kikötők fejlesztésére és
újak kialakítására volt szükség. A keleti
part legkiterjedtebb kikötőövezetének központja Oszaka.
Japánban a legnagyobb iparvidékek a
tengerparton épültek. A kikötőkbe telepítették az import nyersanyagokat felhasználó iparágakat, így óriási kőolaj-finomító és vegyipari üzemek, vas-, illetve
acélkombinátok, gépgyárak sora épült.
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371. ábra. Japán számára a világ szinte minden
országából szállítanak nyersanyagot
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Tankhajók építésében és gépkocsigyártásban Japán a világ élvonalában van. Sokat áldoznak kutatásfejlesztésre. Világhírnévre tettek szert az elektronikai és számítástechnikai
berendezések gyártásában. A Japánból kikerülő ipari robotok a világ minden részén ismertek. Az automatizálásban is az élvonalban járnak. Műholdjaik megbízhatók. Az itt gyártott
szerszámgépek, fotó- és optikai berendezések, illetve termékek olcsók és jó minőségűek.

372. ábra. Az 1964 óta közlekedő Shinkansen(’puskagolyó’) expressz mára Japán modern jelképe lett

373. ábra. Egyre több helyen veszik át
az ember szerepét a robotok

A japán cégek a Föld minden részén létesítenek telephelyeket, gondoljunk az esztergomi Suzuki-gyárra.
Japán a világ legnagyobb energiafogyasztói közé tartozik. A vásárolt energiahordozók mellett kihasználja hatalmas megújuló energiaforrásait: nagy esésű folyóinak energiáját, a geotermikus energiát és – elsősorban a déli országrészeken – a napenergiát.
A belsőbb területeken a kevés nyersanyagot igénylő, munkaigényesebb ágazatokat fejlesztették, például a porcelángyártást.
A japánok nagy jelentőséget tulajdonítanak az évszakoknak, ami mérhetetlen természetszeretetükből fakad.
Tavasszal kirándulók hada kel útra, a cseresznyefa – a szakura – virágzásában gyönyörködnek,
ősszel pedig a juharfák vöröslő lombját csodálják. Mindenfelé krizantémkiállításokat rendeznek.
Japánban a krizantém nem a kegyelet virága, hanem szerencseszimbólum. Stilizált változata a császári udvar jelképe.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Jellemezd Japán természeti viszonyait!
Mely természeti erőforrásokat aknázzák ki?
Hogyan alkalmazkodik mezőgazdasága a természeti viszonyokhoz?
Miért tartják számon a világ legnagyobb nyersanyag- és élelmiszerfelvásárlói között?
5. Indokold meg, miért elsősorban a kikötői ipara jelentős!
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Az ezerarcú Délkelet-Ázsia
Délkelet-Ázsia természeti viszonyai; a térség gyarmatosítása

Örökölt gondok
– új problémák
Délkelet-Ázsia az Indokínai-félszigetet és a délkelet-ázsiai szigetvilágot foglalja magába.
Keresd meg a térképen,
mely országok osztoznak
Délkelet-Ázsia területén!
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A térség országait sokféle nép
lakja. A népességnövekedés nagyon intenzív, emiatt komoly
élelmezési gondokkal küzdenek.
Ezért minden talpalatnyi földet
megművelnek.
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374. ábra. Délkelet-Ázsia legnépesebb országában, Indonéziában
harminc év alatt
megduplázódott a lakosság száma

A menetrend szerint érkező monszunáradások nagyon megnehezítik az egyébként is
szegény sorban élő országok helyzetét.
Több vallás osztja meg a lakosságot, jelen van a buddhizmus, az iszlám, de a Fülöp-szigeteken a római katolikus vallás is tért hódított.
Elevenítsd fel, amit a térség gyarmatosításáról történelemórán tanultál!
A térség fejlődését hátráltatta, hogy Thaiföld (korábban Sziám) kivételével országai
gyarmati uralom alatt álltak.
A múlt öröksége, ami napjainkban is sok problémát okoz az Indokínai-félsziget országaiban – például Laoszban, Thaiföldön –, hogy a lakosság egy része illegális máktermesztésből él. Sokan foglalkoznak az ópiumcsempészettel* is.
Délkelet-Ázsia földrajzi fekvésének, tájai kialakulásának köszönhetően természeti erőforrásokban gazdag.
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A trópusi mezőgazdaság
Elevenítsd fel, amit Délkelet-Ázsia természeti viszonyairól tanultunk!

376. ábra. Teraszos földművelés Balin. Minden
talpalatnyi területre rizst ültetnek
Keresd meg a térképen Balit! Gyűjts róla
információkat az interneten!

375. ábra. Indonéziában gyakran állati erővel
művelik a földet.
A bivaly jó munkaerőnek bizonyul a rizsföldeken

377. ábra. A kaucsuk az Amazonas
őserdejéből került át
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Délkelet-Ázsiában a lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él. A legfontosabb
haszonnövény a rizs, mely az Indokínai-félsziget trópusi monszun éghajlatú területein évente kétszer-háromszor is beérik.
A félsziget alföldjei szinte összefüggő, óriási rizsföldek. A magasabb területeken a
termőterület növelése érdekében teraszokat építettek ki, ezeken folyik a termelés.
A hegyoldalakon teát is termesztenek.
Fontos ipari nyersanyag a juta és a kaucsuk. A hatalmas kaucsukültetvények és a
nyers gumit feldolgozó üzemek a gyarmati
múltból maradtak itt.
A szigetvilág ültetvényein olajpálmát,
kókuszpálmát, cukornádat és trópusi gyümölcsöket – például ananászt, banánt, mangót – termesztenek. Különösen sokoldalú a
mezőgazdaság Jáva szigetén, ahol a vulkáni
porból nagyon jó minőségű talaj képződik.
A kávé, a tea és a cukornád mellett fűszereket – például borsot, szegfűszeget, fahéjat
– termesztenek. Hatalmas erdőségeiben értékes fák – például tíkfa, ébenfa – nőnek.
Mára óriási területeken irtották ki az erdőket. A fakitermelést az utóbbi években csökkentették, de még így is számottevő mennyiség jut a feldolgozóüzemekbe és exportra.

378. ábra. A szegfűszeg leszedett virágbimbói,
melyeket pálmalevélbe csomagolva
szárítanak, amíg barnára nem színeződnek

A tíkfa eredetileg Indiában honos, hatalmas termetű fafaj. A hajógyártás fontos kelléke volt, mivel
kovasavtartalmú fája nagyon időtálló. A jachtok gyártásának ma is fontos anyaga.
Az ébenfa fája fekete, de lehet színes is. Legismertebb az Indokínai-félszigeten honos nagyon kemény fekete ében. Már biztosan te is hallottad a „fekete, mint az ében” hasonlatot.

379. ábra. Tíkfa tutajok – a faanyag szállításának
leggazdaságosabb formája

380. ábra. 1621-ben
ébenfából készült bútor

A fellendülőben lévő ipar
Az itt húzódó lánchegységek jelentős színes- és nemesérckészlettel rendelkeznek. Kiemelkedik Malajzia és Thaiföld ónbányászata. A szigetvilág sekély tengereiben gazdag
kőolaj- és földgáztelepeket tártak fel, elsősorban Indonéziában.
A gyarmati múltból mindössze szegényes feldolgozóipar maradt fenn. A bányakincsek
exportjából viszont az elmúlt néhány évtizedben fejlődésnek indult az ipar. A túlnépesedés miatt nagyon olcsó a munkaerő, ez vonzza a külföldi befektetőket. Számtalan japán
és amerikai cég telepít ide korszerű üzemeket. Ennek köszönhető, hogy ezek az országok
óriási fejlődésen mentek át.
Virágzik Indonézia és Malajzia ónkohászata. Malajziában és Thaiföldön elektronikai
berendezéseket és gépjárműveket gyártanak.
Nézz utána az interneten, hol foglalnak helyet a térség országai által
gyártott elektronikai termékek a világranglistán!
A hagyományos iparágak a trópusi mezőgazdasághoz kapcsolódnak. Jelentős a
gumi- és fafeldolgozás, a textilipar és a
pálmaolaj-termelés.
381. ábra. A pálmaolajat
az olajpálma terméséből nyerik
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Emelkedő jelentőségű
szolgáltatások
A térség exportcikkei Délkelet-Ázsia közlekedési központja, Szingapúr közvetítésével kerülnek be a világkereskedelembe. Itt
található a bankvilág központja is.

