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Földrajz
Földrajz

Évezredek óta nézzük az éjszakai égboltot, mert szép, mert a csillogó égitestek vonzzák a tekintetet. A fénylő pontokat képzeletben összekötve
érdekes képeket fedezhetünk fel. Mi tartja azokat az égben?
Ki szereti, ha azt sem tudja, hol van? Térkép nélkül a Föld egy hatalmas
labirintus lenne, ahol könnyen elveszítenénk a tájékozódó képességünket.
A modern korban az ember kincset remélt a föld mélyétől. Kereste, kutatta,
hol vannak a nemesfémek, energiahordozók. Csak akkor jut eszünkbe a
levegő, ha nincs, vagy nagyon különbözik a megszokottól. Miért kezd el
esni az eső a szárazság miatt meggyulladt erdő vagy puszta felett? Miért
leszünk álmosak, ha csendesen és sokáig szemerkél az eső? Miért van a
nyári napsütésben meleg, és az árnyékban hűvösebb? Miért érik korábban
a gyümölcs a déli lejtőkön, mint a lejtő aljában? Miért van a Földön ilyen
sok víz? Miért nem ihatunk ma már a kerekes kút vizéből? Ezekre a kérdésekre választ kaphatsz ebben a tanévben.
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A teljes tankönyv az Okosportálon is megtekinthető.

okosportál.hu
Kattanj a tudásra!
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Kedves Diákok!
A földrajz az egyik legsokoldalúbb tantárgy: egyszerre foglalkozik természeti és társadalmi jelenségekkel, amelyek igen nagy része összefügg egymással. A körülöttünk zajló világ titkainak megismeréséhez, megértéséhez
nélkülözhetetlenek a földrajzi alapok.
Eddigi földrajztanulmányaitok során is láthattátok, hogy számos természeti és társadalmi jelenségben és folyamatban tükröződik az embernek és környezetének a kölcsönhatása. Feltűnhetett az is, hogy az ember a természeti
adottságok hasznosítása során jelentősen átalakította, és ma is alakítja környezetét, gyakran veszélyeztetve a természet törékeny egyensúlyát.
Könyvünk a távolról közelre alapelvet követve a Világegyetemtől jut el a lakókörnyezetünkig. Megismertet az
életünket meghatározó kozmikus és földi folyamatokkal, az egyes gömbhéjak jellemző tulajdonságaival térben és
időben egyaránt. Amikor a jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben vizsgáljuk, nemcsak a földrajz, hanem
más tantárgyak keretében megszerzett ismereteitekre is építünk. Kiemelten foglalkozunk a környezeti kérdésekkel,
és tőletek is környezettudatos magatartást várunk.
Szeretnénk, ha a tankönyv tovább növelné érdeklődéseteket a földrajz iránt. Sarkalljon továbbgondolásra egy-egy
tréfás leckecím vagy illusztráció, a leckék elején megfogalmazott problémafelvető kérdés! Rendkívül sokszínűek
és a szöveggel szoros kapcsolatban állnak a kötet magyarázó rajzai, térképvázlatai, ábrái és fotói – éppen azért,
hogy elősegítsük a szöveg megértését, tanulhatóságát és a bemutatott jelenségek felismerését a valóságban.
Felhívjuk figyelmeteket a hozzájuk társuló, gyakran a mindennapi életünket is érintő kérdésekre. Több leckében
vannak rövid olvasmányok, a tananyagon túlmutató érdekességek is. Lehetőségetek van egyéni, páros vagy
csoportos feladatok, mérések, egyszerű eszközökkel elvégezhető kísérletek és megfigyelések elvégzésére, előzetes
gyűjtőmunkára, projektfeladatokra. Kisebb tanulási egységekhez kapcsolódó feladatokat a szürke háttérrel jelölt
szövegdobozokban csoportosítottuk. Így ezek a feladatok egy-egy rövidebb tankönyvi szöveg után közvetlenül
lehetővé teszik a gyakorlást, a megtanultak alkalmazását. Sok téma feldolgozható a feladatok megoldásával a tankönyvi szöveg nélkül is. A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet feladatai is építenek az aktivitásotokra, kreativitásotokra a tananyag ismétlése, gyakorlása, ellenőrzése mellett.
A tanulást segítik a leckék végén összegyűjtött fogalmak, melyek sokat segítenek az egyes fejezetekben tanultak
összegzésekor is. A leckék összefoglaló kérdései szerint általában új megvilágításban, rendszerben kell végiggondolnotok a tananyag egy részét vagy esetleg az egészét. A fejezet végi összefoglalás kérdései sem a hagyományos
formában jelennek meg, hanem ábrákhoz, képekhez kapcsolódóan.
Az önálló ismeretszerzés gyakorlásában segítenek a szakfolyóiratok, szakkönyvek, lexikonok, enciklopédiák.
Megfelelő körültekintéssel az internet is sok és hasznos ismeret forrása, ehhez javasoljuk a tudományos igényességgel készült honlapokat. Kísérjétek figyelemmel a rádió és a televízió hír- és ismeretterjesztő műsorait is! Legyen
mindennapi segítőtársatok a térkép az iskolai és az otthoni felkészülésben egyaránt!
Bízunk abban, hogy ha jól megértitek, akkor meg is szeretitek ezt a rendkívül sokoldalú tájékozottságot nyújtó
tantárgyat. Ennek reményében ajánljuk e tankönyvet.
A szerzők köszönetüket fejezik ki a szakmai segítségért Mádlné dr. Szőnyi Juditnak, dr. Sági Tamásnak, dr.
Szalai Zoltánnak, dr. Farsang Andreának, dr. Szilassi Péternek, dr. Teperics Károlynak, dr. Korponai Jánosnak,
dr. Bonta Imrének.
Tanulásotokhoz sok örömet és jó eredményeket kívánnak
a szerzők

Tartalomjegyzék
I. fejezet – Kozmikus környezetünk
és életterünk ábrázolása
1. A csillagászati ismeretek fejlődése  . . . . . . . . . 8
A misztikus elképzelésektől a törvényekig
2. Az űrkutatás fejlődése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Emberközelben a világűr
3. A Világegyetem peremétől a Napig  . . . . . . . 1 6
Galaxis útikalauz
4
A Naprendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
A Nap családja
5. A Föld alakja és mozgásai  . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mikor és hol kel fel a Nap?
6. Tájékozódás az időben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hány óra van?
7. A Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Földünk hűséges kísérője
8. A térképészeti ismeretek fejlődése  . . . . . . . . 3 6
A karcoktól a mobilapplikációig
9. Tájékozódás a földgömbön és a térképen . . . 40
Mi, hol, merre?
10. Gyakorlati óra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Utazzunk térképpel!
11. Modern technika a térképészetben . . . . . . . . 4 8
Miért láthatunk több részletet távolról?
12. Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Összefoglalás
II. fejezet – A Föld mint kőzetbolygó
1. A Föld szerkezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nézzünk a Föld mélyébe!
2. A lemeztektonika alapjai . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kontinensek szállítószalagon
3. A hegységképződés folyamatai . . . . . . . . . . . 6 4
Hogyan keletkeznek a hegységek?
4. A magmás tevékenység . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Üzenet a Föld gyomrából
5. A földrengések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Miért reng a Föld?

4

6.

A belső és külső erők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Hogyan képződnek a felszín formái?
7. Ásványok és kőzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
A földkéreg építőkövei
8. Ásványkincseink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
A Föld kincseinek nyomában
9. Gyakorlati óra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A kőzetek és ásványok vizsgálata
10. A talaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A földkéreg termékeny rétege
11–12. A Föld története  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mi van a Föld naplójában?
13. Földünk nagyszerkezeti egységei  . . . . . . . . 102
Fejlődnek-e a kontinensek?
14. Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Összefoglalás
III. fejezet – A légkör földrajza
1. A légkör alkotói és szerkezete  . . . . . . . . . . . 110
Védőernyőnk, a légkör
2. A levegő felmelegedése . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Hogyan lesz meleg a levegő?
3. A légnyomás és a szél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Hőcsere a levegőben
4. A csapadékképződés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Miért esik?
5. A nagy földi légkörzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Bolyongó légtömegek
6. Ciklonok, anticiklonok és időjárási frontok 128
Ciklonok szárnyán, frontok hátán
7. A monszun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Évszakonként más irányból fújó szelek
8. Légköri megfigyelések . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Az időjárás előrejelzése és megfigyelése
9. Veszélyes időjárási jelenségek  . . . . . . . . . . . 138
Mit tegyünk veszély esetén?
10. A légkör globális problémái . . . . . . . . . . . . . 142
A légkört veszélyeztető folyamatok

11.

Érdekességek a légkör földrajzából . . . . . . . 148
A villámlástól az időjárás-előrejelzésig
Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Összefoglalás

IV. fejezet – A vízburok földrajza
1. A vízburok tagolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Uralkodó és bujkáló vizek
2. A tengervíz mozgásai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
A nyughatatlan világtenger
3. A tengerpart formálása . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Küzdelem a tengerpartokon
4. A tengerek jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
A víz mint gazdasági erőforrás
5. A felszín alatti vizek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Vízszállítórendszerek a földkéregben
6. A folyóvizek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
A folyóvíz és segédei
7. A tavak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Megáll a víz!
8. A karsztjelenségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Vízszobrászat a mészkővidéken
9. A jég munkája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ahol a jég az úr

10.
11

Az édesvizek jelentősége és problémái  . . . 190
Gazdálkodás az édesvízkészletekkel
Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Összefoglalás

V. fejezet – A földrajzi övezetesség
1. Az éghajlati és a földrajzi övezetesség . . . . . 198
A földrajzi övezetesség összetevői
2. Az egyenlítői öv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Párát lehelő erdőkben
3. Az átmeneti öv és a monszunvidék . . . . . . . 206
A nagymacskák földjén
4. A sivatagok világa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
A térítőkre fűzött sivatagokban
5. A meleg mérsékelt övben . . . . . . . . . . . . . . . 214
Áradás vagy kiszáradás fenyegetettségében
6–7. A valódi mérsékelt övben . . . . . . . . . . . . . . . 218
Ázom, fázom, szomjazom
8. A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet . . . . 223
Ahol a hideg irányítja az életet
9. A függőleges övezetesség  . . . . . . . . . . . . . . . 226
Élet a magashegységekben
10. Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Összefoglalás
Név- és tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

5

Kozmikus környezetünk
és életterünk ábrázolása

Mióta tudják, hogy a Nap a „világunk” közepe?
Hol a helyünk a Világegyetemben és a Tejútrendszerben?
Meddig élnek a csillagok? Mi lesz majd a Napunkból?
Miért 365 napig tart egy év és miért 24 óráig egy nap? Melyik időt mutatják az óráink?
Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát? Miért változik a Hold alakja?
Hogyan és minek a segítségévelw tájékozódunk a térben és az időben?
Miért láthatunk több részletet távolról?
Hogyan segítik a tájékozódást, a kommunikációt és a tudományt a műholdak?
Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.

A több órás expozíciós idővel készült fényképen megfigyelhető, hogy a csillagok egy középpont körül elfordulva
hosszú utat tesznek meg az égen. Ez az érzékelés csak viszonylagos, mert a Földünk forog a saját tengelye körül.
A központ közvetlen közelében a Sarkcsillagot találjuk, ami, szabad szemmel észlelve, kijelöli számunkra az északi irányt.

1.
1. Mely kultúrákban volt kiemelkedő
szerepe a csillagászati megfigyeléseknek
a mezőgazdasági
termelés szempontjából? Miért?
2. Mely égitestek

A misztikus elképzelésektől a törvényekig

A csillagászati ismeretek fejlődése
Próbáljuk meg átélni azt a küzdelmet,
amelyet őseink folytattak, hogy megértsék
az őket körülvevő világot! Hiszen arra
a látványra, amit minden nap tapasztaltak,
egyetlen észszerű magyarázatot lehetett adni: a Nap és a csillagok naponta megkerülik
a Földet. Az emberek okoskodhattak volna
úgy is, hogy a Föld forog a tengelye körül,
de miért tették volna, ha a Földet mozdulatlannak érezték?

kelthették fel az
elmúlt évszázadok
gondolkodóinak
figyelmét?

Sem földközéppontú, sem
napközéppontú?

1.2. Mi lehet a helyünk a világban itt a Földön?

Hittük, hogy itt a világ közepe
1.1. Kopernikusz

3. a) Hasonlítsd

össze Ptolemaiosz és
Kopernikusz világképét (1.3.)!
b) Mi a hasonlóság a
két világkép között?
c) Mi a különbség a
két világkép-ábrázolás között?
d) Melyik elképzelés
áll közelebb a valósághoz?
e) Modellezzétek
tárgyakkal vagy
önmagatokkal a
Nap, a Föld és a Hold
helyzetét a kétféle
világképben!
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sz. 90–161), aki mégis a geocentrikus (földközéppontú) világképet fejlesztette tovább.
Eszerint a Világegyetem központjában
a mozdulatlan Föld helyezkedik el, amely
körül a Nap, a Hold és a többi bolygó kör
alakú pályán mozog.
Európában a késő középkorig a csillagászat jóformán semmit sem fejlődött, az egyház csak a geocentrikus világképet fogadta
el. A Föld alakját (a görögökkel szemben)
laposnak tekintették. Minden tudományos
kutatást háttérbe szorítottak, amely ezt
a világképet megkérdőjelezte.

A csillagászat fejlődésének legkorábbi időszakaiban sem volt csupán szemlélődő tudomány. Az égbolt égitesteinek, jelenségeinek
rendszeres megfigyelése a gyakorlati életben
rendkívül fontos volt. A mezőgazdasági
termelés szükségessé tette a naptárkészítést,
a kereskedelem lebonyolításához tájékozódni kellett a sivatagban és a tengeren is.
Az ókori görög gondolkodók azonban
nem elégedtek meg az égi jelenségek puszta
leírásával, hanem keresték az okokat, az
összefüggéseket, és következetesen alkalmazták az alapvető geometriai törvényeket is. Tisztában voltak a Föld gömbszerű
alakjával is. Számoszi Arisztarkhosz (Kr.
e. 312–230) görög tudós elvileg hibátlan
eljárást dolgozott ki a Nap és a Hold viszonylagos távolságának meghatározására.
Arra a következtetésre jutott, hogy a Nap
lényegesen nagyobb, mint a Föld, tehát
a Földnek kell a Nap körül keringenie.
Ismerte Arisztarkhosz napközéppontú
világképét Klaudiosz Ptolemaiosz is (Kr.

Nagy lendületet adtak a csillagászati vizsgálatoknak a 15. század végén meginduló nagy
földrajzi felfedezések, az egyre hosszabb
hajózási útvonalak. A tájékozódás már nem
volt lehetséges a földközéppontú világkép
alapján kidolgozott bolygótáblázatok adataival, mert az egyre pontosabb észlelések
tényei nem estek egybe azokkal. Feltehetően
(hosszú évszázadok múltán) ekkor kezdték
tanulmányozni újra a bolygómozgásokat.
Arisztarkhosz után több mint tizenhét
évszázaddal Nikolausz Kopernikusz (1473–
1543) lengyel csillagász újra felélesztette
a heliocentrikus (napközéppontú) világképet. Felfogása szerint a bolygók (köztük
a Föld is) kör alakú pályán keringenek
a Nap körül.
csillagok végtelenje
Szaturnusz
Jupiter
Mars
Nap
Vénusz
Merkúr
Hold
Föld

állandó, mozdulatlan
csillagok
Szaturnusz
Jupiter
Mars
Hold
Föld
Vénusz
Merkúr
Nap

1.3. Ptolemaiosz és Kopernikusz világképe

Giordano Bruno (1548-1600) azt hirdette, hogy
a Nap nem a világmindenség központja, hanem csak egy
a csillagok közül. Johannes Kepler (1571–1630) kiváló
német matematikus felismerte Kopernikusz tévedését:
a bolygók keringési pályájának alakja nem kör (ahogyan
azt Ptolemaiosztól Kopernikuszig gondolták), hanem
ellipszis. Már Kepler is gyanította, majd később Isaac
Newton (1643–1727) bizonyította be, hogy a bolygók
Nap körüli keringését gravitációs kölcsönhatásuk
okozza.
Kepler megalkotta a bolygómozgások törvényeit.

– Kepler első törvénye szerint a bolygók ellipszis alakú
pályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap
van. Ezért a bolygóknak a Naptól való távolsága állan
dóan változik. A pálya Naphoz legközelebbi pontja a napközelpont, a legtávolabbi a naptávolpont.
– A második törvény azt mondja ki, hogy a Napot és
a bolygót összekötő vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő
területet súrol; azaz a bolygók napközelben gyorsabban
keringenek, mint naptávolban.
– Kepler harmadik törvénye a bolygók keringési ideje és
a Naptól való távolságuk közötti összefüggést határozza
meg: minél távolabb van egy bolygó a Naptól, annál
hosszabb a keringési ideje.

4. Végezd el az alábbi feladatot a bolygómozgással kapcsolatban! A vizsgálat három bolygó pályáját szemlélteti.

Hozzávalók: fatábla, rajta 2, egymástól 10 cm-re levő szeggel, A/3-as papírlap, 3 db zsinór (13, 15 és 17 cm), ceruza
a) Kösd össze a zsinegek végét hurokra!
b) Helyezd el az első hurkot úgy, hogy a szegek belül legyenek!
c) Tedd a ceruza hegyét az első hurkon belülre, majd a zsineget feszesen tartva húzz vonalat a lapra!
Ismételd meg az előbbi lépést a másik két hurokkal is!
d) Figyeld meg a vizsgálat közben, hogy mi a fókuszpontok (rögzítési pontok) szerepe a pálya alakjának kialakulásában!

5. a) Melyek a körpályán való keringés fő jellemzői?

Olvasd le az 1.4. ábráról!
b) Hasonlítsd össze az 1.4. ábrát az 1.5. és az 1.6. ábrával!
Hogyan változnak meg a keringés jellemzői, ha a pálya
alakja ellipszis?
T = idő
A = terület
T1

A1

A2

nyári félév és a szeptember 22. és március 19. közötti téli
félév hosszát!
b) Melyik félév a rövidebb? Mi lehet ennek az oka?

T = idő
A = terület
napközel

naptávol

r

ugár

rs
vezé

7. a) Számítsd ki a március 20. és szeptember 21. közötti

T1

vezérsugá

A1

A2

T2

T2

A1 = A2
T1 = T2
A1 = A2

T1 = T2

1.6. Kepler második törvénye – a keringési sebesség

1.4. A mozgás fő jellemzői tökéletes körpályán

6. Te is lehetsz Kepler! A munkafüzet ábráinak, adatainak
tanulmányozása után fogalmazd meg a bolygómozgás
törvényszerűségeit!
Föld

8. a) Számítsd ki a http://www.exploratorium.edu/ronh/

age oldalon, hogy hány éves lennél más bolygókon!
b) Fogalmazd meg, hogyan változik a bolygók keringési
ideje a Naptól mért közepes távolságukkal (1.7.)!

kerin
gés
ip
ály
a

Nap

B2
a2

B1

gyújtópont

T3

a = távolság
T = keringési idő
B3
T1

T2

a1

a3

T2
= állandó
a3

1.5. Kepler első törvénye – az ellipszispálya

1.7. Kepler harmadik törvénye – távolság és idő összefüggése

(Az ábra nem valósághűen mutatja az arányokat. A valóságban nincs ekkora eltérés a keringési pálya és a kör alakja között.)
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1.8. Galilei

9. Ma már a színházi távcsőnek is jobb
a felbontása, mint
Galilei távcsövének
volt. Nyári, őszi éjjeleken megfigyelheted a
Jupiter, Galilei által is
megfigyelt négy holdját (Io, Ganymedes,
Europa, Calliszto).

A csillagászat fejlődésében óriási szerepe
volt, hogy Galileo Galilei (1564–1642) olasz
csillagász, természettudós és matematikus
az égbolt tanulmányozására távcsövet
használt. Maga készítette lencsés távcsövével felfedezte a Jupiter négy holdját,
a Vénusz fényváltozásait, a napfoltokat és
a Nap forgását, megfigyelte a Hold felszínét.
Továbbfejlesztette a heliocentrikus világképet: a Jupiter holdjainak keringéséből azt
a következtetést vonta le, hogy a Napon
kívül más keringési központ is lehetséges.

10. a) Hány fokot
fordul el egy-egy
csillag óránként?
b) Milyen irányban
változik az irányuk?

A http://www.stellarium.org/hu honlapról
letöltheted és a számítógépedre telepítheted a Stellarium nevű planetárium szoftvert.
A segítségével tetszőleges földi helyszínről és
tetszőleges időpontból megnézheted a csillagos égbolt képét, a csillagképeket, hold- és
napfogyatkozásokat.

A „Teremtés oszlopai”
A Hubble űrteleszkóp által
készített fénykép
a Sas-ködben oszlop alakokat felvett
gázokról és porról.
A jelenség a Földtől
7000 fényévre van.

Csillagképek az égen
Az éjszakai égbolt csillagai között nem kön�nyű eligazodni. Éppen ezért az emberek már
az ókorban olyan csillagképekbe rendezték
a csillagokat, amelyek emlékeztették őket
a jól ismert állataikra, tárgyaikra, mitológiai figuráikra. A csillagképek alakjában
és elnevezésében rengeteg változás történt
az évszázadok folyamán, de az ókori elnevezések túlnyomó többségét még ma is
használjuk. Bárhogyan is nevezzük azokat,
valójában nem tartoznak össze, egymástól
elképzelhetetlen távolságban vannak.
A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU)
1930-ban 88 csillagképet fogadott el, tiszteletben tartva a hagyományokat.

A csillagászat nagy pillanatai
Kr. e. 2400-tól napjainkig

15
SN 1
Tycho
szupe
figye

1675
megnyílik
a Királyi Obszervatórium
Greenwichben.

1729
Isaac Newton
A gravitáció és a mozgás
három törvényének
leírása.
1915
Albert Einstein
Általános
relativitáselmélet.

1964
Mauna Kea
Az első teleszkópok
felállítása Hawaiin.

1619
Johannes Kepler
felfedezi a
bolygók mozgásának
törvényszerűségeit.

1610
Galileo Galilei
felfedezi a
Jupiter holdjait.

1969
Neil Armstrong
Az első ember
a Holdon.

1973
- NASA Pioneer-10
Az első bolygóközi
szonda eléri a
Jupitert.

1990
NASA Hubble
Föld körüli pályára áll
az űrteleszkóp.

St
na

2
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A csillagászati ismeretek fejlődése
A csillagképeket csillagtérképek mutatják
be. A biztosabb felismerés érdekében az egyes
csillagképek fényesebb csillagait vonalakkal
kötik össze, melyek egyszerű geometriai alakokat formáznak. Az IAU határozata szerint
már nem lehet új csillagképeket alkotni, új
nevet adni az égbolton. A csillagképek közül
különösen azok a szembeötlőek, amelyek
a napi mozgás során soha nem nyugszanak
le. Ilyenek az északi égbolton a mi földrajzi
szélességünkön például a Nagy Medve és a
Kis Medve, melyek felismerése megkönnyíti
az északi pólus kijelölését is.
A Nagy Medve csillagai közül a hét legfényesebb alkotja a négy kerékből és a rúdból álló
Nagy Göncölt, a Kis Medve hét csillaga a Kis
Göncölt. A Sarkcsillag a Kis Göncöl legfényesebb csillaga.

1572
SN 1572,
Tycho Brahe
szupernovát
figyel meg.

1543
Kopernikusz
Az első, napközpontú
Naprendszer modellje.

Kr. e. 46
Julius Caesar
naptárja,
12 hónappal,
365 és 1/4 nappal.

Sárkány

Kis Medve
vagy Kis Göncöl

11. Hogyan
nevezik a nagyjából
ugyanazon csillagok
alkotta Nagy Medve
(Ursa Major) és Kis
Medve (Ursa Minor)
csillagképeket más
kultúrákban?

Sarkcsillag
Cepheus
Cassiopeia

1.9. Az északi félgömbről jól látható néhány csillagkép
Ne keverd össze az asztronómiát (csillagászat) az asztrológiával (csillagjóslás)! Az asztrológia az égitestek különböző jellemzői alapján próbál emberi sorsokat meghatározni. A csillagászat tudomány, a csillagjóslás nem.

Kr. e. 380
Démokritosz feltételezi, hogy a Tejút
tulajdonképpen távoli csillagokból áll.
Az állítást William Herschel igazolja,
jóval később, pontosan 1786-ban.

Fogalmak

Kr. e. 2400
Stonehenge,
egy csillagászati obszervatórium,
mely lehetővé tette a napfogyatkozás,
a nap-éj egyenlőség, a napfordulók
és más égi jelenségek
előrejelzését.

10
Galilei
ezi a
oldjait.

990
Hubble
i pályára áll
leszkóp.

Nagy Medve
vagy Nagy Göncöl

csillagászat • geocentrikus világkép • helio
centrikus világkép • bolygók mozgástörvé
nyei • csillagkép • Kopernikusz • Kepler •
Ptolemaiosz • Newton • Nagy Göncöl • Kis
Göncöl • Világegyetem (Univerzum) • Sark
csillag

Összefoglaló kérdések, feladatok
2011
Beigazolódik, hogy
a Világegyetem tágulása
gyorsul.

2011
697 exobolygót
fedeznek fel.

Stephen Hawking szerint Galilei mindenki másnál
nagyobb volt a modern tudomány megszületésében.
Albert Einstein egyenesen a modern tudomány
atyjának nevezte.
2008-ban a Katolikus Egyház hibának ismerte el,
hogy egyházi törvényszéke elítélte Galileit
tudományos állásfoglalásai miatt.

1. Tanulmányozd a csillagászat nagy pillanatairól készült idővonalat! Próbáld megfogalmazni minden esemény jelenőségét a mindennapi
élet szempontjából!
2. Rajzold le azokat a csillagképeket, amelyeket az égbolton is felismersz!
3. Gyűjts további példákat olyan csillagképekre, amelyek az északi félgömbön egész
évben a látóhatár fölött tartózkodnak!
4. Figyeld meg szabad szemmel, távcsővel,
és a Stellarium szoftverrel a csillagos égboltot!
Néhány csillagképet könnyen felismerhetsz
a munkafüzet leírása (MF 8/6.) segítségével.
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2.
1. Mit jelent az űr
szó? Keress többféle
értelmezést!
2. Honnan tudjuk,

hogy milyen a Világegyetem?

Emberközelben a világűr

Az űrkutatás fejlődése
Eddigi legfejlettebb bolygókutató szerkezetünk
567 millió kilométert utazott a Világűrben, hogy
végül ezredmásodperc-pontossággal időzített
robbanások kíséretében átsüvítsen a Mars lég
körén, s landoljon a Gale-kráterben. Lélegzetelállító megérkezése óta már több száz métert
gurult a felszínen, folyamatosan gyűjti a leszállóhely környezeti adatait, látványos panorámafelvételeket készít, illetve kőzetminták elemzését végzi. (afoldgomb.hu)

Óriási szemek a Földön

3. a) Keresd meg
a térképen az Ata
cama-sivatagot!
b) Miért előnyös ez
a helyszín a csillagvizsgáló számára?

4. a) Keresd meg

a térképen a Hawaiiszigeteket!
b) Mi lehet az oka annak, hogy itt helyezték el a hatalmas
távc sövet?

2.1. Nyolc európai ország közös beruházása
a Paranal Csillagvizsgáló Chilében
A Hawaii-szigeteken, a Mauna Kea tetején,
4194 méteres magasságban működik a világ legnagyobb tükrös távcsöve. A 10 méter
átmérőjű Keck-távcső 1992-ben kezdte meg
a működését.

2.2. A világ legnagyobb (500 m átmérőjű) egytányéros rádió- és radar
teleszkópja Kínában
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A világ jelenleg legnagyobb optikai csillagvizsgáló rendszere Chile északi részén,
az Atacama-sivatag 2635 méter magas
fennsíkján épült meg. Először 2012-ben
sikerült a négy kisebb teleszkóp tükrözött
fényeit egyetlen sugárban egyesíteni. Ezzel az új módszerrel a négy teleszkóp egy
műszerként működik, így a csillagászok
minden eddiginél részletesebb képet kapnak
a Világegyetemről.

Az emberek a 17. században, a távcső feltalálása nyomán figyeltek fel arra, hogy sokkal
több égi objektum van, mint gondolták.
Természetesen a kezdeti egyszerű eszközök folyamatosan fejlődtek az idők során.
Javult a távcsövek fénygyűjtő-, ezzel együtt
a felbontóképessége, és a képek is élesebbek
lettek. A mai eszközök lehetőséget adnak
igen távoli és halvány objektumok észlelésére
is. A csillagászatban (olcsóbb előállításuk
miatt) egyre inkább a tükrös távcsöveket
használják. Mivel az óriástükrök méretét
már nehezen tudják növelni, ezért alkalmazzák azt a módszert, hogy a megfigyelt
égitesteket egyszerre több, számítógéppel
összehangolt berendezéssel vizsgálják.
A távcső felfedezésével összemérhető
lökést adott a csillagászat fejlődésének a színképelemzés a 19. század végén. A módszer
azon alapul, hogy az egyes anyagok más-más
színű fényt sugároznak és nyelnek el. A színképből következtetni lehet a csillag anyagi
összetételére, felületi hőmérsékletére és ezzel
összefüggő abszolút fényességére, a bolygók
légkörének összetételére, hőmérsékletére.
A 20. században a fényképezési eljárások
fejlődése nyomán mód nyílt arra, hogy az
égitestekről, akár a leghalványabbakról is,
maradandó képeket készítsenek. Kifejlesztették azokat a távcsöveket is, amelyek a látható fény vizsgálatán túl az Univerzumból
érkező rádióhullámok vételére alkalmasak.
A rádiócsillagászat speciális ágaként
megjelent a radarcsillagászat: a vizsgált

(csillagászati értelemben közeli) égi objektum felé rádióhullámokat irányítanak és
a visszaérkező hullámokat elemzik. Ezzel
a módszerrel állapították meg például a Naprendszeren belül a távolságokat és kutatnak
a Földön kívüli civilizációk után.

5. a) Milyen fel
tételeknek kell megfelelni az űrruhának?
Milyen hatásokkal
szemben védi az űr
hajóst?
b) Gyűjtsd össze azokat a jellemzőket,
amelyek megnehezítik az ember számára
az űrutazást!
c) Hogyan alszanak,
mit esznek az űrhajó
sok az űrben? Járj
utána!

Hogy kerülnek az űreszközök
az űrbe?
A 20. század második felétől kezdve az ember
a Világegyetembe is felbocsát technikai eszközöket. Az űreszközöket hordozórakétával
juttatják fel, amelyek a megfelelő pályára
állva végzik a feladataikat. Ezek az eszközök
előrelépést jelentettek az optikai, valamint
a rádió- és radarcsillagászatban is, mert
a távcsövek a földi légkör zavaró hatásától
mentesen tudnak megfigyeléseket végezni.
Az 1990-es évektől kezdve egyre több
űrszonda indult a Naprendszer kutatására.
Az űrszondák elhagyják a Föld vonzáskörzetét. 2005-ben az amerikai Voyager–1
űrszonda elérte a Naprendszer határát,
de vannak olyan űrszondák is, amelyek
műholdakként keringenek, vagy leszállnak
a bolygó vagy a hold felszínére. A leszálló-egységek célba juttatása a kockázatosabb
feladat, ám épségben való landolásuk esetén
közvetlen vizsgálatokat tudnak végezni.
Az olyan műholdat, amelyen létfenntartó
rendszer is működik, űrállomásnak nevez
zük. Fedélzetükön a tartós súlytalanság állapotában sok fontos fizikai, biológiai és anyagtudományi kísérletet végeznek el. 1980 májusában a Szaljut–6 űrállomáson töltött nyolc
napot az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan is. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén működik a Pille elnevezésű sugárdózismérő magyar műszer (amelyet Charles Simonyi
magyar származású informatikus, űrturista
már kétszer tesztelt), valamint magyar tudományos közreműködéssel fémhabkísérleteket is végrehajtottak.
Halló! Itt a Föld!
Abból a célból, hogy bármilyen értelmes
élettel kapcsolatot teremtsünk a Tejútrendszerünkben, Arecibo rádióteleszkópjából
1972-ben kettes számrendszerben kódolt
rádiójeleket küldtek az űrbe (2.4.). Eddig sehonnan sem érkezett válasz.

2.3. Űrruha (szkafander)
Az űrhajózás nagy pillanatai
1961 – Jurij Gagarin a Vosztok űrhajó fedélzetén egyszer megkerülte a Földet (orosz)
1965 – első űrséta (orosz)
1968 – először repüli körül az ember a Holdat
(amerikai)
1969 – az Apollo–11 Holdra szállása (amerikai:
Neil Armstrong, Edwin Aldrin)
1973 – az első sikeres űrállomás (amerikai)
1981 – az első űrrepülőgép, a Columbia felbocsátása (amerikai)
számok (1–10)
DNS-elemek
nukleotidok

DNS
kettős spirál
emberiség
(méretek, populáció)
bolygók

a teleszkóp és méretei

6. a) Mi a felada
tuk a következő űreszközöknek: mesterséges hold, űrszonda,
űrrepülőgép, űrállomás?
b) Mutasd be a jelentőségüket!
7. a) Mit üzent az

emberiség mit üzent
a Voyagerrel?
b) Milyen tárgyakat,
vagy zenéket, üzeneteket tennél fel egy
ilyen űrszondára?

8. Milyen űrtech-

nológiát alkalmazunk
a hétköznapokban?
Járj utána!
Képeket, filmeket
az Apollo-programról ezen az oldalon
találsz:
https://spaceflight.
nasa.gov/
gallery/images/apollo

9. Nézz utána, mit
üzentek a földlakók
a Világegyetemnek!

2.4. Az arecibói üzenet
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10. Olvasd el a szöveget a Masat–1-ről!
Teljes siker az első magyar műhold küldetése
Az első műholdat 1957-ben bocsátották fel a Szovjetunióban. 2012-ben indult útjára az első magyar fejlesztésű
műhold, a Masat–1 (2.5.). A bűvös kockánál alig nagyobb
szerkezet egy év alatt ötezerszer kerüli meg a Földet.
A műhold vezérlési, szabályozási és adatgyűjtési feladatait mikroszámítógépek végzik, és rádióamatőrök is fogják
a műhold jeleit. A Masat–1 három év működés után a Föld
légkörébe érve elégett. A tervezők célja, hogy új technológiákat felvonultatva elkészítsék és pályára állítsák a Masat–1-nél nagyobb második és harmadik magyar műholdat is.
2.5. A Masat–1 műhold

11. a) Miért kiemelt jelentőségű a Mars kutatása?

b) Milyen feltételeknek kell ahhoz teljesülni, hogy az ember
eljuthasson a Marsra?

2.6. A Curiosity, a NASA minden eddiginél jobban felszerelt
önjáró marsi laboratóriuma 2012-től kutatja a bolygón
a víz és az élet nyomait

Kutatás az élet után a Marson
Az amerikai állami űrhajózás jelenlegi közép- és hosszú
távú stratégiájában a Mars kutatása áll az élen, mert ez
a bolygó a Földön kívüli élet legközelebbi, emiatt legkön�nyebben kutatható lehetséges helyszíne. A Mars körül
keringő űrszondák műszerei közvetett adatgyűjtéssel (táv
érzékeléssel) megtalálták azokat az ásványokat, amelyek
a felszín mállásáról, korábbi vizes korszakok folyamatairól tájékoztatnak. Több űrszonda (pl. Opportunity, Spirit,
Curiosity) le is szállt a Marsra. A Curiosity küldetése során
látványos panorámafelvételeket készít, kőzetmintákat
elemez, havi rendszerességgel vizsgálja a bolygó légkörének összetételét (metán után kutatva). A legizgalmasabb
fejlemények a szénizotóp-arány mérésének terén várhatóak, mert ez rendkívül fontos az élethez kapcsolódó folyamatok feltárásához.

12. a) Mi biztosítja az űrállomás működéséhez szükséges
energiát?
b) Miért kell az űrszondákat nagyobb sebességgel pályára
állítani, mint a műholdakat?
c) Mi lesz az űrszondák sorsa, ha befejezték működésüket?
Mi az az űrszemét?

2.7. A 21. század eddigi legnagyobb űrhajózási vállalkozása
a Nemzetközi Űrállomás 2004-re készült el (ISS)
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Keressük a Föld testvérét!
Az utóbbi évtizedben a csillagászatnak a Naprendszeren
kívüli bolygókutatás az egyik legizgalmasabb területe. Ez
a fő feladata a Kepler-űrtávcsőnek, amely mesterséges
bolygóként a Nap körül kering. Az égbolt egy-egy előre
kiválasztott területét figyeli, és nagyon pontosan újra
és újra megméri a csillagok fényességét. Azt a parányi
fényességcsökkenést regisztrálja, amit egy bolygó okoz
a csillag fényében, amikor elhalad előtte. A Kepler-űrtávcső már több száz bolygót azonosított. Többsége igen
közel kering a szülőcsillagához, így folyékony víz valószínűleg nincs rajta. De akad közöttük olyan is, amelyek
mérete és éghajlata a Földéhez hasonló lehet. A legújabb
kutatások már az élet lehetőségeit is vizsgálják.

Az űrkutatás fejlődése
Kukába kerül-e az űrszemét?
Az űrhajózás megindulásával a Világegyetem szennyezése is megkezdődött. Űrszemétnek nevezik mindazokat a Világegyetemben keringő, lebegő mesterséges eredetű
tárgyakat, amelyeknek már semmiféle hasznuk nincs. A Föld körül keringő űrszemét
(különösen az apró, a radar által sem jelzett
5-10 cm-es darabok) főképp a 800–1200
km közötti magasságban veszélyesek az
űreszközökre. Szerencsére az 500 km-nél
alacsonyabb rétegekben nincs ütközési veszély, ott a sűrű légkörnek köszönhetően
gyors a Világegyetem öntisztulása.

A magyar űrtevékenység elismerése
Magyar Örökség Díj (2010): Kármán Tódor,
Izsák Imre, Pavlics Ferenc, Bejczy Antal,
Tófalvi Gyula, Almár Iván, Ferencz Csaba,
Gschwindt András, Farkas Bertalan, Magyari
Béla, Charles Simonyi

A csillagászati ismeretek bővítésében jól hasznosítható magyar nyelvű internetes honlapok:
www.urvilag.hu (Űrvilág)
www.mcse.hu (Magyar Csillagászati Egyesület)
www.tudasbazis.csillagaszat.hu (Csillagászati
Tudásbázis)

13. Nézz utána, hogy
milyen tevékenységért
kapták a Magyar Örök
ség Díjat a felsorolt személyek!
14. Miért kicsi az
esélye annak, hogy az
űrből leeső tárgyak
bárkit eltalálnak?

Összefoglaló kérdések, feladatok

2.8. Egyre aggasztóbb az űrszemét mennyisége

Fogalmak

űrtávcső • rádiócsillagászat • színképelemzés
• űrállomás • űrszonda • űrszemét • mester
séges bolygó • Gagarin • Armstrong • Aldrin

1. Miért nem igazán helyes a világűr kifejezés? Melyik szót használjuk
helyette? Szóösszetételekben nehezebben küszöbölhető ki.
Van ötleted rá?
2. Melyik űreszközt, illetve kutatási módszert alkalmaznád…
a) a Hold kőzeteinek földi laboratóriumban történő vizsgálatához?
b) a Nap anyagi összetételének megállapításához?
c) információgyűjtéshez a Világegyetem kialakulásáról?
d) mesterséges égitest pályára állításához, hogy az ne essen vissza
a Földre?
e) Földön kívüli civilizációk utáni kutatáshoz?
f) a modern agykutatási vizsgálatok elvégzéséhez?
Valamennyi esetben indokold a válaszodat!
3. Hogyan kutat a Kepler-űrtávcső a Naprendszeren kívüli bolygók
után?
4. Csoportmunkában dolgozzátok fel az űrkutatás-űrhajózás történetének főbb állomásait! Készítsetek képes beszámolót! Mivel az űrkutatás
és űrhajózás története nagyon sokrétű, így a csoportok számára az alábbi
témák feldolgozását ajánljuk:
a) Kezdetek – A Föld körüli pályán repülő űrhajók és utasaik
b) Állatok és emberek az űrben
c) A 20. század legnagyobb űrhajózási vállalkozása az Apollo-program
d) Betekintés a Nemzetközi Űrállomás életébe
e) Ember a Marson? – A Mars–kutatás eredményei
f) Magyarok az űrben (Farkas Bertalan és Simonyi Károly űrutazása)
5. Készíts kiselőadást arról, hogy van-e remény élőlényeket találni
a Marson! Vitassátok meg!
6. Miért van szükség szkafanderre a világűrben?
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3.

Galaxis útikalauz

A Világegyetem peremétől a Napig

A 19. században rövid jövőt jósoltak az emberiségnek.
A korabeli számítások a Nap tüzelőanyag-készletét
(szénnel számolva) csak néhány ezer évig gondolták
elegendőnek. Ma úgy tartják a tudósok, hogy még
évmilliárdokig kitart.

Tágul-e a Világegyetem?
A Világegyetem kezdeti állapotáról nem tudunk biztosat, elméletekben azonban nincs hiány. Keletkezésére
vonatkozóan a legelfogadottabb az ún. ősrobbanáselmélet („Big Bang”). Az elmélet szerint körülbelül
13,7 milliárd évvel ezelőtt felrobbant az egész Világegyetem anyagát magába foglaló, hihetetlenül sűrű
kozmikus tömeg. Ne a tapasztalataink szerinti robbanásra gondoljunk! Maga a tér tágult robbanásszerűen,
és hatalmas mennyiségű energia alakult át anyaggá
a másodperc milliárdodrészénél rövidebb idő alatt.
Ahogy csökkent a sugárzás hőmérséklete, létrejöttek
az első atomok, a hidrogén és a hélium. Számos gázfelhő
1. a) Melyek voltak az első atomok?

b) Honnan tudják a tudósok, hogy tágul a Világegyetem?

2. A 3.1. ábra alapján magyarázd el az ősrobbanás
folyamatát és következményeit!

az Univerzum állandó tágulása ellenére is együtt maradt,
és egyesek a saját gravitációs erejük hatására összezsugorodtak. A gáz olyan sűrűvé és forróvá vált bennük,
hogy az atommagfúzió (termonukleáris reakció) révén
megindult bennük az energiatermelés. Így keletkeztek
– és a mai napig így születnek – a csillagok, a galaxisok
építőkövei (3.2.). A közvetlenül az ősrobbanást követően
kialakult idős csillagok közül napjainkban valószínűleg
már csak kevés létezik.

Meddig élnek a csillagok?
A csillagok energiatermelését kezdetben a hidrogénatommagok héliumatommagokká történő fúziója
biztosítja.
Ha a csillag tömege nagy (a mi Napunk tömegének
több mint nyolcszorosa), akkor nagyobb a fényessége,
de hamarabb elfogyasztja a magjában lévő hidrogént.
A csillag magja zsugorodni kezd, és az így felszabaduló
gravitációs energia a héjban is megindítja a hidrogén
3. a) Elevenítsd fel a fizikai-kémiai ismereteidet a 3.2.

ábra segítségével! Hogyan keletkezik a Nap sugárzó energiája?
b) Mi a feltétele annak, hogy az atommagok nagy sebességgel ütközzenek és összetapadjanak egymással?
H

H

~ 9 milliárd évvel
később alakult ki
a Naprendszer
a Földdel

Az

300 millió évvel később
csillagok és galaxisok
jöttek létre

sa

ulá
tág
m
rzu ése
ive hül
Un és le

380 ezer évvel később
elektronok, atommagok,
atomok keletkeztek
Az ősrobbanás utáni másodpercben
keletkeztek az első elemi részecskék
13,7 milliárd éve ősrobbanás

3.1. Az ősrobbanás elmélete
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He

H

+

sugárzó
energia

H

3.2. A csillagok magjában lejátszódó fúziós folyamat.
A fúzió latin szó, egyesülést, egybeolvadást jelent.

fúzióját. Ettől viszont a csillag hirtelen felfúvódik,
vörös szuperóriássá lesz. Magjában megindul a nehezebb elemek fúziója is (szén- és vasmagok is keletkezhetnek). Az energiatermelés megszűntekor a csillag
összezsugorodása szupernóva-robbanást okoz. A csillag anyaga és energiájának jelentős része másodpercek
alatt felszabadul, a robbanás maradványából neutroncsillag vagy a még nagyobb tömegvonzással rendelkező fekete lyuk keletkezik. A fekete lyukból semmiféle
sugárzás, még a fény sem képes kijutni (3.3.).
A kisebb tömegű csillag (mint a mi napunk is kb.
10 milliárd év múlva), a vörös óriás állapoton keresztül, majd anyagának többszöri ledobódása során látványos ködöket képezve, halvány fényű fehér törpecsillaggá esik össze.
4. a) Mitől függ, hogy a csillag melyik életpályát futja be (3.3.)?
b) Milyen kapcsolat van a csillag mérete és végállapota között?
c) A képen a Rák-köd látható, ami vörös szuperóriás állapot
után alakult ki. Gyűjts információt erről a ködről!

Hol lakunk a Világegyetemben?
A csillagok nem egyenletesen elszórva találhatóak
a Világegyetemben, hanem hatalmas alakzatokba csoportosulnak. Ezeket a csillagcsoportosulásokat nevezzük galaxisoknak. Minden galaxis több százmilliárd csillagot tartalmaz, melyek nemcsak térben alkotnak egységet,
hanem származásukat tekintve is. Azt a galaxist, amelynek a mi Napunk is tagja, Tejútrendszernek nevezzük (3.5.).
A Tejútrendszer a korong alakú galaxisok közé tartozik. A korong síkjának a vetülete az égbolton a Tejút
(3.4.). A szabad szemmel összefüggő fényszalagot a távcső
csillagok millióira bontja. A Tejút fénylő sávjában látható
sötét területek felhívják figyelmünket a csillagok közötti
fényelnyelő anyag, a csillagközi por létezésére is.
6. a) Olvasd le a 3.5. ábráról, hogy hol helyezkednek el
legsűrűbben a csillagok a Tejútrendszerben!
b) Hol helyezkedik el a Nap a Tejútrendszerben?
c) Értelmezd a Naprendszer méreteit!

planetáris
köd

vörös
óriás

„felülnézet”

kiscsillag
fehér
törpe

Nap

neutroncsillag
szupernóva

nagycsillag
csillagköd
protocsillagokkal

vörös
szuperóriás

mag
feketelyuk

3.3. A csillagok élete és halála

forgás

5. a) Mitől fehérlik a Tejút?

b) „Belülről” vagy „kívülről” látjuk a Tejutat?
c) Figyeld meg a zavaró fényektől mentes csillagos égbolton
a Tejutat szabad szemmel és távcsővel is!

100 ezer fényév
„oldalnézet”
Nap

Tejút

16 ezer fényév
30 ezer fényév

mag (100 millió Nap-tömeg)

3.5. A Tejútrendszer spirális galaxis, a spirálkarok
a fősíkban találhatóak

7. Nézz utána, hogy mi a Csillagoségbolt-park program!

Készíts hozzá programajánlót!

3.4. A Tejút látványa az égbolton

8. a) Mi a fényszennyezés?
b) Milyen tevékenységek hozzák létre? Keress minél többféle okozót! Keresd fel a http://www.nightearth.com oldalt!
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9. a) Mi a csillagá
szati egység? Fogal
mazd meg saját szavaiddal!
b) Melyik földpályaadattal egyezik meg
egy csillagászati egy
ség értéke?

A Naprendszer a Tejútrendszernek az
a tartománya, amelyen belül érvényesül
a Nap gravitációs hatása. E gömb alakú tér
sugara kb. 2 fényév. A csillagászati távolságok meghatározására a fényévet használják.
A fényév az a távolság, amelyet a légüres
térben 300 000 km/s sebességgel haladó
fény egy év alatt megtesz.
A Naprendszerbe a következő égitesteket
sorolják: a Nap, a bolygók (nagy-, törpe- és
kisbolygók), a holdak, az üstökösök, a meteoroidok és a bolygóközi anyag. A bolygók,
az üstökösök és a meteoroidok mind a Nap
körül, a holdak pedig a bolygók körül keringenek Kepler törvényeinek megfelelően.
A Naprendszer vizsgálatakor használatos
távolságegység a csillagászati egység (CsE).
A csillagászati egység értéke 150 millió km,
amely a közepes Nap–Föld-távolsággal
egyenlő.

10. a) Melyek a Nap gömbhéjai belülről kifelé haladva? Olvasd le a 3.6.

ábráról!
b) Az energiatermelés a Nap magjában történik. Mely folyamat biztosítja
az energiát?
c) Hogyan terjed kifelé a magban termelődő energia?
d) Melyik szférából származik a fénysugárzás döntő többsége?

Az éltető gázgömb
A Nap a többi csillaghoz viszonyítva átlagos méretű, hőmérsékletű és fényerejű izzó
gázgömb, kitüntetett szerepe csupán a mi
bolygórendszerünkben van. A Nap forog
a tengelye körül és kering a Tejútrendszer tömegközéppontja körül. 220 km/s
sebességgel keringve, 240 millió év alatt
futja be teljes pályáját. Anyaga uralkodóan
hidrogénből és héliumból áll, és csak 2%ban tartalmaz nehezebb elemeket. A gázok
a magas nyomás és hőmérséklet hatására
ionizált állapotban vannak (plazmaállapot).
A Nap – a Földhöz hasonlóan – gömbhéjakra
különül. Csakhogy ezek forró gázhéjak (3.6.).
– A Nap felszínének a 6000 °C-os fotoszférát tekintjük (3.6.). Legfeltűnőbb jelenségei
a napfoltok, amelyek 1000 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletűek, mint a környezetük.
gázhíd (protuberancia)

11. Miért látszanak a sötétebbnek a napfoltok a fotoszférán (3.8.)?
KORONA (1-2 millió °C)
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3.7. A kromoszféra gázhidakkal

MAG
14-15 millió °C
napfolt
5000 °C
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3.6. A Nap szerkezete
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röntgensugárzás

3.8. Napfoltok a fotoszférán
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A Világegyetem peremétől a Napig
A 100 ezer km-es átmérőjű napfoltcsoportok általábanegy
hónapig figyelhetők meg.
– A kromoszférában akár heteken át nyugodtan
lebegnek a fotoszférából ideemelkedő gázhidak (protuberanciák), majd váratlanul felrobbanhatnak a fotoszférából ideemelkedő gázhidak (protuberanciák) (3.7.).
A napkitörések (flerek) néhány perces heves robbanások
a Nap fotoszférájában vagy afölött. Egy-egy kitörés
alkalmával jelentősen megnövekedik a Nap rádió-,
röntgen- és ultraibolya sugárzása.
– A korona ritka anyaga rendkívül gyorsan áramlik
kifelé. Ezt a részecskeáramlást nevezzük napszélnek.
12. Válaszolj a kérdésekre a 3.9. ábra alapján!
a) Mely földi folyamatok köszönhetők a Napnak?
b) Miért van központi szerepe a fotoszintézisnek a földi
életben?
c) Melyek a napenergia közvetlen hasznosításának
előnyei? Miért mondhatjuk azt, hogy a meg nem újuló
energiaforrások (kőszén, kőolaj) elégetésekor évmilliók
alatt elraktározott napenergiát hasznosítunk? A kőolaj
és a földgáz miért nem megújuló, a napenergia miért
megújuló energiaforrás?
FOTOSZINTÉZIS
erős
napkitörések oxigén kerül
a légkörbe
a távközlés,
a villamos hálózat
zavarai

napenergia
közvetlen hasznosítása
(napkollektor, napelem)

a levegő mozgása
közvetve
a földfelszín
formálása

A töltött részecskék idézik elő a Föld légkörében
a sarki fény jelenségét azáltal, hogy gerjesztik a levegőrészecskéket.
11 évenként változik a napfoltok száma és az intenzitásuk
is. Napfoltminimum idején a legkevesebb, napfoltmaximum alkalmával a legtöbb napfolt alakul ki.
Mágneses vihar okoz leállást a svéd repülőtereken. A Napból érkező mágneses töltöttségű napszél több repülőtér és
repülőgép radarját is megzavarta, így korlátozták a repülést a térségben, több repülőteret ideiglenesen le is zártak.
(hvg.hu)

13. Figyeld meg az alábbi fényjelenségeket! (Senki ne nézzen közvetlenül a Napba, mert az súlyos szemkárosodást okoz!)
A halójelenségek közé tartozik a Napot vagy a Holdat körülvevő fehér, ritkábban vöröses fénykör. A naphaló a Nap fényessége miatt nehezebben figyelhető meg. A melléknap (vaknap)
a Naphoz hasonló világító folt, amit a levegőben lévő szögletes jégkristályok okoznak.

a víz
körforgása

szerves anyagok
az ember és az állatok
számára

3.10. Naphaló (balra) és a melléknap (jobbra)
Napkeltekor és napnyugtakor figyelhető meg a torzult Nap
jelensége. A légkör fénytörése miatta Nap ellipszis alakú lesz
a horizont közelében

14. Járj utána, hogy
mik a Tyndall-sugarak!

elraktározott napenergia
(kőszén, kőolaj, földgáz)

3.9. A naptevékenység földi hatásai
3.11. A torzult Nap

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

magfúzió • galaxis • csillag • csillagrendszer • fényév • csillagászati egység • fotoszféra • kromoszféra • napkorona
• napfolt • részecskesugárzás (napszél) • fénysugárzás •
Tejútrendszer • Naprendszer

1. Foglald össze az ősrobbanás elméletét!
2. Helyezd el lakóhelyedet az Univerzumban!
3. Mutasd be a csillagok életét keletkezésüktől a pusztu-

lásukig! Készíthetsz életpályaidővonalat is.
4. Jellemezd a Nap felépítését és az egyes gömbhéjakat!
5. Az egyes gömbhéjakhoz kapcsolódó jelenségek közül
melyek és miként hatnak a földi életre?
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4.

A Nap családja

A Naprendszer

1. a) Fogalmazd
meg a Naprendszer
helyét a Világegyetemben!
b) Határozd meg a
Naprendszer helyzetét
az Oort-felhőben!

2. a) Sorold fel
a Naprendszert alkotó égitesteket!
b) Rendezd azokat
méretük szerinti
halmazokba!
c) Próbáld eredetük
szerint is csoportosítani az égitesteket!

Hányféle bolygót ismerünk?

a Plútó pályája

a Kuiper-öv és a külső Naprendszer bolygóinak pályája

az Oort-felhő
(sok milliárd
üstökös)

4.1. A Naprendszer helyzete az Oort-felhőben
Az Oort-felhő a Naptól kb. 100 000 csillagászati egység (CsE) távolságra található
a Naprendszer legkülső részén, ahol sok
milliárdnyi üstökösmag kering. Jan Hendrik
Oort holland csillagászról nevezték el.

Szerinted miért róla nevezték el?

3. Miből eredhet

a bolygó elnevezés?
Értelmezd a szót!

Neptunusz
Uránusz
Szaturnusz
Jupiter
Mars

4. Mi a hasonló-

ság és a különbség a
csillagok és a bolygók
között?

Föld
Vénusz
Merkúr
0,01

0,1

1
10
(Föld = 1 egység)

1000

100

4.2. A bolygók tömege a Földhöz viszonyítva
(Föld = 1 egység)
Jellemzők

Vénusz

Föld

Mars

A felszíni nyomás nagysága (kPa)

9119

Napállandó* (W/m2)

2660

1354

580

450

15

–53

A felszíni hőmérséklet (°C)

101,3

*A
 légkör külső felületén, a sugárzásra merőleges felületegységen egy
másodperc alatt áthaladó energia mennyisége.
4.1. táblázat. A Vénusz, a Föld és a Mars légkörének jellemzői
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0,6

A bolygók valamely csillag (esetünkben
a Nap) körül keringő égitestek, amelyeknek
nincs saját fényük, csak anyacsillaguk fényét
verik vissza. A Nap körül a Naprendszer bolygói keringenek, amelyeknek több fajtája van.
– A mindennapi beszédben a bolygó el
nevezés alatt a nyolc nagybolygót értjük.
A nagybolygók (a két legtávolabbi kivételével) szabad szemmel is láthatóak.
– A kisbolygók (aszteroidák) a törpeboly
gónál kisebb, szabálytalan alakú, kőzetekből álló égitestek. A Mars és a Jupiter közötti
fő kisbolygóövben vagy a Jupiterrel azonos
pályán keringve, illetve a Neptunuszon túli
külső kisbolygóövben mozognak.
– A törpebolygók mérete a nagybolygók
és a kisbolygók közötti. Tömegük elegendően
nagy a közel gömb alak kialakulásához (pl.
a Neptunusz pályáján túl keringő Plútó).
– A nagybolygókat a Naphoz viszonyított
helyzetük alapján két csoportra oszthatjuk:
– a belső Naprendszerbe tartozik a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars (belső boly
gók), a külső Naprendszerbe a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz (külső
bolygók).
Anyagi összetételük alapján a belső Nap
rendszer bolygói a Föld típusú, a külső Naprendszer bolygói a Jupiter típusú bolygók.
– A Föld típusú vagy kőzetbolygóknak
viszonylag kicsi a tömegük és nagy a sűrűségük. Valamennyinek van szilárd kérge és
ritkább vagy sűrűbb légköre.
– A külső Naprendszer bolygói a Jupiter
típusú vagy gázbolygók. Tömegük és térfogatuk jóval nagyobb, sűrűségük jóval kisebb
a Föld típusú bolygókénál. Légkörük nagy
nyomása miatt a gázok a mélyben folyékony
halmazállapotúak, és szilárd maggal is rendelkeznek. Sok holdjuk és gyűrűrendszerük
van. A gyűrűrendszert vízjégből, kőzetekből
és fagyott gázokból álló kisebb-nagyobb szemcsék alkotják, melyek egymástól függetlenül,
önállóan keringenek a bolygó egyenlítői
síkjában.

5. a) Hány csoportba sorolnád a bolygókat tömegük és az átlagsűrűségük alapján (4.2. táblázat)?
b) Melyik a legnagyobb és melyik a legkisebb bolygó? Fogalmazd meg, hogy hogyan változik a Naptól mért távolsággal
a bolygók átlagos keringési sebessége és keringési ideje! Miért csak az átlagos keringési idejüket ismerjük?
b) Hol helyezkednek el a Naphoz képest a nagyobb és a kisebb sűrűségű nagybolygók?
c) Melyik nagybolygó áll az első, illetve utolsó helyen az egyes fizikai jellemzők alapján?
d) Melyik nagybolygó mérete hasonlít leginkább a Földéhez?
6. Hasonlítsd össze a Föld típusú és a Jupiter típusú bolygókat tömegük, térfogatuk, keringési idejük, keringési sebességük és a holdjaik száma alapján (4.2. táblázat)!
Tömeg

Térfogat

Sűrűség

Átlagos
keringési
sebesség

Keringési
idő

Egyenlítői
átmérő

Közepes
naptávolság

Föld = 1

Föld = 1

g/cm3

km/s

Föld = 1
év

km

CsE

Merkúr

0,05

0,05

5,62

47,8

0,24

4 840

0,39

0

Vénusz

0,81

0,83

5,09

35,0

0,62

12 228

0,72

0

Föld

1,00

1,00

5,51

29,8

1,00

12 756

1,00

1

Mars

0,10

0,15

3,97

24,1

1,88

6 770

1,52

2

317,81

1347,00

1,30

13,0

11,86

140
720

5,19

50(66)

Szaturnusz

95,11

770,50

0,68

9,6

29,46

116
820

9,54

53(62)

Uránusz

14,51

50,60

1,58

6,8

84,02

51 800

19,23

27

Neptunusz

17,21

42,80

2,22

5,4

164,79

49 500

30,06

13

Jupiter

Ismert
holdak
száma

4.2. táblázat. Adatok a Naprendszer nagybolygóiról

7. a) Modellezzétek a Naprendszer méretét! Ha 1 CsE = 150 cm, akkor milyen távol vannak a Naptól a bolygók?
Ha lehetőségetek van rá, akkor a távolságokat a valóságban is (iskolaudvar, sportpálya) mutassátok be, jelöljétek ki a bolyVénusz
Föld
Mars
Vénusz
Föld
Mars
gók helyét!
Ar
SO2
N2
vízgőz,
Ar
N2
O2
b) Könnyen kiszámíthatjátok és elkészít
CO2
hetitek a Naprendszer 1 : 2 000 000 méretO2
arányú modelljét a https://goo.gl/ycV7yQ
oldalon. Pipáld ki a Solar System Model Map
opciót a lap alján! A Nap legyen az iskolátok
CO2
N2
CO2
udvara a térképen! Állapítsátok meg, hogy
hol lennének a bolygópályák!
4.3. A „légkörös bolygók” légkörének összetétele
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A Föld típusú bolygók

8. Ha szürkületkor
az égre tekintesz,
akkor egy fénylő
égitestet találsz.
Ez a Vénusz.
a) Miért nagy a fényessége?
b) Miért nevezi a népnyelv a Vénuszt Esthajnalcsillagnak?
9. a) Miért kapta
a Mars a vörös bolygó
elnevezést?
b) Mi teszi lehetővé,
hogy néhány év múl
va ember utazzon
a Marsra?
10. Készítsetek képes bemutatót vagy
modelleket a Jupiter
típusú bolygókról!

4.4. A Mars felszíne
Jupiter: leggyorsabban forog a tengelye körül (1 nap = 10 földi óra), jellegzetes képződménye a Nagy Vörös Folt.
Szaturnusz: összetett gyűrűrendszere van,
ami a Földről távcsővel is látható.
Uránusz: forgástengelye a keringés síkjával
kis szöget zár be („az oldalán fekve forog”),
van gyűrűrendszere.
Neptunusz: létére az Uránusz pályájának
rendellenességeiből következtettek, a légkörén a déli félgömbön sötét folt található.

11. a) Mi az oka
annak, hogy különböző égitesteken eltérő
a krátersűrűség?
b) Keress magyaráza
tott a kráterek eloszlására a goo.gl/rd5dTT
oldal alapján!

Prágában 2006-ban ért véget a Plútó több
mint hetvenéves bolygó státusza. A Nemzetközi Csillagászati Unió konferenciáján a Plútót törpebolygóvá minősítették, pedig 2005ben még mentőövet is kapott, amikor a Charon után újabb holdakat fedeztek fel körülötte. A végső döntésben szerepet játszott, hogy
a Plútó annyira elnyúlt pályán kering, hogy
napközelben beljebb van a Neptunusznál.
4.5. Az 1200 méter átmérőjű Barringer-kráter
Arizonában egy 50 m átmérőjű meteorit becsa
pódásának emléke. (A piros pont közel arányosan jelöli a becsapódó meteorit méretét.)

Nap

Merkúr (0,39 CsE)
Vénusz (0,72 CsE)
Föld (1 CsE)
Mars (1,52 CsE)

Jupiter
(5,19 CsE)

4.6. A bolygók távolsága a Naptól (CsE)
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A Merkúron az év rövidebb (88 földi nap),
mint a nap (176 földi nap). A bolygó felszínét
kráterek borítják. A Föld típusú bolygók
közül számottevő légköre a Földön kívül
a Vénusznak és a Marsnak van. A Vénusz
légköre a legsűrűbb, 45-60 km magasságban
vastag, főleg kénsavcseppekből álló felhőréteg
húzódik. Ez a réteg nagy fényvisszaverő képességű (a Nap sugárzó energiájának 76%-át
visszaveri), így a Vénusz a hajnali és alkonyati
égbolton a Hold után a legfényesebb égitest.
Alsó légkörének fő összetevője a szén-dioxid.
Az üvegházhatás a Vénusz légkörében olyan
erős, hogy a felszíni hőmérséklet mindenütt,
éjjel és nappal is ugyanakkora, majdnem
500 °C. A kicsi hőmérséklet-különbség miatt
csak gyenge szelek fújnak. Vulkánjai ma
is működnek, ennek is köszönhető a sűrű
légkör. Felszíne csak radarral vizsgálható.
A Mars légköre főleg szén-dioxidból áll,
de rendkívül ritka. A gyenge üvegházhatás
miatt nagyok a hőmérséklet különbségei
a nappali és az éjszakai félgömb, illetve
a pólusok és az egyenlítő között. A nagy
hőmérsékletkülönbség akár 300 km/óra
sebességű szeleket is gerjeszthet. A hetekig
tartó porviharok végén az esőmentes légkör
lassan tisztul meg a magasba került porszemcséktől. A legkisebb méretű részecskék
azonban még akkor is a légkörben lebegve
maradnak, vörösre festve azt.

Szaturnusz
(9,54 CsE)

Gyűjts érveket és ellenérveket a vita eldöntéséhez!
A Plútó bolygónak tekinthető, mert…
A Plútó nem tekinthető bolygónak, mert…

Uránusz
(19,23 CsE)

Neptunusz
(30,06 CsE)

A Naprendszer
Az égbolt vendégei
Az üstökösök az égbolt leggyorsabban és legfeltűnőbben
változó égitestei, a Plútó pályáján kívülről érkeznek, de
csak a Nap közelében tündökölnek látványosan. A „hul
lócsillagok”, azaz a meteorok az égbolton gyorsan haladó
fénycsíkok. E jelenségeknek természetesen semmi közük
nincs a valódi csillagokhoz. A jelenséget a Nap körül

keringő, legtöbb esetben néhány centiméter átmérőjű
kozmikus testek, úgynevezett meteoroidok idézik elő.
Ha keresztezik a Föld pályáját, és belépnek a légkörébe,
nagy sebességgel ütköznek a légköri gázokkal. Ennek
hatására felizzanak, és anyaguk porlani kezd. Útjuk
mentén felhevítik, ionizálják a levegőt is, ami sugározni
kezd. Ha a meteoroid „túléli a repülést” és becsapódik
a földfelszínbe, meteoritnak nevezzük.

12. a) Miben különbözik az üstökös és a kisbolygó összetéte-

le? Mi lehet az oka?
b) Hol és miért válnak aktívvá az üstökösök?
c) Miért tudnak a gázok és a porrészecskék szabadon távozni
a magból?
d) Hogyan helyezkedik el a csóva a Naphoz képest? Mi az oka?
e) Nézz utána, milyen hiedelmek fűződnek az üstökösök megjelenéséhez!

Az üstökösmag szilárd szemcséit
fagyott gázok tapasztják össze.
Átmérője pár km.

ályája
ter p
upi
AJ

ályája
dp

A Fö
l

A Naphoz közeledve
fagyott gázai
közvetlenül légneművé
válnak, és nagyméretű
gázburkot alkotnak
a mag körül. Ez a kóma.

A csóva a kómából kisodródó
gáz- és porszemcsékből áll.

4.7. Az üstökös pályája és részeinek kialakulása

Elkészült a Naprendszer interaktív térképe,
amit megnézhetsz a http://jeroengommers.
nl/work/Solar/ss.html honlapon.

Fogalmak

kisbolygó • törpebolygó • nagybolygó • Föld
típusú bolygó (kőzetbolygó) • Jupiter típusú
bolygó (gázbolygó) • gyűrűrendszer • meteo
roid • meteor • meteorit • üstökös

csóva

kóma
mag

4.8. A Hale–Bopp-üstökös 1997-ben

13. Mutasd be a szemelvény felhasználásával, hogy Naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki élet!
A GJ1132b jelű bolygó tőlünk 39 fényévnyire található.
A légkör önmagában jó jel lenne, ha élhető bolygót keresünk. A 2015-ben felfedezett objektumnak ugyanis hiába
van önálló légköre, a magas hőmérséklet miatt az élet általunk ismert formái ott elképzelhetetlenek. Bár a csillaga
kisebb, halványabb fényű és hidegebb a Napnál, a bolygó
felszínén a jelek szerint így is 370 fok van.
(index.hu nyomán)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Sorold fel a bolygók csoportosításának szempontjait!
2. Mi határozza meg a nagybolygók hőmérsékletét?
3. Miért a Vénusz felszíni hőmérséklete a legmagasabb a nagybolygók

között?
4. Miért a Mars hőmérséklete a legalacsonyabb?
5. Hasonlítsd össze táblázatban a Föld típusú és a Jupiter típusú
bolygókat!
6. Miért nevezik az üstökös magját „piszkos hógolyónak”, a csóváját
pedig „látható semminek”?
7. Miért gyakori augusztusban és novemberben a „hullócsillag” jelenség? Próbáld megmagyarázni!
8. Képzelj el egy képzeletbeli űrutazást az általad kiválasztott bolygóra! Írd le, hogy útközben mit láttál, milyen a bolygó felszíne, légköre!
Használd a 4.2. táblázat adatait!
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5.
1. Mondj példát
olyan tájakra, ahol jól
látható a látóhatár!
2. a) Mi a centrifugális erő? (Fizikából
tanultál már róla.)
b) Milyen hatásai
vannak?

Mikor és hol kel fel a Nap?

A Föld alakja és mozgásai
Mindennapi életünkben, ha messzebb
akarunk látni, magasabban fekvő pontra
igyekszünk. Minél magasabbra emelkedünk, annál nagyobb a látóhatárunk (horizontunk), egyre távolabb kerül körülöttünk
a földfelszín és a ráboruló égbolt látszólagos
érintkezési vonala.

A sarkok nélküli Föld
A mindennapi szóhasználatban gömb alakú
Földről beszélünk, de a Föld alakja nem

3. a) Mire utal, hogy a parton állók a parthoz közeledő hajónak elő-

ször az árbócát látták meg (5.1.)?
b) Mitől függ a látóhatár nagysága? Fogalmazd meg az összefüggést!

4. A Föld melyik tulajdonságára következtetsz az eltérő távolságból

ennyire szabályos. A Föld tengely körüli forgása miatt fellépő centrifugális erő
hatására bolygónk az Egyenlítő mentén
kiszélesedett. Ezért alakjának geometriai
leírására a forgási ellipszoidot használjuk.
A centrifugális erő miatt a vízburok és
a levegőburok is vastagabb az Egyenlítőn,
mint a sarkokon. A Föld elméleti alakja
földalak (geoid), aminek felszíne egybeesik
a közepes tengerszinttel. Azzal a felszínnel
határozható meg, amelyre mindenhol merőleges a függőón.
5. a) Földünk mely pontjain tér el a számító-

géppel megrajzolt geoid alak leginkább
a gömbtől (5.3.)?
b) Hasonlítsd össze a hagyományos rajzát és
új modelljét!

készített két kép (5.2.) összehasonlításával?

+20
+10
0

látóhatár

forgási ellipszoid

5.1. A parthoz közeledő hajó látványa

Egyenlítő

+10 0
−10

−10 0
+10 m

geoid
−30
−20
−10
0
+10 m

+80
+60
+40
+20
0
−20
−40
−60
−80

5.2. Toronto látképe az Ontario-tó eltérő nézőpontjaiból
A geoid az a szintfelület, amely minden pontban merőleges a nehézségi
erő irányára, és egybeesik a közepes tengerszinttel. A Föld belsejének
egyenlőtlen tömegeloszlása miatt pozitív és negatív irányban is eltér
a forgási ellipszoidtól.
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m

5.3. A hagyományos ábrázolású és a legújabb
adatok alapján modellezett földalak
(A modell erősen torzított.)

Következmények
a forgó Földön
A Föld képzelt forgástengelye az Északi- és
a Déli-sarkot köti össze bolygónk középpontján keresztül. E tengely körül a Föld
kerekítve 24 óra alatt tesz meg egy teljes
fordulatot, az Északi-sark felől szemlélve
az óramutató járásával ellentétes irányban,
tehát nyugatról kelet felé. A Nap a Földnek
mindig csak a felé forduló felét világítja meg,
de a megvilágított félgömb határa a forgás
következtében kelet-nyugati irányba vándorol. Ennek a mozgásnak a következménye
a nappalok és az éjszakák váltakozása.
A Föld forgásának hatására bolygónkon
a mozgó testek (légtömegek, folyóvizek,
tengeráramlások) kitérnek eredeti mozgási
irányukból. Ezt az erőt eltérítő erőnek vagy
Coriolis-erőnek (ejtsd: korioli) nevezzük.

jún. 21.
márc. 20.
szept. 22.

8. Mi a hasonlóság és a különbség
a forgó és a keringő
mozgás között?

dec. 21.
K
D

É
látóhatár síkja

Ny

5.4. A Nap látszólagos pályája az év négy nevezetes napján Budapestről szemlélve

Az interaktív szimuláció segítségével
tetszőleges földrajzi szélességről nézve
megnézheted a Nap látszólagos napi
és évi járását (goo.gl/3PrAjD).
Állítsd az animációt az 5.4. ábrán látható időpontokra az Északi és a Déli sarkkörre,
a Ráktérítőre és az Egyenlítőre! Mit tapasztalsz?

9. a) Az év mely
napjain kel pontosan
keleten és nyugszik
nyugaton a Nap?
b) Hány fokos
szögben delel a Nap
ezeken a napokon
a lakóhelyed fölött?
Számítsd ki!
c) Miért keleten kel és
nyugaton nyugszik
a Nap?

6. A szemelvény elolvasása után az 5.5. ábra felhasználásával válaszolj a kérdésekre!

a) Hogyan módosul a 15 fokos hosszúsági kör mentén az Egyenlítő felé áramló levegő iránya? Melyik égtáj felé térül el
a forgó Földön a levegő ebben az esetben?
b) Merre térül el a levegő iránya, ha az Egyenlítőtől a sarkok irányába mozog?
A Föld forgásából eredő eltérítő erőt Gaspard-Gustav
Coriolis (1792–1843) francia matematikusról nevezték el.
A Föld tengely körüli forgását mindenütt azonos szögsebesség és az Egyenlítő felé haladva növekvő kerületi sebesség jellemzi. A forgó rendszerhez képest mozgást végző
test útja során – tehetetlensége révén – megőrzi kiindulási
pontja kerületi sebességét. Ha egy test az északi féltekén
az Egyenlítő irányába halad (5.5.), akkor nagyobb kerületi
sebességű pontok fölé ér. Tehetetlensége miatt megőrzi kiindulási pontja kisebb kerületi sebességét, a forgó Földhöz
képest „lemarad”, így jobb kéz irányába tér el. A Coriolis-erő
az Egyenlítőtől a sarkok felé fokozatosan növekszik.
A Foucault-ingával a Föld forgása bizonyítható. Az inga
a lengés során egymást metsző vonalakat húz az alászórt
homokban. Azt érzékeljük, hogy az inga lengési síkja lassan
elfordul. Azonban az inga a lengési síkját megtartja, érzékelésünk téves, ugyanis a Föld fordult el a lengő inga alatt.

Milyen vonalakat rajzolna a homokba a Foucault-inga az
Egyenlítőn, és az Északi-sarkon?

7. a) Miért hosszabb az Egyenlítő, mint a hosszúsági

körök (5.1. táblázat)?
b) Hasonlítsd össze a közepes egyenlítői sugár értékét
a közepes sarki sugár értékével! Fogalmazd meg a következtetésedet!

álló Föld
Északi-sark

30° 15° 0° 15° 30° 45° 60°

30°

15°

forgó Föld

0° 15° 30°

45°

60°

Északi-sark

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

45°

30°

5.5. A Coriolis-erő magyarázata

15° 0° 15°

30°

45°

forgás iránya

A közepes egyenlítői sugár

6 378 km

A közepes sarki sugár

6 357 km

A közepes földsugár

6 371 km

Egyenlítőjének hossza

40 076 km

Egy hosszúsági kör hossza

40 009 km

5.1. táblázat. A Föld méretei
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10. Milyen össze

függést találsz a Nap
látóhatár fölötti magassága és az épületek árnyékának
hossza között (5.6.)?

11. Mi az oka
annak, hogy az egyes
időpontokban különbözik a nappalok
hossza?
12. a) Rajzold le
a Nap látszólapos
napi pályáját az
Egyenlítőn!
b) Rajzold le a Nap
napi pályáját a sarkkörökön is nyáron és
télen!

nyári
napforduló
nyári napforduló
napforduló
nyári
június 21.
21.
június
június 21.
a leghosszabb
leghosszabb
aa
leghosszabb
nappal
nappal
nappal
K
KK
É
ÉÉ

D
DD
Ny
Ny
Ny

tavaszi vagy
vagy őszi
őszi nap–éj
nap–éj egyenlőség
egyenlőség
tavaszi
tavaszi
vagy őszi
nap–éj egyenlőség
március 20.
20.
március
március 20.
szeptember 22.
22.
szeptember
a nappal
nappal és
és
szeptember
22.
aa
és
aznappal
éjjel kb.
kb.
az
éjjel
az
éjjel
kb.
ugyanolyan
ugyanolyan
ugyanolyan
hosszú
K
hosszú
hosszú
KK
É
ÉÉ

D
DD
Ny
Ny
Ny

téli
napforduló
téli napforduló
napforduló
téli
december
21.
december
21.
december 21.
a legrövidebb
legrövidebb
aa
legrövidebb
nappal
nappal
nappal

K
KK
É
ÉÉ

D
DD

Minden nap tapasztaljuk, hogy a Nap reggel
felkel, délben eléri napi útjának legmagasabb
pontját, azaz delel, este pedig lenyugszik. De
ez csak látszat. A Nap égbolton megfigyelhető napi elmozdulása a látszólagos járása
(látszólagos mozgás). A Föld valós mozgása,
a tengely körüli forgása tükröződik a Nap
égbolton megtett napi útjában.

Következmények a keringő
Földön
A Föld ellipszis alakú pályán kering
a Nap körül. Keringésének időtartama 1 év
(kerekítve 365 és ¼ nap). Mivel az Egyenlítő 23,5°-os szöget zár be azzal a síkkal,
amelyben bolygónk a Nap körüli keringését
végzi, egy adott szélességi körről szemlélve
folyamatosan változik a Nap delelési magassága és emiatt a nappalok hossza is. Ezáltal
a területre érkező napsugárzás mennyisége
változik az év folyamán: csillagászati évszakok alakulnak ki. Az évszakok váltakozása
szempontjából fontosak azok a napok, amikor a Nap a nevezetes szélességi körök (az
Egyenlítő, a Ráktérítő és a Baktérítő) fölött
delel merőlegesen (5.8.).

Ny
Ny
Ny

5.6 . A Nap látszólagos pályája és az árnyék
hossza közötti kapcsolat Magyarországon

13. a) Milyen nap-

szak van azon a helyen, ahol épp a megvilágított és a sötét
félgömb határa
húzódik?
b) Mi az oka annak,
hogy a nappali és
az éjszakai félgömb
határa nem éles
a Földön (5.7.)?
c) Nevezz meg olyan
égitestet a Naprendszerben, amin
élesebb a határvonal!
Indokold is!
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Nézd meg a goo.gl/gr5Pam oldalon elérhető
interaktív animációt! Változtasd a Föld tengelyferdeségét!
a) Milyen kapcsolatot veszel észre
a tengelyferdeség, a napsugarak
hajlásszöge és a hőmérséklet vál
tozása között?
b) Melyik esetben a legnagyobb,
és melyik esetben a legkisebb
a hőmérséklet-különbség az
egyes évszakok között?
Nincs lényeges hatása a felmelegedés mértékére annak, hogy a Földünk napközelben
vagy naptávolban van. Éppen az északi félgömb telén (január 4-én) kerülünk legközelebb a Naphoz.

5.7. A nappali és az éjszakai félgömb határa
űrfelvételen

A Föld alakjai és mozgásai
14. Válaszolj a kérdésekre az 5.8. ábra alapján!

tengelyferdeség

a) Milyen irányban kering a Föld a Nap körül az északi égi
pólus felől nézve?
b) Kövesd végig a Nap merőleges delelésének vándorlását
egy év alatt a Földön!
c) Melyik szélességi körre érkezik a napsugárzás merőlegesen az ábrán feltüntetett napokon?
d) Mely napokon érkezik azonos mennyiségű sugárzás az
északi és a déli félgömbre? Mi a következménye a felmelegedés mértékében? Hogyan befolyásolja a nappalok és az
éjszakák hosszúságát?
e) Melyik napon leghosszabb a nappal és az éjszaka az
északi illetve a déli félgömbön?
f) Melyik napon nem kel fel, illetve nem nyugszik le a Nap
a sarkkörökön?
g) Miért ellentétesek az évszakok az északi és a déli félgömbön?

15. a) Fogalmazd meg azt Kepler-törvényt, amely leírja

a Föld Nap körüli keringését!
b) Melyik évszakban van a Föld napközelben, illetve naptávolban?
c) Mennyi a Nap–Föld közepes távolsága?
d) Mely jelenségek következményei a Föld Nap körüli
keringésének?
e) Melyik csillag felé mutat a Föld forgástengelyének északi
pólusa?

16. a) Hogyan változna az északi félgömb nyarának ég-

hajlata, ha csökkenne a Föld tengelyének ferdesége?

23,5°

tavasz

ősz
nyár
június 21.

március 20.

tél

szeptember 22.

Nap

tél
december 21.
nyár
ősz

tavasz

5.8. A Föld Nap körüli keringése

b) Hogyan változna az északi félgömb nyarának éghajlata,
ha növekedne a Föld tengelyének ferdesége?
c) Nézz utána! Milyen hatással volt a legutóbbi jégkorszakok
kialakulására a Föld tengelyferdeségének változása?

17. Földünk átlagosan 30 km-t tesz meg másodpercenként Nap körüli útján.
a) Számítsd ki, hogy egy óra alatt mennyi utat teszünk meg
a Földdel együtt!
b) Miért nem érezzük ezt a sebességet?
18. Az elmúlt évtizedekben a csillagászati évszakok egy
nappal később kezdődtek a táblázatban olvasható időpontokhoz képest. Járj utána, hogy mi a változás oka!
A csillagászati évszak kezdete

Nevezetes
napok*

A Nap merőleges
delelésének helye

az északi félgömbön

a déli félgömbön

március 20.

Egyenlítő

tavasz (tavaszi nap–éj egyenlőség napja)

ősz (őszi nap–éj egyenlőség napja)

június 21.

Ráktérítő

nyár (nyári napforduló napja)

tél (téli napforduló napja)

szeptember 22.

Egyenlítő

ősz (őszi nap–éj egyenlőség napja)

tavasz (tavaszi nap–éj egyenlőség napja)

december 21.

Baktérítő

tél (téli napforduló napja)

nyár (nyári napforduló napja)

5.2. táblázat. A csillagászati évszakok kezdő napjai
* A számítások szerint az évszakok kezdetének időpontja eltolódik.

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

földalak (geoid) • látszólagos és valós mozgás • tengely körüli forgás • Nap körüli keringés • nyári és téli napforduló • tavaszi és őszi
nap–éj egyenlőség • csillagászati évszakok

1. Hasonlítsd össze a Föld forgását és keringését az alábbi szempontok
szerint: időtartama, iránya, pályája, következménye! Foglald össze gondolattérképben!
2. Mi a különbség a csillagászati és a naptári évszakok között? Miért
nem egyezik a naptár a Nap évi járásával?
3. Gondolkodj el egy táj fényképén! Mi alapján tudod megállapítani,
hogy melyik napszakban és évszakban készült? Miben vagy bizonytalan?
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6.

Hány óra van?

Tájékozódás az időben

1. Miért nem tudnál pontos időpontot
egyeztetni a barátoddal a cseteléshez, ha
napórát használnátok, és ő Sopronban,
te pedig Debrecenben laknál?

A világon a napórák voltak az első időmérő
eszközök. Arra már régen felfigyelt az ember,
hogy a mindennapi élet során több, szabályos időközönként ismétlődő jelenség (pl.
a nappalok és az éjszakák vagy az évszakok
váltakozása) az égitestek mozgásától függ.
Mivel e mozgások időtartama kiszámítható
és állandó, ezért használhatóak időegységként a naptárakban.

2. Melyik időegység kötődik csillagászati jelenséghez az
év, a hónap, a nap, a
perc és a másodperc
közül?

Miért nem lehet hosszabb
egy nap 24 óránál?

3. Milyen következményekkel járna,,
ha a Nap járásához
igazodna a napi időszámítás?
4. Keress az atlasz

térképeinek segítségével olyan helyeket,
ahol egy órával több,
illetve kevesebb az
idő, mint a lakóhelyeden!

A napi időszámítás a Föld tengely körüli
forgásán alapszik. Egy földi helyen akkor
van déli 12 óra, amikor fölötte a legnagyobb
szögben látszik (a legmagasabban van) a
Nap. A Nap két egymást követő delelése között eltelt idő a nap. A Nap delelése alapján
meghatározott időt nevezzük helyi időnek.
Azonban a gyakorlati életben a napot 0 órától 24 óráig számítjuk, mert így praktikus.
A helyi idő a különböző hosszúsági körök
mentén más és más. Földünk 24 óra alatt
360°-ot fordul tengelye körül, így egy óra
alatt 15°-ot tesz meg. Mivel a Föld nyugatról
kelet felé forog, tőlünk 15°-kal keletre már
egy órával több, tőlünk 15°-kal nyugatra
egy órával kevesebb a helyi idő. Hosszúsági
fokonként 4 perc az időeltérés.

Melyik időt mutatják
az óráink?
Az emberiség évszázadokon keresztül jól
boldogult a napórával. A gazdaság egyre
sokoldalúbbá válása miatt azonban a különböző helyek helyi idejének egyeztetése
kezelhetetlen lett. A nehézség elkerülésére
lehetett volna azt a döntést hozni, hogy az
egész Földön a greenwichi 0° hosszúsági
kör helyi idejét használjuk. Ha az egész
Földön a greenwichi helyi időt használnánk,
akkor ugyanahhoz az időhöz más-más napi
feladatok kötődnének. Amikor a londoni
diák számára reggel 6 óra és ébresztő lenne,
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6.1. Napóra csak napsütéses időben használható, és minden helyen más időt mutat

ugyanehhez az időhöz a pekingi diák kora
délutáni tennivalói kapcsolódnának.
Hogyan lehetett azt elérni, hogy amikor a Nap delel, az óráink is déli 12 órát
vagy ahhoz közeli időpontot mutassanak?
A Földön a hosszúsági körök mentén a nap
24 órájának megfelelően 24 időzónát jelöltek
ki, és minden időzónán belül egységesített,
úgynevezett zónaidőt használnak. Óráink
ezt az időt mutatják.
Az első zóna a greenwichi kezdő hosszúsági körtől a keleti és a nyugati hosszúság
7,5°-ig terjed. Ebben az időzónában az órák
mindenütt a Greenwichben mért helyi időt
(Greenwich Mean Time, GMT), azaz a világidőt mutatják. A határoló hosszúsági
köröket átlépve kelet felé egy órával előbbre,
nyugat felé eggyel vissza kell állítani az
órákat.
A zónaidő csak a zóna középvonalánál egyezik meg a helyi idővel, a zóna
határainál a különbség fél órára nő (6.2.).
Az időzónák határai nem mindenhol
követik pontosan a hosszúsági köröket,
hanem igazodnak az országok határaihoz.
A zónaidőt a kormányok rendeleti úton is
megváltoztathatják.

5. Oldd meg a feladatokat az atlaszod vagy a 6.2. ábra időzónatérképének használatával!
a) Mennyi a zónaidő Pekingben, ha Londonban kedd 14 óra van?
b) Mennyi a zónaidő New Orleansban, ha Budapesten hétfő 6 óra van?
c) Mumbaiban (Bombay) a tőzsde 9 órakor nyit. Hány órakor kell a brókernek New Yorkban az üzletkötést kezdeményeznie,
ha az indiai tőzsdén nyitáskor szeretne értékpapírt vásárolni?
d) Rio de Janeiróba, a nyári olimpiai játékokra Amszterdamból induló sportolók 17 órás repülőutat tettek meg. Amszterdamból pénteken 9 órakor szállt fel a gép. Melyik napon hány órát mutattak az órák Rio de Janeiróban, amikor megérkeztek?
e) Milyen eltérésekre figyeltél fel a feladatok megoldása közben a szabályosan megrajzolt időzónahatárok és a gyakorlati
életben használt időzónatérkép között?
f) Melyik hosszúsági kör helyi ideje a zónaidő abban a zónában, amelyikben hazánk is fekszik?
g) Nézz utána, hogy Magyarországon (illetve az Osztrák–Magyar Monarchiában) mikor vezették be az időzóna szerinti
időszámítást!
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6.2. Az időzóna magyarázata

6. Oldd meg az alábbi feladatokat! Atlaszod vagy a Google Föld
segítségével válaszolj az alábbi kérdésre!
a) Mennyi lenne a helyi idők különbsége Sopron és Záhony között, ha
nem az időzóna alapján mérnénk az időt?
b) Mennyi Budapest (k. h. 19°) helyi ideje, ha Londonban péntek 12 óra
van?
c) Mennyi New Orleans (ny. h. 90°) helyi ideje, ha Londonban vasárnap
3 óra van?
d) Mennyi a helyi idő Lisszabonban (ny. h. 10°), ha Tokióban (k. h. 140°)
szerda 8 óra van?
e) Hány hosszúsági foknyi területsáv került egy-egy zónába?
f) Hányszor jár körbe a greenwichi óra kismutatója egy nap alatt?
g) Miért nevezik délköröknek is a hosszúsági köröket (latin szóval meridiánokat)?
1961-ben a GMT-t az UTC, az Universal Time Control váltotta fel, amely
figyelembe veszi a Földnek az árapályjelenség miatti lassuló forgását.
6.3. A greenwichi világóra
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7. Melyik időszá-

1675-ban rendelte el II. Károly király London
délkeleti peremvárosában, Greenwichben
a Királyi Csillagvizsgáló létrehozását. A távcsövének tengelyén áthaladó délkört az
1884. évi washingtoni nemzetközi kongreszszus óta tekintik a kezdő hosszúsági kör
nek. Ekkor határozták el a világidő bevezetését is, ami a 0° hosszúsági körhöz tartozó
helyi idő.

8. Melyek a nyári

A nyári időszámítás története visszanyúlik a 20. század elejére. Hazánkban is több
alkalommal bevezették, majd eltörölték,
alkalmazása 1980 óta folyamatos (az európai
országokkal összhangban). Ez egy olyan
megoldás, amikor óráinkat egy órával előreállítjuk az adott időzóna idejéhez képest.
A cél az, hogy energiát spóroljunk meg.
Nagyjából a 180° hosszúsági kör mentén
húzták meg az ún. dátumválasztó vonalat.
Ezt a vonalat keletről nyugatra átlépve egy
nappal előre, nyugatról keletre viszont egy
nappal vissza kell állítani a naptárunkat
(6.2.).

mítás igazodik jobban a Nap járásához,
a nyári vagy a téli?
Miből gondolod?

időszámítás előnyei
és hátrányai? Vitassátok meg az álláspontotokat!

9. a) Figyeld meg

az atlaszodban a dátumválasztó futását!
b) Miért nem pontosan a 180°-os hosszúsági körön fut?

Hány napból áll egy év?
Az évi időszámítás alapja a Föld Nap körüli
keringése. Bolygónk kerekítve 365 és ¼ nap
(pontosan 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc) alatt kerüli meg a Napot. A naptár
viszont csak egész napokból állhat. Ha egy
naptári évben 365 napot számítunk, négy
év alatt a töredéknapokból 23 óra 15 perc
4 másodperc gyűlik össze. Emiatt a nég�gyel maradék nélkül osztható év 366 napos szökőév lett. (Ezt Julius Caesar vezette be.)
A ma is használatos Gergely-naptár beve
zetése XIII. Gergely pápa nevéhez fűződik.
Egyrészt tíz napot kihagytak a naptárból
(1582. október 4. után október 15. követ
kez ett), másrészt kimondták (a további
pontosítás miatt), hogy a százzal maradék
nélkül osztható évek közül csak azok
a szökőévek, amelyek négyszázzal is oszthatóak.

10. Nézz utána, hogy korábban melyik volt a kezdő hosszú- 12. a) Képzeletben repülj el egy keddi napon a 0°-os hoszsági kör!
szúsági körtől a 180° hosszúsági körig egyszer kelet, majd
nyugat felé indulva! A repülőút 13 óra hosszat tart.
b) Készíts egyszerű ábrát a feladathoz, amely a Földet az
11. a) Magyarázd meg a karikatúra jelentését!
Északi-sark felől ábrázolja!
b) A párbeszéd szerint a fiú nem értette meg a leány meg
c) Melyik napon és hány órát mutatnak az órák a megérkejegyzését. Mi a magyarázat?
zéskor a 180° hosszúsági körön?
d) Milyen problémával szembesülsz a 180° hosszúsági
körön?
13. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésre!
Miért volt zavaró (Gergely pápa idején) a naptár 10 napos
elcsúszása a húsvét ünnepének kijelölésében?
A XIII. Gergely pápa által bevezetett naptárreformot az
ortodox vallású országok sokáig nem vették át. Például
Oroszországban csak 1918-ban vezették be. Az ortodox
karácsony, húsvét és újév időpontja még ma is a naptárreform előtti időpontokat követi, ezért eltér a katolikus
többségű országokéhoz képest.

6.4. Mit csináljunk a dátumválasztón?
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Tájékozódás az időben
14. a) Készítsd el kartonpapírból a napóra számlapját

a legfelső rajz (6.5.) szerint!
b) Középpontján dugj át egy hurkapálcát! Figyelj arra, hogy
a hurkapálca pontosan merőleges legyen a papírra!
c) Állítsd be úgy a napórádat, hogy a hurkapálca egyik vége
észak felé (a Sarkcsillag felé) mutasson, és a lapja a horizonttal ugyanakkora szöget (φ) zárjon be, mint álláspontod
földrajzi szélessége!

15. Miért eltérő, illetve azonos Visegrád és Baja helyi

ideje (6.1. táblázat)?

1

VIII

12 óra

Debrecen

12 óra 9 perc

Baja

12 óra

Sopron

11 óra 50 perc

6.1. táblázat. Magyarország négy városában a napóra által
mutatott idő

IX. 22. – III. 20.

3

IV

IV
V

V

VI

VI

VI

V

VII

VII

IV

Visegrád

2

III

II

I

XII

XI

X

VIII
IX

északi oldali számlap

III. 20. – IX. 22.

VIII
VII

VI
V

VII
VIII
IX

IV
X

XI

XII

I

II

III

déli oldali számlap

6.5. A napóra készítése

16. Olvasd el a szemelvényt, és válaszolj a kérdésekre!
„A hetedik bolygó tehát a Föld volt… Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektro
mosság fölfedezése előtt a hat kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám szerint négy
százhetvenkétezer-ötszáztizenegyet. Kissé távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott. A hadmozdulatok éppolyan szabályosan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpa
gyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, azután aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók, majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra.
Utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra. Aztán az észak-amerikaiakra. És sosem vétették el
színre lépésük rendjét. Nagyszerű volt! Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén és nemtörődöm módra: az Északi-sark
egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa, a Déli-sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak.”
(Részlet A. de Saint-Exupéry: A kis herceg című regényéből)

a) Miért henyélhetett A kis herceg regényben szereplő két lámpagyújtogató az Északi- és a Déli-sarkon?
b) Hány órás időkülönbséggel léphettek munkába a szemelvényben szereplő lámpagyújtogatók? Használd az időzónatérképet!
c) Tételezzük fel, hogy a lámpagyújtogatók az alábbi településeken dolgoztak: az új-zélandi Wellingtonban, az ausztráliai
Adelaide-ben, a kínai Pekingben, a szibériai Novoszibirszkben, az oroszországi Moszkvában, az indiai Mumbaiban, az euró
pai Párizsban, az amerikai pedig New Yorkban! Számítsd ki, hogy helyi idő szerint mennyi időkülönbséggel kellett munká
ba állniuk! Készítsd el a lámpagyújtogatás időbeosztását, ha a lámpagyújtogatók zónaidejük szerint egységesen 19.00
órakor kezdték munkájukat!

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

napi időszámítás és évi időszámítás • helyi
idő • világidő • zónaidő • időzóna • dátumválasztó vonal • szökőév • nyári időszámítás •
téli időszámítás • Greenwich

1. Hány órát mutat az órád most? Magyarázd meg, miért ennyi az idő!
Mondj helyeket, ahol biztosan több, illetve ahol kevesebb az idő!
2. Vezesd le a napi időt és egységeit (az órát) a Föld tengelye körüli
forgásából!
3. Vezesd le az évi időt és egységeit (az évet és a hónapokat) a Föld Nap
körüli keringéséből!
4. Hány naposak a hónapok, amikor nincs szökőév? Töltsd ki a munka
füzet 7. feladatában lévő táblázatot, és válaszolj a kérdésekre!
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7.
Közepes
távolsága
a Földtől

384 ezer
km

Átmérője

3476 km

Felszíne

38 millió
km2

Földünk hűséges kísérője

A Hold

7.1. táblázat. A Hold
adatai

Hol található a Nyugalom tengere? Ne vezessen félre a tenger szó, ne a Földön, hanem a Holdon keresd! Az elnevezés Galilei
nevéhez fűződik, aki a 17. század elején
megkülönböztette a Hold felszínén látható
sötét „tengereket” a világos „szárazföldektől”. Távcsövével krátereket, a holdtengerek
peremén hegységgyűrűket is látott, melyeket
később kiemelkedő személyiségekről vagy
a Föld hegyláncairól neveztek el.
A Hold a Nap után a második legnagyobb
fényességű égitest az égbolton. Felszínét
a Földről kis távcsővel, de akár szabad
szemmel is viszonylag jól megfigyelhetjük.

1. a) Miért vált igazán ismertté a Nyugalom tengere (Mare Tranquillitatis) 1969. július 20-án? Nézz utána!
b) Keress a holdtérképen magyar tudósokról elnevezett holdkrátereket!
c) Mely égitesteket nevezzük holdaknak?
d) Hasonlítsd össze a Föld és a Jupiter típusú bolygókat az ismert holdak száma szerint!
e) Miért látszik az égbolton a Hold megközelítően akkorának, mint a Nap?
f) Hasonlítsd össze a Hold és a Nap valós méretét!
2. a) Mit tapasztalnánk egy holdséta alkalmával?
b) Miért borítja a Hold felszínét laza törmelék és vastag porréteg?
c) Mennyi lenne a testsúlyod a Holdon?
d) Tudnál-e a barátoddal (rádióeszköz nélkül) beszélgetni?
az égbolt fekete, nappal is
látszanak a csillagok

Miért látjuk mindig ugyanazt
az oldalát a Holdnak?
A Hold forog a tengelye körül és ellipszis
alakú pályán kering a Föld körül. A Földdel együtt kering a Nap körül, és (a Naprendszer részeként) a Tejútrendszer központja
körül is (7.3.). Saját tengelye körül ugyanannyi idő alatt fordul meg, mint amennyi
idő alatt befutja a Föld körüli pályáját
(27,3 nap). Ez a magyarázata annak, hogy
mindig ugyanazt a félgömbjét mutatja
a Föld felé.
e) Miért maradnának meg sokáig a lábnyomaid?
f) Miért lenne a Hold ideális helyszín a csillagászati megfigyeléseid számára?

3. Elemezd a 7.1. ábra összefüggéseit!
4. A Holdnak sokféle jelképes jelentést

adott az emberiség. Gyűjts ilyeneket! Próbálj
magyarázatot adni azokra!
a) Mely alakzatokat, milyen formákat ismersz
fel a Hold fotóján (7.2.)?
b) Hogyan keletkezhettek a képen látható,
egy központból induló vonalak?

nem egészen 15-15 földi napig tart
a nappal és az éjszaka

a felszíni hőmérséklet
–160 °C és 130 °C között

nincs légköre

gyakori meteoritbecsapódás

a nehézségi gyorsulás
a földi érték 1/6-a

nagy a hőingás

az árnyékok
élesek
tömege a Föld tömegének
1/81-ed része

7.1. Mi tapasztalható a Hold felszínén?

32

a kőzetek aprózódása

7.2. A telihold

Miért változik a Hold alakja?
A Nap mindig a Holdnak a feléje forduló félgömbjét
világítja meg. A Földről a megvilágított félgömb eltérő
nagyságú és alakú részét látjuk, mert a Föld, a Hold és
a Nap egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan
változik. A jellegzetes alakokat nevezzük holdfázisoknak.
– Amikor a Hold a Föld és a Nap között helyezkedik el, újhold van. Ekkor nem látjuk, mert a sötét oldalát mutatja felénk.
– Keringése során folyamatosan „növekszik” („dagad”, D betűre emlékeztet), és kb. két hét múlva már
a teljes megvilágított oldalát láthatjuk: ekkor van telihold (holdtölte).
– Ezt követően – kb. két héten keresztül – a Hold megvilágított oldalából egyre kevesebbet látunk („csökken”,
C betűre emlékeztet). Amikor a Hold 90°-ra áll a Naptól,
5. Végezd el a vizsgálatot a Hold mozgásaival kapcsolatban!
– Egy „Föld” felirattal ellátott papírlapot helyezz a padlóra, a másik „X” feliratút ragaszd fel az egyik falra!
– Állj a padlóra tett papírlap széle mellé, és fordulj szembe az „X” jelzésű papírlappal!
– Járd körül a Földet úgy, hogy közben állandóan fordulj
arccal az „X” jel felé!
– Járd körül a Földet úgy is, hogy közben állandóan a
Föld felé fordulj!
Melyik mozgásod modellezi jobban a Hold mozgását?

a Nap a Földről látható holdkorongnak csak a felét
világítja meg. Ha ez a növekvő Hold esetén következik
be, akkor első negyedről, ha fogyó Holdnál, akkor
utolsó negyedről beszélünk.
Egy teljes ciklus hossza 29,5 nap. Ez hosszabb idő,
mint amennyi a Hold Föld körüli keringési ideje. Azért,
mert a Hold a Földdel együtt annak Nap körüli pályáján is továbbhalad. A Holdnak még további 2,2 napra
van szüksége ahhoz, hogy a Földről nézve ugyanabba
a holdfázisba kerüljön.
„Súlyos kérdések”
Egy égitesten mérhető gravitációs erő összefügg az égitest tömegével és felszínének a középponttól mért távolságával. A Hold tömege csak 1/81-ed része a Földének,
a felszínén a nehézségi gyorsulás mégsem 1/81-ed része
annak, mint amennyi a Föld felszínén érvényesül. Ennek az
az oka, hogy a Hold felszíne csaknem négyszer közelebb
van a tömegközéppontjához, mint a Földé.

7. a) A Hold felszínének mekkora területét világítják
meg a napsugarak?
b) Mi a hasonlóság és mi a különbség az újhold és a telihold között?
c) Kövesd végig a Hold fényváltozásait egy teljes cikluson
keresztül! Rajzold le!
d) Melyik holdfázisban helyezkedik el a Föld
a Hold és a Nap között?
e) Használd a goo.gl/Xiqbwu oldalon található
interaktív animációt a Hold mozgásának, fényváltozásainak tanulmányozásához!

6. Alkalmazd Kepler első és második törvényét a Hold
keringésére! Fogalmazd meg!

NAPSUGARAK

utolsó negyed

Nap

napkelte
nappal éjszaka

újhold

napnyugta

telihold

a Hold
pályája
első negyed

7.3. A Nap–Föld–Hold-rendszer

7.4. A holdfázisok
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Miért ritka események a fogyatkozások?
Évente csak néhányszor fordul elő, hogy újhold és telihold idején pontosan egy vonalban van a három égitest.
Ilyenkor a Föld vagy a Hold egymás árnyékába kerül,
ekkor beszélünk fogyatkozási jelenségről. A holdfogyatkozás teliholdkor figyelhető meg. Lehet teljes vagy
részleges, attól függően, hogy a Hold teljesen vagy csak
részben halad át a Föld árnyékkúpjában (7.5.).
8. a) Melyik holdfáziskor következhet be holdfogyatkozás?
b) Miért látszik fogyatkozáskor sötétvörös színűnek a
Hold?
c) Mit tapasztalnánk a Hold Föld felőli oldalán állva teljes
holdfogyatkozás idején?

A Hold teljes holdfogyatkozáskor sem sötétedik el
teljesen, vörös fényben dereng. A napfogyatkozás újhold
idején alakul ki. Ha a Hold árnyéka a Földre vetődik,
mi azt látjuk, hogy a Hold teljesen vagy részlegesen
eltakarja a Napot. A Hold árnyékkúpjának sávjában
teljes, a félárnyékban pedig részleges napfogyatkozás
figyelhető meg. Az a véletlen, hogy a Nap és a Hold szinte
ugyanakkora átmérőjűnek látszik az égen, a jelenséget
különösen érdekessé teszi.
9. a) Melyik holdfázis idejénél következhet be napfogyatkozás? Miért?
b) Miért kell speciális szemüveget, szűrőt használni a napfogyatkozás megfigyelésekor?
10. Milyen körülmények között jön létre a gyűrűs napfogyatkozás, amikor a két égitest fedésekor látszik a napkorong „pereme”?

teljes árnyék
Hold

Nap

Föld

Hold

Nap

teljes árnyék
Föld
félárnyék

félárnyék

7.5. A holdfogyatkozás

7.8. A napfogyatkozás

7.6. A teljes holdfogyatkozás folyamata

7.9. A teljes napfogyatkozás folyamata

11. Figyelj meg a Holdhoz kapcsolódó egyéb fényjelenségeket! A holdkoszorú a Hold körül kialakuló egy vagy több
körkörös gyűrű. (A népnyelv szerint udvara van a Holdnak.) A holdhaló a naphalóhoz hasonló fényjelenség.

7.7. A holdkoszorú
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7.10. A holdhaló

A Hold
A 1960-as évek végén
és az 1970-es évek elején végrehajtott, holdra
szállással
kombinált
Apollo-küldetések óta
nem járt ember égi kísérőnkön. A program
keretében az amerikai
űrhajósok hat alkalommal jártak a Holdon, és
onnan több száz kilogramm holdkőzetet és a
felszínt borító holdport
hoztak magukkal. Négy
évtizeden keresztül úgy
vélték a tudósok, hogy
a Hold kő
ze
tei szára
zak, a kő
ze
tekben talált vízminták a Földről
származó szennyezés
jelei. Néhány éve jelentették be, hogy a műholdakra szerelt rada
7.11. Aldrin a Holdon (Apollo–11)
rok adatai vízjég jelen

7.12. Holdjármű

létére utalnak, bár a Hold kőzeteibe zárt víz
mennyisége kisebb lehet, mint azt a kezdetekben feltételezték. A víz feltehetően a Hold
belsejéből származik, és ez segíthet megérteni, hogyan változtak a Hold vulkanikus folyamatai, amikor a felszín elkezdett kihűlni.
Fél évszázaddal az Apollo–11 holdra szállása
után a kutatásokat újabb motiváció is vezérli. A Földön állandóvá váltak a csatározások
a szűkösen és egyenlőtlenül megoszló, rendel
kezésre álló erőforrásokért. Az utóbbi években növekszik azok tábora, akik szerint ezekre
a problémákra a Világegyetemben kell a választ keresnünk. A legközelebbi szomszédunkat, a Holdat (amit sokan már a nyolcadik
kontinensnek neveznek) elsősorban a fémbányászat, holdturizmus, energiatermelés és
veszélyes hulladékok elhelyezésének területén vélik kiaknázhatónak.
A NASA 2014-ben jelentette be, hogy magáncégek közreműködésével szeretné felmérni az értékes nyersanyagok (ritkaföldfémek, hélium-3
izotóp) kitermelésének lehetőségeit a Holdon.
A Hold tulajdonjogi viszonyairól is rendelkező, 1967-ben megkötött, mára 128 ország által aláírt Outer Space Treaty értelmében az országok nem sajátíthatják ki maguknak a Világegyetemet. Napjainkra a fokozódó űrversenyben a hagyományos
űrnagyhatalomnak számító USA és Oroszország mellett komoly kutatásokat folytatnak az Európai Unió legfejlettebb
országai, Kína, Japán és India is. A világ nyersanyagaiért
folyó csaták minden valószínűség szerint tovább folytatódnak; immár a földi korlátokon túl is.

11. a) Miért értékelődtek fel napjainkban a ritkaföldfémek
és a hélium-3 izotóp?
b) Hogyan keletkezett a Holdon megtalált víz?
c) Mi volt a holdra szállás tudományos célja?
holdra szállás tudományos célja?
d) Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy
holdjárműnek?
e) Járj utána, mi alapján választották ki az
Apollo–11, –13, –16, –17 leszállási helyét! Ábrázold a helyeket egy általad megrajzold térképen!
Nézd meg a https://www.google.com/moon
oldalt is!
Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

holdfázisok • napfogyatkozás • holdfogyatkozás • Hold • Apollo-program

1. Miben különbözik a Föld Holdja a nagybolygóktól?
Mi a különbség magyarázata?
2. A Holdat nap mint nap más alakban látjuk az égen. Miért?
3. Figyeld meg, hogyan változik a Hold helye egy nap során az égen!
Miért látod elmozdulni?
4. Hasonlítsd össze táblázatban a napfogyatkozást és
a holdfogyatkozást! A szempontokat is neked kell megadnod.
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A karcoktól a mobilapplikációkig

8.

A térképészeti ismeretek fejlődése
A térképek megjelenése annak a törekvésnek
az eredménye, hogy az ember tájékozódni tudjon az általa megismert világban.
A szerteágazó igényeknek megfelelően napjainkban már nagyon sokféle térkép létezik.

1. Mi a térkép?
Mi mindennek kell
lennie egy alaprajzi
ábrázoláson, hogy
térképnek lehessen
nevezni?

Rajzok a helyismeret
szolgálatában

2. Fogalmazd

meg gondolataidat
arról, hogy mitől jó
egy térkép!

3. Miért hasznosak az okostelefonos
térképalkalmazások?

8.1. Falitérképek és digitális térkép

4. a) Mely mai
országokhoz tartozik
a történelmi terület,
Núbia?
b) Miért nem nevezhető teljesen térkép
nek a 8.2. ábrán látható ábrázolás?

8.2. A Kr. e. 13. századból származó, papiruszlapra rajzolt térkép reprodukciója. A térkép alsó
részén felismerhető a Nílus és a núbiai hegyek
aranybányái felé vezető utak

5. a) Miért gondol-

hatta Eratoszthenész,
hogy a Föld gömb
alakú? A szemelvény
alapján értelmezd az
8.3. ábrát!
b) Ismételd meg
virtuálisan Eratoszthenész kísérletét
a goo.gl/o9v4f4 oldalon elérhető
interaktív
szimuláción!
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nincs árnyék

van árnyék

8.3. Eratoszthenész úgy gondolta, hogy a Föld
gömb alakú

Az ősember még nem a mai értelemben
vett térképet használta a tájékozódáshoz.
Kőbe, sziklába, földbe, fába faragva jelölte
meg a bebarangolt vadászterületeket, hogy
a következő alkalommal a már ismert úton
juthasson el oda.
A legrégibb írott térképek közül az ókori
mezopotámiai és az egyiptomi kultúra által
készítettek a legismertebbek. A csillagászati és
matematikai ismereteken alapuló földmérés,
térképkészítés gyakorlati célokat szolgált
(pl. a folyók rendszeres áradásai után újra
ki kellett jelölni a földparcellahatárokat).
Mezopotámiában agyagtáblára, az egyiptomiak papiruszlapra, később pergamenre és
fatáblára készítették térképeiket. A mi kartográfia (térképészet) szavunk a papirusznád
rostjainak nevéből, a ’kharta’ szóból ered.
A tudományos térképészet alapjait a görög tudomány teremtette meg az ókorban.
Eratoszthenész Pentathosz (Kr. e. 276–194)
rajzolt először fokhálózatot a térképére, megfigyeléseken és méréseken alapuló tényeket
sorakoztatott fel annak bizonyítására, hogy
a Föld gömbölyű. Elsőnek számította ki egy
hosszúsági kör hosszát, és a valóságot elég
jól megközelítő értéket kapott.
Klaudiosz Ptolemaiosz (Kr. u. 90–161)
rakta le a mai térképészet alapelveit. Örökségül hagyta ránk a csillagászati helymeghatározást, a vetülettan alapjait és a térképek
északi tájolását.
Eratoszthenész szerint, ha a nyári napforduló napján délben Asszuánban (akkor Syene)
az oszlopnak nincs árnyéka, ugyanekkor
Alexandriában pedig van, ez csak úgy lehetséges, ha a Föld ebben az irányban „hajlik”
(8.3.).

Az utazás szolgálatában
A középkorban a Földközi-tenger partján
fekvő országok hajósai általánosan használták az iránytűt, segítségével a tengerészek
már a nyílt tengeren is tudtak tájékozódni.
A hajózást segítették a 13. században megjelent kikötőtérképek. A térképre rajzolt
szélrózsa és a szélirányokat jelölő vonalak,
valamint az iránytű segítségével tudtak
a hajósok kikötőtől kikötőig eljutni. A hajósok számára fontos kikötők közötti távolság
leolvasását az aránymérték segítette.
Ptolemaiosz óriási hatással volt a 15.
században kibontakozó modern európai térképészetre. A Geographia adatai és leírásai
6. a) A Föld melyik térségét ismered fel a

térképen (8.4.)?
b) Nevezd meg az ábrázolt vulkánt és a városokat!

szerint készítette el világtérképét a firenzei
Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397–1482) is
(8.6.). Ez alapján indult el Kolumbusz Kristóf
(1451–1506) olasz származású tengerésztiszt
Indiába nyugat felé.
A nagy földrajzi felfedezések hatására
addig ismeretlen földrészek kerültek fel
a térképekre. Egyre több térkép készült
Európáról (a nyomda feltalálása következtében), amelyek egyre részletesebbek és pontosabbak lettek. A térképészet történetében
fordulópontot jelentettek Gerhard Mercator
(1512–1594) flamand térképész (8.7.) munkái.
Szögtartó vetületét ma is használják a hajózásban, és ő nevezte először atlasznak a könyv
formájában kinyomtatott térképgyűjteményét.

8.7. Mercator

8. Tanulmányozd Mercator térképét (8.5.)!

a) Melyik földrész partvonala nem volt egyáltalán feltérképezve
a 16. században? Miért?
b) Hasonlítsd össze a kontinensek elhelyezkedését és alakját a mai
helyzetükkel!

8.5. Mercator világtérképe

8.4. Tengerhajózási térkép a 16. századból

7. a) Miért mert útra kelni Kolumbusz?
Állapítsd meg Toscanelli térképének tanulmányozásával (8.6.)!
b) Hova indult és hol kötött ki Kolumbusz?
c) Mely kontinenseket ismerte Toscanelli?
d) A szélességi vagy a hosszúsági körök szerint volt pontosabb Toscanelli térképe?

8.6. Toscanelli térképe
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Az első magyar térkép

9. a) Forgasd el
a térképet (8.8.) úgy,
ahogy Lázár deák
tájolta! Azonosítsd
be a térképen a
Dunát,
a Tiszát és a Balatont!
b) Mely tájakat
ismered fel a térképen?
c) Milyen egyedülálló ábrázolási technikát alkalmazott
Lázár deák?

A magyar térképészet első tárgyi emléke az
1528-ban Lázár deák által készített, saját korát megelőző, világszínvonalú alkotás (8.8.).
A térképen közel 400 hegy- és vízrajzi, valamint 1400 településnév olvasható. A Lázár
által készített térképet első ránézésre nehéz
értelmezni, mert észak helyett északkeletnek
van tájolva.
Tudomány történeti szempontból
mérföldkőnek nevezhető a Kitaibel Pál
(1757–1817) és Tomcsányi Ádám (1755–1831)
készítette móri földrengéstérkép. Az 1810ben készült térkép a világ első ilyen típusú
tematikus térképe.

Térképek számítógépen

8.8. Lázár deák térképe

10. Melyek a digitá-

lis térkép előnyei
a hagyományos térképekkel szemben?

11. Mutasd be, mit
tudnak az „Utcakereső” térképei!
12. Hogyan tudsz
te is hozzájárulni
a navigációs térképek
frissítéséhez?
8.9. Csúcstechnika a közlekedésben
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Térképeink egy része ma még hagyományos grafikus formában áll rendelkezésre.
Ezek a térképek eltérő pontosságúak a felmérés módszerétől, az ábrázolás méretarányától, a készítés időpontjától függően.
A számítógépes technológiák alkalmazása
a térképkészítés módszereit is alaposan átalakította, megjelentek a digitális térképek.
A digitális térkép számítógépes adatállomány: számokkal kódolva tartalmazza
a földrajzi hely térbeli és a hozzá kapcsolható
leíró adatait. A számítógép képernyőjén
megjelenítve szerkeszthető, tetszőleges méretarányban előállítható, és lekérdezhetőek
az adatok közötti kapcsolatok is. Óriási
előnye, hogy egyszerű kezelni az adatait, és
azok könnyen módosíthatók, frissíthetők is.
A digitális térképkészítés legköltségesebb részét az adatgyűjtés jelenti. Elkészítik
azt a térképhálót, ami alapja a navigációs
adatbázisnak. Felhasználnak légi vagy
műholdfelvételeket, a GPS-szel rögzített
nyomvonalakat, címadatbázisokat, papíralapú, nagy részletességű térképszelvényeket.
Az adatbázist helyszíni felméréseken pontosítják, bővítik, és navigációra alkalmassá
teszik. A különböző típusú térképi elemek
kezelése, frissítése, javítása a digitális térképek esetében viszonylag egyszerű, mert
azokat a számítógép rétegenként tudja
kezelni. A digitális térkép gyorsan és hos�szabb távon olcsóbban elkészíthető, mint
a hagyományos térkép.

A térképészeti ismeretek fejlődése

Budapest metró- és HÉV-hálózata
Metro and Suburban Railway Network in Budapest

Metróvonalak / Metro lines

Szentendre

Békásmegyer

HÉV-vonalak / Suburban Railway lines

Szentendrei

Ráckevei

Csepeli

Gödöllői

Csömöri

Csillaghegy

Átszállóhely / Transfer point

Rómaifürdő

ÚjpestVároskapu

Aquincum

Metróvonalak közötti átszálláskor nem szükséges új vonaljegyet érvényesíteni.
On the metro network single tickets allow transfers between the lines.

Újpest-Központ

Vasútállomás / Railway station

Gyöngyösi utca

Duna

Kaszásdűlő
Filatorigát

Forgách utca

Szentlélek tér

Árpád híd

Tímár utca

Dózsa
György út

Csömör
Mexikói út

Nyugati
pályaudvar

Margit híd, budai hídfő
Batthyány
tér
Széll Kálmán tér

Arany János
utca
Kossuth
Lajos tér

Vörösmarty tér
Déli pályaudvar

Széchenyi fürdő
Hősök tere
Bajza utca
Kodály körönd
Vörösmarty utca
Oktogon
Opera
Bajcsy-Zsilinszky út
Deák Ferenc
Keleti
tér Blaha
Lujza tér pályaudvar

Ferenciek tere
Kálvin tér
Szent Gellért tér
Fővám tér

Móricz Zsigmond körtér
Újbuda-központ

Szabadságtelep

Lehel tér

Szépvölgyi út

Astoria

Árpádföld
Cinkota alsó

Gödöllő
Ilonatelep
Cinkota

Mátyásföld alsó
Mátyásföld, Imre utca
Mátyásföld, repülőtér
Pillangó
utca

Örs vezér
tere Rákosfalva

Puskás Ferenc
Stadion

Sashalom
Nagyicce

II. János Pál
pápa tér
Corvin-negyed

Rákóczi tér

Nagyvárad tér
Népliget
Közvágóhíd

Bikás park

Ecseri út

Beöthy utca

Pöttyös utca
Határ út

Szabadkikötő

Kén utca

Kőbánya-Kispest

Timót utca
Szent Imre tér

na

Karácsony Sándor utca

Du

14. Azonosítsd
a metróvonalakat
a Google
térképen!

Klinikák
Boráros tér
Közvágóhíd

Kelenföld
vasútállomás

13. Tervezd meg a
feladatokban meghatározott utazásokat a
Budapest metró- és
HÉV–hálózata térkép
(8.10.) alapján!Hogyan utazol el:
– Kelenföld vasútállomásról Gödöllőre?
– a Keleti pályaudvarról Csepelre?
– Kőbánya-Kispestről
Szentendrére?

Csepel

Pesterzsébet felső

15. Mely jellemzői
alapján nevezhető
térképnek a közle
kedési hálózat
térképe (8.10.)? Miért
nem az?

Torontál utca
Soroksár felső
Soroksár, Hősök tere
Szent István utca
Millenniumtelep

Dunaharaszti, Tököl, Ráckeve
©BKK Tájékoztatás 1612

8.10. Budapest metró- és HÉV–hálózata

Összefoglaló kérdések, feladatok

16. a) Mit jelent az
a fogalom, hogy interaktív térkép? Próbáld
megfogalmazni!
b) Készíts listát arról,
hogy hol veszed
hasznát interaktív
térképeknek!

1. a) Gyűjtsd ki azokat az elemeket, amelyek mérföldkövet jelentenek

Fogalmak

térkép • térképészet • hagyományos térkép
• digitális térkép • atlasz • tematikus térkép
• digitális térképkészítés • tájolás • vetület •
interaktív térkép

a térképkészítés fejlődésében!
b) Készíts időszalagot, amelyen ábrázolod ezeknek az eseményeknek az
időpontját!
2. A térképészet története az ókortól napjainkig
Dolgozzátok fel csoportmunkában a térképkészítés történetének főbb
állomásait! Készítsetek képes beszámolót az alábbi témákról!
a) Az első lépések – a térképkészítés bemutatása a kezdetektől a nagy
földrajzi felfedezések koráig
b) Eratoszthenész munkásságának bemutatása
c) A nagy földrajzi felfedezéseket elősegítő térképek és az ezeket fel
használó híres utazók
d) A magyar térképkészítés nagyjai
e) A Föld újrafelfedezése: hogyan készíthető térkép a világűrből?
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Mi, hol, merre?

9.

Tájékozódás a földgömbön és a térképen

9.1. Az új világtérkép méretarányosan mutatja a kontinenseket

1. Mi jellemzi

a szélességi és a hos�szúsági köröket?

2. a) Próbálj

meg egy labdára
gyűrődésmentesen
rásimítani csomagolópapírt! Mit tapasztalsz?
b) Miért nem tökéletes a gömb kiterítése
a síkba?

A kézben fogható Föld
A földgömb Földünk arányosan kicsinyített
mása. A földgömbön a szélességi és a hos�szúsági körökből álló koordináta-rendszer,
a földrajzi fokhálózat segítségével tájékozódhatunk. A szélességi és hosszúsági
fokok segítségével minden földfelszíni pont
helyzete megadható.
– A szélességi körök a Föld forgástengelyére merőleges síkok által kimetszett
körök a gömbfelszínen, változó kerületű
körök. A szélességi körök értékét az a szög
adja meg, amelyet a Föld középpontjától
az illető helyhez húzott sugár az Egyenlítő
síkjával bezár (9.2. A).
– A hosszúsági körök a szélességi körökre merőleges vonalak (félkörök), amelyek

A

B

É

É

d é l i f é l gö m b

Egyenlítő

r

β

szélességi kör

D

9.2. A szélességi és hosszúsági körök értelmezése
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hosszús
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északi félgömb
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hosszús
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ik

szélességi kör

D

a pólusokon (az Északi- és Déli-sarkon)
haladnak át és metszik egymást. A hos�szúsági körök értékét a kezdő hosszúsági
körtől számított, az Egyenlítő körén mért
szögtávolság adja 9.2. B).

Gömbből síkot!
A térkép a Föld felszínének, illetve egyes
részletének arányosan kicsinyített, felülnézeti ábrázolása. Jelrendszerének érthetően és
látványosan kell közvetíteni az információt
a térképolvasó felé.
A térképkészítők kiterítik a gömb alakú
Föld felszínét síkba, ezt az eljárást vetítésnek
nevezzük. Attól függően, hogy milyen felületre történik a földgömbi fokhálózat síkba
vetítése, a térképvetületek sík-, henger- és
kúpvetületek lehetnek.
A földgömbről csak torzulások árán készíthető térkép. A Föld felszínének minél
nagyobb részét ábrázolja egy térkép, annál
nagyobb a torzulás mértéke. Torzulhatnak
a szögek (irányok), a területek és a hosszak.
A térképészek a torzulásoknak mindig
csak az egyikét tudják megszüntetni, ezért
a vetület szögtartó, területtartó vagy hossztartó (de az is csak a kitüntetett irányokban)
lehet.

45°

60°

Északi-sark

90°

északi félgömb

30°
15°

nyugati
félgömb

Egyenlítő

0°
15°

60°45° 30° 15°

déli félgömb
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45°

60°

75°

90°

Déli-sark

60°

kezdő hosszúsági kör

Északi-sark

75°

Északi-sark
90°
75°

0° 15° 30° 45°60°

Déli-sark

15°
0° 60° 45° 30°

15°

15°
30°

kezdő hosszúsági kör

45°
30°

keleti
félgömb

északi
szélesség
0°–90°
0°

15° 30° 45° 60°
déli
szélesség
0°–90°

45°
60°
nyugati hosszúság 75°
0°–180°

90°
Déli-sark

keleti hosszúság
0°–180°

9.3. A szélességi körök és a hosszúsági körök és számozásuk

3. a) Milyen irányban futnak a szélességi és a hosszúsági körök a Földön?
b) Miért az Egyenlítő lett a kezdő szélességi kör?
c) Miért kellett nemzetközi megállapodással kiválasztani
a kezdő hosszúsági kört? Melyikre esett a választás? Miért
arra?

4. a) Mely félgömbökre tagolja a Földet a kezdő szélességi és a kezdő hosszúsági kör?
b) Hogyan számozzák a szélességi és a hosszúsági köröket?
c) Miért nem teljesen helyes a hosszúsági kör elnevezés?
d) Határozd meg a 9.3. ábrán feltüntetett pontok földrajzi
helyzetét!
e) Gyakorold a földrajzi helymeghatározást a munkafüzet
feladatainak segítségével (MF 23/2.)!
5. a) Hasonlítsd össze a különböző vetületeket a 9.4.

ábrán!
b) Miért más Grönland alakja a különböző térképeken?
c) Melyik kontinens nagyságával vetekedik Grönland
2,2 millió km2-es területe a hengervetületen?
d) Melyik vetületen nem lehet értelmezni a sarkpontokat?
e) Milyen torzulású vetületet választanak, ha a térkép
navigációs céllal készül, ha az útvonalat ábrázolja, illetve az
erdőgazdaság számára készül?
f)Keress példákat a vetületek különböző típusaira (9.4.)
az atlaszodban!

íté
vet

vetítési felület
let

elü
si f

kúpvetület

hengervetület

poláris síkvetület

9.4. A vetületek típusai
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A domborzat szemléletes megjelenítése nehéz feladat. Azonban alkalmaznak olyan rajzi eszközöket, megoldásokat, melyekkel valamennyire képesek vagyunk
érzékelni a harmadik dimenziót. Azok a módszerek,
amelyekkel atlaszainkban leggyakrabban találkozunk,
a terep egyes pontjainak a magasságát valamely tenger
középvízszintjéhez viszonyítják.
– Az abszolút magasság az adott felszín magassága,
illetve mélysége a megállapodásban rögzített tenger
közepes vízszintjéhez viszonyítva.
– A szintvonalak a közepes tengerszinttől azonos
magasságban lévő pontokat összekötő görbe vonalak,
amelyek soha nem keresztezik
- a másikat.
– A színfokozatos
ábrázolás
során a szárazföldek
t
ábrázolásáraeleggyakrabban a zöld és a barna, a vizek
ábrázolására
a kék szín árnyalatait használják. A szintl
e vonalak közeit gyakran úgy színezik, hogy-a magasság
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9.5. A tokaji Nagy-Kopasz-hegy 3D-s képe
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14. Figyeld meg, hogyan torzulnak a rácsháló elemei
a magassággal!

11. Mekkora a területe az 1 : 20 000 méretarányú vá-

I

s z .

ntorini
(Thíra)

13. Nézd meg a http://thetruesize.com oldalon,
hogy Magyarországot mekkorának ábrázolnák a
térképek, ha északabbra, illetve délebre helyezkedne el! Nézz meg más országokat is!

425 000 méretarányú térképen mérve 6,3 cm. Hány km
a két város légvonalbeli távolsága a valóságban?

.
h g

ád

12. Tudod, mi a „Vakegér”? Keresd meg a terkeptar.elte.
hu internetes oldalon! Gyakorolj a segítségével!

10. Debrecen és Miskolc légvonalbeli távolsága az 1 : 1

l

d
öl
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6. Határozd meg a Kékes, Canberra, Atlanta, Sanghaj,

A földi pontok magasságát általában valamely középten
gerszint magasságához viszonyítják. A magyarországi
szintezések az Osztrák-Magyar Monarchia idejében az Ad
riai-tenger középvízszintjéhez igazodtak. 1960-ban egy
utasítás előírta a balti alapszint használatát, amely 67 cmrel magasabb, mint az adriai. A Balti-tenger vízszintjét
mérő mareográf Kronstadtban működik.

9. Mekkora a szélességkülönbség Chile legészakibb és
legdélibb pontja között? Hány km Chile észak–déli kiterjedése? (Egy hosszúsági kör hossza: 40 009 km)?

csukiKremenvíztároló

sá

-h

a) é. sz. 60°; k. h. 30°
á c) é. sz. 38°; ny. h. 122°
b) d. sz. 20°; ny. h. s44°
d) é. sz. 38°; k. h. 140,5°
Határozd
meg
hazánk
legnyugatabbi és legkeletebbi
8. k
í
pontjainak földrajzi koordinátáit! Hány fok eltérés van a
Nap delelési magasságában hazánk szélső pontjai között?
Mennyi a helyi idő különbsége a szélső pontok között?

SZK
pjaty
Pri

a
p
Oslo és lakóhelyed földrajzi helyzetét!
ó
r
7. Mely földrajzi helyet határozzák meg a megadott
földrajzi koordináták?
g

ai
kv

u

e

g
á ts á

emelkedését, vizek esetében a mélység növekedését
egyre sötétebb színárnyalatokkal jelzik.
– A domborzatárnyékolás a domborzati formákat
fény- és árnyékhatásokkal is kifejezi.
A harmadik dimenzió térben történő érzékelését jól
elősegítik a digitális modellek. A 3D-s térképek legjellemzőbb típusai a felszínmodellek (9.5.). A számítógépes feldolgozás során szabályos rácshálót fektetnek
a földfelszínre, és megadják az egyes rácspontok magasságértékét.

e

a

földrajzi fokhálózati • földrajzi szélesség •
z s • vetület • henger-, kúpföld
Á hosszúság
- rajzi
és síkvetület • méretarány • vonalas mérték
• nagy, közepes és kis méretarányú térképek
• abszolút magasság • szintvonal • színfokozatos ábrázolás • domborzatárnyékolás • síkrajz • jelkulcs • névrajz

r

1. Mi a hasonlóság és a különbség a szélességi és a hosszúsági körök
között?
2. Miért nem pontosak a térképek?
3. Mely tényezők határozzák meg a térkép méretarányát?
4. Keress az atlaszodban példákat a különböző méretarányú térképekre! Milyen összefüggés van a térkép méretaránya és az ábrázolás részletessége között?

43

Utazzunk térképpel!

10. Gyakorlati óra
A TÉRKÉPEK
CSOPORTJAI
TARTALMUK SZERINT

ÁLTALÁNOS TÉRKÉPEK
A természeti és a társadalmi
környezet tájrajzi elemeit
(pl. domborzat, vízrajz,
települések) ábrázolják

TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK
Pl. a részletes turista-,
autós- és várostérképek

SZAKTÉRKÉPEK
(tematikus térképek)
Pl. a földtani, éghajlattani,
vízrajzi, mezőgazdasági,
bányászati, népsűrűségi
térképek

FÖLDRAJZI TÉRKÉPEK
Pl. kontinensek, országok,
régiók, nagytájak térképei

10.1. A térképek tartalmi csoportosítása

2. Állapítsd meg az északi irányt derült éjszakán(10.2.)!
Kis Göncöl
Sarkcsillag
A Nagy Göncöl két hátsó
csillagán áthaladó
képzeletbeli egyenesre
rámérjük a két csillag
közötti távolság
ötszörösét.
Nagy Göncöl
A Sarkcsillagtól a
tartózkodási helyünkig
húzott képzeletbeli vonal
jelöli ki az északi irányt.

10.2. Az északi irány meghatározása a Sarkcsillag
segítségével

3. a) Mely további természeti jelenségek nyújthatnak
segítséget az észak–déli irány megállapításához?
b) Hogyan kell korrigálnod az időt a nyári időszámítás
idején?
A kismutató és a 12-es szám által bezárt szög
felezőegyenese dél felé mutat.

D

Az órát vízszintes helyzetben úgy fordítjuk,
hogy a kismutató a Nap irányába mutasson!

10.3. Az északi irány meghatározása órával

44

Képzeljétek el, hogy túrát vagy városnézést tesztek
egy olyan hegységben illetve városban, ahol még nem
jártatok!
1. A tájékozódás nélkülözhetetlen eszköze a térkép. Nyissatok vitát arról, hogy melyek a papíralapú térkép illetve a GPS
és a hozzá kapcsolódó térkép előnyei, hátrányai a tájékozódásban!

A megfelelő térkép kiválasztása
Ha a kirándulásra a hagyományos térképet visszük
magunkkal, nagyon fontos, hogy az óriási kínálatból
a céljainknak leginkább megfelelőt válasszuk ki.
A helyes döntéshez ismernünk kell a térképek tartalom
szerinti csoportjait (10.1.).

A világtájak irányának megállapítása
A terepen leggyakrabban az északi irány meghatározására van szükségünk, mert az alapján a többi főés mellékvilágtáj könnyen kijelölhető (10.2., 10.3.).
Az iránytű az északi irány megállapításának megbízható műszere. Használatakor figyelembe kell venni,
hogy az acélcsúcson szabadon forgó acél lemezcsík
a mágneses észak–déli irányba áll be, ami nem esik egybe
a földrajzi (csillagászati) észak–déli iránnyal. Hazánkban
az eltérés olyan kicsi, hogy az iránymeghatározást nem
befolyásolja.
A térképeket a szabadban csak akkor tudod helyesen
használni, ha a térképi irányok egyeznek a valódi irányokkal, azaz a térkép tájolva van.

A térkép tájolása
4. Tájold a térképet az útmutatás alapján!
– Helyezd az iránytűt a vízszintesen tartott térképre úgy, hogy
az iránytű észak–déli vonala egybeessen a térképkeret nyugati vagy keleti keretvonalával (10.4.)!
– Ezután forgasd a térképet (az iránytűvel együtt) mindaddig,
míg az iránytű mutatójának mágnesezett része az É (N) betűje
fölé nem kerül! Ekkor a térkép északi iránya megegyezik a valódi északkal.

A tartózkodási hely meghatározása
a térképen
5. Válassz ki egy tereptárgyat, ami jól látható a terepen,
és a térképen is jelölve van! Kösd össze mondjuk egy fűszállal
a tárgyat és a jelét! Ez éppen ott fogja metszeni a térképen az
út vonalát, ahol állsz (10.5.).
A térképen való gyorsabb keresést szolgálja a keresőhálózat és a névmutató (pl. autós- és településtérképeken).
Ezt a módszert a földrajzi fokhálózattal rendelkező
térképeken is alkalmazzák. A turistatérképek kilométerhálózata gyors távolságbecslést tesz lehetővé.
A hálózat négyzetének egy-egy oldala a méretaránynak megfelelően más és más, de mindig kerek értékű
kilométerhosszat jelent.
6. Gyakorold a térképen való keresést és távolságmérést

a munkafüzet 24-25. oldali feladatai segítségével!

10.4. A térkép tájolása

7. Határozd meg az álláspontodat az ábra segítségével!
Válassz ki legalább két, térképen is azonosítható tereptárgyat!

A harmadik tereptárgy segítségével a meghatározás pontosságát ellenőrizheted.

2982

Akkor találod meg legkönnyebben az álláspontodat a térképen, ha egyenes útszakasz
vagy folyó mellett állsz. Állítsd be a térképedet az út, illetve a folyó irányába!

3115

2710

10.5. Álláspont meghatározása hátrametszéssel

Kösd össze a valódi tereptárgyak és azok térképi jelét egy-egy képzeletbeli vonallal a mintához (piros szaggatott vonal) hasonlóan! Ahol ezek
metszik egymást, ott van az álláspontod.
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Képzeletbeli túrázás
a térképpel
8. a)Indulj el Kismórágytól a kék útvonalon a Mór
ágytól délre lévő Védett geológiai feltárásig, amelynek tengerszint fölötti magassága 130 méter (10.6.)!
b) Mérd meg az útvonal hosszát (tekints el a szintkülönbségtől)! Milyen módszerrel tudod a kanyargós útvonalat lemérni? Végezd el a mérést! Men�nyi a két hely távolsága légvonalban?
c) Folytasd az utadat a sárga jelzésen, és menj
fel a Pince-hegytől nyugatra fekvő 258 m magas
pontig! Hol a legmeredekebb a lejtő az útvonalad
során? Mi utal erre a térképen? Mennyi a két pont
magasságkülönbsége?

a térképen 1 cm a valóságban 600 m
1 : 60 000

0

1

2

3 km

600 m
1 cm

10.6. Turistatérkép

Nézd meg az interaktív animációt, ahol egy táj képét, a szintvonalakat és a térkép jelkulcsát láthatod (goo.gl/MY9FrT)!
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10.7. Terepi metszet szerkesztése szintvonalak alapján

Terepmetszet készítése
A terepről készített keresztmetszeten azaz
a terepmetszeten láthatod, hogy az útvona
lad egyes szakaszain milyen meredek a lejtő,
melyik szakasz vezet emelkedőn vagy lejtőn,
és mekkora magasságkülönbséget kell leküzdened.
9. Készíts terepmetszetet (10.7.)!

a) Jelöld ki a térképen a metszősíkot (A–B)!
b) Húzz ezzel a vonallal párhuzamos egyenest
a készülő metszetrajzod alapjára!
c) Rajzold meg a függőleges tengelyt! Ezen jelöld
a szintvonalaknak megfelelő tengerszint feletti
magasságokat! Úgy válaszd meg a távolságokat,
hogy kifejező legyen!
d) Húzz az alapvonallal párhuzamos vonalakat
minden magassági számnál!
e) A metszősík (A–B) és a szintvonalak találkozási pontjait vetítsd le a szintjelző vonalakra! Végül
folyamatos vonallal kösd össze az így kapott pontokat!

10. Készíts domborzati metszetet a Google Föld
alkalmazással (10.8.)!
a) Jelölj ki egy tetszőleges útvonalat!
b) Kattints a „Vonalzó” fülre, majd jelöld ki a bal
egérgombbal a kezdő és végpontot! A „Vonalzó”
ablakban megjelenik a mért távolság. Mentsd el!
A jobb egérgombbal kattints a piros útvonalra!
A megjelenő menüsoron kattints a „Domborzati
profil megjelenítése” menüre,! Ekkor megjelenik
a domborzat metszete.
10.8. Távolságmérés és metszetkészítés a Google Föld segítségével
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Gyakorlati óra
A technika is segíthet
a tájékozódásban
A helymeghatározást napjainkban a műholdas
rendszerek is segíthetik. Csak megnyomunk
néhány gombot a GPS-készülékünkön vagy
akár az okostelefonunkon, és máris kiderül,
hol vagyunk. Azt is megtudhatjuk, hogyan
juthatunk el egy másik helyre, mert a helymeghatározó eszközhöz térkép is tartozhat.
A GPS (Global Positioning System) alapjait
1973-ban hozták létre az Amerikai Egyesült
Államokban. Elsődlegesen katonai célokra
jött létre, de ma már a polgári életben is fontos
szerepet tölt be. A rendszer 24 műholdból áll,
amelyek mindegyike naponta kétszer kerüli
meg a Földet, 20 200 km-es magasságban.
A földi vevő a műholdak kisugárzott rádiójeleit fogja, feldolgozza, és meghatározza
a távolságot az egyes műholdak és a vevőkészülék antennája között. Minimálisan
három műholdat kell „látnia” a GPS-vevőnek
a földrajzi szélesség és hosszúság, illetve a tengerszint feletti magasság meghatározásához.
A turista GPS alapvetően különbözik az autó
ban lévő navigációs készülékektől abban, hogy
memóriájában előre beállítható sűrűséggel el
menti az általa bemért földrajzi koordinátákat
(ez a pontsor a track). Ha a GPS-készüléket
a túra elején bekapcsoljuk, akkor a mért ada
tokat a térképre rajzolja, és látható az általunk
megtett útvonal. Természetesen a földrajzi koordináták kijelzésén kívül a kijelzőjükön meg
is nézhető, de göngyölt adatként közlik az általunk addig a pontig megtett távolságot, szintemelkedést és egyéb adatokat is. A távolságot
úgy állapítja meg, hogy minden szomszédos
mérési pont között kiszámítja a csupán néhány
méteres távolságot (egy turista átlagos tempóval egy másodperc alatt nagyjából egy métert
tesz meg), és ezeket az elemi távolságadatokat
összegzi. Az egyszerűbb turista GPS-ek a magasságot is a műholdakról vett jelek segítségével számítják ki, a jobbak rendelkeznek légnyomásalapú magasságmérővel is.

Fogalmak

fő- és mellékvilágtájak • mágneses észak •
földrajzi (csillagászati) észak • tájolás • állás
pont • keresőhálózat • kilométerhálózat • relatív magasság • GPS • terepmetszet

távolság

távolság
távolság

távolság

11. a) Miért van
szükség a műholdak
helyzetének pontos
ismeretére és az idő
pontos mérésére?
b) Nézd meg animációban a
goo.gl/qUnyAh

GPS vevő

10.9. A helymeghatározás egy „egyszerű” időmérésből kiszámított távolságmérésen alapul
a földfelszín
pirossal jelölt
területéről látható
műholdak

12. Egy GPS-es kirándulós játék a geocaching. Ismerd meg
a http://www.geocaching.hu honlapon!
10.10. A GPS-műholdak pályái a Föld körül

10.11. Turista GPS

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Olvasás a Google térképen!
a) Töltsd le a Google Föld programot a számítógépedre! Indítsd el a
programot, és keresd meg vele a lakóhelyedet! Milyen tengerszint feletti
magasságon helyezkedik el a lakóházad a Google Föld szerint?
b) Olvasd le a lakóház földrajzi koordinátáit!
c) Határozd meg, milyen távolságra helyezkedik el a lakóházad légvonalban és közúton a település központjától, a fővárostól, valamint Németország fővárosától!
d) Készíts É-D irányú domborzati metszetet a Bükk hegységről a Google
Föld segítségével!
2. Melyek a terepi tájékozódás lényeges műveletei?
3. Miből adódhat pontatlanság a GPS-es helymeghatározásban?
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Miért láthatunk több részletet távolról?

11. Modern technika a térképészetben
1. Elevenítsd
fel, hogy mely
égitestet nevezzük
holdnak, Holdnak,
illetve műholdnak!
2. a) Mely
szempontok szerint csoportosíthatóak a Föld körül
keringő műholdak
pályái? Válaszolj a
11.1. ábra alapján!
b) Melyik pályán
keringő műhold
sebessége változik
legnagyobb mértékben a keringés
közben? Miért?
c) Mire valók a 11.1.
ábrán megnevezett műholdak?
Nézz utána!

3. Miért az
Egyenlítő közeli
Francia Guyanában működtetik
a franciák az űrközpontjukat?

A műholdpályák nagyon
sokfélék
Hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben állították
pályára az első műholdat. Ma már teljesen
természetes számunkra, hogy naponta
használjuk a műholdak jeleit például a távközlésben, a tájékozódásban, vagy amikor
a várható időjárást szeretnénk megtudni.
A műholdak a Föld körül keringhetnek
kör vagy ellipszis alakú pályán földközelben (160–2000 km), közepes (2000–
35 768 km alatt) és nagy (35 768 km) magasságban. Egy részük pályájának síkja
egybeesik az Egyenlítő síkjával, másoké
különböző nagyságú szöget zárnak be
azzal (11.1.). A távközlési és a navigációs
műholdak jellemzően földközeli és közepes magasságú pályán keringenek. A
meteorológiai műholdakat gyakran állítják
geostacionárius pályára, azaz az Egyenlítő
síkjában, nagy magasságban keringenek,
a keringési idejük egy nap, így a Földről nézve mindig az Egyenlítő ugyanazon pontja felett helyezkednek el. A műholdak másik típusa csak meghatározott időközönként halad át ugyanazon terület fölött. Ezért
egy adott terület folyamatos megfigyelésére nem alkalmasak, de a különböző
időpontokban készült felvételeik összehasonlításával nyomon követhető a földfelszín
változása.
magas elliptikus pálya
MOLNIYA

poláris pálya
LANDSAT
SPOT

A távérzékelés fogalmát az 1970-es években
a műholdak működésével kapcsolatban
kezdték el használni, amit aztán később
kiterjesztettek a rokon technikákra is.
A távérzékelés során a közelünkben
vagy tágabb környezetünkben található
területekről, tárgyakról, jelenségekről úgy
gyűjtenek és rögzítenek adatokat, hogy az
érzékelő műszerek nincsenek közvetlen
kapcsolatban a megfigyelés tárgyával.
A speciális műszeres adatgyűjtésen túl az
adatok elemzésével, kiértékelésével is foglalkozik. A műholdak érzékelőibe nemcsak
a földfelszínről visszavert látható, infravörös
vagy mikrohullámú sugarak jutnak, hanem
a vizek felszínéről, a légkör alkotórészeiről,
a föld- és vízfelszínen, a légkörben található
tárgyakról, élőlényekről érkezők is. Emellett
a felszín és az azon elhelyezkedő tárgyak
hőkibocsátása is nyomon követhető. A műholdak a beérkezett jeleket átalakítják és
a földi fogadóállomásra továbbítják
(11.3.). A digitális adattömeget számító-

földközeli pálya
IRIDIUM

geostacionárius
pálya
EUMETSAT
METEOSAT
NOAA-GOES

11.1. A Föld körül keringő műholdak pályájának
típusai
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Távol, és mégis közel

11.2. Kourou (Francia Guyana) űrközpont
(Ariane–5 hordozórakéta)

gépeken futó feldolgozó programok teszik láthatóvá.
Az így nyert képek nem azonosak a tárgyakról készített
fotókkal, ezért ezeket megkülönböztetésül műholdfelvételeknek nevezzük. A technika fejlődésével a fel
bontóképesség 1–10 m-re javult, de egyes műholdak
1 m-nél kisebb felbontású felvételeket is tudnak készíteni.

Távérzékelés a gyakorlatban
A mindennapi életben leggyakrabban a meteorológiai
műholdfelvételekkel találkozunk. Azok alapján vizsgálható a légkör összetevőinek tér- és időbeli eloszlása,
következtetni lehet belőlük a légtömegek mozgására és
ebből a várható időjárásra. A látható fény és az infravörös
tartományban jól látszanak például a frontokhoz tartozó
felhőzónák, a légköri örvények (ciklonok, hurrikánok),
a mikrohullámú tartományban nyomon követhető
a zivatarok útja.
Nemzetközi viszonylatban a távérzékelés egyik fő
felhasználója a mezőgazdaság. A műholdas távérzékelés segítségével jól meghatározható a talajok típusa és állapota, megadható a javasolt művelési mód.

A tápanyaghiány, a túltrágyázás, a gyomok, kártevők rontják a haszonnövények életlehetőségeit, és ez
a fényvisszaverő képességük változásával jár együtt.
A műholdfelvétel alapján a trágyázást, az öntözést,
a permetezést a szükséges területre lehet irányítani.
Könnyen feltérképezhető a műholdfelvételekről az egyes
parcellákon vetett termények pontos kiterjedése és
fajtája, így megbecsülhető a várható termésmennyiség, és akár ellenőrizhető az agrártámogatások igénybevételének jogossága.
Számos műholdat használnak a környezetvédelemben is. Például az ózonréteg állapota, az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének, eloszlásának
változása, az erdőirtások, a vizek hőszennyezése,
a növényi plankton túlszaporodása a műholdfelvételek
segítségével jól követhető.
A környezeti katasztrófák megfigyelésében, a katasztrófaveszélyes területek kijelölésében rendkívül
hasznos a műholdas távérzékelés. A vészhelyzetek
korai felismerése lehetővé teszi a hatékony védekezést,
a szennyeződések továbbterjedésének megakadályozását, segíti a helyreállítási munkálatokat is (11.4.).

4. a) Olvasd le a 11.3. ábráról, hogy mi a különbség a pasz-

s zív és az aktív távérzékelési rendszerek működése között?
b) Melyek az előnyei és a hátrányai a kétféle érzékelésnek?
Foglald táblázatba a füzetben!
passzív rendszer
aktív rendszer

beérkező
sugárzás

visszavert
sugárzás

hősugárzás

mikrohullámú
sugárzás (radar)

11.3. A műholdas távérzékelés folyamata

5. a) Keresd meg a 11.4. ábra műholdfelvételén ábrázolt

területet az atlasz térképén!
b) Állapítsd meg, hogy melyik égtáj felől fúj a szél!
c) Milyen következményei vannak a part mentén az erdő
tüzeknek?

11.4. Erdőtüzek Kaliforniában műholdfelvételen
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A digitalizált környezetünk
Hazánkban a földrajzi információs rendszert (GIS)
inkább geoinformatika néven ismerik. Lényege,
hogy az adott területre vonatkozó térbeli adatokat
(elhelyezkedés, alak, kapcsolat más objektumokkal)
számítástechnikai eszközök használatával gyűjtik,
tárolják, kezelik, feldolgozzák a különböző információ
szinteket és megjelenítik azokat.
Nézzünk néhány példát a geoinformatika alkalmazására
a természeti környezettel és a társadalommal öszszefüg
gésben!
– A felszín alatti háromdimenziós modellezés legnagyobb
gyakorlati felhasználója a bányászat. Számítógépes programokkal modellezték például a Pannon-medencét létrehozó folyamatokat, és jelölték ki, hogy hol érdemes még
szénhidrogén után kutatni.
– Térbeli adatbázisokat hoznak létre és használnak fel
a felszín alatti vízkészletek felmérésekor, a radioaktív
hulladéktemetők elhelyezésekor is, mert segítségükkel

6. A hamisszínes műholdfelvételeken a klorofilltartal-

modellezhetőek a várható változások (a talajvízáramlás és
az esetleges szennyezés terjedési iránya).
– Alkalmazzák a geoinformatikát például a térség- és tele
pülésfejlesztésben (pl. közműnyilvántartás, iskolai körzetek kialakítása, városüzemeltetés), a környezetvédelemben, a veszélyhelyzetek kezelésében és az életmentésben is.
A navigációs rendszerek is a térinformatikán alapszanak.
Idetartoznak azok a készülékek, amely a GPS és a GIS rendszereket egyesítik. Amikor a navigációs készüléken pillanatok alatt megtalálunk egy címet és javaslatot kapunk
az útvonalra is, vagy éppen megjelenik a 3D-s utcarészlet,
a háttérben térinformatikusok és térképészek összehangolt
munkájának eredménye is húzódik. Ehhez kapcsolódóan
gyorsan fejlődő GIS-alkalmazás a járművek helyzetének folyamatos érzékelése és irányítása. A forgalmat befolyásoló
tényezők minél teljesebb körű figyelembevételével tervezik
a járatokat, módosítják a járatsűrűséget (11.7.). Az utas az
online alkalmazásokban az utazás előtt (és közben is) vagy
a megállókban az autóbusz, a villamos valódi érkezési időpontjához igazodhat. A GIS az üzleti életben is rohamosan
terjed. Felhasználják például a telephely kiválasztására,
a konkurencia figyelésére, a házhozszállítás szervezésére,
a legjobb eladási helyek kiválasztására.

7. a) Keresd meg a műholdfelvételen (11.6.) ábrázolt

mú növényzet élénkvörös, a sugárzást elnyelő vízfelületek
sötét, olykor fekete, a települések sötétszürke színben
rajzolódnak ki (11.5.).
a) Keresd meg a műholdfelvételen ábrázolt területet az
atlasz térképén is! Azonosítsd be a tengereket, félszigetet,
csatornát, folyót, tavat!
b) Hol vannak a térségben művelt területek?
c) Hogyan ábrázolja a műholdkép a sivatagokat?
d) Állapítsd meg, hogy hol él a legtöbb ember!

területet az atlasz térképén is!
b) Jellemezd a várost övező szántóföldeket méretük, elhelyezkedésük alapján!
c) Állapítsd meg a város szerkezetét!
d) Azonosítsd a várost érintő útvonalakat!
e) Milyen változás történt a területen? Hasonlítsd össze
a műholdképet a 18. és 19. századi térképekkel
(http://mapire.eu/hu)!

11.5. Mezőgazdasági területek és sivatagok (a LANDSAT
műhold hamisszínes felvétele)

11.6. Hajdúböszörmény és környéke
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Modern technika a térképészetben
8. Tervezz magyar vagy külföldi utazást internetes alapú tervezővel! Add meg az utazás célját (szabadidő, munka, konferencia), az
utazás időpontját! Megválaszthatod, hogyan és milyen közlekedési
eszközökkel jutsz el egyik településről a másikba. Magyar
példához használd a menetrendek.hu oldalt!
A Qixxit (https://www.qixxit.de) és a From A to B (https://
www.fromatob.de) oldal főként német városok közötti
utazás megtervezéséhez használhatod, amely azt is megadja,
hogy melyik közlekedési eszközről melyikre és mikor tudsz átszállni.
Választhatsz a legrövidebb, a legkevesebb átszállású és a legolcsóbb
utazások között.

Szemléletesen jelenik meg a térképeken
a város területrendezési adatainak térbeli
eloszlása, összefüggései. A különböző típusú
térképi elemeket a számítógép rétegenként
tudja kezelni, így egy-egy réteg adatainak
frissítésével a megjelenítés automatikusan
igazodik az új helyzethez.
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9. a) Szerinted milyen a jó utastájékoztatási rendszer? Milyen információkra van szükség az utazásodhoz?
b) Hogyan tájékozódunk, ha a GPS-alapú utastájékoztási rendszer
elromlik vagy még nem épült ki?
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10. Mi a FUTÁR (10.7.) jelentősége a városlakók életében?

11.7. A FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer)
kijelzője Budapesten
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11.9. A város területrendezési adatainak térbeli
eloszlása

Fogalmak

műhold • geostacionárius pálya • műholdfel
vétel • távérzékelés • geoinformatika (térin
formatika) • földrajzi információs rendszer
(GIS)

11.8. Az okostelefonra kifejlesztett alkalmazás képes bármely megállóra megadni a járművek indulási időpontjait, megjeleníti a járművek
aktuális helyzetét, és valós idejű utazástervezőt is magában foglal

11. a) Gyűjtsd össze, milyen területeken használható a térinformati-

ka a hétköznapokban!
b) Válassz ki egyet a felsorolásodból, és mutasd be az alkalmazás
módját, előnyeit, a fejlesztés lehetőségeit!

12. Gyűjts további példákat a műholdas távérzékelés és a térinformatika alkalmazására!

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Melyik típusú pályán célszerű működtetni
a meteorológiai műholdakat? Indokold!
2. Melyik típusú pályán célszerű működtetni
Amazónia erdőpusztítását megfigyelő műholdakat? Miért?
3. Mely térképek információit célszerű geoinformatikai eszközök segítségével egybevetni,
amikor egy hőerőmű optimális telephelyét
jelöljük ki? Magyarázd meg a válaszodat!
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Összefoglalás

12. Feladatok
1. Nézd át a fejezetben megismert fogalmakat! Fogalmazd meg a fogalmak tartalmát és a közöttük lévő összefüggéseket!
Világegyetem
Csillagrendszer

Tejútrendszer
csillag

Sarkcsillag
távolsága

fényév

keletkezése
fejlődése
csillagkép

Nagy Medve
Kis Medve

Naprendszer

Nap

mozgásai
felépítése
energiatermelése
sugárzása

nagybolygók

A földi élet fenntartója

mozgásai
Föld típusú bolygók

Merkúr, Vénusz, Föld, Mars

Jupiter típusú bolygók

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz,
Neptunusz

törpebolygók

Plútó

kisbolygók
holdak – Hold

mozgásai

kötött keringés

fényváltozásai
fogyatkozások

holdfogyatkozás
napfogyatkozás

üstökösök

napközelben mag, kóma, csóva

meteorok

műhold, mesterséges bolygó,
űrrepülőgép, űrhajó

mesterséges égitestek

Föld

alakja

következménye

mozgásai

forgás a tengely körül

következménye

nappalok – éjszakák

iránya
időtartama

napi időszámítás
helyi idő, zónaidő

keringés a Nap körül

iránya
időtartama

évi időszámítás
naptár

következménye

nap–éj egyenlőség napjai
napfordulók napjai
évszakok váltakozása
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2. Adj tanácsot a túrázónak!
a) Miért számíthat viszonylag pontos előrejelzésre az időjárásról?
b) Milyen méretarányú és tartalmú térképet vigyen magával?
c) Hogyan célszerű meghatároznia az északi irányt?
d) Hogyan határozza meg az álláspontját?
e) Hogyan tud tájékozódni előzetesen a túraútvonala hosszáról, meredekségéről?
f) Miért érdemes ismernie az útvonal relatív magasságát?

3. Tájoló segítségével állapítsd meg az égtájakat, és

tájold az atlaszodat!

4. Mérd meg a tengerszint fölötti magasságot!
a) A Google Mapson a keresett hely koordinátáit a böngésző
keresősávjában találod.
b) Másold ki innen a kordinátákat és másold a https://
www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm
oldal keresőmezőjébe, majd indítsd el a keresést!
c) Kattints a keresett helyet kijelölő tüskére! Itt találod az
adott hely tengerszint fölötti magasságát.

5. Határozd meg a fogalmakat!
csillagászat • geocentrikus világkép • heliocentrikus világkép • bolygók mozgástörvényei • Világegyetem (Univerzum) •
Sarkcsillag • űrtávcső • rádiócsillagászat • színképelemzés •
űrállomás • űrszonda • űrszemét • mesterséges bolygó •
magfúzió • galaxis • csillag • csillagrendszer • fényév • csillagászati egység (CsE) • fotoszféra • kromoszféra • napkorona • napfolt • részecskesugárzás (napszél) • fénysugárzás •
Tejútrendszer • Naprendszer • kisbolygó • törpebolygó •
nagybolygó • Föld típusú bolygó (kőzetbolygó) • Jupiter típusú bolygó (gázbolygó) • meteoroid • meteor • meteorit •
üstökös • földalak (geoid) • látszólagos és valós mozgás •
tengely körüli forgás • Nap körüli keringés • nyári és téli
napforduló • tavaszi és őszi napéjegyenlőség • napi időszá
mítás és évi időszámítás • helyi idő • világidő • zónaidő •
időzóna • dátumválasztó vonal • szökőév • nyári időszámí
tás • téli időszámítás • Greenwich • holdfázisok • napfogyat
kozás • holdfogyatkozás • földrajzi fokhálózat • földrajzi szélesség • földrajzi hosszúság • vetület • henger-, kúp- és sík
vetület • méretarány • vonalas mérték • nagy, közepes és
kis méretarányú térképek • abszolút magasság • szintvonal • színfokozatos ábrázolás • domborzatárnyékolás • síkrajz • jelkulcs • névrajz • fő- és mellékvilágtájak • mágneses
észak • földrajzi (csillagászati) észak • tájolás • álláspont •
keresőhálózat • kilométerhálózat • relatív magasság • GPS •
műhold • geostacionárius pálya • műholdfelvétel • távérzékelés • geoinformatika (térinformatika) • földrajzi informá
ciós rendszer (GIS)
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A Föld mint kőzetbolygó

Az Északnyugati-Kárpátok legmagasabb része a Magas-Tátra,
a legmagasabb pontja a 2655 méter magas Gerlachfalvi-csúcs.

Miért gömbhéjas szerkezetű a Föld?
Mi tartja mozgásban a kőzetlemezeket? Milyen következményekkel jár a mozgásuk?
Hogyan keletkeznek a hegységek, a vulkánok, a homoksivatagok?
Miért lankásak az izlandi vulkánok és miért meredekek az Andok tűzhányói?
Miért reng a föld?
Mi a különbség az ásvány és a kőzet között?
Hogyan alakulnak egymásba Földünk ásványai és kőzetei?
Hogyan és hol keletkeztek a gazdaság számára nélkülözhetetlen ásványkincsek?
Hogyan lesz a kőzetmálladékból talaj?
Mivel olyan sérülékeny a talaj?
Hogy nyomozták ki a Föld őstörténetét? Mi történt a Föld keletkezésétől napjainkig?
Ebben a fejezetben megismerheted, hogy mennyire összetett folyamatok formálják
Földünk arculatát.

Nézzünk a Föld mélyébe!

1.
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A Föld belső szerkezete
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1.1. A geotermikus gradiens

Fogalmazd meg az ábráról leolvasható törvényszerűséget!
(A geotermikus gradiens értéke általánosított.)

turbina

villamos
távvezeték

generátor

A Föld anyagi felépítését vizsgáló tudomány a földtan, ami
nek három fő ága van. A Föld felépítésével, szerkezetével,
őstörténetével foglalkozó ága a geológia. A Föld fizikai je
lenségeit a geofizika, kémiai folyamatait pedig a geokémia kutatja.

felszálló gőz

kőzetrepedéseken
átszivárgó gőz

kondenzátor

hűtőtorony

hideg víz
leszivattyúzása

1.2. A geotermikus erőmű működési elve

Hogyan működik a geotermikus erőmű?

1.3. A geotermikus energia olykor a felszínen is látható
(El Tatio-gejzírmező, Chile)

a) Hogyan lesz a radioaktív hőből sugárzási energia?
b) Mi a belső hő következménye?
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Mit rejt a Föld mélye? Erre a kérdésre nem is olyan
egyszerű közvetlenül választ adni. A legmélyebb ismert
barlang 2 km-nyi lejutást enged meg a Kaukázusban,
a Föld legmélyebb bányavágata Dél-Afrikában 4,8 km
mélybe nyúlik le. A legnagyobb kutatófúrás is csak
megközelítette a 13 km-es mélységet. Mik ezek a
6371 km sugarú Föld kiterjedéséhez képest?
Azt már rég óta tudjuk, hogy bolygónk szilárd
kérge alatt olvadt anyag van, aminek a mélység felé
fokozatosan emelkedik a hőmérséklete és a nyomása.
A 20. század fordulója óta viszont azt is tudjuk, hogy
a földi rengéshullámok bizonyos mélységekben részben
visszaverődnek, részben megváltoztatják sebességüket, mintha más anyagba, más közegbe kerülnének.

Miért gömbhéjas szerkezetű a Föld?
A Föld belső hőmérséklete a mélység felé haladva fokozatosan nő. Jelenlegi ismereteink szerint a Föld belső hőjének
egy része radioaktív anyagok (például uránium, tórium)
bomlásából származik. A geotermikus gradiens, azaz
a 100 méterenkénti hőmérséklet-változás földi átlagértéke 3 °C. A Nápoly melletti vulkán, a Vezúv kör
nyékén ez az érték azonban kb. 14 °C, de hazánkban,
a budai hévforrások vonalában is eléri a 6–8 °C-t.
A rekordmély dél-afrikai bányában viszont 3578 m
mélyen a kőzetek hőmérséklete „csak” 52 °C-os.
A geotermikus energia korlátlan bőségben áll a rendel
kezésünkre, és használata környezetkímélő (1.2.). Olasz
országban 1904 óta állítanak elő villamos áramot Larderello környékén a mélyből feláramló gőzzel. Izlandon a la
kásokat majdnem teljes egészében a Föld mélyéből szár
mazó forró vízzel fűtik. Új-Zéland is gazdag geotermikus
energiában. Hazánkban sok meleg vizű fürdő (például
Bogács, Bük, Hévíz, Egerszalók) bizonyítja, hogy gazdagok
vagyunk magas hőmérsékletű termálvizekben. Lakótele
pek (például Szeged) és üvegházak (például Szentes) fűté
sére is hasznosítjuk a Föld mélyében rejtőző energiát.

A mélyben uralkodó körülményeket azért nehéz
elképzelnünk, mert a Föld belsejében egészen mások
a nyomás és a sűrűség, mint a felszínen. A Föld anyaga
a forgás és a lehűlés hatására sűrűség szerint rendeződött gömbhéjakba. A nyomás a mélység függvényében
nő, és a Föld középpontjában eléri a felszíni nyomás
négyezerszeresét. A sűrűség ezzel szemben hirtelen megnő bizonyos mélységekben. Értéke éppen ott módosul
jelentősen, ahol a földrengéshullámok is változásokra
utalnak. A hőmérséklet a a felszín felé fokozatosan
csökken. A belső hő tartja mozgásban a felszínt alakító hő- és anyagáramlásokat (pl. a lemezmozgásokat,
a vulkanizmust).
A Föld felépítésében (külső mag) részt vevő vastartalmú
fémolvadékok áramlásai miatt mágneses tér veszi körül
a bolygónkat. A Föld mágnestengelyének felszíni döfés
pontja, a mágneses pólus nem esik egybe a Föld forgásten
gelyének felszíni döféspontjával, a csillagászati pólussal.
Az iránytűvel meghatározott észak–déli irány tehát eltér
a földrajzi észak–déli iránytól. Ez az eltérés a mágneses
deklináció (mágneses elhajlás).

1. a) Hasonlítsd össze az 1.4. ábrán a Föld és a rúdmágnes körül kialakuló mágneses erővonalakat!
b) Melyik póluson lépnek ki és be a mágneses erővonalak?
c) Miért mutat északra az iránytű?
d) Tudod-e, hogy mi a Föld körül kialakult mágneses mező
szerepe?
mágneses
északi pólus

a földrengéshullámok
terjedésének iránya
földkéreg
földköpeny

külső mag
belső
mag
a földrengés
kipattanási
helye

1.5. A földrengéshullámok terjedési sebességének
és irányának változása a mélyben

Hogyan és miért változik meg hirtelen a rengéshullámok
terjedési sebessége kb. 2900 km mélységben? Vesd össze
az 1.7. ábrával!

2. Hogyan figyelhetjük meg a mágneses erővonalakat?
Helyezz mágnesrudat üveglap alá, majd szórj vasreszeléket
az üveglapra! A mágnesrúd hatására az üveglapon jellegzetes mintázat alakul ki, a vasreszelék szabályos vonalakba
rendeződik. Ahol erős a mágneses mező, ott az erővonalak
sűrűsége nagy, a mágneses mező iránya pedig az erővonalak érintőjével egyezik meg. A mágnesrúd pólusai a rúd két
végének közelében helyezkednek el.
3. a)Keresd meg az atlaszban az északi mágneses sark
helyét!
b) Nézz utána, hogyan változott a pólus helyzete a földtörténet során!
c) Keresd meg a déli mágneses sark helyét is!

mágneses
erővonalak

É
északi mágneses sark

Északi-sark

δ
mágneses
déli pólus

D

É

1.4. A Föld és a rúdmágnes körül kialakuló mágneses
erővonalak

1.6. A forgástengely és a mágneses észak által bezárt szög
hazánkban 0,3°
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Bolygónk belsejét határfelületekkel elválasztott gömb
héjakra oszthatjuk (1.7.).
Földkéreg: a Föld legkülső, változó vastagságú szilárd,
rideg rétege, amely a kontinensek alatt vastagabb, az
óceánok alatt vékonyabb. A kontinentális kéreg bonyolult szerkezetű, és a Föld különböző területein eltérő
felépítésű. Felső része szilikátokban gazdag. Jellegzetes
kőzete alapján gránitos kéregnek nevezzük. Alatta található a szilikátokban szegényebb, fémekben gazdagabb
és sűrűbb bazaltos-gabbrós kéreg. A kontinentális kéreg
átlagosan 35-40 km vastag, de a hegységek roppant
tömege alatt vastagsága eléri a 70-90 km-t is. Az óce
áni kéreg egyszerűbb felépítésű, mert az óceánok alatt
hiányzik a kisebb sűrűségű gránitos réteg. Az óceáni
kéreg mindenütt a fémes elegyrészekben gazdagabb,
szilikátokban szegényebb kőzetekből (bazalt, gabbró) áll.
Az óceánok alatt a kéreg vastagsága mindössze 7-11 km.
4. a) Mi a különbség a kőzetburok és az asztenoszféra

sűrűsége között (1.7.)?
b) Miben különbözik a kőzetburok összetétele és vastagsága
az óceánok és a kontinensek területén?

5. a) Milyen törvényszerűségek figyelhetők meg a fizikai
jellemzők változásában a Föld belseje felé haladva (1.7.)?
b) Fogalmazd meg az egyes gömbhéjak jellemzőit (1.7.)!

A szilikátok szilíciumatomból és oxigénatomokból álló kő
zetalkotó ásványok. A földkéregben és a Föld-típusú boly
gók kérgében nagy tömegben fordulnak elő.
A gránit, a gabbró és a bazalt a Föld mélyéből feláramló
olvadékból keletkező kőzetek.

Földköpeny: a kéreg alatt található gömbhéj, amely
mintegy 2850 km mélységben ér véget. A szilárd köpeny
kevés szilikátot és sok vasat, magnéziumot tartalmazó
ásványokból áll.
Külső mag: maghéjnak is nevezik ezt az 1800 km
vastag, folyékony fémekből (például vasból, nikkelből)
álló gömbhéjat.
Belső mag: a külső és a belső mag határa 4700 és 5100
km között húzódik, a határfelület pontos mélységét még
nem ismerjük. A belső mag szilárd, vasból és nikkelből áll.

c) Hasonlítsd össze a kontinentális és az óceáni kéreg vastagságát, sűrűségét, anyagi összetételét!