382. ábra. Szingapúr pénzügyi központja

Fellendülőben van a térség idegenforgalma. Turisták milliói keresik fel történelmi emlékeit, kulturális és természeti
értékeit. Minden igényt kielégítő üdülőparadicsomok épülnek itt.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hogyan befolyásolta a gyarmati múlt Délkelet-Ázsia országainak
gazdasági életét?
2. Milyen új problémák megjelenésével kell számolniuk? Hogyan hatnak
ezek a térség fejlődésére?
3. Jellemezd Délkelet-Ázsia mezőgazdaságát!
4. Minek köszönhető az ipar fellendülése?

383. ábra. Minden igényt kielégítő turistaparadicsom Balin
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Ellenőrizd tudásodat!
Amit Ázsiáról tudni kell
• Jellemezd a kontinens földrajzi helyzetét!
• Mutasd be a földrész tájait kialakulásuk sorrendjében!
•
•
•
•

Mely tényezők alakítják Ázsia éghajlatát?
Mutasd be, hogyan jelenik meg a földrajzi övezetesség a kontinensen!
Hogyan változnak az éghajlati elemek nyugatról a földrész belseje felé haladva?
Hogyan követi ezt a változást az élővilág?

• Mondj példákat, hogyan befolyásolják a természeti viszonyok az itt élők életét!
• Hogyan használják ki a természeti erőforrásokat a tanult országok?
• Jellemezd a monszunvidékek éghajlatát és az itt élők életkörülményeit!
• Milyen problémákkal kell megküzdeniük nap mint nap?
• Mely problémákkal kellett szembenézni az ázsiai országoknak a gyarmatbirodalom felbomlása után?
• Mondj néhány példát, arra milyen ellentétek feszülnek Ázsiában! Miért?
• Miért alakultak ki akkora különbségek Ázsia különböző országainak gazdasági fejlettsége között?
• Milyen problémák jelentek meg a demográfiai robbanás következtében?
• Hogyan lehet ezeket orvosolni?
• Jellemezd a környezet- és természetvédelmi törekvéseket Ázsiában!