6. a) Hol a legvastagabb és hol a legvékonyabb a föld
kéreg (1.8.)?
b) Milyen összefüggés van a domborzat és a földkéreg
vastagsága között?
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ρ=3
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Föld alatti gömbhéjak sorozata

40
40

A Föld belső szerkezete
A Föld szilárd burka
A földkéreg és a földköpeny legfelső, szilárd részét
együtt kőzetburoknak (idegen szóval litoszférának)
nevezzük. A kőzetburok – a földkéreghez hasonlóan –
a szárazföldek területén vastagabb (70–100 km), mint
az óceánokon (kb. 50 km).
A szilárd kőzetburok alatt az anyag a magas hőmérséklet és a nagy nyomás hatására viszonylag képlékeny
állapotban van, amely 250 km mélységig húzódik. Ezt
asztenoszférának nevezik. A merev, szilárd kőzetburok
ezen a képlékeny köpenyen „úszik”. Ha megvastagszik
a kis sűrűségű kontinentális lemez, akkor felfelé mozog,

ha vékonyodik, akkor süllyed (1.9.). A folyamatot idegen
szóval izosztáziának nevezik.
Az alakváltozás (deformáció) a szilárd anyag fontos
tulajdonsága. Az alakváltozás rugalmas, képlékeny és
töréses típusú lehet.
Amikor az arany ára nagyon magas, akkor már a nagy
befektetést igénylő mélyfúrások is megtérülhetnek.
Azonban ilyen mélyben a bányászok már igen nagy fizi
kai igénybevételnek vannak kitéve. A hőmérséklet elér
heti az 55 0C-ot, ráadásul a kőzet szilánkosan, a bányá
szok szempontjából igencsak veszélyes módon törik.
fahasábok

Mi az oka a magas hőmérsékletnek?

7. Az eltérő méretű fahasábok úgy úsznak a víz felszínén,

mint a kőzetburok az alatta lévő köpenyen.
a) Tényleg így van ez? Modellezzétek üvegkádban! Figyeljétek meg a fahasábok merülési mélységét! Szórjatok homokot, illetve más sűrűségű anyagot a hasábokra! Mi változik?
b) A jégkorszakban 3-4 km vastag jég borította a Skandináv-félszigetet. A jégkorszak vége, azaz a belföldi jégtakaró
elolvadása óta egyre több sziget bukkan elő a tenger alóla
Botteni-öbölben. Mi ennek az oka?
c) Állapítsd meg az 1.9. ábra alapján, hogy hol emelkedett
legnagyobb mértékben a földkéreg! Mi lehet az oka?
d) Hány méterrel emelkedett a földkéreg az elmúlt 10 000
évben?

víz

kéreg
víz

8. Jellemezd röviden a Föld belső gömbhéjait az 1.11.
ábra alapján!
asztenoszféra
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE
földkéreg

földköpeny
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1.10. A kőzetburok vastagságának modellezése
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1.9. A földkéreg kiemelkedése az utolsó jégkorszak után
az elmúlt 10 000 évben

kőzetlemezek
1.11. Föld belső szerkezete

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

földtan • geofizika • geokémia • gömbhéj •
geotermikus gradiens • mágneses tér • földkéreg • kontinentális kéreg • óceáni kéreg •
mágneses sark • földköpeny • asztenoszféra • földmag • külső mag • belső mag • kőzet
burok

1. Milyen törvényszerűségek figyelhetők meg a Föld belseje felé haladva? Adj képzeletbeli tudósítást, mit tapasztalnál a mélyfúrás során!
2. Nézz utána, mik a következményei annak, hogy hazánk alatt az átlagosnál vékonyabb a földkéreg! Keress még olyan országokat, ahol a helyzet hasonló lehet! Hogyan hasznosítható ez az adottság?
3. Hány °C a kőzetrétegek hőmérséklete egy dél-afrikai bánya 3500 méteres mélységében? A geotermikus gradiens értéke: 173 m/°C. Számítsd ki!
4. Miért alkalmasak a földrengéshullámok a Föld belső mélyének
kutatására?
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2.

Kontinensek szállítószalagon

A lemeztektonika alapjai

A tudósok szerint az Atlanti-óceán alig 200 millió éve olyan
széles volt, mint a Vörös-tenger, az Afrikai-árokrendszer
pedig olyanná szélesedik, mint a Vörös-tenger. Kelet-Afrika
lassan leválik a kontinensről, mint 50 millió éve Madagasz
kár. Érdemes megvizsgálni ezeket a folyamatokat!

1. a) Hasonlítsd össze a kontinensek 240 millió évvel
ezelőtti elhelyezkedését (2.1.) a mai helyzetükkel! Használd
az atlaszt!
b) Mire következtetsz az összehasonlítás után?

Földünk külső burka, a litoszféra nem egységes, hanem
több, egymás melletti, egymáshoz képest elmozduló
kőzetlemezből áll. Ezek a mozgások alapvetően befolyásolják bolygónk arculatát és magát az életet is.
4. a) Nevezd meg a Föld belső rétegeit!
b) Mi a kőzetburok? Milyen típusai vannak?
5. a) Mi tartja mozgásban a köpeny áramlásait (2.3.)?

b) Mi okozza a köpeny áramlásait?
c) Mely szakaszokra tagolhatók a földköpeny áramlásai?
Nevezd meg!
d) Mi a következménye a köpeny anyagáramlásának?

6. a) Nevezd meg a kőzetlemezeket határoló szerkezeti
képződményeket!
b) Hol távolodnak egymástól és hol közelednek egymáshoz
a kőzetlemezek?
távolodási zóna
óceánközépi hátság

2.1. A kontinensek helyzete 240 millió éve

2. a) Tanulmányozd a 2.2. ábrán az Atlanti-óceán me-

kőzetlemez

dencéjének korát!
b) Hol a legidősebb és hol a legfiatalabb az óceáni kőzetburok?
c) Mi a különbség oka?
60o

alábukási zóna
mélytengeri árok

földköpeny
700 km

30o

külső mag

0o

belső
mag

30o
60o
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2.3. A köpeny hőkiegyenlítő áramlásai

7. Magyarázd el a 2.3. és a 2.4. ábra alapján az óceánközépi hátság kialakulását!

2.2. Az óceáni kőzetburok kora (millió év)

3. Rakd össze a saját kőzetlemezeidet! Milyen módon
mozoghatnak egymáshoz képest? Építsd meg a lehetséges
mozgásformákat a goo.gl/ZNfqto oldalról letölthető magyar nyelvű interaktív szimuláció segítségével a lemezmozgások fülre kattintva!
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2.4. Az óceánközépi hátság keletkezése

Születő és elhaló óceánok
Az 1950-es évektől kutatóhajókról számos
mélyfúrást végeztek és kiderült, hogy az óceánok közepén a környezete fölé magasodó
hátság húzódik végig (2.4., 2.5.).
Az óceánközépi hátságok tengelyében
elvékonyodik a kéreg, csökken a nyomás
és ott helyben kicsit megolvad a köpeny
szilárd anyaga. A hátságok hasadékain izzó
kőzetolvadék buggyan az óceán aljzatára. Az
olvadék lehűlve hozzáforr a hátság pereméhez, amelyből az óceáni kéreg felső rétegét
alkotó bazaltos kőzet keletkezik.
A mélytengeri árkok keskeny, mély,
meredek falú képződmények. A hátságok
mentén születő új kőzetlemez e mélytengeri
árkok vonalában bukik a mélybe. Szilárd
anyaga a növekvő hőmérsékletű mélység felé
haladva kis részben megolvad. E sávokat alá

bukási (idegen szóval szubdukciós) zónának
nevezik. A kőzetlemezek az óceánközépi
hátság területén születnek, a mélytengeri
árkokban kis részük megolvad, a többi része
(szilárdan) lesüllyed a köpenyben.
Mindez új elmélet alapját jelentette: az
állandóan változó, dinamikus szilárd burkú
Föld képét vetítette elénk. Mivel a Föld szerkezeti mozgásai – tektonikája – a lemezek
mozgásának eredménye, az elméletet összefoglalóan lemeztektonikának nevezték el.

8. Milyen színnel
jelölik a domborzati
térképek az óceán
középi hátságokat
és a mélytengeri
árkokat?

https://goo.gl/wYhsWQ
https://earthquakes.
volcanodiscovery.com
http://goo.gl/1kqe9B
http://goo.gl/mtso6P

Miért mozognak a kőzetlemezek?
A lemeztektonika elmélete forradalmasította
a kőzetburkot érintő legtöbb szerkezetképző
folyamatról alkotott elképzelésünket. Sikerült egységes magyarázatot adni például
a vulkánosság, a földrengések és a hegységképződés folyamataira is.

9. a) Hogyan mozognak egymáshoz képest a kőzetlemezek (2.5.)? Mutasd be a folyamatokat!
b) Elevenítsd fel az okaikat és a következményeiket!

12. Magyarázd el a 2.6. ábra alapján a kőzetlemezek
mozgásának típusait!
elcsúszás

távolodás

közeledés

10. Milyen típusú kőzetlemezek találkoznak az óceánkö-

zépi hátságok mentén?
Hogyan mozognak egymáshoz képest?

11. Milyen típusú kőzetlemezek találkoznak a mélytengeri árkok mentén?
Hogyan mozognak egymáshoz képest?
óceánközépi hátság

szigetív

rétegvulkán

mélytengeri
árok

kőzetlemez

kőzetlemez asztenoszféra

2.6. A kőzetlemezek mozgának típusai

üledékek lepréselődése,
majd kiemelkedése

asztenoszféra

kontinentális
árokképződés

mélytengeri
árok
vulkánosság
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2.5. A kőzetlemezek mozgásának típusai
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13. a) Nevezd meg a kőzetlemezeket (2.7.)!
b) Keress példát a mozgások típusaira!

b) Melyik típusú szerkezeti képződmény határolja el egymástól ezeket a közeledő lemezeket?
c) Magyarázzátok el az általatok készített rajzon az itt lejátszódó folyamatot!

Alkossatok négy csoportot! Válaszoljatok a kérdésekre!
1. csoport
14. a) Keressetek a térképen egymástól távolodó lemezeket! Keressétek meg ezeket az atlaszban is!
b) Melyik típusú szerkezeti képződmény határolja el egymástól ezeket a távolodó lemezeket?
c) Magyarázzátok el az általatok készített rajzon a lemezek
távolodásakor lejátszódó folyamatot!
d) Keressetek példákat különböző sebességgel távolodó
lemezekre!

3. csoport
16. a) Háromféle közeledéstípus különböztethető meg
a lemezek felépítése alapján.
b) Keressetek példákat különböző sebességgel közeledő
lemezekre!
c) Magyarázzátok el az általatok készített rajzon a lemezek
találkozásakor lejátszódó folyamatot!
4. csoport
17. a) Keressetek a térképen egymás mellett elcsúszó
lemezeket! Keressétek meg ezeket az atlaszban is!
b) Magyarázzátok el az általatok készített rajzon az itt
lejátszódó folyamatot!

2. csoport
15. a) Keressetek a térképen egymáshoz közeledő lemezeket! Keressétek meg ezeket az atlaszban is!
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2.7. A Föld kőzetlemezei, mozgásuk iránya és sebessége (cm/év)

1. Távolodás
Az óceánközépi hátságok mentén a kőzetlemezek tá
volodnak egymástól (távolodó lemezszegélyek), ahol
magma keletkezik a felemelkedő köpeny anyagának
megolvadásával. A Vörös-tenger alatt jelenleg egy új
óceán születik. Ennek déli folytatása az Afrikai-árokrendszer (Közép- és Kelet-afrikai-árok), amely mentén
Afrika néhány tízmillió év múlva ketté fog hasadni.
Tehát ahol ma tavak vize tölti ki az árkokat, azok majd
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tengerré szélesednek. Ugyanilyen folyamat hozta létre a Bajkál-tó, a Föld legmélyebb tavának árkát is.
Az óceánközépi hátságokat harántvetők darabolják.
2. Közeledés
A mélytengeri árkok vonalában a kőzetlemezek közelednek egymáshoz, és a nagyobb sűrűségű, vékonyabb
óceáni lemez a kontinentális lemez pereme alá bukik
(közeledő, fölemésztődő lemezszegélyek). A több ezer

A lemeztektonika alapjai
méter mély árkokban törmelékanyag is felhalmozódik.
Egy részük az óceáni lemezeken lerakódott tengeri
üledék, másik részük a közeli szárazföldről származik.
3. Elcsúszás
Az egymás mellett elcsúszó kőzetlemezek leglátványosabb példáját a kaliforniai Szent András-törésvonal
mentén találjuk (2.8.). Ugyancsak ilyen folyamat okozhat
a kis-ázsiai peremvidéken, Isztambul környezetében
pusztító földrengéseket.
folyó
völg
y

A földrengéseket szilárd kőzettestek elmozdulása, egy
másnak feszülése hozza létre. Számos földrengés kipat
tanási helye 400–700 km mélyen található, ám a szilárd
kőzetburok legfeljebb 100-110 km vastag. Amikor metszet
szerűen felrajzolták a földrengések kipattanási helyét, egy
körülbelül 45°-os szögben a felszín alá bukó sávot kaptak.
Ezt a sávot kaliforniai felfedezőjéről Benioff-övnek nevez
ték el. A szabályos ferde övek jellegzetes óceánfenéki for
mákhoz, a mélytengeri árkokhoz kötődnek (2.9.).
Andok

kőzetlemez
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2.9. A kőzetlemez kis része a mélytengeri árok mentén megolvad (A pontok a földrengések kipattanásának helyét jelölik)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mik a kőzetlemezek? Miért és hogyan mozognak?
2. Nevezd meg a kőzetlemeztípusokat! Keress rájuk pél-

2.8. A Szent András-törésvonal

a) Milyen következményei vannak az itteni mozgásnak?
b) Következtess a képen látható folyóvölgy helyzetéből
a lemezek mozgásának irányára!
Alfred Wegener német meteorológus először fogalmaz
ta meg 1912-ben, hogy a kontinensek lassan változtatják
a helyüket, közben összeforrnak, majd széttöredeznek, új
kontinenseket alkotva.

Állapítsd meg a https://goo.gl/ng8vb9 oldal
segítségével, hogy melyek voltak Wegener
elméletének bizonyítékai!

Fogalmak

lemeztektonika • kőzetlemez • közeledő, távolodó és elcsúszó kőzetlemez • óceánközépi hátság • mélytengeri
árok • harántvető

dákat! Mutasd meg ezeket a térképen!
3. Mutasd be a kőzetlemezmozgások típusait! Keress
konkrét példákat ezekre!
4. Melyek Földünk földrengésveszélyes területei? Milyen
szerkezeti elemeknél találjuk ezeket?
5. Nézz utána a http://earthquake.usgs.gov/earthquakes
honlapon, hol voltak az elmúlt idő szakban nagyobb földrengések! Keress magyarázatot a kialakulásukra!
6. Melyek lehetnek a fő földfelszíni következményei a kőzetlemezek elmozdulásának?
7. Nézd végig a kőzetlemezeket: melyek azok, amelyek
csak óceáni, s melyek, amelyek óceáni és szárazföldi területet is hordoznak?
8. Miért nem pontos a kontinensvándorlás kifejezés, és
miért a kőzetlemez-vándorlás a helyes?
9. Hogyan keletkeznek az óceánközépi hátságok?
10. Dolgozzátok fel csoportmunkában az alábbi témákat!
Készítsetek róluk képes beszámolót!
a) Mi lesz veled, Afrika? – Az Afrikai-törésvonal és árokrendszer földtani folyamatai
b) M
 i lesz veled Vörös-tenger? Avagy: hogyan születik az
óceán?
c) Élet a Szent András-törésvonal mentén – Mit hozhat a jövő?
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3.

Hogyan keletkeznek a hegységek?

A hegységképződés folyamatai

A hegységképződés az egymás felé közeledő lemezekhez,
kőzetburokdarabokhoz kapcsolódik. A közeledés két
óceáni, óceáni és kontinentális, illetve két kontinen
tális lemez határán történhet. A keletkező hegységek
szerkezete attól függ, hogy milyen típusú kőzetlemezek
ütköznek egymással.
Az egy hegységképződési időszak során képződött
hegységek összességét hegységrendszernek nevezzük.
Ha egy hegységrendszert megfigyelsz (pl .az atlasz szerkezeti térképén), akkor láthatod, hogy több hegységképződési folyamat emlékét is őrzi. Ennek az a magyarázata,
hogy egy hegység területe a földtörténet során többször
lehetett kőzetlemez szegélyén, így többször és többféle
folyamat alakította.

Két óceáni lemez határán
Az alábukó kőzetlemez előterében vulkánsor keletkezik,
amely ki is emelkedhet a vízből. Ívelt alakja miatt sziget
ívnek nevezzük (pl. a Csendes-óceán nyugati részének
szigetei: Új-Hebridák, Salamon-szigetek) (3.1.). A szigetívek
1. Alkossatok három csoportot! Válaszoljatok a kérdésekre!
1. csoport
a) Milyen típusú kőzetlemezek találkoztak a Csendes-óceán
nyugati részének szigetei mentén? Keresd meg az atlaszban!
b) Hogyan mozognak egymáshoz képest a kőzetlemezek?
Állapítsátok meg a 2.7. ábra és az atlasz térképe segítségével!
c) Mi történik a mélytengeri árok vonalában?
d) Honnan, miből származik a vulkánok anyaga?

mélytengeri
árok

asztenoszféra

A mélytengeri árkok mentén a sűrűbb és vékonyabb
óceáni lemez pereme bukik a vastagabb, kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá, majd több száz kilométer
mélyen anyaga kis részben megolvad (3.2).
A hegység vonulata a lemezek között feltolt és részben
meggyűrt roppant mennyiségű üledékből keletkezik.
A kőzetlemezek egymásnak feszülnek, az így támadt hasadékokon utat talál a felszínre a magma. Az alábukó
lemeznek csak kis része olvad meg. Mivel az olvadék
SiO2-tartalma magasabb, mint a szilárd lemezé, ezért
andezites-riolitos vulkánosság zajlik. A Csendes-óceánt
övező hegységekben uralkodóak a vulkáni és a mélységi
magmás kőzetek. Amikor az óceáni lemez alábukik,
a tengeri üledék egy része a mélytengeri árokba préselődik. Másik része redőkbe gyűrődik, és a kontinentális
lemez peremére préselődik.
2. csoport
a) Milyen típusú kőzetlemezek találkoznak Dél-Amerika
nyugati peremén?
b) Mi a különbség e lemezek felépítése között?
c) Hogyan mozognak egymáshoz képest ezek a kőzetlemezek? Elemezzétek a 3.2. ábrát!
d) Magyarázzátok el az itt lejátszódó lemeztektonikai folyamatot!
e) Milyen jelenségek kísérik az óceáni és a kontinentális
lemezek ütközését?
f) Miért eltérő mértékű a két lemez alakváltozása?
mélytengeri
árok
óceán

óceáni lemez
kőzetolvadék

3.1. Vulkánok keletkezése óceáni kőzetlemezek határán
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Óceáni és kontinentális lemez határán

vulkáni
szigetív

óceán

óceáni lemez

anyaga nagyrészt az alábukó kőzetlemez olvadékából
származik, ezért főként vulkáni kőzetek építik fel (3.2.).

vulkán

felgyűrt üledékek
gyűrthegység

óceáni lemez

kontinentális
lemez

asztenoszféra

kőzetolvadék

3.2. Gyűrt hegyvonulat keletkezése kontinentális és óceáni
lemez találkozásakor

Két kontinentális lemez határán
Mivel az egymáshoz fokozatosan közeledő kontinen
tális lemezek közötti óceáni medence területe egyre
csökken, a tengeri üledékek erősen meggyűrődnek
(3.3). A különböző sebességgel mozgó lemezszegélyeken
redők képződnek. Ütközéskor az anyaguk egymásra
és a kontinentális lemez idősebb kőzeteire tolódik,
ezért takaróredők, azokból pedig takarórendszerek
keletkeznek.

Ha megvastagodik a kontinentális lemez, akkor a kis
sűrűsége miatt felfelé mozog. Így a meggyűrt üledékek
a felhajtó erő miatt kiemelkednek. Az ütközéskor a kon
tinentális lemezperemről kisebb lemezdarabok szakadnak le. Ezek a mikrolemezek az egymáshoz közeledő
kontinentális lemezek közé ékelődnek, és meghatározzák
az új hegységek vonulatainak irányát, elhelyezkedését.
Így keletkeztek az Alpok, a Kárpátok és a Himalá
ja hegységei, amelyek főként gyűrt kőzetrétegekből
épülnek fel.

3. csoport
a) Mi történik két kontinentális lemez közeledése során (3.3.)?
b) Hasonlítsátok össze a 3.1., a 3.2. és a 3.3. ábra által bemu
tatott folyamatot!
c) Melyek közöttük a hasonlóságok és melyek a különbségek? Mi az eltérések alapvető oka?
gyűrthegység

kontinentális
lemez

kontinentális
lemez
asztenoszféra

asztenoszféra

3.3. Gyűrt hegyvonulat keletkezése kontinentális lemezek
közeledésekor

3.5. Gyűrt szerkezet

2. Állapítsd meg az európai kisebb lemezdarabok határait (3.4.)! Mely hegységek képződtek itt?
gyűrődés
alábukás
fontosabb törésvonalak
aktív vulkánok

E u rá z s i a i - l e m e z

Af r i ka i - l e m e z

3.4. Törésvonalak Európában
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3. Magyarázd el
a hegység kialakulá
sát a 3.8. ábra alapján!

redőboltozat

redőteknő

ferde
redő

álló
redő

gyűrődés

kér
eg

4. Mitől függ,

hogy milyen típusú
redő keletkezik?

A hegységek szerkezetének
kialakulása

összenyomás (közeledő kőzetlemezek)

köpeny

kéreg

mélységi magmás
kőzettest

kéreg

megvastagodott
kéreg
kiemelkedés
köpeny

köpeny
lepusztulás

lepusztulás

üledék

üledék

kéreg

kéreg

köpeny

köpeny

fekvő
redő

3.6. A gyűrődés típusai
kéreg

kéreg

köpeny
távolodás
törésvonal

köpeny

3.8. A hegység keletkezése

rátolódás

tö
rés

is

ík

összenyomódás

me
tsz
ete

vetősík

A hegységképződést gyűrődések és a vetődések mint szerkezeti mozgások kísérik. A hegységek meggyűrődött, illetve
„elvetődött” szerkezetek kiemelkedésével
keletkeznek.
A mélyben uralkodó nagy nyomás és
magas hőmérséklet miatt a képlékeny
kőzetek meggyűrődnek. A gyűrődések
a kőzetburokban lejátszódó, oldalirányú
nyomás hatására kialakuló meghajlások
(3.6., 3.8.). A gyűrődés alapformája a redő,
amely redőboltozatból (antiklinális), illetve
redőteknőből (szinklinális) áll.
Ha a két irányból érkező nyomóerő nagysága megegyező, akkor álló, ha különböző,
akkor ferde és fekvő redők képződnek.
A gigászi nyomóerők hatására a ferde és fekvő redőket elszakíthatják eredeti helyüktől,
és áttolódhatnak más kőzetrétegekre. Így
akár több száz kilométeres áttolt takaró
redők keletkezhetnek, amelyek például az
Alpokban gyakoriak.
A nagy nyomóerő hatására a szilárd kőzetanyagban törések keletkezhetnek (3.9.).
Vetődés akkor keletkezik, ha a kőzet alakváltozása kis mélysége, és így kis hőmérséklete
miatt töréses. Az elmozdulás függőleges és
vízszintes irányban is végbemehet. A vetők
által közrefogott kőzettömeg neve a rög.
A párhuzamos vetődések mentén kiemelkedő kéregdarabot sasbércnek (kiemelt
rögnek), a bezökkenőket ároknak nevezzük.
A vetődések lépcsőszerűen is követhetik
egymást, ekkor lépcsővidékről beszélünk.

Az idő és az erő hatása

elcsúszás

vetősík

3.7. A vetődés néhány
típusa
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3.9. Vetődés nyoma kőzetfeltárásban

Melyik típusú vetődés látható a képen?

A kőzetlemez mozgások eredményeként
kialakul a hegységek szerkezete, de igazi formájukat csak a kiemelkedésük után nyerik
el. Azaz mégsem egészen, hiszen dolgozni
kezdenek rajtuk a külső erők. A szerkezetük
sem örök életű, hiszen az idő múlásával
(persze földtörténeti időléptékben) feldarabolódnak, alacsonyodnak, egyre jobban
lepusztulnak (3.10.).

A hegységképződés folyamatai
A hegységképződések egyik folyamata
a képlékeny kéregrészek gyűrődése. A gyűrt
szerkezetekben, hatalmas takarórendszerekben gazdag vonulatokat éppen ezért
gyűrthegységeknek nevezzük. Azonban
nem csak gyűrt szerkezet jellemzi e hegységeket, mert amikor kiemelkedtek, óriási
törések, vetődéses elmozdulások is lejátszódtak. Az ekkor létrejött törések mentén
elmozdultak a kőzettömbök. Az egykor
gyűrődéssel keletkezett hegységeket törések
és vetődések szabdalták fel.

Ezután a külső erők lekoptatták, majd
a szelíd domborzatú képződmények egyes
részei újra megemelkedhettek, domborzatuk a belső és külső erők hatására megfiatalodott.
Régebben röghegységeknek nevezték
e vidékeket, ám ez az elnevezés csalóka.
A legtöbb „röghegység” egy korábbi gyűrthegység lealacsonyodott, majd feldara
bolódott maradványa: a hegység alapszerkezete az eredeti gyűrt-töréses kialakulás
nyomait őrzi.

6. a) Melyik folyamat alakítja ki a hegységek szerkezetét?
b) Miért emelkednek
magasba a meggyűrt
üledékek?

5. a) Mitől függ, hogy mennyi idő alatt pusztul le egy hegység?
b) Hogyan függ a magasságtól a lepusztulás mértéke?
c) Van-e kapcsolat a hegység kialakulásának időtartama és lepusztulásának időtartama között? Indokold!
„fiatal”

„idős”

erős
lepusztulás

csökkenő mértékű
lepusztulás

magashegység

középhegység

gyenge lepusztulás,
elegyengetés
lealacsonyodott
középhegység

1500m
1000m
tengerszint
feletti
magasság

gyűrődés

vetődés

emelkedés

emelkedés,
süllyedés

gyűrthegység

rögös szerkezetű hegység

rögösödött hegység

3.10. A hegységek arculatában mind a belső, mind a külső erők hatása megmutatkozik. Évmilliók alatt a hegységek
szerkezete, magassága, formakincse átalakul

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

szerkezeti mozgás • gyűrődés • redő • vetődés • lépcsős vetődés • törésvonal • sasbérc •
árok • medence • gyűrt hegyvonulat • szigetív • vulkáni hegyvonulat • rögösödött hegység • hegységrendszer

1. Nézz rá a nyugati félgömb térképére! Miért ilyen féloldalasan helyezkedik el Dél-Amerika „hátgerince”?
2. Miért lehetséges a Marson 25 km magas hegy kialakulása, a Földön
pedig 9 km-es tengerszint feletti magasságot sem ér el a legmagasabb
kiemelkedés?
3. Miért íves futásúak az Alpok és főként a Kárpátok vonulatai?
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A magmás tevékenység

A mexikói Colima állam tűzhányója nyár közepe óta aktív.
Legutóbb hétfőn lövellt hamut és füstöt az ég felé. A kétezer
méteres hegy lankáin és lábánál fekvő településekről el kel
lett költöztetni a lakókat, mert mindent belepett a hamu.
A Colima vulkán – amelynek hivatalos neve Tűz Vulkán – ös�
szesen negyvenszer tört ki az elmúlt négyszáz évben. Egyi
ke annak a 14 vulkánnak, amelyek Mexikó 3000 tűzhányója
közül aktívak.

A magmatizmus és a vulkánosság
A magma izzó kőzetolvadék, amely fölfelé mozog,
azonban nem éri el minden esetben a felszínt. A mélyben rekedt magma lassan kihűl, és ott szilárdul kőze
tekké. Ez a mélységi magmás tevékenység. Vulkános
ságról akkor beszélünk, amikor a magma eléri a Föld
felszínét. A felszínre kerülő magmát lávának nevezzük.
A láva anyaga vulkánban tör fel a magmakamrából,
majd lehűl, és vulkáni kőzetek keletkeznek belőle.
A vulkáni működés és a felszínre kerülő anyag tulajdonságait a magma kémiai összetétele határozza meg.
A kémiai összetétele változó, egyik legfontosabb alkotója
a szilícium-dioxid (SiO2) (4.1. táblázat).
1. A magma elnevezése a görög „tészta” szóból származik. Mire utal az elnevezés?
2. a) Mitől függ a magma folyékonysága? Állapítsd meg
a 4.1. táblázat alapján!
b) Mi az összefüggés a kőzetlemezek mozgásának típusai
és a magma összetétele között?
c) Hogyan határozza meg a magma kémiai összetétele a vulkáni működés jellegét és a magmából keletkező kőzet típusát?
Magma/típus

Bázikus

Semleges

Savanyú

távolodás

közeledés

közeledés

SiO2-tartalma (%)

48–52

52–65

65–77

A magmából ke
letkező mélységi
magmás kőzet

gabbró

diorit

gránit

A magmából
keletkező
vulkáni kőzet

bazalt

andezit

riolit

Kőzetlemezek
mozgása

A láva egyéb
tulajdonságai

pajzs

kúp

dóm

A magma részecskéinek belső súrlódása (viszkozitása)

4.1. A vulkánok működésének típusai a magma gáztartalma
és viszkozitása (belső súrlódása) alapján

3. A vulkánokat tűzhányóknak is mondjuk. Szerinted
melyik a jobb kifejezés? Miért? Néz utána a két szó eredetének!
4. a) Milyen összefüggést találsz a vulkánok földrajzi
elhelyezkedése és a lemezhatárok között (2.7.)?
b) Mely lemeztípusok határán található sok
vulkán? Mi a magyarázata? Nézd meg a http:
//goo.gl/1kqe9B oldalt is!

1100-1200 0C < hőmérséklet > 800-900 0C
alacsony > az olvadék > magas
belső súrlódása

4.1. táblázat. A magma legfontosabb tulajdonságai
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A különböző típusú lemezszegélyeken eltérő összetételű magma nyomul a felszín felé. Ezért a különböző
típusú lemezhatárra jellegzetes kőzetanyagú, működésű
és formájú vulkánok kötődnek.

A magma gáztartalma

4.

Üzenet a Föld gyomrából

4.2. Lávafolyás a Hawaii-szigeteken

Miért lankásak az izlandi vulkánok?

Miért meredekek az Andok vulkánjai?

Földünkön a magma négyötöd része a távolodó lemezszegélyek között az óceánközépi hátságok mentén
keletkezik. Az izzó kőzetolvadék nagy mélységből, az
asztenoszférából érkezik, ezért magas a hőmérséklete
(1100-1200 °C). Fémes elegyrészekben (pl. magnézium,
vas) gazdag, SiO2-ban viszont szegényebb (kevesebb
mint 52%). Az óceánközépi hátságok menti magma
feszítő gázokban szegény, és a felszínre kerülő bazaltláva
hígan folyós. Ezért enyhe lejtőjű pajzsvulkánok és lapos
bazaltfennsíkok jönnek létre (4.3.).

A mélytengeri árkok mentén a közeledő és alábukó
kőzetlemez anyagának egy része megolvad. Az alábukó
kőzetlemeznek csak nagyon kis része olvad meg, ezért
annak már más az összetétele, mint a lemez többi részének. Emiatt több szilícium-dioxidot, viszont kevesebb
fémet tartalmaz, ezért az itteni kőzetek világosabb
színűek (minél több bennük a SiO2, annál világosabbak).
A mélytengeri árkokhoz kapcsolódó vulkánkitörések
lávája sűrűbben folyik, ezért a belőle felépülő vulkáni
kúpok meredekebb lejtőjűek (4.4.). A magasabb gáztartalom miatt a kitörések gyakran heves robbanással
járnak. A robbanásos kitörések nemcsak lávaömléssel,
hanem heves törmelékszórással járnak együtt. A kiszórt
és a levegőből kiülepedett anyagokból vulkáni törme
lékes kőzet képződhet.

Közel 200 éves nyugalom után 2010-ben kitört az izlandi
Eyjafjallajökull tűzhányó. A kitörés előtt egyre kisebb mély
ségből pattantak ki a földrengések, majd bazaltos kőzetol
vadék ömlött a felszínre. (http://petrology.geology.elte.hu)

5. a) Keresd meg az atlasz domborzati térképén
Izlandot!
b) Nevezd meg az ott találkozó kőzetlemezeket! Hogyan
mozognak egymáshoz képest?
c) Miért lankás a Hekla vulkán lejtője (4.3.)? Honnan származik a vulkán lávája? Döntsd el a magma belső súrlódása alapján (4.1. táblázat)!
6. Hasonlítsd össze a 4.3. és a 4.4. ábrán látható vulkánok alakját! Mire következtetsz azokból?

4.3. Pajzsvulkán Izlandon (Hekla)

7. a) Milyen lemeztektonikai folyamat játszódik le
a Dél-amerikai- és a Nazca-lemez találkozásánál?
b) Milyen típusú lemezszegély választja el a két lemezt
egymástól?
c) Nézz utána, hogy mely kőzetlemezek találkozásánál
keletkezett a Parinacota vulkán (4.4.)!
d) Jellemezd a 4.1. táblázat alapján a magma összetételét
és folyékonyságát! Válaszodat indokold!
e) Milyen a belső súrlódása a mélytengeri árok vonalában
feláramló magmának?

4.4. A Parinacota vulkán (Chile)
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8. a) Mi a rétegvulkán (4.5.) kialakulásának lemeztektonikai
magyarázata?
b) Mi okozta a robbanással járó kitörést?
c) Készíts „képregényt”
a rétegvulkán keletkezéséről!

hamu, gőzök, gázok
láva

kráter

mellékkráter
törmelék

kürtő

4.6. A rétegvulkán szerkezete

https://goo.gl/wYhsWQ
https://earthquakes.
volcanodiscovery.com
http://nmnh-arcgis02.
si.edu/thisdynamic
planet/

4.5. A Stromboli

A Vezúv híres kitörése Kr. u. 79-ben volt, ami
kor a kiszórt forró vulkáni hamu fedte be a
vulkán lábánál fekvő Pompeji várost, közel
20 000 lakóját elpusztítva. Még nagyobb ka
tasztrófával végződött az indonéziai Krakatau
vulkán 1883-as kitörése, hiszen 36 000 ember
lelte ott halálát, s a robbanással 18 köbkilo
méter törmelék repült a levegőbe, amely az
egész Földön éreztette hatását. A robbanást
még Ausztráliában is hallották. Kevésbé híres,
de a Lipari-szigeteken lévő Stromboli műkö
dése rendszeres, különösen éjszaka szép lát
vány, de a szicíliai Etna is aktív még.
123 éves inaktivitás után a Mount St. Helens
1980 tavaszán aktivizálódott újra, akkor egy
4,2-es erősségű földrengés is megrázta a tűzhányót és környékét. Ezt kisebb földrengések százai követték. Hét nappal később kö
vetkezett be az első gőzkitörés, amely a vul
kán jégborítását átfúrva egy kb. 100 méter
széles krátert hozott létre.

9. Mi a különbség
a Mt. St. Helens, egy
izlandi, vagy a délamerikai Parinacota
vulkán kialakulása
között?
10. a) Keresd meg
a térképen a Hawaiiés a Kanári-szigeteket!
Mit gondolsz, hogyan
keletkeztek?
b) Igazold az elképzelésedet a szerkezeti
térképpel!
c) Magyarázd el a keletkezés folyamatát!
d) Melyek az idősebb
vulkánok? Válaszodat
indokold meg!
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Hogyan keletkeznek
a rétegvulkánok?
A vulkánok többszöri kitörése során egymásra települnek a lávából megszilárduló
kiömléses kőzetek és a vulkáni törmelékes
kőzetek, így rétegtűzhányók (sztratov ul
kánok) keletkeznek (4.6.). A rétegtűzhányók
magmacsatornáján felnyomuló anyaga
központi kürtőn keresztül tör a felszínre,
amely gyakran kráterben végződik. A kráterkúp tetejét egy újabb, heves robbanásos
kitörés a levegőbe röpítheti, vagy a magmacsatorna kiürülése miatt beszakadhat.
Így jönnek létre a kráternél jóval nagyobb
átmérőjű robbanásos, illetve beszakadásos
kalderák (kalderakúpos tűzhányók). Ilyen
kalderaképződés játszódott le 1980-ban
az észak-amerikai Mount St. Helens tűzhányón (4.7.).
A magas belső súrlódású, inkább csak fel
színre türemkedő savanyú lávák gyorsan
megszilárdulnak. Így jönnek létre a kráter
nyílást is elzáró dagadókúpok. Kitöréseik
igen pusztítóak lehetnek, mert a mélyben
felgyülemlő gőzök és gázok feszítőereje ir
tózatos erejű robbanással a levegőbe röpít
heti a dagadókúp „száját” lezáró lávadugót.
(Ilyen kitöréssel pusztította el Saint Pierre
városát 1902-ben a karib-tengeri Martinique
szigeten a Mont Pelée tűzhányó.)

Hogy születnek vulkánok
távol a lemezhatároktól?

4.7. A Mount St. Helens kalderája
korábbi vulkánok
óceáni kéreg

működő
vulkán

kőzetlemez mozgása
asztenoszféra

forrópont

4.8. Vulkánok képződése „forrópontok”
területén

Világszerte sok tűzhányót találunk a kő
zetlemezek szegélyétől távol is. Közös
jellemzőjük, hogy a vulkánok láncszerűen
helyezkednek el. Kőzeteik a lánc egyik vé
gétől, ahol még ma is tarthat a működés,
fokozatosan idősödnek. Ilyenek például
a Hawaii-szigetek vagy a Kanári-szigetek
tűzhányói is. Kialakulásukat az ún. „for
rópontokkal” magyarázzák (4.8.). Itt a köpenyből feláramló magma lyukat éget a kőzetburokba, közben azonban a kőzetlemez
továbbhalad a helyhez kötött forrópont fölött. Az előző helyen megszűnik a vulkáni
működés, de ahogyan a varrógép is újabb
lyukat üt a továbbhúzott anyagba, a forrópont is újabbat éget a kőzetlemezbe.

A magmás tevékenység
11. A vulkáni tevékenység nem csak veszélyt jelent a társadalom számára, hanem lehetőségeket is ad (pl. geotermikus
energia, termékeny talaj, turizmus, építőanyag).
Gyűjts példákat a felsorolt kedvező hatásokra, majd egészítsd ki azokat!
12. Jellemezd a vulkáni utóműködések típusait a szemelvény, a táblázat és a képek alapján!
Keresd meg a példákat az atlaszban!
A vulkáni kísérőjelenségek
A vulkáni működés szüneteiben, illetve a kitö
rések megszűnése után még akár évmilliókig
is gőz- és gázszivárgások figyelhetők meg.
A vulkáni kísérőjelenségek aktív vulkáni te
rületeken is jellemzőek. A vulkáni utóműködéshez tartoznak a különféle vulkáni szénsavas források (savanyúvizek) is, mint Erdély
borvizei vagy a Mátra csevicéi. A vulkáni utó
működés leglátványosabb fajtája a gejzír
(4.9.), az időszakos szökőhévforrás (pl. az
észak-amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban
vagy a jelenség névadó helyszínén, Izlandon).
A gejzírek pár tíz méter mély kürtőjében a vul
káni kőzetek melege hevíti fel a felszínről be
került vizet. A mélyebben lévő és így nagyobb
nyomás alatt álló víztömeg 100 °C fölött forr
fel. Ha a vízoszlop súlya már nem tudja el
lensúlyozni az alsó feszítő erőt, akkor a víz
kilövell a felszínre, majd a folyamat újraindul.

Típus

Hőmérséklet

Összetétel

Példa

fumarola

100–200 0C

vízgőz, NaCl

Etna mellékkráterei

szolfatára

200–400 0C

kénvegyületek
(H2S, SO2)

Solfatara-kráter

mofetta

< 1000C

száraz CO2gázfeltörések

torjai Büdös-barlang
Székelyföldön

4.2. táblázat. A vulkáni kísérőjelenségek összehasonlítása

4.10. Szolfatára

4.9. A gejzír működése

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

magma • láva • mélységi magmás tevékenység • vulkanizmus • rétegvulkán • forrópont •
gabbró • bazalt • diorit • andezit • gránit • riolit • vulkáni tufa • kráter • kaldera • rétegvulkán • vulkáni utóműködés • gejzír • szénsavas forrás • fumarola • mofetta • szolfatára •
Vezúv • Mt. St. helens

1. Mi a magma? Milyen típusait különböztetjük meg összetétele, tulajdonságai alapján? Nevezd meg a belőlük megszilárduló kőzetet is!
2. Mi a hasonlóság és a különbség a mélységi magmás és a felszíni
vulkáni tevékenység között?
3. Milyen összefüggés van a vulkán képződése, alakja és felépítő kőzetei között?
4. Nézz utána, mikor történt a közelmúltban erős vulkánkitörés! Keresd
meg a térképen, és magyarázd meg, milyen folyamatok idézhették elő!
Mely jelenségek kísérték a vulkán működését?
5. Mely szempontok szerint osztályozzuk a vulkánokat?
6. Milyen törvényszerűségek fedezhetők fel a vulkánok elhelyezkedésében?
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5.

Miért reng a Föld?

A földrengések

1. Nézd meg a
http://ds.iris.edu/
seismon honlapon,
hol volt a közelmúltban földrengés!

törésvonal

rengésközpont

rengésfészek

2. Az 5.1. ábra

alapján magyarázd
el, hogy mi a különbség a rengésfészek
és a rengésközpont
között!

3. Állapítsd meg
a https://goo.gl/
wYhsWQ térkép segítségével, hogy milyen
kapcsolat van a kőzetlemezek mozgása
és a földrengések
kialakulása között!

rengéshullám

5.1. A rengésfészek és a rengésközpont
terjedési
irány

a terjedés irányában anyagsűrűsödések
és ritkulások váltják egymást

a terjedés irányára merőleges elmozdulás

a terjedés irányával megegyező
és a felszínre függőleges elmozdulás

4. Milyen válto-

zásokat idéznek elő
a különböző típusú
földrengéshullámok
(5.2.)?
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a terjedés irányára merőleges elmozdulás,
amely a vízszintes síkban történik

5.2. A földrengéshullámok típusai

Földrengés rázta meg Japán déli részét. Az éj
jel bekövetkezett rengés 6,4-es erősségű volt.
Több épület megrongálódott, a boltokban
leestek a polcokról az áruk, több helyen az
utak és a vezetékek is megrepedtek. A rengé
sek után sehol nem jeleztek szökőárat, és az
atomerőművekben sem lépett fel semmilyen
probléma. Az első, éjszakai rengés után több
helyen tűz ütött ki az epicentrum közelében
fekvő, 34 ezer lakosú Misaki városában.

Feszültség a kőzetlemezek
határán
Ha a szilárd kőzettestek elmozdulnak,
egymásnak feszülnek, ezek a feszültségek
földrengésekben oldódhatnak fel. Mélységbeli kipattanásuk helyét rengésfészeknek
(hipocentrum) nevezzük. A rengésfészek
fölött a felszínen helyezkedik el a rengés
központ (epicentrum), ide érkeznek elsőként
a rengésfészekből kipattanó földrengéshullámok (5.1.). A földrengés fizikailag
hullámmozgásként írható le. A hullámok
egy része a rengésfészekből kiinduló hos�szanti hullám, amely rezgőmozgást végezve
összenyomja a kőzeteket, illetve kitágítja.
A hullámok másik csoportja a rengésfészekre merőlegesen terjedő, keresztirányú
rezgést végző hullám (5.2.).

földrengésbiztos
épület

A földrengések a litoszféra mozgásához
és így törésvonalakhoz kötődnek. A távolodó lemezszegélyek mentén kisebb erejű
és sekélyebb fészkű földrengések gyakoriak. A mélytengeri árkok körzetében sekély (0–70 km-es), közepes (70–300 km-es),
illetve mély (több mint 300 km-es) fészkű
rengések egyaránt előfordulnak.
A földrengés pusztítása a földrengés
központban a legnagyobb. Minél közelebb
van a rengésfészek a felszínhez, annál
nagyobb. A rombolás azonban függ a terület felszínét alkotó kőzet típusától, az
épületek szerkezetétől és a népsűrűség
től. A téglaépületek veszélyesebbek, mint
a vasbeton szerkezetűek, mert könnyebben
összedőlnek. A laza, homokos, kavicsos
területen nagyobb a pusztítás mértéke, mint
a keményebb kőzeteken. Tehát a földmozgás
erőssége és a pusztítás mértéke között nincs
szoros összefüggés.

Hogyan mérik a földrengések
erősségét?
A földrengéseket ún. szeizmográffal mérik,
amely a rengéseket grafikusan, szeizmogram
formájában ábrázolja. A megfigyelőállomások műszerei a nap 24 órájában érzékelik
a leggyengébb rengéshullámokat is.
A 12 fokozatú Mercalli-skála tapasztalati
tényeken alapul, a rengések pusztító hatásait
veszi figyelembe. Az évszázadokkal ezelőtt
feljegyzett földrengések besorolására is használható. A Richter-skála a szeizmográfok
műszeres méréseit veszi figyelembe.
A Richter-skálán a földrengés méretét
(magnitúdóját) a rengéskor felszabaduló
energia adja meg. Az eddigi legerősebb földrengés magnitúdója 9,5 volt (Chile, 1960).

5. Mi a chilei földrengések lemeztektonikai magyarázata?
6. a) Milyen össze
függés van a rengés
fészek mélysége és
a felszabaduló energia között (5.1.)?
b) Milyen mélyen pattannak ki a legpusztítóbb földrengések?
c) Milyen típusú
kőzetlemezmozgás
váltja ki a legtöbb
földrengést? Állapítsd
meg az atlasz segítségével!

A rengésfészek
mélysége (km)
70
70–300

A földrengések
száma
10
100–200
800–1000

Magnitúdó
(a földrengés mérete)
7–7,9
6–6,9
5–5,9

6000–10 000

4–4,9

300 <

50 000–100 000

3–3,9

300 000

2–2,9

700 000

1–1,9

Alakváltozás
töréses
töréses

képlékeny

5.1. táblázat. A rengésfészek mélysége és a földrengés mérete közötti
kapcsolat a Richter-skálán

földrengés
okozta kár

vetősík

epicentrum

5.3. A földrengéshullámokat akár 400 km-es távolságban is érzékelni
lehet. A rengéshullámok a rengésfészekből indulnak ki és körkörösen
terjednek, mint ahogyan a vízhullámok, amikor követ dobunk a tóba

Gyűjtsd össze, hogy milyen károk keletkeznek és miért a földrengés
alkalmával!
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7. Hasonlítsd
össze a földrengésveszélyes területeket
ábrázoló térképeket
a Föld népsűrűsége
és a https://goo.gl/
FqTa2x oldal térképével! Vonj le következtetéseket!

Azokban az országokban (például Japán),
ahol gyakoriak a pusztító földrengések, már
a kisiskolásokat is rendszeresen felkészítik
arra, hogy mit kell tenniük veszély esetén
(5.4.). Egy ilyen gyakori tanács: menedéket
kell keresni az asztalok alatt, ajtókeretben.
Az épületen belül minél távolabb kell kerülni
az ablakoktól és az olyan tárgyaktól, ame
lyek leesve sérülést okozhatnak.

http://earthquake.usgs.
gov/earthquakes
goo.gl/s7LZ7d

8. Értelmezd
a cunami terjedését
a Csendes-óceánban
(5.5.)! Figyelj a hullám
magasságra és az
időre egyaránt!

5.4. Iskolások gyakorolják a földrengés pusztító
hatása elleni védekezést

A földrengések
kísérőjelenségei
Sokszor nem maga a rengés, hanem az azt
követő tűzvészek okozzák a legnagyobb
pusztítást (5.3.). Ebből a szempontból
a nagyvárosok a legveszélyesebbek, ahol
a gáz- és villanyvezetékek, ipari üzemek
hatalmas pusztulásokat szenvedhetnek.
Számos földrengés az óceánok alatt pattan
ki. Ezek a tengerrengések hatalmas árhullámokat, cunamit okozhatnak, amelyek
akár 30 méter magas vízfallal törhetnek
a partokra.
A cunami valószínűségét, várható helyét és erősségét csak a földrengés kipattanása után lehet számítógépes modellek
segítségével előre jelezni. Mivel azonban
a földrengéshullám sokkal gyorsabban halad, mint a cunamihullám, a lakosságnak
mindössze néhány órája marad a veszélyes
partszakasz elhagyására (5.5.). De ez is
csak akkor sikerülhet, ha kiépített riasztórendszer működik. Szerencsére ritkán
fordul elő olyan pusztító cunami, mint
a 2004-es indiai-óceáni és a 2011-es japán
tóhokui földrengés keltette szökőár.

A cunamit szökőárnak is nevezik, de ne téveszd össze az árapályjelenség különleges esetével, amit
hasonlóan neveznek! Ugyancsak a média terjesztette el a megacunami kifejezést a nagyon nagy
árhullámokra, amelyek olykor kísérik a földrengéseket. A tudomány nem használja ezt a fogalmat.

hullámmagasság
(cm)
≥240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

k.h.60°

k.h.120°

180°

ny.h.120°

ny.h.60°

5.5. A chilei földrengés (1960) okozta cunami elterjedése. (Az izovonalak azt jelölik, hogy az adott helyre hány óra alatt érkezett
a cunami)
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A földrengések
9. Olvasd el a szemelvényt, és válaszolj

a kérdésekre!

2004 karácsonyán Szumátra nyugati partvo
nalától 160 kilométerre rendkívül erős tenger
alatti földrengés keltett 30 méteres hullámo
kat (cunamit). Az Indiai-óceán partvonalá
ban települések pusztultak el, legkevesebb
230 000 áldozata volt a cunaminak, amely a
legnagyobb pusztítást Indonéziában végez
te, de Thaiföld mellett elérte Indiát, Malajziát
és Srí Lankát, sőt Afrika keleti partvonalát is.

a) Mi okozta ezt a katasztrófát!
b) Várható-e majd újabb földrengés?
c) Előre lehet-e jelezni a földrengést?
d) Hogyan lehet védekezni a pusztító természeti katasztrófa ellen?
e) Mi az oka annak, hogy a partoknál magasabbak a tengerhullámok, mint a nyílt tengeren?

A földrengések természete

10. Végezd el az alábbi megfigyelést!
Támassz meg egyik végén egy laza rugót! Tégy a rugó elé egy kisebb
méretű és kisebb acélgolyót! A golyótól kb. 10-15 cm távolságra tegyél
egy gyurmából készített ütközőfelületet! Nyomd össze a rugót a golyó
val, majd engedd el a golyót! Ismételd meg a kísérletet egy nagyobb,
súlyosabb golyóval is!

a) Figyeld meg, hogy mi történt a rugóval! Mivel magyarázható?
b) Mi történt az ütközőfelülettel a könnyebb és a súlyosabb acélgolyóval
való ütközés következtében? Miért?
A szilárd anyagok jellemzője, hogy ha valamilyen erő megváltoz
tatja alakjukat, akkor belsejükben feszültségek keletkeznek. Ha az
alakváltoztatást előidéző erő megszűnik, a feszültségek is megszűn
nek és a testek ismét felveszik alakjukat. Ha azonban az erőhatás túl
nagy, akkor ez legyőzheti az anyagok szerkezetét összetartó erőket és
széttörnek. A szilárd kéreg kőzeteiben ható erők ugyanilyen nyomást
támasztanak a kőzetekben. Az erők hatására a kőzetek úgy visel
kednek, mint az összenyomott rugó. Ha a feszültségek meghaladják
a kőzetrétegek ellenálló képességét, akkor eltörnek. Így keletkeznek
a földrengések.

11. Ejts egy kavicsdarabot vízzel teli kádba!
a) Mi történik a vízzel?
b) Hol lesz erősebb a víz hullámzása?
c) Milyen irányban terjednek a hullámok a vízben?

5.6. Cunami Szumátrán 2004-ben

A kőzetek széttörésekor a változás rugalmas hullámok formájában ha
lad végig bennük. A hullámok a földkéregben onnan indulnak ki, ahol
a kőzetek széttörtek. Ezek a rengésfészkek.

A világtörténelem legtöbb emberéletet követelő földrengése 1556-ban, Kínában pusztított. Áldozatainak száma 830 000 kö
rül volt. Az 1976-ban, a kínai Tangsan bányavárosban bekövetkezett 7,6 magnitúdójú földrengésnek 650 000 áldozata volt.
Az 1906-os, 8,3 magnitúdójú San Franciscó-i földrengésben 3000-en vesztették életüket. A Haitiben pusztító 7-es erősségű rengés
több mint 300 ezer ember halálát okozta, de ugyanebben az évben a 8,8-as közép-chilei rengés csak 432 emberéletet követelt.
1960-ban Chile partjainál 9,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett, amelyet a Csendes-óceánon gyorsan végigterjedő cuna
mi követett (5.5.). 2011. március 9-én egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki Japán keleti partvidékétől kb. 100 km-re
a Japán-árok környékén, amit ugyanazon a napon még három hasonlóan erős földrengés követett. Két nappal később Japán
modern kori történelmének legerősebb, 9-es erősségű földrengése pusztított.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Melyek Földünk földrengésveszélyes területei? Hol találjuk ezeket?
2. Milyen kapcsolat van a vulkánosság és a földrengések területi elhe-

Fogalmak

hipocentrum • epicentrum • szeizmográf •
Mercalli-skála • Richter-skála • rengéshullám •
cunami

lyezkedése között?
3. Mitől függ, hogy milyen pusztítást okoznak a földrengések?
4. Mi a különbség a Mercalli- és a Richter-skála között?
5. Milyen kapcsolat van a földrengések és a kőzetburok szerkezete és
mozgása között?
6. Melyek a hasonlóságok és a különbségek a közeledő és a távolodó
lemezszegélyek mentén kialakuló földrengések között?
7. Miért nem mindegy, hogy melyik skála fokozatával fejezik ki a földrengés erősségét?
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Hogyan képződnek a felszín formái?

6.

A belső és a külső erők
felszínformák

A közetburok anyagát
létrehozó

A közetburok anyagát
módosító

belső erők

külső erők

A Föld belső hője nehézségi erő

napsugárzás

hőingás, fagyás,
olvadás

élővilág

vízhőmérséklet

aprózódás

mállás

törmelék

málladék
törmelék és mál
ladék mozgása

víz

1. Mi működteti

a belső és a külső
erőket? Mely folyamatok formálják Földünk
arculatát?

2. A 6.1. táblázat

alapján válaszolj a kér
désekre!
a) Hogyan változik
a kőzet térfogata, ha
nő a hőmérséklet?
b) Hogyan változik
a kőzet térfogata, ha
csökken a hőmérséklet?
c) Hogyan hat a kőzet
szerkezetére a hőin
gadozás?
d) Megváltozik-e hőin
gadozáshatására a
kőzet kémiai tulajdonsága?
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szél

jég

6.1. A belső és a külső erők
Hőmérséklet
(oC)

A kőzet térfogata
(dm3)

–20

0,9994

–10

0,9995

0

0,9997

10

0,9999

20

1

30

1,0001

40

1,0003

A földfelszíni formakincs kialakításában
a belső és külső erők szerepe a döntő. Mindehhez pedig ma már az emberi tevékenység
környezetátalakítása is társul.
A kőzetlemezek mozgása, a vulkáni kúpok
felépülése, a lávatakarók felhalmozódása,
a hegységek kiemelkedése, a medencék és
árkok besüllyedése a Föld belsejéből eredő
erők, vagyis a belső erők munkájának az
eredménye. A radioaktív anyagok bomlá
sából származó belső hő okozza a földköpeny áramlásait. De belső erő a gravitáció is,
amely mozgásban tartja a folyókat, a lejtőkön leguruló törmelékeket vagy a lezúduló
csapadékot.
A földfelszín formálásában – a belső
erőkkel egy időben – részt vesznek az időjárási elemek, a felszínen összeg yülekező
víz, a jég és az élővilág is. Ezeket együttesen
külső erőknek nevezzük, amelyeket a Nap
sugárzása tart mozgásban.
A folyók medrében áramló víz, a szél
vagy épp a gleccserek ereje látszólag eltörpül
a Föld belsejének roppant erői mellett.
A 19. században felismerték a „kis erő –
nagy idő” elvet, e szerint a látszatra jelentéktelen erőhatások hosszú idő alatt komoly
felszínalakításra képesek. Ahhoz, hogy
a külső erők „el tudják végezni a munkájukat”, előbb kőzet-előkészítésre, vagyis
a kőzettömegek megbontására van szükség.
Ezt – az adott terület éghajlati adottságaitól
függő mértékben – az aprózódás, illetve
a mállás végzi.

6.1. táblázat. A 20 °C hőmérsékletű gránit
térfogatváltozása hőmérséklet-változás hatására

Miért és hol darabolódnak fel
a kőzetek?

Töredeznek az Alpok csúcsai
Egyre gyakrabban válnak majd le sziklák az
Alpok vonulatainak csúcsairól - vélik francia
kutatók annak kapcsán, hogy szeptemberben
hatalmas robajjal levált egy 12 000 köbméte
res darab a Mont Blanc vonulat szikláiból 3400
méteres magasságban. (MTI, 2011)

Az aprózódás során az egyre kisebb darabokra széttöredező kőzetnek csak a mérete
változik meg, a kémiai összetétele nem
módosul. Az aprózódás két legfontosabb
típusa a hőingás (gyakori és nagy hőmérséklet-különbség) és a fagy okozta aprózódás.
A hőingás hatása főleg ott érvényesül,
ahol a hőmérséklet gyakran és nagymértékben változik, és ahol a kőzetfelszínt nem

borítja növényzet. Ezek a feltételek jellemzőek a forró övezet sivatagjaiban (a sivatagi
kőzetfelszínek napi hőingása 50–70 °C-ot
is elérheti).
A hősugárzás hatására azért következik
be aprózódás, mert a kőzetek felmelegedéskor kitágulnak, az éjszakai lehűléskor
összehúzódnak. A kőzeteket alkotó ásványok
különböző mértékben tágulnak és húzódnak össze a hőmérséklet-változás hatására
(pl. a sötétebb ásványszemcsék gyorsabban
melegednek fel, mint a világosabbak) A gyakori térfogatváltozás miatt a kőzetben repedések keletkeznek, amelyek egyre jobban
tágulnak, majd a kőzet darabokra esik szét.
Az aprózódás mértéke és gyorsasága függ
a hőmérséklet-változás nagyságától, gyakoriságától, a kőzetek minőségétől és szerkezetétől.
A fagypont körüli hőmérséklet-változás,
a fagyváltozékonyság hatására fagy okozta
aprózódás történik, ami annál hatékonyabb,
minél gyakoribb a változás. Az aprózódás
e típusa döntően a magashegységekben és
sarkköri tundraterületeken váltakozó nedves és száraz közegben fordul elő. A kőzetek
repedéseibe szivárgó víz térfogata fagyáskor
kb. 9%-kal megnő, ezért a kőzetben keletkező jég a fagypont körüli hőmérsékleten
rendkívül gyorsan szétrepeszti a kőzeteket.
A hőingás okozta térfogatváltozás miatt
száraz körülmények között is lejátszódik
mindez. Aprózódást okozhat a növények,
főként a fák kőzetekig hatoló gyökereinek
vastagodása is, a kőzetek szétrepesztése
vagy a kőzetrepedésekbe került sókristályok
növekedése.

3. Hogyan keletkezik a sivatag homokja? Magyarázd
el a keletkezésének
a lépéseit!

6.2. Aprózódás a sivatagban

4. a) Melyik éghaj

laton a legjellemzőbb
a fagy okozta aprózódás ?
b) Hogyan változik
a víz térfogata, ha
megfagy?

6.3. Aprózódás és terméke: a törmelék
(King George-sziget, Antarktisz)

5. Mikor és miért

keletkezik gyorsan
kátyú az utakon?
Miért veszélyes (6.4.)?

6.4. Kátyú az utakon

6. a) Miben érzékelhető az aprózódás
és a mállás hatása
a tájon (6.5.)?
b) Melyik belső erőnek van szerepe
a lejtőkön megfigyelhető tömegmozgások
kialakításában?

Miért változik a kőzetek
kémiai tulajdonsága?
A talajban élő baktériumok sok szén-dioxidot
termelnek (a talaj egyéb élőlényei is növelik
a talaj szén-dioxid-tartalmát). Milyen kapcsolat van a talaj szén-dioxid-tartalma és a
talaj alatt megbúvó mészkő oldódása között?
A málláshoz kémiai hatóanyagokat,
savakat tartalmazó vízre van szükség.
A mállás folyamatában a víz kémiai reak
cióba lép a kőzetalkotó ásványokkal.
Ekkor megváltozik, felbomlik az eredeti

6.5. Az aprózódás és a mállás együttes hatása
(Namíbia)
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ásványi szerkezet, az ásványok átalakulnak. Egy részük
a vízzel távozik, másik részük viszont új ásványok (pl.
különféle agyagásványok) formájában marad vissza.
A mállás tehát a kőzet kémiai tulajdonságait, ásvá
nyos összetételét változtatja meg. Általában annál
hatékonyabb, minél melegebb, nedvesebb az éghajlat.
Emiatt a mállás főként a meleg, nedves területeken
erőteljes (6.6.).
A csapadékvízzel, illetve a felszín alatti vizekkel
oldott állapotú oxigén is bejut a kőzetek repedéseibe.
A vasat, mangánt, ként tartalmazó ásványok oxigénnel érintkezve oxidálódnak, oxidációs mállás történik. A végtermékeként létrejövő vas-oxid (Fe2O3) festi
legmelegebb hónap (°C)
évi csapadék (mm)

35

hőmérséklet (°C)

30

2000
1800
1600
1400

25

1200

20

1000

15

800
600

10

csapadék ( mm)

40

400

sarkköri
terület

hideg
mérsékelt öv

óceáni ter.

mérsékelten
szárazföldi
terület
szárazföldi
terület

szubtrópusi
monszun ter.

mediterrán
terület

térítői öv

0

átmeneti öv

200

0

egyenlítői öv

5

6.6. A legmelegebb hónap és az évi csapadék kapcsolata
különböző földrajzi övekben, területeken

Hol a legerősebb a mállás? Miből következtettél rá?

7. a) Melyik belső erő hatására alakul ki a talaj- és tör
melékkúszás? Miről ismerhető fel a folyamat?
b) Értelmezd a 6.7. ábrát!
elmozdult kőtömbök

elgörbült fatörzs

me
gh
ajl
ot
tr
ét
e

elmozdult támfal

vörösre a trópusi vidékek málladéktakaróit (trópusi
vörösföld). A növény- és állatvilág egyes egyedei (pl.
baktériumok, gombák, zuzmók, mohák és talajlakó állatok) savas anyagok termelésével mállasztják a kőzeteket,
ez a biológiai mállás. A mészkő mállását a szénsavas
oldódás okozza.

A külső erők megdolgozzák az anyagot
A kőzetanyagot a külső erők többnyire valamilyen
közegben (folyóvíz, tengervíz, jég, szél), rendkívül
változatosan alakítják, formálják. Először a lepusztítás
történik, majd a kőzettörmelék vagy málladék elszállítása, végül pedig a felhalmozása. A víz, a jég és a szél
munkáját nagymértékben segítik az általuk szállított
hordalékanyagok (homok, kavics, kőzettörmelék).
A külső erők közé tartoznak a tömegmozgások is,
itt a törmeléket azonban egy belső erő, a nehézségi erő
mozgatja. Ebben az apró szemű törmeléktől a hegyoldalnyi kőzettömbig mindenféle méretű anyag részt vehet.
Tömegmozgás a kőzettömeg gyorsan lejátszódó, részben
szabadeséses mozgása az omlás, a lejtőn való lecsúszása
a csuszamlás (6.8.). A kőzettörmelék rendkívül lassan
kúszik (6.7.) vagy folyik, ha erősen átázik. A felszínformálódás egyre gyakrabban az ember tevékenysége hatására
is bekövetkezik. A bányászat, az ipar, a mezőgazdaság,
a településfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák megbontják, pusztítják a természetes felszínformákat, sőt
újakat hoznak létre.
8. A szemelvény elolvasása után a 6.8. ábra segítségével
magyarázd el a folyamatot!
A földcsuszamlás Kolumbiában történt, miután az éjsza
kai heves esőzés miatt megáradt a Mocoa folyó és három
mellékfolyója. A folyók vízszintjének emelkedését egy
sziréna riasztása már jelezte, ennek hatására többen el is
hagyták az otthonaikat, megelőzve, hogy még nagyobb
legyen az áldozatok száma. Bár a nagy esőzések és föld
csuszamlások nem ritkák a régióban, a március volt 2011
óta Kolumbia legesősebb hónapja. index.hu
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6.7. Talaj- és törmelékkúszás a lejtőn

zá s

6.8. Csuszamláskor az esőzések során átnedvesített kőzettömeg vagy talaj lefelé mozdul
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A belső és a külső erők
9. a) Hogyan formálják a belső és a külső erők a Föld
felszínét?
b) Mi hozza létre a mélyedéseket és a kiemelkedéseket?

c) Hogyan és miért pusztulnak a kiemelkedések?
d) Kapcsold az ábra megfelelő részéhez a képeket!

víz, szél, hőingás, élőlények

vulkáni kőzetek

szá

llít
ás

üledék
kőzetté válás

nyomás
hőmérséklet

ás
szállít

lerakódás

ás
lít

aprózódás, mállás

erózió

t
es kőze
üledék

mélységi
magmás
kőzet

,
ió
óz
er

lerakódás

ál
sz

gipsz, kősó
üledékes

kőzet

magma

lt kőzet
átalaku

magma

magma

6.9. A belső és a külső erők állandóan formálják a felszínt

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

belső erők • külső erők • aprózódás • mállás
• törmelék • málladék • tömegmozgás • csuszamlás • kúszás • lepusztítás • szállítás • felhalmozás

1. Hollandiában a fűfélékkel és cserjékkel borított parti dűnéken csak
a kijelölt utakon szabad átsétálni, és tilos az autóközlekedés. Magyarázd
meg, miért védik ennyire ezt a területet!
2. Milyen következményekkel jár, amikor az épület- vagy útépítés során
nem veszik kellő mértékben figyelembe a tömegmozgások szerepét?
3. Sorolj fel olyan vészhelyzeteket hazánkból, amikor a külső erők tevékenysége komoly károkat okozott! Vajon mekkora volt ezekben az emberi
tevékenység szerepe?
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7.

A földkéreg „építőkövei” – a kőzetek

Ásványok és kőzetek

1.
2.
3.
4.

Mi a különbség az ásvány és a kőzet között?
Milyen ásványok fordulnak elő a háztartásokban?
Mi a magma? Mitől függ az összetétele?
a) Mi a különbség a mélységi magmás tevékenység és a vulkánosság
között?
b) A mélyben vagy a felszínen hűl le hamarabb a kőzetolvadék? Miért alkot
ják nagyobb ásványszemcsék a mélységi magmás kőzeteket, mint a vulkáni
kőzeteket?
5. Melyik a három leggyakoribb elem a kőzetburokban (7.1.)?
Mg (2,3%) K (2,7%) Na (2,4%) Ca (4,1%)
Fe (5,6%)
Al (8,3%)
O (46,4%)
Si (28,2%)

7.1. A kontinentális kőzetburok leggyakoribb elemei (tömegszázalék)

6. Mi köze a kvarcórának, az üvegnek és a homoknak a kvarchoz?
tiszta kvarc

mangánnal
színezett
kvarc
(ametiszt)

Mi a különbség az ásvány
és a kőzet között?
A szilárd kőzetburok külső részének, a föld
kéregnek a 99%-a nyolc kémiai elemből áll
(7.1.). Ezek alkotják az ásványokat, amelyek
pedig a kőzeteket. Az ásvány határozott kémiai összetétellel és belső szerkezettel rendelkező, szilárd, természetes eredetű szervetlen
vegyület, ritkábban elem. A mintegy 3800
ismert ásványfaj közül 200 a kőzetalkotó
jelentőségű. A kéreg legfontosabb ásványai
a földpátok, a kvarc, a piroxének, az amfi
bolok, a csillámok, az agyagásványok és
az egyéb szilikátok (együtt 92%).
Az ásványokat felépítő atomok, ionok
szabályos térbeli rendben, kristályrácsban
helyezkednek el. A kristályos szerkezet az
ásványok jellegzetes tulajdonsága. A különféle kőzetek rendszerint többféle ásványból
állnak, például a gránitot kvarc, földpát és
csillám alkotja. Földünk külső, szilárd héja,
a kőzetburok igen sokféle kőzetből épül fel,
s e sokféleségben a kőzetek eredete, keletkezése szerint lehet eligazodni. Keletkezésük
szerint magmás, üledékes és átalakult
kőzeteket különböztetünk meg.

Miért különböznek egymástól
a magmás kőzetek?
kvarckristályok
elektronmikroszkópos képe

7.2. A kvarc változatai
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A magma különböző olvadáspontú szilikátok és oxidok oldata. A magmás kőzeteken
belül elkülönítünk a Föld felszíne alatt
megszilárduló mélységi magmás kőzeteket,
illetve a felszínre jutó és ott lehűlve kőzetté
szilárduló kiömlési magmás, másként vul
káni kőzeteket (7.3.).
A mélységi magmás kőzeteket a lávakőzetektől a szövetük (alkotórészeik meg
jelenése) alapján különíthetjük el. A mélységi
kőzeteket teljes egészében nagy, gyakran
több cm-es kristályok alkotják, melyeket
szabad szemmel is megfigyelhetünk, meghatározhatunk (kristályos szemcsés szövet).

A lávából szilárduló kőzetek ásványszemcséi általában jóval kisebbek, egy
részük szabad szemmel nem is látható (9.2.,
9.4.). Fontos alkotójuk a kőzetüveg, ami
egyes típusok esetében szinte kizárólagos
alkotórész. A lávakőzeteknél leggyakrabban a nag yobb méretű kristályok „úsznak”
a nag yon kis kristályok és a kőzetüveg al
kotta alapanyagban. Ha az olvadék hirtelen szilárdul meg, nem lesz rendezett belső szerkezete, mint az ásványoknak. A szöveti különbség a magma, a láva hűlésének
a sebességéből fakad: minél lassabban hűl le
(mélységi kőzetek), annál nagyobb kristály
tud növekedni.
A robbanásos kitörések során a kire
pülő lávafoszlányokból és a robbanás által felszakított kőzetdarabokból lesznek
a vulk áni törmelékes kőzetek, amelyek
szintén üledékes kőzetek. A lávák lehűlve
azonnal kőzetnek tekinthetők, de a felszínre
hulló vulkáni törmelékből csak a hosszabb
ideig tartó összetömörödés után jön létre
kőzet.

Hogy keletkeznek az üledékes
kőzetek?
Az üledékes kőzetek lerakódott üledékekből
váltak kőzetté. A szárazföldekről a folyók,
a szél, a jég a hordalékot (kavicsot, homokot,
iszapot) a szárazföldi vagy tengeri üledékgyűjtő medencékbe szállítja. A lerakódott
anyagokból a kőzetté válás révén jönnek
létre az üledékes kőzetek. Kialakulásuk
alapján három üledékes kőzetcsoportot
különítünk el:
A törmelékes üledékes kőzetek más,
idősebb kőzetek feldarabolódott, tovaszállítódott és felhalmozódott törmelékéből
keletkeznek. Jellemző példája a homok és
a homokból összecementálódott homokkő.
A szabálytalan formájú, éles törmelékből
összeálló, durva szemcsés breccsa vagy
a kavicsokból összecementált konglomerá
tum éppúgy megtalálható e típusban, mint
a finomszemcsés agyag, illetve a lisztfinomságú lösz. E csoportba tartoznak a vulkáni
törmelékes kőzetek is.

7.4. Bazaltorgonák
(Szent György-hegy)

7. Milyen szempontok alapján rendszerezi a kőzeteket a 7.3. ábrán?
8. Hogyan hasznosítja az ember az itt látható kőzeteket?
9. Keresd meg a leggyakoribb példáit a különbözően képződő magmás kőzeteknek a kőzetgyűjteményben!

Hasonlítsd össze azokat nagyító alatt!
10. Hogyan keletkezik a bazaltból üledékes kőzet (7.3.)?
11. Tanulmányoz a http://www.sandatlas.org/rock-types kőzetatlaszt!
KŐZETEK
ÜLEDÉKES

MAGMÁS
mélységi

kiömlési
(vulkáni)

vegyi törmelékes szerves

kősó

gránit

bazalt

andezit

ÁTALAKULT

riolit

kőszén

kristályos

palás

márvány

csillámpala

kavics

7.3. A kőzetek csoportosítása
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12. a) Fogalmazd

meg az egyes vegyi
üledékes kőzetek
keletkezésének körülményeit (7.5.)!
b) Az ábra alapján
magyarázd el a sófélék felhalmozódásának folyamatát!
c) Mi határozza meg
a sófélék kiválásának
sorrendjét?

13. a) Hogyan álla-

pítható meg a palás
kőzeteken a nyomóerő
iránya?
b) Vajon miért hasad
lapokra a palás kőzet?
c) Hogyan hasznosítható ez a tulajdonsága?

száraz, meleg éghajlat
tengervíz beáramlása
(sekély és szűk bejárat)

erős párolgás
öböl
tömény sós víz
kősó
gipsz

agyag

zárógát

kálisó
kősó
gipsz

7.5. Vegyi üledékes kőzetek bepárlódása

Hogyan keletkezett
a márvány?

7.6. Palás szerkezetű átalakult kőzet

14. Hogyan alakítja

át az emberiség a
felszínt a hasznosítható ásványok, kőzetek
bányászatával?
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Vegyi üledékes kőzetek anyagai valamilyen oldatból (pl. tengervízből, források
vizéből) csapódtak ki. Jó példa erre a sókőzetek kialakulása. A bepárlódás során előbb
a nehezebben, majd az egyre könnyebben
oldható sók válnak ki.
A biológiai eredetű üledékes kőzetek
élőlények maradványaiból jöttek létre.
A kőzetek gyakran az azokat alkotó élőlények maradványai alapján azonosíthatók.
Idetartozik a mészkövek többsége, amely
egyrészt egykor élt (elhalt) tengeri élőlények
(pl. korallok, csigák, kagylók, egysejtű állatok) mészvázából keletkezett. A tengervíz
mésztartalmának kémiai vagy élőlények
által biológiai kicsapódásának is hasonlóan
nagy jelentősége van. Az üledékes típusú
kőzetek sokszor rétegzettek. A rétegzettség
módjából a lerakódási körülményekre is
következtethetünk.

7.7. Gyémántbánya (Mir, Oroszország))

Az átalakult kőzetek magmás, üledékes vagy
korábban létrejött átalakult kőzetek átkristályosodásával képződnek. Az átalakulás
nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására következik be. Minél lejjebb hatolunk,
annál nagyobb az átalakult kőzetek kialakulásának esélye.
Ennek során az eredeti kőzetek ásványai
új, átalakult ásványokká kristályosodnak.
Nagy nyomás alatt jönnek létre például
a kristályos palák. A palás szerkezetet
nagy nyomáson és magas hőmérsékleten a
kőzetlemezek mozgásából fakadó képlékeny
alakváltozás okozza (7.6.). Átalakulást okoz
az is, amikor üledékes kőzettestbe forró
magma nyomul. Az érintkezés felülete mentén a magma felhevíti az eredetileg üledékes kőzeteket, amelyekből többféle átalakult
kőzet keletkezik. Átalakult kőzet a márvány
is, amely mészkőből kristályosodott át a
magas hőmérséklet és nyomás hatására.

hűlés,
kristályosodás

kiemelkedés,
lepusztulás

tenger

mélységi magmás
kőzetek

üledékes
kőzetek
kiemelkedés betemetődés és
és erózió
újrakristályosodás

hűlés,
kristályosodás

magma
földköpeny

mállás, feltáródás,
szállítás, betemetődés

olvadás

átalakult
kőzetek

betemetődés és
újrakristályosodás

mély betemetődés

mély betemetődés

átalakult kőzetek

átalakult kőzetek

felszíni képződésű kőzetek

szárazföld

a Föld belsejében képződött kőzetek

kiömlési (vulkáni)
kőzetek

földkéreg

15. a) Miért alakulnak át egymásba a kőzetek (7.8.)?
b) Hogyan keletkeznek a mélységi magmás
kőzetek?
c) Hogyan keletkeznek az üledékes kőzetek?
d) Hogyan keletkeznek:
– üledékes kőzetekből átalakult kőzetek?
– magmás kőzetekből üledékes kőzetek?
e) Mi a szerepe a belső és a külső erőknek
a kőzetek körforgásában?

felszín

Ásványok és kőzetek

7.8. A kőzetek állandó körforgása

16. a) Keresd meg a 7.9. és 7.10. ábrán látható földrajzi helyeket a Google Föld programban!
b) Hogyan keletkezett Røros rézérckincse és Gánt bauxitja?
c) Hogyan lehet helyreállítani vagy újrahasznosítani az elhagyott bányákat?

7.9. Røros egykori rézércbányájának meddőhányója Norvégiában ma a világörökség része

7.10. Elhagyott bauxitbánya (Gánt, Magyarország)

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

ásvány • kőzet • magmás, üledékes és átalakult kőzet • mélységi magmás kőzet • kiömlési magmás (vulkáni) kőzet • vulkáni törmelékes kőzet • törmelékes vegyi és szerves
üledékes kőzet • átkristályosodás • palásodás
• kőzetkörforgás • bepárlódás • betemetődés

1. Keress külszíni bányákat az internetes térképen! Milyen jelek
árulkodnak a külszíni kitermelés környezeti hatásairól?
2. Ásványok a mobilomon. Androidos telefonnal elérhetsz
olyan programot, ami bevezet az ásványok világába.
Töltsd le és próbáld ki! (goo.gl/oTZQkM)
Mire jó ez az alkalmazás? Hol és mikor veszed hasznát?
3. Nevezz meg más példákat az egyes kőzettípusokra!
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8.
1. a) Ki írta a szemelvényt, és mi a mű
címe?
b) Vitassátok meg,
hogy napjainkban
aktuális-e még a szemelvény tartalma?

A Föld kincsei nyomában

Ásványkincseink
„A kőszén mozgatja a világot. A gyors haladás
lelke őtőle jön; vasút, gőzhajó tőle kölcsönzi
csodaerejét; minden gép, mely alkot, teremt,
a kőszén által él; ez teszi lakhatóvá a mindin
kább elhidegülő földet; ez ád éjjeli fényt a vi
lágvárosoknak; ez az országok kincse, a föld
utolsó adománya a tékozló emberiségnek.
Azért a neve, fekete gyémánt.”

2. a) Sorolj fel

fémből készült eszközöket, tárgyakat,
amelyek nélkül nehéz lenne élni!
b) Mióta fontosak
a fémek a társadalom életében?

3. a) Hogyan
határozza meg az
ércásványok olvadáspontja és a sűrűsége
a kiválás sorrendjét?
b) Melyik mélységben keletkező ércek
bányászhatók ki
legkönnyebben?
Indokold a válaszodat!

100–300 °C
Au, Ag, Pb,
Zn,Cu, Sn, Mo

2

400–500 °C
Sn, W, Mo, U

1100–1200 °C
Fe, Ti, Cu, Pt, Cr

1

8.1. A mélységi magmás ércképződés szakaszai

4. a) Járj utána,
milyen környezetben
van esély aranyat
találni a homokban!
b) Hogyan lehet kiválogatni a homoksze
mekből az arany
szemc séket?

8.2. Aranymosók
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3

Az emberiség történetének kezdetén sokáig
nem ismerhette, s később is csak fokozatosan
jött rá arra, hogyan tud az ércekből fémeket
előállítani. Az érc olyan kőzet, amelyből kohászati eljárással fém nyerhető ki. Az tehát,
hogy melyik kőzet érc, függ a társadalom
technológiai fejlettségétől. Az ércek túlnyomórészt magmás folyamatok, részben az
üledékképződés során keletkeznek.

Ércek a fokozatosan hűlő
magmából
A magmás ércek a kihűlő magmából keletkeznek. Mivel a magmák rendkívül változatos összetételűek, és mert a mélységi és
a vulkáni kőzetek alapvető kristályosodási
folyamata eltérő, nagyon sokféle módon
képződhetnek belőlük ércek.
Először a magas hőmérsékletű (1100–
1200 °C) folyékony magmából a legma
gasabb olvadáspontú, nagy sűrűségű ércásványok válnak ki és süllyednek le az olvadéktest aljára (8.1/1). Jellemzően a krómérc, titán, réz és platinafémek ércei és
a vas ásványai ezek. A folyamatosan lehűlő
magmából a mélyben és a felszín közelében
további ércásványok válnak ki.
Nagy mélységben, a gránitolvadék kristályosodásának végső szakaszában képződő
ércásványok leginkább ónban, wolfrámban,
molibdénben, uránban, ritkaföldfémekben,
aranyban gazdagok (8.1/2). Magyarországon
így képződött a recski rézérc. Vulkáni forró
vizes oldatokból óceáni vulkáni területeken,
kis mélységben (legfeljebb 1500 m) válnak
ki ércásványok (8.1/3). 100–300 °C tartományban, a magma eredeti víztartalmából
válnak ki az ércásványok. Jellemző fémeik:
arany, ezüst, ólom, cink, réz, higany, ón.
Hazánkban így keletkezett a gyöngyösoroszi
érctelep, de Telkibányán, Nagybörzsönyben
is ilyet bányásztak a középkorban és ilyen
érctelepekből származott a híres körmöci
arany is.

Ércek a külső erők
közreműködésével
A magmás vagy az átalakult kőzetek ércásványait az anyakőzet lepusztulása során
elszállítja például a víz egy üledékgyűjtőbe.
Nagy sűrűségük miatt feldúsulnak a folyóvizek lassúbb szakaszain.
Vegyi üledékes ércek keletkeznek, ha
egy fémtartalmú vizes oldatban az ionok
oldhatósága csökken, ezért a fémtartalma
kicsapódik. Erre a legismertebb példa az
ún. sávos vasércek képződése.
A bauxit az alumínium érce. Vörös vagy
okkersárga színű, agyagos tapintású kőzet.
Az alumíniumásványok mellett vörös színt
adó vas-oxidot tartalmaz, agyagásvány- és
kovasavtartalma (SiO2) is jelentős lehet. Trópusi, szubtrópusi éghajlaton, alumíniumtartalmú kőzetek málladékából keletkezik.
Két típusa van, a laterit- és a karsztbauxit.
A lateritbauxit nedves, trópusi éghajlaton
csapadék hatására az alumíniumtartalmú
kőzetek helyben álló málladékából, a lateritből keletkezik. A víz teljesen „átmossa”
a málladékot, így a vízben oldhatatlan
Al-ásványok feldúsulnak.
A karsztbauxit az Al-gazdag kőzetmálladék mészkőfelszínek mélyedéseibe
mosódásával képződik. Mint egy szűrőben
a vízoldható anyagok kimosódnak a málladékból, helyben maradnak az oldhatatlan
ásványok, mint az Al- vagy Fe-oxidok.
Hazánkban ilyen bauxitok fordulnak elő.