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, monszun, nyári monszun, téli monszun, mérsékelt övezeti monszun
éghajlat, monszunterület (szubtrópusi monszun éghajlat), trópusi monszun éghajlat
dzsungel, monszunerdő, bambusz
tájfun, cunami
népességrobbanás, világvallás, zarándokhely
kasztrendszer
csúcstechnológia
öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom
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Fogalomtár
alapszolgáltatás: az alapszolgáltatások közé azok a szolgáltatások sorolhatók, amelyek a gazdasági
ágak hatékony működését biztosítják. Ilyen például az energiatermelés, a kereskedelem, a közlekedés, a távközlés.
állandóan fagyos éghajlat: a hideg éghajlati övezetben a sarkvidéki öv éghajlata. Egy évszak jellemzi, a zord tél. A kevés csapadék hó formájában hull. Természetes növénytakarója nincs.
apály: tengerjárás közben a tenger vízszintjének a süllyedése.
ár: egy termék vagy egy szolgáltatás pénzben megfizetett ellenértéke.
arabok: legnagyobb részben Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő, az európai emberfajtához
tartozó, arab nyelvet beszélő, mohamedán vallású népcsoport.
árapály-energia: a tengerjárás erejéből származó energia.
árfolyam: megmutatja, hány forintot ér aznap a valuta – például egy euró – a saját országunk
pénzneméhez képest.
artézi víz: nagy mélységben található felszín alatti víz, mely csak mélyfúrással hozható a felszínre.
ásvány: a Föld szilárd kérgének egynemű, természetes úton létrejövő építőanyagai.
átmeneti öv: a forró övezetben található. Átmenetet képez az egyenlítői és a térítői öv között.
A szavannaéghajlat jellemzi. A hőmérséklet egész évben magas. Minél közelebb vagyunk az
Egyenlítőhöz, annál hosszabb a csapadékos évszak, és annál több a csapadék. A növényzet is
ehhez alkalmazkodott. Erdős-ligetes, cserjés és füves szavannáról beszélhetünk. Jellegzetes fái
az akáciák. A nagy növényevők a jellemzők.
atoll: korallgyűrű. Megközelítően gyűrű alakú, egy vagy több helyen nyitott korallsziget. A forró
övezet és a meleg mérsékelt öv óceánjaiban fordul elő, ahol a víz hőmérséklete legalább 21 °C.
banánköztársaság: Közép-Amerika országait nevezik így, mivel legfontosabb kiviteli cikkük az
ültetvényeken termelt banán.
bank: széles körű feladatokkal rendelkező pénzintézet, amely megőrzi a magánszemélyek vagy
vállalatok pénzét, a számlavezetési díj ellenében vezeti a számlájukat, kölcsönfolyósítással is foglalkozik. A rendszerükben lévő pénzből hitelt nyújtanak azoknak, akiknek erre van szükségük.
bankkártya: olyan mágneskártya, amelynek segítségével – biztonsági intézkedések mellett – a
bankszámlánkon lévő pénzösszegből le lehet emelni a kívánt összeget.
bankszámla: a bank által az ügyfelei részére vezetett nyilvántartás. Ennek segítségével a bank kezeli az ügyfelek ott elhelyezett pénzét, fogadja és jóváírja az ügyfél számára érkezett pénzösszegeket, és teljesíti a fizetési megbízásokat.
bankszámlapénz: a bankszámlánkon található pénzösszeg, az elektronikus kereskedelemben
használatos.
bambusz: a monszunerdők gyorsan növő fája.
bauxit: az alumínium érce, a különböző kőzetek mállásával, trópusi körülmények között jött létre.
belföldi jégtakaró: a hideg övezetben a szárazföldek felszínén, valamint a hegységekben a hóhatár
fölött kialakuló jégtömeg.
belkereskedelem: eljuttatja a termékeket a hazai piacokra.
beltenger: a kontinensek között vagy azok belsejében helyezkedik el. Van önálló medencéje. Az
óceánokhoz tengerszorossal kapcsolódik, mint például a Földközi-tenger.
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betét: a pénzintézeteknél elhelyezett pénz.
bevándorló: egy országba beköltöző és letelepedő olyan személy, aki addig egy másik országban élt.
busmanok: a Kalahári-medence területén élő afrikai népcsoport. Gyűjtögető-vadászó életmódot
folytatnak. Számuk becslések szerint alig éri el az ötvenezret.
cunami: szökőár. Óriáshullámok érik el a tengerpartot, melyeket többnyire tenger alatti földrengések indítanak el. Hatalmas pusztításokkal járhat.
csúcstechnológia: azok a technikai újítások, találmányok, melyek messze meghaladják a saját korukat.
dagály: tengerjárás közben a tenger vízszintjének az emelkedése.
deviza: a nemzetközi pénzforgalom fizetőeszközeinek gyűjtőneve.
dzsungel: egyenlítői, trópusi és szubtrópusi sűrű erdős, bozótos növénytársulások.
egyenlítői éghajlat: a forró övezet egyenlítői övének az éghajlata. Egy évszak jellemző, az egész
éven át tartó nyár. A csaknem mindennap lezúduló esők miatt elviselhetetlenül párás, fülledt az
idő. A csapadék eloszlása egyenletes, a folyók nagyon bővizűek és egyenletes vízjárásúak.
egyenlítői öv: a forró övezetben, az Egyenlítő mentén alakult ki. Az egyenlítői éghajlat jellemzi.
Ezért folyói bővizűek és egyenletes vízjárásúak. Természetes növényzetét a növény- és állatfajokban gazdag esőerdők jellemzik.
egyoldalú gazdaság: akkor jön létre, ha például egy ország egy-két növény nagyüzemi termesztésére helyezi a hangsúlyt, és ez teszi ki exportjának nagy részét is.
éhségövezet: olyan terület, ahol rendszeresen pusztít éhínség, mint péládul Afrikában a Száhel-övezet.
elektronikus kereskedelem: az interneten történő eladás és vásárlás.
érc: fémtartalmú ásványkincs, mint például a vasérc.
eszkimó (inuit): Észak-Amerika sarkkörön túli területein élő, ázsiai eredetű őslakói. Halászó, vadászó, rénszarvastenyésztő nép. Nomád életformájukat mára már nagyrészt feladták.
Eurázsiai-hegységrendszer: Európa és Ázsia déli részén, nyugat–kelet irányban húzódó lánchegységek vonulata. Tagjai az újidő harmadidőszakában gyűrődéssel alakultak ki.
export: termékek és szolgáltatások kivitele egy másik országba.
fahatár: az Északi-sarkvidék természetes határa, az a terület, ahol már egy-egy fa sem fordul elő.
farm: magányos település, ahol egy-két növény termelésére vagy állattenyésztésre szakosodott
nagyüzemi termelés folyik. Legjellemzőbb az USA-ban és Ausztráliában.
favela: nyomornegyed, barakkváros Latin-Amerikában.
földkéreg: a Föld belső gömbhéja, a földsugárhoz (6378 km) képest nagyon vékony. Nem mindenhol egyforma vastagságú. Legvékonyabb az óceánok alatt. Kétféle típusát különböztetjük meg:
a szárazföldi és az óceáni kérget.
földrajzi erők: más néven külső erők. A földfelszínre kívülről érkező hatások, mint a hőingás,
a szél, a csapadék, a folyóvíz, a jég és az élővilág.
földrajzi övezetesség: a Földön az éghajlat, a természetes növénytakaró, az állatvilág, a talaj és
a külső erők által létrehozott felszínformák szoros kapcsolatban vannak egymással, és övezetes
elrendeződést mutatnak.
földtörténeti időegységek: a földfelszín alakulásának különböző szakaszait magába foglaló időegységek: ősidő, óidő, középidő és újidő.
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földtani természetvédelem: a földtani értékek, mint például a barlangok, sziklaformák, kőzetfeltárások, kövületek védelme.
függőleges övezetesség: az éghajlat, a természetes növénytakaró és a talaj tengerszint feletti magasság
szerinti övezetessége. Kialakulása a magasság emelkedésével csökkenő hőmérsékletnek köszönhető.
geológiai erők: más néven belső erők, a Föld belsejéből ható erők.
geológiai idő: a Föld kialakulásához kapcsolódó idő.
gettó: észak-amerikai nyomornegyed, ahol főként a fekete lakosság él.
gömbhéjak: geoszférák (görög eredetű szó, geo: ’föld’, szféra: ’burok’), koncentrikusan helyezkednek el. Kialakulása közben a Föld anyagai a nehézségi erő hatására sűrűség szerint rendeződtek,
így lett a Föld gömbhéjas szerkezetű.
harmadidőszak: a földtörténet újidejének egyik szakasza. Mintegy 65 millió évvel ezelőtt kezdődött, és kb. 2 millió évvel ezelőttig tartott. Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának fő időszaka.
hasadékvölgy: a távolodó kőzetlemezek mozgása során alakul ki, amikor a felszínre igyekvő olvadt
kőzetanyag a keletkezett törés mentén eltolja egymástól a kőzetlemezeket.
hegységrendszer: azonos időszakban képződött hegységek együttese.
hideg mérsékelt öv: a mérsékelt övezet legészakabbi, a hideg övezettel határos öve. Jellemző éghajlata a tajgaéghajlat. Természetes növényzete a tajga.
hitel: a bank által nyújtott kölcsön, amikor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzösszeg. Ehhez
megfelelő nagyságú, rendszeres jövedelemre van szükség. A hitel után kamatot számolnak fel,
amit a tartozással együtt egy meghatározott időszak alatt vissza kell fizetni a banknak.
hurrikán: trópusi forgószél. Több száz kilométer szélességben pusztító trópusi légörvény. Benne a
levegő 200–400 km/óra sebességgel mozog, emellett óránként 80–100 km-t is megtesz. A vele
járó pusztító felhőszakadások árvizeket okoznak.
időszakos vízfolyás: a csapadékban szegény területekre, például sivatagokra jellemző. A folyómeder többnyire kiszáradt, csak csapadék esetén található benne víz.
import: termékek és szolgáltatások behozatala egy másik országból.
indiánok: Amerika őslakói, a jégkorszak idején a Bering-szoroson keresztül Ázsiából érkeztek ide.
infláció: tartós árnövekedés, ilyenkor csökken a pénzünk értéke.
infrastruktúra: biztosítja a szolgáltatásokhoz szükséges, nélkülözhetetlen eszközöket. Hozzátartozik minden olyan berendezés és hálózat, amely a szállításhoz és hírközléshez szükséges. Egy
terület infrastrukturális ellátottsága a gazdasági fejlettség egyik mutatója.
ipar: kitermeli és feldolgozza a természetben található javakat és a mezőgazdasági termékeket.
ipartelepítő tényezők: azok a természeti és társadalmi-gazdasági feltételek, amelyek szükségesek