A fosszilis energiahordozók
A természetben előforduló energiahordozók egy része (pl. folyóvíz, szél) folyamatosan megújul. Másik csoportjuk korábbi
földtörténeti időszakokban képződött,
fosszilis, a kitermeléssel folyamatosan fo
gyó energiahordozó. Ezek közé tartozik
a kőszén, a kőolaj és a földgáz.
A kőszén növényi eredetű éghető kőzet. Keletkezésének legfontosabb lépései
a következők: A dús tóparti mocsarakban a
növényi törmelék gyorsabban halmozódik
fel, mint ahogy azt a baktériumok, gombák le
tudnák bontani. Az ilyen környezetben a víz
alá került törmeléket a víz oldott oxigénhiánya

földkéreg
érctartalmú kőzetek
külső erők
törmelék
folyóvíz
tengerben

folyami hordalékban
feldúsulás

a víz kémiai
összetételének
változása

baktériumok
kicsapása

5. a) Mi a szerepe
az aprózódásnak és
a mállásnak az üledékes ércek keletkezésében?
b) Mi történik az
oldott anyaggal, ha
csökken az oldhatósága az oldatban?

oldott fémtartalom kicsapódása
vasérc
mangánérc
telepek
rézérc
cinkérc

torlat
(aranyérc)

8.3. A másodlagos (üledékes) ércképződés

6. Szerkessz

földkéreg
magmás és átalakult kőzetek
nedves, forró éghajlat

mállás

málladék

térképet Földünk
legnagyobb bauxittermelőiről!

oldás csapadékvízben
a kovasav oldatban marad
AlSi ásványok keletkeznek
felhalmozódás a
mészkő üregeiben
lateritbauxit

karsztbauxit

8.4. A bauxit keletkezése
tengerparti mocsár

szárazföldi mocsár

fatermetű harasztok,
elhalt növényi
fák maradványai
szervezetek
üledék
ma
nag gas h
va
y n őmé
betemetődés
zár
yom rsé
l el
ő
t
ás klet
,
gén
oxi
szénülés

lignit

tőzeg
lignit

barnakőszén
barnakőszén
feketekőszén
antracit

feketekőszén
antracit

8.5. A kőszenek keletkezése tengerparti
és szárazföldi mocsárban

7. a) Mit jelent
az „energiahordozó”
kifejezés?
b) Hogyan csoportosítjuk az energiahordozókat?
c) Hogyan állítják elő
például a lemerült
mobiltelefonod feltöltéséhez szükséges
elektromos áramot?
8. a) Mi a különbség a kétféle környezetben zajló szénülési
folyamat között (8.5.)?
Mi az oka?
b) Milyen környezetben
keletkezik a tőzeg?
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9. a) Mi a feltétele a nagyon vastag kőszéntelepek keletkezésének?
b) Miért magasabb a szénülési sor végén lévő szénfélék energiatartalma,
mint az elején levőké?
c) Hasonlítsd össze a szénféléket a munkafüzet szempontjai alapján!

mocsárerdő
üledék

elpusztult növények

üledék

lignit
kőszén
(oxigéntől elzárva)
(idő)

8.6. A szénképződés folyamata

10. Miért keletkezhetett Visonta és Bükkábrány közelében lignit?

8.7. A külszíni lignitbánya (Visonta)

lesüllyedés
betemetődés

n
60 agy
–1 n
75 yo
°C má
s

oxigéntől elzárt

,

bomlás

,

ges az oxigéntől elzárt
környezet a szénhidrogének keletkezéséhez (8.8.)?
b) Hasonlítsd össze
a kőolaj és a földgáz
keletkezésének körülményeit!
c) Mi szükséges
ahhoz, hogy nagyobb
mennyiségben felhalmozódjanak
a szénhidrogének?

tenger
elhalt növényi és állati szervezetek
(plankton)

n
m ag
hő ag yob
m asa b
ér b ny
sé b om
kl
ás
et

11. a) Miért szüksé

kőolaj

földgáz

vándorlás
üledékes kőzetekben
szénhidrogéncsapda (redőboltozatok)

8.8. A szénhidrogének keletkezése
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is megóvja a rothadástól. Így képződik a szénülés kezdeti fázisát jelentő tőzeg.
Ahhoz, hogy a tőzegből kőszén legyen,
az egyes tőzegrétegeket finom üledékrétegnek
(agyag, homok) kell beborítania, teljesen
elzárva azt az oxigéntől. Nagy kőszéntelepek
kialakulásához többszöri betemetődés-tőzegképződés (vízelöntés, a tengernek a szárazföld rovására történő előrenyomulása,
majd visszahúzódása) szükséges. A trópusi
tengerparti mocsárerdőkben rengeteg szerves anyag bomlása indulhat meg (fatermetű
páfrányok, fák). A sós vízben nem képződik
tőzeg, rögtön lignit jön létre.
A tőzeg- vagy lignitrétegek egyre mélyebbre temetődve tömörödnek (8.6.). A víz
fokozatosan kiszorul belőlük, és a hőmérséklet hatására a hosszú szénláncú vegyületek
(mint a cellulóz) lebomlanak, végül csak
szén marad hátra. A szénülési sorban a lig
nitet a barna-, a feketekőszén és az antracit
követi. E szénfélék víztartalma fokozatosan
csökken, a szén- és az energiatartalma pedig
nő. A lignitben, esetleg a barnakőszénben
még szabad szemmel láthatunk növényi
maradványokat.
A tőzeggel ma már csak igen kevés helyen
fűtenek (szárítva), egyébként talajjavításra,
virágföld készítésére használják. A többi
szénféleséget legnagyobb mennyiségben
a bányák közelébe telepített erőművekben
égetik el, de nem elhanyagolható a háztartási
felhasználása sem (fűtés). A legjobb minőségű feketekőszenet és antracitot kokszolják
(oxigéntől elzárva hevítik, hogy tiszta szén
maradjon). A kokszot főként a vaskohászat
hasznosítja energiahordozóként (fűtőanyagként).

A kőolajtól a palagázig
A kőolaj és a földgáz javarészt mikroszko
pikus tengeri lények, a plankton tetemeiből
keletkezik. Oxigénhiányos környezetben
az óceán aljzatán nagyon lassan bomlik le a
szerves anyag. Nagyobb mélységben a szerves anyagot először a baktériumok bontják,
amelyet később felvált a hőmérséklet hatására
történő bomlás (8.8.).
Azt a kőzetet, ami a sok szerves anyagot
tartalmazta, és amiből az olaj és a gáz ke-

Ásványkincseink
letkezett, anyakőzetnek nevezzük. Ebből
a szénhidrogének – kis sűrűségük miatt –
mindaddig felfelé vándorolnak, amíg valamilyen tömör, a folyadékok és a gázok
számára áthatolhatatlan kőzetréteg meg
nem állítja. A mindössze néhány kilométernyi vándorlás több millió évig is eltarthat.
Újfajta energiahordozó az olajhomok.
Legnagyobb telepei Kanadában találhatók,
kitermelése csak magas olajárak mellett
kifizetődő, és rendkívül nagy környezetterheléssel jár. Szintén újabb keletű a pala
gáz hasznosítása, amelynek technológiája
a közelmúltban kezdett elterjedni.

Építőipari ásványi nyersanyagok
Az agyagot, a homokot, a kavicsot, a homokkő és a mészkő különböző típusait,
a dolomitot, a bazaltot, az andezitet nagy
mennyiségben az építőiparban és az útépítésben használják. Magyarország gazdag
ezekben a nyersanyagokban (8.9.).

12. A szemelvény elolvasása után magyarázd meg, miért indokolt a cím?
A világ lassan kifogy a homokból
Hiába van a sivatagi homokból tengernyi a sivatagokban, az ipar
egyszerűen nem tud mit kezdeni vele. Betonnak az a homok alkal
mas, amit nem a szél, hanem a víz morzsolt fel, ennek az anyaga
ugyanaz, csak durvább, vagyis nagyobbak a homokszemek benne.
Az ilyen típusú homokból kevesebb van, és mivel az eredete miatt
tipikusan vízparton (vagy egykori vízpartokon) lehet hozzáférni,
a kitermelése környezetszennyező, és elég csúnyán belerúg az öko
szisztémába. Márpedig a világ betonfelhasználása meredeken nő,
főleg mióta Kína brutális iparosodása és városodása beindult. Sok
szor idézett statisztika, hogy Kína manapság három év alatt több
betont használ, mint az USA a teljes 20. században. Súlyos gond az
illegális homokbányászat, Indiában és Afrikában a nyersanyagkész
letekért konkrét helyi háborúk dúlnak a homokmaffiák között. A prob
léma pedig egyre csak rosszabb lesz, hiszen a homok nem megújuló
erőforrás. És mivel nincs utánpótlás, a meglevő készletet csak egyre
drágábban és egyre környezetszennyezőbben tudjuk kitermelni, ami
nem sok jóval kecsegteti sem az építőipart, sem a környeztünket. I
ndiai és brit tudósok például azon dolgoznak, hogy műanyaghulla
dékot használjanak homok helyett az új generációs betonban, az ered
ményeik egészen reményt keltőek.
(index.hu nyomán)

13. a) Csoportosítsd a kőzeteket keletkezésük szerint!
b) Miért rendelkezik hazánk nagy kavicsvagyonnal?

Tardos

Fogalmak

magmás és üledékes ércek • laterit- és karsztbauxit • tőzeg • lignit • barna- és feketekőszén • kőolaj • földgáz • olajhomok • palagáz •
kőolajcsapda

Felső- Monok
tárkány
Tarcal
Zebegény
Recsk
Süttő Szob Gyöngyössolymos

homokkő
mészkő
dolomit

Iszkaszentgyörgy
Sümeg Vörös- Sóskút
Várvölgy
berény

riolit
andezit
bazalt

Cserkút

Komló
Siklós

hasznosítható
kavicselőfordulás
hasznosítható
agyagelőfordulás

8.9. Építőipari nyersanyagok hazai előfordulásai

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Az aranybányászok a felszínre hoznak egy

aranyrögöt. Hogyan lesz az aranyércből ékszer?
2. Miben hasonló, és miben különböző a kő
szenek és a szénhidrogének keletkezése?
3. Vitassátok meg! A Brundtland-jelentés az
alábbiakban fogalmazza meg a fenntartható fejlődés fogalmát!
„A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formá
ja, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett
nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.”
Az ásványkincsvagyon nem megújuló erőforrás.
Mit kell érteni ezek után a fenntartható bányászaton? Nincs itt ellentmondás?
4. Mire használják az egyes ásványi nyersanyagokat? Készíts a füzetedbe egy rendszerező
táblázatot!

14. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
Hamarosan a lítium mozgatja a világot
A világon hónapról-hónapra egyre több, lítiumos-akkumulátorral mű
ködő elektromos autó talál gazdára. A lítium magmából keletkező ás
ványokban és (a lítiumion oldhatósága miatt) óceánokban található,
ezért gyakran nyerik ki telített sósvízből és agyagból. A kobalt szintén
fontos nyersanyag, a természetben elemi állapotban nem fordul elő,
csak vegyületeiben. A kobaltot a lítiumion-akkumulátorok elektródája
ként használják, de megnöveli a lítium-ion akkumulátorok kapacitását
is. Az előrejelzések szerint a lítium iránti kereslet ötszörösére is nőhet,
de bő egy évtized múlva kobaltból is kétszer annyit szippant majd fel a
gazdaság, mint ma. Az elektromos autók fejlesztőinek még egy problé
mát kell megoldaniuk: a lemerült akkumulátorok gyors feltöltését.

a) Melyek az elektromos autók széles körű elterjedésének hátráltató tényezői?
b) Valóban környezetkímélők az elektromos autók? Mik az előnyeik és
a hátrányaik? Érveljetek az elektromos autók használata ellen és mellett!
c) Melyek az elektromos autók elektromos energiával történő feltöltésének
jelenlegi nehézségei?
d) Nézz utána, mely nyersanyagok és milyen arányban nyerhetők ki az elhasznált lítiumion-akkumulátorok újrahasznosításával!
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9.

A kőzetek és ásványok vizsgálata

Gyakorlati óra
Nézz körül a környezetedben!

1. a) A régi épületek (templomok, múzeumok) gyakran gyönyörű kőzetekből épültek. Keress mészkövet, márványt, homokkövet vagy gránitot!
b) Vizsgáld meg a templom falait, régi temetők sírköveit!
c) Ismerd fel az építmények kőzeteit! Keress bennük egykor élt
állatok (pl. csigák) maradványait!
d) Figyeld meg, hogy milyen hatással van a település levegője
az építmények különböző kőzeteire!

9.1. Lássuk csak, hogy miből építették!
Minden idők második legnagyobb drágakő minőségű gyé
mántjára találtak Botswanában. A szabálytalan alakú drá
gakő 1111 karátos. A fantasztikus darab a világ második
legnagyobb drágakő minőségű gyémántja. A szabálytalan
alakú kő mérete 65 milliméter × 56 milliméter × 40 milli
méter. A legnagyobb drágakő minőségű, 3106 karátos
gyémántot 1905-ben találták egy dél-afrikai bányában.
A Cullinan-gyémántot feldarabolták és több drágakövet
csiszoltak belőle, a két legnagyobb darab a brit koronaék
szereket díszíti. (nol.hu)

Miből keletkezik a gyémánt? Milyen atomok alkotják?

2. Keress olyan helyeket a környezetedben, ahol jól tanulmányozhatók a kőzetek (pl. hegyvidékek kopár sziklái, völgybevágódásai)! A kőzetek keresése és gyűjtése jó időtöltés, közben
megismerheted lakóhelyed földtani képződményeit.
Szükséges eszközök: kézikönyv, ásvány- és kőzethatározó, vé
dőszemüveg, újságpapír (a kőzetminták becsomagolásához),
kalapács, nagyító, jegyzetfüzet, toll, ceruza, túracipő, erős há
tizsák.
Teendők:

a) Törd szét kalapáccsal a kőzetdarabot! Vigyázz a szemedre!
b) Számozd meg a kőzeteket, és csomagold papírba!

Vizsgáld meg a kőzeteket és az ásványokat!
A szükséges eszközök és anyagok: nagyító (esetleg sztereo
mikroszkóp), borszeszégő vagy Bunsen-égő, mázatlan por
celán (megfelel a porcelán dörzscsésze alja is), csipesz; pipetta
(szemcseppentő), kémcsövek, üvegpoharak; víz, 20%-os ecet
sav.
Vizsgálandó kőzetek: a gyűjtött kőzeteid, gránit, bazalt, ande
zit, homokkő, mészkő, lösz, bauxit, kőszénfélék (tőzeg, lignit,
barnakőszén, feketekőszén), kvarc, kalcit, zsírkő, kősó.

A magmás kőzetek vizsgálata

9.2. Magmás eredetű kőzettömbre épült kápolna
(Le Puy-en-Velay, Franciaország)
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3. a) Hasonlítsd össze a gránitot, az andezitet és a bazaltot!
Mi jellemzi a szemcseméretüket? Magyarázd meg a tapasztalt
különbségek okát!
b) Hasonlítsd össze a kőzeteket! Azonosítsd a gránit ásványait a kőzetmintán! Hasonlítsd össze a színes képpel!
b) Hasonlítsd össze a gránit szemcseméreteit az andezitével és
a bazaltéval! Megállapításaidat írd a füzetedbe!
c) Rakd ki különböző drazsészemekből a gránitot!
A lényeg, hogy a láthatónak megfelelő méretben legyenek
benne az egyes ásványoknak megfelelő golyók! Mutasd be,
miért nem tökéletes a modelled!

d) Miért különböznek egymástól a magmás kőzetekben látható összetevők?
e) Hogyan különíthetők el egymástól a mélységi magmás és
a kiömlési (vulkáni) kőzetek?

földpát

A gránit
– Színe az egyes kőzetalkotó ásványok arányától függ
– Összetétele: legfontosabb ásványa a földpát (vöröses vagy
fehér), a kvarc (szürke, zsírfényű) és a csillám (a fekete a bio
tit, az ezüstös a muszkovit)
– Jelentősebb hazai előfordulása: Velencei-hegység, Geresdidombság, Mórágyi-rög
– Felhasználása: díszítőkő

kvarc

biotit csillám

9.3. A gránit és főbb alkotói
A bazalt
– Színe: szürkésfekete, esetleg zöldes árnyalattal
– Összetétele, szerkezete: tömött, egyneműnek látszó, az
ásványok nem vagy nehezen ismerhetők fel; legfontosabb
ásványa a kvarc és az olivin (zöldes). A bazaltláva lehűlése
közben sokszögletű oszlopokba rendeződik
– Legjelentősebb hazai előfordulása: a Tapolcai-medence
bazaltsapkás tanúhegyei (Badacsony, Szent György-hegy
stb.), Ság, Somló
– Felhasználása: útépítés

Az andezit
– Színe: szürke, sötétszürke, feketés
– Összetétele: legfontosabb ásványa a kvarc, a földpát (fehér.
– Legjelentősebb hazai előfordulása: Börzsöny, Visegrádihegység, Cserhát, Mátra
– Felhasználása: útépítés

olivin

kvarc

9.4. A bazalt és főbb alkotói
biotit

földpát

4. Oldj fel 10-12 dkg timsót (a gyógyszertárban vehetsz) fél

liter vízben, és forrás nélkül melegítsd! Önts hozzá timsót mindaddig, amíg már több nem oldódik fel benne! Ez a telített oldat.
Az oldatot öntsd egy befőttes üvegbe, az oldatba pedig lógass
egy fonalat! Néhány nap múlva kristályok válnak ki a fonálra.
Tégy újra timsót az oldatba (a fonálra kivált timsót pótolni kell,
hogy újra telített legyen az oldat), majd a fonálra kivált kristály
lógasd az oldatba! Jegyezd fel, hogy egy nap múlva mit tapasztaltál!

kvarc

9.5. Az andezit és főbb alkotói
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Az üledékes anyagok vizsgálata

9.6. Homokszemek a mikroszkóp alatt

5. A homok vizsgálata
a) Mi a különbség a folyami homok és a futóhomok szemcséinek alakja között (9.6.)?
b) Mindkét mintából szórj kevés homokot milliméterpapírra,
és vizsgáld meg nagyítóval! Hasonlítsd össze:
– a szemcsék méretét;
– a szemcsék koptatottságát (alakját)!
c) Mérjétek meg a homokszemeket az internetes Webcam La
boratory alkalmazással! Használjatok különböző helyekről
származó homokszemeket! Rajzold le a látottakat a füzetedbe!
d) Miből állapítható meg, hogy szél vagy víz szállította a ho
mokszemeket?
e) Mitől függ, hogy milyen szemcseméretű a hordalék? Próbálj
meg minél több tényezőt felsorolni!
6. A homokkő vizsgálata

a) Vizsgáld meg nagyítóval a homokkövet!
b) Hogyan keletkezett?
c) A 9.9. ábrán vázolt vizsgálat alapján határozd meg, milyen kötő
anyag játszott szerepet a homokkő felépítésében!
9.7. Homok és apró kavics

!

A homokkő
– Színe: szinte bármilyen; a szín utal a keletkezés körülmé
nyeire (ha például vörös, akkor száraz területen, sivatagban
keletkezett, a vas-oxid színezte vörösre)
– Keletkezése: a homokkő a homok összecementálódásával
– Összetétele: kötőanyag lehet agyag, kalcit, dolomit, limo
nit, kvarc (ha kivonjuk a kötőanyagot, homokszemek ma
radnak vissza)
– Legjelentősebb hazai előfordulása: Balaton-felvidék, Bu
dai-hegység, Mecsek, Alföld (felszín alatt)
– Felhasználása: építkezés
homokszemcsék

9.8. Homokkő
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víz

sósav

sósav

nem esik szét

nem esik szét

nem esik szét

ha szétesik: agyag

ha szétesik: mész

limonit
vagy kvarc

ha szétesik: dolomit

9.9. A homokkő kötőanyagának vizsgálata

7. A kavics vizsgálata
a) A folyóparton sétálva gyűjthetsz kavicsokat, ám nem minden
folyóparton találhatsz változatos alakúakat és színűeket. Készíts
kavicsgyűjteményt!
b) Mi alkothatja a kavicsokat?
c) Mely erők csiszolták ilyen alakúra?
d) Kalapáccsal törj ketté egy kavicsot, és vizsgáld meg nagyítóval a törésfelületét!
e) Állapítsd meg, hogy mely kőzet alkotja a kavicsszemet!
Vajon milyen kőzetekből képződnek a különböző színű szemcsék?

Gyakorlati óra
8. A mészkő vizsgálata
a) Mi a közös a táblakrétában, a csigaházban és a mészporban?
Igazold!
b) Állapítsd meg, milyen eredetű a vizsgált mészkő!

c) Jellemezd a mészkövet! Ne feledd, csak több kőzetminta
alapján ismered meg minden tulajdonságát!
d) Cseppents ecetet a mészkőre! Mit tapasztalsz? Mi a mag ya
rázata?

9. A lösz vizsgálata

a) Cseppents ecetsavat egy darab löszre! Mit tapasztalsz? Mire
következtetsz ebből?
b) Üss szét egy löszbabát! Milyen a belseje? Mit tudsz meg ebből
a kialakulásáról? Mi tapasztja össze a löszbaba szemcséit?

10. A szénfélék vizsgálata
a) Hasonlítsd össze a tőzeget, a lignitet, a barnakőszenet és a fe-

A mészkő
– Színe: fehér, sárga, szürke, barna, vörös, fekete
– Összetétele, szerkezete: kalcit, ha élőlénymaradványok
(kagylóhéj, csigaház, korall) találhatók benne, akkor biológiai eredetű. A kőzetet ecetsav és sósav különböző he
vességű pezsgéssel oldja
– Legjelentősebb hazai előfordulása: Bakony, Vértes, Duna
zug-hegység, Mecsek, Bükk, Aggteleki-karszt
– Felhasználása: építőkő, díszítőkő, cementgyártás
A lösz
– Színe: fakósárga, szürkés
– Összetétele, szerkezete: likacsos szerkezetű, könnyen morzsolható
– Keletkezése: többnyire a szél által szállított, majd lehul
lott porból
– Jelentős hazai előfordulása: Mezőföld, Hajdúság
– Felhasználása, jelentősége: a löszön nagyon jó minőségű
talaj képződik

ketekőszenet! Vizsgáld meg a mintákat!
b) Tartalmaznak-e növényi maradványokat?
c) Milyen a színük?
d) Milyen a karcszínük?

Hogyan lehet meghatározni az ásványokat?
Az ásványok színük, sűrűségük, keménységük és formai jellem
zőik alapján ismerhetők fel.

11. A karcnyom és a por színe gyakran egészen eltér az ásvány színétől.
– A mintákat úgy vizsgálhatod, ha egy mázatlan (fényezetlen)
csempén vagy fehér papíron végighúzod.
– A keménység karcolással való vizsgálata egyike a leghasznosabb próbáknak. A skála a zsírkőtől, a legpuhább ásvány
tól a legkeményebb gyémántig tart. Minden ásvány karcolja
a nálánál puhábbat. A 10 fokozatú Mohs-skálán a legpuhább
a zsírkő, legkeményebb a gyémánt.
– A hasadási és törési felületek megfigyelése, amelyek mentén az ásványok mechanikai hatásra szétválnak.
– Fontos ismertetőjel az alak, amely lehet síklapokkal határolt,
szabályos kristályforma, de kialakulhatnak gömbölyű kristályok, (pl. hematit) vagy elágazó formák (pl. termésrész).

9.10. A löszbaba a löszben keletkező mészkiválás

9.11. Ásványok és karcszínük

Fogalmak

ásványi összetétel • karcszín • karcpróba • keménység •
mészkő • homok • homokkő • lösz • gránit • bazalt • andezit
• kvarc • kalcit • kősó

9.12. Az ásványok viszonylagos keménységének vizsgálata
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A földkéreg termékeny rétege

10. A talaj

Miből és hogyan keletkezik a talaj? A talaj szoros kapcsolatban áll
azzal a kőzettel, amelynek törmelékéből és málladékából keletkezik.
A kőzettörmelék és a málladék azonban csak akkor válik talajjá, ha
felhalmozódnak benne a szerves anyagok. Ezekhez a folyamatokhoz
időre van szükség, a talajréteg képződése akár több száz évig is
eltarthat (10.1.).
Az éghajlat elemei – főként a csapadék és a hőmérséklet –
határozzák meg a mállás sebességét, a növényzet gazdagságát,
a talaj élőlényeinek létfeltételeit, a talaj vízháztartását. Az éghajlati tényezőket az adott terület domborzata jelentősen módosíthatja. A talajképződésben nélkülözhetetlenek a málladék élőlényei.
A talaj minőségét és szerkezetét nagymértékben meghatározza,
hogy milyen talajképző kőzeten alakul ki. Azonban napjainkban
egyre inkább befolyásolja az emberi tevékenység is (a talajművelés, a műtrágyázás, az öntözés, a vízelvezetés). Mivel a természeti és társadalmi hatások a talajok fejlődésében, tulajdonságaiban jól láthatóan visszatükröződnek, ezért a talaj a környezet
egyik legösszetettebb rendszere.
1. a) Melyek a talajképződés legfontosabb feltételei? Olvasd le
a 10.1. ábráról!
b) Mely külső erők készítik elő a talaj képződését!
c) Hogyan befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék a mállás sebességét?

A talaj a földkéreg legfelső, vékony, laza
szerkezetű, termékeny rétege, amely vizet és
tápanyagokat biztosít a növények számára.

Hogyan lesz
a kőzetmálladékból talaj?
A talajképződés a felszíni kőzetek aprózódá
sával és mállásával kezdődik. A keletkezett
kőzetmálladék fontos agyagásványokat
tartalmaz. Ez a folyamat az alacsonyabb
rendű élőlények (baktériumok, gombák)
megtelepedésével, majd elpusztulásával
folytatódik. Az elpusztult élőlényekből,
főként a növények lebomlásából képződik
a talaj minősége szempontjából meghatározó
jelentőségű, sötét színű szerves óriásmolekulákból álló humusz.
3. Tegyél száraz talajrögöt vízzel félig telt
befőttesüvegbe! Mit tapasztalsz?

éghajlati elemek
bioszféra
szerves anyagok

kőzetburok

vízburok
humusz
alapkőzet

fizikai,
kémiai átalakulás

kőzettörmelék és málladék

kémiai,
biológiai
átalakulás
talaj

élőlények
pórusok (levegő)

idő

kőzetdarabok

10.1. A talajképződés folyamata

talajnedvesség

2. a) Csoportosítsd a talajalkotókat többféle szempont szerint (10.2.)!

b) Miért mozog a víz felfelé a talajban? Válaszolj a munkafüzet vizsgálata
alapján (47. oldal 3. feladat)!
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szerves
törmelék
víz
(talajoldat)

10.2. A talaj alkotói

A talajban megtelepedő, egyre fejlettebb
testfelépítésű növények és a talajlakó állatok
csak tovább fokozzák a humuszképződést.
Emellett a talajlakó állatok (pl. földigiliszta)
össze is keverik a talajt, illetve járataikkal
lazítják a szerkezetét is.
A humusz fontos szerepet játszik a talaj
vízgazdálkodási tulajdonságainak alak ításán túl a növények tápanyagellátásában is.
„Tápanyagraktárként” tárolja felületén
a növények számára szükséges tápanyagokat.
A humuszképződést a másik fontos
talajképző folyamat, a kilúgozás követi.
Ekkor a mélybe szivárgó csapadék a jól
oldódó talajsókat mélyebb rétegekbe szállítja. Az erős kilúgozás a talaj termékenységét csökkenti, hiszen így a tápanyagok
egy része is a mélybe mosódik. A kilúgozás
csak azokon a területeken játszik szerepet
a talajképződésben, ahol az éves csapadék
mennyisége több, mint amennyi elpárolog. A kilúgozással ellentétes folyamat
az oldott anyagok kiválása, feldúsulása
a talaj valamelyik szintjében ez a felhalmo
zódás (10.3.).
A talaj színéből és szerkezetéből már
következtethetünk a talaj minőségére,
mert a humusz mennyisége befolyásolja
a talaj színét; a humuszban gazdag talajok
általában sötét színűek. Minél több humuszt
tartalmaz a talaj, annál több talajnedvességet
képes elraktározni. A talajszemcsék közötti
talajlevegő pedig biztosítja a gyökerek számára a szükséges oxigént. A málladékból
képződött szilárd talajszemcsékre tapadó
vízhártya a talajnedvesség. A szemcsék
közötti pórusokat (hézagokat) talajoldat
vagy talajlevegő tölti ki (10.2.).
A talajlevegő a pórusokon keresztül
kapcsolatban áll a légköri levegővel, de
a talajban lakó élőlények légzése és a szerves
anyagok bomlása miatt több szén-dioxidot és nitrogénvegyületet tartalmaz, mint
a légköri levegő.
A talajképződés folyamatai során különböző vastagságú, színű, összetételű rétegek,
úgynevezett talajszintek különülnek el
(10.3., 10.4.).

A-szint – kilúgozási szint

(cm)
0

A-szint

10

átmenet
az A- és B-szint
között

20

B-szint

30

B-szint – felhalmozódási szint

40

A felszíni rétegekből kilúgozódó szervetlen és szerves anyagok felhalmo
zódása.
Kevesebb talajlakó élőlény, kis hu
musztartalom.

50
60

átmenet
a B- és C-szint
között
C-szint

Humuszban és különféle élőlények
ben leggazdagabb réteg. A csapadék
mélyebbre mossa a vízben oldódó
szerves és szervetlen vegyületeket.
A humusz vízben nem vagy csak na
gyon gyengén oldódik, ezért nem
mosódik mélyebbre.

70
80

C-szint – a talajképző alapkőzet tör
melékéből és málladékából áll.

10.3. A talajszintek

4. Miből áll a talaj?
5. Azonosítsd

a képen látható talaj
szinteket a szöveg
elolvasása és a 10.3.
ábra értelmezése
után!

10.4. Talajszelvény
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Mi a különbség talajok között?
A talajok kialakulásában meghatározó az éghajlat,
ugyanis befolyásolja a talajképződés szempontjából
alapvetően fontos tényezőket, például az aprózódás
és a mállás erősségét, a csapadék mennyiségét, illetve
a növénytakarót. De egyéb helyi tényezők (pl. domborzat, talajképző kőzet) is befolyásolják a talaj jellegét,
minőségét. Így különböző talajtípusok alakulnak ki.
Az éghajlathoz és a növénytakaróhoz igazodó,
övezetes elrendeződésű talajokat zonális talajoknak
nevezzük. Valójában igaz az a megállapítás, hogy a talaj
a természetföldrajzi övezetesség tükre. Zonális talajtípus
a mérsékelt övezetben például a mezőségi talaj, vagy
a barna erdőtalaj, melyek hazánkban is a legelterjedtebb
talajtípusok közé tartoznak.

A talajok egy jelentős csoportjának képződésében helyi
tényezők szerepe a meghatározó. Ahol állandóan ma
gas a talajvíz, sőt a felszínt az év egy részében víz borítja,
láptalajok alakultak ki. A folyók árterében feketés színű,
humuszban viszonylag gazdag, kötött réti talajok, vagy
világosabb öntéstalajok jönnek létre. A szikes talajok

6. Gyűjts a lakóhelyed különböző helyeiről talajmintákat!
A talaj színe sokat elárul a benne lejátszódó folyamatokról,
kémiai összetételéről. Következtess a talaj színe alapján a
kémiai összetételére!
• sötét, fekete: magas szervesanyag-tartalom
• vörös: vas jelenléte, a talaj jól szellőzött
• fehér: meszes kiválások, vagy egyéb sókiválás
• zöldes-, kékesszürke: rosszul szellőzött, levegőtlen
7. Miért fokozza a talajeróziót az erdőirtás (10.5.)?

szárazabb éghajlaton, olyan helyeken alakulnak ki, ahol
nagy a párolgás. Az elpárolgó talajvíz a mélyből a felszín
közelébe vagy a felszínre hozza a talajvízben oldott nát
rium-, magnézium- és kalciumsókat, és ott kicsapódnak.

Veszélyben a talaj!
A Föld élelmiszerrel való ellátásában alapvető szerepet játszó vékony talajréteget sajnos egyre több folyamat veszélyezteti. A talaj pusztulását számos tényező
előidézheti. Lejtős területeken a nem megfelelő talajhasználat következtében a csapadékvíz okozhat talajeróziót.
A szél a nagy kiterjedésű, száraz, növényborítás-mentes
talajfelszíneket pusztíthatja, de napjainkban egyre döntőbb az emberi tevékenység, ami felgyorsítja és felerősíti
a természetes folyamatokat is.
A talajt a szennyeződés is veszélyezteti. A szennyezés
lehet közvetlen, például helytelen hulladéktárolás, szen�nyező anyagok elásása, nem megfelelő műtrágya-felhasználás. Sok esetben találkozunk a szennyezés közvetett
módjával is, például a vizekből beszivárgó szennyeződés,
a levegőből történő leülepedés (savas esők, nehézfémek).
9. Végezd el a 10.6. képen bemutatott vizsgálatot, és
válaszolj a kérdésekre!
Hosszában vágj ketté három műanyag palackot! Az egyik
palackba egy darab gyeptéglát (nagyobb fűcsomót talajjal),
a másikba avarral fedett talajt, a harmadikba fedetlen talajt
rakj! Mindhárom palack nyílására erősíts kis edényt a 10.6.
ábrán látható módon! Mindegyik talajfelszínre önts fél liter
vizet!
a) Mit tapasztalsz?
b) Magyarázd meg a jelenséget!

8. Nézz utána, még milyen módszerekkel lehet megfékezni a már megindult eróziót!

10.5. Az erdőirtás következménye: hordalék a folyóban
(Madagaszkár)
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10.6. A talajerózió vizsgálata

A talaj
10. a) Figyelmesen tanulmányozd a 10.7., 10.8. és 10.9.képeket! Magyarázd meg a jelenségeket és azok okát!
b) Mondj példát talajerózióra és a lehetséges megelőzésére vagy mértékének mérséklésére!

10.7. A lezúduló csapadék lemossa a talaj termékeny rétegét

10.9. A talajerózió megelőzhető, ha a lejtő irányára merőleges sorban vetik a növényeket

11. Az alábbi kép Szenegálban készült. Keresd meg a térképen!
Magyarázd el a képen felismerhető folyamatot, annak okait és következményeit! Erről már tanultál általános iskolában.

10.8. Fát gyűjtenek az emberek Szenegálban

10.10. Sókiválás a talaj felszínén

12. Mi a szikesedés? Mutasd be a folyamatot a szemelvény és a 10.10. ábra segítségével!
A növények a műtrágyák hatóanyagainak csak kisebb részét tudják hasznosítani, a többi a talajban marad. A csapadékvíz
a műtrágya talajban maradt, és a talajszemcsékhez kötődő különböző (pl. foszfor) vegyületeit a patakokba szállítja,
amely a felszíni vizekbe kerül. A műtrágyák nitrogéntartalmának egy része a mélybe mosódik, így az a felszín alatti és
felszíni vizeket szennyezi. A talajokban a növényekre kiszórt növényvédő szerek hatóanyagai is felhalmozódhatnak. A sók
talajban való felhalmozódása a szikesedés. Természetes folyamat is lehet, de emberi hatásra (helytelen öntözés, folyó
szabályozás stb.) is kialakulhat.

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

talaj • humusz • kilúgozás • felhalmozódás •
A-szint • kilúgozási szint • B-szint • felhalmozódási szint • C-szint • alapkőzet • zonális talaj
• talajpusztulás • talajszennyeződés

1.
2.
3.
4.

Melyek a talaj képződésének főbb szakaszai?
Mely tényezők határozzák meg a talajképződés folyamatát?
Melyek a jó minőségű talaj lényeges tulajdonságai?
Mely emberi tevékenységek veszélyeztetik talajainkat? Mi lehet
ennek hosszú távú hatása?
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Mi van a Föld naplójában?

11–12.

Föld története

Hogyan nyomozható a Föld
őstörténete?

1. Milyen ismeretre van ahhoz szükség,
hogy meghatározhassuk az ősmaradványok alapján az
ősmaradványt tartalmazó kőzet viszonylagos korát (11.1.)?

A geológusok a kőzetek és az ősmaradványok vizsgálata alapján a Föld történetét
különböző hosszúságú szakaszokra osztották. A legnagyobb időegység a főidő (eon).
A főidők tovább tagolhatók kisebb időegységekre: ősidőre, előidőre, óidőre, középidőre
és újidőre. Az időkön belül időszakokat,
azokon belül korokat, azok részeként pedig
korszakokat különböztetünk meg.
A Föld múltjának kutatásában változatos módszerek lehetnek a segítségünkre.
A viszonylagos (relatív) kormeghatáro
zással megadható a kőzetek egymáshoz
viszonyított kora anélkül, hogy a kőzet
valódi (számokkal kifejezett) korát ismer-

2. Hogyan változik

a kőzetek kora felülről
lefelé haladva zavartalan kőzetképződés
esetén?

nénk. Ezzel a módszerrel csak az dönthető
el, hogy melyik kőzet keletkezett korábban,
illetve később. Alkalmazásának feltétele,
hogy ismerjük hogyan települnek egymásra
az ősmaradványok (fosszíliák) és a kőzetrétegek.

11.1. Ősmaradványok

Földünk történetét négy eonra (főidőre) tagoljuk. A hadaikum, az archaikum és a proterozoikum eonokat együttesen
prekambriumnak is nevezik, amely a szilárd vázú élőlények megjelenéséig tartott. A fanerozoikum óidőre (paleozoikum),
középidőre (mezozoikum) és újidőre (kainozoikum) osztható. Honnan származhatnak a szakkifejezések?

3. Állapítsd meg a 11.2. ábra alapján, hogy milyen hosszú a prekambrium és a fanerozoikum időtartama!
a) Melyik szakasz eseményeiről tudunk a legtöbbet?
b) Nézz utána az ábrán látható képződményeknek! Mutasd be a jelentőségüket a Föld történetében!
c) Indokold meg, hogy milyen fontos esemény jelöli ki egy-egy szakasz határát!
d) Állapítsd meg a https://goo.gl/CLs9R2 oldal segítségével, hogy melyek voltak a nagy időegységek jellemzői!
a Föld
keletkezése

emberek

sejtmagvas
sejtek
Jack Hills cirkon

4,6

4
hadaikum

későbbi meteoritbecsapódások
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2,5

2

archaikum

1,5

1

első életnyomok

a Hold
keletkezése
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fanerozoikum

a légköri oxigénszint
emelkedése
baktérium fosszília

a legősibb kéregdarab

11.2. A földtörténet legnagyobb időegységei

0 milliárd év

proterozoikum
prekambrium

a földkéreg
megszilárdulása

0,5

keményvázas
állatok

dinoszauruszok

Mit tudunk az első
négymilliárd évről?
A Föld csillagkora a földkéreg megszilárdu
lásával véget ért. Az ősidőben fokozatosan
csökkent a hőmérséklet. A lehűléssel keletkezett legelső kőzetburok az egész égitestet
beborította. A heves meteoritbecsapódás és
vulkáni működés gázaiból alakult ki bolygónk ősi légköre, amely főként szén-dioxidból, ammóniából, valamint vízgőzből állt,
oxigént még nem tartalmazott.
Amikor a felszíni hőmérséklet 100 °C alá
csökkent, a vulkáni eredetű vízgőz heves
záporok, zivatarok kíséretében folyamatosan
kicsapódott, ezzel kialakult az ősóceán.
Az ősóceán sekély, meleg vizében, 3,5–3,8
milliárd évvel ezelőtt jelentek meg az első
élőlények, a baktériumok. A kékbaktériumok fotoszintézissel oxigént termeltek,
azonban a keletkezett oxigénnek még csak
töredéke jutott a levegőbe.
A földfelszín maihoz hasonló felszínformálódása az oxigéntartalmú légkör
kialakulása után kezdődött. Az ősidő elején
megkezdődött a földkéreg feldarabolódása
a lemezmozgásokkal a belső erők hatására.
2,5–3 milliárd éve több hegységképződés
is lezajlott. A hegységek az akkori lemezek
pereméhez forrtak. Az ősi kéreg és a hegységek alkotják ma a kontinensek magját, az
ősmasszívumokat (102–103. oldal).

4. Mennyi idő telt
el a kőzet keletkezése
óta, ha az izotóp aránya már csak 25%, és
a radioaktív elem felezési ideje 10 000 év?
Állapítsd meg a 11.3.
ábra alapján!

(%)
100

Megmaradt izotópok mennyisége

A kőzetek tényleges (abszolút) korának
és ezen keresztül a földtörténeti események
időpontjának meghatározására például
a radiometrikus kormeghatározást hasz
nálhatjuk (11.3.). Ez a módszer a radioaktív
elemek bomlásán alapul. Ismert, hogy a kőzetek radioaktív elemei meghatározott idő
(a felezési idő) alatt tovább már nem bomló
elemekké alakulnak. A radioaktív anyag
és bomlástermékének mennyiségi aránya
alapján meghatározható a kőzet keletkezési ideje. A paleomágneses vizsgálatok is
nagy segítséget jelentenek az ősi történések
feldolgozásában.
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5. Nézz utána, mi
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a paleomágneses
vizsgálat alapja!

11.3. A radioaktív elemek bomlásának vizsgálatára épülő abszolút kormeghatározás alapja

6. a) Miért érte el több meteorit a felszínt az ősidőben, mint nap
jainkban?
b) Hogyan formálták a becsapódó meteoritok a Föld felszínét?

elgázosodás
10 000 °C
300
250
100

10–15 km
gázok
kráter

nyomáshullámok

11.4. Az óriásmeteoritok hatalmas sebeket ütöttek a felszínen

7. Az előidő végén keletkezett gleccserhordalékból, a morénából
következtethetünk egy 700 millió évvel ezelőtti jégkorszakra.
(A fagyott bolygónak ezt az állapotát „hógolyó Földnek” is nevezik.)
Miért alakulhatott ki a „hógolyó Föld”? Mi okozhatta a fagyott bolygó
folyamatos felmelegedését? Vitassátok meg!

Egyenlítő

11.5. A kontinensek elhelyezkedése az előidő végén
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Mi történt az óidőtől napjainkig?
Az óidőben
Az előidő és az óidő határán élet még csak a tengerek
ben volt, az első ősmaradványok is innen származnak.
A szárazföldeket még nem vehették birtokba az élőlények, mert erős volt a Napból érkező káros sugárzás. Az
élőlények csak a kambrium végén kezdték meghódítani
a szárazföldet, amikor az oxigénből (O2) kialakult és
sűrűsödni kezdett a káros sugarakat kiszűrő ózon (O3).
Az óidő elején a mai Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, Arábia, India és az Antarktisz ősei egyetlen nagy
ősföldbe, a Gondvanába tömörültek.
Az óidőben két jelentős hegységképződés történt.
Az óidő elején (szilur-devon időszakban) játszódott
le a kaledóniai hegységképződés, ami összekapcsolta
Ős-Európát és Ős-Észak-Amerikát.

8. a) Jellemezd a 11.6. kép alapján az óidei táj arculatát!
b) Mely élőlények hódították meg szárazföldeket, mely
állatok voltak a vizek urai?

Kaledóniai-hegységrendszer: Skandináv-hegység, Skó
cia hegységei, Kelet-Grönland hegyei, Appalache-hegység
északi része

Az óidő második felében (karbon időszakban) lejátszódott variszkuszi hegységképződés előbb a már egyesült Ős-Európa–Ős-Észak-Amerikát kapcsolta össze
a Gondvanával, majd ezt a területet az Urál mentén Ázsia
ősével. Így jött létre a hatalmas kontinens, a Pangea (11.8.).
Variszkuszi-hegységrendszer: Dél-Anglia, Francia-középhegység, Német-középhegység, Cseh-medence perem

hegységei, Lengyel-középhegység, Rodope, Urál, NagyVízválasztó-hegység, Appalache déli része

Az óidőben jelentek meg az első szárazföldi növények
és az első szárazföldi gerincesek. Az óidő végét a tengeri
gerinctelen állatok számos fajának kihalása jelzi.
10. a) Hogyan és miből keletkeznek a szénfélék?
b) Mik a feltételei a vastag kőszéntelepek kialakulásának?
c) Következtess a 11.6. kép alapján a karbonidőszak éghajlatára
és élővilágára!
d) Magyarázd meg a 11.7. térképen látható kapcsolatot
a hegységrendszer és a kőszéntelepek elhelyezkedésében!

Variszkuszihegységrendszer

jelentős
kőszéntelepek

11.7. A karbon időszaki kőszéntelepek és a Variszkuszihegységrendszer

11.6. Élet az óidő első felében

9. a) Állapítsd meg a 11.8. ábra és az atlasz segítségével, hogy ma hol találjuk az óidőben képződött hegységek
maradványait! Nevezz meg néhányat!
b) Mutasd be a 11.8. ábra alapján, hogyan helyezkedtek el
az óidőben a kontinensek a Földön!
c) Hány kontinens és hány óceán volt? Nevezd meg ezeket!
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11.8. A kontinensek elhelyezkedése az óidő végén

Földtörténet
A középidőben
A középidőt három eltérő jellegű időszakra osztjuk. Az első időszakában, a triászban a tengerekben
nagy mennyiségű mészüledék képződött. A Pangeán
a lemeztektonikai mozgások miatt már óceáni hasadékvölgyek nyíltak (pl. a Tethys óceánban), s az ezt követő
jura időszakban felnyílt az Atlanti-óceán medencéje,
megkezdődött a Pangea feldarabolódása. A szárazföldeket
a különböző méretűre növő dinoszauruszok népesítették
be. Uralkodásuk még a középidő utolsó időszakában,
a krétában is tartott, csak a végén haltak ki sok más élőlénycsoporttal együtt. A krétában felgyorsult a Pangea
11. Hogyan változott az óidő végétől napjainkig a kontinen-

sek helyzete (11.9.)?

12. Állapítsd meg a http://goo.gl/7xri3J oldal segítségével, hogy miként változott a kontinensek
helyzete az utóbbi 240 millió évben!
Triászban
Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

darabolódása. Ahol a kőzetlemezek találkoztak egymással,
ott megkezdődött az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegység
rendszer kialakulása (11.9.). A krétában már a zárvatermők
alkották a növényvilág legnagyobb részét.
Pacifikus-hegységrendszer: Kamcsatka, Kuril-szigetek,
a japán szigetek hegységei, Kordillerák, Andok
Eurázsiai-hegységrendszer: Atlasz, Pireneusok, Alpok,
Appenninek, Kárpátok, Dinári- és Balkán-hegyvidék, Kau
kázus, Kis-Ázsia és az Iráni-medence peremhegységei,
Himalája

13. a) Mit ábrázolnak a 11.10. ábra képei?

b) Hol találhatók a Föld leggazdagabb dinoszaurusz-lelőhelyei? Nézd meg a leletgyűjteményt
(https://paleobiodb.org/navigator)!
c) Gyűjts össze elméleteket a dinoszauruszok tömeges
kihalásáról!
d) Mire utal a Jurrasic Park című film címe?
e) Miért hibás a karikatúra földtörténeti szempontból?

L a u r á z s i a
Egyenlítő
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Jurában
Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.
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Krétában
Kaledóniai-hgr.
Variszkuszi-hgr.

11.10. A dinoszauruszok kora

Egyenlítő

Eurázsiai-hgr.
Pacifikus-hgr.

11.9. A kontinensek helyzetének változása
a középidőben
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Az újidőben
Az újidő elején, a harmadidőszakban folytatódtak
a korábbi lemezmozgások. A Pacifikus-hegységrendszer további tagjai emelkedtek ki. Észak-Amerika kü
lönvált Eurázsiától, megkezdődött Ausztrália és az
Antarktisz szétsodródása is. Az Eurázsiai-hegység
rendszer is gyarapodott, és a két kontinentális kőzetlemez ütközésével bezáródott a Tethys. A harmadidő
szak második felében az Indiai-lemez is összeütközött Eurázsiával, és közöttük lassan kiemelkedett
a Himalája. Az időszak végén pedig a közép-amerikai
földhíd öszszekapcsolta Észak-Amerikát Dél-Amerikával. A harmadidőszaki szénülési folyamatnak
köszönhetők a ma legjelentősebb barnakőszéntelepek.
Ugyanebben az időszakban képződött a kőolaj- és
földgázkincs túlnyomó része is.
Az újidő második, rövidebb időszakában, a 2,6 millió
évvel ezelőtt kezdődött negyedidőszak elején a kontinensek elhelyezkedése már egyre jobban hasonlított

ÉszakAmerika
Egyenlítő

Európa

a maihoz (11.1.). A negyedidőszak pleisztocén korában
a legfontosabb eseménysor az eljegesedések és a jég
nélküli időszakok váltakozása volt. Ezek sok helyen
teljesen átformálták a szárazföldek arculatát.
A jégkorszakokban (glaciális) a jégtakaró nagy men�nyiségű vizet tartott fogva, ezért akár 130 m-rel is csökkent a világtenger szintje, megváltozott a folyók vízszállítása is.
A jégkorszakközökben (interglaciális) viszont emelkedett a tengerszint, ugyanakkor megemelkedtek a jégtömegtől megszabadult területek is.
A pleisztocén végén az utolsó, igen erős lehűléssel járó
eljegesedés mintegy 18 000 éve ért véget, majd néhány
ezer év múlva a nagy kiterjedésű jégtakaró Európában már csak Skandináviát borította. A hozzávetőleg
11 000 éve tartó földtörténeti jelenkor (holocén) éghajlat-ingadozásai kisebb mértékűek, mint azt megelőzően
voltak. 8200 éve újra erős lehűlés éreztette hatását,
majd a 14. században kezdődött és kb. 500 évig tartott
kisjégkorszak hidege is drámai változásokkal járt.
16. Hasonlítsd össze, hogy milyen lehetett a táj képe az
Alföldön, a Finn-tóvidéken, a Lengyel-középhegységben és
az Appeninekben az utolsó eljegesedés idején (11.12.)!

Ázsia

Afrika
DélAmerika

jég

Ausztrália

tundra
sztyepp
erdő

Antarktisz

11.11. A kontinensek elhelyezkedése napjainkban

14. a) Mik a vastag jégtakaró kialakulásának feltételei?
b) Milyen éghajlati feltételek szükségesek ahhoz, hogy
évről évre felhalmozódjon a hó?
c) Mi a magyarázata annak, hogy az eljegesedés kialakulásához elsősorban nem zord, hideg telek, hanem hűvös
nyarak sorozata szükséges?
Az évről évre felhalmozódó hó összepréselődésével,
újrafagyásával alakultak ki a negyedidőszaki hatal
mas jégtakarók. Az eljegesedés Észak-Amerika és Eu
rázsia (főként Európa) óriási területeit borította be,
de kialakult a déli félgömb magashegységeiben is. A
jégtakaró többször is előrenyomult (jégkorszakok),
majd a felmelegedés miatt ismét visszahúzódott (jégkorszakközök). A jég előrenyomulása miatt teljesen
átrendeződtek az éghajlati és növényzeti területek
(a Kárpát-medencében például időlegesen az Alföldön
sztyepp, a hegységekben tundra éghajlat uralkodott, a
Szaharában viszont jóval nedvesebb volt az éghajlat).

15. Milyen hatással voltak a jégkorszakok és a felmelege-

dések a világtenger szintjére? Segít a 11.1. táblázat is.
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11.12. Az utolsó eljegesedés Európában

17. Mi az oka annak, hogy Észak-Amerikában a jég
egészen az északi szélesség 40°-ig hatolt előre? Válaszolj az
atlasz domborzati térképe alapján!
18. a) Vajon hogyan befolyásolhatta a középkor végi és
újkori európai életet a kisjégkorszak?
b) Melyek a kisjégkorszak vége, a 19. század második fele
óta tartó felmelegedés leglátványosabb földi jelei?
19. Több tudós javaslata szerint be kell vezetni egy új
földtörténeti kort, amelyet antropocénnek neveznének el.
Mire utal az elnevezés? Miért lenne szükség a bevezetésére?

Földtörténet
KEZDETE
(MILLIÓ ÉV)

IDŐ

0,01

negyedidőszak

2
5,5
25

IDŐSZAK

harmadidőszak

KÖZÉPIDŐ

AZ ÁLLATCSOPORTOK
URALKODÁSÁNAK
IDEJE

fák újideje,
zárvatermők

emlősök
ideje

fák középideje,
nyitvatermők

hüllők ideje

negyedidőszaki
hegységképződések

miocén
oligocén
alpi

jura

252

triász

300

perm

360

karbon

445

pleisztocén

A NÖVÉNYCSOPORTOK
URALKODÁSÁNAK
IDEJE

kréta

145

400

holocén

eocén

66

200

KOR

SZÁRAZFÖLDEK
ÉS TENGEREK
ARÁNYA

pliocén

ÚJIDŐ

37

ELJEGESEDÉSI
SZAKASZOK

HEGYSÉGKÉPZŐDÉSI
SZAKASZOK

FÖLDTÖRTÉNETI BEOSZTÁS

ÓIDŐ

540

kambrium

4600

ŐSIDŐ

kaledóniai

fátlanság ideje,
moszatok

halak, kétéltűek
ideje

szilur
ordovicium

ELŐIDŐ

fák óideje,
harasztok

devon

480

2500

variszkuszi

ős- és előidei
hegységképződések

növények
nélküli idő

gerinctelenek
ideje
állatok
nélküli idő

11.1. táblázat. A földtörténet eseményeinek összefoglalása

20. Egy híres természettudományi múzeum gazdag

gyűjteményéből válogatott ősmaradványok tanulmányozásával ismételd át az eddig tanultakat!
a) Tudod-e, hogyan keletkezik egy élőlényről (pl. falevélről) lenyomat?
b) Készíts lenyomatot! Tervezd meg a lenyomatkészítés
lépéseit!

21. Ha lehetőséged van, gyűjts ősmaradványokat egy,

már nem művelt kőbányában! Szükséged lesz kalapácsra,
ecsetre, kisebb csavarhúzóra, jegyzetfüzetre, tájolóra, nagyítóra és újságpapírra. A kalapálás előtt vizsgáld meg
a kőzetet, nézd meg a természetes repedéseket! A kalapá
láskor használj védőszemüveget! Úgy ütögesd a kőzetdara
bot, hogy a természetes repedés mentén törjön el! A minta
darabokat csomagold külön-külön újságpapírba! Otthon
folytathatod a munkát! Készíts jegyzetet a munkádról!

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

relatív kormeghatározás • abszolút kor
meghatározás • hadaikum • archaikum •
proterozoikum • fanerozoikum • óidő • középidő • újidő • harmadidőszak • negyedidőszak • jégkor (pleisztocén) • holocén •
ősmasszívum • ózonréteg • Gondvána • Ka
ledóniai-hegységrendszer • Pangea • Panthalassza • Variszkuszi-hegységrendszer •
Pacifikus-hegységrendszer • Eurázsiai-hegységrendszer • eljegesedés

1. Milyen következményekkel járt a negyedidőszaki eljegesedés a Kárpátok magasabb térségében? Hol találunk ma is jégmezőket a mérsékelt
övezetben?
2. Készíts földtörténeti órát! Magát a számlapot az év napjaiként oszd be
és a teljes kör legyen a Föld össz-kora! (Ha a Föld történetét egy naptári év
vel hasonlítjuk össze, az előidő vége például november 13-ra, az óidő vége
december 13-ra, a középidő vége december 26-ra esik! Az újidő 65 millió
évének tehát 5 nap felelne meg.)
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Fejlődnek-e a kontinensek?

13. Földünk nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti
egységek:
– Ősmasszívumok
– Gyűrthegységek
– Vulkáni képződ
mények
– Kontinentális
medencék
– Óceáni meden
cék
– Mélytengeri
árkok
– Óceánközépi
hátságok

1. Nevezd meg

a belső és a külső
erőket!

2. Alkossatok hét
csoportot! Minden
csoport válasszon egy
nagyszerkezeti egysé
get! Jellemezzétek az
eddig tanultak, a tankönyvi szöveg és a
13.1. ábra tanulmányo
zása alapján!

Hogyan fejlődnek
a kontinensek?
A kontinensek hosszú ideig tartó fejlődés
során alakultak ki, és különböző korú nagy
szerkezeti egységekből épülnek fel (13.1.).
A földrészek (kontinensek) általában
tengerrel vagy óceánnal körülhatárolt, nagy
kiterjedésű szárazulatok. Földtani felépítésük alapján azokat a szárazulatokat nevezzük földrészeknek, amelyeknek önálló ősi
kéregrészük, ősmasszívumuk van. Az ősi
kéregdarabokhoz az egyes hegységképződéAz ősmasszívumok a Föld legősibb kéregda
rabjaiból és a hozzájuk forrt előidei hegységek
lepusztult maradványaiból állnak.
– Törésvonalak mentén feldarabolódtak, le
süllyedtek vagy kiemelkedtek.
– A fedett ősmasszívumot elöntötte a tenger,
a vízből üledékek (pl. homok, agyag, mész)
fedték be, ezekből üledékes kőzetek (pl. ho
mokkő, agyag, mészkő) keletkeztek. A nagy
vastagságban üledékes kőzetrétegekkel fe
dett ősmasszívum a táblás vidék (pl. Szaha
ra, Arab-tábla). Üledékes takarójuk jelentős
mennyiségű kőszenet, kőolajat, földgázt és
sóféléket tartalmazhat.
– A fedetlen ősmasszívumot nem öntötte el
tenger, vagy az üledéktakaró lepusztult.
– Felszínük változatos (hullámos síkság, hegység).
A vulkánok távolodó, közeledő lemezszegé
lyek mentén és forrópontok területén alakul
nak ki.
Hawaii-szigetek

sek során újabb és újabb hegységek forrtak.
Mivel a hegységek az évmilliók alatt a külső
erők által le is pusztultak, így ma már sok
esetben ezek alig látható kiemelkedésekként
jelennek csak meg.
A belső és a külső erők folyamatosan
formálják, alakítják a kontinensek formavi
lágát. A hegységek, a síkságok és az ősmaszszívumok domborzata folyamatosan átalakul. A földrészek szerkezetileg nem a mai
tengerpartoknál végződnek. Hozzájuk tartoznak a 200 méternél sekélyebb tengerrel
borított kontinentális talapzatok (selfek) is.
A Kanadai-ősföld egy részlete

Az óceáni medencékben
óriási mennyiség üledék
halmozódik fel.
ősmasszívumok
gyűrthegységek
vulkáni
képződmények
üledéktakarók
óceáni medencék
mélytengeri árkok
óceánközépi
hátságok

13.1. Földünk nagyszerkezeti egységei
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Táblásvidék (Afrika, Serengeti Nemzeti Park)

Appalache (USA)

Feltöltött síkság (Kanada, Alberta)

A Berni-Alpok (Svájc)

A kontinentális medencék területén sok üledék rakódik le.
– A jelenleg is képződő üledéktakarók a mai kontinentális medencék
ben (pl. Amazonas-medence, Nyugat-szibériai-alföld, Holland-mélyföld)
képződnek.

A gyűrthegységek változatos szerkezetűek.
– Kaledóniai-, és Variszkuszi-hegységrend
szer (óidő),
– Eurázsiai-, és Pacifikus-hegységrendszer
(középidő, újidő).

A mélytengeri árkok közeledő lemez
peremeknél képződnek.

Az óceáni hátságok, hasadékvölgyek
távolodó lemezperemeknél alakulnak ki.
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3. a) Hogyan gyarapodott a kontinensek területe?
Vastagságuk is változott az idők folyamán? Indokold!
b) Keress selfeket Európa domborzati térképén!
c) Mikor és hogyan képződtek az ősmasszívumok?
d) Nevezd meg az ősmasszívumokat!
e) Keresd meg az ősmasszívumokat a Föld domborzata
térképén!
4. a) Hogyan keletkezhettek a fedetlen ősmasszívumok?
b) Keletkezésük szerint milyen típusú ásványkincsekben
gazdagok a fedett ősmasszívumok?
c) Keletkezésük szerint milyen típusú ásványkincsek bányászhatók a fedetlen ősmasszívumok területén?
d) Mi lehet az oka annak, hogy nem borítja mindenhol
üledéktakaró az ősi kéregdarabokat?

7. Olvasd el az alábbi szemelvényt, és rajzold be a cso
mópontokat a munkafüzet térképére (52/3. feladat)!
A nyugat-keleti futású Eurázsiai-hegységrendszer jellegze
tessége, hogy láncszerűen húzódó vonulatai ún. csomópontokban egyesülnek, majd újra eltávolodnak egymástól.
Ilyen csomópont az Örmény-magasföld és a Pamír, hasonló
csomópontokat az Andokban is találsz. A láncszerű hegy
vonulatok úgy kapcsolódnak egymáshoz helyenként, mint
a láncszemek.

csomópont

5. a) Mely földtörténeti időben alakultak ki a jelenlegi
nagy hegységrendszerek? Miért akkor?
b) Nevezd meg a tagjaikat!
6. Hasonlítsd össze a hegységrendszereket kialakulásuk, idejük és szerkezetük alapján!

13.4. Csomópontok Ázsiában

13.2. A Himalája a Föld legmagasabb hegysége
(Nyugat-Tibet, India)

8. a) Melyik időben létezett a Pangea? Hogyan és mely
kéregdarabokból keletkezett?
b) Mikor alakult ki a kontinensek mai elrendeződése?
c) Elemezd a 13.5. ábrát! Mutasd be, hogyan fejlődött
tovább a Pangea területe!
PANGEA
Laurázsia
ÉszakAmerika

Eurázsia

Gondvana
India

Afrika,
Dél-Amerika

DélAmerika

Antarktisz
Afrika

13.3. A Kordillerák
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13.5. A Pangea utódai

Antarktisz,
Ausztrália

Ausztrália

Földünk nagyszerkezeti egységei
9. a) Keress az atlaszodban a mélyföldre, alföldre
és fennsíkra 2-3 példát! Írd és rajzold a munkafüzet térképére!
b) Milyen ásványkincseket rejthet a síkságok mélye? Gondolj a kialakulásuk módjára!
c) Hogyan vettek részt a belső és a külső erők a síkságok
kialakításában?
d) Keresd meg a következő szövegben említett síkságokat,
a térképen! Adj magyarázatot a kialakulásukra!
A síkság vízszintes vagy közelítőleg vízszintes felszínű
terület, amelynek a lejtése nem nagyobb, mint 6‰
(60 cm/100 m). Általában egy km2-nyi területen a magas
ságkülönbség 10–50 m, de a tökéletes síkságok felszíne
majdnem asztalsimaságú, a szintkülönbség mindössze
10–30 m.
A síkságokat a keletkezésük és tengerszint fölötti magasságuk alapján csoportosíthatjuk. A síkságok keletke
zésük szerint lehetnek feltöltött és lepusztult síkságok.
A feltöltött síkság az Alföld, az Amazonas-medence, a Mis
sissippi-, a Hindusztáni-, a Kínai-, a Germán-, a Lengyel-,
a Román-alföld, a Pó-síkság, Mezopotámia. Lepusztulás
sal keletkezett síkság például a Balti- és a Kanadai-ős
masszívum északi része. A síkságokat a tengerszinthez
viszonyított helyzetük alapján mélyföldekre (tengerszint
alatt), alföldekre (0–200 m tengerszint között) és fennsíkokra (200 m fölött) osztjuk.
A síkságok – főleg az alföldek – jelentősége sokrétű.
A könnyen művelhető, jó talajú, kedvező éghajlatú alföl
dek a mezőgazdasági termelés legfontosabb területei.
Az emberek letelepedésükkor évezredek óta előnyben
részesítették ezeket a területeket. A települések legtöbb
je alföldekre épült. Üledéktakarójuk alatt nagy kiterjedé
sű szénhidrogéntelepek, felszín alatti vizek (pl. hévi
zek, artézivíz-medencék) rejtőzhetnek.

13.6. A Hortobágyon a magasságkülönbségek mindössze
néhány méteresek

10. Nyomolvasás.

a) Tanulmányozd az atlaszban a d. sz. 10–40° és a ny. h.
40–90° által körülhatárolható területet!
b) Melyik a legidősebb képződménye? Mikor képződött?
Nevezd meg egy fontos ásványkincsét!
c) Mely hegysége kezdett kialakulni a középidőben?
Nevezd meg a hegység kialakításában részt vevő kőzetlemezeket! Melyik hegységrendszer tagja?
d) Melyik a kijelölt terület legfiatalabb nagytája?
Hogyan keletkezett a legfiatalabb nagytája?

11. Ismerd fel a https://goo.gl/Dkigte
oldal földgömbjén és térképén a nagyszerkezeti
egységeket!

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

self • fedett ősmasszívum • fedetlen ősmasszívum • táblás
vidék • gyűrthegység • Kaledóniai-hegységrendszer: Skandinávia • Skócia hegységei • Kelet-Grönland hegyei • Appalache-hegység északi része • Variszkuszi-hegységrendszer: Dél-Anglia • Francia-középhegység • Német-középhegység • Cseh-medence peremhegységei • Lengyelközéphegység • Rodope • Urál • Nagy-Vízválasztó-hegység • Appalache déli része • Pacifikus-hegységrendszer:
Kamcsatka • Kuril-szigetek • Japán szigetvilágának hegységei • Kordillerák • Andok • Eurázsiai-hegységrendszer:
Atlasz • Pireneusok • Alpok • Appenninek • Kárpátok •
Dinári- és Balkán-hegyvidék • Kaukázus • Kis-Ázsia és az
Iráni-medence peremhegységei • Himalája

1. Keress példákat a különféle domborzatú ősmasszívu-

mokra! Miért eltérő a domborzatuk?
2. Hasonlítsd össze az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszert!
3. Kövesd végig az Eurázsiai-hegységrendszer futását! Hol
vannak olyan csomópontok, ahol különösen sok hegyvonulat találkozik egymással?
4. Miért nem jellemzőek Afrikában nagy gyűrthegységvonulatok?
5. Milyen ásványkincsek kapcsolódnak az egyes szerkezeti egységekhez?
6. Hol húzódnak a Föld legnagyobb feltöltött folyóvízi
síkságai?
7. Hol találhatók Európa legfiatalabb tengerparti részei?
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Összefoglalás

14. Feladatok

1. a) Nevezd meg és jellemezd tömören a Földet felépítő
gömbhéjakat!
b) Miért gömbhéjas szerkezetű a Föld?
c) Hogyan változik a nyomás és a sűrűség a Föld belseje felé
haladva?
d) Hasonlítsd össze a földkéreg típusait!

2. Hogyan mozognak a kőzetlemezek? Elemezd az ábrát!
a) Mi mozgatja a kőzetlemezeket?
b) Nevezd meg a számokkal jelölt áramlási szakaszokat!
c) Jellemezd a kőzetlemezek mozgásának típusait és következményeit!
d) Készíts gondolattérképet a magmás tevékenység típusairól!

I
G

2

H

3
1

A

J

3

4

K

4

B
L

C

D

E
F

14.1. A Föld belső felépítése

H

14.1. A Föld belső felépítése

3. Hogyan keletkeznek az ásványok és a kőzetek?
a) Csoportosítsd a tanult szempontok szerint a kőzeteket,
és nevezz meg példákat is!
b) Mi az egyes kőzetek gazdasági jelentősége?
c) Mutasd be a kőzetek körforgását! Rajzold le a füzetedbe!
d) Hogyan alakítja át az ember a felszínt a bányászattal?

4. Mely belső és külső erők munkái ismerhetők fel a képeken? Válaszodat indokold!
A

B

C

D

14.3. A belső és a külső erők munkái

106

6. Hogyan keletkezik a vastag belföldi jégtakaró?
Cs

en

des

-óceán 4
0°

Észa

ki

a k- A m e r i ka

ör
kk

Ész

ar

s

At

la

nt

i-ó

ce

Eur

a

án

a jég legnagyobb
kiterjedése

14.4. Az Ördögtorony (Amerikai Egyesült Államok, Wyoming)
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5. Magyarázd el a kép felhasználásával a belső és a külső
erők munkáját!

jelenleg eljegesedett
terület

14.5. A jégtakaró legnagyobb kiterjedése 200 000 éve

7. a) Hogyan formálta a jég a felszínt? Jellemezd a jég pusztító és építő munkáját! Elemezd az ábrát!
b) Melyik folyamat és miért veszélyezteti Földünk gleccsereit, belföldi jégtakaróit? Melyek a folyamat lehetséges következményei?
jég
jég

lösz
lösz

középhegység
középhegység

ősfolyamvölgy
ősfolyamvölgy

olvadékvízsíkság
olvadékvízsíkság

hideg szél
hideg szél
jégbe
jégbe
fagyott
fagyott
sziklák
sziklák

végmoréna
végmoréna

fenékmoréna
fenékmoréna

Harz
Harz
Aller völgye
Aller völgye

Lüneburger Heide
Lüneburger Heide

D
D

14.6. A belföldi jégtakaró a jégkorszakban átformálta a felszínt

É
É

8. Mi okoz földrengést hazánkban? Miért erősebbek a törökországi és a dél-európai földmozgások?
9. a) Hasonlítsd össze Európa hegységrendszereit a kialakulásuk típusa, ideje, jellemző formakincse alapján!
b) Nevezd meg a térképen látható vulkánokat! Hogyan keletkeztek!
10. Határozd meg a fogalmakat!
gömbhéj • geotermikus gradiens • földkéreg • kontinentális
kéreg • óceáni kéreg • földköpeny • asztenoszféra • földmag •
külső mag • belső mag • kőzetburok • lemeztektonika • kőzetlemez • óceánközépi hátság • mélytengeri árok • közeledő, távolodó és elcsúszó kőzetlemez • gyűrődés • redő • vetődés •
gyűrt hegyvonulat • szigetív • vulkáni hegyvonulat • rögösö
dött hegység • magma • mélységi magmás tevékenység • vulkanizmus • rétegvulkán • láva • gabbró • bazal • diorit • andezit • gránit • riolit • vulkáni tufa • kráter • kaldera • rétegvulkán • vulkáni utóműködés • gejzír • fumarola • mofetta • szolfatára • földrengés • hipocentrum • epicentrum • cunami •

belső erők • külső erők • aprózódás • mállás • ásvány • kőzet •
magmás, üledékes és átalakult kőzet • mélységi magmás kőzet • kiömlési magmás (vulkáni) kőzet • törmelékes vegyi és
szerves üledékes kőzet • kőzetek körforgása • magmás és üledékes ércek • laterit- és karsztbauxit • tőzeg • lignit • barna- és
feketekőszén • kőolaj • földgáz • talaj • humusz • zonális talaj •
talajpusztulás • talajszennyeződés • relatív kormeghatározás •
abszolút kormeghatározás • óidő • középidő • újidő • harmad
időszak • negyedidőszak • jégkor (pleisztocén) • Panthalaszsza • holocén • ősmasszívum • Gondvána • Kaledóniai-hegységrendszer • Pangea • Variszkuszi-hegységrendszer • Paci
fikus-hegységrendszer • Eurázsiai-hegységrendszer • self •
fedett ősmasszívum • fedetlen ősmasszívum • gyűrthegység
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A légkör földrajza

Hogyan jött létre Földünk légköre? Mi alkotja a levegőt?
Miért nincs elég levegő mindenhol az élethez?
Hogyan melegszik fel a levegő?
Hogyan születnek a felhők? Mikor és miért keletkezik a csapadék?
Mikor hull eső, hó és jégeső?
Hogyan alakítják egy-egy terület időjárását a különböző légnyomású és hőmérsékletű
légörvények? Honnan tudjuk, hogy front közeledik?
Mit kell tennünk veszélyes időjárási jelenségek esetén?
Miért vált globális problémává a levegőszennyezés?
Hogyan készülnek az időjárás-jelentések? Mennyire pontosak?
Valóban megváltozik a Föld éghajlata? Mi lesz emiatt az emberiséggel?
A légkörben lejátszódó, a mindennapjainkat érintő folyamatokkal ismerkedsz meg
ebben a témakörben
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Az utóbbi időben egyre gyakrabban pusztítottak szupercellák a nyári zivataros időszakban. A szupercella
olyan zivatarfelhő, amire forgó feláramlás jellemző. E légköri képződmények hosszú ideig, 3-7 órán át
is életben maradhatnak, heves viharokat okoznak orkán erejű széllel, jégesővel, felhőszakadással.
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Védőernyőnk, a légkör

1.

A légkör alkotói és szerkezete

1. a) Fogalmazd
meg a légköri levegő
anyagi felépítését az
1.1. ábra alapján!
b) Sorold be azokat
mennyiségük tartóssága alapján
(1.2. táblázat)!
c) Miért nem azonos
a gázok tartóssága
a légkörben?
2. Olvasd le az
1.2. ábráról, hogy
mely társadalmi tevékenységek járulnak
hozzá a légkör anyagi
összetételének változásához!

egyéb
(0,1%)

argon
(0,9%)

oxigén
(21%)
nitrogén
(78%)

1.1. A légkör gázai (térfogatszázalék)
CH4, CO2, N2O,
CO, NOx
korom, por, CO2,
CO, N2O, NOx
CFC

N2O

CH4

NOx,
N2O

korom, por, CO2,
SO2, CH4, NOx

1.2. A társadalmi tevékenységek is hozzájárulnak
a légkör anyagi összetételének változásához
Emberi eredetű forrása

közlekedés, repülőgépek,
nitrogén-oxidok műtrágyagyártás

Hatása a légkörben
salétromsav-képződés,
savas esők, ózonbontás,
füstköd keletkezése

kén-dioxid

fosszilis tüzelőanyagok
elégetése, közlekedés

kénsav képződése,
savas esők

szén-monoxid

fosszilis tüzelőanyagok
elégetése, közlekedés

egészségi ártalmak,
üvegházhatás

szén-dioxid

fosszilis tüzelőanyagok
elégetése, közlekedés

üvegházhatás

metán

rizstermesztés, szarvasmarhaés juhtenyésztés

üvegházhatás
(oxigénszabályozás)

freonok

hűtőberendezések,
szórópalackok

ózonbontás,
üvegházhatás

ólom
aeroszolok
ózon

A Földet több tízezer kilométer vastagságú
légkör (atmoszféra) veszi körül. A földi élet
egyik legfontosabb biztosítéka, dinamikusan változó rendszerként éltet és véd. Egyik
alkotóeleme, az oxigén az élet egyik feltétele.
A légkörben lejátszódó időjárási jelenségek
megszabják az emberi megtelepedés, az
élelemtermelés jellegét vagy éppen határát.
Bizonyos rétegei védőernyőként óvják a Földet a Nap káros sugárzásától, és megszűrik,
a súrlódás révén elégetik a Föld felé száguldó
meteoroidok nagy részét. A légkör anyaga,
a levegő, különböző gázok keveréke, de
cseppfolyós és szilárd részeket is tartalmaz.
A légköri gázokat mennyiségük tartóssága
alapján csoportosítjuk.
Típus

3. Mit tehetnek
az emberek a levegő
tisztaságának megőrzéséért, javításáért?

Anyag neve

Az éltető légkör

gépjárművek kipufogógázai

egészségártalom

ipar, közlekedés

lehűlés

közlekedés,
ipar

a légkör alsó részében
egészségi. ártalom, növények
károsodása, üvegházhatás

1.1. táblázat. Az emberi tevékenységgel légkörbe juttatott anyagok
és hatásaik

Jellemző

Példa

mennyiségük és
arányuk hosszú időn
át (több száz év)
változatlan

nitrogén, oxigén,
különféle nemesgázok (argon, neon,
hélium, kripton,
xenon)

Változó
gázok

mennyiségük néhány éven vagy
évtizeden belül
már észrevehetően
módosul

szén-dioxid, metán,
hidrogén, ózon

Erősen
változó
gázok

mennyiségük már
néhány nap vagy
hét leforgása alatt
is változik

vízgőz, szén-monoxid,
nitrogén-dioxid,
ammónia, kén-dioxid,
kén-hidrogén

Állandó
gázok

1.2. táblázat. A légkör gázainak csoportosítása

A Föld tömegvonzása miatt a levegő
túlnyomó része, tömegének 95%-a az alsó
20 km-es rétegben sűrűsödik. 80 km fölött
már csupán tömegének 0,001%-a található!
A légkör felső határát nem lehet pontosan
meghatározni. A Föld felszínétől távolodva
a légkör egyre ritkul, és több tízezer km
magasságban éles határ nélkül megy át
a bolygóközi tér rendkívül ritka anyagába.
A légkört mintegy 1000 km-es magasságig
hőmérsékleti tulajdonságai alapján négy
rétegre (szférára) osztjuk (1.3.). Az egyes
rétegeket ott határoljuk el egymástól, ahol
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6. a) Hogyan változnak a légkör fizikai tulajdonságai

b) Milyen összefüggés van a mezoszféra elhelyezkedése,
összetétele és hőmérséklete között?

Nem mindegy, hogy mekkora az oxigén aránya a légkörben. Ha 15%-nál kisebb lenne, az élő szervezetek nem jutnának elegendő oxigénhez, és szervezetükben belső égés
sem folyhatna. Viszont ha 25% fölé emelkedne, akkor az
éghető anyagok maguktól meggyulladnának. A ma jellemző oxigénarány kb. 300 millió évvel ezelőtt alakult ki.

0,001 mb

exoszféra

85 km

0 – –90 °C

k
ro
eo
t
e

m

let

8. a) Nézz utána a mezoszféra anyagi összetételének!

–90 – 1500 °C

k
sé
ér

rában?

sarki fény

m

7. Hogyan változik a levegő összetétele a két alsó szfé-

600 km

hő

a felszíntől felfelé haladva (1.3.)?
b) Keress összefüggést az egyes fizikai tulajdonságok válto
zása között!
c) Milyen kapcsolatot találsz a hőmérséklet-változás és
a légkör rétegeinek határvonalai között?
d) Melyik rétegben található a légkör tömegének túlnyomó
többsége?
e) Hányszorosa a sztratoszféra vastagsága a troposzféra
vastagságának?
f) Mi a szerepe a sztratoszféra ózonrétegének?

űrsikló

termoszféra

5. Nézz utána, hogy miért a troposzféra magasságában
repülnek az utasszállító repülőgépek!

10 000 km

mezoszféra

4. a) Miért a troposzférában van a légkör anyagának
80%-a?
b) Számítsd ki, hogy a Föld átlagos sugarának hányad része
a troposzféra vastagsága!

A troposzféra felett a sztratoszféra helyezkedik el.
Benne felfelé haladva a hőmérséklet jelentősen emelkedik az ózontartalom miatt.Fölötte a mezoszférában elég
a Föld felé tartó meteoroidok nagy része. Felső határa a
légkör leghidegebb része. A mezoszféra felett elhelyezkedő termoszféra szintén elnyeli az ibolyántúli sugárzást,
emiatt hőmérséklete a felszíntől távolodva egyre nő.
A termoszféra ritka anyaga ionokból, vagyis elektromos töltésű részecskékből áll. Ezért ezt az elektromosság
vezetésére alkalmas réteget ionoszférának is nevezzük.
E távoli légköri réteg is igen fontos az emberiség számára,
mivel visszaveri a rádióhullámokat.

50 km
sztratoszféra

a hőmérséklet csökkenése vagy növekedése ellenkező
irányú folyamatba vált át.
Az átlagosan mindössze 10-12 km vastagságú troposzféra a légkör legfontosabb tartománya. Ez a réteg
tartalmazza a légkör tömegének kb. 80%-át, valamint
a légkör csaknem teljes vízmennyiségét. Az időjárási
jelenségek többsége itt játszódik. Felső határa közelében
halad a legtöbb utasszállító repülőgép. Benne a hőmérséklet a Föld felszínétől távolodva fokozatosan csökken,
így a troposzféra felső határán már csak átlagosan
–56 °C uralkodik.

légnyomás tömeg
1 mb

hőmérséklet
–50 – 0 °C

10 mb
ózonréteg

10 km
troposzféra

19%

100 mb
1000 mb

80%

15 – –55 °C
°C –60 –40 –20 0 20 40

1.3. A légkör szerkezete és tulajdonsága
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9. A szemelvény alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Miből és hogyan keletkezik az ózon?
b) Mi történik az ózonnal az ibolyántúli sugárzás hatására?

13. A kép alatti szöveg és az és az 1.3. ábra alapján vála
szolj a kérdésekre!

10. Hogyan befolyásolja a földfelszínre érkező ultraibolya sugárzás mennyiségét a sztratoszférában kialakult
ózonburok összetételének folyamatos változása?
Az ózon a Nap ibolyántúli sugárzásának hatására kö
zönséges oxigéngázból (O2) keletkezik. Az ultraibolya sugárzás a kétatomos oxigénmolekulák egy részét ugyanis atomokká bontja. Az oxigénatomok kétatomos oxigénmolekulákkal egyesülve hozzák létre az ózont (O3).
Az ózon, miközben elnyeli az ibolyántúli sugarakat, ismét atomos és molekuláris oxigénre bomlik. Ezekből
viszont újabb ózonmolekulák egyesülnek. Az ózon tehát
igen bomlékony anyag. Az ózonréteg energiát nyel el,
ami felmelegedéssel jár. Emiatt a sztratoszféra felső határán a hőmérséklet a földfelszínihez hasonló.

11. Nézz utána, hogy milyen egészségkárosodást
okozhat a nagy mennyiségű rádiósugárzás!
12. a) Mi a hegyibetegség? Kiket fenyeget?

b) Hogyan lehet védekezni a hegyibetegség ellen? Nézz
utána!

Hogyan jött létre Földünk légköre?
A Föld elsődleges légköre, az őslégkör, a többi azonos jellegű bolygóéhoz hasonlóan kozmikus gázokból, hidrogénből, héliumból, metánból, ammóniából, kén-hidrogénből,
vízgőzből állhatott. E kozmikus gázok azonban jórészt elillantak a Világegyetembe.
A Föld másodlagos légköre a későbbi vulkáni működések során felszabaduló gázokból (pl. szén-dioxidból,
nitrogénből), valamint vízgőzből állt össze. A fokozódó
lehűlés következtében a vízgőz esőként tért vissza a Föld
felszínére, amelynek mélyedéseiben összegyűltek az első
óceánok. Az óceánokban jött létre az élet, és a fotoszintézis révén megindult az oxigén felszabadulása, termelése.
A légkörbe juttatott kétatomos oxigénmolekulákból
(O2) a Napból érkező ibolyántúli sugárzás hatására az óidő
elején (kb. 500 millió évvel ezelőtt) kezdett kialakulni az
ózonréteg. A szárazföldeken csak az ózonréteg kialakulása után jelenhetett meg az élet!
Az óidő kezdetétől számítva, vagyis az elmúlt 500 millió
évben a légkör összetételében már nem történt jelentős
változás. Egészen századunkig, amikor az emberi tevé
kenység káros következményeként megbomlani látszik az
évmilliós egyensúly!

a) Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos légkör
kialakulása és összetétele között?
b) A földi élet fejlődését hogyan határozta meg a légkör
összetételének változása?

„Sikerrel zárult Felix Baumgartner rekordkísérlete, 2,5 órás
emelkedés után kivetette magát a kapszulából, 39 kilo
méter magasan.”

a) A légkör mely tartományában ugrott ki a kapszulából
Felix Baumgartner?
b) Hány °C a levegő hőmérséklete ebben a magasságban?
c) Hány méter zuhanás után érte el a troposzférát?
d) Hány kilométerre volt a földfelszíntől, amikor a legsű
rűbb ózonrétegen haladt át?

Fogalmak

légkör (atmoszféra) • gázkeverék • állandó gáz • változó gáz • erősen változó gáz • vendéganyag • troposzféra
• sztratoszféra • ózonréteg • ózonritkulás • mezoszféra •
termoszféra • őslégkör • elsődleges légkör • másodlagos
légkör

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Miért tagolódik rétegekre a levegőburok?
2. Készíts összefoglaló táblázatot a légkör összetételét

befolyásoló tényezőkről! Gondolj a térbeli és az időbeli
változásokra is!
3. Hogyan változik a magassággal a levegőburok?
Mutasd be a hőmérséklet, a kémiai összetétel és a légnyomás
változásait és azok összefüggéseit!
4. Hogyan csoportosítjuk a levegő alkotóit?
5. Írd meg a levegőburok naplóját! Térj ki minden fontos
eseményre! Indokolj minden eseményt! Gondolj a következményeire is!
6. Hogyan keletkezik az ózon? Mi a jelentősége a földi élet
szempontjából?
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Hogyan lesz meleg a levegő?

2.

A levegő felmelegedése

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 22 °C között
várható, az Északi-középhegység térségében lesz a leg
hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken
a Dunántúl északnyugati tájain 25–27, másutt általában
28–33 °C között alakul, de a Tiszántúlon akár 34–35 °C
is lehet.
(Részlet a 2016. 06. 16-ra kiadott időjárásjelentésből, met.hu)

A légköri jelenségek felelőse
A sugárzás fizikai törvényei szerint a sugárzó testek
hőmérséklete és az általuk kibocsátott hullámhosszok
között fordított jellegű összefüggés van. A meleg testek
főként rövidebb hullámhosszú sugarakat bocsátanak ki.
A Napból a látható fény tartományába eső, illetve annál
kisebb, az ibolyántúli és nagyobb, az infravörös hullámhossz tartományokba tartozó sugárzás egyaránt éri
a Földet (2.1.). Ám a fényt és hőt adó sugarakon kívül ártalmas sugárnyalábok is érik. Az ibolyántúli (ultraibolya)
1. Olvasd el az a lap tetején lévő időjárás-jelentés

részletét!
a) Mi az oka annak, hogy a Tiszántúlon magasabb a levegő
hőmérséklete, mint az Északi-középhegységben?
b) Mely földrajzi adottságok szólhatnak még bele az adott
helyen mért hőmérsékletbe? Próbálj minél többet gyűjteni,
és indokold is azokat!

2. a) Mely sugárzástípusok érik el a felszínt (2.1.)?

b) Mi a különbség közöttük?

ultraibolya
sugárzás

Nap

infravörös sugárzás

ózonréteg

UVA

látható fény

UVB
földfelszín

sugárzás igen veszélyes az élővilágra, mert roncsolja a sejteket. Azonban az ózonréteg távol tartja a Föld felszínétől.
A földfelszíni és légköri meleg forrása a Nap, de men�nyiségét a kőzet-, a levegő- és a vízburok is befolyásolja.
A napsugárzás, a légkör és a földfelszín számos kölcsönhatása szükséges ahhoz, hogy a napsugarak végül
felmelegítsék a levegőt. E folyamat legfontosabb elemei:
– a Nap sugárzása;
– a sugárzást módosító légköri tényezők;
– a sugárzást felfogó földfelszín anyaga, színe;
– a felszíni légáramlások, illetve a tengeráramlások;
– a sugárzást módosító domborzat.
A sugárzásmennyiségnek csak egy része éri el a Föld
felszínét. Egy jelentős része (30%) a légkörből, részben
a felhőkről visszaverődik a Világegyetembe, mintegy
19%-a pedig elnyelődik a légkörben. A rövidhullámú ibolyántúli sugarak egy részét az ózon, a hosszúhullámú
infravörös sugarak bizonyos részét a vízgőz és a széndioxid nyeli el. Az elnyelés hőt termel és felmelegedéssel
jár, ez azonban csak kismértékben melegíti fel a levegőt.
3. a) Miért van meleg a Föld felszínén?

b) Tényleg meleg van? Indokold a válaszodat a Naprendszerről tanultak alapján!