egy-egy iparág letelepítéséhez és a zavartalan termeléshez.
irtásos-égetéses földművelés: ha kimerül a gyér termőképességű talaj, a természetes növényzet
felégetésével nyernek újabbnál újabb területeket a földművelés számára. Olyan vidékeken jellemző, például Afrikában, ahol nem ismerik a tápanyag-utánpótlást.
járvány: amikor egy betegség egy adott területen az átlagosnál jóval nagyobb mértékben okoz
megbetegedéseket.
jéghegy: a sarkvidéki jégtakaró pereméről vagy a tengerbe nyúló gleccserekről leszakadó hatalmas
jégtömbök a tengerekben. A tengeráramlatok mozgatják, egészen addig, amíg el nem olvadnak.
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jégkor (pleisztocén): a földtörténet negyedidőszakának első szakasza. A nagymértékű hőmérséklet-csökkenés következtében vastag jégtakaró alakult ki elsősorban az északi félgömb északi részén. A fő felszínformáló erő a vastag jégtakaró volt.
jégsivatag: az állandóan jéggel és hóval borított terület, itt nem alakult ki növényzet. A csapadék
nagyon kevés – 200 mm alatti –, és hó formájában hull.
jelenkor: a földtörténet negyedidőszakának napjainkban is tartó szakasza.
kamat: a felvett hitel ára.
kapás földművelés: leginkább kézi erővel, és nagyon kezdetleges eszközökkel, például faekével
művelik a földeket. Az így művelt területeken a termésátlagok nagyon alacsonyak, csak a minimális táplálékmennyiséget biztosítja a családok számára.
kasztrendszer: az indiai társadalom osztálytagozódása. Minden ember beleszületett egy kasztba,
ahonnan élete során nem törhetett ki. A legmagasabb rend a papoké és a katonáké, míg a legalacsonyabb a kézműveseké volt.
kemény lombú erdők: a mérsékelt éghajlati övezet mediterrán éghajlatának természetes növénytakarója. Többnyire örökzöld fa- és cserjefajokból (ciprusfélék, paratölgy, mandulafenyő) áll.
készpénz: a birtokunkban lévő papírpénz és pénzérme.
kiskereskedelem: bolthálózaton keresztül a nagykereskedőtől a fogyasztóig juttatja el az árut.
kontinentális/szárazföldi kőzetlemez: vastagabb, mint az óceáni kőzetlemez. Két részből tevődik
össze: alsó része vastag bazaltos réteg, melyre egy vékonyabb, többnyire üledékréteggel fedett
gránitos felső réteg épült.
konvertibilis valuta: szabadon átváltható valuta.
korallzátony: a trópusi tengerekben élő korallállatok meszes vázából kialakuló zátonyok. A Föld
legnagyobb ilyen képződménye Ausztrália keleti partjainál található Nagy-Korallzátony.
Közel-Kelet: Európa, Afrika és Ázsia találkozásánál lévő terület. Délnyugat-Ázsia országait soroljuk ide.
középidő: földtörténeti egység. Kb. 240 millió évvel ezelőtt vette kezdetét, és kb. 65 millió évvel
ezelőttig tartott. Legjelentősebb eseménye a tenger térhódítása és az üledékes kőzetek nagy tömegű kialakulása.
kőzetburok (kőzetöv): a kéreg és a felső köpeny lágy zóna feletti része.
kőzetek körforgása: a kőzetek egy folyamatos körforgás részei: állandóan keletkeznek és pusztulnak, kölcsönösen átalakulnak egymásba. Ennek a feltételeit is a lemezmozgások teremtik meg.
kőzetlemez: a kőzetburok nem képez összefüggő réteget a Föld felszínén, különböző formájú és
vastagságú, kisebb-nagyobb darabok alkotják.
közületi és társadalmi szolgáltatás: idesoroljuk az államigazgatási és önkormányzati adminisztrációt, az igazságszolgáltatást, az oktatást, az egészségügyi, valamint a kulturális intézményeket.
kreol: portugál és spanyol gyarmatosítók leszármazottai. Argentínában és Brazíliában élnek a legnagyobb számban.
kutatásfejlesztés (K+F): a kutatásokat és a fejlesztéseket támogatja a tudományos és gazdasági élet
minden területén. Tevékenysége arra irányul, hogy az emberiség minél több tudományos és
technikai ismerettel rendelkezzen.
külgazdaság: az export és az import megtervezése, valamint az árucsere lebonyolítása.
külkereskedelem: az egyes országok áruit és termékeit közvetíti, cseréli ki. Két iránya van: a kivitel
(export) és a behozatal (import).
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lágy zóna: a felső köpeny alsó részén, 75–250 kilométeres mélységben található zóna, ahol a kőzetek nem szilárd, hanem képlékeny állapotban vannak.
Latin-Amerika: Közép- és Dél-Amerikának a gyarmatosítók nyelve utáni elnevezése.
lefolyástalan terület: olyan terület, ahonnan a folyók vize nem jut el a tengerbe.
mállás: a kőzetek kémiai tulajdonságait megváltoztató folyamat, amely során a víz és a vízben oldott savak hatására a kőzetek vegyi átalakuláson mennek keresztül.
mediterrán éghajlat: a meleg mérsékelt öv jellemző éghajlata. A Földközi-tenger körül a legjellemzőbb. Forró, száraz nyár és enyhe, csapadékos tél jellemzi. A folyók vízjárása szélsőségesen
ingadozó. Természetes növénytakarója a kemény lombú erdő.
meleg mérsékelt öv: a mérsékelt övezetben a trópusi övezet menti sávban található öv.
mélységi magmás kőzetek: a mélyben megrekedő magma megszilárdulásával jönnek létre, mint
például a gránit.
mélytengeri árok: több ezer méter mély árok az óceánok fenekén. Óceáni és szárazföldi vagy két
óceáni lemez találkozásának a helyén alakul ki, amikor az egyik vagy mindkét kőzetlemez alábukik, és anyaguk beolvad a magmába.
menekültek: a faji vagy nemzeti hovatartozásuk, vallási okok vagy politikai meggyőződésük miatt
lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek.
menekülttábor: a menekülteket befogadó, számukra lakhatást, élelmet és egészségügyi ellátást biztosító helyek.
mérsékelt övezeti monszun éghajlat: a mérsékelt övezet keleti tengerpartjainak jellemző éghajlata. Négy évszak jellemzi, nyara hűvös és csapadékos, tele száraz, hideg. A csapadék eloszlása
egyenlőtlen. A folyók vízjárása ingadozó.
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat: a szélsőségesen szárazföldi területek éghajlata. Az évi csapadék mennyisége kevés, 300 mm alatti. Nagy a napi és az évi hőingás. Folyói időszakosak. Kialakulásának az oka: az óceánoktól távoli, zárt belső terület.
mérsékelt szárazföldi terület: a valódi mérsékelt öv területe. Éghajlata a nedves kontinentális éghajlat. Nyara meleg, tele hideg. Az évi közepes hőingás nagy. A közepes mennyiségű csapadék
eloszlása egyenetlen. Természetes növénytakarója az erdős és a füves puszta.
mesztic: az indián őslakosság és a fehér lakosság keveredésével létrejött népcsoport Latin-Amerikában.
mezőgazdaság: előállítja az élelmiszereket, több iparág – például az élelmiszeripar, a textil-, bőr- és
gyógyszeripar – növényi és állati alapanyagait adja. Fő ágazatai: a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint a halászat.
monszun: a szárazföld és a tengervíz eltérő felmelegedésének következtében kialakuló, évszakonként váltakozó irányú szél. Télen a szárazföld felől száraz, míg nyáron a tenger felől páradús
légtömegeket szállít. Ennek köszönhetően a nyári monszun mindig hoz csapadékot.
monszunerdő: a trópusi és szubtrópusi monszunvidékek dús növényzetű erdőségei. A trópusi
monszun éghajlaton a forró, száraz tavaszi időszakban a fák lehullajtják a lombjukat.
monszunterület: a meleg mérsékelt öv éghajlati területe. Szubtrópusi monszunként emlegetjük.
Nyara meleg, csapadékos, tele enyhe, száraz.
mulatt: a fehérek és a feketék keveredésével kialakult népcsoport Amerikában.
multinacionális vállalat: nemzetközi vállalat. A Föld több országában is jövedelmet hozó befektetéssel, telephelyekkel, irodákkal rendelkeznek. Ilyen vállalat például a General Motors.
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nagykereskedelem: megszervezi a termelés és a kiskereskedelem közötti kapcsolatot.
népességrobbanás: a fejlődő országok lakosságának gyors, robbanásszerű emelkedése.
népsűrűség: megmutatja, hogy egy adott területen négyzetkilométerenként hány ember él. Egysége: fő/km2.
népességtömörülés: a sűrűn lakott vidékek jellemző településegyüttese, ahol az egymáshoz közel
épült városok a terjeszkedés közben teljesen összeépülnek.
negyedidőszak: a földtörténet újidejének egyik szakasza. Kezdetére a földrészek elérték mai helyüket. Mintegy kétmillió évvel ezelőtt kezdődött, és még ma is tart.
nomád pásztorkodás: Azokon a területeken találkozunk vele, ahol a gyér növényzet lassú növekedése miatt rendszeresen új legelőterületeket kell keresni. Két területi típusa alakult ki:
1. a sarkvidékeken (Skandinávia és Oroszország északi részén) a pásztorok egyszerűen követik a
rénszarvascsordákat; 2. a száraz, trópusi területeken (Észak-Afrikában és a Közel-Keleten) főleg
tevét, juhot, kecskét legeltetnek legelőről legelőre vándorolva.
nyári monszun: a keleti tengerpartokon jellemző, ahol nyáron a tenger felől érkező légtömegek
állandóan szállítanak csapadékot.
oázis: a sivatagokban található olyan helyek, ahol víz bukkan a felszínre. Ezáltal lehetőség nyílik a
növénytermesztésre (zöldség, datolya). A karavánutak fő állomáshelyei.
óceáni kőzetlemez: lényegesen vékonyabb, mint a kontinentális lemez, itt hiányzik a gránitos réteg, bazalt építi fel.
óidő: földtörténeti egység. Kb. 590 millió évvel ezelőtt vette kezdetét, és kb. 240 millió évvel ezelőttig tartott. Ebből a korból származik a Föld röghegységeinek többsége.
ózonréteg: ózonpajzs, a légkör mintegy 50-60 kilométeres magasságában található, feladata a Napból érkező káros ultraibolya sugárzás elnyelése. Az elnevezése utal a szerepére, szinte pajzsszerűen védi a földi életet.
önellátó gazdálkodás: ez a gazdálkodási forma magában foglalja a vadászó-halászó-gyűjtögető
életmódot, a nomád pásztorkodást, az irtásos-égetéses földművelést és a legkezdetlegesebb letelepedett földművelést. Csak a saját szükségletek kielégítésére termelnek, nem alkalmazzák a
korszerű agrotechnikát.
ősföld: a földkéreg legkorábban megszilárdult darabjai. Az ősidőben alakultak ki. A mai szárazföldek alapját képezik. Anyaguk legnagyobbrészt gránit. Nehézfémek érceiben gazdagok.
ősidő: a földtörténet legelső és egyben leghosszabb szakasza, mely a Föld keletkezésétől kb. 600
millió évvel ezelőttig tartott. Az ősföldek, az őslégkör és az ősóceán kialakulásának az ideje.
Ekkor vette kezdetét az ózonréteg kialakulása is.
őslakosok: azok a lakosok, akik egy területen legelőször megtelepedtek.
ősmaradvány: elhalt élőlények maradványa, főleg az élőlények szilárd külső és belső váza formájában. Idesoroljuk az elhalt élőlények lenyomatait és a kőbeleket is (kőbél: mikor az üledékek
kitöltötték az elhalt élőlény vázát és felvették annak alakját).
Pacifikus-hegységrendszer: gyűrt hegység a Csendes-óceán körül. Hegyláncai Amerika nyugati
és Ázsia keleti partvidékén, illetve a hozzájuk tartozó szigeteken futnak. Tagjai az újidő harmad
időszakában gyűrődéssel alakultak ki. A dél-amerikai és a kelet-ázsiai vonulatait erős vulkanizmus jellemzi.
palás kőzetek: az átalakult kőzetek közé tartozó palás szerkezetű kőzetek csoportja.
passzátszél: az a szél, amelyik az eltérő légnyomás hatására a térítők és az Egyenlítő között a felszín
közelében állandóan fúj. Az északi félgömbön északkeleti, míg a déli félgömbön délkeleti irányú.
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passzátszélrendszer: a forró övezet állandó szélrendszere. A különböző mértékű felmelegedésből
adódó eltérő légnyomásnak köszönhetően alakul ki.
pénz: értékmérő eszköz, közvetítőeszköz a kereskedelemben.
peremtenger: a kontinensek pereménél elhelyezkedő tenger, nyílt óceánoktól legfeljebb csak sziget
ívek választják el. Peremtenger például a Kelet-kínai-tenger.
pigmeusok: Közép-Afrika őserdeiben élő, vadászó, gyűjtögető életmódot folytató, az átlagosnál
alacsonyabb növésű népcsoport (130–150 cm).
rezervátum (indián): olyan terület, ahol az indián őslakosság elszigetelten el. Nem az állami, vagy
a szövetségi kormány, hanem a törzsi tanács irányítása alatt áll.
sarkköri öv: a hideg övezetben található. Jellemző éghajlata a tundraéghajlat. Természetes növényzete a tundra.
sarkvidéki öv: a hideg övezetben található. Jellemző éghajlata az állandóan fagyos éghajlat, melyre
egy évszak jellemző: a zord tél. Az évi középhőmérséklet mindig 0 °C alatt marad. Természetes
növényzet nem alakult ki.
szavanna: a trópusi övezet átmeneti övének természetes növénytakarója. Növényzete az Egyenlítőtől távolodva, a csapadék mennyiségének csökkenésével gyérül. A kezdetben erdős-ligetes részeket felváltja a cserjés szavanna. A térítők felőli részeken a füves szavanna jellemzi. Jellegzetes
fája az ernyő alakú lombkoronával rendelkező akácia.
szavannaéghajlat: a forró övezet átmeneti övének az éghajlata. Két évszak jellemzi, egy csapadékos és egy száraz. A fülledt, nagyon meleg, csapadékos nyár az egyenlítői éghajlathoz hasonló.
A meleg, száraz évszak a trópusi sivatagi éghajlat jellemzőinek felel meg. A csapadék eloszlása
egyenlőtlen. A folyók vízjárása ingadozó.
szélsőséges szárazföldi terület: a mérsékelt övezet szélsőségesen száraz területe. Éghajlata a mérsékelt övi sivatagi éghajlat. Az óceánoktól távol fekvő, zárt, belső területein alakult ki. Az évi
csapadék 300 mm alatt marad. A napi és az évi hőingás nagy.
személyes szolgáltatás: a háztartási tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, mint például a
szervizek, szépségszalonok, egészségcentrumok működtetése.
szerves üledékes kőzetek: döntően szerves anyagokból állnak, például a szénfélék, kőolaj.
szilárdhulladék-lerakó: az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált szilárd halmazállapotú hulladék lerakására létesített
lerakóhely.
szolgáltatás: olyan gazdasági tevékenységek összessége, amelyek nem hoznak létre új terméket.
A társadalom és az emberek szükségleteit elégíti ki, a fő feladata a termelés kiszolgálása, valamint az emberek jólétének biztosítása. A világgazdaság vezető ága. Színvonalát, jellegét meghatározza az ország gazdasági fejlettsége.
sztyepp: a valódi mérsékelt öv kontinentális éghajlatán található, pázsitfűfélék uralta természetes
növénytakarójának eurázsiai változata.
táblás vidék: egymásra rakódott üledékes kőzetrétegekkel (mészkő, homokkő, agyag) fedett területek, például Afrikában, Ausztráliában.
tagolatlan part: olyan tengerpart, amelyet nem tagolnak szigetek, félszigetek és öblök. Tagolatlan
partja van például Afrikának és Ausztráliának.
tagolt part: olyan tengerpart, amelyet számtalan sziget, félsziget és öböl tagol. Európa, Ázsia és
Észak-Amerika partvonala tagolt.
tajga: a hideg mérsékelt öv tűlevelű fafajokból álló természetes növényzete.
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tajgaéghajlat: a hideg mérsékelt öv éghajlata. Nyara meleg, tele zord. Itt a legnagyobb az évi közepes hőingás. Kevés, és egyenlőtlen eloszlású csapadék jellemzi. A folyók vízjárása ingadozó.
tájfun: a Csendes-óceán Délkelet-Ázsia körüli vizei felett képződő trópusi forgószél.
talajváltó gazdálkodás: néhány évig termelnek egy területen, ezt követően kb. 2-3 évig ugaron
hagyják. Ez az idő elegendő ahhoz, hogy a talaj valamelyest erőre kapjon.
téli monszun: a keleti tengerpartokon jellemző, ahol télen a légtömegek a szárazföld felől érkeznek, és nem szállítanak csapadékot.
tengeráramlás: az óceánokban, tengerekben néhány száz, esetleg néhány ezer méter széles folyam.
A szállított víz hőmérséklete alapján lehet hideg és meleg a tengeráramlás. A tengeráramlások
biztosítják a tengervíz folyamatos keveredését és hőcseréjét.
tengerjárás – árapály: az óceánok és a tengerek vízszintjének, elsősorban a Hold tömegvonzásának hatására, szabályos időközönként, hatóránként történő emelkedése és süllyedése. A vízszint
emelkedése a dagály, a süllyedése az apály.
tengerszoros: a legrövidebb vízi összeköttetés két óceán vagy tenger között.
térítői öv: a forró övezetben található. Időjárását a passzát leszálló ága határozza meg. Éghajlata
a trópusi sivatagi éghajlat. Vízfolyásai, ha vannak, időszakosak. Élővilága az időjáráshoz alkalmazkodott. Gazdagabb növényzettel csak az oázisokban találkozunk.
tölcsértorkolat: a tengerjárás miatt bekövetkező rendszeres vízszintváltozás hatására kialakuló tölcsér alakú torkolat.
tornádó: orkánerejű, pusztító forgószél Észak-Amerika belső, sík vidékein. Átmérője néhány métertől néhány kilométerig terjed. Örvénylő levegője elérheti az óránkénti 3-400 kilométeres sebességet is. Ahol a tölcsére földet ér, a benne uralkodó nagyon alacsony nyomás miatti szívóhatásával mindent elpusztít.
törmelékes üledékes kőzetek: kialakulásánál az aprózódásé a fő szerep; például lösz, homokkő.
trópusi monszun éghajlat: három évszak jellemzi: a meleg, száraz tél, a forró, száraz tavasz és a
fülledt meleg, csapadékos nyár. Dél-Ázsiában jellemző. A folyók vízjárása szélsőségesen ingadozó. Dzsungeleinek jellegzetes növénye a bambusz.
trópusi sivatagi éghajlat: a forró övezetben található térítői öv éghajlata. Két évszak jellemzi, nyara
forró, tele enyhe. Nagy a napi hőingás, állandó a szárazság. Folyói időszakosak. Kialakulása a
passzát leszálló ágának köszönhető.
tudásalapú társadalom: olyan fejlett társadalom, ahol a tudásnak központi szerepe van a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban.
túlhalászás: a világ halállományának jelentős részét érintő mértéktelen halászat, amely egyes halfajok kipusztulásával fenyeget.
túllegeltetés: ha a túlnépesedés következtében emelkedő élelmiszer-szükséglet miatt megszaporodott nyájak minden lehetséges növényt lelegelnek egy adott területen.
túlnépesedés: ha a népesség száma a területen rendelkezésre álló és valóságosan kiaknázható természeti erőforrások szintjét meghaladja.
tundra: a sarkköri öv természetes növénytakarója. Főként mohák, zuzmók, lágy szárú növények és
cserjefélék alkotják. Növényzete a sarkvidéki öv felé haladva gyérül.
tundraéghajlat: a sarkköri öv éghajlata. Két évszak jellemzi: a hosszú, zord tél és a rövid, hűvös
nyár. A csapadék kevés, eloszlása egyenetlen. Folyóinak vízjárása ingadozó.
újidő: földtörténeti idő, mely mintegy 65 millió évvel ezelőtt kezdődött, és még ma is tart. Harmad- és negyedidőszakra osztjuk.
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ültetvényes gazdálkodás: nagy területen, többnyire egyféle növényt (például kávé, tea, banán, kakaó, cukornád) termelnek a világpiacra. Jellemző gazdálkodási forma például Afrikában, a volt
gyarmatok területén.
vadászó-halászó-gyűjtögető életmód: olyan életforma, amelynél nem ismerik a földművelést és
az állattenyésztést.
valódi mérsékelt öv: mérsékelt övezet öve, az óceáni, a mérsékelt szárazföldi és a szárazföldi területét különböztetjük meg.
valuta: idegen ország pénzneme.
vám: az állam bevételeinek növelése és a hazai termelők védelme céljából beszedett pénzösszeg
azokra az árukra, amelyekkel a vámhatárokat átlépik.
vegyi üledékes kőzetek: mállás során, vegyi folyamatok közreműködésével jönnek létre; például
mészkő, kősó.
világgazdasági nagyhatalom: azok az országok tartoznak ide, ahol a csúcstechnológiák alkalmazásával, magas színvonalon termelnek, az árukat nagy tömegben és olcsón állítják elő. A világ
minden részén bányákat és gyárakat üzemeltetnek. Sokat áldoznak a kutatás-fejlesztésre.