4. a) Miért nyeli el a levegő a kisugárzott hőt? Olvasd le

a 2.2. ábráról!
b) A rövidhullámú sugárzás hány százaléka verődik vissza,
illetve nyelődik el?
c) Hasonlítsd össze a rövid- és a hosszúhullámú sugárzás
forrását! Indokold a különbséget!

a Napból érkező
rövidhullámú
rövidhullámú sugárzás sugárzás
(100)
4

20

6
visszaverődés
a légkörből

visszaverődés
a felhőkről

hosszúhullámú sugárzás

felhők, légkör
elnyelés a
felhőkben infravörös sugárzása
(6)
elnyelés a
légkörben
elnyelés a légkörben
(13)
közvetlen
és a felhőkben
légköri
és szórt
sugárzás visszasugárzás

visszaverődés
a felszínről
felszínen elnyelt sugárzás (51)

2.1. A Földre érkező sugárzások

2.2. A légkörben csapdába eső energia (A számok %-ot jelentenek.)
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7. a) Magyarázd
el, hogy mi történik
az üvegházakban
(2.3.)!
b) Mely, a természetben előforduló gázok
szerepét tölti be az
üvegházakban az
üveg vagy a fólia?

8. Miért van döntő
szerepe a napsugarak
földfelszínnel bezárt
hajlásszögének a levegő felmelegedésében?

(ho

folyik. Amennyiben éjjel tiszta az égbolt,
a kisugárzott hő jelentős része akadálytalanul távozik a földfelszín közeléből. Ezért
hűl le derült éjszakákon erősen a levegő.
A sugárzás hatására meginduló felmelegedés mértékét több tényező is befolyásolja:
– a napsugarak hajlásszöge;
– a sugárzás időtartama;
– a felszín anyaga, jellege.
Minél nagyobb a napsugarak földfelszínnel bezárt hajlásszöge, annál több energia jut
a földfelszín ugyanakkora területére. A napsugarak csillagászatilag lehetséges hajlásszöge a gömb alakú Földön az Egyenlítőtől
a sarkok felé csökken. Egy adott szélesség
mentén a Nap látszólagos járásának megfelelően naponta változik a hajlásszög és így
a felmelegedés. Módosító szerepet játszik
a domborzat is, illetve az, hogy melyik égtáj
felé tekint a lejtő.
A napsugárzás időtartamát napfénytartamnak nevezzük, és órában fejezzük ki.
A felszín jellege és anyaga, növényborítottsága azonos sugármennyiség mellett is eltérő
felmelegedést okoz. Másként melegszik fel
a szárazföld és a tengerek nyílt vízfelülete.
A kis fajlagos hőkapacitású szárazföldek
kisebb hőenergia hatására is felmelegszenek,
a nagy fajlagos hőkapacitású vízfelületek
felmelegítéséhez több hőenergia szükséges. A szárazföldek esetében az energia
csak a felszín felmelegítésére fordítódik,
légkör

napsugarak
Föld

napsugarak
Egyenlítő

s

2.3. Az üvegházhatás a fóliasátorban

é
rőd

be
(rö
su
vid
gá
rz
hu
ás
llá
m
ho
ss
z)

ve
sza
vis

9. Nézz utána
a többi belső bolygó
és a Hold átlaghőmérsékletének! Mi
a földi adatoktól való
eltérés oka?

A napsugárzásnak mintegy fele éri el a Föld
felszínét. A földfelszínre érő napsugárzás
elnyelődve hővé alakul. Ebből a hőből juttat
a felszín a levegő legalsó rétegének. A Nap
alulról, a földfelszín közvetítésével melegíti fel a levegőt. Ez magyarázza, hogy a felszíntől a troposzféra felső határáig csökken
a hőmérséklet.
A földfelszín hosszúhullámú sugárzást
bocsát ki. A sugarak egy része a légkör
„ablakain” keresztül a Világegyetem felé
távozik, és így a Föld számára veszendőbe
megy. Legnagyobb részét azonban – mivel
hosszúhullámú sugarakról van szó – a levegő vízgőz- és szén-dioxid-tartalma elnyeli
(hővé alakítja), és visszasugározza a Föld
irányába.
A légkörnek ez a hővisszatartó tulajdonsága az üvegházhatás. Az elnevezés
az üvegházakban megfigyelhető hasonló
jelenségből származik. Az üvegházhatás
jelentősen emeli a földközeli légrétegek
hőmérsékletét. Enélkül a földfelszín átlagos hőmérséklete a jelenlegi +15 °C helyett
–20 °C lenne! Ahhoz, hogy a Föld hőmérséklete ne melegedjen állandóan, az kell, hogy
a Föld felé érkező besugárzás ugyanannyi
legyen, mint a Világegyetem felé távozó
kisugárzás. Mivel a Föld a Napból érkező
energiát nem tárolja, hanem visszajuttatja
az űrbe, így a Napból jövő 5700 oC körüli
sugárzás ellenére a Föld hőmérséklete állandó. Nappal a Nap felől érkező besugárzás
és a felszínről kiinduló kisugárzás egyaránt
megfigyelhető. Éjszaka csupán kisugárzás

z)

6. Az emberiség
jövőjét érintő egyik
legfontosabb problé
ma, hogy légkör átlaghőmérséklete az
utóbbi 100 évben folyamatosan növekszik
(a felszíntől 2 méterre
kb. +0,8 °C a megfigyelt emelkedés).
a) Mi okozza ezt?
b) Mit tehetünk
ellene?

A földfelszín felfogja
a napsugárzást

kis
ugá
ssz
rzá
úh
s
ullá
mh
oss

5. a) A látható
fény melyik színű öszszetevőjének menynyisége csökken napnyugta idején?
b) Mi a csökkenés
oka?

2.4. A sarki területek és az Egyenlítő környéke
eltérő mértékben melegszik fel

a) A sarki területek vagy az Egyenlítő környéke
melegszik fel erősebben?
b) Mi az eltérő mértékű felmelegedés oka?
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A levegő felmelegedése
a tengereknél viszont a hő a felső, mintegy 20 méteres szintben raktározódik el. A tengerek tehát lassabban, de tartósabban melegszenek fel, a szárazföldek gyorsabb és
erősebb felmelegedéséhez gyorsabb és erősebb lehűlés
társul.
A különféle felszínborítottságú szárazföldi területek
felmelegedését a felszín sugárzás-visszaverő képessége,
az albedo értéke befolyásolja (2.7.).
10. Vizsgáld meg, hogy van-e összefüggés a napsugarak
hajlásszöge és a felmelegedés között! Világíts meg zseblámpával egy lapot úgy, hogy a lámpa merőlegesen, majd
45 fokos szögben világítson! Mikor világít meg ugyanakkora
fénysugárnyaláb kisebb területet?
a) Melyik hajlásszög esetén világít meg ugyanannyi sugárzás nagyobb területet?
b) Milyen hatása van ennek a valóságban a levegő felmelegedésére?
c) Hogyan befolyásolja a felmelegedést a napsugarak
hajlásszöge?
d) Miért csökken a napsugarak hajlásszöge az Egyenlítőtől
a sarkok felé?

A felmelegedés mértéke függ a felhőzettől is. Minél
több a felhő, annál kevesebb napsugárzást enged át
nappal. Ezzel mérsékli a felmelegedést. Éjszaka viszont
a felhőzet elnyeli a kisugárzott hőt, illetve visszasugározza, ezzel mérsékli a lehűlést. Ezért van az, hogy
derült éjszakákon jobban lehűl a levegő. A levegő állandó
mozgásban van. A légáramlások és a tengeráramlások
az egy adott helyre érkező hőmennyiséget tovaszállítják.
11. a) Állapítsd meg a 2.6. ábra alapján, hogy hol a legnagyobb és a legkisebb a napfénytartam értéke!
b) Mely tényezőktől függ a napsütéses órák száma?

(óra)
4000
3600
3000
2400
2000
1600
1200

2.6. Napfénytartam a Földön

12. a) Mi az oka a felszínek eltérő visszaverő képességének?
b) Hogyan befolyásolja a felszín anyaga a levegő felmelegedését? Tanulmányozd a 2.7. ábra adatait!
c) Sötétebb vagy világosabb felszín nyeli el nagyobb mértékben a sugárzást? Miért?
d) Milyen színű, árnyalatú ruhát célszerű felvenni a nyári me
legben? Indokold!
Nap
15–20%
15–25% 5–10%

25–30%
sötét talaj

2.5. A napsugarak hajlásszögének modellezése lámpával

erdő

rét

víz

30–50%
homok

60–90%
friss hó

2.7. Magas és alacsony albedójú felszínek

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

napsugárzás • látható fény • besugárzás • kisugárzás • elnyelődés • üvegházhatás • üvegházgázok • sugárzás-visszaverő
képesség (albedó)

1.
2.
3.
4.

Hogyan melegszik fel a levegő?
Mely tényezők módosítják a levegő felmelegedésését?
Mi az üvegházhatás? Hogyan alakul ki?
Ugyanakkora besugárzás hatására az Alföldön vagy
a horvát tengerparton alacsonyabb a hőmérséklet? Válaszodat indokold!
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Hőcsere a levegőben

3.

A légnyomás és a szél

Egyszer fenn, máskor lenn

A Napot követő levegő

A léghőmérséklet értéke egy nap lefogása alatt is jelentősen változhat. Ezt a hőmérséklet napi járásának
nevezzük (3.1.). A folyamat oka a nappalok és az éjszakák
váltakozása, napközben pedig a napsugarak hajlásszögének folyamatos változása. Ezek a tényezők mind a
Föld tengely körüli forgására vezethetők vissza.
A levegő hőmérsékletének napi járása bizonyos késéssel követi a Nap látszólagos járását (3.2.). Így napkelte
után nem emelkedik azonnal a hőmérséklet, mivel az éjszakai kisugárzás még érezteti a hatását. A legmagasabb
napi középhőmérséklet pedig kb. két óra késéssel követi
a Nap delelését, hiszen a levegő a felszín közvetítésével
melegszik fel, ami időbe telik.

A hőmérséklet értéke nemcsak naponta, hanem az év
folyamán is változik, hiszen a Föld Nap körüli keringése
és a Föld tengelyének ferdesége miatt az év különböző
időszakaiban eltérő melegmennyiséget kap bolygónk.
Ez a napi középhőmérséklet és napi hőingás.
Napi középhőmérséklet: egy nap alatt, a különböző napszakokban mért hőmérsékleti adatok számtani középértéke.
Napi hőingás: a 24 óra alatt mért legmagasabb és legalacsonyabb középhőmérséklet különbsége.
Havi középhőmérséklet: egy hónap napi középhőmérsékleteinek számtani középértéke.
Évi középhőmérséklet: a 12 hónap középhőmérsékleteinek számtani középértéke.

6. a) Melyik évszakban nagyobb a napi hőmérsékleti

séklet? Gondolj a tapasztalataidra!
2. Mely időpontokban mérnéd meg a levegő hőmérsékletét, ha a napi különbségekre lennél kíváncsi? Miért?
3. Gyűjtsd össze, hogy a csillagászati okok mellett mi
hat a levegő hőmérsékletének változására!
4. Mely tényezők fokozhatják, és melyek csökkenthetik
a napi hőmérsékleti különbségek mértékét? Gondolj arra,
hogyan hatnak a földfelszíni elemek a légköri jelenségekre!
5. a) Mikor van a legmelegebb a nap során a Nap deleléséhez viszonyítva (3.1.)? Mi a magyarázata?
b) Mitől függ a levegő hőmérsékletének változása?
c) Fogalmazd meg a 3.2. ábráról leolvasható összefüggést!

maximum eltérése a déli 12 órától? Miért?
b) Van-e eltérés a napi felmelegedés ritmusában a szárazföldeken és a tengereken? Indokold a válaszodat!
7. Számítsd ki a megadott hőmérsékleti adatok alapján a napi középhőmérsékletet!
0 óra 7 oC, 6 óra 5 oC, 12 óra 24 oC, 18 óra 27 oC
8. Hogyan számítod ki a hőmérséklet napi ingását?
Dolgozz az alábbi adatokkal! A 24 óra alatt mért legalacsonyabb hőmérséklet 5 órakor 5 oC, a legmagasabb hőmérséklet 14 órakor 27 oC.
9. Hogyan érzékeli az emberi szervezet a hőmérséklet
ingadozását? Nézz utána!
10. Mely napszakoknak van hőtöbblete, és melyeknek
negatívuma? Miért?
11. Mettől meddig tart a besugárzás és a kisugárzás
a nap során (3.2.)?

maximum

legmagasabb
hőmérséklet

gá

legalacsonyabb
hőmérséklet

rzá

s

Napi hőingás:
21 °C – 4 °C = 17 °C

+

su
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4
2
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be

hőmérséklet (°C)

1. Hogyan változik általában egy nap során a hőmér-

minimum

–
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12 14
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3.1. A hőmérséklet napi járása
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3.2. A napi sugárzási mérleg és a hőmérséklet kapcsolata
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Ha valamely terület évi középhőmérséklete eltér attól
az értéktől, ami a földrajzi szélessége (az Egyenlítőtől
való távolsága) alapján megilletné, hőmérsékleti anomáliáról (eltérésről) beszélünk. Ha a tényleges adat
magasabb, mint ami a sugárzás alapján számítható, akkor
pozitív, ha alacsonyabb, akkor negatív anomália van.
A hőmérséklet térbeli eloszlását térképeken is ábrázolhatjuk. Az egyenlő hőmérsékletű pontokat összekötő
görbéket izotermáknak nevezzük.
Az atmoszféra tömege a nehézségi erő hatására
nyomóerőt gyakorol a testekre. Ennek felületegységre
kifejezett értéke a légnyomás. A légkörben fölfelé haladva csökken a fölöttünk elhelyezkedő légréteg vastagsága,
és így a légnyomás is (3.1. táblázat).
A hőmérséklet és a légnyomás fordított arányban
áll egymással. A felmelegedő levegő kitágul, térfoga-

ta megnő, és a kevésbé meleg légtömeget kiszorítja
környékéről. Így az adott térség légnyomása csökken.
A légnyomás területi eltérését is ábrázolhatjuk térképen.
Az azonos légnyomást jelölő térképi pontokat összekötő
görbéket izobároknak nevezzük.

A légnyomást a meteorológiában hektopaszkálban (hPa)
adják meg. A tenger szintjében mért légnyomás 1013 cm
magas vízoszlop nyomásával egyenlő. Ezt a nyomást 1013
hPa-nak nevezzük.
Izobár: az azonos légnyomású pontokat összekötő görbék
a légnyomási térképen.

Izoterma: az egyenlő hőmérsékletű pontokat összekötő
görbe vonal a hőmérsékleti térképen.
Széllökés: a talajfelszínnel és a tereptárgyakkal való súrló
dás, valamint a helyi hőmérsékleti különbségek miatt a lég
áramlás sosem egyenletes, hanem lökésszerű. A széllökés
általában 20-40 %-kal haladja meg a szél átlagsebességét.

12. Mely tényezők okozhatnak hőmérsékleti anomáliát?
Gyűjtsétek össze!
13. Egy pálcikából készített kétkaros mérlegre két egy
forma nagyságúra felfújt lufit erősítünk fel. A lufik egyen
súlyban vannak. Ha az egyik lufit kiszúrjuk, a mérleg nyelve
megbillen. Mi ennek az oka?
14. Mérj meg levélmérlegen (vagy bármilyen érzékeny
mérlegen) egy felfújt kosár- vagy focilabdát, majd préseld
ki belőle a levegőt, és így is mérd meg újra!
Mit tapasztaltál?
10 °C
15 °C

Két szomszédos területen a levegő eltérő mértékű
felmelegedése miatt légnyomáskülönbség alakul ki.
A légnyomáskülönbség kiegyenlítésére légáramlás,
légkörzés indul meg, amiben a levegő a magas nyomású
helyről az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik.
E mozgásrendszernek a Föld felszínével párhuzamosan
futó ágát nevezzük szélnek. A szelek arról a világtájról
kapták nevüket, ahonnan fújnak.

15. Milyen eltéréseket látsz a két hónap izotermáinak futása között (3.3.)? Próbáld megmagyarázni!
16. Milyen összefüggést veszel észre a tengerszint fölötti
magasság, valamint a levegő hőmérséklete és a légnyomás
értéke között (3.1. táblázat)?
Válaszodat indokold!
Magasság (km)
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3.1. táblázat. A légnyomás változása a magassággal
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Miért fúj a szél?

(óra)

3.3. Skandinávia izotermatérképe januárban és júliusban

3.4. A levegő hőmérséklete és a légnyomás közötti különbség
2012 októberében egy magyar településen
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3.5. Európa egy részének időjárási térképe szélzászlókkal és izobárokkal
A helyi szelek elnevezésénél az égtájak nevét mellőzik, de az elvet alkalmazzák. Beszéljétek meg miről kaphatta a nevét és honnan fúj a szél
az alábbi áramlatoknál: hegyi szél, völgyi szél, parti szél, tavi szél, bukó
szél! Járj utána, hol alakultak ki az alábbi helyi szelek: nemere, bóra, főn,
sirokkó, számun, misztrál! Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek?

17. A http://www.meteoearth.com oldalon kattints
a „pressure” és a „wind” feliratra! Milyen összefüggés van
az izobárvonalak helyzete, a légnyomás értékei és a szélmozgás iránya között?
nappal

éjszaka

A

M

M

M

A

A

tengeri szél

A

M

szárazföldi szél

erősebb
felmelegedés

erősebb
lehűlés

3.6. A tengerparti szélrendszer
nappal

erősebb
felmelegedés

A

A

éjszaka

erősebb
kisugárzás

M

M

M

A

völgyi szél

hegyi szél

A szél azonban a valóságban nem pontosan
a magas és az alacsony légnyomású terület
között halad. A Föld forgásából származó
Coriolis-erő ugyanis a szelek irányát is
befolyásolja. Emiatt a szél az izobárokkal
közel párhuzamosan fúj (3.5.). Ezt fejezi ki
az úgynevezett gyakorlati széltörvény: ha az
északi félgömbön háttal állunk a szélnek, az
alacsony légnyomású terület tőlünk balra esik.
Ahol a szárazföld nagyobb területeken
határos a tengerrel, ott a szél nappal ellentétes irányból fúj, mint éjszaka. Nappal
a tengeri szél hűvös levegőt hoz a szárazföld
fölé. Éjszaka viszont a szárazföld gyorsabban és erősebben hűl le, mint a víz, ezért
a szárazföld felől fújó szél hidegebb levegőt
visz a tenger felé. Ez a jelenség a tengerparti szélrendszer működésének a következménye (3.6.).
A hegyeken és „ általában különbözik
a hőmérséklet. Ezért gyakran fúj a szél,
szél, mai a hegy-völgyi szélrendszer megnyilvánulása (3.7.). A forró övezetben ez
szabályszerű jelenség, a mérsékelt övezetben
viszont csak nyáron jellemző, különösen ha
derült az ég.
18. Mi történik, ha kinyitod az ajtót egy
fűtött és egy fűtetlen helyiség között?
a) Az égő gyertya megmutatja, hogyan mozog
a levegő. Először tedd le a gyertyát a küszöbre, majd emeld magasra a nyitott ajtóban!
b) Milyen irányban áramlik a levegő a küszöbön? Milyen irányú a levegő mozgása
a magasban?
19. a) Hol és miért alakul ki alacsony légnyomás (A) nappal, illetve éjszaka (3.6.)?
b) Miért a szárazföld felé fúj nappal a szél?
c) Miért a tenger felé fúj éjszaka a szél?
d) Hogyan befolyásolja a tengerparton élők
életét ez a szélrendszer?
20. a) Magyarázd el a hegy-völgyi szélrendszer kialakulását a 3.7. ábra alapján!
b) Hogyan lehetne hasznosítani a hegyi és
a völgyi szél napi ritmusú váltakozását?

3.7. A hegy-völgyi szélrendszer
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A légnyomás és a szél
21. a) Hogyan ismerhető fel a viharos szél a Balatonon és a szárazföldön (3.2. táblázat)?
b) Melyik szélfokozat esetén kell kijönni a fürdőzőknek a Balatonból?
Beaufort- sebesség
fokozat
(km/h)

Meghatá
rozás

Hatása

Viharjelzés

a Balatonon

a szárazföldön

szélcsend

Tükörsima vízfelület.

1

2–6

gyenge szellő,
fuvallat

Lépcsőzetes, pikkelyszerű fodrozódás habos taraj A felszálló füst gyengén ingadozik,
nélkül.
a szél alig érezhető.

2

7–11

enyhe szél

Még rövid, de már határozottabb alakú kis hullá A fák levelei zizegnek, az arcon
mok, üvegszerű hullámtarajjal, amely még nem érezhető a légmozgás.
törik meg.

3

12–19

gyenge szél

4

20–29

mérsékelt
szél

Hosszabbá váló hullámok, gyakoribbak a fehér A szél a fák gallyait, kisebb ágait állantarajos hullámok.
dóan mozgatja.

5

30–39

élénk szél

Közepes hullámok, határozottabb hosszú alakkal, A nagyobb faágak is mozognak,
sok fehér tarajos hullámmal, hullámpermet is a levegő mozgása jól hallható.
megjelenik.
Magas hullámok, fehér habos tarajjal. Helyenként
az átbukó hullámokról hullámpermet szakad
le. Csónak, illetve vitorlás vízi sporteszköz csak
a parttól számított 500, illetve 200 m távolságon
belül közlekedhet.

ALAPFOK

0–1

0

A füst egyenesen száll felfelé.

Már megtörő tarajú hullámok, üvegszerű habbal, A szél a fák leveleit, vékony hajtásait
esetenként fehér tarajos hullámokkal.
mozgatja.

Már a legvastagabb ágakat is mozgatja,
a drótkötelek, villanyvezetékek zúgnak.
Jelzés: percenként 45 felvillanással
működő sárga villogó fény.

40–49

erős szél

7

50–60

viharos szél

Tornyosuló hullámok. A megtörő hullámok tete A kisebb fák törzsei erősen hajladoznak,
jéről a fehér habot a szél keskeny csíkokat alkotva vékonyabb gallyak letörnek. A széllel
viszi tovább a víz felszínén.
szemben nehéz a gyaloglás.

8

61–72

élénk viharos
szél, vihar

Magas és hosszú hullámok. A hullámtaraj pereme
tajtékosan törik meg, a hab feltűnő, hosszú és
széles csíkokat alkotva sodródik.
Csónak és vitorlás vízi sporteszköz nem közlekedhet.

A szél a fákról ágakat tör le, a nagyobb
fák törzsei is erősen hajladoznak.
Jelzés: percenként 90 felvillanással
működő sárga villogó fény.

73–85

heves vihar

Magas hullámok, sűrű habcsíkok sodródnak a szél
irányában. A hullámok taraja kezd előrebukni és
átgördülni. A hullámpermet csökkenti a láthatóságot.

A vihar a gyengébb fákat kidönti,
a vastagabb ágakat letöri. Kisebb épületek megrongálódnak, a tetőcserepek
lesodródnak.

10

86–100

dühöngő
vihar,
szélvész

11

101–115

heves
szélvész

Igen magas hullámok, a vízfelületet elborítják a szél Súlyos anyagi károk, a téglaépítésű
irányában fekvő, hosszú, fehér habfoltok. A hul- házak is megsérülnek.
lámok teteje mindenütt tajtékzik, és erősen kor
látozott a láthatóság.

12

115–120

orkán

A levegő megtelik habbal és hullámpermettel. A A szél épületeket, tetőket rombol,
víz fehér a szél által elragadott hullámpermettől. súlyos pusztítást végez.
A láthatóság erősen csökken.

MÁSODFOK

9

ELSŐFOK

6

Nagyon magas hullámok átbukó hullámtarajjal. A vihar gyökerestül forgatja ki a fákat,
A keletkező hab nagy foltokban, sűrű csíkokban az épületekben jelentős károk keletsodródik, és a vízfelszín fehérré válik. A hullámok keznek.
átbukása rengésszerűvé erősödik. A láthatóság
csökken.

3.2. táblázat. A szélsebesség fokozatai és a szél hatásai a Balatonon és a szárazföldön

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mi működteti a szelet? Készíts logikai láncot a szél kialakulásáról!
3. A bakonyi szél száraz, hideg időjárást okoz a Balaton partvidékén.
Fogalmak

hőingás • a hőmérséklet napi járása • izoterma
• hőmérsékleti anomália • gyakorlati széltörvény • izobár • helyi szelek • hegy-völgyi szélrendszer • tengerparti szélrendszer

Mi lehet az oka?
4. Nézd meg az atlaszban Magyarország napfénytartama térképén,
átlagosan hány napsütéses órában részesülnek az egyes országrészek!
5. Hogyan változik a légnyomás, ha
– a levegő lehűl,
– a völgyből felmegyünk az 1000 magas hegyre?
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Miért esik?

4.

A csapadékképződés
Egyre inkább a középső, majd éjszaka már a keleti országrészben várható ismétlődő eső, záporeső,
egy-egy zivatar is lehet. Hajnalban a nyugati határnál szakadozhat fel a felhőzet. Szombaton dél
előtt a Tiszántúlon is megszűnik a tartós eső, napközben elszórtan lehet kisebb csapadék. A Dunától
keletre pénteken a délnyugati, szombaton már országszerte az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős lesz. Zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökés is lehet.
(Időjárás-jelentés, 2017.04.28., MTI)

1. Sorolj fel csapa-

dékfajtákat! Melyik
csapadék milyen
körülmények között
keletkezik?

Mennyi víz van a légkörben?

2. a) Hogyan
tudod igazolni
egyszerű vizsgálattal,
hogy a levegőben van
vízgőz?
b) Honnan kerül a
vízgőz a levegőbe?

A víz állandóan változtatja a halmazállapotát, gáz, folyékony és szilárd anyagként is
előfordul. No de miért? Ennek járunk utána.
A légkör a Föld összes vízmennyiségének
kb. 1 ezrelékét tartalmazza, ami jelentéktelennek tűnik, ám ebből a folyamatosan
megújuló készletből táplálkoznak a bolygónkat öntöző csapadékfajták.
A légkörben lévő vízgőz mennyisége
a tényleges (abszolút) vízgőztartalom, amit
g/m3-ben fejezünk ki. Ez az érték azonban
keveset árul el az adott levegő nedvességi állapotáról. Minél magasabb ugyanis
a levegő hőmérséklete, annál több vízgőzt
(gáz-halmazállapotú vizet) tartalmazhat.

3. Figyeld meg
zuhanyozáskor,
hogyan viselkedik
a vízgőz a fürdőszobában!

6. A levegő tényleges páratartalma 13 g/m3,

4. a) Mekkora a levegő relatív páratartalma, ha elérte a harmat-

pontját?
b) Hogyan változik a levegő relatív páratartalma, ha csökken a hőmérséklete?
c) Hogyan változik meg a levegő tényleges páratartalma, ha egy tó fölött
áramlik át?
°C

–25 –15 –10

0

5

10

15

20

25

30

40

vízgőz g/m3

0,7

5

7

9

13

17

23

30

32

1,5

2

4.1. táblázat. A levegő legnagyobb vízgőztartalma különböző hőmérsékleten

5. Hol van a legtöbb vízgőz a levegőben? Olvasd le a 4.1. ábráról!

Egyenlítő
Baktérítő

0 4 8 12 16 20

tényleges páratartalom (g/cm3)

Ráktérítő

viszonylagos páratartalom (%)

60 70 80 90

4.1. A levegő páratartalmának változása a földrajzi szélességgel

Telítettségi hőmérsékletnek vagy harmatpontnak nevezzük azt a léghőmérsékletet,
amelyen annyi vizgőz van a levegőben,
amennyit befogadhat.
Azt, hogy az adott léghőmérsékletű levegőben lévő vízgőz hány százaléka annak,
amit képes befogadni azon a hőmérsékleten,
a viszonylagos (relatív) vízgőztartalom
fejezi ki.
A levegő kétféle módon válhat telítetté,
vagyis érheti el a 100%-os viszonylagos
vízgőztartalmat:
– ha változatlan hőmérsékleten további
nedvességet vesz fel;
– ha változatlan tényleges vízgőztartalom
esetén csökken a hőmérséklete.

hőmérséklete 25 °C.
a) Mekkora a relatív páratartalma?
b) Hány °C-on éri el a harmatpontját?
c) Mekkora lesz a levegő tényleges páratartalma, ha 15 °C-ra hűl?

7. Próbáld padtársaddal meghatározni

a páraéhség kifejezés jelentését!

8. Az emelkedő vagy az ereszkedő levegő
hőmérséklete lesz magasabb ugyanakkora
tengerszint feletti magasságban? Válaszodat
indokold!
9. Télen-nyáron egyforma a leheletünk,
mégis inkább a hideg téli napokon látjuk
a leheletet. Miért?
10. Mi az oka annak, hogy nyáron ritkán
van köd, és felhők is ritkábban takarják el előlünk a Napot?
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Hogyan válik ki a levegőből
a víz?
A meteorológiában csapadéknak nevezik
azt a légkörből kiváló, annak vízgőztartalmából származó folyékony vagy szilárd halmazállapotú vizet, ami a földfelszínre kerül.
A víz kiválása a légkörben történhet:
– a talaj mentén (talaj menti csapadéknak
nevezzük; harmat, dér és zúzmara);
– a magasban, a felhőkben (hulló csapadéknak nevezzük). A hulló csapadék lehet
cseppfolyós halmazállapotú (eső), szilárd
halmazállapotú (hó, jégeső), vagy vegyes
halmazállapotú (havas eső). A csapadék
halmazállapota a hőmérséklettől függ.
Harmat: derült, szélcsendes éjszakákon keletkezik, amikor a felszínközeli levegő a harmatpont alá hűl, de 0 oC fölött marad. A víz
harmat formájában csapódik ki, a vízcseppek
a növényekre, a tereptárgyakra telepednek.
Dér: ugyanúgy keletkezik, mint a harmat,
de a felszínközeli levegő 0 oC alá hűl, így
a csapadék szilárd halmazállapotú dérként
válik ki a levegőből.
Zúzmara: ködös időben jellemző, amikor az
erősen lehűlt felszín fölé melegebb, páradús
levegő érkezik, és a hőmérséklet 0 oC alatt
csökken a harmatpont alá. Szép látvány, de
komoly terhelés a faágaknak, a villanyvezetékeknek.

11. Főzés közben a fedő alján összegyűlnek a vízcseppek. Miért? Mondj
hasonló jelenséget a természetből!
12. a) Hogyan csökkenhet a levegő hőmérséklete a harmatpontjára?
b) Miért csapódik ki a vízgőz a harmatponti hőmérséklet elérésekor?
13. Hogyan válik ki a vízgőz a levegőből? Magyarázd el a 4.2. ábra alapján!
a levegőben
felszínközelben

magasban

köd

felhő

a felszínen
hulló

talajmenti

csapadék

kisugárzás

szitálás
lassú változás:
rétegfelhők

lehűlés

csendes eső
ónos eső

lejtőköd
zápor

hegységeken
való átkelés

gyors változás:
gomolyfelhők

hózápor
jégeső

különböző
hőmérsékletű
légtömegek
találkozása
kisugárzás

áramlási köd
0 °C alatt
dér
keveredési köd

0 °C alatt
zúzmara

kisugárzási köd

0 °C felett
harmat

4.2. A levegő páratartalmának kicsapódása

14. Figyeld meg a különbséget a három csapadékfajta között a 4.3. ábrán!

Hogyan születnek a felhők?
Csapadék a levegő lehűlésével keletkezik,
mert csak így válhat ki belőle a vízgőz.
Akkor hűl le a levegő, ha felemelkedik.
A levegő felemelkedik, ha:
– a felmelegedett levegő feláramlik;
– a domborzat (pl. nagyobb hegység) felemelkedésre kényszeríti;
– hideg és meleg légtömegek találkozásakor
a hideg felemelkedésre kényszeríti a meleg
levegőt (erről később a frontoknál tanulsz.);
- a levegő összeáramlik.
A lényeg mindig ugyanaz: a levegő fel
emelkedésével a hőmérséklete harmatpontja alá csökken.

harmat

dér

zúzmara

4.3. Nem hulló csapadékfajták
Így készülhet házilag a dér!
Zúzz jeget apróra, és jól sózd meg! Töltsd ezt a kb. –10 °C-os hűtőkeve
réket kémcsőbe! Tedd a kémcsövet egyszerű állványra! Néhány perc
múlva tejfehér dér lepi be a kémcső külső falát.
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15. Mi a szerepe
a lehűlésnek a csapadékképződésben?

OMSZ felhőatlasz
(http://www.met.hu/
omsz/video/index.
php?id=440)

Emelkedés közben a levegő hőmérséklete 100 méterenként 1 °C-kal hűl le. Ha
a harmatpont elérése után is folytatódik
az emelkedés, kezdetét veszi a felhőképződés. A felhőképződés megindulását követően a tovább emelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként már csak 0,5 °C-kal
csökken. A kicsapódáskor felszabaduló hő
ugyanis mérsékli a további lehűlést.

Mikor hull eső, hó és jégeső?
Csapadék csak olyan felhőkből érkezik, amelyekben a vízcseppek mellett fokozatosan
növekvő, hízó jégkristályok is vannak. A feláramlást a vízcseppek ugyanis nem képesek
legyőzni, belőlük tehát nem képződhet hulló
csapadék. A jégkristályokra viszont egyre

több víz fagy rá, s növekedve, a feláramlást
végül legyőzve kihullanak a felhőből.
Sokszor a felnőttek sem tudják, hogy
mi a különbség a zápor és a zivatar között.
A zivatar a levegő elektromos jelensége.
A szó a villámlásra és a mennydörgésre utal.
A zivatar szó a zivatarfelhőben kialakuló
elektromos jelenséget, vagyis a villámlást
jelöli, az ezzel együtt járó mennydörgéssel
együtt. A zivatarfelhő a záporesőt okozó felhő továbbfejlődése során alakul ki. Ha tehát
tehát záporesőzéskor megdördül megdördül
az ég, akkor zivatarról beszélünk. Zivatarban
nagyon intenzív lehet a csapadékhullás (felhőszakadás), viharos széllel, és akár jégesővel
is járhat. Ezek azonban nem szükségszerű
velejárói a zivatarnak.

16. a) Próbálj magyarázatot találni az egyes felhőfajták alakjára (4.4.)!

b) Gyűjts felhőképeket! Rendezd azokat magasságuk szerint!
c) A felhők típusából következtetni lehet az időjárás változására. Mi ennek a magyarázata? Nézz utána az interneten!
d) Nézd meg a met.hu vagy a wolkenatlas.de meteorológiai honlapon, milyen felhők vannak most az égen! Ismerd fel azokat!

fátyolfelhő (Cirrus)

Cirrosratus

A magas szintű felhők majdnem kizárólag jégkristályokból állnak. A Nap
átsüt rajtuk, önárnyékuk nincs. Csapadék soha nem hullik belőlük.

bárányfelhő
(Cirrocumulus)
halo a Nap körül

üllő
tornyos zivatarfelhő
(Cumulonimbus)

– 20 oC, jégkristályok
Altostratus
szépidőfelhő
(Altocumulus)

A középmagas szintű felhők túlnyomórészt vegyes halmazállapotú felhők, jégkristályokból és
vízcseppekből állnak. Az Altocumulusból csapadék nem hullik, az Altostratus csapadékot adhat,
ami általában folytonos eső, hó, vagy dara.

Az alacsony szintű felhők túlnyomórészt vízcseppekből állnak, és csak kis hányada
(télen) vegyes halmazállapotú. A Stratocumulusból a hőmérséklet függvényében eső,
esőrétegfelhő
hó, dara hullhat, a Stratus felhőzet esetén szitálás, szemcsés hó a jellemző. A Cumu(Nimbostratus)
lus legfejlettebb formájából (tornyos gomolyfelhő) záporszerű csapadék hullhat.
1000 m
rétegfelhő
(Stratus)

Stratocumulus

gomolyfelhő
(Cumulus)

jégkristályok, vízcseppel,
vízgőz

A függőleges felépítésű felhők nagy függőleges kiterjedésük
miatt vegyes halmaz
állapotú felhők.
10 oC, vízcseppek
20 oC
villámlás

4.4. A leggyakoribb felhőfajták
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A csapadékképződés
Szitálás: a csapadékelemek kis inten
zi
tással
esnek. A cseppátmérő 0,006–0,06 mm közötti.
Ködös, párás időben jellemző. (Téli változata az
ónos szitálás: magyarázatát lásd az ónos esőnél).
Eső: mérsékelt intenzitású és tartós folyamat.
Az esőcseppek átmérője 1–3 mm között alakul.
Záporeső: intenzív, heves, rövid ideig tartó folyamat. A cseppátmérő 3-6 mm között is lehet.

Havazás: szilárd halmazállapotú csapadék, 0 oC
alatti hőmérsékletben keletkezik. Tartós, mér
sékelt intenzitású csapadék, közepes nagyságú
hókristályok jellemzik.
Hózápor: heves, záporjellegű havazás.
Havas eső: esőcseppek és olvadó hókristályok
keveréke.

17. a) Hány fokkal csökken 100 méterenként a felemelkedő levegő hőmérséklete a harmatpont eléréséig?
b) Mennyi a levegő viszonylagos páratartalma a harmatpontján?
c) Hány fokkal csökken 100 méterenként a felemelkedő
levegő hőmérséklete a harmatpont elérése után?
d) Hogyan változik a harmatpont eléréséig, majd azután
a tényleges vízgőztartalom? Mi az oka?
18. Mutasd be, hogyan képződik a felhő (4.5.)!

19. A főn az Alpok jellegzetes szele (4.6.). A hegység szél
iránnyal ellentétes oldalán lefelé mozgó, meleg, száraz légmozgás, ami hirtelen hőmérséklet emelkedést okoz, így
gyors hóolvadást idéz elő.
a) Mely magasságban és a hegy melyik oldalán hull csapa
dék?
b) Milyen mértékben változik a leszálló levegő hőmérséklete?
c) Miért lesz szárazabb a levegő a hegy túloldalán?
d) Miért melegebb a levegő a hegy túloldalán?

–20 °C
jégkristályok

3000 m

0 °C
vízcseppek

1000 m

10 °C

0m

20 °C

4.5. A felhőképződés folyamata
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harmatpont
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–5 °C

jégkristályok,
vízcseppek,
vízgőz

ne

7000 m

4.7. A jégesővel földre
hullott jég szerkezete
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szá

ra
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+1 °C/100 m

19 °C

9 °C

4.6. A hegyoldalon feláramló levegő hőmérséklete úgy változik, mint
a felmelegedés miatt felemelkedő levegőé

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hol találhatók a Föld legcsapadékosabb területei? Hol hull a legtöbb

Fogalmak

tényleges vízgőztartalom • viszonylagos víz
gőztartalom • harmatpont • kicsapódás • felhőés csapadékképződés • rétegfelhő • gomolyfelhő • fátyolfelhő • bárányfelhő • zivatarfelhő •
zivatar • főn • csapadékfajták • talaj menti csapadék • hulló csapadék

eső, és hol esik a legtöbb napon egy évben?
2. A robbanásos vulkánkitöréseket erőteljes felhőképződés követi.
Magyarázd meg a folyamatot!
3. Miért üli meg gyakran köd a hegyvidéki medencéket?
4. Mikor keletkezhet ónos eső? Miért veszélyes?
5. Hogyan keletkezik a hulló csapadék akkor, amikor a helyben erősen
felmelegedő levegő felszáll? Mutasd be a folyamatot!
6. Hogyan keletkezik csapadék akkor, amikor az áramló levegő hegységen kel át? Mutasd be a folyamatot!
7. Magyarázd meg, hogy, miért van egész évben sok csapadék az
Egyenlítő környékén!
8. Mi a hasonlóság és a különbség a harmat, a dér és a zúzmara között?
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5.

Bolyongó légtömegek

A nagy földi légkörzés

A nagy földi légkörzést alakító fő folyamatok
– A légkör a földfelszín közvetítésével hőátadás útján
melegszik fel.
– A gömb alakú Földön a Nap rövidhullámú besugárzása
az Egyenlítőnél a legnagyobb, míg a sarkokat kevés besugárzás éri.
– A légkör eltérő felmelegedése eltérő légnyomású területeket hoz létre, és ez a légnyomáskülönbség indítja meg
a levegő áramlását.
– A felmelegedett levegő hőenergiája mechanikai ener
giává (mozgássá) alakul át.
– Coriolis-erő hatására a szél nem a magas nyomású
hely felől az alacsony nyomású hely felé fúj, hanem eltérül,
az északi félgömbön mindig jobb kéz, a a délin mindig bal
kéz felé az eltérítő erő hatására a szél nem az izobárokra
merőlegesen, hanem azokkal párhuzamosan fúj.
– A légkörben lévő vízgőz nemcsak a felhő- és csapadék
képződés alapja, hanem az áramlási folyamatokat is mó
dosítja. A keletkezett felhőzet módosítja a napsugárzást,
ami visszahat a levegő hőmérsékletén keresztül a légnyomás eloszlására, a víz párolgásakor elnyelt hő a kicsapódás
során felszabadul, ezért ott a légkörben hőtöbblet keletkezik és további feláramlásra készteti a levegőt.

1. Miért alakul ki hőmérséklet- és légnyomáskülönbség a sarkvidékek és az Egyenlítő között (5.1.)?
2. Hogyan és miért módosítja a Coriolis-erő a légtömegek áramlásának irányát a Földön?
3. a) Milyen hőmérsékletű az Egyenlítőtől északra kialakuló örvényről és a sarki örvényről lefűződő légtömeg?
Miért?
b) Mi a következménye a két légtömeg találkozásának?
4. a) Magyarázd meg az egyenlítői cella függőlegesen
és vízszintesen mozgó levegőjének irányát (5.2.)!
b) Figyeld meg a Föld felszínén uralkodó szélirányokat
a http://www.meteoearth.com oldalon a „wind”menűre
kattintva.

Az egész Földet átfogó nagy szélrendszerektől egészen
a helyi léptékben kialakuló portölcsérekig ugyanazok
a fizikai törvények és jelenségek irányítják a légköri folyamatokat. A légköri áramlásokat kialakító folyamatok
egymással összefüggenek, egy nagy rendszert alkotnak.

Az egyenlítői cella
A beérkező napenergia mennyisége az Egyenlítőnél
a legnagyobb, a sarkoknál a legkisebb, ezért a legmelegebbek az Egyenlítő környéki, a leghidegebbek pedig
a sarkok közeli területek. E hőmérsékleti okok miatt az
Egyenlítő fölött alacsony, míg a sarkok fölött magas
magas légnyomású öv alakul ki.
A troposzféra tetején a feláramló és feltorlódó levegő szétáramlik mindkét félgömbön a sarkok felé, északi
és déli irányba. A sarkok felé tartó légtömeg hűlni
kezd, és az energiabevétel is csökken. Ennek következtében kb. a 30. szélességi kör környezetében a levegő süllyedni kezd. A hőmérséklet-csökkenés és a süllyedés miatt a
légnyomás nő, így a 30. szélességi körnél magas nyomású
terület alakul ki. Ezért itt nagyon ritkán keletkeznek felhők, elvétve esik csapadék. Földünk nagy sivatagjai is itt találhatók. A lesüllyedő levegő a felszínen feltorlódik, észak és dél felé veszi útját. Így az emelkedő
levegő pótlására az alacsonyabb légrétegekben kiegyenlítő áramlás indul meg az Egyenlítő irányába.
A felszínen – a Coriolis-erő hatása miatt – az Egyenlítő
felé északkeleti, illetve délkeleti áramlás (ún. passzát
szél) tapasztalható, ami zárja az áramlási cellát (5.2.).

30°

M északkeleti passzátszél

meleg levegő
hideg levegő

ág

M

A

A

Egyenlítő
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ág
lesz
álló

ló
zál

les

passzátszél

felszálló ág

0°

M

passzátszél

A

5.1. A passzátszél-rendszer összetevői

30°

M

délkeleti passzátszél

M

M

5.2. Az egyenlítői cella
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A sarki cellák

hat rá, mint az Egyenlítő környékén, ami a szelet az északi félgömbön jobbra, a déli félgömbön balra téríti. Így
a szél iránya nyugatias lesz, ezért ezt az övezetet a nyugatias szelek övének nevezzük.

A sarkvidékek fölött a hideg levegő sűrű, ezért lefelé
áramlik. A felszínen a levegő feltorlódik, ezért magas
légnyomás alakul ki, ami miatt a levegő szétáramlik,
útját az Egyenlítő felé veszi. A Coriolis-erő itt a legnagyobb, ezért a levegő iránya gyorsan keleties lesz. Az
északi félgömbön északkeleti, a déli félgömbön délkeleti
irányú sarki szelek alakulnak ki.
Ahogy a levegő az Egyenlítő felé halad, a hőmérséklete
is emelkedik. Emiatt kitágul, sűrűsége csökken, kön�nyebb lesz. Ebből következően a levegő a 60o földrajzi
szélesség környékén felemelkedik. A felemelkedés helyén alacsony nyomású terület jön létre. A felemelkedett
levegő a magasban a sarkvidékek felé áramlik. Így az
egyenlítői cellához hasonlóan a sarkok és a 60o között
szintén létrejön egy zárt cirkulációs cella (5.3.).

Frontok a cellák között
Megvan tehát a nagy földi légkörzést kialakító három
cirkulációs cella. Bennük három eltérő tulajdonságú
légtömeg található:
– az egyenlítői cellákban forró övezeti;
– a mérsékelt övezeti cellákban szubtrópusi;
– a sarki cellákban sarki légtömeg.
A cirkulációs cellákat felületek választják el egymástól:
a 30° szélesség mentén a szubtrópusi front, illetve az
50–60° szélességi körök között a sarki front.
A frontok olyan választófelületek, amelyek eltérő
tulajdonságú légtömegeket választanak el egymástól.
A szubtrópusi frontok nem markánsak. Annál markánsabbak a mérsékelt övezeti sarki frontok, mert itt
a szubtrópusi és a sarki légtömegek között sokkal nagyobb hőmérséklet-különbség alakul ki.
A frontokban a nagy a hőmérsékleti különbség miatt
erős szelek alakulnak ki. Különösen igaz ez a magaslégkörben, a troposzféra felső határán, ahol a földfelszíni
súrlódási erő sem csökkenti a szél sebességét. Így a
frontokhoz a troposzféra felső határánál az egész Földet
körülfutó nagy sebességű szelek kapcsolódnak. Ezek a
futóáramlások.
A futóáramlások mindig nyugat–kelet irányúak.
A sarki fuóáramlás sebessége gyakran meghaladja
a 200 km/h-t, de néha akár a 400–500 km/h sebességet
is eléri. Télen sebesebb, mint nyáron, mert nagyobb
a hőmérséklet-különbség.

A mérsékelt övezet áramlási rendszere

troposzféra

sztratoszféra

Az egyenlítői és a sarki zárt cella, azaz a 30° és 60°
szélességi kör között egy harmadik keringési rendszer
jött létre. Ez a cella azonban nem olyan szabályos és
zárt, mint az egyenlítői cellák.
A nyomáskülönbség keltette áramláson alapuló hőcsere ebben az övezetben is van, de sokkal bonyolultabb,
mint az Egyenlítőnél és a sarkvidékeken. Nézzük meg e
rendszernek a főbb mozzanatait!
Tudjuk, hogy az egyenlítői cellában a sarkvidék felé
áramló levegő a 30° szélességi kör környékén leáramlik. A földfelszínt elérve a leáramló levegő szétáramlik,
egy része az Egyenlítő felé veszi az irányt. Ez a passzátszél. Másik része viszont a magasabb szélességek felé
áramlik. A Coriolis-erő itt még nagyobb mértékben

sarki
futóáramlás

szubtrópusi
futóáramlás
300–500 km/h

sarki futóáramlás
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5.3. A futóáramlás és a lefűződő légörvények
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lső hatá
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szubtrópusi futóáramlás

5.4. A futóáramlások az északi félgömbön
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Mitől különleges a közepes
szélességek áramlási rendszere?

Az erős észak–déli hőmérséklet- és nyomáskülönbség hatására a frontoknál bizonytalan lesz a levegő állapota. Így
a sarki frontok és a futóáramlások iránya sok helyen eltér
a nyugat–keleti iránytól, hullámzanak, kanyarognak, néha
szét is szakadnak.
Egyre szélesebb hullámok keletkeznek. A hullámzó áramlásban az alacsony szélességű oldalról magas nyomású
gerincek nyúlnak be a sarkok felé, más helyeken pedig alacsony nyomású teknők nyúlnak ki az alacsony szélességek
felé.
Így váltakozva hideg és meleg levegőnyelvek nyúlnak át az
ellentétes területre. A meleg levegő a magasabb szélességek, a hideg az alacsonyabb szélességek felé törhet, és a
hőmérséklet kiegyenlítődhet.

Már ismert hogy a közepes szélességek áramlási rendszere nem olyan szabályos, zárt rendszer, mint az egyenlítői
celláké. A hőmérséklet kiegyenlítődése itt sokkal bonyolultabb, a légcsere örvényes áramlások útján történik.
Most már megvannak a szükséges ismereteink ahhoz,
hogy megértsük ezt a folyamatot.
A légáramlás a közepes szélességeken nyugatias irányú.
Így a szél nem teszi lehetővé az észak–déli irányú nagy hőmérséklet-különbség kiegyenlítődését.
A sarki front környékén nagyon nagy a hőmérséklet-különbség.

6. Magyarázd el a szöveg, a kísérletleírás és az ábrák

5. Nézd meg a https://www.flightradar24.com oldalon,

alapján a mérsékelt övezet áramlásainak kialakulását!

hogy a London–New York repülőút oda vagy vissza a hos�szabb? Mi ennek az oka?

Azt, hogy a hőmérséklet-különbség és a Föld forgásának
hatására a légkörben ilyen hullámok keletkezhetnek,
először 1951-ben a Chicagói Egyetem laboratóriumában
sikerült bebizonyítani egy forgókádas kísérlettel. A forgókádban lévő folyadék közepét (sarkvidék) hűtötték,
a szélét (Egyenlítő) melegítették.
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5.5. A nagy hőmérséklet-különbség miatt kialakuló
légáramlás
A alacsony
légnyomás

M magas
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hullámzó áramlás
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5.6. A mérsékelt övezetben kialakuló légáramlások
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A nagy földi légkörzés
A mérsékelt övezeti ciklonok
és anticiklonok kialakulása

a)

b)

M

A légköri áramlás hullámai addig növekednek, amíg
hatalmas zárt örvények alakulnak ki. Ezek a zárt örvények az alacsony légnyomású (A) mérsékelt övezeti
ciklonok és a magas légnyomású (M) anticiklonok.
A mérsékelt övezeti ciklonok kialakulását kiváltják:
– a nagy hőmérséklet- és nyomáskülönbség;
– a futóáramlások;
– a levegő nedvessége.
Mérsékelt övezeti ciklonok nemcsak a sarki front
hullámzásából keletkezhetnek, hanem a domborzat, a
tenger és a szárazföld közötti hőmérséklet-különbség is
előidézheti. A lényeg itt is az erősen eltérő tulajdonságú
légtömegek (hideg–meleg) találkozása, a köztük lévő
front. Ilyen eredetűek a mediterrán ciklonok. Az Alpok
vonulatai előidézhetik a hegységen átkelő hideg levegő
ciklonális perdületét. A kialakuló ciklonok energiáját és
fennmaradását viszont a Földközi-tenger hőutánpótlása
adja.
7. a) Figyeld meg az 5.8. ábrán, hogy mely légkörzési
cellák felszíni összetevői az övezetes szelek!
b) Miért alakul ki légnyomáskülönbség a Földön?
c) Mi a következménye a légnyomáskülönbségnek?
d) Milyen irányban mozogna a levegő, ha a Föld nem
forogna?
e) Magyarázd el a sarki szelek kialakulását!
8. Hol működik a nyugatias szélrendszer?
Mi befolyásolja, hogy hol érezteti a hatását?
9. a) Miért halmozódik fel a hideg levegő a sarkvidéken?
b) Miért keletiesek a sarki szelek, ha ellentétes sarkokon
alakulnak ki?
10. Készíts útvonaltervet a Global Challenge Föld körüli
vitorlásverseny indulóinak! A minden kontinenst érintő verseny kikötői ellenőrző állomásait úgy helyezd el, hogy
a leggyorsabban megközelíthetők leg yenek
a vitorlások számára!
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futóáramlás
enyhén hullámzó magassági légáramlat
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leszakadó alacsony nyomású képződmény

5.7. A ciklonok kialakulása az Északi-sarkról nézve

ÉK-i sarkiszél

60°
30°

DNy-i szél

ÉK-i passzát szél

0°

h ő m érsékleti egyenlítő
DK-i passzát szél
ÉNy-i szél
DK-i sarkiszél

30°
60°

5.8. A nagy földi légkörzés

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

futóáramlás • cirkulációs cella • egyenlítői
cella • sarki cella • front • mérsékelt övezeti
ciklon • anticiklon • hőmérsékleti egyenlítő •
passzátszél-rendszer • passzátszél • nyugatias
szélrendszer • nyugatias szél • sarki szélrend
szer • sarkiszél

1. Milyen okokkal magyarázható a magas és az alacsony légnyomású
övek kialakulása a Földön?
2. Miért változik a hőmérsékleti egyenlítő helye?
3. Mutasd be a légnyomás szerepét a légkörzési rendszerben!
4. Tervezz képzeletbeli utazásokat a szelekkel! Mutasd be ezekkel
a különböző szélrendszerek érvényesülését a földfelszínen!
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6.

Ciklonok szárnyán, frontok hátán

Ciklonok, anticiklonok és időjárási frontok

1. a) Hol találkoz
hatsz időjárás-jelen
téssel? Milyen információkat adnak az
időjárás-jelentések?
b) Miben veszed hasznát azoknak?
2. Hol és hogyan
keletkeznek a ciklo
nok és az anticiklo
nok a mérsékelt
övezetben?
3. Hasonlítsd öszsze a ciklont és az
anticiklont!
a) a felszínen kialakuló légnyomás;
b) a levegő függőleges mozgása;
c) a levegő felszíni
mozgása;
d) a függőlegesen
mozgó levegő páratartalmának változása alapján!

4. Hogyan módosítja a Coriolis-erő
a levegő mozgásának
irányát az északi és
a déli félgömbön?
5. a) Mivel magya
rázható, hogy a ciklon tágabb környezetében általában anticiklont is találunk?
b) Keress időjárási
térképet a met.hu
weboldalon, és igazold az állítást!

Párban járnak
Most a földi léptékből átlépünk a mérsékelt
övezeti ciklonok pár ezer km-es léptékére,
és ezeknek a különösen fontos légörvényeknek a fejlődésével és szerkezetével ismerkedünk meg.
A ciklonok nagy sebességgel áramló és
ezért örvénylő mozgást keltő szélben, illetve
hideg és meleg levegő találkozásakor jönnek
létre. Egy-egy ciklon több ezer km átmérőjű,
óriási légörvény. Közepén a Föld felszínén
alacsony légnyomás uralkodik, ezért a levegő
a környező magas nyomású területek felől
befelé áramlik.
Ha a Föld forgásából eredő eltérítő erő
nem hatna, a szél egyenesen a ciklon közepe
felé fújna. Az eltérítő erő hatására azonban
a levegő a ciklonban az északi félgömbön
az óramutató járásával ellenkező irányban
áramlik befelé. A befelé áramlás csak a felszín közelében megy végbe, az úgynevezett súrlódási rétegben. A ciklon belsejében a levegő felemelkedik, mert a gyorsabban örvénylő hideg levegő a lassabban mozgó meleg levegő alá férkőzik.
A ciklonokban felemelkedő levegő a ciklonok környezetében előbb-utóbb leszállni
kényszerül. A leszállás helyén magas nyomás alakul ki, és a levegő örvényt kavarva
szétáramlik, azaz anticiklon keletkezik.
Az anticiklon közepén tehát magas légnyomás uralkodik, ezért a levegő az anticiklon
közepéből kifelé áramlik.
Ha a Föld forgásából származó eltérítő erő
nem hatna, a szél egyenesen az anticiklon
pereme felé fújna. Az eltérítő erő hatására
azonban a levegő az anticiklonban az északi
félgömbön az óramutató járásával megegyező
irányban áramlik. Belsejében leszáll, és a
felszín közelében szétáramlik. Anticiklon
jön létre akkor is, amikor a lehűlő felszín
erősen lehűti a fölötte elhelyezkedő levegőt.
Szibériában és Kanadában az erős lehűlés
miatt télen képződnek anticiklonok. Mivel
a levegő az Északi- és a Déli-sark környékén
egész évben hideg, mindkét sarkvidéket

anticiklonok uralják (a grönlandi, illetve
antarktiszi anticiklon).
A mérsékelt övezetben a ciklonok különleges fontossága abban rejlik, hogy ezek
a képződmények határozzák meg az időjárást.
Ugyanis a kialakult ciklonokat az uralkodó
nyugatias szelek kelet felé sodorják, így
a ciklonok forgásukkal és sodródásukkal
együtt szállítják a bennük lévő, erősen eltérő
tulajdonságú légtömegeket, meghatározva
ezzel az érintett térség időjárását. Így már
látható az összefüggés a nagy földi légkörzés
és településünk időjárása között.
A ciklonok a sarki front hullámzásából
fejlődnek ki, amit a nagy hőmérséklet-különbség okoz. A hullámzó sarki front megtörik, meleg- és hidegfrontra bomlik ketté. Ezek
a frontok választják el a kifejlődő ciklon belsejében a hideg és a meleg légtömegeket (6.2.).
A hidegfront és a melegfront elkülönítésének az alapja az, hogy melyik légtömeg áramlik a másik irányába. A melegfront mögött
délről északi irányba áramlik a melegebb,
a hidegfront mögött pedig délre halad a
sarkvidéki, hidegebb levegő.
A hideg- és melegfront találkozási pontja a ciklon középpontja, ahol a légnyomás
a legalacsonyabb. Kedvező feltételek mellett
a hullám egyre erősödik, s a középpont
nyomása egyre jobban csökken. Végül a hidegfront utoléri a melegfrontot, a frontfelületek egybekapcsolódnak. Ez az okklúziós
front. A folyamat 2-3 nap alatt lejátszódik.
A fejlődő mérsékelt övezeti ciklon végül le
válik a sarki frontról, meleg és hidegfrontból
álló hatalmas örvénnyé, ciklonná alakul.

A

M

ciklon
anticiklon
6.1. A ciklonok és az anticiklonok keletkezése
összekapcsolódik
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Honnan tudjuk, hogy front
közeledik?
Vizsgáljuk meg a mérsékelt övezeti ciklon
szerkezetét (6.3.)! A frontok három szektorra osztják a ciklont: melegfront előtti
tartományra (1), a két front közötti meleg
szektorra (2) és a hidegfront mögötti hideg
tartományra (3). Melegfront akkor alakul
6. Elemezd a 6.2. ábrát a frontok kialaku-

kiindulási állapot

É

hideg
Ny

K
D

meleg

M

12 óra múlva

hideg

●●

A

▲▲▲▲

meleg

M

24 óra múlva

M

hideg

● ●● ●

▲

A

▲

▲▲▲▲

meleg

b) Miért mozog gyorsabban a hideg levegő, mint a meleg??
c) Miért keskeny a hidegfront felhőzónája?
d) Miért képződik zápor és zivatar a gyors feláramlás következtében?
e) Miért tart rövid ideig a hidegfront miatt kialakult csapadékos idő?
f) Miért mozog lassabban a meleg levegő?
g) Miért széles a melegfront felhőzónája?
8. Hogyan változtatják meg egy terület légnyomásviszonyait az
időjárási frontok?
9. a) Nézz utána, hogyan befolyásolják közérzetünket az időjárási
folyamatok!
b) Hogyan lehet megelőzni, kivédeni az időjárás okozta kellemetlen
közérzetet, fájdalmakat?
10. Vizsgálj meg időjárási térképeket (6.4.)!
a) Keress az időjárási térképen ciklonokat és anticiklonokat!
b) Mitől függ az elhelyezkedésük?
c) Hogyan határozták meg a Kárpát-medence időjárását?

M

36 óra múlva

●●

M

A

▲▲▲

▲

▲▲▲▲

▲▲

▲

meleg

ki, amikor a meleg légtömeg eléri a hideget. Mivel a meleg levegő
könnyebb, ezért felsiklik a hideg légtömegre. Az emelkedés során
felhők keletkeznek. A felsikló meleg levegő mozgása viszonylag
lassú, ezért a melegfrontra ún. réteges felhők és csendes, de kiadós
csapadékhullás jellemző. Hidegfrontról akkor beszélünk, amikor
a gyors mozgású hideg levegő – nehezebb lévén – emelkedésre
készteti, megemeli a könnyebb meleg levegőt. Ebben az esetben
gyors a feláramlás, ezért ún. gomolyos szerkezetű felhők jönnek
létre.
7. a) Miért éri utol a hidegfront a melegfrontot (6.2.)?

lását magyarázó tankönyvi szöveg felhasználásával!

▲

hideg

●

● ●●

A▲

48 óra múlva

hideg
▲

M

●

●▲

▲▲▲▲▲▲

▲▲

▲

meleg

▲

●

6.2. A mérsékelt övezeti ciklonok fejlődési
szakaszai
1000
996

hideg
levegő

hűvös
levegő

9921

▲▲
▲

3

melegfront
▲▲ hidegfront

csapadékzóna

2
Európa időjárási térképe (2017. szeptember 11.)

▲
▲

▲

k

1004 meleg levegő

6.3. A levegő mozgása a ciklonban
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11. Dolgozzatok
párban!
a) Hasonlítsátok
össze a hideg- és a
melegfrontban mozgó levegő tulajdonságait!
b) Miért hull több napig tartó csendes eső
melegfront idején?
c) Hogyan változik
a légnyomás és a
hőmérséklet az érkező hideg-, illetve me
legfront előtt?

A melegfront
Felhőzete nagyon kiterjedt. Mivel a levegő
felsiklása lassú folyamat, így a lehűlése is
lassú, ezért rétegfelhőzet jellemzi a melegfront felhőzetét. Már a front előtt 600-800

km-re a magasban pehelyfelhők és fátyol
felhők jelennek meg, amik szétterjednek az
égen. Alatta vastagodva középmagas lepel
felhők (altostratus) alakulnak ki a fronttól
kb. 600 km-re. Legutoljára (kb. 300 km-re)
réteges esőfelhő (nimbostratus) keletkezik,
amiből egyenletes, tartós, nagy területen
eloszló csapadék (eső, hó, ónos eső, szitálás
stb.) hull. A csapadéksáv 300 km széles és a
front mentén több ezer km hosszú lehet.
csapadékzóna: 300 km
pehelyfelhő,
csapadékzóna: 300
km
fátyolfelhő

12. Melyik típusú
frontot mutatja be
a film?

réteges esőfelhő

meleg levegő

13. Hasonlítsd öszsze a mérsékelt és
a forró övezeti cik
lonokat a tankönyvi
szöveg alapján!
14. Gyűjts információt a közelmúlt
nagy trópusi viharairól! Keresd meg az
atlaszban kialakulásuk helyét, haladási
pályájukat!

meleg levegő

csapadékzóna:
zivatarfelhő 30–50 km

pehelyfelhő,
fátyolfelhő

réteges esőfelhő

http://www.youtube.
com/watch?v=I_e1k4
EtCLc

A hidegfront

Hidegfrontról akkor beszélünk, amikor
a gyors mozgású hideg levegő – nehezebb
lévén – emelkedésre készteti, megemeli
a könnyebb meleg levegőt. A gyors fel
áramlás miatt ún. gomolyos szerkezetű
felhők jönnek létre. Leginkább közismert
ilyen felhő a zivatarfelhő (cumulonimbus),
amiből nagy intenzitású csapadékhullás
(zápor) várható, és zivatar is kialakulhat.
A hidegfront kiterjedése kisebb, mint a melegfronté, a csapadéksáv 30-50 km szé
les. Átvonulásuk után általában kitisztul
a levegő.
A hidegfrontok a ciklonok középpontjától délnyugatra találhatók, és általában
csapadékzóna: irányba
30–50 kmterjeszkednek.
dél-délnyugat

zivatarfelhő

hideg levegő

hideg levegő

6.5. A melegfront kialakulása
hideg levegő
A front mögött a csapadék megszűnik,
a párásság lesz jellemző. A front mögött a hő
mérséklet növekszik. A front előtt a légnyo
más erősen süllyed. Ha van barométerünk, már
előre tudhatunk a melegfront közeledtéről. A
keleti, délkeleti szél a front után délnyugati
irányúvá változik. A frontokat kísérő jellegzetes felhőképződési folyamatok miatt gyakran
csupán az eget kémlelve is előrejelezhetjük a
melegfront közeledését.

Az őrjöngő Irma hurrikán
rokonsága
A forró övezetben is keletkeznek ciklonok. A
hírhedt trópusi forgószelek, trópusi ciklonok
a legerősebben felmelegedő óceáni térségekben az északi és a déli félgömbön alakulhatnak ki, és a légkör legpusztítóbb jelenségei
közé tartoznak. Ezek 400-500 km átmérőjű,
rendkívül alacsony nyomású központ körül kialakuló, orkánerősségű széllel pörgő
képződmények. A forgószél sebessége éppen
a nagy légnyomáskülönbség miatt akár
200-250 km/órás sebességet is elérhet.

meleg levegő

hideg levegő

meleg levegő

6.6. A hidegfront kialakulása
A front mögött a hőmérséklet sokszor
jelentősen lecsökken. A légnyomás a front
előtt csökken, a front után gyorsan emelkedik. A délnyugati irányú szél a front
mögött északnyugati irányú lesz, sokszor
viharossá fokozódik.

Mivel azonban az óceánok hőmérséklete
az év nagy részében az Egyenlítőtől északra
melegebb, a trópusi ciklonok elsősorban az
északi félgömbön jönnek létre. Születési helyükről – a magasabb szélességek ciklonjai
hoz hasonlóan – fokozatosan északabbra
sodródnak.
Évente átlagosan ötven trópusi ciklon jön
létre a Földön, a legtöbb a Csendes-óceán
északi medencéjében, illetve a Karib-tenger
térségében. A trópusi ciklonokban nincsenek frontok.
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Ciklonok, anticiklonok és időjárási frontok

6.7. Miami Beach (Florida) az Irma hurrikán
pusztítása után
Három forgó légörvény. Mi a különbség?
Mérsékelt övezeti ciklonok, tájfunok, hurrikánok, tornádók: mindegyik forgó mozgást végző
légköri képződmény, amelyekben a szél és
a csapadék súlyos pusztításokat okozhat.
A mérsékelt övezeti ciklonok erősen eltérő
tulajdonságú (hideg-meleg) légtömegeket
határoló felület, a front hullámzásából ala
kulnak ki. Átmérőjük a legnagyobb a három
képződmény közül: 1000–5000 km. Frontok
vannak bennük.
A trópusi ciklonok mindig a meleg tengerek
felett keletkeznek. Nincsenek bennük frontok.
Átmérőjük 400–500 km (6.8.). A Csendesóceánon hurrikánnak, az Indiai-óceánon
tájfunnak nevezik azokat.
A tornádók helyi jelenségek, a zivatarfelhő
forgó mozgása következtében a felhőből
a talajig lenyúló képződmények. Élettartamuk
rövid, néhány perc. Átmérőjük pár métertől
pár kilométerig terjed. Általában szárazföld
fölött alakulnak ki.
Az egyes tájfunoknak és hurrikánoknak korábban női neveket adtak, az 1980-as évek óta
a forgószelek – az egyenjogúság értelmében
– már férfineveket is viselnek.

Fogalmak

ciklon • anticiklon • trópusi ciklon (tájfun, hurri
kán) • hidegfront • melegfront • okklúziós front

A hurrikánban kialakuló felhő felső részének hőmérséklete a fekete és a sötétvörös területeken a legmagasabb.

meleg levegő mozgása

200

100

hideg levegő mozgása

20 0 20
(kilométer)

100

200

6.8. A levegő áramlása a hurrikánban

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Honnan érkeznek a Kárpát-medence térségébe a ciklonok? Milyen
időjárást hoznak?
2. Mi jellemzi az „anticiklonális” időszakok időjárását?
3. Milyen sebességgel haladnak át fölöttünk az időjárási frontok! Az év
melyik szakaszaiban a legváltozékonyabb az időjárás?
4. Melyek azok a népi, időjárási „bölcsességek”, amelyekre érdemes
odafigyelni, mert gyakran „működnek”?
5. Hasonlítsd össze a ciklont és az anticiklont a légnyomás, a légáramlás iránya és kialakulás alapján!
6. Ciklonokról, anticiklonokról a http://www.eumetsat.int
honlapon találsz műholdfelvételeket. Készíts a tanult légköri
képződményekről rövid PowerPoint- vagy Prezi-bemutatót!
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7.

Évszakonként más irányból fújó szelek

A monszun

Monszun itt, monszun ott
A passzátszeleket irányító légnyomásövek az évszakok váltakozásának megfelelően észak–déli irányban
eltolódnak. Az északkeleti és a délkeleti passzátszél
a felszín közelében valójában nem az Egyenlítő, hanem
a legmagasabb hőmérsékletű és így legalacsonyabb
nyomású térség felé fúj. Ezt a vonalat, a hőmérsékleti
egyenlítőt a Föld mindenkori legmelegebb pontjait
összekötve kapjuk meg (7.1., 7.2.).

Az évszakonként ellentétes (legalábbis erősen eltérő)
irányból fújó szeleket monszunnak nevezzük.
A forró övezetben a hőmérsékleti egyenlítő évszakos
eltolódása miatt alakul ki.
Az északi (illetve a déli) félgömbön a trópusi téli monszun az illető félgömb passzátszelével azonos északkeleti,
illetve délkeleti irányú szél. Az északi (illetve a déli)
félgömb trópusi nyári monszunja a másik félgömbről
átlátogató passzátszél, a földforgás hatására eltérített
délnyugati (illetve délen északnyugati) irányú szele.

A hőmérsékleti egyenlítő futása a tengerek és a szárazföldek különböző mértékű felmelegedése miatt még csak nem is párhuzamos a szélességi körökkel. Így például a déli félgömbről induló és a hőmérsékleti egyenlítő felé fújó délkeleti passzátszél
az északi félgömb nyarán átlépi az Egyenlítőt, és útját az északi félgömbön folytatja. Mivel a Föld forgása az északi félgömbön
jobb kéz felé téríti el az áramló levegőt, a déli félgömb délkeleti passzátja az Egyenlítőtől északra mint délnyugati szél folytatja
útját. Az északi félgömb telén viszont a déli félgömbre húzódik a hőmérsékleti egyenlítő, és így utat enged az északkeleti pas�szátszélnek. Ellentétes előjellel hasonló folyamat játszódik le a földrajzi Egyenlítőtől délre is. A földrajzi Egyenlítőtől északra
és délre (pl. Afrikában a Guineai-öböl vidékén, Elő-Indiában, az Indonéz-szigetvilágban) tehát évszakos váltakozással majdnem teljesen ellentétes irányú szelek fújnak.

1. a) Hasonlítsd össze a földrajzi Egyenlítő és a hőmérsékleti egyenlítő futását (7.1., 7.2.)!
b) Gondold végig, milyen hatása lehet a hőmérsékleti
egyenlítő mozgásának a többi légnyomási övre!
2. a) Melyik félgömbre helyeződik át júliusban a hőmérsékleti egyenlítő? Mi az oka?
b) Hogyan változik júliusban a délnyugati passzátszél
iránya, ha átlépi az Egyenlítőt?
c) Hol alakul ki nyári monszun ekkor?

trópusi monszun
mérsékelt övezeti
monszun

nyári

téli

7.1. A monszunszelek iránya júliusban

passzátszél
hőmérsékleti
egyenlítő

3. a) Keresd meg az atlaszban azokat a területeket,
ahol a monszun alakítja az időjárást!
b) Honnan érkezik a légáramlás a téli és a nyári monszun
idején?
4. a) Melyik félgömbre helyeződik át januárban a hőmérsékleti egyenlítő? Mi az oka?
b) Hogyan változik meg januárban az északkeleti passzátszél iránya, ha átlépi az Egyenlítőt?
c) Hol alakul ki nyári monszun ekkor?

trópusi monszun
mérsékelt övezeti
monszun

nyári

téli

passzátszél
hőmérsékleti
egyenlítő

7.2. A monszunszelek iránya januárban

5. Állapítsd meg a http://www.meteoearth.com oldal
segítségével, hogy milyenek a hőmérsékleti, a légnyomásés a szélviszonyok a Hindusztáni-félszigeten, a Kínai-alföldön és Észak-Ausztráliában!

132

foldrajz9_III_resz a_legkor_foldrajza.indd 132

2018. 03. 13. 20:33

Évszakosan változó irányú monszunszél kialakul a mérsékelt övezetben is.
A mérsékelt övezetei (szubtrópusi) monszun kialakulását a kontinensek és az
óceánok évszakosan eltérő hőmérséklete
határozza meg. Nyáron a szárazföld erősebben felmelegszik, mint a tenger vize,
ezért szárazföld fölött felszálló, a tenger
fölött leszálló légmozgás alakul ki. A szél
így az óceán felől fúj, és csapadékot szállít
a szárazföld fölé.
Télen fordított a helyzet, a tengervíz
a melegebb, így a szárazföldek belseje felől
száraz levegő áramlik a tenger felé. Ez a jelenség a szárazföldek keleti peremén alakulhat ki, e területekre ugyanis a kontinensen
átkelő nyugati szél már száraz légtömegként
érkezik, illetve nyáron a kontinens belső
területein az erős felmelegedés miatt kialakult alacsony nyomás vonzza az óceáni
légtömegeket. A legszabályosabban Ázsia
keleti partvidékén alakul ki, de megfigyelhető Észak-Amerikában is.

csapadékképződés

a meleg levegő
felszáll

nyárona szárazföld melegebb,
mint az óceán

melegebb szárazföld
alacsony légnyomás
párás levegő
áramlik az óceán felől

a hideg
levegő
leszáll

hidegebb óceán
magas légnyomás

a hideg levegő
leszáll

télena szárazföld hűvösebb,
mint az óceán

hidegebb szárazföld
magas légnyomás

hideg, száraz levegő
áramlik az óceán fölé

melegebb óceán
alacsony légnyomás

a meleg
levegő
felszáll

7.4. A mérsékelt övezeti monszunszél-rendszer
működés

6. a) Mi az oka
a szélirány évszakos
váltakozásának?
b) Miért alakul ki hőmérséklet-különbség
a szárazföldek és az
óceánok között?
c) Merre fújnak télen,
illetve nyáron a monszunszelek? Miért?
d) Hasonlítsd össze
a téli és a nyári monszun csapadékviszonyait!
7. Melyik évszakban készült a kép
(7.3.)? Válaszodat
indokold!
8. Kattints
a http://sdwebx.
worldbank.org oldalon elérhető interaktív
térképre! Tanulmányozhatod a Föld
bármely területének
éghajlati diagramját.
Hasonlítsd össze az
északi és a déli félgömb monszun által
látogatott tájainak
csapadékviszonyait!
Mi a különbségek
oka?

7.3. Indiai utcakép monszun idején

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

hőmérsékleti egyenlítő • monszun • trópusi
monszun • szubtrópusi monszun • mérsékelt
övezeti monszun • nyári monszun • téli
monszun • monszunszél-rendszer

1. Miért és hogyan alakul ki a hőmérsékleti egyenlítő? Magyarázd meg
az elhelyezkedését!
2. Hol jellemző a Földön forró övezeti monszun? Magyarázd el a kialakulását!
3. Hol van a Földön mérsékelt övezeti monszun? Magyarázd el a kialakulását!
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8.

Az időjárás előrejelzése és megfigyelése

Légköri megfigyelések

Az időjárás megfigyelési és előrejelzési rendszere
A Globális Megfigyelő Rendszer

A világ minden részéből kb. 12 000 időjárási állomás küldi
el folyamatosan megfigyeléseit a nemzetközi időjárási központoknak. Az időjárás megfigyelésére sok eszközt használnak a meteorológusok:
– földfelszíni meteorológiai mérőállomásokat;
– meteorológiai műszerekkel felszerelt hajókat, bójákat;
– meteorológiai szondákat;
– időjárási műszerekkel felszerelt repülőgépeket;
– időjárási radarokat.
Ezek a földbázisú megfigyelő rendszerek.
A meteorológiai műholdak pedig az űrbázisú megfigyelő
rendszerekhez tartoznak.

A meteorológiai műszerkertek

A földfelszínen az időjárási elemek mérése a meteorológiai
műszerkertekben történik. A műszerkertekben szélmérő,
hőmérő, légnedvességmérő, légnyomásmérő, csapadékmé
rő található. Az észlelő meteorológus ezeket további vizuális
információval egészíti ki (pl. felhőzet, látástávolság).

A meteorológiai szonda

A meteorológiai szonda egy nagy légballonra erősített
műszerek együttese. A légballont hidrogénnel töltik meg,
ami könnyebb a levegőnél, így akár 30-35 km magasba is
felemelkedik. Emelkedés közben a műszerek folyamatosan
mérik és sugározzák a földi egységnek a levegő hőmérsékletét, nedvességtartalmát, a légnyomást. A szonda helyze
tének követésével a szél sebességét és irányát is ki lehet
számítani.

A meteorológiai műhold

Az 1960-as évek közepétől az űrtechnika gyors fejlődésével
lehetővé vált, hogy a világűrből is nyomon követhessük a légkörben kialakuló felhőzet mozgását, változását. A műholdas
megfigyelés lehetősége jelentős változást hozott a meteo
rológiában. Mivel egyszerre nagy területről képes átfogó
képet adni, ezért a nagyobb léptékű folyamatok jól nyomon
követhetők. A műholdak különböző hullámhossz-tartományokban végeznek méréseket. Ezek közül a legfontosabbak
a látható tartományban és az infravörös tartományban készült mérések.

A meteorológiai radar

Az időjárási radar a csapadékot adó felhő formájában megjelenő vízmennyiséget látja, és a csapadék hullásának intenzitására vonatkozó mérőszámot tud szolgáltatni. Ebből
tudunk következtetni a lehullott csapadék mennyiségére,
a veszélyes zivatarok kialakulására is.
A zivatarfelhőkből esik a leghevesebben a csapadék, ezt
a radartérkép piros és bordó színnel jelöli (8.1.). Kék szín jelöli azokat a területeket, ahol a legkisebb a csapadék intenzitása.

8.1. Zivatarfelhő radarképen
(http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar)

Az adatok feldolgozása és az előrejelzések
készítése

A kapott adatokból a meteorológusok időjárási térképeket
készítenek. A térképen az időjárási állomást jelölő karika
köré írják az állomáson mért értékeket, majd elemzik az
adatokat.Ezzel megtudják, hogy hol helyezkednek el a ciklonok, az anticiklonok, hol, milyen időjárási viszonyok vannak.
Sokáig az volt az előrejelzések készítésének egyetlen lehetséges módja, hogy a meteorológusok ezeken a térképeken figyelték a légköri képződmények (ciklonok, anticiklonok, frontok) mozgását, fejlődését, és próbálták megfejteni várható
alakulásukat, ami legfeljebb 1-2 napra előre volt lehetséges.

Az időjárás-előrejelzés mai módszere

Az időjárás több napra szóló, pontos előrejelzése csak a rengeteg adat feldolgozását lehetővé tevő nagy teljesítményű
szuperszámítógépek segítségével lehetséges. A számítógépes előrejelzések alapja az, hogy a légköri folyamatokat leíró fizikai törvényeket matematikai egyenletek formájában
fejezik ki. Ezeket a matematikai egyenleteket a számítógépek segítségével oldják meg. A légkört szabályozó fizikai törvények matematikai formába öntve alkotják az előrejelzési
modellt. A modellek bemenő adatai, azaz azok az adatok,
amelyek a számítások elindításához szükségesek, a mérési
adatok, amiket a nemzeti központok az előrejelző központokba küldenek. Az időjárás-előrejelző modellek az eredményeiket egy, a Föld felszínére terített képzeletbeli háromdimenziós rács rácspontjaira számítják ki. Ez azt jelenti, hogy
a földfelszínen és a magas légkörben is minden rácsponthoz
időjárási állapotjelző értékeket rendelnek (pl. légnyomás, hőmérséklet stb.).
A számítógép az eredményeket lépésenként számítja: először az első időszak (időlépcső) eredményeit számítja ki,
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1–3 óra, vagy 15 perc is lehet. Ezt követően az újabb időlépcső eredményeit számítják ki, egészen az előrejelzési időszak végéig. Hogy a modell rácshálózata milyen „sűrű”, azaz
milyen közel, vagy messze vannak a rácspontok, és mekkorák az időlépcsők, az a modell fajtájától függ.
A globális modellek esetében a rácspontok 20–40 km távolságban vannak egymástól, az időlépcsők 3–6 órásak. Ezek
a modellek 10 napra előre készítenek előrejelzéseket az
egész Földre, de csak a nagy skálájú folyamatokat (ciklonok,
frontok) tudják jól előrejelezni. A regionális modellek 7–10
km-es rácstávolsága és 1–3 órás időlépcsői már lehetővé
teszik a kisebb térségekben lezajló folyamatok pontosabb
előrejelzését, de csak 2–3 napra előre, és nem az egész Földre. A lokális modellek 2 km-es rácstávolsága és 15 perces
időlépcsője már az olyan helyi jelenségek előrejelzését is lehetővé teszi, mint például a zivatarok, de csak néhány órára
előre és egy adott földrajzi régióra (pl. Kárpát-medence). Az
előrejelző meteorológus alaposan áttanulmányozza ezeket
a számítógép által elkészített előrejelzési térképeket. Ezek
ismeretében elkészíti azokat az időjárás-előrejelzéseket,
amikkel mi is találkozunk a mindennapi életben.
műszeres mérés

Nemcsak a mindennapi életvitelhez készülnek előrejelzések
a lakosság számára, hanem számos élet- és vagyonvédelmi
célú, vagy a gazdaság különböző ágazatai számára készített speciális előrejelzést is kiadnak a meteorológusok nap
mint nap (árvízvédekezéshez szükséges előrejelzések, légivagy szárazföldi közlekedéshez szükséges előrejelzé
sek,
mezőgazdasági előrejelzések, energiaszektor által használt
előrejelzések stb.) Ezeknek komoly nemzetgazdasági értékük van.

Mennyi időre lehet időjárás-előrejelzést
készíteni?

Ha a jelenlegi időjárást a légkör minden egyes pontjában
ismernénk és tisztában lennénk a légkörben lezajló minden
apró folyamattal, akkor elvileg bármilyen időtávra tudnánk
előrejelzést készíteni. Ehhez képest a a légkör állapotát jellemző értékek csak a meteorológiai állomások környezetében ismertek. Másrészt sok olyan mozzanat van a légkör viselkedésében, aminek még nem tudjuk a pontos fizikai hátterét,
így előrejelezni sem tudjuk pontosan. Az előrejelzések tehát
mindig magukban hordozzák a hibalehetőséget, és ez a hiba
az idő előrehaladtával egyre inkább nő. 10 nap az az időtáv,
amire megfelelő pontosságú előrejelzések készíthetők.
A veszélyes időjárási események előrejelzése még az általános időjárás előrejelzésénél is nehezebb feladat, különösen a hirtelen támadt zivatarok, szélvihar, felhőszakadás,
jégeső esetében. Az viszonylag könnyen és időben megállapítható, hogy egy-egy országrészben lesz-e veszélyes időjárási helyzet. De azt, hogy pontosan hol lesznek ezek a veszélyes helyzetek a meteorológusok is csak 1-2 órával előtte,
vagy csak a kialakulás pillanatában tudjak megmondani.