világvallás: azok a vallások (kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, iszlám), amelyekhez a legtöbb hívő tartozik a Földön.
vulkáni kiömlési kőzetek: a felszínre kerülő láva kihűlésével alakulnak ki; például az andezit és a
bazalt.
vulkáni szigetívek: vulkáni szigetsorok, melyek két óceáni lemez találkozásakor alakulnak ki a
mélytengeri árkok vonalától néhány száz kilométerre létrejövő tenger alatti vulkanizmus eredményeként, a folyamatos kitörések következtében az óceán vízszintje fölé emelkedő vulkánokból.
vulkáni törmelékes kőzetek (tufák): a vulkáni működés által felszínre került kőzettörmelékből
kialakuló laza szerkezetű kőzetek, mint például az andezittufa, bazalttufa.
webáruház: ahol az árucikkek értékesítése az interneten keresztül, honlap segítségével történik.
zarándokhely: vallási jelentőségű hely, amelyet a hívők azért keresnek fel, hogy a testet és lelket
erősítő lelki gyakorlatot folytassanak.
zöld forradalom: a korszerűbb, bővebben termő fajták alkalmazásával, a tápanyag-utánpótlás fokozásával, a növényvédő szerek használatával és az öntözőrendszerek kiépítésével javítanak a
mezőgazdaság színvonalán.
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Kislexikon
agrotechnika: a növényfajták termesztésének a technikája a mezőgazdaságban. Nagyon fontos az
eredményesség szempontjából, hogy mennyire korszerű.
analfabéta: az a felnőtt ember, aki nem tud írni és olvasni.
batáta: édesburgonya. Gumós növény. A trópusok és a szubtrópusok fontos élelmiszernövénye.
Gumója keményítőt, cukrot és fehérjét tartalmaz, könnyen emészthető. Dél-Amerikából származik.
brasilfa: Brazília tengerparti erdeiben őshonos, 10-20 méteresre megnövő, borvörös festéket adó
fa. A nagy földrajzi felfedezések idején a portugálok Dél-Amerika partjainál kikötve, vörösre
festett bőrű bennszülöttekkel találkoztak, akik elvezették őket az értékes festéket adó fa termőhelyéhez. A hódítók erről a fáról nevezték el a frissen leigázott országot Brazíliának (a fa portugál neve: pau brasil; a portugál brasa szó jelentése: ’parázs’).
dani népcsoport: Új-Guineában élő gyűjtögető, vadászó népcsoport.
elektronikai ipar: rádió, tv, magnetofonok, távbeszélő-hálózatok, elektronikus számítógépek
gyártásával foglalkozó ipar.
elektrotechnikai ipar: elektromos berendezéseket gyártó ipar.
erszényesek: az emlősök közé tartoznak. Rendkívül fejletlenül jönnek a világra, ezért az anyaállat
az utódokat még 6–8 hónapig az erszényében táplálja. Az erszény az anyaállat hasán található
bőrlebeny, belsejében, az állat hasi oldalán találhatók az emlők.
ébenfa: kemény, tömör szerkezetű fekete vagy sötét színű trópusi fafaj.
ércdúsító üzem: ezekben az üzemekben különböző eljárásokkal végzik az ércek elkülönítését attól
a kőzetanyagtól, amelyben felhalmozódtak. A folyamat előkészíti az érceket a feldolgozásra.
fenntartható fejlődés: olyan fejlődési folyamat, amely a jelen kor szükségleteit oly módon elégíti
ki, hogy a későbbi korokban is lehetőség maradjon az akkori szükségletek kielégítésére.
filippínó: a Fülöp-szigeteken élő ember.
geotermikus energia: a Föld belső hőjéből adódó energia, melyre erőműveket telepítenek, vagy az
általa felforrósított hévizekkel fűtenek.
harmadik világ: azokat az országokat soroljuk ide, amelyek alacsony fejlettségűek, és a lakosság
életszínvonala alacsony.
jak: a szarvasmarha rokona, gyapjas szarvasmarhaként is emlegetik; magas hegyvidékek haszonállata.
jamgyökér (yamgyökér): trópusi növény, gumói keményítőben gazdagok. Dél-Afrikában hottentottakenyér, míg Kelet-Ázsiában kínai burgonya a neve.
juta: főként a trópusi Afrikában és Ázsiában termesztett textilnövény, melynek a rostjából zsákot
és durva szövetféleségeket készítenek.
kámforfa: Ázsia monszunerdeiben növő magas termetű fa, kérgéből nyerik a gyógyászatban használt kámfort.
kaucsuk: számos növényfaj tejnedvében előforduló, áttetsző, szívós, nyújtható anyag. A nyers kaucsuk nem használható. Egy vegyi eljárással alakíthatóvá és alaktartóvá válik, miközben megtartja rugalmasságát. A kaucsukfa tejnedve magas kaucsuktartalmú.
kimberlit: magmás kőzet, nevét az első megtalálásának lelőhelyéről , a dél-afrikai Kimberley-ről
kapta. A gyémánt előfordulása kapcsolódik hozzá.
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kínafa: Dél-Amerikában, az Andokban honos fafaj, kérge kinint tartalmaz. A kininnek erős lázcsillapító hatása van. A trópusokon mindenütt termesztik.
kloákások: ősi jellegű, tojással szaporodó, tojásrakó emlősök. Idetartoznak a hangyászsünfélék és
a kacsacsőrűfélék.
kobalt: nagyon fontos ötvözőanyag, zománc-, művész- és porcelánfestékként használják.
krómérc: értékes acélötvöző. A krómtartalmú nemesacél sokkal ellenállóbb a kémiai anyagokkal
szemben, szilárdságát magas hőmérsékleten is megtartja. A gázturbinák és a rakéták fontos
alapanyaga, de különféle fémeszközöket (például orvosi műszereket) is bevonnak vele.
külbirtok: egy adott ország határain kívül lévő olyan területe, mely gazdasági-politikai függésben
van az anyaországtól.
mahagóni: trópusokon élő, nagyon értékes faféle. Mintegy 80 fajtája ismeretes. Faanyaga vörösesbarna.
malgas: Madagaszkár népe.
manióka (tapióka): a kutyatejfélék közé tartozó, Dél-Amerikában élő cserje. 3 méter magasra is
megnő. Gumóit csak főzve, sütve vagy kiáztatva szabad fogyasztani, mert nyers állapotban ciánt
tartalmaz. A trópusokon fontos élelmiszernövény.
maorik: Új-Zéland őslakói, akik a 14. században Polinézia szigeteiről érkeztek ide. A szó jelentése:
’rendes ember’.
metropolis: világváros.
mikroprocesszor: Más néven a CPU. A számítógép egyik legfontosabb és legalapvetőbb eleme.
A számítógép agyának is nevezik, mivel az alaplapon megvalósult irányítást, kommunikációt
vezérli. Nélkülözhetetlen eleme a televízióknak, DVD-lejátszóknak, de a korszerű hűtőszekrényeknek vagy a mosogatógépeknek is.
muszlim: iszlámhívő. A vallást a 7. században alapította Mohamed. Szent könyve a Korán, ez foglalja össze az iszlám tanításait, előírja a vallás terjesztését. Tiltja az alkohol és a sertéshús fogyasztását. Szent városuk Mekka. Minden mohamedánnak napjában ötször Mekka felé fordulva
kell imádkoznia. A hívőknek életük során legalább egyszer a szent városba kell zarándokolniuk.
nikkelérc: a korrózió (rozsdásodás) ellen a vas bevonására (nikkelezés) és ötvözőanyagként használják. A tiszta nikkelből laboratóriumi eszközöket gyártanak.
nukleáris fegyver: atomfegyver. Atomtöltettel rendelkező fegyverek, melyeknek igen nagy a robbanóhatásuk. Pusztító erejük rendkívül nagy, egyetlen ilyen fegyver képes egy egész várost elpusztítani (Hirosima, 1945). Idesoroljuk az atombomba mellett a hidrogénbombát is.
óceáni hátság: az óceánok alatt húzódó hasadékvölgyek. Vulkáni kőzetből (bazalt) felépülő, üledékmentes hegyvonulatok, melyek az óceán aljzatából akár háromezer méter magasan is kiemelkedhetnek.
ópium: a mákgubó beszárított tejnedve. Morfin nevű anyagot tartalmaz, amely megfelelően alkalmazva fájdalomcsillapító hatású. Nagyobb mennyiségben kábítószerként alkalmazzák.
petrolkémiai ipar: kőolajat feldolgozó iparág, mint a kőolaj-finomítás.
platina: kémiailag nagyon ellenálló nemesfém. Tisztán kicsi szemcsékben, a folyami homokban
fordul elő. Ékszerek készítésénél, laboratóriumi készülékek gyártásánál és a gyógyászatban alkalmazzák.
selfjég: a kontinensek partjához csatlakozó, összefüggő, vastag jégtakaró. Az összefüggő jégpáncél
túlnyúlik a szárazföldön.
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szantálfa: jó illatú, nagyon kemény, fehér színű fa. Fafaragáshoz, hajóépítéshez használják.
szerecsendió: muskátdió. Délkelet-Ázsiában honos fűszernövény. Őszibarack nagyságú gyümölcsének megszárított magját használjuk.
szigethegy: többnyire sík felszínről szigetszerűen kiemelkedő magányos hegy vagy hegycsoport.
szmog: füstköd. Akkor keletkezik, amikor szélcsendes időben a légszennyező anyagok a nagyobb
zárt területeken, például medencékben, a talaj közelében megülnek, és ott hosszabb ideig bennrekednek. Súlyos egészségkárosító hatása van.
szoftver: a számítógép működéséhez szükséges programok, eljárások, szabályok és az ezekre vonatkozó dokumentáció (írásban rögzített jellemzők) összessége.
technológia: a technikában alkalmazott termelési eljárások leírása, kutatása.
technológiai park (technopolisz): településegyüttes, melyet a kevésbé fejlett országrészekben a
csúcstechnológia bevezetésével hoznak létre. Olyan vidékekre telepítik, ahol egy város körül
több kisebb település van. Ide, a kutatóintézetek és az üzemek mellett, kulturális és szabadidős
intézményeket is telepítenek.
természetes szaporodás: az élve születések és a halálozások számának a különbsége, például egy
ország esetében.
tranzitdíj: bizonyos útvonalak – például alagutak, csatornák, útszakaszok – igénybevételéért fizetett használati díj.
utóvulkáni jelenség: vannak olyan tűzhányók, melyekből a nagy lávakitöréseket követően még
évezredekig forró gőzök és gázok törnek fel. Több helyen fűtenek, elektromos áramot állítanak
elő a vulkáni utóműködés során felszínre törő hévforrásokkal, gejzírekkel.
utánvét: postai úton megrendelt terméknek az ár megfizetése után való átvétele. Az árat az átvételkor a kézbesítőnek kell fizetni.
vámhatár: annak a területnek a határa, ahol egy-egy ország gyakorolja a vámszedés jogát.
vikingek: normannok. Skandináviában élő északi germán nép. Pusztító hódításaikról voltak híresek.
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északi sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

déli sarkkör

sarkvidéki öv

mediterrán területek

sarkköri öv

monszunterületek

hideg mérsékelt öv

monszunvidékek

óceáni területek

térítői öv

mérsékelten szárazföldi öv

átmeneti öv

szárazföldi területek

egyenlítői öv

szélsőségesen szárazföldi területek

függőleges övezetű hegyvidékek

I. térkép: Földrajzi övezetesség a Földön

Jelenleg esőerdővel borított terület

Korábban esőerdővel borított terület

II. térkép: Az esőerdők eltűnése a Földön
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Külbirtokkal rendelkező országok és függő területek
Norvégia
Svalbard (Spitzbergák): Arktika
Jan Mayen-sziget: Arktika
Bouvet-sziget: Dél-Atlanti-óceán
I. Péter-sziget: Antarktika
Dánia
Feröer-szigetek: Norvég-tenger
Grönland: Észak-Amerika, Arktika
Egyesült Királyság
Csatorna-szigetek: La Manche
Man: Ír-tenger
Anguilla: Karib-szigetek
Bermuda: Észak-Atlanti-óceán
Brit Indiai-óceáni terület: Indiai-óceán
Brit Virgin-szigetek: Karib-szigetek
Falkland-szigetek: Dél-Atlanti-óceán
Gibraltár: Európa, Ibériai-félsziget
Kajmán-szigetek: Karib-szigetek
Montserrat: Karib-szigetek
Pitcairn-szigetek: Óceánia, Polinézia
Szent Ilona és tartozékai: Dél-Atlanti-óceán
Turks- és Caicos-szigetek: Karib-szigetek
Franciaország
Francia-Guyana: Dél-Amerika
Guadeloupe: Karib-szigetek
Martinique: Karib-szigetek
Rèunion: Délkelet-Afrika
Mayotte: Délkelet-Afrika
Saint-Pierre és Miquelon: Észak-Amerika
Francia-Polinézia: Óceánia
Új-Kaledónia: Óceánia
Wallis és Futuna: Óceánia
Francia déli területek: Dél-Indiai-óceán

Hollandia
Aruba: Karib-szigetek
Holland Antillák: Karib-szigetek
Görögország
Áthoszi Köztársaság: Görögország, Chalkidiké-félsziget
Amerikai Egyesült Államok
Puerto Rico: Nagy-Antillák
Északi-Mariana-szigetek: Mikronézia
Amerikai Virgin-szigetek: Nagy-Antillák
Guantanamo Bay: Kuba
Guam: Mikronézia, Mariana-szigetek
Midway-szigetek: Polinézia, Hawaii-szigetek
Wake Sziget: Polinézia
Amerikai Csendes-óceáni-szigetek: Polinézia
Amerikai Szamoa: Mikronézia
Ausztrália
Ashmore- és Cartier-szigetek: Kis-Szunda-szigetek
Korall-tengeri-szigetek: Korall-tenger
Norfolk-sziget: Tasmán-tenger
Karácsony-sziget
Kókusz-szigetek: Indiai-óceán
Heard- és McDonald-szigetek: Dél-Indiaióceán
Macquarie-szigetek: Dél-Indiai-óceán,
Antarktika
Új-Zéland
Tokelau-szigetek: Mikronézia
Cook-szigetek: Polinézia
Niue: Mikronézia
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Természetföldrajzi adatok
A kontinensek legmagasabb és legmélyebb pontjai
Legmagasabb pont

Legmélyebb pont

Földrész

Csúcs

Hegység

m

Terület

m

Európa

Mont Blanc

Alpok

4807

Kaszpi-mélyföld

–28

Ázsia

Csomolungma

Himalája

8850

Holt-tenger árka

–397

Afrika

Kibo

Kilimandzsáró

5895

Assal-tó mélyedése

–155

Észak- és Közép-Amerika

Mt. McKinley

Alaszkai-hegység

6194

Death Valley

–86

Dél-Amerika

Aconcagua

Andok

6959

Valdés-mélyföld

–40

Ausztrália és Óceánia

P. Jaya

Maoke-hegység

5032

Eyre-tó mélyedése

–12

Antarktisz

Vinson Massif

Ellsworth-hegység

5140

...