Honnan tájékozódhatunk?
adatok feldolgozása
és elemzése

Fontos és szükséges, hogy az időjárásról rendszeresen
tájékozódjunk. Amellett, hogy sok bosszúságtól óvhatod
meg magad (pl. nem rontja el a szabadtéri programodat az
idő, ha az időpontot az előrejelzések figyelembe vételével
tervezed meg), az időjárási veszélyekre is fel tudsz készülni.
A rádió és a televíziós csatornák a híradók után mindig közölnek időjárás-jelentést. Az újságokban is találhatunk időjárás-előrejelzéseket. Az interneten sok időjárási oldal van.
Az internet előnye, hogy folyamatosan lehet frissíteni az időjárási adatokat. De vigyázat, sok internetes időjárási oldal
félrevezető információkat is közöl! Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján mindig pontos információkat találhatsz: www.met.hu

Az időjárási adatok gyűjtése
előrejelzés készítés

Az időjárási jelenségek megértéséhez, előrejelzéséhez az
adatokat hosszú távon gyűjteni kell. Hazánkban az adatok
egyes meteorológiai állomásokon már több mint egy évszázada rendelkezésre állnak. Az időjárási elemek már néhány
km-rel távolabb is jelentősen változhatnak. Egyszerűbb mé
résekkel és megfigyelésekkel te is gyűjthetsz lakóhelyed
vagy iskolád térségére vonatkozó időjárási adatokat.

8.2. Az időjárás-előrejelzés készítésének folyamata
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Az időjárási tényezők mérése
A napsugarak hajlásszögének meghatározása

1. a) Hogyan függ össze a napsugarak hajlásszöge és

a levegő felmelegedése?
b) Mi határozza meg a Földön a napsugarak hajlásszögét?

Készíts egyszerű eszközt, amellyel meg tudod határozni
a napsugarak hajlásszögét!
– Kartonpapírból vágj ki egy körnegyedet, rajzolj rá szögmérő segítségével fokbeosztást (0–90°)! A kör középpontjához rögzíts csavar vagy szög segítségével egy falécet úgy,
hogy az könnyen elforgatható legyen!
– A falécbe üss bele két szöget!
– Helyezd az eszközt egy vízszintes felületre, majd forgasd addig a falécet, amíg a két szög árnyéka egymást fedi!
Ekkor a kartonpapír beosztásáról leolvashatod a napsugarak hajlásszögét.

A felhőborítottság megállapítása

Figyeld meg egy adott helyről különböző időpontokban
az égbolt felhőborítottságát! Oszd fel nyolc egyenlő részre
az égboltot képzeletben, majd becsüld meg, hogy hány nyolcadát borítják felhők (lásd 8.4. táblázat)! Megfigyeléseidet
rögzítsd a füzetedben (pl .a 8.1. táblázat szerint)!
Dátum

Borítottsági
Fokozat
hányad

Időpont
reggel:

óra

délután:

óra

este:

óra

reggel:

óra

délután:

óra

este:

óra

reggel:

óra

délután:

óra

este:

óra

Az égkép
jellege

8.1. táblázat. Táblázat a felhőborítottság megfigyeléséhez
(minta)

A hőmérséklet mérése

A hőmérséklet mérése egyszerűnek tűnik: az adatokat csak
le kell olvasni a hőmérőről. Figyelned kell viszont a hőmérő
elhelyezésére! A hőmérőt nem érheti közvetlen napsugárzás, és a talajtól 1,2–2 m magasságban célszerű elhelyezni.

2. Miért fontos ismerni a hőmérő talajhoz viszonyított
magasságát?

3. Mire következtetsz a mérési eredményekből? Hol
lehet jelentősége ennek a tapasztalatnak a mindennapi
életben?
Eltelt idő
(perc)

Hőmérséklet (°C)
nyitott doboz

fedett doboz

0
10
20
30

8.2. táblázat. Hőmérsékleti adatokat rögzítő táblázat
(minta)

A csapadék mérése

A csapadék mértékegysége a milliméter. Egy milliméter csapadék egy négyzetméter felületre hulló egyliternyi víznek
felel meg. A csapadékmérőt egyméteres magasságban, lehetőleg nyílt területen, minden tereptárgytól távol kell elhelyezni.

A légnyomás mérése

4. a) Mennyi az átlagos tengerszint feletti légnyomás
értéke?
b) Milyen elven működik a légnyomásmérő?

A porszennyezés mérése

A levegő fizikai tulajdonságainak fontos jellemzője, hogy mekkora mennyiségben tartalmaz szennyezőanyagokat. A lakóhelyedre vonatkozó légszennyezési adatokat nyomon követheted
a http://www.levegominoseg.hu/ honlapon. Porszennyezéssel
kapcsolatos egyszerű mérést te is végezhetsz.
– Rajzolj ragasztószalagra alkoholos filccel egy 1 x 1 cm-es
négyzetet! Oszd fel ezt négy egyenlő részre!
– Vegyél pormintát a ragasztószalag segítségével különböző felületekről (pl. padló, pad, szekrény teteje, fal, növény
levele)!
– Számold meg mikroszkóp alatt, hogy hány porszem található az egyes felületekről származó ragasztószalag 1 x 1
cm-es területén!

5. Kirándulás során ismételd meg a mérést úgy, hogy
egy forgalmas úttól különböző távolságban lévő fatörzsekről veszel pormintát. Megfigyeléseidet rögzítsd táblázatban (pl. a 8.3. táblázat szerint)!
Nyitott doboz

Fedett doboz

Az üvegházhatás mérése

– Helyezz két műanyag dobozba azonos mennyiségű homokot! Mérd meg a homok hőmérsékletét!
– Tedd a dobozokat olyan helyre, ahol napfény éri azokat!
Az egyik dobozt fedd le üveglappal!
– 10, 20, 30 perc múlva ismételd meg a hőmérséklet mérését
mindkét dobozon!
Tapasztalataidat rögzítsd a füzetedben a 8.2. táblázat szerint!

8.3. táblázat. Porvizsgálati táblázat (minta)
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Légköri megfigyelések
Égkép jellege
Felhőtlen

0

Derült

1/8

Kissé felhős

Az időjárás jelentés

Borultsági hányad

Az időjárási adatok feldolgozása

nincs felhő az égen
az ég kevesebb mint
kétnyolcadát takarja felhő

ég két- vagy háromnyolcadát
2/8–3/8 az
takarja felhőzet

Közepesen
felhős

4/8

az égbolt felét takarja felhőzet

Felhős

5/8

az ég ötnyolcadát takarja felhőzet

Erősen felhős
Borult

ég hat-hét nyolcadát takarja
6/8–7/8 az
felhőzet
8/8

a teljes égboltot felhőzet borítja

8.4. táblázat. A felhőborítottság mértékének megállapítása
IdőLégÁllomás pont
nyomás

Felhőzöttség

Csapadék,
köd, szél

Jelek

A gyűjtött adatok az időjárás pillanatnyi állapotának feltérképezéséhez használhatóak. Megállapíthatjuk, hogy egy
ország, kontinens egyes területein éppen milyenek a légkör
fizikai jellemezői. Az adatok táblázatos vagy térképi ábrázolásával az időjárás fontos összefüggései ismerhetőek fel.

Készíts időjárási térképet!

6. A képzeletbeli időjárási térképen (8.3.) a mérőállomá-

sok helyét és sorszámát látod. Másold le a „térképet”
a füzetedbe! Az adatokat a 8.5. táblázatból olvashatod le.
a) Jelöld az állomások adatait a „térképen”!
b) Kösd össze az azonos értékű pontokat görbe vonalakkal!
c) A felhőzöttség mértékét jelöld a karikákban nyolcadokkal! Használd a 8.4. táblázatot is!

1.

12.00 1010 hPa

felhős

pára, hófolt

Időjárás-előrejelzés készítése

2.

12.00 1010 hPa

felhős

légköri füst

Milyen idő várható?

3.

12.00 1020 hPa

felhős

dér

4.

12.00 1020 hPa

felhős

finomzúzmara

5.

12.00 1005 hPa

felhős

köd

6.

12.00 1005 hPa

borult

hóvihar

7.

12.00 1025 hPa

derült

jégtűk

8.

12.00 1000 hPa

borult

szélvihar,
hódara

9.

8.00 1015 hPa

derült

szélvihar

10.

12.00 1015 hPa

borult

talajmenti
hófúvás

11.

10.00 1010 hPa

borult

ónos eső

12.

12.00 1015 hPa

derült

tiszta levegő

13.

9.00 1020 hPa

derült

durva zúzmara

8.5. táblázat. Képzeletbeli időjárási térkép adatai

7. Készíts padtársaddal előrejelzést az időjárási térké-

pek segítségével (8.4.)!
Hideg, meleg egyaránt jöhet

8. Készíts padtársaddal háromnapos időjárás-előrejel-

zést lakóhelyedre vonatkozóan (http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/)!
hétfő délután

hétfő délután

hétfő reggel
hétfő reggel

8.4. Magyarország időjárás-előrejelzési térképe

Az előrejelzések pontossága

8.3. A képzeletbeli időjárási térkép alapja

a) Keress egyhetes előrejelzést az Országos Meteorológiai
Szolgálat (met.hu) honlapján!
(http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/
magyarorszagi_telepulesek)
b) Válaszd ki a mától számított 7. napot, majd
naponta ellenőrizd le, hogy milyen előrejelzést adnak
arra a napra! Az előrejelzéseket rögzítsd táblázatban!
c) Figyeld meg az aznapi tényleges időjárást! Hány nappal
korábban sikerült jól az előrejelzés?
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9.

Mit tegyünk veszély esetén?

Veszélyes időjárási jelenségek

Jó idő van, vagy rossz idő van, szoktuk mondani, pedig ez nem is olyan egyértelmű. Ha esik az eső, akkor az nekünk
rossz lehet, ugyanakkor a növények számára nélkülözhetetlen a csapadék. Valaki a hideget szereti, szeret télen
szánkózni, síelni, a fázósabbak a nyári meleget élvezik. A különböző időjárási körülményekhez alkalmazkodni
tudunk: meleg ruhát veszünk, ha hideg van, esernyőt, esőkabátot, ha esik. De vannak olyan időjárási jelenségek,
amelyek fokozott veszélyt jelenthetnek számunkra. Most ezeket a veszélyes időjárási jelenségeket vesszük sorra,
és rátérünk arra is, hogy mit tegyünk ilyen időjárási események esetén, hogy elkerüljük a veszélyeket.
A veszélyes időjárási események és a riasztásokhoz kapcsolódó kritériumok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat háromszintű vészjelzést használ a veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésekor. A sárga
jelzés azt jelenti, hogy a várható időjárási események nem szokatlanok, de veszélyt jelenthetnek, ezért célszerű óvatosnak lenni
és tájékozódni a várható jelenségről. Narancs színnel jelzik a veszélyes időjárási jelenséget, ami károkat, akár személyi sérülést,
balesetet is okozhat. Veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek! Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi
életet is fenyegető időjárási jelenségre figyelmeztet a piros jelzés, ami többnyire nagy területeket érint. Ha nem várható veszélyes
jelenség, az zöld színnel jelenik meg. (További információért látogasd meg a http://www.met.hu honlapot!)

1. Zivatar

A zivatar több veszélyforrást is jelenthet. A villámlás még a
gyenge zivatar esetében is veszélyes lehet, mert nem tudhat
juk, hova csap le. A zivatar esetenként erős szélviharral jár. Ez
faágakat törhet le, esetleg fákat csavarhat ki tövestül, megrongálja az épületeket, a háztetőről cserepek eshetnek le.
Zivatar idején gyakran jégeső is esik. Tönkreteheti a növényeket, a nagy méretű jég pedig az embereket, állatokat is megse
besítheti. A zivatar sokszor hirtelen lehulló nagy mennyiségű
esővel, felhőszakadással jár együtt. A víz eláraszthatja az utakat, a kisebb patakok hirtelen kiáradhatnak.

A zivatar előtti teendők
– Pakoljunk el minden tárgyat az udvarról, erkélyről, amit
a szél felkaphat (virágcserép, könnyű kerti szék stb.)!
– Az autót a garázsba vagy olyan helyre kell vinni, ahol
nem esik rá faág, cserép.
– Lehetőleg ne menjünk ki a szabadba!
– Húzódjunk inkább a házba, csukjuk be az ajtókat, ablakokat!
– Áramtalanítsuk az elektromos készülékeket!
Zivatar közbeni teendők – ha mégis a szabadban ér a zivatar – Villámláskor kerüljük a magányos fákat, a kiemelkedő helyeket (hegycsúcs, hegygerinc), a nyílt, sík terepe
ket mert a kimagasló tárgyakba könnyen belecsap a villám! A legjobb, ha lekuporodunk a földre, amíg elmúlik
a zivatar.
– Villámláskor tilos a vízben tartózkodni, mert a víz jól vezeti az elektromosságot.
– Ha a közelben az autó van, akkor üljünk be, csukjuk be az
ajtókat, húzzuk fel az ablakokat! Az autóban védve vagyunk
a villámoktól.
– Ha viharos szél van, ne az épületek és fák közelében húzódjunk meg, mert a lehulló cserepek, letört ágak súlyos
sérüléseket okozhatnak! Védjük a fejünket a szél sodorta
tárgyaktól!

9.1. Zivatar a városban
Mit tehetsz, hogy elkerüld a veszélyeket?
Az első és legfontosabb teendő a megfelelő tájékozódás
az aktuális időjárási helyzetről és a várható időjárási viszonyokról. A megfelelő információk birtokában szükség
esetén át tudod tervezni a programodat, elkerülheted,
hogy a zivatar a szabadban érjen.

9.2. Villámláskor kerüljük a magányos fákat és a vizeket!
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A zivatar utáni teendők
– Ne közelítsük meg a sérült házakat, fákat, mert balesetveszélyesek lehetnek! Ha ilyet látunk, értesítsük a tűzoltókat! Ők segítenek a károk helyreállításában.
– Soha ne nyúljunk sérült vezetékhez, mert áramütés érhet!
– Ha azt látjuk, hogy valaki megsérült a viharban, hívjunk
orvost, mentőt!

2. Viharos szél

Viharos szél nemcsak zivatar idején keletkezhet, hanem pél
dául egy hidegfront átvonulása esetében is. A viharos szél faágakat törhet le, esetleg fákat csavarhat ki tövestül, megrongálja az épületeket, a háztetőről cserepek eshetnek le.

Mit tehetsz erős havazás előtt?
– Ha erős havazás, hófúvás várható és utazást terveztek,
akkor lehetőleg halasszátok azt el!
– Ha erre nincs mód, folyamatosan figyelni kell az időjárási előrejelzéseket, veszélyjelzéseket és a közlekedési
információkat. Az útvonalat ennek megfelelően kell alakítani. A helyzet percről percre változhat!
– Szólj szüleidnek, hogy mindenképpen legyen az autóban ilyenkor meleg takaró, tea, élelmiszer, hólánc, autós
hólapát, telefon, tartalék üzemanyag.

9.4. Veszélyjelzés térképen
Mit tehetsz erős havazás, hófúvás közben?
– Ha tehetjük, segítsünk egymáson!
– Ha a hó fogságába kerültünk, kérjünk telefonon segítséget, és az autóban várjuk, amíg megérkezik!
– Ha gyalogosan közlekedsz, az időjárásnak megfelelő ruházatban menj a szabadba (meleg kabát, sapka, hótaposó
csizma)!
– Legyen rajtad jól látható, élénk színű ruha, vagy láthatósági mellény, hogy az autósok könnyebben észrevegyenek
a rossz látási viszonyok között is.

9.3. A viharos szél

Mit tehetsz erős havazás, hófúvás után?
– A járdákon, utakon mihamarabb el kell takarítani a havat. Segíts szüleidnek a hólapátolásban! Ha idős emberek
laknak a környéken, segíts nekik is!
– Óvatosan közlekedj, mert a letaposott, összetömörödött hó jegessé válhat!

Mit tehetsz, hogy elkerüld a szélvihar veszélyeit?
Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amiket zivatar idején a viharos szél veszélyeinek elkerülésénél felsoroltunk.
A szélvihar a közlekedés számára is veszélyes lehet. Ilyenkor
körültekintőbben kell vezetni, mert az erős oldalszél hirtelen
meglökheti az autót!

3. Erős havazás, hófúvás

Az erős havazás megnehezíti, gyakran lehetetlenné teszi a közlekedést, különösen akkor, ha hófúvással jár együtt, amikor
a szél hótorlaszokat fúj az útra. Ilyen időjárás esetén a járművek elakadhatnak a hóban, az út csúszós lehet, a havazás miatt
rosszak a látási viszonyok.

9.5. Erős havazás és hófúvás
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4. Ónos eső

Ónos eső idején jégpáncél alakul ki a járdákon, utakon, tárgyakon, növényeken. Az út nagyon síkossá válik. A faágak letörhetnek, villanyvezetékek leszakadhatnak a jég súlya alatt.

9.6. Ónos eső

Mit tehetsz, hogy elkerüld az ónos eső veszélyeit?
– Ha lehet, ne indulj útnak!
– Ha gyalog közlekedsz, légy nagyon óvatos! Lassan menj,
és vegyél fel erősen bordázott talpú cipőt!
– Ha autóval közlekedtek, ilyenkor nagyon lassan, óvatosan szabad haladni. Figyelni kell az időjárási és a közlekedési információkat!
– Ne tartózkodj ilyenkor fák között, erdőben, mert a faágak letörhetnek és sérülést okozhatnak!
– A jégpáncéltól leszakadt vezetéket látsz, ne nyúlj hozzá,
mert áramütés érhet!
– Ha családi házban laksz, síkosságmentesítsd a járdát!
Szórd fel homokkal, fűrészporral, hogy a járókelők ne csús�szanak el!
– Ha idős emberek élnek a környéken, akkor segíts nekik
bevásárolni a legszükségesebbeket, hogy ne kelljen az utcára menniük!

5. Köd

9.7. Segíts a járda síkosságmentesítésében!

Köd esetén a rossz látási viszonyok a közlekedést veszélyeztetik. Tartós, sűrű köd esetén a látástávolság 1000 méternél
kevesebb. Figyelmeztető előrejelzést akkor készítenek, amikor
várhatóan tartósan (több mint 6 órán át) sűrű ködre (látástávolság pár száz méter) lehet számítani egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen.
Mit tehetsz, hogy elkerüld a köd veszélyeit?
– Ha az utcán közlekedsz, vegyél fel élénk színű ruhát, kabátot, vagy láthatósági mellényt, hogy könnyebben észrevehessenek!
– Még a szokottnál is körültekintőbben közlekedj! Gondolj arra, hogy te is csak akkor látod meg az autót, amikor
már nagyon közel van!
– Ha autóban ültök, figyelmeztesd a szüleidet, hogy lassan, óvatosan vezessenek, és kapcsolják be az autó fényszóróját!

9.8. Sűrű köd

6. Hőség

Nyáron gyakran előfordul, hogy a napi középhőmérséklet legalább három napon keresztül 25 oC, vagy akár 27 oC fok fölött
van. Ilyenkor a hatóságok hőségriadót rendelnek el. A nagy
meleg rosszullétet, fejfájást, ájulást okozhat. Különösen veszélyeztetettek az idős emberek, a betegek és a csecsemők.

9.9. Hőségben pótold a szervezet vízveszteségét!

Mit tehetsz, hogy elkerüld a hőség veszélyeit?
– Pótold a szervezet vízveszteségét! Igyál naponta 3-4 liter vizet, ásványvizet, gyümölcsteát!
– Védd a fejed a napsugárzástól világos színű, vékony sapkával vagy kendővel!
– Lehetőleg világos színű ruhát vegyél fel!
– Fogyassz kevesebb és könnyen emészthető ételt!
– Hűtsd a tested, zuhanyozz naponta többször langyos
vízzel!
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Veszélyes időjárási jelenségek
– Húzódj árnyékba! Ha teheted, tartózkodj néhány órát hűvös helyiségben!
– A lakásban hajnalban szellőztess, amikor a leghűvösebb
van! Nappal sötétíts be, hogy a napsugarak ne melegítsék
fel a szoba levegőjét!
– Gondoskodj a háziállatokról is! Ők is szenvednek a melegtől. Nekik is szükségük van árnyékos helyre és friss hideg
vízre.
– Tilos a háziállatot ilyenkor az autóban hagyni, mert a felforrósodott levegőben el is pusztulhat!

7. UV-B sugárzás

Ugyan az UV-B sugárzás nem időjárási jelenség, hanem a Nap
sugárzásának egyik összetevője. Ennek ellenére megemlítjük,
mert bizonyos időjárási feltételek mellett, derült, tiszta levegő
esetén a Nap káros UV-B sugárzása olyan erős lehet, hogy rövid
idő alatt is a bőr leégését okozhatja. Ennek súlyos betegség,
bőrrák is lehet a következménye.

9.10. Ne feledkezz meg az állatokról sem!

Mit tehetsz, hogy elkerüld az UV-B sugárzás veszélyeit?
– Tűző napon lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjunk!
– Délelőtt 11 óra és délután 3 óra között nem tanácsos napozni!
– Keress árnyékot!
– Védd magad fényvédő krémmel, napolajjal!
– A szemedet is károsíthatja az UV-B sugárzás, viselj napszemüveget!
– Vigyázz, télen is leéghet az arcod síelés, szánkózás közben! Használj fényvédő krémet ilyenkor is!

1. Mondj érveket arra, hogy miért jobb az interneten
tájékozódni az időjárásról, mint például újságból!
2. a) Mi a teendő zivatar előtt, hogy elkerüld a veszélyeket?
b) Osztályoddal a Mátrában túráztok. A telefonod időjáráselőrejelző applikációja arra figyelmeztet, hogy zivatar
várható. Mi a teendő?
c) Milyen veszélyekre kell figyelnetek a szabadban zivatar
közben?

9.11. Védekezz az erős UV-B sugárzás ellen!

3. Autóval hosszú útra készül a család. Az időjárás-előrejelzés szerint havazás várható.
a) Mi a teendő indulás előtt?
b) Mit kell tennetek, hogy elkerüljétek a veszélyeket, ha útközben erős havazás kezdődik és a szél is felélénkül?
4. a) Melyek az ónoseső okozta veszélyek?
b) Mit kell tenniük a gyalogosoknak, és mit az autósoknak,
hogy elkerüljék a veszélyeket?

5. Sorold fel mik a teendők hőség esetén!
6. a) Miért veszélyes az UV-B sugárzás?
b) Hogyan kell védekezni az UV-B sugárzás káros hatása ellen?

9.12. A Meteora alkalmazás mobileszközön futtatható óra,
ami időjárási információt is szolgáltat
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A légkört veszélyeztető folyamatok

10. A légkör globális problémái
1. a) Mikor és
hogyan alakult ki
a levegőburok?
b) Honnan származnak az anyagai?
c) Miért nem állandó
a levegő összetétele?
2. Hogyan „vándorolnak” a levegőben a porszemek,
a falevelek, a vízcseppek és a koromszemcsék? Mitől függ,
hogy milyen gyorsan
jutnak tovább?

kibocsátás

Támadás a levegő ellen
Ahogy az emberi társadalom egyre inkább
birtokolni kezdte a Föld erőforrásait, fokozatosan növekvő termelőtevékenységével mind
több és több szennyező anyagot bocsátott
a légkörbe. A szennyező anyagok sokféle
forrásból kerülhetnek a légkörbe. Közülük
a közlekedés, az ipar, a hőerőművi energiatermelés és a háztartások a legjelentősebbek.
A levegőbe jutó szennyeződés nem csak
a kibocsátás helyén okozhat változásokat.
Távoli tájakra is elszállítódik a levegővel,
miközben a légkör anyagaival különféle
kémiai reakciókba léphet, amelyek veszélyes vegyületek kialakulásához vezethetnek.
A szennyező anyagok végül leülepedéssel
vagy a csapadékkal ismét visszajutnak a
felszínre, és különféle környezeti károkat
okozhatnak.

szállítás

hatása az
éghajlatra

leülepedés

hatása a tárgyakra,
anyagokra

hatása a
növényzetre

hatása az
emberekre

10.1. A levegőszennyezés forrásai és következményei

esetszám

400

hőhullám, szárazság, tűzvész
100
0

350

árvíz
300

250

0

150

vihar
400

100

3. Rendszerezd a szennyezést kibocsátókat és a következményeketa 10.1. ábra
alapján!

4. a) Te miféle anyagokat juttatsz a légkörbe? Készíts listát!
b) Próbáld rendszerezni azokat aszerint, hogy
mely tevékenységek során kerülnek a leve
gőbe!
c) Melyik szennyezésedet tudnád csökkenteni? Hogyan?

hatása a talajra

földrengés, cunami, vulkánkitörés
100
0

A légszennyezés ma már a Föld egészét
érintő, globális környezeti probléma.
A szennyeződés ugyanis nem korlátozódik a kibocsátás helyére, és nem csak a légkört veszélyezteti. A szennyező anyagok
a magaslégkör áramlásaival távoli kontinensekre is eljuthatnak. Leülepedve vagy
a csapadékkal a felszínre jutva pedig szen�nyezik a talajt, a felszínt és közvetve a felszín
alatti vizeket.
A légkörszennyezés folyamatai közül napjainkban leginkább az ózonréteg ritkulása, a savas esők kialakulása, a fokozódó
üvegházhatás és a légkör radioaktív
szenynyeződése áll az érdeklődés középpontjában, ezek következményei ma már
jól érzékelhetők. Ellenük hatékonyan a kibocsátó források megszüntetésével, illetve a
kibocsátás mértékének csökkentésével lehet
védekezni.

5. Energia vagy tiszta levegő? Vitassátok

kárérték (milliárd USD)

meg! Van-e ellentmondás a két cél között?

6. a) Hasonlítsd össze a természeti katasztrófák számának változását (10.2.)!
b) Mely katasztrófák száma növekedett
jelentősen, és melyeknél nem tapasztalható
növekedés?
c) Mi a változások oka?
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10.2. Természeti katasztrófák
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A hűtőszekrények tönkre
teszik az ózonpajzsot?

Az éghajlatváltozásért
mi is felelősek vagyunk

Az ózon képződése és elbomlása természetes viszonyok között egyensúlyban van
a légkörben. Ezt az egyensúlyt azonban
évtizedekkel ezelőtt az ember megbontotta
elsősorban azzal, hogy a freongázt nagy
mennyiségben juttatta a légkörbe.

A napsugárzás mellett az üvegházhatás is
részt vesz a hőmérséklet kialakításában.
E folyamat nélkül Földünk fagyott bolygó
volna. Az üvegházhatás egyik fő felelőse
a szén-dioxid, amely természetes körfolyamatban keletkezik és bomlik. A növények
által a levegőből felvett CO2 mennyisége
megegyezik a légzésük és a lebontásuk során
a levegőbe juttatott CO2 mennyiségével. Ezt
az egyensúlyt azonban az elmúlt évszázadok
alatt az ember megbontotta.

A freonok fluor- és klórtartalmú szénhidrogén-származékok, amiket klímaberendezések, fagyasztók hűtőgázaként használtak. Kis
sűrűségüknél fogva feljutnak az ózonrétegbe,
ahol az ultraibolya sugárzás hatására gyorsan elbomlanak. Az így keletkezett szabad
klóratom igencsak agresszív, azonnal reakcióba lép az ózonnal, és oxigénné redukálja
azt. Mivel ezek a reakciók nagyon gyorsan
mennek végbe, egyetlen szabad klóratom
rövid idő alatt sok ezer ózonmolekulát képes
lebontani.
A freongázok felhasználását 1996-tól be
tiltották, már nem is lehet freonos szórópalackot vagy hűtőszekrényt, klímaberendezést
vásárolni. A kibocsátáskorlátozás kedvező
hatásai azonban csak lassan érvényesültek.
CFC-gázok nemzetközi betiltásának köszönhetően sikerült az ózonréteg pusztulását
megállítani, és ez jó példa arra, hogy nemzetközi összefogással tehetünk az éghajlatváltozás ellen is.

A tudósok két húszéves időszakot hasonlítottak össze: az 1960 és 1979, valamint az 1991
és 2010 közötti két évtizedet. A globális átlag
hőmérséklet 0,5 oC-kal volt magasabb a máso
dik periódusban. Megállapították, hogy számos
extrém időjárási jelenség hossza és intenzitása
is fokozódott ezalatt. (Phys.org, 2017)

7. a) Miből és
hogyan keletkezik az
ózon?
b) A földi légkör melyik tartományában
a legsűrűbb?
c) Mi az ózon jelentősége?
8. Mitől függ a levegő felmelegedése
és hőmérséklete?

9. Hogyan változott Földünk hőmérséklete a története
során?

10. a) Mi a szerepe
a felmelegedésben
az üvegházhatásnak?
b) Hogyan alakul ki
az üvegházhatás?
c) Milyen lenne bolygónk üvegházhatás
nélkül?

Ózonsűrűség (Dobson-egység)

11. a) Hasonlítsd össze a az ózonsűrűség
négy időpont közötti állapotát (10.3.)!
b) Mivel magyarázhatóa változás?
400
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2041

2065
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12. a) Miért veszélyes a napon való leégés?
Hogyan előzhető meg? Adj szakszerű tanácsot
olyannak, aki túlzásba viszi a napozást!
b) Miért van a napszemüvegeken feltüntetve
az UV-védelem?
c) Mit jelent az „UV-400” felirata napszemüvegeken?
d) A meteorológiai jelentésekhez hozzátartozik az UV-sugárzás erősségéről való tájékoztatás is. Mit tehetsz annak ismeretében?

2100

10.3. Az ózonsűrűség válozása az ózonrétegben az Antarktisz fölött

(A kék szín az alacsony ózonsűrűséget, a narancssárga magasat jelöl.)

13. A Montreáli Jegyzőkönyv (1989) és az
ózonbarát HFC-k” címmel készíts beszámolót!
(HFC = fluorozott szénhidrogének) Mutasd be
az egyezmény céljait és megvalósításának
problémáit is!
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14. a) Tanulmányozd a 10.5. ábrát! Milyen kapcsolatot
veszel észre a két adat változása között?
b) Mennyivel emelkedett az 1880-as évekhez képest a hő
mérséklet?
c) Gyűjtsd össze a változás okait és lehetséges következményeit!
15. Mely emberi tevékenységek felelősek a CO2-egyensúly felbomlásáért? Rangsorold azokat mértékük és szerepük szerint!

(°C)
14,8

(ppm)
400

a Föld átlaghőmérséklete
a légkör szén-dioxid tartalma

14,4

370

14,0

340

13,6

310

13,2
1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

19. Igazold egyszerű vizsgálattal, hogy a szén-dioxid
emeli a levegő hőmérsékletét! Nem kell hozzá más, mint
egy nagy befőttesüveg és egy hőmérő.
20. Nézz utána, hogyan lehet a szén-dioxidot a Föld
mélyén kévő kőzetekben tárolni! Melyek az előnyei és a
hátrányai?
21. a) Hogyan változik meg a felszín albedója a felmelegedés hatására? Válaszodat indokold!
b) Milyen hatással lesz e változás a további felmelegedésre?
22. a) Keresd meg az atlaszban Kiribatit! Gyűjts informá
ciót az ország földrajzi helyzetéről, fekvéséről!
b) Hogyan képződik az atoll?
c) Nézd meg a http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level
oldalon, hogy mennyit emelkedett a világtenger szintje az
utóbbi években!
d) Mi okozza a tengerszint emelkedését?

280
2020

10.4. A Föld globális hőmérsékletének és a légkör
szén-dioxid-tartalmának változása (ppm = milliomodrész,
280 ppm = 0,028%)

16. Gyűjtsd össze az üvegházgázok forrásait! Honnan
kerülnek e gázok a levegőbe?
17. Miért fokozza az erdőirtás az üvegházhatást? Készíts
a megválaszolására bizonyító logikai láncot!
18. Hogyan kerül a légkörbe metán? Gondolkodj el, hogy
hogyan, milyen módszerekkel csökkenthető a kibocsátása!

10.6. A csendes-óceáni Kiribati a tengerszint emelkedésének egyik áldozata lehet

sztratoszféra
11–50 km
hőmérséklet +50 °C

hősugárzás napsugárzás

troposzféra
hőmérséklet –60 °C

Részesedése az
üvegházhatásból
Okai
Keletkező
üvegházgázok

trópusi esőerdő
15%

energia, közlekedés
50%

vegyipar
20%

mezőgazdaság
15%

erdőirtás

égéstermékek keletkezése,
energia felhasználása
(szén, földgáz, kőolaj)

hajtógáz, műanyagok,
hűtőfolyadék

műtrágyázás,
szarvasmarha-tenyésztés

szén-dioxid és egyéb gázok

CO2, metán (CH4) és ózon (O3)

CFC

kéjgáz (N2O)

10.5. Az üvegházhatásért felelős anyagok és tevékenységek
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A légkör globális problémái
23. A szemelvény elolvasása után az ábrák felhasználásával válaszolj a kérdésekre!
A légkör átlaghőmérséklete a kisjégkorszak végétől, a 19.
század közepétől kimutathatóan (de hullámzó mértékben)
növekszik. Számítások szerint ez az érték a 21. század közepéig további 1,5–4 °C-kal emelkedik majd. A hőmérséklet
emelkedésének mértéke pontosan nem határozható meg,
a legoptimistább előrejelzés szerint is egyre több változásra kell felkészülnünk:
– módosul a nagy földi légkörzés, a tengeráramlások rendszere, ezért átalakul a csapadékeloszlás, eltolódnak az ég
hajlati övek;

– olvadásnak indulnak a gleccserek és a sarkvidékek jégtakarói;
– a műholdas mérések szerint a tengervíz hőtágulása
miatt a tengerszint emelkedik (már néhány mm-t emelkedett is);
– az állandóan fagyott területeken (pl. Észak-Szibéria)
a talaj felső része felenged, és a megkezdődő bomlási
folyamatok újabb gázokat (főként metánt) szabadítanak
fel, ami tovább fokozza a felmelegedést.

c) Mi lehet a megoldás?
d) Gyűjts javaslatokat az éghajlatváltozás lassítására!

a) Hasonlítsd össze a két térképet, és állapítsd meg a változást!
Hogyan védhető meg a szárazföld?
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10.7. A tengerpart ma és 1,5 °C felmelegedés esetén
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24. a) Elemezd az ábrákat (10.8., 10.9.), és állapítsd meg,
melyik évszak lett melegebb, párásabb!
b) Melyik évszak vált szárazabbá?
c) Milyen hatással van a mezőgazdaságra, a lakosság életére?

átlaghőmérséklet
változás (°C)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

év

tavasz

nyár

ősz

tél

...

1
2
4
6
8
10
12
14

10.8. A hőhullámos napok (napi középhőmérséklet > 25 °C)
száma 1980–2009 között
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10.9. Magyarország hőmérsékletének és csapadékösszegének változása 1901–2009 között
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25. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

normál feltételek

Ecuador és Észak-Peru partjai előtt az óceán felszíne álta
lá
ban hidegebb az Egyenlítő menti vizekhez képest.
Az északra tartó hideg Humboldt-áramlás elsodorja a felszíni vizet a parttól, így hideg, tápanyagokban gazdag víz
áramlik föl a mélyből, ami a perui szardellahalászat alapja.
Karácsony táján évről évre itt 1-2 °C-kal melegebb víz jelenik meg egy meleg, dél felé tartó tengeráramlás miatt. Ez
az áramlás megakadályozza a tápanyagokban gazdag hideg víz feláramlását, így a halászat rövid időre (márciusáprilisig) megszakad. Ezt az évenkénti, karácsonykor
jelentkező felmelegedést a halászok nevezték el több mint
100 éve El Niñonak (spanyolul Kisded). Az El Niño a Csendes-óceán fölötti általános légkörzésben is eltéréseket,
szélsőséges időjárást okoz. Az El Niño ellentéte a La Niña,
ekkor erősödik a hideg víz feláramlása és a passzátszél.

Csendes-óceán
a meleg víz keletről
nyugat felé áramlik
Déli-Egyenlítői-áramlás
hideg víz
feláramlása

El Niño-körülmények

melegebb tél
hűvösebb,
csapadékosabb tél

Csendes-óceán

melegebb tél

Déli-Egyenlítői-áramlás

forróbb nyár

a) Foglald össze a jelenség kialakulásának lényegét a szemelvény és a 10.10. ábra segítségével!
b) Hogyan módosítja az egyes földrészek éghajlatát? Keress
példákat az interneten!

gyengülő keleti szél,
kelet felé áramló
melegebb víz

kevesebb
csapadék

csökkenő
feláramlás

10.10. Az El Nino-jelenség kialakulásának magyarázata

Hogyan lehet savas az eső?
26. A 10.11. ábra tanulmányozása alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Melyek a savasodást okozó gázok legnagyobb kibocsátói?
b) Milyen módon ülepedhetnek le a gázok?
c) Magyarázd el a savasodás kialakulásának
folyamatát!
d) Melyek a savasodás következményei?

szállítás

SO2

HNO3

NOX

NOX
SO2

H2SO4

SO2–
4

2H+

H2SO4

HNO3
NH3

H+
H+

NO–3
NH+4

száraz leülepedés
SO2

kibocsátás

nedves leülepedés

NOX
HNO3

SO2–
4

H+
NO–3

NH+4

10.11. A savas csapadék képződése
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A légkör globális problémái
A légkörbe kerülő anyagok a légköri vízgőzzel vagy
a csapadékkal kénessavat, kénsavat, salétromsavat alkotnak, amelyek savas csapadékként hullanak vissza
a felszínre. A savas anyagok közvetlenül is károsítják a
növényzetet. A mélybe szivárgó csapadékvíz elsavanyítja
a talajt. A savas csapadék okozta károkat ma még főként csak a tünetek enyhítésével próbáljuk csökkenteni
(pl. az elsavanyodott termőföldet meszezéssel javítják, az épületeket restaurálják), de az igazi megoldást
a kibocsátás csökkentése, megszüntetése jelentené.

A radioaktív szennyeződés
A légkör sugárzó anyagokkal történő szennyeződésének
veszélyeire 1986 áprilisában a csernobili atomreaktorban
bekövetkezett baleset hívta fel a figyelmet. A légkörbe
került radioaktív szennyeződés a légáramlással Európa
távoli tájaira is eljutott. 2011-ben a japán fukusimai
erőműben földrengés miatt robbanással is járó baleset
történt. Az erőműtől 250 km távolságra fekvő Tokióban
a sugárzás hússzorosát mérték.

Füstködkupola a városok felett
A világ forgalmas nagyvárosai a szélcsendes nyári
napokon gyakorta burkolóznak kékeslila füstködbe
(szmog). Ezt a nagy gépkocsiforgalom során a levegőbe
kerülő kipufogógázok, főként a nitrogén-oxidok idézik
elő. A napsugárzás hatására a kibocsátott nitrogén- és
szénhidrogén-gázok kémiai folyamatokon mennek keresztül, ami a felszín közelében az ózon koncentrációjának
egészséget károsító mértékű növekedéséhez is vezethet.
A közlekedés hatására kialakuló füstködöt Los Angeles-i jellegű, fotokémiai szmognak is nevezik. A hatalmas forgalom mellett az amerikai nagyváros sajátos tengerparti fekvése is hozzájárul a légköri jelenség
gyakori kialakulásához. A téli időszakban, főként a fűtés miatt, az átlagosnál is több szén-dioxid, szénmonoxid, kén-dioxid és korom kerül a levegőbe.
Ez főként szélcsendes, párás időben idézhet elő füst
ködöt. A hűvös, párás időszakban kialakuló füstködnek londoni jellegű szmog a neve.

Fogalmak

globális környezeti probléma • ózonréteg ritkulása • freon
• üvegházhatás felerősödése • savas csapadék • radioaktív

szennyeződés

A légszennyezés növekedéséhez jelentős mértékben járul hozzá a közlekedés, elsősorban a közúti
forgalom gyors növekedése. Ezért támogatják egyes
nagyvárosok a közösségi közlekedés igénybevételét
a személygépkocsi helyett.
A világ egyik legnagyobb környezeti katasztrófája Ukrajnában történt. 1986 tavaszán a Csernobil város mellett működő atomreaktor emberi mulasztás következtében
felrobbant. A levegőbe kerülő radioaktív anyagok nem
csak a környezet élővilágát és lakosságát károsították,
de északnyugat felé sodródva a szomszédos Fehéroroszország, sőt Észak- és Közép-Európa egyes területeire
is eljutottak. A legnagyobb bűnt azonban azok a felelős
beosztású emberek követték el, akik sokáig eltitkolták
a balesetet nemcsak a világ, de a közelben élők elől is,
ezért azok az azonnali segítség helyett még több napig
a szennyezett területen éltek. Közülük már sokan nem élnek,
vagy a daganatos betegségek valamelyikében szenvednek.

a) Keresd meg az atlaszban Csernobilt!
b) Keress az interneten filmet arról, hogyan hódította viszsza a természet az elhagyott város környékét!

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Melyek a legnagyobb légszennyező források?
2. Milyen következményei lehetnek a légkör globális
felmelegedésének?
3. Hogyan keletkezik a savas eső?
4. Gyűjts adatokat radioaktív szennyezésekről!
5. Készíts beszámolót lakóhelyed levegőjének minőségéről!
6. Érveljetek a közösségi közlekedés elterjedése mellett
és ellene!
7. Nézz utána, hogy a vásárláskor hogyan tájékozódhatsz
az egyes elektromos eszközök energiafelhasználásáról!
8. Írd össze, hogy milyen energiaosztályba tartoznak
az otthonodban használt elektromos energiával működő
eszközök! Ezek esetleges cseréjekor használd fel a listádat!
9. Rendezzetek ötletbörzét! Gyűjtsétek össze, hogy ti
magatok hogyan járulhattok hozzá a légkör szennyezésének
mérsékléséhez!
10. Gyűjtsetek információt lakóhelyetek környékének légszennyezettségi adatairól az internet, illetve a helyi mérőállomások adatai alapján! Keressetek szempontokat az adatok
értékelésére, és dolgozzátok fel az adatokat! Beszéljétek
meg, mit tehettek a szennyezés csökkentése érdekében!
11. Nem is gondolod, hogy otthon mennyi szennyező
anyagkerül a levegőbe! Készíts listát azokról!
Hogyan kerülnek a levegőbe?
12. Készíts gondolattérképet a légkört veszélyeztető globális problémákról!
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A villámlástól az időjárás-előrejelzésig

Érdekességek a légkör földrajzából
Az Északi-sark vagy a Déli-sark hidegebb?
Mindkét sarkvidékre jellemző, hogy télen egyáltalán nem kap
napfényt. Nyáron a Nap folyamatosan a horizont felett van,
de csak alacsonyan. A felszínt elérő napsugárzás legnag yobb
részét a fehér hó visszaveri. Mégis a Déli-sarkon van a Föld leghidegebb éghajlata, hiszen a Déli-sark nagy magasságban
(kb. 3200 m), a kontinens belsejében helyezkedik el. Az Északi-sark – mivel nem földrész – a tengerszintnél, az óceán közepén fekszik, ahol a tengervíz hőtárolóként is viselkedik. A déli
félgömb nyarának közepén (január) a Nap eléri pályája legmagasabb pontját (kb. 23,5˚), az átlagos hőmérséklet –25 ˚C
körüli. Ahogy az évhosszúságú „nap” a lenyugváshoz közeledik, a hőmérséklet süllyedni kezd. Napnyugta (március végén)
és napkelte (szeptember végén) időszakában a hőmérséklet
–45 ˚C, télen a hőmérséklet folyamatosan –65 ˚C alatt marad. Az
Amundsen-Scott Déli-sark Állomáson feljegyzett eddigi legmagasabb hőmérséklet –14 °C, a legalacsonyabb pedig –83 °C volt.

Gyakori kérdések a villámról és mennydörgésről
Hogyan keletkezik a villám?
A zivatarfelhőben erős felfelé és lefelé irányuló légáramlások
vannak. Ennek következtében folyton összeütköznek, súrlódnak a felhőt alkotó részecskék, jégkristályok, esőcseppek. Így
a felhő belsejében nagy mennyiségű elektromos töltés keletkezik: pozitív töltések a felhő felső részében és negatív töltések
a középső és alsó részében. Igen nagy feszültség alakul ki a
felhő egyes részei, továbbá a felhő és a Föld között (a felhő és
a Föld között több millió volt). Ez a feszültség addig fokozódik,
amíg egy hatalmas szikrázás kíséretében a töltések ki nem
egyenlítik egymást. Ez a hatalmas villamos kisülés a villám.
Hány villám képződik egy zivatarban?
Ez nagyon különböző lehet. Egyes zivataroknál csak 2-3 villámot figyelhetünk meg. De vannak olyanok is, amelyekben szinte másodpercenként képződnek villámok.
Mennyi ideig tart egy villámlás?
Egy-egy villámlás nagyon rövid ideig, a másodperc igen kis töredékéig tart. Ennek az az oka, hogy a felhőben felhalmozódott
töltések a villámláskor gyorsan elfogynak. Persze termelődnek
új töltések is, de ezek már egy másik villámot táplálnak.

11.1. Vihar a Balatonon

Milyen széles egy villámkisülés?
A villámkisülés izzó, világító csíkja nagyon keskeny a hosszúságához képest. Szélessége a kisülés elején 1-2 cm, később 10 cm
körüli, hosszúsága sokszor több km.
Milyen meleg van a villám belsejében?
A villám vakító fénye maga is bizonyítja, hogy a belsejében
a levegő rendkívül felmelegszik, rövid ideig több ezer ˚C-os hőség is lehet. Ez az oka, hogy felgyújt különféle tárgyakat, amikbe belecsap.
Hogyan keletkezik a mennydörgés?
Már tudjuk, hogy villámlás idején a levegőnek egy hosszú,
keskeny csíkja több ezer fokig felmelegszik, de csak egy rövid
időre. Ez a nagyfokú és gyors felmelegedés a villámbeli levegő
hirtelen kitágulását okozza. Aztán ugyanilyen gyorsan megint
lehűl és összehúzódik a levegő. Ezáltal a levegőben lökéshullám keletkezik, amely a hang sebességénél is gyorsabban kezd
minden irányban terjedni. Sebessége azonban rövid idő után
lecsökken, így a lökéshullám átalakul hanghullámmá.
Miért van a mennydörgésnek kétféle hanga?
A közeli villám hangja egyetlen éles, rövid csattanáshoz hasonlít.
Ez a villám igazi hangja. A távoli villámé hosszan elnyúló, morgásszerű, meg-meggyöngülő hang. Ennek az az oka, hogy az eredeti
hang a hosszú úton különféle átalakulásokon megy át. Az olyan
erős hang, mint a mennydörgés, mindig visszhangokat kelt az útjába eső tárgyakon: hegyeken, sőt a felhőkön is. Ezek a visszhangok beleszólnak az eredeti hang lefolyásába, egyszer megnövelik
az érkező hangmennyiséget, aztán megint elhalkulnak. A szél is
megzavarhatja a hang terjedését.
Közeledik a zivatar, vagy elvonul?
A villám fénye fénysebességgel terjed, azaz 300 000 km-t tesz
meg másodpercenként. Gyakorlatilag azonnal látjuk. A mennydörgés hangja ennél sokkal lassabban, hangsebességgel terjed,
1 km-t tesz meg 3 másodperc alatt. Tehát csak ki kell számolni,
hogy hányszor 3 másodperc telik el a fény és a hang megérkezése között. Azaz, számolj lassan, másodpercenként egyet, amíg
meg nem hallod a mennydörgést, majd ezt oszd el 3-mal! Így
megtudod, hogy hány km-re van tőled a zivatar.

A futóáramlások és a repülés
A futóáramlások (jet stream) fontos szerepet játszanak a légi
közlekedésben. Mivel az iránya mindig nyugati, ezért a nyugatról
keletre tartó légi járatok rövidebb menetidőt igényelnek és kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint ugyanazon a távolsá
gon a keletről nyugatra tartó járatok. Másrészt a pilótáknak
óvatosnak is kell lenni, mert a futóáramlások közelében gyakori
a szél drasztikus és hirtelen változása. Ezek a jelenségek hirtelen
süllyedésre kényszerítik, „dobálják” a gépet, ami kellemetlen és
veszélyes is lehet. A pilóták repülés előtt és alatt mindig friss
időjárási térképeket kapnak az aktuális szélviszonyokról, amin
a futóáramlások és a veszélyes turbulenciák helyei is be vannak
jelölve. Nézd meg a flightradar24.com oldalt!
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Sokféle zivatar cellákkal
Egycellás zivatarok
A zivatarok legegyszerűbb fajtái a helyi, egycellás zivatarok.
Hőzivataroknak is nevezik azokat. Élettartalmuk 30 perc alatti,
ritkán okoznak nagy károkat.

együtt. Sőt, a pusztító tornádók legnagyobb része is szupercellában alakul ki.

Beválik-e a valószínűségi előrejelzés?
Bizonyára találkoztatok már olyan időjárás-előrejelzésekkel,
ahol az előre jelzett időjárási elem várható értékét nem egy
számban adják meg, hanem hanem intervallumban és egy százalékos értékkel, ami azt jelenti, hogy a várható érték milyen
eséllyel fog bekövetkezni. Ezek a valószínűségi előrejelzések.
Ahol összetartanak, ott kicsi
az előrejelzés bizonytalansága,
az előrejelzés ott várhatóan
pontosabb lesz.

feláramló meleg

ECMWF valószínűségi előrejelzés: Békéscsaba
Készült: 2017.09.24. 12 UTC-s futtatásból
20

850 hPa hőmérséklet (°C)

10–90%
eps átlag

25–75%
nagyfelbontású

15
10

11.2. Egycellás zivatar

5

Sokcellás zivatarok
A sokcellás zivatarok esetében több zivatarcella alakul ki egymást követően. A kialakulásuk oka az, hogy az első zivatarcellából a földfelszín közelében kiáramló hideg levegő (kifutó szél)
úgy viselkedik, mint egy hidegfront. Felemelkedésre kényszeríti a zivatarcella előtt lévő meleg, nedves levegőt. Kialakul egy
új cella, ennél is megismétlődik a folyamat. A sokcellás zivatarok élettartama több mint 30 perc, gyakran a 2-4 óra is lehet.

1. cella

kiáramló hideg
levegő

2. cella

3. cella

beáramló meleg,
nedves levegő

11.3. Sokcellás zivatar
Kell-e félni a szupercelláktól?
Az utóbbi időkben sokszor hallunk szupercellák pusztításáról
a nyári zivataros időszakban. Ez a szó úgy vonult be a köztudatba, hogy csak kevesen ismerik a jelentését. A szupercella
olyan zivatarfelhő, amiben forogva áramlik fel a levegő. Ez a
leglényegesebb különbség a szupercella és a többi zivatarfelhő-típus között. A szupercellák hosszú ideig, 3–7 órán át is életben maradhatnak megfelelő feltételek esetén. Heves viharokat
okoznak, orkán erejű széllel, jégesővel, felhőszakadással járnak

0
–5

hétfő
25.

kedd
26.

szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő
27.
28.
29.
30.
01.
02.

kedd
03.

Ahol széttartanak, ott nagy az
előrejelzések bizonytalansága.

11.5. Valószínűségi előrejelzés
A valószínűségi előrejelzések nem konkrét értékeket, adatokat
adnak meg, mint a pontosnak tűnő hagyományos előrejelzések, mégis több információval szolgálnak: megmutatják nekünk az előrejelzésben rejlő bizonytalanságot is. Hogyan lehetséges ez?
Az időjárás-előrejelzések sosem lehetnek 100% pontosak.
A bennük rejlő hiba, bizonytalanság egyre növekszik az idő
előrehaladtával, amíg elérkezünk az előrejelezhetőség határáig. De hogyan számszerűsíthető ez a bizonytalanság? A megoldás az lehet, hogy nemcsak egy előrejelzést készítenek,
hanem egyszerre sokat, egy kicsit mindig eltérő kiindulási értékekkel. Ezzel szimulálják az előrejelzések kezdetén fellépő
mérési, közelítési és egyéb hibákat. Ha sok előrejelzést indíta
nak egy adott időpontban, akkor az előrejelzések eredményei az idő előrehaladtával széttartanak vagy összetartanak,
ahogy az a 11.4. ábrán látható. Ahol széttartanak, ott nagy
az előrejelzések bizonytalansága. Ahol összetartanak, ott kicsi
a bizonytalanság, tehát előrejelzésünk ott várhatóan pontosabb lesz.
Ezt a technikát együttes (ensemble) előrejelzési technikának
nevezik. Az Európai Középtávú Előrejelző Központ 50 + 2 tagból
álló együttes előrejelzést futtat. Az eredmények sokaságából
valószínűségi értékek származtathatók, ezek jelennek meg valószínűségi előrejelzések formájában.

11.4. Szupercella
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Összefoglalás

11. Feladatok

1. a) Hogyan melegszik fel a levegő?
b) Mely tényezők módosítják a levegő felmelegedését?
2. Elemezd az ábrát! Hasonlítsd össze a két front kialakulását! Mi a különbség a csapadékviszonyaik között?

zápor, zivatar
50-70 km-es sávban

hideg levegő

hidegfront

meleg levegő
mozgása

csendes eső
300-400 km-es sávban

meleg levegő

melegfront

a front mozgásának
iránya

hideg levegő
mozgása

12.1. A hideg- és a melegfront kialakulása

a) Mutasd be az ábra alapján, hogy mi történik a hidegfront érkezése után a területen!
b) Milyen események játszódnak le a légkörben melegfront átvonulásakor?

3. a) Hogyan alakul ki a képen látható légörvény?
b) A légkör melyik tartományában készült a kép?

4. a) Hogyan és miért alakulnak ki Földünkön nagyon
eltérő légnyomású övek?
b) Magyarázd meg a légnyomáskülönbség következményeit!
ÉK-i sarkiszél

60°
30°

DNy-i szél

ÉK-i passzát szél

0°

h ő m érsékleti egyenlítő
DK-i passzát szél
ÉNy-i szél

12.2. Légörvény a magasban

DK-i sarkiszél

30°
60°
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5. a) Állapítsd meg a térkép alapján, hogy melyek a legveszélyeztetettebb területek!
b) Mi az oka az egyes területek veszélyeztetettségének?
c)Mutasd be, hogy minek következtében alakult ki!
Sarki területek:
- az Északi-sarkon
a jégtakaró visszahúzódása
- halászati területek megváltozása

Európa:
- gyakori esőzések északon, délen szárazság
- a gleccserek olvadása
- a télisport-turizmus visszaesése

Észak-Amerika:
- Nagy-tavak csökkenő vízszintje
- korlátozott mezőgazdasági
tevékenység a nagy síkságokon
- veszélyeztetet ökoszisztémák

Latin-Amerika:
- gyakoribb árvizek,
trópusi ciklonok
- veszélyeztetett ökoszisztémák
(mangroveerdők)

Ázsia:
- emelkedő tengerszint miatt
tömegek elvándorlása
- veszélyeztetet ökoszisztémák
(mangroveerdők, korallzátonyok)
Afrika:
- elsivatagosodás
- éhínség
- árvizek és erózióveszély
a tengerpartok közelében
Ausztrália:
- aszály
- veszélyeztetett ökoszisztémák
(korallzátonyok)

a vízkészletek
csökkenése

gyakoribb szélsőséges
időjárás

a biológiai sokféleség
csökkenése

fertőzések, megbetegedések
gyakoriságának növekedése

a mezőgazdasági erőforrások
csökkenése

a gleccserek
olvadása

12.3. Az éghajlatváltozás lehetséges következményei 2050-től

6. Hogyan változnak a hegységen átkelő levegő tulajdonságai (hőmérséklet, relatív páratartalom, tényleges vízgőz
tartalom) (12.4.)??
ÉNy

b) Magyarázd el a kialakulásuk folyamatát!

DK

Clausthal-Zellerfeld (585 m) Brocken (1142 m) Harzgerode (438 m) Halle (110 m)

12.4. A hegységen átkelő levegő

7. Milyen veszélyes időjárási jelenségeket ismersz?
8. Hogyan készülnek az időjárás-előrejelzések? Ismertesd
a főbb lépéseket!
9. a) Rendszerezd a levegőszennyezést okozó anyagok
főbb kibocsátóit!
b) Melyek az egyes szennyezők következményei? Próbálj
minél többféle kapcsolatot találni közöttük!

10. a) Melyek a légkört veszélyeztető folyamatok?
11. Határozd meg a fogalmakat!
légkör (atmoszféra) • állandó gáz • változó gáz • erősen változó
gáz • troposzféra • sztratoszféra • ózonréteg • mezoszféra • termoszféra • őslégkör(elsődleges légkör) • másodlagos légkör •
besugárzás • kisugárzás • elnyelődés • üvegházhatás • üvegházgázok • sugárzás-visszaverő képesség • hőingás • a hőmérséklet napi járása • a hőmérséklet éves járása • izoterma •
hőmérsékleti anomália • izobár • helyi szelek • hegy-völgyi
szélrendszer • tengerparti szélrendszer • tényleges vízgőztartalom • viszonylagos vízgőztartalom • harmatpont • felhő- és
csapadékképződés • főnszél • talaj menti csapadék • hulló csapadék • futóáramlás • nagy földi légkörzés • passzát szélrendszer • passzátszél • nyugatias szélrendszer • nyugatias szél •
sarki szélrendszer • ciklon • anticiklon • trópusi ciklon (tájfun,
hurrikán) • hidegfront • melegfront • okklúziós front • hőmérsékleti egyenlítő • monszun • trópusi monszun • szubtrópusi
monszun • mérsékelt övezeti monszun • viharos szél • hófúvás •
zivatar • ónos eső • köd • hőség • UV-B sugárzás • globális környezeti probléma • ózonréteg ritkulása • üvegházhatás felerősödése • savas csapadék • radioaktív szennyeződés
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A vízburok földrajza
Mi működteti a Föld vízkészletének körforgását?
Miért sósabb az egyik tenger, mint a másik?
Hogyan keletkeznek a hullámok?
Mitől mozognak a tengeráramlások? Hogyan hatnak a tengeráramlások éghajlatra?
Miért emelkedik és süllyed a tenger szintje naponta kétszer?
Mi jellemzi a folyók a munkavégző képességét?
Miért mélyülnek a folyóvölgyek?
Miért alakulhatnak ki árvizek?
Hogyan képződnek és pusztulnak a tavak?
Miből tudják, hogy egy tájon valaha jég dolgozott?
Mi a vizek gazdasági jelentősége? Tényleg bányászhatunk a tengerből?
Hogyan és miért fenyegeti az emberi tevékenység a világtengert és az édesvizeket?
Ebben a fejezetben ezekre a kérdésre is választ kapsz.
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Úszó piac a Mekong folyón Vietnamban
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1.

Uralkodó és bujkáló vizek

A vízburok tagolódása

1. Miért nevezik a
Földet kék bolygónak?
2. a) Mikor kelet-

kezett a vízburok?
b) Melyik földtörténeti
szakaszban keletkeztek bolygónkon az
óceánok medencéi?

3. Milyen halmazállapotú a víz a boly
gónkon? Említs példákat is!

Mennyi víz!
Óceánokban és tengerekben bővelkedő Föld
szüntelen rója útját a Világegyetemben.
A vízburok különbözteti meg a Földet
a Naprendszer többi bolygójától. A víz napjainkban is az egyik legfontosabb – ugyanakkor a légkörhöz hasonlóan veszélyeztetett – természeti kincsünk, erőforrásunk.
Észak-Amerika

71%

Dél-Amerika

4. a) Mi a víz jelen

tősége? Készíts listát!
b) Kapcsold össze a
lista tagjait, ha logikai kapcsolat van
közöttük!

5. a) Azonosítsd
a víz körforgásának
részfolyamatait (1.2.)!
b) Magyarázd el a két
vízháztartási egyenlet lényegét!
c) Miért eltérő a víz
háztartás egyensúlya
a szárazföldeken az
óceánokétól?
6. Modellezd a víz
körforgását!
Önts vizet egy tálba
(kb. 1 cm magasságú
leg yen), majd fedd le
műanyag fóliával!
A fóliát ragasztószalaggal ragaszd körbe
a tál külső peremén!
A tálat tedd ki a
napra! Mit tapasztalsz
egy idő után?

Európa
Afrika
Ázsia

Antarktisz

1.1. A tengerek és a szárazföldek területének
aránya a kék bolygón

A különböző halmazállapotú természetes
vizek összefoglalóan a Föld vízburkát, idegen szóval a hidroszférát alkotják. A vízburok nagyjából 10 km magasságig keveredik
a légkörrel, hozzávetőleg 5 km mélységig
pedig a szilárd kéreggel. A földi vízkészlet
folytonos változásban, körforgásban van,
amit a napsugárzás működtet (1.2.).
A Föld egészének vízháztartása egyensúlyban van, azaz a párolgás évi összege
megegyezik a csapadék évi mennyiségével.
Az egyensúly az óceánokon és a szárazföldeken eltérően áll be:
a szárazföldeken
csapadék = párolgás-párologtatás + lefolyás
az óceánokon
csapadék + lefolyás = párolgás-párologtatás
képlet alapján igaz.

csapadék

párolgás
(növények + felszín)
felszíni lefolyás

lefolyás

párolgás

talajnedvesség
talajvíz

1.2. A víz körforgása

154

foldrajz9_IV_resz_a_vizburok_foldrajza.indd 154

2018. 03. 16. 15:24

Óceán vagy tenger?
A világtenger az 510 millió km2 összterületű Föld felületének 71%-ára, 361 millió
km2-re terjed ki. Az egységes világtengert
óceánokra és tengerekre osztjuk.
Az óceánok nagy kiterjedésű (több tízmillió km2), önálló medencével és abban
önálló áramlásrendszerrel rendelkező víztömegek. Közepes mélységük 3900 m. A Föld
mai óceánjai hosszú földtörténeti fejlődés
során alakultak ki. A Déli-óceánnak ugyan
nincs saját medencéje, de vizének fizikai és
kémiai tulajdonságai eltérnek a világtenger
környező víztömegeitől, és saját áramlási
rendszere is van.
A tengerek az óceánoktól szigetekkel,
félszigetekkel, illetve tengerszorosokkal
elválasztott, kisebb kiterjedésű (átlagosan
egymillió km2 körüli) víztömegek. Nem
mindegyiknek van önálló medencéje vagy
áramlásrendszere.

Az óceánhoz széles kapukkal csatlakozó,
attól csak szigetekkel, félszigetekkel elválasztott tengerek a peremtengerek. A beltengerek beékelődnek a földrészekbe, vizük csak
keskeny tengerszorosokon át közlekedik az
óceánnal (1.4.).

1.4. Peremtengerek és beltengerek Ázsia körül

Atlanti-óceán
A halban a leggazdagabb óceán, azonban
a halállománya a túlhalászás miatt fokozatosan csökken.
Területe: 85,1 millió km2

7. a) Mi az alapvető
különbség az óceánok
és a tengerek között?
b) Melyek Földünk
óceánjai? Állapítsd
meg a földgömb segítségével!
c) Honnan tudjuk,
hogy a világtenger
egy adott része óceán
vagy tenger?
8. a) Nevezd meg
az 1.4. térképen megjelölt tengereket az
atlasz segítségével!
b) Mi a különbség
a két tengertípus
helyzete között?
c) Ismerd fel a leírás
alapján a térképen
jelölt tengertípusokat!

Indiai-óceán
A katasztrófák által legjobban veszélyeztetett óceán (pl. tengerszint-emelkedés).
A legnépesebb partvidékű óceán, mert
partvidéke sűrűn lakott (pl. India, Banglades).
Területe: 70,5 millió km2
Atlanti-óceán

-óceán
Jeges

Indiai-óceán

D él

Jeges-óceán
A leghidegebb óceán. Felszínén a jégborítás mérete a felmelegedés miatt fokozatosan csökken.
Területe: 15,5 millió km2

i- ó

ce án

Csendes-óceán

Csendes-óceán
A legnagyobb óceán, mert elférne benne
Földünk valamennyi földrésze és szigete.
A legmélyebb óceán, mert itt található Földünk legmélyebb pontja (Mariana-árok,
–10 994 m)
Területe: 168,7 millió km2

Déli-óceán
A legviharosabb óceán, mert itt fújnak Földünk leghevesebb szelei, sebességük akár
300 km/óra is lehet.
a legerősebb tengeráramlás az Antarktisz
körül alakult ki, amit a nyugati szelek mozgatnak.
Területe: 21,9 millió km2

1.3. Földünk öt óceánja
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Mitől függ a tenger sótartalma?

Az édesvizekben lévő sófajták mennyisége alapján lágy és kemény vizeket
különböztetünk meg. A lágy vízben (pl. az esővízben) főleg Ca- és Mghidrogénkarbonátok vannak. Ha rajtuk kívül Ca-szulfát és Ca-klorid is van
a vízben, akkor a víz kemény.

A tengervíz átlagos sótartalma 35‰, vagyis
1000 g-nyi tengervízben 35 g szilárd anyag
található oldott állapotban (1.6.).

9. a) Állapítsd meg az 1.6. ábra alapján, hogy mennyire sós oldat
a tengervíz!
b) Jellemezd az összetételét is!
10. a) Hasonlítsd össze a tengervíz és az édesvíz összetételét!
b) Miért más sók vannak a világtenger és a szárazföldek vizeiben?

átlagos sótartalom
35 g/l
0,059 g/l
egyéb
0,3%
karbonátok
0,3%
szulfátok
10,8%

karbonátok
61,0%

11. a) Hogyan befolyásolja a csapadék mennyisége a tengervíz sótar-

kloridok
88,6%

talmát (1.5.)?
b) Milyen kapcsolatot veszel észre a párolgás mértéke és a tengervíz
sótartalma között?
c) Hol a legkisebb a tengervíz sótartalma?
d) Mely éghajlati tényezőktől függ a tengerek sótartalma?
e) Állapítsd meg az ábra alapján, hogy mennyire tér el a tengerek átlagos
sótartalmától a Balti-tenger és a Vörös-tenger sótartalma!

2000

1000
0
csapadék (mm/év)

egyéb
15,1%

szulfátok
18,7%
kloridok
5,2%

tengervíz

édesvíz

1.6. A tengeri és a szárazföldi víz sótartalma

sótartalom (gramm/liter)
30 32 33

34

35

36

37 38 40

1.5. A tengervíz sótartalma és a csapadék közötti összefüggés

függés van a tengervíz
sótartalma és fagyáspontja között (1.7.)?
b) Állapítsd meg az
ábra alapján, hogy
hány fokon fagy meg
a tengervíz!

Hideg-e a tengervíz?

40
a tengervíz sótartalma (‰)

12. a) Milyen össze-

35
30
25
20
15
10
5
0

0

–0,5

–1
–1,5
–2
–2,5
a tengervíz hőmérséklete (°C)

–3

1.7. A víz fagyáspontja különböző sótartalomnál

A tenger – a víz nagy fajlagos hőkapacitása,
illetve hőtároló képessége, valamint a mélyebbre hatoló napsugarak miatt – lassabban
és kevésbé melegszik fel, illetve hűl le, mint
a szárazföld. A sótartalomhoz hasonlóan
a hőmérséklet-eloszlás is az óceánokban
kiegyenlítettebb. Az óceánok vizének évi
közepes hőingása általában mindössze 2–5 °C.
A sarki vizek hőmérséklete egész évben 0 °C
körüli.
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A vízburok tagolódása

A jég olvadása áradással
fenyeget?
A jég jó hőszigetelő, ezért lelassítja az alatta lévő víz további lehűlését, így a tengeri
jég átlagos vastagsága mindössze néhány
deciméter.
A földi felmelegedés hatására erősen
fogy az Északi-sarkvidék tengeri jege is,
egyes nyarakon akár már hajóval is elérhető
az Északi-sarkpont. Ám ez a jégolvadás
egyáltalán nem emeli meg a világtenger
szintjét, hiszen a jég maga is a tengervízből
fagyott ki, azon lebeg, és olvadás után oda
is kerül vissza.
Az antarktiszi jégtakaró olvadása azonban a hócsapadékból keletkezett gleccserjég olvadását jelenti. Az így keletkező víz
hozzáfolyik a világtengerhez, tehát emeli
annak a szintjét.
A világtenger szintjének emelkedéséért
a tengervíz hőtágulása is felelős.
A hajózást veszélyeztető hírhedt jéghegyek nem a tengeri jégből keletkeznek,
hanem az akár több száz méter vastag szárazföldi jégtakarók tengerre csúszó széleiből
szakadnak le.

Fogalmak

vízháztartás • vízkörforgás • világtenger •
tenger • óceán • peremtenger • beltenger •
tengerszint-emelkedés • jéghegy • vízkörforgás • fajlagos hőkapacitás • Atlanti-, Csendes-, Indiai-, Jeges-, Déli-óceán

13. Hogyan lesza tábla alakú jéghegyből csipkézett jéghegy?

1.8. A jéghegy alakja elárulja, hogy hol és mióta utazik

14. a) Hasonlítsd össze az Északi- és a Déli-sarkvidék jégtakarójának
változását (1.9.)! Milyen hasonlóságokat és különbségeket veszel észre?
b) Mi okozza a változást?
Arktisz
1,0
0,0
–1,0
a jégtakaró változása (millió km2)

A nyílt óceánokban nem az Egyenlítő, hanem az é. sz. 7°-a mentén mérik a legmagasabb felszíni hőmérsékletet (26–28 °C), mert
a déli félgömbön az óceánok széles sávban
kapcsolódnak a hideg vizű Déli-óceánhoz.
Az északi félgömbön viszont az Atlanti-,
de főként a Csendes-óceánt összeszűkítő
szárazföldek különítik el a sarki vizektől.
A Föld legmelegebb beltengere az erősen felmelegedő szárazföldek közé zárt Perzsa-öböl
(nyáron 36 °C). Az óceánokban 1000 m-nél
mélyebben – a szélességtől függetlenül –
1–3 °C-os hőmérséklet jellemző.

–2,0
Antarktiszs
1,0
0,0
–1,0
–2,0
sarkvidékek összesen
1,0
0,0
–1,0
–2,0
1979

1985

1990

1995

2000

2005

2010 2013

1.9. A sarki jégtakarók kiterjedésének változása

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan befolyásolja a párolgást a hőmérséklet, a növénytakaró?
2. Hogyan befolyásolja a lefolyást és a beszivárgást a terület kőzettani

felépítése, illetve a domborzat?
3. Nézz utána, hogy miért élettelen 200 m alatt a Fekete-tenger! Milyen
változásokat okozott Európa partjainál az elmúlt 18 ezer évben kb. 130 m-t
emelkedő tengerszint?
4. Hol található az Északkeleti- és az Északnyugati-átjáró? Miért kezdődött éles versengés feltárásáért a 19. században? Mi lett a versengés eredménye?
5. Miért várható a következő években egyre élesedő nemzetközi vita
a Jeges-óceán országok közöttifelosztásáról, hovatartozásáról?
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2.

A nyughatatlan világtenger

A tengervíz mozgásai
A tenger vize soha nincs nyugalomban.
A hullámzás és a tengerjárás szerepet játszik
a tengerpartok felszínének formálásában,
a tengeráramlások pedig kontinensnyi
méretű területek éghajlatát befolyásolják.

1. Mitől függ a
hullám magassága?
Miért laposodnak
el a partra kifutó
hullámok?

Sekély vizű partokon a körpályán mozgó
vízrészecskék a tengerfenékbe ütköznek, így
a hullám összeomlik, és tajtékozva fut ki
a partra. Ezt hullámmorajlásnak nevezzük. Ellentéte a mély vizű meredek partokon megfigyelhető hullámtörés. Ekkor
a partnak csapódó hullámhegy vize magasra felfröccsenve törik szét a sziklákon.
A heves óceáni viharok által korbácsolt
hullámok magassága a 20-40 m-t is elérheti.

Hogyan keletkeznek
a hullámok?
A tenger hullámzását a vízfelszín fölötti
légréteg nyomáskülönbségei és a nyomukban
fellépő szél keltik. Az eltérő nyomás hatására
a víz felszíne emelkedik és süllyed. Az emelkedés és süllyedés azért jön létre, mert az
egyes vízrészecskék körpályán gördülnek.
Maguk a hullámok tehát nem haladnak,
a kiemelkedő hullámhegy besüllyedő
hullámvölggyé huppan vissza. A mozgás
látszatát a hullámhegyek és völgyek ritmikus
váltakozása kelti. Az erős szél azonban a
hullámhegy gerincéről a vizet előrelöki. Erre
mondjuk, hogy tarajoznak a hullámok (2.1.).

2.1. A tenger hullámzása

Mi mozgatja a tengeráramlásokat?
Ha csak hullámzás lenne a tengerben,
csónakkal csak kemény evezéssel lehetne
haladni. Vannak azonban olyan területek,
ahol szinte magától halad a hajó. Akkor,
ha megtalálja a tengeráramlást.
Tengeráramlásnak a tengervíz tartósan
egy irányba haladó mozgását nevezzük.

2. a) Elevenítsd fel a nagy földi légkörzésről tanultakat!

b) Milyen kapcsolat van a tengeráramlások és a szelek között (2.2.)?
c) Hogyan alakultak ki a tengeráramlások? Mitől függ az irányuk? Magyarázd el a 2.2. ábra és a leírás alapján!
c) Hogyan módosítja a Föld forgása a tengeráramlások irányát?
d) Azonosítsd a számokkal jelölt tengeráramlásokat!

5

5
4

5
1
2

5

4
1

1

3

4

5

4

5

meleg
tengeráramlás

hideg
tengeráramlás

1
3

3
2
5

4

tartósan
egyirányú szelek

2.2. Földünk nagy tengeráramlásai és a tartósan egyirányú szelek

2

(1, 2) Az északkeleti és a délkeleti pas�szátszél az Egyenlítőtől északra és délre
nyugat felé hajtja a vizet (Észak-Egyenlítői- és Dél-Egyenlítői-áramlás). Az óceánt nyugatról határoló szárazföld partjának ütközve mindkét áramlás kettéválik.
(3) Egyik részük az Egyenlítő mentén
visszaáramlik (Egyenlítői-ellenáramlás).
(4) Másik részük mindkét félgömbön
a nyugati szelek övében, a magasabb
szélességek felé folytatja útját (Nyugatiszél-áramlás).
(5) Átszelik az óceánt, és a kelet felől határoló kontinensnek ütközve újból kettéválnak. Részben visszaáramlanak az
Egyenlítő felé, részben pedig a sarkvidé
kek felé térülnek el. A sarki szelek övében ismét nyugati irányban szelik át az
óceánt (Sarkiszél-áramlás).
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A tengeráramlásokban csak a felső, néhány száz méter
vastag vízrétegek vesznek részt, mivel a belső súrlódás
a mozgást a mélység felé fokozatosan lelassítja, majd
kioltja. A nagy távolságokat bejáró óceáni áramlásokat
a huzamosan azonos irányba fújó szelek, elsősorban az
általános légkörzés jellegzetes szelei mozgatják.
Az egyes tengeráramlások irányát azonban a Co
riolis-erő és a szárazföldek szabálytalan eloszlása módosítja. A háromféle szélrendszer hajtotta áramlások tehát
fogaskerekekként fogazódnak egymásba. A szélességi
körökkel párhuzamos áramlások vízhőmérséklete környezetük vízhőmérsékletével nagyjából azonos.

Az Egyenlítőtől a sarkok felé haladó áramlások
környezetükhöz képest melegebbek (meleg tenger
áramlások), a sarkok felől az Egyenlítő felé tartók viszont
környezetüknél hidegebbek (hideg tengeráramlások).
A meleg és hideg tengeráramlások jelentősen módosítják az általuk érintett partvidékek éghajlatát.
Hatásukra a parti területek évi középhőmérséklete
melegebb, illetve hidegebb lesz, mint az adott szélességi
kör átlagos évi középhőmérséklete. Ezt az eltérést pozitív,
illetve negatív hőmérsékleti anomáliának nevezzük.
A Föld leggazdagabb halászterületei az oxigéndús
hideg és a planktonban gazdag meleg tengeráramlások
találkozásánál vannak.

3. a) Hogyan és miért módosítja az Észak-atlanti-áramlás kontinensünk éghajlatát (2.4.)?
b) Milyen lenne az éghajlat a tengeráramlás nélkül?
c) Hogyan és miért változik a hőmérséklet a szárazföld belseje felé?
(°C)

ny.h. 68°

2 °C

0

3 °C

–8 °C

–10
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–19 °C

–20
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–18 °C
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–28 °C
–38 °C
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–40
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80°
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40°

ti-

á

20°

0°

20°

januári középhőmérséklet
a 60. szélességi körön
40° 60°
80° 100° 120°

2.4. Az Észak-atlanti-áramlás hatása Európa éghajlatára

2.3. A Golf-áramlás műholdas hőfelvételen (A piros szín
a magasabb hőmérsékletű, a kék szín a hidegebb tengervizet
jelöli.)

4. Olvasd el az alábbi leírást, majd válaszolj a kérdésre az

atlasz segítségével!

„A Titanic 1912. április 10-én déli 12 órakor indult el Southampton kikötőjéből New York felé 2207 utassal. Ismert
volt, hogy a holdtalan éjszakán, hullámmentes tengeren
nehéz lesz megfelelő távolságból észrevenni a jéghegyeket. Április 14-én 23:40-kor az őrszem úszó jéghegyet vett
észre, és meghúzta a vészharangot. A szolgálatos tiszt
utasítást adott a hajó balra fordítására. A hatalmas Titanicnak hosszú időbe telt, míg megkezdte a lassú fordulást, így a jéghegy végigsúrolta a hajó jobb oldalát. A külső acéllemezeken végzetes károk keletkeztek: a jéghegy
öt kamrát felszakított. A tragédia helyszínének koordinátái: é. sz. 41° 46’, ny. h. 50° 14”
(http://hu.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic nyomán)

a) Honnan származott a jéghegy?
b) Melyik tengeráramlás sodorta idáig a jéghegyet?

A meleg, illetve hideg tengeráramlás elnevezés nem a
tényleges vízhőmérsékletre, hanem az adott földrajzi szélesség tengervíz-hőmérsékletéhez viszonyított különbségére utal. Így például az Egyenlítő közelében haladó
+ 17 °C-os Benguela-áramlást hideg, a norvég partok előtti
+ 5–10 °C-os Észak-atlanti-áramlást viszont meleg tenger
áramlásnak nevezzük.

5. Adj magyarázatot a mélytengeri áramlás irányára

(2.5.)!

2.5. Vízáramlások a világtenger mélyén
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Miért emelkedik és süllyed
a tenger szintje naponta kétszer?

6. Mi a tenger-

járás? Mi alakítja ki
a tengerjárást?

7. Melyik holdfázis
alkalmával összegződik a Hold és a Nap
árkeltő ereje?

8. Mi az oka
annak, hogy a
dagályhullám keletről
nyugatra jár körbe
a világtengeren?

2.6. A kanadai Fundy-öböl dagály és apály idején
centrifugális
erő

Föld
Hold
a Hold
tömegvonzása

9. Rajzold le a fü-

zetedbe az égitestek
egymáshoz viszonyított helyzetét szökőár
idején!

alacsony dagály

magas dagály

2.7. Az árapályjelenség magyarázata

10. Milyen időközönként váltogatja
egymást a magasvíz
és a mélyvíz?
2.8. A tengerszint ritmikus váltakozása

11. Hogyan véde-

keznek Hollandiában
a vihardagályok
ellen?

A tenger szintje folyamatosan változik, naponta kétszer emelkedik és kétszer süllyed
(2.6.). Az emelkedést dagálynak, a süllyedést
apálynak nevezzük. A vízszintingadozás
tengerjárás- vagy másként árapályjelenség. Ezt az állandó változást alapvetően
a Föld–Hold-rendszer tömegvonzása kelti.
A Föld és a Hold közös tömegközéppont
körül kering. Ez a pont a Földnek a Holdénál
mintegy 80-szor nagyobb tömege miatt
a Föld belsejében található. A magasvíz
mindig a Földnek éppen a Hold felé néző
oldalán, illetve az ugyanakkor a Holddal
ellentétes oldalán lévő tengerekben áll be.
A Hold felé néző oldalon a dagályt
a Hold vonzóereje, az átellenes oldalon pedig a közös tömegközéppont körüli keringésből fakadó centrifugális erő kelti (2.7.).
Emiatt ugyanazon a helyen naponta
kétszer emelkedik (dagály van) és csökken
(apály van) a vízszint.
Az erős árapályú területeken e vízmozgás
energiatermelésre is fogható: ha a domborzati és környezeti feltételek engedik,
a kétirányú vízáramlást turbinahajtásra
felhasználva, árapályerőművek létesíthetők.
A Napnak is van árkeltő ereje, csak a Földtől
való nagyobb távolsága miatt jóval kisebb,
mint a Holdé. Újholdkor és holdtöltekor
a Nap és a Hold árkeltő hatása összegződik.
Ilyenkor a közepesnél magasabb dagálykor,
ún. szökőár alakul ki. Amikor viszont a Hold
első és utolsó negyedkörben van, a Nap, a Föld
és a Hold 90°-os szöget zárnak be egymással,
a Nap és a Hold árkeltő ereje lerontja egymás
hatását. Ilyenkor a közepes dagálymagasság
nál kisebb, ún. vakár alakul ki.

A part felé fújó viharos szelek által felkorbácsolt magasvíz, az ún. vihardagály
súlyos pusztításokat okozhat. Európában
különösen sokat szenvedett a vihardagályoktól Hollandia partvidéke (2.9.).

2.9. Védekezés a vihardagály ellen
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A tengervíz mozgásai
12. a) Nevezd meg a torkolattípusokat (2.10.)!
b) Hogyan alakulnak ki?
c) Melyik két folyó torkolatát ismered fel?

New Orleans

M e x i k ó i - ö b ö l

London

Északitenger

2.10. A tengerjárás alakítja ki a különböző torkolattípusokat

13. Melyik típusú torkolatban tapasztalható
a dagályhullám hatása a folyóvíz áramlására
(2.11.)?

14. Értelmezd a gondolattérképet (2.12.)!
A TENGERVÍZ MOZGÁSA

tengerjárás

hullámzás

tengeráramlás

hidegvíz
feláramlása

lassú
vízkörzés

torkolattípusok

partformálás

jéghegyek
mozgása

éghajlati
anomáliák

tengervíz
átkeverése

kikötési
lehetőségek

2.11. A dagályhullám áramlása a folyótorkolatban

táplálékellátás

2.12. Az óceáni vízkörzés összetevői

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mi mozgatja a tengeráramlásokat?
2. Hasonlítsd össze a folyók torkolatában mért magas- és mélyvíz ma-

gasságkülönbségét! Állapítsd meg a torkalatuk típusát, majd keresd meg
a folyótorkolatokat az atlaszban is!

Fogalmak

tengeri vízkörzés • hullámzás • tengeráramlás • pozitív és negatív hőmérsékleti anomália • tengerjárás • apály • dagály • magasvíz •
mélyvíz • vihardagály • szökőár • vakár

Folyó

Város

Mélyvíz (m)

Magasvíz (m)

Nílus

Alexandria

0,2

0,4

Pó

Velence

0,2

0,8

Szajna

Le Havre

2,6

6,7

Severn

Bristol

2,9

10,3
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Küzdelem a tengerpartokon

3.

A tengerpart formálása

hullámmagasság (m)
0

1

2

3

4

5

6

3.1. A tengerhullámok átlagos magassága a Földön

Keress magyarázatot a legmagasabb és a leglaposabb hullámok területére!

1. Mely területek
számítanak a hullámlovasok paradicsomának? Miért?
2. a) Melyek
a Föld legtagoltabb
és legtagolatlanabb
partvonalai?
Indokold!
b) Vajon miért van
egyik helyen tagolt,
máshol tagolatlan
partszakasz?

meredek,
pusztuló part

A tenger nagy energiával dolgozik a partokon, ha nem is folyamatosan. Partján
jellegzetes felszíni formákkal találkozunk.
A tengervíz felszínalakító tevékenységét
abráziónak nevezzük. A felszínformálás
jellege, vagyis az, hogy pusztul vagy épül
a partszakasz, több tényezőtől függ:
– a partok előtti vizek mélységétől;
– a partvidék földtani és kőzettani felépítésétől (pl. kemény vagy puha, tömött
vagy repedezett kőzetből áll);
– a part tagoltságától (egyenes vagy öblökkel, szigetekkel tagolt-e a part);
– a hullámzás magasságától.
Ha a víz nyugodt, akkor csak az oldó hatása érvényesül. Az abrázió a partnak törő
és felcsapódó hullámok és az általuk sodort
törmelékanyag révén fejti ki pusztító munkáját. A hullámverés igazán a mély vizű partoknál ronthat teljes erejével a szárazföldnek.
A sekély vizű partokon a hullámok már
a partok előtt morajlanak, így a szárazulat
peremén már nem pusztítanak, inkább építik
a partot. Az abrázió a puhább, repedezettebb

abráziós terasz
abráziós torony

3.2. Pusztuló és épülő tengerpartok

162

foldrajz9_IV_resz_a_vizburok_foldrajza.indd 162

2018. 03. 16. 15:24

kőzeteken a leghatékonyabb, ám a hullámok
ostromának a legkeményebb kőzetből felépülő
part sem képes sokáig ellenállni. A tengervíz
pusztítása a magasvíz és a mélyvíz közötti
magasságban fokozatosan abráziós fülkét
mélyít a partfalba. A fülkéből kihordott
törmelékanyag a part előterében fekvő, a hullámok által mozgatott hordalékkal csiszolt
abráziós teraszon halmozódik fel (3.2.).