...

Az óceánok adatai
Óceán

Törzsterület
(ezer km2)

Teljes terület
(melléktengerekkel)
(ezer km2)

Közepes
mélység
(m)

Az eddig mért legmélyebb pont
Helye

Neve

Mélysége
(m)

Csendes-óceán

165 016

179 389

4032

Mariana-árok

Vityaz-mélység

11 034

Atlanti-óceán
(Jeges-tengerrel)

96 911

106 753

3743

Puerto-Rico-árok

...

9 219

Indiai-óceán

73 442

74 917

3963

Jávai-árok

Planet-mélység

7 450

Óceánok összesen

335 369

361 059

3930

...

...

...

A legnagyobb tengerek adatai

A legnagyobb mélytengeri árkok

Tenger, öböl

Hovatartozás
(óceán, tenger)

Terület
(ezer km2)

Árok

Óceán

Mélység (m)

Jeges-tenger

Atlanti-óceán

10 512

Mariana-árok

Csendes-óceán

10 994

Korall-tenger

Csendes-óceán

4 791

Tonga-árok

Csendes-óceán

10 882

Arab-tenger

Indiai-óceán

3 683

Filippínó-árok

Csendes-óceán

10 830

Földközi-tenger

Atlanti-óceán

2 969

Izu-árok

Csendes-óceán

10 592

Weddell-tenger

Atlanti-óceán

2 890

Kuril-árok

Csendes-óceán

10 542

Karib (Antilla)-tenger

Atlanti-óceán

2 754

Kermadec-árok

Csendes-óceán

10 047

A legmagasabb regisztrált dagályszintek
Öböl, torkolat
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Ország

Dagálymagasság (m)

Fundy-öböl

Kanada

19,6

Gallegos-torkolat

Argentína

18,0

Frobisher-öböl

Kanada

17,4

Severn-torkolat

Nagy-Britannia

16,3

St. Malói-öböl

Franciaország

14,7

King Sound

Ausztrália

14,4

A Föld legnagyobb szigetei
Sziget

Szigetcsoport

Ország vagy földrész

Terület (km2)

Grönland

Grönland

2 175 600

Új-Guinea

Indonézia–Pápua Új-Guinea

771 900

Borneó (Kalinamtan)

Nagy-Szunda-szigetek

Madagaszkár

Indonézia–Malajzia–Brunei

734 000

Madagaszkár (Malgas Közt.)

589 500

Kanada

476 050

Szumátra (Sumatera)

Baffin-sziget
Nagy-Szunda-szigetek

Indonézia

423 647

Honshú

Japán-szigetek

Japán

228 000

Brit-fősziget

Brit-szigetek

Nagy-Britannia

216 911

A Föld leghosszabb folyói
Folyó (forrásfolyóval)

Ország

Hosszúság
(km)

Vízgyűjtő terület
(km2)

Burundi–Ruanda–Tanzánia–Uganda–Szudán–Egyiptom

6690

2 870 000

Kína

6300

1 830 000

Peru–Kolumbia–Brazília

6296

7 180 000

Mississippi–Missouri

USA

6212

3 248 000

Ob–Irtis–Fekete-Irtis

Kína–Kazahsztán–Oroszország

5410

2 990 000

Mongólia–Oroszország

5115

3 132 000

Kína

4667

745 000

Nílus–Fehér-Nílus
Jangce (Chang Jiang)
Amazonas–Ucayali

Jenyiszej–Angara
Sárga-folyó (Huang Ho)

A Föld legbővizűbb folyói
Vízhozam (m3/s)

Folyó
Amazonas

Közepes

Legkisebb

110 000

72 500

Legnagyobb
280 000

Mérés helye
(torkolatnál)
Brazília

Kongó (Zaire)

42 000

23 000

90 000

Angola–Zaire

Paraná

40 000

12 000

50 000

Argentína

Jangce (Chang Jiang)

31 000

4 000

80 000

Kína

Mississippi

17 545

5 000

56 000

USA

Jenyiszej

15 930

Oroszország

A Föld legnagyobb tavai
Tó

Ország

Kaszpi-tenger

Kazahsztán–Irán–Oroszország–Türkmenisztán–Azerbajdzsán

Felső-tó

USA–Kanada

Terület (km2)
371 000
82 411

Viktória-tó

Tanzánia–Uganda–Kenya

69 482

Huron-tó

Kanada–USA

59 594

Michigan-tó

USA

58 014

Függelék
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A földrajzi övezetesség
FÖLDRAJZI ÖVEZETEK
Öv/terület

Függelék

Tél

ÉVI HÔINGÁS

sarkköri
öv

tundra

hûvös

zord

nagy

hideg
mérsékelt öv

tajga

meleg

zord

itt a legnagyobb

óceáni
terület

óceáni

hûvös

enyhe

kicsi

mérsékelt
szárazföldi
terület

nedves kontinentális

meleg

hideg

nagy

szárazföldi
terület

száraz kontinentális

forró

zord

nagy

szélsôséges
szárazföldi
terület

mérsékelt övezeti
sivatagi

forró

hideg

nagy

mediterrán
terület

mediterrán

forró

enyhe

közepes

monszun
terület

szubtrópusi
monszun

meleg

enyhe

közepes

valódi mérsékelt öv

M É R S É K E L T

F O R R Ó
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Nyár

állandóan fagyos

meleg
mérsékelt
öv

FÜGGÔLEGES
ÖVEZET

HÔMÉRSÉKLET

sarkvidéki
öv

H I D E G

Övezet

ÉGHAJLAT

monszun
területek

trópusi
monszun

térítôi öv

trópusi
sivatagi

átmeneti öv

szavanna

egyenlítôi öv

egyenlítôi

hegyvidéki

zord

nagy

meleg
fülledt meleg
forró tavasz

kicsi

forró

enyhe

kicsi

fülledt
meleg

meleg

kicsi

fülledt
meleg

hûvös

CSAP

e

e

e

kicsi

zord

kicsi

egés

FOLYÓK
VÍZJÁRÁSA

TERMÉSZETES
NÖVÉNYTAKARÓ

kevés (kb. 200),
egyenlôtlen

___

___

kevés (kb. 300),
egyenlôtlen

ingadozó

tundra

kevés (kb. 200–700),
egyenlôtlen

ingadozó

tajga

sok (kb. 800–1500),
egész évben egyenletes

egyenletes

lombhullató erdô

közepes (kb. 400–800),
egyenlôtlen

ingadozó

erdôs puszta
füves puszta

kevés (kb. 300–400),
egyenlôtlen

ingadozó

füves puszta

kevés (300 alatt),
ingadozó

idôszakos

gyér, szárazságtûrô,
félsivatagi, sivatagi

s

közepes (500–700),
egyenlôtlen (fôleg télen)

ingadozó

keménylombú,
örökzöld

s

sok (700–2000),
egyenlôtlen (fôként nyáron)

ingadozó

babérlombú,
örökzöld

sok (2000 felett),
egyenlôtlen (fôként nyáron)

ingadozó

monszunerdô,
dzsungel

kevés (200 alatt),
egyenlôtlen

idôszakos

nincs vagy
szárazságtûrô

(300–1500),
egyenlôtlen (fôként nyáron)

ingadozó

erdôs, bokros, füves
szavanna

sok (3000–4000),
egész évben egyenletes

egyenletes

esôerdô

sok
egész évben viszonylag egyenletes

viszonylag
egyenletes

magassági növényövek

NGÁS

yobb

CSAPADÉK MENNYISÉGE (mm),
ELOSZLÁSA

Függelék
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