Lassú víz partot mos?
A sekély vizű partok előtt a hullámok tarajozva morajlanak, és a partra már erejüket
vesztve futnak ki. A kigördülő hullámok
apróbb szemű törmelékanyagot, kavicsot,
homokot sodornak magukkal, de két kifutó
hullám között a víz visszaáramlik a nyílt
tenger felé. (Ezt érzékelheted a tengerparti
strandon úgy, mintha a víz és a homok „ki-

turzás

fut” a lábad alól.) A visszaáramlással sodródó
kavics viszont szembetalálkozik a következő
hullám által szállított törmelékkel.
A kétirányú anyagmozgás eredményeként a sekély vizű partok előtt lassanként
hordalékfelhalmozódás indul meg. A már
tartósan a tengervíz fölé magasodó, több
nyire a parttal párhuzamos hordalékgátnak
turzás a neve.A tengerpartokon a turzások
számtalan változata ismert. A közvetlenül
a parttal egybeforrott turzást parti- vagy
szegélyturzásnak nevezzük.
A nagy tengerjárású lapos partokon dagálykor sekély víz borítja a partot. Apály
idején viszont a part széles sávban szárazra
kerül. A tengerbe visszaáramló víz medret
vág az iszapos tengerfenékbe, felszabdalja
a turzásokat. Maradványai szigetekként
sorakoznak a part előtt, és védelmezik
a hullámveréstől a partot.

3. a) Keress az
atlaszban tagolt és tagolatlan partszakaszt!
b) Hasonlítsd össze
a földtani szerkezetüket és a vízmélységüket!
c) Rajzolj le egy tagolt
és tagolatlan partot!
d) Nevezd meg
a tagoltságot adó
formákat!
4. a) Hogyan
határozza meg a part
pusztulását a kőzet
minősége?
b) Miért segíti elő
a part pusztulását
az abráziós fülke kialakulása?

lagúna

turzás

lapos, sekély
épülő part
meredek,
pusztuló part
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A partok helye változik

5. a) Hogyan rekesztette el a tengert
a társadalom a belső
területektől?
b) Milyen következ
ményekkel jár a ten
ger elrekesztése?

Az abrázió viszonylag keskeny parti
sávban fejti ki a hatását. A tengerpartok
vonala azonban néhány évezred alatt is
jelentősen megváltozhat, hiszen hegységek
emelkednek, szárazulatok süllyednek, és
a tengerpartok futását az éghajlatváltozások
(pl. eljegesedési időszakok) okozta tengerszintváltozások is alapvetően átalakítják!
Ezért a mai partvonal közelében sokfelé
találkozhatunk mára már szárazzá vált,
kiemelt egykori abráziós szintekkel, de
sokszor hasonló formák vízzel elborítva,
mélyebb szintekben is elhelyezkednek.

3.3. Ahol az ember dönt, hogy beengedi-e
a tengert a földjére (Hollandia)

6. Olvasd el a szemelvényt, majd a 3.4. ábra segítségével magyarázd
el, hogyan alakultak ki a Gdański-öböl part menti formái!
A közvetlenül a parttal egybeforrott turzást parti vagy szegélyturzásnak nevezzük. Egy-egy part előtti sziget megváltoztathatja a partközeli
áramlások irányát. Az emiatt felhalmozódó hordalék a szigetet keskeny, háromszög alakú turzással a szárazföldhöz kapcsolhatja. Ilyen
turzásháromszögek ismertek például az olasz, a horvát tengerpartról.
A partokra hegyes szögben kifutó áramlások fokozatosan áthelyezik
a partok előtt a hordalékanyagot, amit aztán egy-egy nagyobb öböl
bejáratánál halmoznak fel. Így jöttek létre a hosszú, keskeny turzáskampók, mint például a 30 km hosszú, de csak 1 km széles Hel-félsziget
a Gdański-öböl bejáratánál.

8. Hasonlítsd össze a tengerpart korábbi
állapotát a későbbi állapottal!
Milyen változásokat veszel észre?

korábbi állapot

lagúna

B

a

l

t

i

-

t
He

e

n

g e

Kalinyingrád

l-fs

z.

r

Ne

mu

n as

hordalékfelhalmozódás
az öbölben

turzáskampó

későbbi állapot

sziget

az öböl
feltöltődött
delta
lagúna
tombolo

3.5. Sekély vizű partra kifutó hullámok által
létrehozott turzások

Gdańskiöböl

Visztula

Gdańsk

3.4. A Gdański-öböl

7. Nézd meg a https://goo.gl/maps/Zf1xpAgGG8r oldalon a térképet! Elemezd a partformák
kialakulását!

3.6. A turzásháromszög
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A tengerpart formálása
9. a) Mi a polder kialakításának célja (3.7.)?
b) Miért van csatornákkal behálózva a polder?
c) Mi a szélkerék szerepe?

11. Hogyan alakultak ki a térképeken ábrázolt parttípusok (3.9.)?
Fiume

n

g

er

-t

e

(Rijeka)

Rab

Lošinj

Augusta

a
orn
sat

c

A

d

3.7. A polder a tengertől mesterségesen
elhódított és kiszárított terület

N or

d-fjord

Pag

ri

ok
Ot
gi
Du

polder

Norv

Cres

ég

Krk

a

i-

Zadar

Sogne-fj
ord

Bergen

Atlanti-óceán
te

ng

er

Boston

3.9. Néhány parttípus

10. Hasonlítsd össze a tengerpart változását a 3.8. ábra képein! Milyen különbségeket veszel észre? Mi okozhatta a változást?

3.8. Egy tengerpart átalakulása

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

magas part • lapos part • abrázió • hullámtörés • hullámmarás • turzás • deltatorkolat •
tölcsértorkolat • polder • lagúna

1. Mely külső erők formálják a tengerpartokat? Mi működteti ezeket az
erőket?
2. Hasonlítsd össze, mik az alapvető hasonlóságok és különbségek
a magas és a lapos partok formálódásában!
3. Készíts gondolattérképet, amely bemutatja, hogyan veszi birtokba
a társadalom a tengerpartokat!
4. Vitassátok meg, hogy jogos-e a társadalom tengerrel való küzdelme!
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A víz mint gazdasági erőforrás

4.

A tengerek jelentősége

1. a) Hogyan módosítja az Észak-atlantiáramlás ÉszaknyugatEurópa éghajlatát?
b) Keress az atlaszban
olyan tengeráramlá
sokat, amelyek éghajlatszabályozó hatása
jelentős!

Az óceánok és a légkör összefüggő körforgási rendszerei határozzák meg bolygónk
éghajlatát. A hatalmas víztömeg kiegyenlíti
az éghajlat szélsőségeit, ezért éghajlat-szabályozó hatása jelentős. A tenger fontos
élelem- és takarmányforrás. A víz nagy
körforgásából annyi víz lenne hasznosítható,

amely elvben 20 milliárd embernek is elég
lenne. Mivel azonban sem a vízkészletek,
sem a népesség eloszlása nem egyenletes, a
vízellátás komoly nehézségekbe ütközik. A
világtenger sós vizéből előállítható ugyan
öntöző- és ivóvíz, de nagyon költséges a ma
ismert technológiákkal (pl. desztillálással).

2. a) Melyek a világtenger halakban gazdag területei (4.1.)?

b) Nevezz meg olyan országokat, ahol a tenger fontos táplálékforrás!
c) Keress az atlaszban olyan tengerrészeket, ahol hideg és meleg tengeráramlás találkozik! Mely ország felségvizéhez tartoznak? Nézz utána, jelentős halászországok-e ezek!
3. a) Hogyan változik a nyílt vízi halászattal kifogott hal mennyisége? Mi az oka a változásnak?
b) Milyen hatása van az El Niñonak a halászatra (10.11. és 4.1.)?

Oroszország
4,0

nyílt vízi halászatból

80
60
El Niño

40
20

14

10

20

20

00
20

90
19

50
19

80

0

legnagyobb halmennyiséget
kifogó országok, 2014 (millió tonna)

19

Chile
3,3

Japán
4,2
Vietnam
3,6

70

India
3,9
Indonézia
7,4

Peru
3,6

haltenyésztésből

100

19

Kína
30,9

tengeri fogásmennyiség

60

USA
5,1

legjelentősebb
halászterületek

(millió
tonna)
120

19

Norvégia
3,6

4.1. Földünk legjelentősebb halászterületei, a legnagyobb halmennyiséget kifogó országok és a kifogott tengeri hal
mennyisége

4. Miért előnyös, ha már a hajón feldolgozzák a halakat? Értelmezd a 4.2. ábrát!

1

2

3

7

8

4
9

5

6

10

12

11
halfeldolgozó-ipar

15
13

14

19
16
17

4.2. Halfeldolgozás az úszó konzervgyárban és a szárazföldön

18

1 – halfogás
2 – szortírozás
3 – leölés és belezés
4 – tisztítás; 5 – filézés
6 – csomagolás
7 – akaratlan fogás
8 – hulladék
9 – hallisztgyártás
10 – raktározás
11 – tárolás –40˚C-on
12 – partra szállítás
13 – árverés
14 – szállítás
15 – konzervgyártás – füstölés – sütés
– fagyasztás – marinálás
16 – északi-tengeri halak
17 – friss hal
18 – konzerv
19 – hulladék: hallisztgyártás
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Bányásszunk a tengerből!
A tengerek konyhasókészletei kimeríthetetlenek. A világ konyhasószükségletének
egyharmad részét a tengervízből nyerik
lepárlással. A tenger mélyén rejtőző ásványkincsek közül főként a kőolaj és a földgáz
közismert. A Föld kőolajbányászatának
mintegy 20-25%-a származik a tengeri lelőhelyekről. A tengerfenék iszapjában sokfelé
ércfeldúsulás található. Többek között az
alaszkai, dél-afrikai, indiai, indonéziai és
ausztráliai partok előtt elhelyezkedő arany-,
titán-, ón- és rézérctelepeket már fejtik is.
A tengeri ércvagyon jellegzetes csoportját alkotják az óceánok mélyén található mangángumók. Az öklömnyi ércgumók mangánon
kívül nikkelt, rezet és kobaltot is tartalmaznak. Kinyerhetők nyersanyagok magából
a tengervízből is. Ebből származik például
a Földön kitermelt bróm 70%-a.
Az apály és a dagály váltakozása állandó,
ezért biztos energiatermelő jelenség, nagyszerű energiaforrás. A tengerjárás energiájának hasznosítására 1966-ban építették
Franciaországban (St. Malo-i öböl, Rancefolyó torkolata) az első árapályerőművet.
Kísérletek több országban is folynak.
A tenger hullámzásának energiája is hasznosítható, azonban számos korlátozó tényező még nehezíti az alkalmazását.
A nagy tömegű, nem romló áruk (szén,
kőolaj, ércek) nagy távolságra történő,
viszonylag olcsó szállítását teszik lehetővé
a tengeri vízi utak.

4.4. Sókertek

többfázisú
szivattyúzás

5. Vitassátok

felvonódó
köldökzsinórhorgony
áramlásszabályozás
elválasztás
visszasajtolás

4.5. A leggyakrabban használt tengeri kőolajtermelő technológiák

meg az egyes tengeri
kőolajtermelő technológiák előnyeit és
hátrányait a környezet szempontjából
(4.5.)!

6. Mutasd be,

milyen szerepe van
a világtengernek
a földi szénforga
lomban!
Mi ennek a jelentősége?

a légkör széntartalma (760 milliárd tonna)
növekedés (3,4 milliárd tonna/év)
egyenleg
(megkötés - 1,4 milliárd tonna/év)
szárazföldi
növények
megkötése
(0,4 milliárd
tonna/év)

erdők
megkötése
(2,6 milliárd
tonna/év)

a növények és a talaj széntartalma
(2,26 ezer milliárd tonna)

földhasználat
kibocsátása
(1,6 milliárd
tonna/év)

óceánok
megkötése
(1,6 milliárd
tonna/év)

fosszilis
energiahordozók
kibocsátása
(6,4 milliárd
tonna/év)

az óceánok széntartalma
(38 ezer milliárd tonna) a fosszilis energiahordozók széntartalma
(3,7 ezer milliárd tonna)

4.6. Az óceán és élővilága részt vesz a levegő összetételének
szabályozásában, az anyagok körforgásában, a CO2 elnyelésében

7. Nézd meg a http://www.marinetraffic.com oldal
valós idejű interaktív térképén, hogy melyek a legnagyobb forgalmú hajózási útvonalak!

4.3. Haltenyésztés a tengeröbölben
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Óceánok és tengerek problémái
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8. Melyek a világtenger problémái? Gyűjtsd össze a szemelvények elolvasása és az ábrák elemzése alapján a világtengert veszélyeztető problámákat!
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4.7. A világtengert szennyező anyagok és tevékenységek

9. a) Melyek az olaj káros hatásai?
b) Miért akadályozza az élőlények légzését és a fotoszintézist a vízen szétterülő olaj?
c) Hogyan távolítható el az olaj a tenger felszínéről?
Gyűjtsétek össze az alkalmazott technológiákat az internet
segítségével! Készítsetek erről kiselőadást!
2010. április 20-án felrobbant, kigyulladt és elsüllyedt
a British Petroleum (BP) mélytengeri fúrótornya az USA
területéhez tartozó Mexikói-öbölben, közel 800 millió liter nyersolaj ömlött tengerbe. Ezt tartják a világ eddigi
legnagyobb olajszennyezésének.

10. Mutasd be a táplálékláncon keresztül a higany útját!
Minamata tengerparti kisváros Japánban, Kiushu szigetén. 1953-tól 121 ember rejtélyes idegbetegségben szenvedett, közülük 46-an meghaltak. Ezek az emberek olyan
kagylókkal és halakkal táplálkoztak, melyekben nagy
mennyiségű higany halmozódott fel. A higany egy acetiléngyárból került a tengerbe és így az élőlényekbe.

11. Bejuthatnak-e a mikroműanyagok. az emberbe?

Válaszodat indokold a szemelvény elolvasása után!

A szakértők korunk legnagyobb környezeti problémájának tartják a mikroműanyagok elterjedését a tengerek
ben. A részecskék, a mágneshez hasonlóan, magukhoz
vonzzák a vízből az ártalmas anyagokat és tárolják azokat: olyan rovarirtókat, mint a DDT, rákkeltő klórvegyületeket vagy nehézfémeket. A mikroműanyagokat a legkisebb szűrőállatoktól – például evezőlábú rákok, planktonlárvák – kezdve a szalpákon át a kagylókig vagy fiatal
halakig az élőlények elfogyasztják.
(GEO, 2014. december – 2015. január)
A világ egyik leginkább elhagyatott helyéről kiderült,
hogy az egyik legszennyezettebb. A Csendes-óceán déli
részén fekvő Henderson-szigeten (ami a Pitcairn-szigetek része) nagyobb a hulladék sűrűsége, mint bárhol
a világon. 18 tonna, 38 millió darab szemetet találtak
a szigeten, ami egyébként egy lakatlan atoll. A szemét
99,8 százaléka műanyag, ennek 68 százaléka pedig nem
is látszik elsőre, mert már a föld alatt van. Naponta
13 000 új szemétdarabot mos partra az óceán.

12. Hogyan járul hozzá a hatékony halászati technológia

a túlhalászáshoz? Olvasd le a 4.9. ábráról!

fejlett halászati
technológia

hatékonyabb
halászat

több kifogott hal

oxidáció
párolgás
víz és olaj
keveredése

szétterülés

szétterülés

túlhalászás
hatékonyabb
halászati
módszerek
megismerése

nagyobb kínálat,
csökkenő kereslet
pazarló
halfeldolgozás

leülepedés

halászok közötti
fokozódó verseny

4.8. A tengerbe kerülő olaj káros hatásai

kevesebb
bevétel

csökkenő árak

4.9. A túlhalászás okai és következményei
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A tengerek jelentősége
13. a) Keress konkrét példákat arra, mivel okozza a társadalom az egyes problémákat (4.10.)!
b) Miért veszélyeztetettek a folyótorkolatok és a tengerpartok?
c) Hogyan lehetne a problémákat mérsékelni?
d) Miért szükséges, de egyben káros is a meder kotrása?
városok
(szemét, szennyvíz)

erdőirtás

állattenyésztés
(trágya)

farm
(műtrágya,
növényvédő szer)

talaj

hordalék
(vízhőmérséklet
növekedése)

parthoz közeli
vizek
(növényvédő szerek, olaj, háztartási
vegyi anyagok)

állatok
(ürülék)

vízimadarak
élőhelye

kikötő
(élőhely pusztulása)

gyárak
(szennyezés)

hajózás
(olajszennyezés, idegen
fajok terjedése)

4.10. Problémák a folyótorkolatban

14. Mi a hosszú ideig tengerben maradó hulladék sorsa?

4–6 hét

6 hónap

1–5 év

10–20 év

50 év

100–200 év

450 év

1 millió év

4.11. A tengerbe kerülő szennyező anyagok lebomlási ideje

kotrás
(az iszap élőlényeinek
elpusztítása)

15. a) Olvasd el a szemelvényt!

b) Keress a térképen olyan országokat, ahol kialakulhatott
ilyen konfliktus!
A legtöbb kiaknázható ásványkincs és a halakban leggazdagabb vizek a partok előtt helyezkednek el, ezért
e területek politikai konfliktusok forrásai lettek. A
hagyományos tengerjog csak a partok előtti 12 tengeri
mérföld széles sávot tekintette a parti államok felségterületének. Több tengerparti állam ezt úgy kívánta
módosítani (és sokan önhatalmúlag meg is tették), hogy
a partok előtt húzódó 200 tengeri mérföld szélességű
sávban csak a parti ország folytathasson gazdasági tevékenységet. De a Föld halállományának, tengeri kőolajés földgázkincsének 90%-a, a tengerek mélyén rejtőző
ismert ércvagyonának több mint 95%-a e 200 mérföldes
sávon belül helyezkedik el!

Fogalmak

éghajlat-szabályozó hatás • tengeri ércfeldúsulás • ár
apályenergia • túlhalászás • akaratlan halászás
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A felszín alatti vizek

A felszínre hulló csapadék a felszín alá szivárog.
A talajnedvesség zónáján át a vízzel telített zónáig
szivárog. A talajvízszint elérése után válik igazán
felszín alatti vízzé. A telítettségi zónában a kőzetek
pórusain át mozog, egészen addig, ameddig forrásként
vagy tavakba, folyókba, lagúnákba, esetleg a tengerbe
érkezik (5.1.). A felszín alá került víz mozgását a víz
helyzeti energiájának helyenkénti különbsége és a kőzet
minősége befolyásolja.
A kőzeteket csoportosíthatjuk aszerint, hogy miként
tárolják és hogyan vezetik a vizet. A vízfogó kőzetek,
mint a márga vagy az agyag, képesek jelentősen lelassítani a víz mozgását. A víztartók vagy vízvezetők (pl.
a mészkő, a homokkő és a kavics), tárolják és mozgásában segítik a felszín alatti vizet. Vízzáró kőzet nincs,
minden kőzet képes valamilyen mértékben vezetni
a vizet. A legtöbb kőzet a pórusaiban tárolja a vizet.
1. a) Melyek a víz körforgásának a szakaszai? Mely sza-

kaszok hiányoznak az 5.1. ábráról?
b) Melyik belső erőnek van szerepe a víz mozgásában?

A felszín alatti vizek a víz körforgásában (5.1.): magas
talajvízszintű helyeken a felszín alatti víz a csapadékból
utánpótlódik, az alacsony talajvízszintű helyeken felszínre jut, és felszíni vizeket táplál. Mi több, ez a földalatti útvonal hosszabb és rövidebb pályákon is megvalósulhat.
A felszín alatti vizek végállomása a megcsapolódás (forrásban, folyómederben, tavakban, mocsarakban stb.).
folyó
lokális
megcsapolódás

forrás

Ha kőzetek repedéseiben, hasadékaiban tartózkodik
a víz (pl. a bazaltban), akkor résvíznek nevezzük.
A mészkőhegységekben a réseket a beszivárgó csapadékvíz karsztos járatokká és üregekké tágítja, így megnő a
víz kalcium tartalma.

A talajvízszint alatt
A felszín alá ásva tapasztalható, hogy a talaj és a kőzet
nedves, mindig tartalmaz több-kevesebb vizet. A talaj- és kőzetszemcséket vízburok veszi körül, de nem
tölti ki teljesen a szemcsék közötti hézagokat, levegő
is van közöttük (5.2). A talajvízszint alatt viszont a
pórusokban már nincs levegő. A talajvíz szintje az év
folyamán változik, csapadékos időszak vagy hóolvadás
után megemelkedik, hosszú szárazság idején lesüllyed.
A mezőgazdaság számára fontos az optimális talajvízszint. Ha túl magas, akkor a növények gyökérzete
nem jut levegőhöz, ha túl alacsony, akkor pedig nincs
számukra elég nedvesség. A talajvíz szintjét az emberi
tevékenység is befolyásolja. A mezőgazdasági munkák,
a külszíni bányászat, az építkezések is hatással vannak
a felszín alatti víz mozgására. A vízlépcsők építése, az
árvízvédelmi munkálatok és a csatornázás hatására
is megváltozik a talajvíz elhelyezkedése és a felszín
2. Kövesd a csapadék felszín alatti útját (5.2.)!

a) Hasonlítsd össze a talajvízszint alatti és fölötti talaj
levegőtartalmát!
b) Milyen tényezők határozzák meg a talajvízszint helyzetét?
3. a) Miért káros a magas talajvízszint?
b) Gyűjts a lakóhelyed közeléből példát arra, ahol az emberi tevékenység hatására változott a talajvízszint!
csapadék

tó
lagúna
tenger
regionális
megcsapolódás

5.1. A felszín alatti vizek a víz körforgásában

beszivárgás

talajvízszint

felszín alatti víz

telítetlen zóna

A víz körforgása nemcsak a felszín felett, hanem alatta is
folyik, noha nem látható. Ezt az utóbbi néhány évtizedben ismerték fel, ami gyökeresen megváltoztatta a felszín
alatti vizekről alkotott korábbi elképzeléseket. A rendszer-szemlélet itt is megjelent, ami felülírta azt a korábbi
elképzelést, hogy elkülönülő talajvízben és attól vízzáró
rétegekkel elszigetelt rétegvizekben gondolkozzunk. Felismerték, hogy a víz a vízfogó kőzeteken is átjut, csak jóval
lassabban.

telített zóna

5.

Vízszállítórendszerek a földkéregben

5.2. A felszínre hulló csapadék útja
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alatti vizek mozgása. A mélyebb domborzati helyzetű
területeken a talajvízszint közelebb van a felszínhez,
ezért a talajvízszint emelkedésekor könnyen a felszínre
bukkanhat, ami belvíz kialakulásához vezet (5.3).

A felszínre bukkanó vizet foglalatba helyezik azért, hogy
hozzáférhetőbbé tegyék, megóvják a betemetődéstől és a
szennyeződésektől. A foglalás azt jelenti, hogy csövön vezetik ki a vizet és körülötte kikövezik.

Áramlások a felszín alatt
Mindezek alapján láthatjuk, hogy a víztömegek nem különülnek el a felszín alatt, ahogyan korábban gondoltuk,
sőt, a vízáramlási rendszerek révén távoli területek vizei is
kapcsolatban lehetnek egymással. Mi idézi elő ezt a felszín
alatt zajló, többnyire lassú vízmozgást? A válasz egyszerű és
hasonló, mint a folyóknál: a felszín alatti víz energiájában
megmutatkozó különbségek. A vízmozgás előidézője a felszín közelében a talajvízszint magasságának különbségeiből
adódó energiakülönbség (5.5.). A vízáramlások mindig
a nagyobb energiájú, magasabb talajvízszintű utánpótlódási területek felől tartanak az alacsonyabb talajvízszintű
megcsapolódási területek irányába. A hegyvidékeken
a források teremtenek összeköttetést az utánpótlódási és
a megcsapolódási területek között.
A forrásokban a felszín alatti víz természetes úton a
felszínre kerül (5.4). Forrás kialakulhat szerkezeti okokból:
törések, vetődések és felszíni erózió hatására is, ott, ahol
a felszín elmetszi a felszín alatti víz áramlási útvonalát.
4. a)Hazánkban mikor gyakori a belvíz? Miért?
b) Melyek a belvíz által veszélyeztetett területek,
tájak? Nézd meg a https://www.vizugy.hu honlapon, hol van belvízvédelmi készültség!

5.4. Foglalt forrás (Szabadság-forrás) a felszín alatti vizek
útjának végállomása

6. a) Milyen kapcsolatot találsz a domborzat és a talajvízszint helyzete között?
b) Hogyan befolyásolja a talajvízszint magasságát az öntözés vagy a bányászat? Miért?
utánpótlódási terület

megcsapolódási terület

termelő
kút
na
po
k
év
ek

mocsár
évek

víztartó

évszázadok

vízfogó agyagréteg

5.3. A belvíz nagy károkat okozhat

5. a) Tegyél egy üvegcserépbe virágföldet, a 3/4 részéig

és kicsit locsold meg! A cserép tetején melyik zóna van?
b) Készíts telített zónát a cserépben! Előnyös ez a növénynek? Min kell változtatni ahhoz, hogy belvíz legyen a
cserépben?

évezredek

5.5. A víz elhelyezkedése a felszín alatt

7. Miért van kevés felszíni vízfolyás a mészkőhegységekben?
8. Mi a forrás szerepe az ember életében? Próbálj minél
többféle megközelítést találni!
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9. Hogy működik
az artézi kút? Mutasd
be az 5.6. kép és a leírás alapján!

10. a) Budapest
fürdőváros. Miért
nevezhető így?
b) Milyen víztípusok
jellemzik?
c) Adj magyarázatot a
jelenlétükre!
11. a) Milyen kapcsolat van a mélység
és a geotermikus gradiens értéke között?
b) Mitől függ a mélyből felszínre kerülő
víz hőmérséklete?

5.6. Készíts artézi kutat gumicsővel!
Modellezd az artézi kutat!
Egy kb. 1 méter hosszú, 1 cm átmérőjű
műanyagcső közepére vágj egy fél cm átmérőjű lyukat! Töltsd meg a csövet vízzel, fogd
be a két végét a képen látható módon, majd
nyitsd ki hirtelen a hüvelykujjadnál!
A kutat homokasztalon is megépítheted.
Próbáld beágyazni a homok alá a gumicsövet! Hozd működésbe!

12. a) Gyűjts infor-

mációkat a fontosabb gyógyfürdőkről
a http://www.
termalfurdo.hu
oldalon!
b) Keress példákat
ásványvízekre!
c) Keress példát olyan
vízre, ami gyógyvíz és
hévíz is egyben!

Az artézi kutakban a víz a felszín fölé emelkedik. A víz felszín fölé emelkedése a mély
talajvízszintű, megcsapolódási területeken
fúrt kutakban várható. Ezek jellemzően
üledékes medencékben alakíthatók ki.
Az üledékes medencék többségében, (így
hazánkban az Alföldön és a Kisalföldön,
Franciaországban a Párizsi-medencében
vagy Ausztráliában a Nagy-Artézi-medencében) képződtek vízvezető és vízfogó kőzetek.
Ezekben a medencékben a magas és a mély
talajvízszintű területeket vízáramlások
kapcsolják össze. A Szahara vízmedencéje
a mainál csapadékosabb éghajlaton töltődött
fel vízzel. Az üledékes medencék vízkészletében akár több tízezer éves vizek egyaránt
előfordulhatnak. Ezeknek a folyamatoknak a
megértése szükséges ahhoz, hogy megfelelő
mennyiségű és minőségű felszín alatti vízet
tudjon kitermelni a társadalom.
A beszivárgó víz közvetlenül a felszínről
származik (5.5.), ezért annak minden szen�nyeződése károsíthatja a felszín alatti vizet.
A felszín alatti víz tisztaságának megőrzése
elemi érdekünk, hiszen Magyarországon
szinte mindenki ezt fogyasztja ivóvízként.

Hévizek és ásványvizek

5.7. A Hévízi-tó

Egy-egy terület felszín alatti vizeinek hőmérséklete az ott uralkodó geotermikus
gradiens és a vízáramlások mélységétől függ.
Általánosságban úgy fogalmazhatunk: minél
mélyebbről érkezik a felszínre a víz, annál
magasabb a hőmérséklete. A közvetlen felszíni
környezet évi középhőmérsékleténél melegebb
vizet hévíznek (termálvíznek) nevezzük.
A hazai szakemberek csak a 30 °C-nál melegebb források és kutak vizét tekintik hévíznek. A budai Duna-part vonalában fakadó
források hőmérséklete eléri a 40–60 °C-ot.
Nem minden hévíznek magasabb az ásványi anyag tartalma az átlagosnál, mint ahogyan nem minden ásványvíz hőmérséklete
magasabb környezete évi középhőmérsékleténél. Ha a víz természetesen védett víztartó
rétegből származik és literenként legalább
1 gramm ásványi anyagot tartalmaz, ásványvíz a neve. Közöttük olyan is van, amelynek
orvosilag bizonyítottan gyógyhatása van,
ezt gyógyvíznek mondjuk.
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A felszín alatti vizek
13. Állíts elő felszín alatti vízáramlást egy
kaviccsal töltött akváriumban (5.8.)! Csapold
meg a vizet egy egyszerű kúttal! Hol van a víz
szintje a kútban a felszínhez képest?
– Tölts fel egy akváriumot kaviccsal úgy, hogy
felszíne lejtsen!
– Helyezz a mély fekvésű területen a kavicsba
egy levágott aljú műanyag poharat (ez lesz a
kút-csövünk)!
– Fokozatosan töltsd fel a száraz kavicsot vízzel!
– igyeld meg a víz beszivárgását a kavicsrétegbe! Figyeld meg, mikor és hol alakul ki a talajvíz! Mikor bukkan fel a víz a kutban?
– 
Egy másik akváriumot tölts fel kaviccsal,
majd alakíts ki benne egy agyagos homokréteget, amit fedj be kaviccsal!
– Töltsd fel ezt is vízzel! Milyen különbséget
észlelsz?

Önts rá vizet!

kút
(műanyag pohár)
vízszint

5.8. Felszín alatti vízáramlás modellezése
Miskolctapolca

14. Keress az atlaszban olyan hazai tele-

püléseket, melyek a hévíz hasznosítása miatt
váltak nevezetessé!

15. a) Mely országrészeinkből származnak

az általad ismert palackozott vizek?
b) Készítsetek osztálytársaiddal közösen
palackozott víztérképet! Találjatok ki hozzá
jelrendszert, amely alkalmas a vizek csoportosítására!

16. Hasonlítsd össze két kiválasztott

palackozott víz kémiai összetételét! Miben
hasonlítanak és miben különböznek? Mi lehet
ennek az oka?

17. A magyar termálfürdőket népszerűsítő
honlapon olvashatjuk ezt a rövid cikket. Bizonyítsátok az állítás igazságtartalmát! Párokban
oldjátok meg a feladatokat!

Fogalmak

víztartó réteg • vízfogó réteg • vízáramlási
rendszer • telítetlen és telített zóna • talajnedvesség • talajvíz • belvíz • utánpótlódási
és megcsapolódási terület • forrás • artézi
kút • résvíz • karsztvíz • hévíz • ásványvíz •
gyógyvíz

Eger
Budapest

Bük
Sárvár

Mezőkövesd
Hajdúszoboszló

Hévíz
Zalakaros

Gyula

Harkány

5.9. Fontosabb gyógyfürdők
Magyarország nagyhatalom!
Mióta Hippokratész és Galenus, ókori gyógyítók megállapították a meleg, magas ásványianyag-tartalommal rendelkező gyógyvizek emberi
szervezetre gyakorolt pompás hatásait, sok nép épített ki magas fürdőkultúrát Európában. A kevés területek egyike, ahol Magyarország
ma nagyhatalomnak számít: a termálvíz. Ez hazánk kiváló hidrogeológiai helyzetéből adódik. Az utóbbi évtizedekben divatossá vált termálturizmus fejlődése minden bizonnyal töretlen lesz a közeljövőben is.
(http://www.termalfurdo.net)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan kapcsolódnak a felszín alatti vizek a víz körforgásába?
2. Mi a jelentősége a hévizeknek és az ásványvizeknek mindennapi

életünkben?
3. Készíts terméklistát a boltokban kapható ásványvizekről! Nézz utána, milyen ásványi anyagokat tartalmaznak, hol található a forrásuk?
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6.

A folyóvíz és segédei

A folyóvizek

Hegységeket felemészt,
síkságokat felépít
A folyó felszínformáló munkáját számos környezeti tényező befolyásolja. A folyó vízhozamának, a meder esésének,
a víz sebességének, a benne szállított hordalék anyagának
és mennyiségének közvetlen hatása van a munkavégző
képességre. Az éghajlatnak, a meder anyagának és a
környező növényzetnek csak közvetett hatása van.
A folyóvíz ereje az egyik legfontosabb erőhatás, amely
formálja bolygónk arculatát. A folyóvíz (mint minden
külső erő) felszínformáló tevékenysége a lepusztítással,
a kimélyítéssel kezdődik, a tovaszállítással folytatódik,
a felhalmozás révén válik teljessé.
A folyók a Föld összes víztérfogatának mindössze
0,0001%-át alkotják. E látszólag elenyésző vízmennyiség
azonban igen fontos szerepet játszik a víz körforgásában.
A felszíni vízfolyások vize részben a napvilágra lépő
forrásokból és a felszínről lefolyó csapadékvízből, részben
pedig közvetlenül a csapadékból, a jeges területeken az olva1. Mi a folyók szerepe a víz körforgásában?
2. a) Honnan kapják a vízutánpótlást a felszíni vízfolyá-

sok? Hová kerül a vizük?
b) Mutasd be a vízgyűjtő terület alkotóelemeit a 6.1. ábra
alapján! Próbáld többféleképpen megfogalmazni a fogal
mak jelentését!
c) Honnan tudjuk, hogy az egymásba torkolló vízfolyás kö
zül melyik a főfolyó?

dékvízből származik. Amikor egy tájat természetföldrajzi
szempontból jellemzünk, megvizsgáljuk a vízhálózatát.
Azokat a területeket, amelyeknek vizei nem jutnak
el a tengerbe, belső lefolyású területeknek nevezzük.
Ilyen például Belső-Ázsia egy része, az Andok magas
fekvésű medencéi, Ausztrália belső medencéi. Mivel
vizeik lefolynak, csak a világtengerig nem jutnak el,
nem helyes azokra a korábban használt lefolyástalan
terület kifejezés.

Mennyi víz van a folyókban?
A folyók által szállított víz mennyisége állandóan változik, ezért változik a mederben a vízszint magassága,
azaz a vízállás is. Attól függően, hogy a folyómederben
mennyi víz van, alacsony, közepes és magas vízállást
különböztetünk meg.
Egy folyó vízállása alapján megkülönböztetünk kis-,
közép- és árvizet. A vízhozam és a vízállás többé-kevésbé szabályszerű ingadozását vízjárásnak nevezzük.
3. a) Hogyan dolgozzák meg a felszínt a folyók? Mondj rá
konkrét példákat!
b) Mitől függ, hogy hol, miként formálják a felszínt?
4. a) Melyik folyónak nagyobb a vízhozama (6.2.)?
Számítsd ki!
b) A számítás alapján határozd meg a vízhozam fogalmát!
A

forrás

me

llé

kfo

lyó

fő
fo
lyó

vízválasztó: a vízgyűjtő terület
szélének legmagasabb pontjait
összekötő vonal

B
torkolat

vízgyűjtő terület: a földfelszínnek az a része,
amelyről a vízfolyás a felszíni és felszín alatti
vizeket összegyűjti

6.1. A vízgyűjtő terület vízhálózata

6.2. A folyó vízhozamának kiszámítása
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A folyóvíz és „segédcsapata”

Miért mélyülnek a völgyek?

A folyóvíz hatékonyabb munkát képes végezni, ha
több hordalékot szállít. A hordalékszállítás módját
a víz sebessége és a vízhozam határozza meg (6.4.).
Az áramló víz és a hordalékszemcsék egymást segítve
szállítják a hordalékot. Minél nagyobb – az esésétől
és a vízhozamától függő – sebessége, annál nagyobb
szemcséjű hordalékot tud magával ragadni a folyó.
Amikor folyása lelassul, hordalékát szemcsenagyság
szerint osztályozva rakja le.

Ha a folyó kemény, egynemű kőzetben fut (pl. igen
gyakran mészkőben), és így igen meredek, akár függőleges falú szurdokok jönnek létre.
A vízszintesen települt, váltakozóan keményebb és puhább kőzetrétegeket feltáró völgyeket kanyonoknak nevezzük. A kanyonok lépcsőzetes oldallejtői jól mutatják a különféle keménységű kőzetsávok helyét.

Hol így, hol úgy formálja a völgyét
A folyó teljes hossza a felszínformálás jellege alapján
szakaszokra tagolódik, amelyek váltják egymást és
többször megismétlődhetnek.
– A gyorsan áramló víz a hordalékával mélyíti a medrét, ilyenkor bevágódó szakaszjellegű.
– A lejtés csökkenése az áramlás lassulását idézi elő,
a lerakott hordalékot kerülgetve a folyókanyarok egyre
nagyobbak, ez az oldalazó szakaszjelleg.
– A folyóvíz lassulásával egyre kisebb szemcseméretű hordalékot képes mozgásban tartani, a mederben
lerakódó hordalékkal feltölti a medrét, ezért feltöltő
szakaszjellegűnek nevezzük.

6.3. A Tordai-hasadék (Torockói-hegység, Románia)
és a Grand Canyon (Amerikai Egyesült Államok)

Melyik völgytípusra ismersz?

5. A szemelvény elolvasása után magyarázd meg,

hogy miért alakult ki árvíz!

1970. május 4–5-én megszakításokkal, erős lehűlés nyomán 10–25 mm csapadék hullott a folyók vízgyűjtőjén.
Május 8–10-e között főleg a Tisza és a Szamos hegyvidéki
vízgyűjtőjében esett 30–40 mm eső átáztatta a felszínt,
feltöltötte a folyómedreket. Május 12-én a folyók vízgyűjtő területére újabb, nagy intenzitású, 60 mm-t meghaladó csapadék zúdult, ami egyes helyeken meghaladta a
100 mm/napot. Az átázott talajfelszín következtében a lehullott csapadék igen nagy hányada a folyókban gyűlt ös�sze, beszivárgás alig volt. A gyors lefolyás miatt a Tisza és
a Szamos folyók országhatár menti vízmércéin már május
14-én az addigi legnagyobb vízértéket jelentősen meghaladó vízállásokat mértek. A kialakult rendkívüli vízszintek
erősen próbára tették a védműveket és a védekezőket.

6. a) Hogyan szállítja a folyó a hordalákát? Állapítsd

meg a 6.4. ábra alapján!
b) Melyik típusú hordalékot szállítja legtovább a folyó,
és melyiket rakja le leghamarabb?
c) Mi a különbség egy folyó nagyvizének és kisvizének
hordalékszállítása között?

úszva
oldott állapotban

görgetve

lebegtetve
vonszolva

ugráltatva

6.4. A folyóvíz hordalékszállításának típusai

7. Vizsgálj meg különböző szemcseméretű folyami hordalékokat! Próbáld csoportosítani azokat aszerint, hogy
hogyan szállította azokat a folyó!
8. Rózsával ellátott öntözőkannából „esőztessétek”

a homokasztalon – vagy bármilyen homokkupacban –
kialakított hegyvidéki tájat! Figyeljétek meg a felszínen
bekövetkező változásokat!
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bevágódó

am

9. a) Hogyan változik a lejtés csökkenésével a folyó sebessége és
hordalékszállító képessége?
b) Hogyan változik a folyómeder keresztmetszetének alakja a forrástól
a torkolatig? Miért?
c) Hasonlítsd össze a folyószakaszok típusait a diagram alapján!
d) Melyik oldalon épít, és melyiken pusztít a 2. képen látható folyó?
e) Foglald össze a folyószakaszok gazdasági jelentőségét!
f) Állapítsd meg az atlaszod segítségével, hogyan váltakoznak a szakaszjellegek a Duna magyarországi szakaszán?

mélyítése
er
ed

forrás
(bevágódás)

oldalazó
esés

görb

e

(bevágódás és
feltöltés)

feltöltő
sítése

er széle

a med

(feltöltés)

torkolat

1
1 A gyorsan áramló víz a
hordalékával mélyíti a medrét,
ilyenkor bevágódó szakaszjellegű.

2 A lejtés csökkenése az
áramlás lassulását idézi elő,
a lerakott hordalékot kerülgetve a folyókanyarok egyre
nagyobbak, ez az oldalazó
szakaszjelleg.
2

so

do

rvo

na

l

3

A centrifugális erő hatására a leggyorsabban
haladó víztömeg vonala, a sodorvonal
a kanyarulatokban a meder egyik oldaláról
a másikra vált át (oldalaz).

6.5. A folyó szakaszjelleg-típusai

3 A folyóvíz lassulásával egyre kisebb szemcseméretű hordalékot képes mozgásban tartani, a mederben lerakódó hordalékkal feltölti
a medrét, ezért feltöltő szakaszjellegűnek
nevezzük.
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A folyóvizek
Hogyan fejlődnek
a kanyarulatok?

10. Keress folyókanyarulatot, holtágat a
https://goo.gl/maps/
MmvfZ térképen!
Jellemezd a folyó
munkaképességét!

Mérsékelt lejtésű területen már a meder
legkisebb egyenetlensége is kitéríti a folyót
az egyenes útból. Az egyszer kitérített víz
tehetetlensége miatt egyre inkább a centrifugális erőnek engedelmeskedik. A folyó
lengő mozgással kanyarulatokat ír le.
A folyó a legtöbb hordalékot a sodorvonal
mentén szállítja. Így a kanyarulatok homorú
oldalán a folyó alámos, medret mélyít, az
átellenes, domború kanyarszakaszon pedig
feltölt.
A nagy ívű folyókanyarulatot a folyó
oldalazó eróziója fokozatosan nagyobbítja.
A kanyarulat nyakát árvíz idején átvághatja
a folyó, és így kiegyenesíti a futását. A lefű
ződött meander a holtág.

11. Járj utána,

hogyan határozzák meg a folyók
vízszintjét!
(www.vizugy.hu)

Hogyan alakulnak ki
a folyó menti síkságok?
A sík területre érő folyó lelassul, energiája
lecsökken, ezért hordalékának nagy részét
lerakja. A hordalék más irányba kényszeríti
a víztömeget, és ott folytatódik a lerakódás.
A síkságra lépés helyétől kiindulva a hordalék legyezőszerűen szétterül, ami alakja
miatt a hordalékkúp nevet kapta. A lelassult
folyó a kis lejtésű és süllyedék területeken
a kisebb szemcséjű hordalékát is lerakja.
A belőle épült zátony csak a vízszint csökkenésekor kerül a felszínre. A szigetek viszont
folyóvízzel körülvett szárazulatok.

Fogalmak

vízválasztó • vízgyűjtő • vízhozam • vízállás
• vízjárás • hordalékszállítás • meder • bevágódó szakaszjelleg • oldalazó szakaszjelleg
• feltöltő szakaszjelleg • völgy • szurdok •
kanyon • sodorvonal • hordalékkúp • sziget
• zátony • holtág

6.6. Vízmérce a folyóparton

12. Hogyan
keletkezett a
Mississippi-alföld
és a Pó-síkság?

A vízállás a folyó vízszintjének 0 pont fölötti magasságáról tájékoztat.
A százalékban kifejezett adat a mederteltséget fejezi ki. Azt mutatja,
hogy milyen mértékben van tele a folyó medre. A 100% az eddig észlelt
legmagasabb vízállásnak felel meg.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mely tényezők határozzák meg a folyó vízhozamát, vízállását és
vízjárását?
2. Hasonlítsd össze a feltöltő, az oldalazó és a bevágódó folyó mederkeresztmetszetét, munkavégző képességét, hordalékszállítását!
A jellemzőket írd táblázatba!
3. Figyeld meg ismét a 4.1. ábrán látható vízgyűjtő területet!
a) Hová lenne érdemes várost alapítani? Mivel indokolnád?
b) Hol lenne érdemes mezőgazdasági nagyüzemet létesíteni? Miért?
c) Érdemes-e üdülőövezetet kifejleszteni a tájon? Érvelj mellette és ellene!
d) Találnál-e megélhetést, ha folyamkotró, vagy hajózó, esetleg környezetvédelmi vállalkozásod lenne a területen? Mérlegeld lehetőségeidet!
4. Jellemezd lakóhelyed környékének vízfolyását! Milyen a vízgyűjtő területe? Mi táplálja a folyót? Milyen a vízhozama? Melyik évszakban szállítja
a legtöbb vizet? Miért? Okozott-e árvizet?
5. Keresd meg a térképen és gyűjts jellemzőket (pl. torkolattípus,
hajózási lehetőség) a következő folyókról: Niger, Eufrátesz, Jenyiszej, Léna,
Odera, Olt, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, Száva!
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7.

Megáll a víz!

A tavak
A tó minden oldalról zárt mélyedést kitöltő,
nyílt vízfelületű állóvíz. Földünk tavai a
szárazföldek területének 1,7%-át borítják
(ez Európa egynegyed része). A tavakban
jóval több víz van, mint a folyókban, annak
ellenére, hogy mennyiségük folyamatosan
csökken az éghajlat változása és az emberi
tevékenységek következtében.
A tavak medencéi kimélyüléssel vagy
elgátolással, természetes módon vagy mesterségesen alakulnak ki.
A tavak nagyon különböző élettartamúak lehetnek. Egy részük hosszú életű, több
millió éves, mások pedig kifejezetten rövid
életűek. Egyes tavak vízszintje folyamatosan
változik, időnként teljesen kiszáradnak.

1. Mi a különbség a tenger és a tó
között?
Lehet-e tóból tenger
vagy tengerből tó?
Indokold!
2. Tenger- vagy

tóparton kellemesebb a nyaralás?
Hol leselkedik nagyobb veszély
a fürdőzőkre?

Az időszakos tavak vízszintingadozása
általában ciklikus, követi a száraz és csapadékos évszakok váltakozását, és vannak,
melyek ciklusai időjárástól függetlenek.
A mesterséges tavak egy részének vízszintje
ingadozó (pl. a zápor- és árapasztó tározók).
Ezekben az év jelentős részében kevés víz
van, ugyanis azért építették, hogy a nagy
esőzések, hóolvadások vizét befogadják, és
egyenletesebbé tegyék az ár levonulását.
A tó vizének ásványi összetétele a medence vízmennyiségével együtt változik.
Nagy párolgási veszteség idején töményebbé
válik, a benne oldott sók kicsapódhatnak.
A kiszáradt medencék agyag- vagy sósivataggá válnak.

3. Mely belső és külső erők alakíthatnak ki mélyedéseket a felszínen? Hogyan keletkeznek a tavak medencéi? Állapítsd
meg a táblázat alapján!
Kimélyítéssel

Elgátolással

Tektonikai süllyedéssel vetődéses
árokban (pl. Balaton, Velencei-tó)

Tengeröböl elzáródásával
(pl. IJssel-tó)

Kőzetlemezek távolodásával hasadékvölgyben (pl. Tanganyika-tó)

Lagúna elrekesztődésével (pl. a Baltitenger partvidékén, a Duna-deltában)

Kőzetlemezek távolodásával lemez
peremi árokban (pl. Bajkál-tó)

Folyókanyarulat lefűződésével
(pl. Szelidi-tó)

Szerkezeti medencében
(pl. Viktória-tó, Csád-tó)

Hegyomlással (pl. Gyilkos-tó),
csuszamlással (pl. Arlói-tó)

Jégtakaró által mélyített medencében
(pl. Nagy-tavak, Kanadai- és Finntóvidék tavai)

Jégtakaró által visszahagyott
moréna elgátolásával
(pl. Mecklenburgi-tóvidék tavai)

Gleccser által mélyített medencében
(pl. Boden-tó, Poprádi-tó)

Gleccsermoréna elgátolásával
(pl. Garda-tó, Zürichi-tó)

Karsztos mélyedésben
(pl. Aggteleki-tó, Ohridi-tó)

Kiváló mésztufa elgátolásával
(pl. Plitvicei-tavak)

Szél mélyítette medencében
(pl. Szegedi Fehér-tó)

Szél okozta elgátolással
(pl. nyíregyházi Sós-tó)

Meteoritkráterben
(pl. Nagy-Rabszolga-tó)

Kráterben és kaldérában
(pl. Szent Anna-tó, Csorba-tó)

Bányagödörben (pl. délegyházi
bányatavak, budapesti Feneketlen-tó)

Folyó elgátolásával
(pl. Tisza-tó, Nasszer-tó)

Maradvány
Tenger visszahúzódásával
(pl. Kaszpi-tenger, Aral-tó)

7.1. táblázat. A tavak kialakulásának típusai
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távolodás

távolodás

4. a) Mely lemeztektonikai folyamat alakította ki az Afrikai-árokrendszert?
b) Jellemezd e tavak formáit, mélységét!

6. Miért Európában és Észak-Amerikában gyakoriak az
ilyen tavak?
olvadékvizek
tavak
jég

végmoréna

tavak

kőze
tek
bezökkent árok
törési sík (vetősík)
tó

7.3. Összefüggő vízhálózata van a jég felhalmozó munkájával
a jég visszahúzódásakor kialakult tóvidékeknek

7. a) Hogyan alakult ki a 7.4. ábrán látható tó az Aggteleki-karszton? Következtess a helyéből és az alakjából!
b) Nézz utána! Miért nevezik Vörös-tónak!

7.1. Az Afrikai-árokrendszer tómedencéinek kialakulása

5. a) Keresd meg a Google térképen a Crater

Lake-et!
https://goo.gl/maps/8AANezB89522
b) Mutasd be a 7.2. ábra segítségével, hogy hogyan
keletkezett a tómedence!
c) Mely tulajdonsága alapján ismerhető fel
térképen, műholdfelvételen a vulkáni működés hatására
kialakult tómedence?
d) Keress az atlaszban vulkanikus tómedencéket!
e) Miért gyakoribbak a vulkanikus eredetű tavak az amerikai kontinensen, mint Európában?
a)

c)

b)

d)

7.2. A Crater Lake képződése

7.4. A Vörös-tó az Aggteleki-karszton Jósvafőnél

8. Miért nevezik Gyilkos-tónak a 7.5. képen látható
tavat?? Nézd meg az interneten!

7.5. A hegyomlással keletkezett Gyilkos-tó
(Gyergyói-havasok, Románia)
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9. a) Hol találhatók a Föld legnagyobb sós tavai? Miért pont azokon
a területeken képződtek?
b) Miért alakulhattak ki „vándorló tavak” Belső-Ázsia sivatagos vidékein?
c) Mi okozza a tó vizének magas sótartalmát?

11. Sorold fel a morotvatavak gazdasági
jelentőségeit!

só a tó partján

7.6. A Laguna Verde sós tó Chilében, a Puna de Atacama-fennsíkon,
4350 m magasságban

7.8. Morotvató a Duna mellett (Dunaszeg)

megszűri a vizet,
10. Évmilliókon keresztül a vizek baktériumai
a szennyeződések,
segítették a természetes öntisztulást, mégpeüledékek lerakódnak
dig úgy, hogy a szerves eredetű anyagokat
egyszerű, szervetlen anyagokká bontották.
élőhely
Napjainkban azonban olyan nagymértékű
megtisztult víz
a szennyeződés, hogy a hasznos baktériumok nem képesek ellátni a feladatukat,
ezért lényegesen kisebb a vizek öntisz
tuló képessége.
a) Mi a szerepe a tónak a rajta átfolyó víz
tőzeg,
öntisztulásában (7.7.)?
megszűri a vizet
b) Milyen folyamat játszódna le a Keszthelyi-öbölben, ha a Zala a Kis-Balaton
kikerülésével érné el a Balatont?
7.7. A természetes öntisztulás folyamata

Az utolsó jégkorszak végén homokdombok között alakult ki a Kállósemjén közélében található, két külön részből álló Mohos-tó (Kis- és
Nagy-Mohos). A 18. században a láp szélén emelkedő homokdombokon
nőtt tölgyerdőket kivágták, ezért a szél akadály nélkül homokkal töltötte fel a tómedence egy részét, így az egybefüggő víztükör is megszűnt.
A szárazabbá váló éghajlat a feltöltődést tovább serkentette, és az egykori erdő tápanyagtartalma is a tóba került. A tó gyorsan elmocsarasodott. A környék vízrendezése, csatornázása, a víz lecsapolása miatt
tovább csökkent a vízszint. Napjainkban mesterségesen táplálják vízzel
a lápot, hogy az eredeti állapot továbbra is fennálljon.

a) Miért serkentette a tó feltöltődését az erdő kirtása?
b) Miért volt szükség a terület vízrendezésére, a lecsapolására? Használd az atlaszt is!

csökken
a folyóvíz
energiája

talajvíz áramlása

a baktériumok
lebontják a szerves
szennyeződéseket

Hogyan pusztulnak a tavak?
A tavak csak emberi idővel mérve állandó
képződmények. A környezetéből származó hordalék és a benne keletkezett üledék
fokozatosan feltölti a tómedencét. A feltöltődés a tó teljes megszűnését okozhatja, ez
a folyamat több szakaszból áll:
fertő: a vízfelszínt a növényzet részekre
tagolja;
mocsár: a vízfelület nagyobb részét növényzet takarja;
láp: a növényzettel teljesen elfedett állóvíz.
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A tavak
12. a) Hogyan és miért siettette az Aral-tó kiszáradását
az öntözés? Olvasd el a szemelvényt!
b) Foglald össze a tó zsugorodásának következményeit!
c) Elemezd az Aral-tó zsugorodásának folyamatát bemutató ábrát!

további csökkenés

A tavak pusztulását az ember úgy is felgyorsíthatja, ha
a tavat tápláló folyó vizét oly mértékben használja öntözésre, hogy a tó vize lassan elkezd zsugorodni. Ennek
klasszikus példája az Aral-tó esete. Évtizedek óta öntözik
a Turáni-alföld gyapotföldjeit az Amu-darja és a Szír-darja vizével, s a drasztikussá vált vízkivétel következtében
egyre kevesebb víz jut az Aral-tóba. A zsugorodó vízfelület miatt az egykori kikötők szárazra kerültek, a halászat
szinte teljesen megszűnt, a tó vize egyre sósabb lett.
A szárazzá váló egykori tómedence pereméről pedig
évente 80-90 millió tonna sós poranyagot szállít el és rak
le közelebb-távolabb a szél.
kis
párolgás

sós foltok, mocsarak
a felszínen

nő a víz
sótartalma

kevesebb
csapadék

a szél kifújja a sós és
mérgező port

sok halfaj
elpusztul

kevesebb
víz

a talaj és a talajvíz károsodása

hanyatlik
a halászat

megbetegedések

1987

13. A pangó vizekben túlszaporodik a növényzet, megindul az eutrofizáció (7.10.).
a) Mi az oka annak, ha a vízben elszaporodnak a növények?
b) Miért akadályozza a vízben élő növények fotoszintézisét
a víz felszínén elburjánzó növényzet?
c) Hogyan hat a tó élővilágára, ha akadályozva van a fotoszintézis?

vízfelület
növényzetfoltokkal

a halászok munka nélkülivé válnak

2014
elburjánzó növényzet

vízfelületfoltok

7.9. A zsugorodó Aral-tó

7.10. A tó feltöltődésének folyamata

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan keletkeznek a tómedencék?
2. Hogyan befolyásolja az emberi tevékenység a tavak pusztulását?
3. Gyűjtsd össze, hogy milyen módon hasznosítja az ember a tavak

Fogalmak

tó • tómedence • állóvíz • gleccsertó • tengerszem • tóvidék • krátertó • mesterséges tó •
időszakos tó • eutrofizáció • fertő • mocsár
• láp

vizét!

4. Milyen tavak találhatók a lakóhelyed környékén? Hogyan keletkeztek? Milyen a környezetük állapota? Van-e gazdasági hasznuk?
5. Mely emberi tevékenységek veszélyeztetik az állóvizekhez kötődő
vizes élőhelyeket?
6. Nézz utána: van-e olyan tó hazánkban, ami nem állandó vizű!
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8.

Vízszobrászat a mészkővidéken

A karsztjelenségek

1. Hogyan keletkezik a mészkő?
Jellemezd színe,
oldékonysága, szerkezete alapján!
2. Milyen vizsgálattal dönthető el
egy kőzetről, hogy
mészkő? Mire következtetsz ebből?
3. Hogyan befolyásolja a mélybe
szivárgó víz savtartalmát a talaj vastagsága?

8.1. Karsztos felszín (Biokovo, Horvátország)

A mészkő oldódása során sajátos formakincs
alakul ki: ez a víznyelőkkel lyuggatott felszínek és a különleges barlangjáratok világa.
Az üledékes eredetű kőzetek között vannak
likacsos szerkezetűek, repedezettek, amelyek
felszínéről a víz könnyen a mélybe szivárog,
ezért gyér a vízhálózatuk. A kőzetek egy
csoportja (pl. gipsz, lösz, dolomit és mészkő)
a beszivárgó vízzel érintkezve oldódik, úgy
mondjuk, hogy karsztosodik.
A karsztjelenségek kőzetek oldódásával kapcsolatosak. Az általuk kialakított
karsztformák elnevezései a Karszt-hegység
(Szlovénia) nevéből és a hegyvidéken élő
délszláv népek nyelvéből származnak. Mivel
hazánk hegységeiben sok karsztos felszín van,
ezért számos formának magyar neve is van.

barlang
dolina
(töbör)

víznyelő

szurdok

karrmező

8.2. Karsztformák
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Hogyan oldódik a mészkő?
A tiszta víznek gyenge az oldó hatása.
Az oldáshoz szén-dioxidot tartalmazó
vízre van szükség. A csapadékvíz eleve
tartalmaz valamennyi, a levegőből származó szén-dioxidot. A formagazdagsághoz
erősebb szénsav, ahhoz pedig több széndioxid szükséges. Ez a szén-dioxid-többlet
a talajban kerül a beszivárgó vízbe. A talajban lakó mikroszkopikus élőlények,
a baktériumok és a gombák termelik,
amelyek meleg, nedves környezetben nagy
számban tenyésznek. A karsztos oldódás
folyamata kémiai képletekkel is leírható.
A vízben elnyelt szén-dioxid egy része
szénsavvá alakul:
CO2 + H2O → H2CO3 (szénsav)
A szénsav kémiai reakcióba lép a mészkővel, és ennek eredményeként jön létre
a tökéletesen oldódó kalcium-hidrokarbonát:
CaCO3 (szilárd mészkő) + H2CO3 → Ca
(HCO3)2
A mészkő oldódását ne keverd össze
a mállásával! A mészkő málladéka hatékonyan fel is oldódik. Ez egyben a karsztos
formaképződés egyik előfeltétele, hiszen
ha a málladék eltömítené a repedéseket,
a karsztosodás hamarosan leállna.

4. Hasonlítsd össze
a 8.3. ábrát a 8.1. ábrá
val! Milyen különbséget
veszel észre?

8.3. Dolinákból (töbrökből) keletkezett
hosszanti mélyedés a Bükkben
A szódavíz mészporra cseppentve pezsgést
idéz elő, és a mész feloldódik. A feloldott
meszet visszanyerhetjük, ha a szódavizet
melegítjük, mert a hőmérséklet-emelés hatására a szén-dioxid elillan, a mész pedig kicsapódik az edény falára. Próbáld ki!

6. Hogyan képző
dik a talajtakarón
átszivárgó vízből
gyenge sav?

7. a) Miért lehetnek óriási méretűek
a karrok a forró öve
zetben?
b) Miért rendeződnek
a karrbarázdák a lejtő
irányában?
c) Miért nevezték el
a karrmezőt ördögszántásnak?

Az „ördög munkája”
a felszínen
Az enyhén savas víz formálja a felszínt.
Az oldódás nyomán keletkezett kisebb bemélyedések, karrok keletkeznek. A fedetlen
sziklákat beborító karrok a lejtés irányába
vonal mentén rendeződnek a karrmezőn,
nem véletlen, hogy a nép ördögszántásnak
nevezte el.
A talajjal fedett karsztosodó felszínen
a csapadékvíz kisebb mélyedésekben összefolyik, és a mélybe szivárog. Az ismétlődő
jelenség hatására tölcsér formájú mélyedés,
víznyelő jön létre. Víznyelőket találunk
a nagyobb tál alakú mélyedések, a dolinák
fenekén is. Dolina (magyar nevén töbör)
keletkezhet akkor is, ha egy felszínközeli
üreg beszakad.

5. a) Miért határozza meg a karsztosodás mértékét atalaj
vastagsága?
b) Miért nem tapasz
talható intenzív
karsztformaképződés
a tallajjal nem fedett
karsztokon?

8. Hasonlítsd

össze egymással
a felszínen látható
karsztformákat a 8.2.
ábra alapján!

8.4. Karrmező
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A karsztfelszín legnagyobb kiterjedésű
mélyedése a mezőgazdasági hasznosításra
is alkalmas polje. A Balkán-félsziget legnagyobb tavai is ilyen poljemedencékben
alakultak ki (8.5.).

A felszín alatt rejtőző
formakincs

8.5. Poljemedence
Barlangi „leg”-ek
Ma a Föld legmélyebb barlangjának a Kaukázusban nyíló Krubera-Voronja barlangrendszert tartják. Ez az egyetlen természetes üreg, ami
mélyebb 2 km-nél (2197 m)! A legmélyebb mesterséges üreg viszont
ennél lényegesen mélyebb, hiszen Dél-Afrikában 3,9 km mély bánya is
létezik. Néhány évtizede Földünk leghosszabb barlangjának, járatai
81 km-es összhosszával, a svájci Hölloch, vagyis Pokollyuk-barlangot
tartották. A lista második és harmadik helyén az USA Kentucky államában lévő, két, egymás szomszédságában fekvő barlang, a 79 km-es Flint
Ridge és a 74 km-es Mamut-barlang állt.
A rangsor két első helyezettje az 1970-es évek elején helyet cserélt egymással. Új járatok feltárásával ugyan a Hölloch hosszát is 110 km-ben
állapították meg, viszont a Flint Ridge feltérképezett járatainak hossza
közben 139 km-re nőtt. Újonnan felfedezett 19 km-nyi új folyosójával
a Mamut-barlang is megpróbált „lépést tartani” vetélytársaival. Később
sikerült bebizonyítani a két barlang kapcsolatát, és ezzel a Flint-Mamut-barlang ugrott a Föld leghosszabb barlangjainak listáján az első
helyre. Azóta sok további barlangágat is feltártak, így a barlangrendszer
teljes hossza már 651 km.

a) Hol található, és milyen mély Földünk legmélyebb mesterséges
ürege?
b) Melyik a leghosszabb barlangunk?

Miskolc vízellátását elsősorban a Bükk hegység karsztvize biztosítja.
Nagy előnye, hogy kisebb üzemeltetési költséggel jó minőségű vizet biztosít a lakosság számára. A vízbázis sérülékeny, a természetes szennyeződés és az emberi szennyezés ellen kevéssé védett. 2006-ban az egyik
miskolctapolcai kút szennyeződése miatt közel 3700 ember betegedett
meg.
A karsztvíz zavarosodásának észlelése után leállították a szennyezett
kút termelését, de bakteriális szennyeződés így is került a vízhálózatba. Erre a területre május 23. és június 6. között 215,8 mm csapadék
(16,8 millió m³ víz) hullott. A nagyon jelentős felszín alatti áradások magukkal sodorták a felszíni szennyeződéseket, amelyek az ivóvízhálózatba jutva okozták a megbetegedéseket.

A barlang mennyezetén gyakran alakul
ki a törési sík mentén a felszínre vezető
kürtő, más néven zsomboly. Ezek a „függőleges” barlangok fontos szerepet játszanak
a barlang levegőjének keringésében, és
a barlangban lakó élőlények számára is
kaput nyitnak a felszín felé.
A karsztvíz a létrehozott föld alatti üregeket és járatokat nem csak létrehozni, de
feltölteni is képes. A mészkiválás folyamata a
felszínen is megfigyelhető. A felszínre kerülő
víz mésztartalma kicsapódik, a patakban
található vízinövényekre rakódik. Az így
képződő édesvízi mészkőben alakult ki
hazánkban a lillafüredi Anna-barlang.
A karsztforrások környékén a mészben
gazdag forrásvízből válik ki a forrásmészkő,
ami a Szalajka-völgyben lépcsőkbe rendeződött.

Miért sérülékeny környezet
a karszt?
A karsztosodásra hajlamos kőzeteken nagyon vékony talajréteg képes kialakulni,
ami minden környezeti változásra és emberi beavatkozásra érzékenyen reagál. A felszínre hulló csapadék lemoshatja a növényzetétől megfosztott talajt, és a kőzet a felszínre kerülhet. A felszínen szennyeződött
víz nem tisztul meg, amikor átszivárog a kőzeten.
A cseppkövek sincsenek biztonságban,
az áramló vízben mozgó hordalék képes
eltörni a cseppköveket. A növekedésük hoszszú időre megáll, ha a barlanglátogatók megérintik és a bőrükön található zsír rákerül.

9. a) Magyarázd el a miskolctapolcai víz szennyeződés kialakulásának

okát!
b) Hogyan lehetne megóvni az ivóvízként használt karsztvizet a szennyeződésektől?
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A karsztjelenségek
A felszínről üregekbe érkező savas vízből
a nyomás csökkenése miatt a szén-dioxid
távozik, a víz mésztartalma az üregbe érkezés helyén kiválik.

függő cseppkő

A felszín nyílásain keresztül a savas víz sok kőzettörmeléket
is a mélybe sodor. Ez a hordalék az oldással meggyengített
kőzetben könnyedén vág utat magának. Az ismétlődő folyamat széles járatokat, barlangokat képes kialakítani a felszín alatt. A járatok közötti kőzetréteg beomlása hatalmas
termeket hoz létre.

cseppkőoszlop

Fogalmak

mészkő • karszt • karsztjelenségek • karszt
formák • karr • dolina • víznyelő • polje •
zsomboly • cseppkőbarlang • forrásmészkő

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan keletkeznek a felszíni és a felszín alatti karsztformák?
2. Próbáld meg lerajzolni lépésenként a karsztvidékek fejlődését!

Feliratozd az eseményeket, és adj címet a képregényednek!
3. Miért kell különösen óvni a karsztvidékek erdőségeit?
4. Készíts prezentációt karsztformákról!
5. Mely hazai hegységek gazdagok karsztformákban?
6. Milyen következménnyel járt a Dinári-hegység erdőinek kiirtása
a hegység karsztformáinak későbbi fejlődésére?
7. Miért ritka a mészkővidékek vízhálózata? Miért nem találunk
forrást a Bükk-fennsíkon?

álló cseppkő

barlangi patak
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9.

Ahol a jég az úr

A jég munkája

Az „örök hó” birodalmában
A gleccserjég az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb földi felszínformáló, jelenléte azonban erősen
függ az éghajlattól. Ma 15 millió km2-t, a szárazföldek
10%-át borítja jég a Földön. A pleisztocén jégkorszakaiban ez a terület 47 millió km2-re is kiterjedhetett.
A Föld jelenlegi legnagyobb, antarktiszi jégtakarójának átlagos vastagsága 2,2 km, a maximális pedig
4,5 km. A jégkorszakokban hasonló, 2000-3000 méteres jégtakaró borult például Észak-Európa és ÉszakAmerika egy részére is. Ez a jégborítás még 18-20 ezer
évvel ezelőtt is létezett!
1. a) Mitől függ a hóhatár magassága?

b) Miért különbözik az erdőhatár legnagyobb magassága
az északi és a déli félgömbön (9.1.)?
6000

magasság (m)

5000

Az eljegesedett területeken van egy magassági szint,
amely fölött nyáron kevesebb hó olvad el, mint amennyi
csapadék hó formájában télen hull. Ezt tartós hóhatárnak, a fölötte fekvő területeket pedig az „örök hó”
birodalmának nevezzük. A hóhatár futása nem állandó,
hiszen értéke – az éghajlat-ingadozások során – akár
néhány évtized alatt is módosulhat. A frissen hullott
hórétegek hézagait levegő tölti ki. A felhalmozódó hótömegből a fagyás és az olvadás gyakori ismétlődése,
az újabb hórétegek nyomása a levegőt fokozatosan
kisajtolja. Így jön létre az egyre nagyobb szemcséjű
csonthó (firn), ebből pedig további tömörödéssel a
gleccserjég (9.4.).
5. Mely tényezők határozzák meg és módosítják egy

adott földrajzi helyen a hóhatár magasságát (9.2., 9-3.)?

hóhatár
erdőhatár

4000
3000
2000

9.2. Antarktisz, King George-sziget

1000
0
70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°
észak (é.sz.)
dél (d.sz.)
szélesség

9.1. A hóhatár és az erdőhatár magassága
különböző hegységekben

2. Mi az oka annak, hogy a hóhatár magassága folyamatosan emelkedik?

9.3. Chimborazo (6310 m), Peru

3. Miért nem egészen helyes az „örök hó” kifejezés?

6. Hogyan lesz a hóból jég?

4. Milyen éghajlati feltételek szükségesek ahhoz, hogy

Hogyan változik a szemcseméret és a levegőtartalom (9.4.)?

levegőtartalom
hó

a hó évről évre felhalmozódjon?
a) Milyen legyen a tél?
b) Milyen legyen a nyár hőmérséklete, hogy a télen lehullott hó egy része megmaradjon?

90%

50%

9.4. A gleccserjég képződésének
folyamata

firn

30%

jég

20%

186

foldrajz9_IV_resz_a_vizburok_foldrajza.indd 186

2018. 03. 16. 15:25

Mit tesz a jég a hegyekkel?

tanúskodnak (9.7.).
A kárfülkékből lefelé induló gleccserek az eljegesedés
előtt kialakult folyóvölgyeket foglalják el. A folyókkal
ellentétben, amelyek pusztító ereje a meder környékére
összpontosul, a gleccserek az egész általuk kitöltött
völgykeresztmetszetet átalakítják.
A gleccserek a korábbi V keresztmetszetű völgyeket
U alakúvá formálják át (9.8.). A gleccserek azonban
nemcsak tágítják, hanem mélyítik is a völgyet. Itt a jég
elolvadása után magas vízesések buknak alá (pl. a Tar
pataki-vízesés a Magas-Tátrában). Ha az U lakú völgybe
benyomul a tenger, akkor fjordnak nevezzük (pl. Norvégia
partjai).
A mindenkori éghajlatváltozások során a gleccserek
növekednek (hosszabbodnak és vastagodnak) vagy
épp az olvadó időszakokban zsugorodnak. Bár jelenleg
melegedik Földünk, korántsem rövidül minden jégár.
A gleccserek igen érzékenyek a helyi csapadékra, a hóés jégutánpótlásra. Ezért az is előfordulhat, hogy egy
térség egyik völgyének gleccsere rövidül, a szomszédos
stagnál, a harmadik völgy jege pedig előrenyomul.

A jég felszínformáló tevékenységét az „örökségbe kapott” domborzat erősen befolyásolja. Más jellegű formák
jönnek létre hegységi, és mások síksági területeken.
Másként nevezzük a hegységekben, illetve a síkságokon mozgó jeget is. A magashegységek völgyeit kitöltő jégtömegnek gleccser (jégár), a síkságon és fennsíkokon terpeszkedő jégborításnak jégtakaró a neve.
Ám a jégtakarók pereméből is gleccsernyelvek nyúlnak ki.
A gyűjtőterületen a jég szinte belemarja magát
a kőzetfelszínbe, a fölötte magasodó gerincek pedig
a fagy okozta aprózódás miatt hátrálnak, keskenyednek. Így jöttek létre a korábbi vízfolyások völgyfőiből
a kiszélesedő, félköríves, meredek falakkal határolt
kárfülkék (9.5.). A jég elolvadása után a kárfülkékben
tavak vize gyűlhet össze (kártavak vagy tengerszemek).
A jégréteg mélyén uralkodó nyomás a jeget képlékennyé teszi, ami megindul a lejtés irányába. A jégmozgás irányáról a sziklák felszínén futó jégkarcok
7. a) Mikor és hol alakultak ki a földtörténet során nagyobb jégkorszakok?
b) Milyen emlékeket hagyott maga után a jég elolvadása
után?
c) Hol található a Földünkön sarkvidéki
jégtakaró?

10. Töltsd le a goo.gl/hcU3s3 oldalról a gleccserek működését bemutató animációt! Modellezze a gleccser működését a különböző változóknak módosításával!

A gleccser által szállított törmelék a moréna (hordalék).

8. Hol gyarapodik és hol csökken a jég
kiterjedése? Magyarázd meg a gyarapodó
és a fogyasztó terület határának elhelyezkedését!

Oldalmoréna: a jégmentes sziklaoldalról származó anyag

kárfülke

9. a) Hogyan keletkezik az oldalmoréna?
b) Milyen kapcsolat van az oldalmoréna és
a középmoréna kialakulása között?
c) Hol halmozódik fel a végmoréna?
d) Hogyan keletkezik a kártó?

old

kártó

old

na

oré

alm

a

rén

o
pm

na

oré

alm

Középmoréna: a gleccserek találkozásánál összetorlódó anyag

zé
kö

na

oré

m
nék
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végm
o

olvadékvíz
réna

Végmoréna: a gleccsernyelv végén sáncszerűen felhalmozódó
hordalék

repedések

Fenékmoréna: a völgytalpról
letördelt és a jég alján szállított anyag

9.5. A gleccser és környezete
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V alakú folyóvölgy

gleccser

9.6. A Mer de Glace, a Mont Blanc legmagasabbról ereszkedő
gleccsere (Alpok, Franciaország)

Azonosítsd a képen a gleccser részeit!

U alakú folyóvölgy

9.8. A gleccser a V alakú egykori folyóvölgyet U alakúvá
alakítja

Hogy dolgoznak a jégtakarók?

9.7. A jégkarcokból következtetni lehet a jég mozgásának
irányára (Ötz-völgyi-Alpok, Ausztria)
Milyen gyorsan haladnak a gleccserek?
A gleccserek sebessége még egy hegységen belül is igen
eltérő, hiszen függ a lejtésviszonyoktól, a jégutánpótlástól, a jégtömeg vastagságától, és különbözhet a jégár
felső és alsó szakaszán is. Az Alpok gleccsereinek átlagsebessége 60–70 m/év. A Föld leggyorsabb gleccserei a
nagy jégmezők peremén születő jégárak, mint például
a grönlandi jégtakaróból táplálkozó Karajak-gleccser
a sziget nyugati partvidékén, amely évente 7,5 km-t tesz
meg! Az ugyancsak grönlandi Jakobshav-gleccseren napi
30 méteres sebességet is észleltek már.

A jégtakaró a felszínt pusztította, gyalulta. A puhább
kőzetű felszínekbe kisebb-nagyobb medencéket mélyített, a keményebb kőzetsávokban hullámos felszínű
sziklahátak, vásottsziklák maradtak vissza (9.7.).
A medencékben gyűltek össze a Kanadai- és a Balti-pajzs tavai. A legyalult törmeléket a jég elszállította,
és a jégtakaró fokozatosan elvékonyodó peremi része
alatt halmozta fel. Ezeket a fenékmoréna-területeket
(Európában például a Német- és Lengyel-alföldön,
Észak-Amerikában a Nagy-tavaktól délre eső területek)
számos kisforma teszi változatossá. Ilyenek például
a jégbe fagyva hosszú utat megtett hatalmas, akár ház
nagyságú vándorkövek (9.9.), az erősebben kimélyített sávokat kitöltő tórendszerek. A jégtakaró egykori
peremét a végmorénák dombsora (végmorénasánc)
jelöli ki. (9.10.).
A mindenkori végmoréna előterében azzal párhuzamos,
széles völgy alakult ki, amelybe a jégtakaró olvadékvizein
kívül a dél felől érkező és a morénasánc miatt eltérített folyók szállították a vizet. Ezek az ősfolyamvölgyek (a jégtakaró pereme előtt húzódó folyók széles medrei), amelyek egyes szakaszaiban ma új folyók futnak.
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A jég munkája
10. a) Rendszerezd a pleisztocén (jégkorszak) felszínformálást!
b) Milyen formák jöttek létre a jég pusztító és felhalmozó
tevékenysége által? Azonosítsd a 9.9.–9.11. ábrán látható
formákat!
gleccserjég

9.9. A jég által utaztatott és lerakott vándorkövek
fenékmoréna
kőzet
végmoréna
olvadékvízsíkság

idősebb
ősfolyamvölgy
olvadékvízsíkság
fiatalabb
folyamvölgy

gleccserjég

végmoréna

9.10. Morénasorozat Finnországban

fenékmoréna

vándorkő
fenékmoréna síkság
(mezőgazdaság)
végmoréna vonulat
tó

9.11. Jég alatti olvadékvizek lerakta hordalékra épült
település (Rederach, Németország)
Az Egyesült Arab Emírségekben azt tervezik, hogy jéghegyeket tolnak az Antarktisztól az Arab-öbölbe legkorábban 2018-ban, hogy tiszta ivóvizet nyerjenek. Egy átlagos
óriásjéghegy több mint 90 milliárd liter vizet tartalmaz,
ami elegendő egymillió ember számára öt éven át. A jéghegyek nem olvadnak gyorsan, mivel azok 80 százaléka
a víz alatt van, a víz fölötti világos jég pedig visszaveri
a Nap sugarait, nem nyeli el könnyen annak hőjét. Egy
jéghegy látványa az Arab-öbölben új turisztikai látvá
nyosság lehet az emírségekben.

Fogalmak

gleccser • jégtakaró • firn • kárfülke • fjord • moréna •
végmorénasánc • vásott szikla • ősfolyamvölgy • vándorkő

9.12. Mi marad a jégtakaró után?

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mi a különbség a gleccser és a belföldi jégtakaró között?
2. Hol húzódnak a Föld leghosszabb hegyvidéki gleccserei?
3. Keresd meg, melyik a határainkhoz legközelebb eső

eljegesedett hegyvidék!
4. Keress jég formálta hegységekre példát a Kárpátokból!
Segít az internet. Milyen e hegységek felszíne?
5. Nézz utána, meddig hatolt előre a belföldi jégtakaró
a legnagyobb eljegesedések idején Észak-Amerikában és
Eurázsiában! Mi lett ennek a következménye?
6. Keszíts prezentációt a jég által kialakított felszíni formák
bemutatására! Képeket találsz a gleccserarchiv.de honlapon.
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Gazdálkodás az édesvízkészlettel

10. Az édesvizek jelentősége és problémái
Az édesvíz jelentősége
1. a) Magyarázd el a térkép (10.1.) tanulmányozása után, hogyan
hasznosítja az ember az édesvizeket!
b) Milyen problémával járnak az egyes vízhasznosítási módok? Válaszodat indokold!
haltenyésztés

strand

kikötő

víztorony
halászat
atomerőmű
vízerőmű

papírgyár
víztorony

3. a) Olvasd el a szemelvényt!
b) Keresd meg La Pazt az atlasz térképén!
c) Honnan származik a város ivóvize?
d) Mi az oka a szemelvényben olvasható problémának?
La Paz elsőként lépett abba a korba, ahol
a víz a legértékesebb kincs, és ahol a vízhasználatot szigorúan ellenőrzik. A városban vannak olyan kerületek, ahol már hónapok óta csak minden harmadik napon
van víz, akkor is csak néhány óráig. A lakók
ilyenkor mindent megpróbálnak teletölteni:
kádat, hordót, vöd
röket, lábasokat, még
a szemeteskukákat is. A kormány november
elején vészhelyzetet hirdetett: a hatóságok
egy éjjel 94 helyen egy
sze
rűen elzárták
a vizet, ezzel nagyjából 800 ezren maradtak
teljesen víz nélkül.

4. a) Magyarázd el a 10.3. ábra és a sze-

melvény alapján a csápos kutak működését!
a) Miért tiszta a csápos kutak vize??
b) Nézz utána, mely varosaink vízellátásában
fontosak a csápos kutak!

10.1. Az édesvizek jelentősége

2. a) Hogyan jut egészséges ivóvíz a fürdőszobába? Olvasd le a (10.2.)
ábráról!
b) Hogyan tisztítják a szennyvizet?
c) Mi a víztorony szerepe?
víztorony

Hazánk ivóvízfogyasztásának közel a felét
a folyópart menti csápos kutak biztosítják.
A megszűrt víz még tartalmazhat szennyeződéseket, ezért klórral fertőtlenítik. Sok
település vízellátása a természetes források
vizét (pl. karsztvizet és az artézi vizet) aknázza ki.

rozó

víztá

tároló
fogyasztó
Duna

ivóvíz-előkészítés
fogyasztó

folyó
szűrés

szivattyú
csáp

szűrés

ülepítés
talajvíz

vízmérő

csáp

10.3. A partmenti csápos kutak fontosak
a vízellátásban

10.2. Az ivóvízellátás folyamata
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Veszélyek és problémák
A felszíni vizek legnagyobb felhasználója
és egyben legnagyobb szennyezője az ipar.
A legjelentősebb vízszennyező iparágak
a villamosenergia-ipar, a kohászat, a gép
ipar, a vegyipar és a könnyűipar. E szen�nyeződés elsősorban pontszerű forrásokból
(pl. gyártelep, ülepítőmedence) kerül a fo
lyókba és tavakba. Az országhatárokon átlépő vízszennyeződés leginkább a folyókon
figyelhető meg.
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ma
világprobléma.
5. Hogyan hat a vízszükségletre a népesség

(milliárd m3)

számának növekedése, az urbanizáció és a lakosság életszínvonalának emelkedése (10.4.)?

Századunkban az ipar dinamikus fejlődésével jelentősen növekedett az ipari
víz iránti igény. Az iparban felhasznált
víz 80%-át hűtésre használják, de jelentős
szerephez jut a víz a gyártási folyamatokban
is (áztatás, mosás, öblítés).
A mezőgazdaság is egyre több vizet igényel. Ellentmondásos, hogy ott és akkor lenne
a legnagyobb szükség az öntözővízre, ahol és
amikor legkevesebb van belőle. A lakosság
élelemmel való ellátása az egyik legalapvetőbb feladata minden államnak, bármilyen
módszert bevetnek érdekében (pl. vízelvezetés
a szomszédos területekről, háborúskodás).

7. Magyarázd meg a vízfogyasztás térbeli eloszlásának különbségeit

(10.6.)!
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6. a) Mi okozza a Duna hőszennyezését (10.5.)?

mezőgazdaság (%)

7,3
81,3

ipar (%)

háztartás (%)

10.6. A világ vízfogyasztásának megoszlása

8. Hogyan változott a Balaton sótartalma? Mi az oka a változásnak?

b) Miért káros a vizek hőszennyezése?
Milyen hatással van az élőlényekre?
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10.4. A világ vízfogyasztásának növekedése
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10.8. Mi a karikatúra
mondanivalója?

Cl–

100

Na+
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10.7. A Balaton sótartalmának változása Siófoknál
4 5

10

15 17 (°C)

10.5. A Duna felszíni vízhőmérséklete Paksnál
2005 novemberében

9. Nézd meg az atlaszban, hogy melyik folyó a konfliktusforrás Egyip-

tom és Szudán, Törökország és Szíria, India és Banglades között!
Járj utána, hogy miért alakultak ki a konfliktusok!
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10. a) Mi volt a célja
a Tisza 19. századi
szabályozásának?
b) Hogyan változott
a folyó hossza, esése
és a sebessége a ka
nyarulatok átvágása
után?
c) Hogyan változott
a táj árvíz idején a folyószabályozás és az
árvízvédelmi gátak
megépítése előtt?

11. Gyűjtsd össze
az árvizek kialakulásának természeti
és társadalmi okait!
Készíts gondolattérképet!

Mi a vízgazdálkodás feladata?
Az ember egyre növekvő vízigényét a víz természetes körforgásába való beavatkozásával
igyekszik kielégíteni. A természet vízháztartásának és a társadalom vízszükségletének
összehangolása tervszerű tevékenységgel,
a vízgazdálkodással valósítható meg.
A vízgazdálkodás feladatai:
– az ivóvíz biztosítása;
– a mezőgazdaság és az ipar vízigényének
kielégítése;
– a vízkészlet tisztaságának óvása;
– a szennyvíz elvezetése és tisztítása;
– a folyószabályozás (a partrombolás
megszüntetése, az árvizek és a jég zavartalan
levezetése, a hajózás elősegítése);
– az ár- és belvízvédelem.
Az árvízvédelem célja, hogy lehetőleg
megakadályozza a veszélyes árhullámok
kialakulását és kezelje a magas vízállások jelentette árvízi veszélyt. Ennek számos módja

van: például vízvisszatartó tározók építése,
vízterítés az ártéri területeken, árvízvédelmi
töltések építése. Az árvizek elleni védekezés
szervezett, rendszeres munkát igényel.
Az árvizekhez történő alkalmazkodás,
illetve a védekezés függ az éghajlati, domborzati, valamint a társadalomföldrajzi feltételektől is. Nem mindegy, hogy milyen az
érintett terület településhálózata, gazdasági
jelentősége. Alapvető szempont, hogy ne
építkezzenek vízelöntéssel fenyegetett területre. Egy pillanatra sem szabad elfelejteni,
hogy ezeken a területeken a víz az úr.
Hegyvidéki területeken a gyorsan lerohanó árvizek jelentik a legfőbb problémát.
A villámáradásokkor a kis területen, de
igen hirtelen lehulló nagy mennyiségű
csapadék okoz rövid, ám rendkívül pusztító
árhullámokat.
Emellett a hegyvidék az alföldi áradások mérséklésének fontos háttérhelyszíne
is. A hullámterek vízbefogadó képessége
korlátozott, ráadásul a gyakran aszályos

12. a) Hogyan változik árvíz idején a folyó vízhozama, sebessége, munkavégző képessége?
b) Milyen hatással van a magas víz az árvízvédelmi gáttal védett szántóföldek felszín alatti vizeire?
c) Mi a jelentősége a szélesebb hullámártérnek?
d) Miért telepítenek erdősávokat az árvízvédelmi gát és a folyómeder közé?
e) Hogyan építkeznek a hullámtéren kialakított üdülőterületen?

település

átszivárgó víz (belvíz)

árví

zvéd
e

vízzel elöntött ártér
a hullámtéren

lmi g
át

az áradástól védett ártéri
terület

folyómeder

10.9. Az árvizektől gátrendszer védi a termőföldeket és a településeket (Fekete-Körös)
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Az édesvizek jelentősége és problémái
sík vidéket korántsem éri meg megfosztani éltető vizétől. Mai ismereteink szerint
fenntartható megoldást jelenthet az árvizek
ellenőrzött, ártéri tározása. Ez azt jelenti,
hogy a hullámtérből a korábbi árvízvédelmi
töltések mögé, az eredeti ártér egy részére
engedik ki a vizet, ahol azt a földhasználat
lehetővé teszi.
A belvizek keletkezése, veszélyes méretű
elterjedése gyakran emberi gondatlanság
következménye. A belvizek károkozásának
gyakori oka, hogy nem a táji adottságokhoz
igazodva használják a területet.
A vízvédelem globális feladat, de mindenki sokat tehet a víz védelméért, ha takarékoskodik, s előnyben részesíti például a zuhanyozást a fürdéssel szemben, nem hagyja
fölöslegesen folyni a vizet, ha foszfátmentes
mosóport használ, ha nem önt mérgező
anyagokat a csatornába. Életünk minősége
attól függ, hogyan gazdálkodunk a környezet
erőforrásaival, közöttük a vízzel is.
Aktív
vízgazdálkodás

Passzív
vízgazdálkodás

vízfolyás-szabályozás

árvízvédelem

víztárolás

partvédelem

ipari- és ivóvízellátás

belvízrendezés,
lecsapolás

öntözés

csatornázás

halászat,
halgazdálkodás

szennyvízelvezetés

vízi közlekedés

szennyvíztisztítás

Cigánd–Tiszakarádi
Bodrogzugi
Inérháti
Dél-Borsodi
Hanyi–Jászsági

13. Miért kell ilyen
sok tárolót kiépíteni?
Vesd össze a térképvázlatot a domborzati
térképpel (10.10.)!

Beregi

Szamos–
Tiszacsegei Kraszna közi

Hortobágy
középső
Nagykunsági

Hanyi–
Tiszasülyi

Tiszaroffi
Alpári
Köröszugi

Szegedi

árvízi tározók
megépült
tervezett

10.10. Árvízi tárolók a Tisza magyarországi
szakaszán
A hegyvidékeken az árapasztó tározók létesítése sok árvízi gondra megoldás lehet.
Völgyzárógátak építésével, időszakos víztárolással-vízvisszatartással a víztöbblet levonulása lassabb, kiegyenlítettebb, így az árhullámok szintje alacsonyabb lehet.

idegenforgalom, sport,
gyógyászat
vízerő hasznosítás
10.1. táblázat. A vízvédelmi feladatok rendszere

10.11. Mobilgáttal védekeznek az ausztriai
Greinben 2013-ban

14. a) Mi a belvíz?
Hogyan alakul ki?
Miért veszélyes?
b) Miért növeli a belvízveszélyt, ha a mély
fekvésű területeket
szántóként hasznosítják vagy a korábban
kiépült csatornahálózatot beszántják?
15. Rendszerezd
a vízgazdálkodás
feladatait! Készíts
hasonló gondolattérképet a füzetedbe!
16. a) Te hogyan

gazdálkodsz a vízzel?
Írd le egy héten át
minden nap, hogy
kb. mennyi vizet
használtál egy-egy
tevékenységeddel!
Megbecsléséhez
használd az interneten talált adatokat!
b) Készíts diagramot az
adatok ábrázolására!
c) Hogyan tudsz
otthon takarékoskodni a vízzel? Tartsatok
ötletbörzét!

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

ásott kút • fúrt kút • csápos kút • ivóvíz • ipari
víz • öntözővíz • szennyvíz • vízforgatás • vízgazdálkodás • árvízvédelem • villámáradás •
hullámtér • ártéri tározás

1.
2.
3.
4.

Gyűjtsd össze a víz gazdasági jelentőségét! Készíts gondolattérképet!
Hogyan szabályozzák az óceánok a levegő összetételét?
Hogyan lehet kíméletesen kiaknázni az édesvíz nyújtotta lehetőségeket?
Készíts beszámolót a szárazföld vizeinek hasznosítása során kialakuló környezeti problémákról!
5. Fogalmazd meg a 195. oldal adatai alapján, hogy mi a vízlábnyom!
Gyűjts további adatokat!
6. Honnan származik lakóhelyed ivóvízkészlete?
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Összefoglalás

11. Feladatok

1. Jellemezd a térképen látható főfolyó vízrendszerét a forrástól a torkolatig!

Térj ki a vízrendszer összetevőire, a munkaképességére, felszínformáló munkájára és a torkolattípus kialakulására! Foglald
össze a vízrendszer gazdasági jelentőségét is!

Dun

a

Dun

2. Ismerd fel a képeken látható formákat, folyamatokat! Magyarázd el

a kialakulásuk módját! Csoportosítsd a folyamatokat! Melyek kapcsolódnak a tengerhez, a folyóvizekhez, a felszín alatti vizekhez?

A

B

C

D

a

3. Határozd meg a fogalmakat!
vízháztartás • vízkörforgás • világtenger • tenger • óceán • peremtenger • beltenger • tengerszint-emelkedés • jéghegy • vízkörforgás • fajlagos hőkapacitás • tengeri vízkörzés • hullámzás
• tengeráramlás • pozitív és negatív hőmérsékleti anomália • tengerjárás • apály • dagály • vihardagály • szökőár • vakár • magas part • lapos
part • abrázió • hullámtörés • hullámmarás •
turzás • folyótorkolat • deltatorkolat • tölcsértorkolat • polder • túlhalászás • akaratlan halászás • forrás • vízválasztó • vízgyűjtő terület •
vízhozam • vízállás • vízjárás • hordalékszállítás
• bevágódó szakaszjelleg • oldalazó szakaszjelleg • feltöltő szakaszjelleg • völgy • szurdok
• kanyon • sodorvonal • hordalékkúp • sziget •
zátony • tó • állóvíz • gleccsertó • krátertó • mesterséges tó • időszakos tó • eutrofizáció • fertő •
mocsá • láp mészkő • karszt • karsztjelenségek
• karsztformák • karr • dolina (töbör) • víznyelő
• polje • zsomboly • cseppkőbarlang • forrásmészkő • gleccser • jégtakaró • firn • kárfülke •
fjord • moréna • végmorénasánc • vásott szikla
• vándorkő • ásott kút • fúrt kút • csápos kút •
ivóvíz • ipari víz • öntözővíz • vízforgatás
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4. Vitassátok meg az adatok, információk alapján a víz jelentőségét, a vízgazdálkodás fontosságát! Te hogyan tudsz tenni
a Föld vízkészletének megóvásáért?

fő

7. Egészég

8. Vízlábnyom
1 kg rizs
1000-3000 l

1 pár cipő
8000 l

1 farmernadrág 1 kg marhahús
11 000 l
13 000-15 000 l

1 autó
30 000 l

3 600 000 ember
hal meg vízzel
kapcsolatos
betegségekben

H2O
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A földrajzi övezetesség

foldrajz9_V_resz_a foldi_ovezetesseg.indd 196

2018. 03. 17. 9:44

Miért fontos számunkra, hogy a Föld tengelye ferde és kering a Nap körül?
Miért vannak földrajzi övezetek a Földön? Miért fontos ez nekünk?
Miért és hogyan módosítják a szárazföldek és a tengerek, a domborzat, a szélrendszerek
és a tengeráramlások a földrajzi övezetek határait?
Mi az esőerdő szerepe a földi éghajlat szabályozásában?
Miért nincs zárt erdő a száraz kontinentális éghajlaton?
Miért alakultak ki sivatagok a mérsékelt övezetben?
Miért nem élnek mindenhol majmok, zebrák és tevék?
Miért változik a táj képe, amikor északról délre vagy nyugatról keletre átutazunk egy földrészt?
Miért élnek kevesebben az izgalmas magas hegyekben, mint az egyhangúbb alföldeken?
Hogyan használja fel a társadalom a földrajzi környezet által kínált javakat?
Ebben a fejezetben megismered, miért fontos ismerned a földrajzi övezetességet.

Aït Benhaddou erődített falu Marokkóban az Ounila folyó partján.
A folyó két oldalán oázisgazdálkodás folyik. 1987-ben vették fel az
UNESCO Világörökség listájára.
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Éghajlati és földrajzi övezetesség

2. a) Hogyan hatá

rozza meg a felszínre
érkező napsugarak
hajlásszöge a levegő
felmelegedését?
b) Gyűjtsd össze
a napsugarak hajlás
szögét meghatározó
csillagászati okokat!

3. Hogyan vál
tozik a napsugarak
hajlásszöge delelés
kor az Egyenlítő és
a térítők között?
4. Hogyan változik

a napsugarak hajlás
szöge a sarkkörökön
belül az év során?

5. Milyen kapcso

lat van a Nap látszó
lagos évi útja és a
beérkező napenergia
eloszlása között (1.1.)?

A Föld az ekliptika síkjában keringve egy
év alatt kerüli meg a Napot. A Föld forgástengelyének ferdesége miatt a napsugarak
hajlásszöge, és így a felmelegedés mértéke
ugyanazon a földrajzi szélességen napról
napra változik. A Föld Nap körüli keringésének és a forgástengely ferdeségének következménye tehát a felmelegedés évszakos
váltakozása. A földrajzi szélesség szerint
különböző mértékű besugárzás szoláris
övezetességet alakít ki a Földön.
A szoláris forró övezet
Mivel a Föld forgástengelye a keringés síkjával 66,5°-os szöget zár be, a Nap 90°-os
delelési magassága az év folyamán az északi
és a déli szélesség 23,5°-a között vándorol.
Ez jelöli ki a Földön a Ráktérítő és a Baktérítő földrajzi szélességét. E két térítőkör
közötti terület kapja a Napból a legnagyobb
melegmennyiséget.
A térítők felett évente egy-egy napon,
a térítők között évente kétszer delel merőlegesen a Nap.
A szoláris hideg övezet
A Nap az északi, illetve a déli szélesség
66,5°-án túl évente legalább egy napon
nem kel fel, illetve nem nyugszik le. Ezért
húzódik az Északi és a Déli sarkkör éppen
e szélességek mentén.
A szoláris mérsékelt övezet
A térítőkörök és a sarkkörök között mindkét
félgömbön átmeneti helyzet van. A Nap
minden nap felkel és lenyugszik, de a napsugarak hajlásszöge sohasem éri el a 90°-ot.
Ezért e területek több meleget kapnak, mint
a hideg, de kevesebbet, mint a forró övezet.

A valós éghajlati övezetek
Ha a Föld felszíne egynemű anyagból álló
sík felület lenne, az éghajlati övezetek a szo
láris éghajlati övezetek szabályos futását

90°

0°

90°

december március
21.
20.

június
21.

szeptember
22.

A beérkező sugárzási energia érvényesülése

A Naptól kapott övezetek

északi félgömb

1. a) Miért ünne
pelhetik a karácsonyt
az ausztráliai keresz
tények a tengerben
lubickolva?
b) Miért okoz gondot
a hazai állatkertek
nek a jegesmedve
vagy a bőgőmajom
tartása?

déli félgömb

1.

A földrajzi övezetesség összetevői

Északi-sark
Északi sarkkör

Ráktérítő
Egyenlítő
A zeniten delelő
Nap helyzete
Baktérítő

Déli sarkkör
Déli-sark

1.1. A felmelegedés évszakos váltakozása különböző földrajzi szélességeken

követnék. Valójában azonban a szárazföl
dek és a tengerek földi elhelyezkedése,
a domborzati viszonyok, a szélrendszerek
és a tengeráramlások jelentősen módosítják
a szoláris éghajlati övezetek határát. Így
már valós éghajlati övezetekről beszélhetünk. Ezek határa a módosító tényezők
hatására rajzolódik ki, talán a legszebben
a természetes növényzet mutatja. A hegységekben pedig – mivel a természeti tényezők
a magassággal változnak – a függőleges
földrajzi övezetesség rendszere alakul ki.
napsugárzás

szoláris éghajlati övezetesség
fekvés
domborzat

szélrendszerek
tengeráramlások

valódi éghajlati övezetesség
élővilág
talaj
vízjárás

felszínformálódás
népességeloszlás
gazdasági tevékenység

földrajzi övezetesség
vízszintes övezetesség
+ hegyvidékeken
függőleges övezetesség
1.2. Az övezetesség típusai
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A földrajzi övezetességi rendszerben az övezeteken belül egymástól kisebb-nagyobb
mértékben eltérő övek (illetve vidék) különíthetők el. Míg az övek a szélességi körökkel
nagyjából párhuzamosan, övszerűen körülfogják a földrészeket, a velük egyenrangú
vidék csak bizonyos térségben alakult ki.
Néhány övet a mérsékelt övezetben további
kisebb részekre, területekre osztunk.

A meleget vagy a hideget
viseljük könnyebben?
A földrajzi övezetesség meghatározó volt
az emberi nagyrasszok kialakulásában.
Például a trópusokon élők sötét bőrszíne
védi őket az erős közvetett sugárzástól, az
északi népeknél erre nincs szükség, épp ezért
a bőrszínük sokkal világosabb. Az éghajlat
hatással van az ember öltözködésére is.
Az éghajlati tényezők hatással vannak
az ember komfortérzetére (1.4.). A hőmérséklet és a levegő páratartalma alapvetően
meghatározza a közérzetünket. Talán a hő
mérsékletre vagyunk a legérzékenyebbek.
A Föld melegebb területei jobban megfelelnek élettani szükségleteinknek, mint
a hidegebbek. A nagyon hideg sokkal inkább korlátozza az ember elterjedését, mint
a rendkívüli meleg.

7. Hasonlítsd össze az atlasz földrajzi övezetességet ábrázoló térképét
a szoláris övezeteket bemutató ábrával (1.3.)! Gyűjtsd össze a különbsége
ket! Magyarázd meg az eltéréseket!
0 °C

Északi sarkkör

23,5°

t
veze
eg ö
d
i
h

mé
rsé
ke
lt
ö

A természetes növénytakaró, valamint
az állatvilág helyi sajátosságait rendkívül
erősen befolyásolja az éghajlat. E tényezők
a talajképződésért is felelnek (zonális talajok), de az éghajlathoz igazodik többnyire
a folyók vízjárása is. Emiatt a növény- és
állatvilág, a talajtakaró, valamint a vízjárás
is övezetes elrendeződésű. Az éghajlat szerepe döntő lehet az aprózódás és a mállás
folyamataiban, a víz, a jég vagy épp a szél
felszínformálásának irányításában: rendkívüli erősen meghatározza a külső erők
munkáját is.
Az éghajlat, a természetes növényzet, az
állatvilág, a talaj, a felszínformáló erők és
részben az emberi tevékenység együttes
övezetes megjelenését a Földön földrajzi
övezetességnek nevezzük.

6. Olvass az 1.3. ábráról!
a) Milyen törvényszerűség figyelhető meg a megvilágítás és a felmelege
dés között?
b) Miért ábrázolták különböző méretben és színben a Napot?
c) Mennyi ideig tart a nappal, illetve az éjszaka az egyes övezetekben
a napfordulók idején?

Ráktérítő

Egyenlítő

t
ze
ve

0 °C

66,5°

forró öve
zet

A szoláris övezetesség
következménye

90°

nappal és az éjszaka
hossza
0 °C
06.21. 03.20. 12.21.
09.22.

1.3. A szoláris övezetesség

8. a) Milyen hőmérséklet és páratartalom a legkedvezőbb az ember
számára? (1.4.) Hol van a te komfortzónád?
b) Mi a különbség az A és a B környezeti tényező között?
9. a) Vitassátok meg, hogy a meleget vagy a hideget viseljük könnyeb
ben! Érveljetek állításaitok mellett!
b) Mi a praktikus öltözködés a forró és a hideg övezet területein? Gyűjts
képeket ezekről a viseletekről, és ragaszd a füzetedbe!
hőmérséklet (°C)
36
33
30
27

B

A

24
22
25

40

60

80

100
páratartalom (%)

1.4. Az ember komfortzónája
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Hol, miből építünk hajlékot?
Az ember ősidők óta felhasználta a környezete biztosította nyersanyagokat hajléka, háza elkészítéséhez.Sokszor
használ növényi eredetű alapanyagot (pl. fát, szalmát).
Ezeknek a bősége az övezetesség függvénye. De az
építmény szerkezetét, stílusát, alakját is meghatározzák
az övezetesség törvényszerűségei.

A tető alakjáról lehet következtetni a csapadék meny
nyiségére és típusára, a falak színéből, az ablakok méretéből a hőmérsékletre. Általában a tetőformák jellemzőek
egy-egy táj arculatára, és jelentős különbségek figyelhetők
meg az Európa különböző területein alkalmazott tetők
között. Az észak-európai meredek tetők csapadékos
időjárási hatás ellen készültek, az alpesi laposabb tetők
viszont a tartós vastag hóréteg hőszigetelő hatását is
felhasználják.

10. Figyeld meg az 1.5. ábrán, hogy hol terjedtek el az egyes építőanyagok! Magyarázd meg!

esőerdők fa- és levélanyaga

kőépítészet

tüskés fa és szalma

kő, föld és fa

agyag és tégla

fenyőfa

1.5. A hagyományos építőanyagok „övezetessége”

1.7. A hagyományos építőanyag

11. a) Az építmények melyik része utal a csapadék jellegére és mennyiségére (1.6.)? Válaszodat indokold!

b) Miből következtethetsz a terület hőmérsékletére?
Görög tengerpart

Szibéria

Alpok

1.6. A házak alapanyagán és formáján is felismerhetők az övezetesség nyomai
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A földrajzi övezetesség összetevői
12. Milyen összefüggés figyelhető meg a földrajzi szélesség, a hőmérséklet és a csapadék jellemzői között?
észak é. sz. 78°

é. sz. 66°

é. sz. 52°

é. sz. 42°

é. sz. 30°

é. sz. 12°

é. sz. 10°

é. sz. 1°

°C
30
20
10
0
-10
-20

dél

mm
300
100
80
60
40
20
0

1.8. Éghajlati diagramok az északi félgömb különböző földrajzi szélességeiről

13. Milyen különbséget veszel észre az északi és a déli félgömb növényzetének aktivitása között az 1.9. ábrán!

1.9. A fotoszintetizáló élőlények aktivitása júniusban és decemberben. A szürke területekről nincsenek adatok (NASA felvétel)

14. Állapítsd a goo.gl/F4BZmb oldal tér
képének éghajlati diagramjai alapján, hogy
milyen kapcsolat van a mérőállomások föld
rajzi helyzete és a csapadék időbeni eloszlása
között!
15. a) Melyik övezet a legsűrűbben lakott az

1.10. ábra szerint?
b) Miért különbözik a mérsékelt övezeti és a
forró övezeti hegyvidéken a népsűrűség az
egyes magasságokban?
c) Hasonlítsd össze az éghajlati övezetek
térképét a népsűrűségi térképpel! Milyen ös�
szefüggéseket fedezel fel? Mivel magyarázod?

földrajzi övezet

öv

szárazföld

hegyvidék

sarkvidéki öv

HIDEG
ÖVEZET

óceán

sarkköri öv
hideg mérsékelt öv

MÉRSÉKELT
ÖVEZET

valódi mérsékelt öv

meleg mérsékelt öv

Ny

K

térítői öv

FORRÓ

átmeneti öv

ÖVEZET

egyenlítői öv

Egyenlítő

vízszintes
földrajzi övezetesség

függőleges
övezetesség

1.10. A népsűrűség és a földrajzi övezetesség kapcsolata

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

szoláris éghajlati övezetesség • módosító tényező • valós éghajlati övezetesség • földrajzi övezetesség • övezet • öv • terület • vidék •
vízszintes földrajzi övezetesség • függőleges
földrajzi övezetesség

1. Mi a különbség a szoláris és a valódi övezetesség között?
2. Gondold végig: miként és miért módosul a földrajzi övezetesség az

Egyenlítő mentén! Miért eltérő az övezetesség Norvégia és Alaszka azonos
szélességeken fekvő partvidékén?
3. Magyarázd a népsűrűség övezetességéhez igazodó rendjét! Szer
kessz a füzetedbe egy olyan ábrát, amely az építkezési módokat (anyago
kat, színeket, formákat) foglalja össze!
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Párát lehelő erdőkben

2.

Az egyenlítői öv

1. Fogalmazd meg a forró övezet elhelyezkedését a 2.1. ábra alapján!!
Északi sark

kör

Ráktérítő
Egyenlítő
Baktérítő

ör

Déli sarkk

egyenlítői öv

átmeneti öv

trópusi monszun vidék

térítői öv

2.1. A forró övezet övei

A napsugárzás és a csapadék
összejátszik
A forró övezet az északi és a déli szélesség
30°-a között helyezkedik el. Mivel a hőmérséklet az egész övezeten belül hasonlóan
magas (az évi középhőmérséklet mindenütt
meghaladja a 20 °C-ot, a napi hőingás pedig
az évi közepes hőingás mértékét), öveinek
elhelyezkedését a csapadékeloszlás határozza meg. Ez pedig a passzátszél-rendszer
évszakos eltolódásához igazodik.
A forró övezet részei: 
– az egyenlítői öv, ahol minden évszakban gyakoriak az esőzések;
– az átmeneti öv (és a monszunvidék),
ahol elsősorban nyáron esik az eső;
– a térítői öv, a félsivatagok és sivatagok
világa, ahol ritka vendég az eső.

2. a) Hogyan és miért változik a felszálló légáramlás helye a forró övezetben?
b) Mikor érkeznek merőlegesen a napsugarak az Egyenlítőre és a térítőkörökre?
c) Hogyan változnak az évszakok az északi és a déli félgömbön a Nap látszólagos évi járása szerint?
3. Jellemezd a forró övezet természetföldrajzi adottságait a 2.2. ábra segítségével!
a) Jellemezd az egyes földrajzi övek csapadékviszonyait! Hány csapadékmaximum alakult ki? Miért?
b) Hogyan és miért változik a csapadék mennyisége az Egyenlítőtől távolodva?
c) Jellemezd az egyes földrajzi övek hőmérsékletének változását!
d) Hogyan változik az Egyenlítőtől távolodva az évi közepes hőingás?
e) Hogyan változik az Egyenlítőtől távolodva a természetes növénytakaró?
f) Melyik éghajlati elem változásától függ a természetes növénytakaró kialakulása?
g) Hogyan és miért változik az Egyenlítőtől távolodva az évszakok száma?
e) Jellemezd az egyes földrajzi övek folyóinak vízhozamát, vízjárását! Melyik éghajlati elem határozza meg leginkább?
f) Nevezd meg a felszínformáló külső erőket az egyes övekben!
°C hőmérséklet

40
30
20
10
0
m
50

nedvesség nő

szárazság nő

csapadék mm
400
300
200
100
80
60
40
20
0

40
30
20
10
0

állandóan zöld esőerdő

erdős szavanna

ligetes szavanna

füves szavanna

félsivatag

sivatag

2.2. A forró övezet éghajlati és növényzeti adottságainak változása
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Az egyenlítői öv

vas- és alumínium-oxidoktól (Al2O3, Fe2O3)
kapja. Az esőerdő a kevéske tápanyagot a sűrű, de sekély, 15–30 cm-es gyökérzet a gyökérgombák segítségével gyorsan felszívja.
A nagyobb fák külön támasztógyökereket,
törzspilléreket kénytelenek növeszteni.
A felszínközeli rétegek átázása így is kön�nyen csuszamlásokhoz vezethet a lejtőkön.
Az erdőirtások a tömegmozgásokat, a talaj
eróziót rendkívül felerősíthetik.

Az egyenlítői övben egyenlítői éghajlat van,
amelyet egyetlen, forró, fülledt, csapadékos
évszak jellemez. Az évi középhőmérséklet
meghaladhatja a 25 °C-t is, az évi hőingás
csak néhány °C. Az időjárás napról napra
ismétlődő. Az erős felmelegedés miatt a
gyorsan felszálló levegőben már délelőtt
megkezdődik a gomolyfelhők képződése,
amelyekből kora délutánonként igen gyakran felhőszakadásszerű zivatar alakul ki.
Az évi csapadékmennyiség meghaladhatja
a 3000 mm-t. A levegő állandóan erősen
párás, fülledt, az erős párolgás a lehullott
csapadék háromnegyed részét visszajuttatja
a légkörbe.
Az egyenlítői öv folyói rendkívül bővizűek, viszonylag egyenletes vízjárásúak
(pl. Amazonas, Kongó). Hatalmas folyóhálózatok alakultak ki. A vízfolyások nagy
mennyiségű hordalékot szállítanak, mert
gyorsan képződik málladék.
A kőzetfelszínt 5-10 cm vastag málladéktakaró fedi. Az elhalt növényi részek gyorsan lebomlanak, de humusz alig képződik,
mert erős a kilúgozás. Az esőerdő talaja, a
tápanyagokban szegény trópusi vörösföld.
Színét a nehezen oldódó és így felhalmozódó

Az egyenlítői öv természetes növénytakarója, a magas hőmérséklet és bőséges esők
által éltetett esőerdő (2.4.). Az esőerdők
őserdők, vagyis eredeti állapotú erdők.
Az esőerdő a Föld fajokban leggazdagabb
növénytársulása. Az azonos fajba tartozó
fák akár kilométerre is lehetnek egymástól. Az esőerdőkben többszörös felső, középső és alsó lombkoronaszint alakult ki.
Az egyenlítői öv a 20. század dereka előtt
ritkán lakott terület volt, elsősorban a hagyományos gazdálkodási módok melletti
csekély eltartóképessége miatt. Még ma is
élnek vándorló, gyűjtögető, halászó, vadászó
törzsek. Az esőerdő felégetésével jutnak
művelhető földhöz, amelyen főként ön-

2.3. Irtják az erdőt

2.4. Az esőerdő egy részlete

Paradicsom a zöld pokolban

4. Mely szélességi
körök határolják az
egyenlítői övet?
5. Válaszd ki az
egyenlítői öv diag
ramját, és válaszolj az
ábrához kapcsolódó
kérdésekre (2.3.)!
Állapítsd meg az évi
csapadékmennyi
séget, annak időbeli
eloszlását és az évi
középhőmérsékletet!
6. Keresd meg az
atlaszban az Amazo
nas és a Kongó folyót!
Jellemezd a vízháló
zatukat!
7. Melyek az

egyenlítői öv legjel
lemzőbb felszínfor
máló erői?

8. Miért képződik
gyorsan málladék?

203

foldrajz9_V_resz_a foldi_ovezetesseg.indd 203

2018. 03. 17. 9:45

ellátásra termelnek. A kezdetleges kapás vagy ásóbotos
földműveléssel zöldségféléket, kukoricát és gumós
növényeket (pl. manióka, édesburgonya) termesztenek.
A termőföldek néhány év alatt kimerülnek, ezért a
közösségek elhagyják a falvaikat, és az esőerdő távolabbi tájain építik újra a kunyhóikat pálmalevelekből és
gallyakból. Az állattartást a gyakori és gyorsan terjedő
járványok (pl. Afrikában a cecelégy okozta fertőzések)
nehezítik, főleg csak a házak körül tartanak baromfit,
kecskét, disznót.
A tengerparti, illetve a jól megközelíthető területeken
fejlett ültetvényes gazdálkodás folyik. A korszerű,
gépesített gazdaságok egy-egy trópusi növény termesztésére szakosodnak, és csaknem kizárólag exportra
termelnek.
Az esőerdő értékes fái (ében, mahagóni, teakfa
stb.) keresett cikkek a világpiacon. Éppen ezért egyre
9. a) Hasonlítsd össze az esőerdők kiterjedését a föld
részeken! Mi az eltérés oka? Miért nem azonos mértékben
csökkent a kiterjedésük?
b) Miért zöld egész évben az esőerdő?
c) Miért szintezett az esőerdő? Melyek a szintjei?
d) Jellemezd a fényviszonyait és a páratartalmát!
e) Korábbi tanulmányaid alapján jellemezd az állatvilágát!
f) Mi az esőerdő szerepe a földi éghajlat szabályozásában?
g) Magyarázd meg a kifejezést: az esőerdő nem a talajból,
hanem csak a talajon él!

nagyobb méreteket ölt a fakitermelés, amely a természetes növényzet kiirtásával jár együtt. Különösen
nagymértékű az erdőpusztítás az Indonéz-szigetvilágban és Dél-Amerikában. A felégetés és a fakitermelés
következtében megbontott növénytakaró helyén a talaj
gyorsan lepusztul, és az esőerdőn ejtett sebek csak nagyon lassan gyógyulnak. A kutatók szerint 80-100 év kell
ahhoz, hogy többé-kevésbé helyreálljon a természetes
növénytakaró, amely azonban már soha nem lesz olyan
fajgazdag, mint a kiirtott eredeti életközösség.
Az erdőket és a természetes környezetet egyre jobban
veszélyezteti a mélyben rejtőző ásványkincsek feltárása és a meginduló kitermelés (pl. bauxit), illetve az
ezzel együttjáró, elkerülhetetlen útépítés. Az esőerdők
pusztulásának ma még beláthatatlan következményei
lehetnek Földünk egész éghajlatának alakulásában, az
üvegházhatás további fokozódásában.
oldalnézet

szél

11. Elemezd a 2.6. ábrát! Hogyan „szellőztetik” a házakat

a fülledt melegben?

10. Mire használják az olajpálma magjából sajtolt olajat?

Válassz ki az élelmiszerboltban 10 csomagolt élelmiszert,
és nézd meg az összetételüket! Hány tartalmazott pálma
olajat? Melyek a pálmaolaj-termesztés következményei
(2.5., 2.9.)?

2.5. Olajpálma-ültetvény az esőerdő helyén

felülnézet

2.6. Jellegzetes építkezés az esőerdővidéken

2.7. Pálmaolaj sajtolása az ültetvényen
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Az egyenlítői öv
12. Elemezd az esőerdő éghajlat-szabályozó szerepét a 2.8. ábra a lapján!
a) Hogyan változik az erdő páratartalma, hőmérséklete és a talajba kerülő víz mennyisége az erdőirtás következtében?
b) Foglald össze, hogy mi az esőerdő szerepe az éghajlat szabályozásában!
c) Milyen következménnyel jár az erdőirtás?

35–40°C

90% r n
26 °C
tápanyag

30% r n
42–50 °C

elpárolgás

talajba szivárgó esővíz

r n relatív nedvesség

felszíni vízfolyások

2.8. Az esőerdő szerepe az éghajlat szabályozásában és az erdőirtás következményei

Te is részese vagy az esőerdők pusztításának?

– a biológiai sokféleség
megőrzése
– szén-dioxid megkötése
– éghajlat szabályozása

– esőerdők irtása
– növény- és állatfajok
kihalása
– levegőszennyezés
– helyi konfliktusok

az esőerdők helyén
pálmaültetvényeket
alakítanak ki

a világ pálmaolaj
mennyiségének 85%-a
Indonéziából és Malajziából
származik

STOP
az élelmiszerboltokban
eladott csomagolt áruk fele
tartalmaz pálmaolajat

élelmiszeripari termékek,
kozmetikumok, szappan
és mosószer gyártásához
használják

2.9. A pálmaolaj-termesztés okai és következményei

Az egyenlítői öv fő terményei
kakaó, banán, ananász, kukorica, édesburgonya, köles, bab, manióka, olajpálma, kókuszpálma, kaucsuk, dohány, fűszernövények

Fogalmak

forró övezet • egyenlítői öv • átmeneti öv •
térítői öv • egyenlítői éghajlat • esőerdő •
őserdő • passzátszél-rendszer • trópusi vörösföld • erdőégetés • erdőirtás • talajpusztulás • ültetvényes gazdálkodás

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Foglald össze az egyenlítői öv éghajlatii jellemzőit!
2. Készíts gondolattérképet az egyenlítői öv természeti és társadalmi

jellemzőiről!
3. Mutasd be az esőerdők szerkezetét, élővilágát és az erdő a jelentősé
gét! Készíts fényképes bemutatót!
4. Miért irtják az esőerdőt? Miért veszélyes az esőerdők irtása?
6. Miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése?
7. Hogyan érvényesül az esőerdők éghajlat-szabályozó szerepe?
8. Gyűjtsd össze, mely emberi tevékenységek veszélyeztetik a termé
szeti környezetet az egyenlítői övben!
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3.

A nagymacskák földjén

Az átmeneti öv és a monszunvidék

1. a) Jellemezd
az átmeneti öv
hőmérsékleti és
csapadékviszonyait
(2.2.)!
b) Hogyan változik az
Egyenlítőtől a térítő
körök felé haladva a
nedves évszak hossza
és a csapadékmen�
nyiség?
2. Hány évszak

alakult ki? Melyik a
csapadékosabb, és
melyik a melegebb
évszak?

3. Mutasd be az
átmeneti öv folyóinak
vízjárását az éghajlati
diagramok alapján
(2.2.)!

Az egyenlítői és a térítői öv között húzódó
átmeneti öv rendkívül sokszínű vidék.
Leginkább a szavannákkal azonosíthatjuk,
de az eltérő környezeti tényezők hatására
a változóan fás mezőségeknek számos típusa alakult ki. Az átmeneti öv korántsem
olyan szabályos és teljes mindenhol, mint
Afrikában.

Fűtől fáig a szavannán
Az átmeneti övben szavannaéghajlat jellemző. A passzátszél-rendszer fel- és leszálló
ágának évszakos eltolódásához igazodva két
évszak különül el: egy csapadékos és egy
száraz. Mivel a csapadék az illető félgömb
nyarán érkezik, az övet a nyári esők övének
is nevezik. Az elnevezésből azonban nem
következik, hogy a legcsapadékosabb évszak a legmelegebb is, sőt a „nyár” az erős
felhőzöttség miatt többnyire „hűvösebb”.
A folyók erősen ingadozó vízjárásúak
(pl. Niger, Zambézi). A kisebb folyóknak

4. Hogyan befolyásolja a csapadék
a szavanna állatvilágának vándorlását?
5. Melyik évszakban készült a kép (3.1.)?

3.1. A ligetes szavanna

a száraz évszakban csaknem elapad a vizük,
míg a nedves évszakban pusztító áradások is
kialakulhatnak ugyanott. A tavak vízszintváltozása is követi a csapadékeloszlást, de
legalább ennyire fontos, hogy a szavannák
itatóhelyeit alkotó mélyedésekben mikor és
mennyi víz van. Nedves időszakban bőven
találnak ivóvizet az élőlények, és szinte
szabadon mozoghatnak a szavannán.
Az átmeneti övben a felszín gyorsan
pusztul, mivel a málladékot a csapadék gyorsan leöblíti, a folyók pedig nagy víz idején
elszállítják azt. A nagy kőtömbökből aprózódott, ám lekerekített felszínű szigethegyek
alakulnak ki. A csapadék csökkenésével a
talajok színe rozsdavörösből fokozatosan
sötétre vált (szavannai vörösföld, sötét
szavannatalaj).
Az átmeneti öv természetes növénytakarója, a melegigényes ligetes mezőség,
afrikai eredetű elnevezéssel a szavanna.
A szavanna állatvilága a szavannatípusokhoz alkalmazkodott. A közismert afrikai
6. Hogyan változik a talaj humusztartalma
a csapadék csökkenésével?
7. a) Nevezzd meg a füves szavanna legjel
lemzőbb patás állatait!
b) Jellemezd a talaját, annak humusztartalmát!

3.2. A füves szavanna
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nagytestű növényevők (pl. elefánt, orrszarvú, zsiráf,
antilop) és ragadozók (pl. oroszlán, gepárd) többsége ma
védett területeken, rezervátumokban él. A szavannákon
zajló vadászatokat klasszikusan szafarinak nevezik, de
a fogalmát a mai, békés vadállat-megfigyelő túrákra is
alkalmazzák.
Az átmeneti öv sűrűbben lakott, mint az Egyenlítő
környéke. A csapadékosabb vidékeken még főként a
növénytermesztés a jellemző. A hagyományos művelési
mód a talajváltó, ugaroló gazdálkodás, amely során
néhány évnyi művelés után hosszabb-rövidebb időre
pihentetik a termőterületet. A művelés azonban itt is
alacsony színvonalú, a termés alig elegendő a lakosság
ellátására. Itt is megjelentek a modern, külföldi piacokra
termelő ültetvények, legfontosabb terményei: a kávé,
a gyapot, a földimogyoró és a cukornád. A nomád
állattartás Afrika és Ázsia tájaira jellemző.
8. Magyarázd meg, hogy miért az alábbiak az átmeneti
öv fő terményei és tenyésztett állatai!
Az átmeneti öv fő terményei:
cukornád, kávé, földimogyoró, gyapot, köles, kukorica
Az öv tenyésztett állatai:
teve, juh, kecske, szarvasmarha

a talaj maximális termékenysége

11. a) Fogalmazd meg a Száhel-öv földrajzi fekvését!
b) Melyek a Száhel-öv problémái!
c) Magyarázd meg a problémák kialakulásának okait!

Ráktérítő
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a talaj maximális termékenysége
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3.4. A Száhel-öv elhelyezkedése
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a talaj termékenysége

10. Hasonlítsd össze az egyenlítői öv és az átmeneti öv
népsűrűségét! Mi a különbség oka?

Szenegál

-

a talaj termékenysége

9. a) Mit jelent a talaj pihentetése (3.3.)?
b) Milyen következménnyel jár, ha nem pihentetik elegendő
ideig a talajt? Miért?

Dél-Amerika és Ausztrália szavannáin fejlett állattartó gazdaságok, farmok terjedtek el.
Az átmeneti öv gyorsan gyarapodó népességét
a hagyományos mezőgazdaság már nem képes ellátni, különösen Afrikában gyakoriak az éhínségek. Az
egyik legkritikusabb probléma a 20. század második
felében jelentkezett. A Száhel-övben (3.4.) a népesség
gyarapodása hirtelen felgyorsult, az állatok számának
növekedése miatti túllegeltetés a legelők termékenységének hanyatlását, okozta. Sok helyen az állatok száma
jóval több, mint amennyit a legelők károsodás nélkül
elbírnak, mert a gazdagság jelképe az állatállomány
nagysága. A túllegeltetés és az állatok taposása miatt a
növényzet nem tud újrasarjadni, így a talaj lepusztul, a
víz, a szél elszállítja a talajszemcséket. A talaj pusztulását
felg yorsította az 1960-as évek vége óta tartó szárazság is.
A legelők zsugorodása az állatállomány csökkenését és
így élelmezési gondokat, gyakran elvándorlást váltott ki.

45 év

3.3. A talaj pihentetése és termékenysége közötti kapcsolat
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12. a) Fogalmazd meg a 3.5. ábra segítségével, hogy mi az elsivatagosodás!
b) Melyek az elsivatagosodás okai és következményei?
K

É
sivatag
800

K

É
sivatag
800

km

D

Ny
parlagon hagyott terület

km

D

Ny
termelésből kivont terület

3.5. Az elsivatagosodás folyamata

13. Gyűjtsd össze, hogy miért menekülnek el lakóhelyükről az emberek a Száhel-övben!

3.6. Menekülttábor a Száhel-övben

14. Elemezd a Száhel-öv katasztrófájának okait bemutató ábra összefüggéseit!

A Száhel
katasztrófája

az önellátó
gazdálkodás
teljesítményénk
csökkenése

kevesebb föld
legeltetésre
és önfenntartó
gazdálkodásra

piacra termelt
növények
a szudáni övben

zsugorodó
növénytakaró

növényzet
felégetése

új (szudáni)
bevándorlók

kutak ásása

több állat

nagyobb
természetes
népességszaporulat

tüzifagyűjtés
csordák normális
vándorlásának
ellehetetlenülése

talajerózió
kevesebb
szárazságtűrő
növény

túllegeltetés
nagyobb
csordák

kevesebb
mozgékony
csordák

jó legeltetési
feltételek az
1960-as évek
elején

állatorvosi
felügyelet

a szarvasmarha
növekvő aránya

társadalmi
presztízs
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Az átmeneti öv és a monszunvidék
A trópusi monszunvidékek

16. a) Hol és hogy alakul ki a trópusi monszun?
(http://www.meteoearth.com)
b) Mi benne a hőmérsékleti egyenlítő és a passzátszél-rend
szer szerepe?
17. Milyen hasonlóságokat és különbségeket veszel észre a szavanna

éghajlat és a forró övezeti monszunéghajlat között?
Rangun (Mianmar)
27,3 °C

2378 mm

°C
30
20
10
0

január

M

A

en

ÉK-i
passzát

hőm
érs
ék

M

A
ye

eg

DNy-i
monszun

M

i
let

A

0°
A

érsékleti
h őm

A
0°

mm
500
300
100
80
60
40
20
0

y
eg

A forró övezet monszunvidéke az övezet
peremvidékén jelenik meg (Hindusztáni-félsziget, Hátsó-India, Észak-Ausztrália).
A forró övezeti monszunéghajlat csapadékeloszlása, a napsütéses száraz „tél” és
a fülledt esős „nyár” a szavannaéghajlatra
emlékeztet. Ugyanakkor van egy forró
és nagyon száraz „tavasz” is. Mivel nagy
monszunesőzések idején halmozódik fel
a hosszú, száraz időszakok víztartaléka, a
csapadék raktározása alapvetően fontos.
A dél-ázsiai monszunerdőt dzsungelnek is nevezzük. Ez az indiai elefánt és
a tigris hazája. A monszunvidék szárazabb
részein ugyanakkor a szárazabb szavannatípusokhoz hasonló erdőligetes növényzet is
kialakult. Az őshonos erdők azonban az öv
tekintélyes részén már az emberi terjeszkedés, földhasználat áldozatául estek.
A monszunvidékek Földünk legsűrűbben
lakott területei közé tartoznak. A gyorsan
gyarapodó népesség élelmiszerrel való ellátása miatt minden talpalatnyi művelhető
területet igyekeznek hasznosítani. Az éghajlat adottságai az év egy részében kedveznek
a mezőgazdaságnak, a száraz időszakokban
azonban szükség van az öntözésre.
Ahol öntözőrendszereket alakítottak ki,
évente akár kétszer-háromszor is betaka
ríthatják a terményt. A hegyoldalakon teraszok kialakításával nyernek művelhető
parcellákat, ahol árasztással művelik a földet. A legfőbb élelmiszer-gabona a rizs.
Nagy területeken termesztenek cukornádat,
földimogyorót, gyapotot, valamint jutát.
Erről a vidékről sok kedvelt fűszer (bors,
szegfűszeg stb.) és tea kerül a világpiacra.

15. a) Mi a különbség a hőmérsékleti egyenlítő és az Egyenlítő között?
b) Mi a különbség a két évszakban a monszunszél iránya között?
c) Melyik szélrendszer módosulásával jön létre a nyári és a téli monszun?

lítő

n lí

M

ÉNy-i
monszun

tő

A

A
DK-i
passzát

július

M

M

3.7. A trópusi nyári és téli monszun kialakulása

18. Jellemezd a monszunvidékek népsűrűségét!

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

átmeneti öv • szavannaéghajlat • szavannata
laj • szafari • állatrezervátum • talajváltó gaz
dálkodás • elsivatagosodás • túllegeltetés •
Száhel-öv • forró övezeti monszunéghajlat •
monszunvidék • szavanna • monszunerdő

1. Hasonlítsd össze a szavannaéghajlatot a forró övezeti monszunéghajlattal a tanult szempontok szerint!
2. Afrikán kívül hol találunk kiterjedt szavannaterületeket a Földön?
Vajon miben különböznek ezek az afrikai szavannától?
3. Milyen bizonyítékokat találhatunk arra, hogy az elmúlt évezredek
ben a szavanna területe eltolódott Afrikában?
4. Mit neveznek Afrikában „Big Five”-nak? Nézz utána!
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A térítőkre fűzött sivatagokban

4.

A sivatagok világa
Próbára tesz a természet
A sivatagok mozaikosan ugyan, de majdnem
minden földrészen megjelennek. A nagy
összefüggő sivatagok kialakulása mindenhol
a csapadékhiányhoz (az évente 200 mm-nél
kevesebb hulló csapadékhoz) kötődik.

pusztuló sziklák

A térítői öv éghajlatát egész évben a
passzátszél-rendszer leszálló ága határozza
meg, emiatt a csapadék mennyisége csekély,
eloszlása pedig szélsőséges és kiszámíthatatlan. Jellegzetes forró övezeti sivatagi
éghajlat azonban csak ott alakulhatott ki,
ahol nagy összefüggő szárazulatok vannak
(pl. Szahara, Arab-sivatag). A térítői öv tengerpartjai előtt haladó hideg tengeráramlások viszonylag hűvös parti sivatagokat
alakítanak ki (Namíb-, Atacama-sivatag).

törmelékbe temetkező
hegyláb
homokbucka
(barkán)

kőgomba

foggara

A foggara függőleges, kútszerű ak
ná
k
ból és egy enyhén lejtő föld
alat
ti csatornából álló vízelvezető
rendszer.

4.1. A tuaregek
jellegzetes viselete

1. a) Mutasd be az afrikai sivatagokban jellegzetes ruházatot! Indokold
az egyes ruhadarabok használatát!
b) Gyűjts példákat arra, hogy az élőlények milyen
különleges módon alkalmazkodnak a sivatagi
körülményekhez!
c) Mi az oka, hogy különböző az északi és a déli
félgömb forró övezeti sivatagjaiban élők ruházata?

homoksivatag

A Szaharában élő férfiak bokáig érő bő, hálóingszerű ruhát hordanak, a nők fekete kendőkbe burkolódznak. A déli félgömb sivatagjaiban ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, az
emberek kevés ruhát hordanak.
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2. a) Mely nevezetes szélességi kör közelében találhatók a legnagyobb
sivatagok (4.2.)?
b) Mely sivatagok tartoznak a forró övezetbe?

Ráktérítő
Egyenlítő
Baktérítő

200 mm-nél kevesebb évi csapadék

4.2. Földünk legnagyobb sivatagai
°C
40

3. a) Jellemezd

ér
sé

kl

et

35

m

30

hő

A térítői övben az erős nappali besugárzást a derült éjszakán erős kisugárzás
követi. Ezért a napi hőingás rendkívül nagy
(25-30 °C). Ebben az övben mérik Földünkön
a legmagasabb léghőmérsékleti értékeket
(50 °C fölött). A szélsőséges értékek zárt medencében, szélcsendes völgyben alakulnak ki.
A száraz területek túlnyomó részén az
erős napi hőingás miatt a kőzetek gyorsan
aprózódnak. A képződött törmelék – hatékony leöblítés híján – a hegyek lábánál
halmozódik fel: a sivatag hegyei saját törmelékükbe temetkeznek. A Föld sivatagjainak
túlnyomó része kősivatag, de a hosszan tartó
aprózódás során kialakuló homokból a szél
változatos buckákat építhet, mert nincs
összefüggő növényzet (4.4.).
A sivatagon többnyire csak a kissé nedvesebb területeken eredő jövevényfolyók
(pl. Nílus) vergődnek át, de sok esetben
elvesznek a vízfolyások. Rendkívül nagy
sókoncentráció alakulhat ki a zsugorodó
vizekben, bepárlódnak, a tavak kiszáradhatnak. Helyükön sós-agyagos sivatagok
vagy vastag sómezők jönnek létre.
A sivatagokban a gyér növényzet mély
gyökerekkel, vízraktározással (pl. kaktuszok)
és levelek helyett tüskékkel, tövisekkel védekezik a párolgás ellen. Gyökereiket mélyre
eresztik, hogy elérjék a sekély, felszín alatti
vizeket, s ahol ez megtörténhet, oázisok jöhetnek létre. A sivatagok állatvilága is alkalmazkodott a forrósághoz és a szárazsághoz.
A talajképződés alapja, a mállás hiánya
miatt csupán gyenge váztalajok alakulhattak ki.

25
20
15
10
5
0

1

5

10

(óra)

15

20

a napi hőingást a forró övezeti sivatagi éghajlaton!
b) Mi az oka a jellem
ző hőingásnak?
c) Mi a hőingás követ
kezménye?

4.3. A hőmérséklet napi járása járása a forró
övezeti sivatagokban

4. a) Mi a legfőbb

felszínformáló erő
a sivatagokban?
b) Hogyan alakulnak
ki a kőgombák?
c) Hogyan keletkez
nek a homokbuckák?

oázis

4.4. A sivatagi felszínformák és oázistípusok
kialakulása

oázis

kőgomba

tó

211
szigethegy
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Élet a sivatagokban
A sivatagok többségében az emberi élet és
a gazdálkodás az oázisokhoz kötődik (4.6.).
Az oázisok artézi kutak, források, mesterséges víztározók, illetve a folyók mentén
alakultak ki, ahol az öntözés lehetővé teszi a földművelést. Az oázisgazdálkodás
legjellegzetesebb növénye a datolyapálma,
aminek a gyümölcséből exportra is jut.
Az öntözött parcellákon gabonát, zöldségféléket és gyapotot termesztenek. Ez utóbbiból
jelentős mennyiség kerül a világpiacra is.
A nagymértékű öntözés és az erős párol-

5. a) Milyen a nép
sűrűség a sivatagok
ban? Miért?
b) Miért nehéz az élet
a sivatagokban?
c) Mik a sivatagi élet
előnyei? Vitassátok
meg!

6. Hogyan juttatják a földekre a vizet az oázisokban? Honnan szár
mazik az öntözővíz?
artézi kút

foggara

forrás

gás egyre nagyobb területeken okozza a
talaj szikesedését és terméketlenné válását.
A sivatag peremén kialakuló félsivatagos
tájak a nomád állattartás területei. Főként
a mostoha viszonyokat is elviselni képes és
sokoldalúan hasznosítható tevét, kecskét
és juhot tartanak. A félsivatagi területeket
a gyakori, hosszan tartó aszály és a túllegeltetés miatt az elsivatagosodás veszélye
fenyegeti.
A vízhiány és a magas hőmérséklet hatással van a sivatagi emberek életritmusára.
Az erős sugárzás ellen a sötétebb bőrszín
és a sűrű göndör haj véd. Az ausztráliai és
7. Mi a datolya jelentősége az oázislakó
emberek életében? Válaszolj a szemelvény
alapján!
Az oázislakó emberek egyik fő tápláléka a
datolya. Szárított állapotban egész éven át
eltartható, s nagy cukor- és keményítőtartalma miatt igen tápláló. A fölösleget zsákokba gyömöszölve eladják, sok család számára ez jelenti az egyedüli pénzforrást. A datolyapálma nem csak gyümölcse miatt
hasznos, minden részét felhasználják. Tör
zséből készítik a házak gerendáit, a levélszárakból kerítést fonnak, a rostjaiból kosarat,
kötelet.

folyó

4.5. A víznyerés módja az oázisokban

4.6. Oázis datolyapálmákkal és zöldségeskertekkel

4.7. Feje a tűzben, lába a vízben,
ez a datolyapálma
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A sivatagok világa
a dél-afrikai sivatagok népei sötét bőrűek, míg
a Szahara lakói fehér emberek (europidok).
A festékanyag hiányát a szaharai fehér
ember a ruházatával igyekszik pótolni.
Ez a viselet árnyékolja a testet, csökkenti
a párolgást, azonban szellős annyira, hogy
a test ne fülledjen be.
Egyes népek (beduinok) sátrakban élnek, mások (busmanok) vesszőből, ágakból
összeállított kunyhókban vagy agyagból,
homokkőből épült, lapos tetejű, kis ablakú,
árnyékos házakban (4.9.).

oldalnézet

felülnézet

4.9. Kőházak a sivatagi városban (Marokkó)

A házak közötti szűk sikátorok leárnyékolják az utakat, a felerősödő lég
áramlás hűti a levegőt.
Termesztett növények
oázisokban: datolyapálma,
gyapot, búza, zöldségfélék

Tenyésztett állatok

teve, juh, kecske

4.1. táblázat. A sivatagi területek mezőgazdasága

Összefoglaló kérdések, feladatok
4.8. A napenergia hasznosítása a sivatagban

Melyek a sivatagi napenergia-hasznosítás hát
ráltató tényezői, előnyei és hátrányai?
Az Atacama: a Föld legkevesebb esőt kapó lakott térsége Dél-Amerikában, a Namíb: a Föld
legidősebb és a legmagasabb homokdűnékkel rendelkező sivataga Afrikában.

Fogalmak

térítői öv • forró övezeti sivatagi éghajlat •
hűvös parti sivatag • jövevényfolyó • sivatagi váztalaj • aprózódás • oázis • szikesedés •
oázisgazdálkodás • nomád állatartás

1. Hol alakultak ki a forró övezeti sivatagok? Miért ott?
2. Jellemezd a forró övezeti sivatagi éghajlatot!
3. Hogyan keletkezett a Szahara homokja? Nevezd meg a kőzetek

átalakításában szerepet játszó folyamatot!
4. Melyik két felszínformáló erő játszik szerepet a homokformák kiala
kulásában?
5. Az Atacama-sivatagban szinte sosem esik az eső, mégis időszakos
vízfolyások medrei szelik át. Miből származik a víz?
6. Nézz utána, hogy miért jellemző a délelőtti köd a Namíb- és az
Atacama-sivatag tengerparti részein!
7. Hány napig bírja az ember víz nélkül, és mennyi ideig élelem nélkül?
Meddig bírják a Szahara tevéi ivás nélkül?
8. Miért volt különösen hírhedt a Szahara nyugati részén északról
Timbuktuba vezető 52 napos karavánút?
9. Hogyan hat az emberi történelemre, a társadalom működésére
az egyes területek elsivatagosodása?
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Áradás vagy kiszáradás fenyegetettségében

5.

A meleg mérsékelt övben

1. Miért és hogyan váltakoznak az évszakok a mérsékelt övezetben?
2. Melyek a mérsékelt övezet éghajlatainak hasonlóságai és különbségei?
3. A kontinensek melyik részén alakult ki a mérsékelt övezeti monszunéghajlat és a mediterrán éghajlat? Milyen jellemző törvényszerűséget veszel
észre az előfordulásukban?
Északi sark

kör

A forró és a mérsékelt övezet
határán

Ráktérítő

A forró övezet fokozatosan adja át helyét a
mérsékelt övezetnek. Átmeneti zónájukat
szubtrópusnak mondják gyakran („trópus
alatti”, azaz azon túli). Ez azonban már
a mérsékelt övezet meleg mérsékelt öve.
A földrészek nyugati felén a mediterrán
terület, a keleti felén a monszunterület
helyezkedik el.

Egyenlítő

Baktérítő

r

Déli sarkkö

meleg mérsékelt öv

valódi mérsékelt öv

hideg mérsékelt öv

A monszunterületen

5.1. A mérsékelt övezet övei

4. Hogyan alakul

Vuhan (Kína)

17,2 °C

ki a meleg mérsékelt
övi monszun?

Termesztett növények

1236 mm

°C
30
20
10
0

5. Állapítsd meg
az 5.1. ábra alapján,
hogy a szárazföl
dek és az óceánok
találkozásánál miért
alakul ki a téli és
a nyári monszun!
6. Állapítsd meg
az éghajlati jellemzők
alapján, hogy mely
külső erők formálják
a felszínt!

A meleg és évszakonként erősen eltérő
mennyiségű csapadékot kapó tengerpartok
jellegzetes típusai alakultak ki a monszun
és a mediterrán térségekben. A monszunterületek és a mediterrán területek viszont
a meleg mérsékelt öv eltérő helyzetű és csapadékeloszlású térségei.

5.2. Teraszos művelés
Tenyésztett állatok

rizs, gyapot, szója,
földimogyoró, cukornád,
baromfi, sertés, bivaly
dohány, tea, citrusfélék,
gyümölcsök

Gazdálkodási mód
árasztásos
rizstermesztés,
teraszos művelés

mm
500
300
100
80
60
40
20
0

A mérsékelt övezet monszun szélrendszere
abban hasonlít a forró övezetbeli rokonához,
hogy évszakosan változik a szél iránya.
Azonban a kialakulásuk oka eltérő. A meleg
mérsékelt öv évszakosan változó irányú szeleit a szárazföldek és a tengerek különböző
mértékű és váltakozó felmelegedése irányítja.
Télen az aprózódás, nyáron a mállás ha
tékony e területeken. A képződött törmeléket
és málladékot a nedves évszakban megduzzadó folyók szállítják el. A folyók vízjárása
kevésbé szélsőséges, mint a mediterrán
területeken. Nyáron hömpölygő árvizek
pusztítanak. Természetes növénytakarója
a babérerdő, ami fényes felületű levelekből
álló, a babérra emlékeztető lombozatáról
kapta nevét.
Uralkodó talaja a szárazabb vidékeken
a vörösföld, a nedvesebb vidékeken pedig
a sárgaföld. A tűlevelű, illetve örökzöld lombú fák alatt csak kevés humusz képződik.
A hegyoldalakon az egykori erdők helyén
teraszokat alakítottak, amelyek az árasztásos
rizstermesztés legfontosabb területei.

5.1. táblázat. A monszunterület mezőgazdasága

214

foldrajz9_V_resz_a foldi_ovezetesseg.indd 214

2018. 03. 17. 9:45

A mediterrán területen
A mediterrán terület neve legismertebb előfordulási helyére vezethető vissza: Mediterráneum, vagyis
a Földközi-tenger melléke.
Nyáron a passzátszél-rendszer leszálló ága a mediterrán
területekre tolódik, és forró, száraz, napsütéses időjárást
okoz. Ősszel a passzát visszahúzódik, és utat nyit a csapadékot szállító, ciklonokat sodró nyugatias szeleknek.
A mediterrán éghajlatot – átmeneti évszakokkal
összekapcsolt – forró, száraz nyár és enyhe, csapadékos
tél jellemzi.
A felszínt elsősorban a folyók formálják. A nagyobb
folyók szélsőségesen ingadozó vízjárásúak. A kisebb
vízfolyásokat a teljes nyári kiszáradás, vagyis az időszakos vízszállítás jellemzi.
7. a) Állapítsd meg az 5.3. ábra alapján, hogy alakul ki

a mediterrán éghajlat! Melyek a jellemzői?
b) Melyik évszakban és miért akkor hullik a legtöbb csapa
dék?
c) Hasonlítsd össze az északi és a déli félgömb mediterrán
éghajlatának csapadékviszonyait!
június 21.
a passzát szélrendszer
leszálló ága

A mediterrán területek növényzetének a nyári
szárazság jelenti a nagy kihívást. Természetes növénytakarója a keménylombú erdő (magyal és paratölgy).
Növényei fényes felületű, sűrű szőrös vagy viaszréteggel
borított levelekkel védekeznek a vízveszteség ellen.
A keménylombúak mellett tűlevelű erdőket is találunk.
A mediterrán erdőket (elsősorban Európában) sokfelé
kiirtották. Helyüket nehezen járható, szúrós, örökzöld
cserjés (olasz nevén macchia) foglalta el (5.6.).
A csapadékosabb tájakon humuszban gazdagabb,
barna mediterrán talajok, a szárazabb térségekben
közepes humusztartalmú, kevés nedvességet tartalmazó, fahéjszínű talajok jöttek létre. A mészkőterületek terra rossa talaját vas-oxidok festik vörösre.
Az erdőtakarójukat vesztett hegyoldalakat erős talaj
erózió sújtja.
8. Állapítsd meg az éghajlati jellemzők alapján, hogy

mely külső erők formálják a felszínt a mediterrán területen!

9. Hasonlítsd össze a két éghajlat hőmérsékletét,
csapadékmennyiségét és azok időbeli eloszlását! Elemezd
az 5.4. ábrát!
10. a) Miért sűrűn lakott a meleg mérsékelt öv?
b) Hogyan befolyásolja a domborzat a termőterületek
felhasználását?

hőmérsékleti
egyenlítő

mérsékelt övezeti (szubtrópusi)
monszun éghajlat

mediterrán éghajlat
passzátszél-rendszer
leszálló ága

a passzát szélrendszer
leszálló ága
nyugatias
szelek

december 21.

nyári monszun
nyár

nyugatias
szelek

Athén (Görögország)
18,1 °C
°C
30
20
10
0

397 mm

mm
100
80
60
40
20
0

M
A

M

babérerdő,
mállás,
folyó- és csapadékvíz

keménylombú erdő,
Ny
aprózódás, szél

K

a passzát szélrendszer
leszálló ága
nyugatias szél
téli monszun
A

hőmérsékleti
egyenlítő

a passzát szélrendszer
leszálló ága

5.3. A mediterrán éghajlatot a passzátszelek és a nyugati
szelek harca alakítja

Ny

tél

M

A

mállás,
folyó- és csapadékvíz

aprózódás, szél

mediterrán terület

monszun terület

K

5.4. A monszunterület és a mediterrán terület természetföldrajzi adottságai
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11. Állapítsd meg az atlaszod segítségével, hogy melyek
a mediterrán területek legjellemzőbb gazdasági növényei!
12. Mi az oka és következménye annak, hogy a sertés- és
szarvasmarha-tenyésztés a mediterrán területeken háttér
be szorul?
13. Melyik országból származik a tavasszal nálunk kap
ható paradicsom, uborka, eper, dinnye?
A Föld olívatermésének 98%-a a Földközi-tenger környékéről, vagyis a Mediterraneumból származik. Ide a föníciai
kereskedők és katonák közvetítésével jutott el.
Az olajfának majdnem minden részét hasznosítják, a leveléből vérnyomáscsökkentő hatású anyagot lehet nyerni,
termését magában (megfelelő előkészítés után) fogyasztják, vagy olajat nyernek belőle.
Az olajbogyó nyersen kesernyés, fűízű, ezért fogyaszt
hatóvá kell tenni. Az olívabogyó színe attól függ, hogy
éretlenül (zöld) vagy érett (fekete) állapotban szedték-e
le. Az olívaolajat az olajbogyóból nyerik. A hagyományos
módszer a préselés, de újabban centrifugálással is készül.
Az olívabogyót megmossák, majd megőrölve egy masszát,
úgynevezett „pasta”-t készítenek belőle. A kinyert olajat
minősége szerint osztályozzák. A legjobb minőségű az extra szűz, mert nem esett át semmilyen utókezelésen, íze és
összetétele megbízható, állandó.

14. Mikor és miért irtották ki az erdőket a mediterrán

területen?

15. Mi az oka annak, hogy a népesség számának növe

kedésével egyenes arányban csökkentek az erdőségek?
Fogalmazz meg egy okot!

5.5. Az olívaolaj az egyik legnemesebb az étkezéshez
használt zsírféleségek közül, az olajfa terméséből nyerik

Járj utána! Miért egészséges az olívaolaj?

16. Mi az erdők ökológiai jelentősége? Következtess
a szövegrészlet alapján!
A népesség számának növekedésével egyenes arányban pusztultak az erdőségek. A következmények a déli
és a keleti partvidéket sújtották legirgalmatlanabbul, ahol
kevés volt a csapadék. Itt ugyanis az erdők kulcstényezőt
jelentettek a táj egészségének megóvásában. A télen lehulló esőt a fák felszívták és megőrizték a talajban gyökérzetük körül. Nyáron pedig lassan kiengedték, így az árnyékos
föld soha nem száradt ki teljesen, és egész évben csobogtak a források. Az erdők eltávolítása valóságos istencsapása volt. Évről évre fogyatkozott a termőtalaj a szántókról.
Nyáron a Nap tüze szikkasztotta és elhordták a forró szelek. Télen a viharos esők mosták a folyókba, amelyek magukkal ragadták, majd leülepítették deltáikban.
(David Attenborough: Az első édenkert,
Park Kiadó, 1987)

5.6. A kiirtott erdők helyét másodlagos növényzet,
a macchia vette át
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A meleg mérsékelt övben
17. Magyarázd meg, miért így rendeződik a mediterrán tengerpart gazdasági hasznosítása!
szántóföldek
szőlőültetvények

szállodasorok

strand

5.7. A mediterrán tengerpart övezetes elrendeződése

A mediterrán területek már régóta a világ legfon
tosabb gyümölcstermesztő vidékei. Innen kerül a világpiacra a legtöbb narancs, citrom, mandarin, grépfrút
(citrusfélék) és füge. De itt találjuk a világ legfontosabb
szőlőtermesztő, bor- és olívaolaj-előállító országait
is. Nagy hagyományai vannak az öntözéses gazdálkodásnak is, a gondosan művelt, öntözött parcellákon
zöldség- és citrusféléket termesztenek. A gyér füvű,
száraz réteket a juh- és kecsketartás hasznosítja.
A kedvező éghajlati adottságok, a tájképi szépség
és a kulturális emlékek a világ egyik legkedveltebb
idegenforgalmi központjaivá tették a mediterrán
tengerpartokat.

Fogalmak

monszunszél-rendszer • árasztásos művelés • sárgaföld •
meleg mérsékelt öv • (szubtrópusi) monszunéghajlat •
mediterrán terület • mediterrán éghajlat • keménylombú
erdő • babérerdő (macchia) • terra rossa

A mediterrán területen élő emberek életmódja, táplálkozási szokásai, építkezése is alkalmazkodott a körülményekhez. A forró, száraz mediterrán nyár nagy megterhelést jelent az emberi szervezet számára, de az alacsony
páratartalom miatt a magas hőmérséklet is elviselhetőbb.
Azonban a nyári melegben déli pihenőt, 2-3 órás sziesztát tartanak az emberek, majd a forróság mérséklődésével folytatják a munkát. A rekkenő hőségben a hivatalok,
boltok is zárva tartanak, majd estefelé újra felélénkül az
élet. A mediterrán éghajlaton ritka a kemény, havas tél,
olykor-olykor azért meglepi a hóesés az autósokat, akik
nem szoktak úgy a havas utakhoz, mint mi.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogy alakul ki a mérsékelt övezeti (szubtrópusi) mon
szunéghajlat?
2. Hogy alakul ki a mediterrán éghajlat?
3. Készíts összefoglaló táblázatot a monszunvidék,
a monszunterület és a mediterrán terület földrajzi jellemzői
nek összehasonlítására!
4. Hol alakulhatott ki a Fekete-tenger partvidékén a szub
trópusi monszunéghajlathoz igen hasonló éghajlat?
5. Milyen környezeti veszélyek vannak az Adriai-tenger
dalmáciai partszakaszán?
6. Milyen hatással van hazánk természeti képére a medi
terrán éghajlatú területek közelsége? Bizonyítsd a válaszodat!
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Ázom, fázom, szomjazom

6–7.
1. Miért mondhat
juk, hogy természet
földrajzi szempontból
átmeneti jellegű
térségben élünk?
2. Határozd meg
az atlasz és a 6.1. ábra
alapján a valódi mér
sékelt öv elhelyezkedését!

A valódi mérsékelt övben
A valódi mérsékelt övben nyugati partvidéktől távolodva mérséklődik az óceán
hatása, csökken a csapadékot szállító ciklonok szerepe.
A kontinensek belseje felé haladva:
– óceáni,
– mérsékelten szárazföldi,
– szárazföldi,
– szélsőségesen szárazföldi területekre
jutunk.
A fokozatos átmenet ebben az övben
érzékelhető a leginkább.

Két világ határán az óceánok
partján
A tengerekhez, óceánokhoz közel fekvő
területek éghajlatára a Földön mindenhol
hatással van a közeli víztömeg. A tenger
áramlásoknak, a tenger és a szárazföld által
szabályozott légáramlatoknak vagy épp
a tengervíz hőtároló képességének éghajlatot
befolyásoló hatása igen változatos.
Az óceánokkal szegélyezett kontinensrészek a valódi mérsékelt övben az ún. óceáni

3. a) Hogyan változik a csapadék mennyisége és időbeni eloszlása az óceántól távolodva a kontinens belseje felé (6.1.)?

b) Hogyan változik a hőmérséklet távolodva az óceántól?
c) Milyen kapcsolat van az évi közepes hőingás értéke és a földrajzi helyzet között?
d) Miért alakul ki sivatag a szárazföld belsejében?
°C

Shannon (ny.h. 9°)

Bécs (k.h. 16°)

993 mm 9,9 °C

10,3 °C

Volgográd (k.h. 44°)

623 mm 8,3 °C

Kizilorda (k.h. 65°)

380 mm 10,2 °C

30
20
10
0
–10
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nedves kontinentális száraz kontinentális

Tajjüan (k.h. 112°) Vlagyivosztok (k.h. 132°)

151 mm 10,1 °C

mérsékelt övezeti
sivatagi

413 mm 5,6 °C

724 mm
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6.1. A természetföldrajzi jellemzők a valódi mérsékelt övben Eurázsiában

218

foldrajz9_V_resz_a foldi_ovezetesseg.indd 218

2018. 03. 17. 9:45

területek. Közel az óceánhoz egész évben a
tenger befolyása alatt állnak, a csapadékot
szállító ciklonok hatása erős (6.2. ábra).
A csapadék és a hőmérséklet évi járásában
nincsenek nagy kilengések.
Az óceáni területek óceáni éghajlata
rendkívül kiegyenlített, Nyugat-Európa
nyugati peremvidékén szélsőségektől men
tes tájak húzódnak. Ám a kiegyenlített
éghajlat igen változatos időjárást takar.
A ciklonok vonulásával naponta többször
változhat az időjárási kép: heves esők és
derült időszakok követhetik egymást.
A forró övezet kivételével itt találjuk Földünkön a legkisebb évi közepes hőingást
(helyenként mindössze 7-8 °C), egész évben
kevés a napsütés, gyakoriak a ködök, az
évi csapadékmennyiség (800–2000 mm)
egyenletesen oszlik el.
Az óceáni területek folyóinak vízjárása
kiegyenlített, a kis- és nagyvizek különbsége csekély, mert a csapadék évi eloszlása
egyenletes.
A terület természetes növénytakarója
változatos. Vannak olyan óceáni vidékek,
ahol a zárt lombhullató erdők uralkodnak.
Ha a nyugat-európai óceáni területen járunk,

végtelen legelőket látunk. Ez azonban másodlagos növényzet, az eredeti erdőtakaró jelentős részét kiirtották. A kiirtott erdők helyén törpecserjés-bokros növényzet (fenyér)
alakult ki, gyakoriak a tőzegmohalápok.
Az erdők sokfelé alacsonyan (600-800 m)
futó határát az erős széljárás jelölte ki. A fűtakaró egész évben zöld marad, és fejlett
állattenyésztést éltet.
Az óceáni terület zonális talaja a barna erdőtalaj. A lombhullató erdő sok humuszt
szolgáltat, a talajsók és tápanyagok egy részét
azonban a nedves éghajlaton hatékony kilúg
zás a mélybe szállítja.
A folyóvízi erózióhoz a mállás szolgáltat
„alapanyagot”, a folyók hordalékszállítását
és a felszín lepusztulását azonban a zárt
növénytakaró fékezi.

Termesztett növények

Tenyésztett állatok

rozs, komló, sörárpa, zab,
szarvasmarha,
burgonya, len, zöldségféjuh, sertés
lék, takarmánynövények

4. Hogyan befo
lyásolja a domborzat
a nyugatias szelek
érvényesülését
Európában, illetve
Észak-Amerikában?
Hasonlítsd össze!
5. a) Miért vált
Norvégia gyümöl
csöskertjévé az
óceáni éghajlatú
fjordvidék?
b) Hogyan határoz
hatta meg az őslakos
indiánok életmódját
Észak-Amerikában
a csendes-óceáni
partvidék éghajlata?
Miben tért el a préri
indiánjaiétól?
Gazdálkodási mód
rét- és legelőgazdálkodás,
istállózó állattenyésztés

6.1. táblázat. Az óceáni terület mezőgazdasága

6. Hasonlítsd
össze az eurázsiai és
az észak-amerikai
kontinentális éghajla
tú területek helyzetét,
kiterjedését! Mi a különbség oka?
7. Miként befo

lyásolja a tenger
a partvidéken élők
életét? Mondj rá pél
dákat napjainkból
és a történelemből!

6.2. Jellegzetes táj az óceáni területen
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8. Mit jelent a
szó, hogy kontinen
tális? Próbáld minél
többféle használatát,
szóösszetételét ös�
szegyűjteni!
9. a) Mely
éghajlati hatások
befolyásolják hazánk
éghajlatát?
b) Mutasd be ezek
okát és következmé
nyeit!

Az óceáni területek szélsőséges típusa kifejezetten hűvös. A Horn-fok szigetvilágában,
de ettől délre még 1000 km-rel is az Antarktisz szegélyén vagy épp Izland déli sávjában
is úgynevezett maritim éghajlat jellemző.
Igen gyakran fúj viharos szél, a ciklonok sebesen haladnak, és az évi csapadékmen�nyiség a 2000 mm-t is eléri (de Izlandon a
rekordérték majdnem 8000 mm). Az évi középhőmérséklet mindössze 3–5 °C közötti.

10. Hogyan változ
nak a szárazföld bel
seje felé az éghajlat
elemei?
11. Rajzold le a füzetedbe, hogyan változik a folyók vízjárá
sa az évszakokban!
Indokold a változá
sokat!
6.3. A Somogyi-dombság a mérsékelten
szárazföldi területen fekszik
Termesztett növények
búza, kukorica, cukorré
pa, burgonya, zöldség
félék, gyümölcsök, len,
kender

Tenyésztett állatok
szarvasmarha,
sertés, baromfi

Gazdálkodási mód
vegyes mezőgazdálko
dás, farmgazdálkodás,
istállózó és legeltető
állattenyésztés,
erdőgazdálkodás

6.2. táblázat. A mérsékelten szárazföldi terület mezőgazdálkodása
december
21.

március
20.

június
21.

szeptember
22.

december
21.

et
ékl
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m
ő
h
özép
é vi k

b

zás
gár
su
ő
z
többlet
rke
eé

hiány

távozó
sugá

rzás
hiány

6.4. A hőmérsékletet meghatározó tényezők változása Magyarországon

Távol a partvidékektől
A földrészek belseje felé a természetföldrajzi jellemzők fokozatosan változnak.
Az óceáni területek esetében csak ott szabályos
a változás, ahol a domborzati akadályok nem
szabnak neki gátat, például Eurázsiában.
A mérsékelten szárazföldi területek az
óceáni területek keleti szomszédságában, és
részben a szárazföldek keleti oldalán helyezkednek el. Éghajlatuk az óceán közelében
nedves kontinentális.
A szárazföldek belseje felé haladva egyre
erősödnek a kontinentális hatások: az évi
közepes hőingás 10 °C-ról 20 °C-ra nő, az
évi csapadék mennyisége 800 mm-ről 500
mm-re csökken, fokozatosan kirajzolódik
a nyár eleji csapadékmaximum, a téli csapadék egy része hó formájában érkezik.
Ennek megfelelően a folyók vízjárása is
egyre ingadozóbb.
Az erdőtakaró jellemzően lombhullató,
kontinensenként eltérő életközösségekkel
(Európában tölgy és bükk, Észak-Amerikában tölgy, nyír, juhar, Kelet-Ázsiában a tölgy,
a hárs és a kőris helyi változatai jellemzik).
A szárazföldek belseje felé a lombhullató
erdőt a ligetes mezőség váltja fel.
Az erdő alatt barna erdőtalaj fejlődik,
amelynek kilúgozottsága a csapadékviszonyoktól függ. A kőzetmegbontásban – az óceáni területeken uralkodó mállás mellett – itt
már egyre nagyobb szerephez jut az aprózódás, a felszínformálásban a folyóvíz mellett
a csapadék lejtőleöblítő hatása, illetve
a szélerózió is.

Miért nincs zárt erdő a száraz
kontinentális éghajlaton?
A kontinensek belseje felé haladva a szárazföldi területre érkezünk, ahol száraz
kontinentális éghajlat van. A nedves kontinentálisnál jóval szélsőségesebb éghajlati
értékek jellemzőek: az évi közepes hőingás
25–45 °C, az egyenetlen eloszlású évi csapadékmennyiség 300–500 mm.
A csekély csapadék már nem elegendő zárt
erdőtakaró kialakításához, ezért természetes
növénytakarója a füves mezőség, amelyet
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A valódi mérsékelt övben
Eurázsiában sztyeppnek, Észak-Amerikában prérinek, Dél-Amerikában pedig
pampának neveznek (6.5.).
A korábban nagy állatcsordákat eltartó
füves „puszták” helyét mára szántóföldek
foglalták el (6.6.). E területek Földünk legfontosabb éléskamrái, hiszen a búza és a
kukorica fő termőterületei. Termesztésüket
a magasfüvű mezőségek híres talaja, a nagy
humusztartalmú mezőségi talaj segíti elő.
A szárazabb alacsonyfüvű mezőségek
világosabb színű gesztenyebarna talaja
humuszban jóval szegényebb.
Az aprózódás és a szél már túlszárnyalhatja a mállás és a folyóvíz felszínformáló
hatását. A fűtakarójukat vesztett felszíneket
a nyári záporok vize szabdalja. A talajerózió
jelentős lehet: a meredekebb lejtőkön akár
el is tűnhet a talajtakaró.
A száraz kontinentális éghajlatú területeket igen érzékenyen érintik az éghajlatingadozások. Már a csapadék mennyiségének kisebb változása is jelentősen átalakíthatja a felszín alatti vízkészletét és
növénytakaróját. Az övezet határa jelentősen
elmozdulhat – beerdősülhet vagy épp félsivataggá válhat a terület, ez pedig alapvető
változást jelent az ottani életközösségek és
a társadalom számára.

Miért alakultak ki sivatagok
a mérsékelt övezetben?
Az óceáni hatásoktól legtávolabbi szélsőségesen szárazföldi területek természetföldrajzi jellemzői a csapadékos légtömegektől való elzártság következtében alakulnak ki. A zártság adódhat önmagában
a kontinensbelseji helyzet miatt is (pl. a
nyugat-turkesztáni sivatagok világa), de
többségüknél hegyvidékek is elszigetelik
e térségeket.
A mérsékelt övezeti sivatagi éghajlaton
az évi csapadékmennyiség 100–200 mm
körüli, az évi közepes hőingás 40–50 °C
is lehet, de igen komolyak a szélsőségek: a
Death Valley (USA) területén az 57 °C-ot
is megközelítheti a napi csúcshőmérséklet,
a júliusi nappali átlaghőmérséklet 47 °C,
az évi csapadék pedig 50 mm alatt marad.

12. Milyen kapcsolat van a sztyeppi
népek vándorlásai és
az éghajlatváltozá
sokközött?

6.5. Az argentin pampa a legeltető állattartás
területe

13. Hogyan alkal
mazkodik a szántóföl
di gazdálkodás
a természeti adottsá
gokhoz (6.6.)?
14. a) Mi a hasonló

ság a forró és a mérsékelt övezeti sivata
gok között?
b) Mi a kialakulásuk
közötti alapvető
különbség?
c) Magyarázd el
a medencesivatag
kialakulásának folya
matát (6.7.)!

6.6. A jó minőségű talaj kedvez a földművelésnek
Termesztett növények
öntözéssel:
rizs, gyapot

Tenyésztett állatok
teve,jak,
kecske, ló

Gazdálkodási mód
oázisgazdálkodás,
legeltető állattenyésztés

6.3. táblázat. A szárazföldi területek mezőgazdálkodása
Különleges helyet foglalnak el a sivatagok között a magashegységi száraz területek: Belső-Ázsia és a Középső-Andok magas fennsíkjainak,
hegyvidéki medencéinek jelentős része is sivatagi terep. Bár száraz
tundrának is tűnhetnek, sok helyen a sivatagokra jellemző a felszínformálódás, mert a szárazság következményei felülírhatják a hideg hatásait. E területeken a magas hegyvonulatok által való közrezártság
okozza a csapadékhiányt.
esőárnyék

szél

Parti-hegység

szél felőli oldal
(eső)

Sierra Nevada

leszálló légáramlás
(szárazság)

Nagy-medence

6.7. A medencesivatagok kialakulása közép-amerikai példán
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A nyáron a hő, télen a fagy okozta aprózódás által termelt törmeléket lejtős tömegmozgások és a szél halmozza át.
Az erősen ingadozó vízjárású folyók gyakran belső lefolyású
medencékben fejezik be útjukat.
A gyér cserjékből álló növényzet sivatagi váztalajon tengeti
életét.
A szélsőségesen szárazföldi területek sivatagjai (pl. Közép- és
Belső-Ázsia, az Iráni-medencevidék vagy épp az Egyesült Államok
délnyugati vidékének száraz területei) fekvésükből, tengerektől,
csapadék-utánpótlásuktól való elzártságukból fakadóan lesznek
sivatagi környezetek. E vidékekre kemény, hideg tél jellemző,
az évi közepes hőingás értékei igen magasak. A Góbi-sivatag és
a Takla-Makán homokdűnéi egyes teleken behavazódhatnak!
Termesztett növények
öntözéssel:
rizs, gyapot

Tenyésztett állatok
teve,jak,
kecske, ló

Gazdálkodási mód
oázisgazdálkodás,
legeltető állattenyésztés

6.4. táblázat. A szélsőségesen szárazföldi terület mezőgazdálkodása

6.8. A Halál-völgye vitorlázókövei. A nemzeti
park egyedülállóan gazdag természeti értékekben (Amerikai Egyesült Államok)

Miért így nevezték el?

6.9. A Takla-Makán űrfelvételen (Kína)

Nevezd meg a sivatagot körülvevő hegységeket!

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

valódi mérsékelt öv • óceáni terület • óceáni
éghajlat • mérsékelten szárazföldi terület •
nedves kontinentális éghajlat • kontinentális hatás • szárazföldi terület • száraz kontinentális éghajlat • lombhullató erdő • füves
mezőség (sztyepp, préri, pampa) • mezőségi
talaj • szélsőségesen szárazföldi terület •
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat

1. Fogalmazd meg a valódi mérsékelt övben Eurázsiában megfigyelhe
tő NY–K irányú változások törvényszerűségeit!
2. Mutasd be hazánk példáján a mérsékelten szárazföldi terület sajá
tosságait!
3. Készíts terméklistákat! Milyen, az egyes területek gazdaságára
jellemző termékek kaphatók hazánkban is? Nézz utána, mely országokból
érkeznek hozzánk ilyen termékek!
4. Készíts tablót az egyes területek sajátosságairól (élővilág, gazdálko
dás, felszínformálás hatása stb.)!
5. Miért szárazak a hegységekkel körülvett medencék?
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8.

Ahol a hideg irányítja az életet

A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet

A mérsékelt övezeti őserdőkben
A hegyvidéki övezeteken kívül több olyan
területet ismerünk, ahol leginkább a hideg
befolyásolja az életet. Noha egyes helyszínek
nyáron erőteljesen felmelegedhetnek, de
a hosszú téli hideg könyörtelen. A hideg
mérsékelt öv jellegzetes formában az északi
félgömbön alakult ki, például Kanadában
és Szibériában hatalmas területeken húzódik. Jellemzői alapján átmenet a mérsékelt és a hideg övezet között. Az átmeneti
jelleg annak köszönhető, hogy az öv nyáron a nyugatias, télen pedig a sarki szelek
uralma alatt áll.
Az évi középhőmérséklet alacsony, a legtöbb helyen a 0 °C-ot sem éri el. Az övben
kialakult tajgaéghajlaton a hosszú és igen
zord telet a rövid, de viszonylag meleg és
csapadékos nyár követi, az átmeneti évszakok csak „villanásnyiak”. Itt mérték az
északi félgömbön az eddigi legalacsonyabb
hőmérsékletet (–78 °C-ot a szibériai Ojmjakonban) és az egész Földön a legnagyobb
abszolút hőingást (113 °C).
A gyakori fagyváltozékonyság miatt igen
jelentős az aprózódás. A terület nagy részén
örök fagy cementálja a talajt, mert az ott
lévő nedvesség fagyott állapotban van és
összetartja a kőzetrészecskéket. E fagyott
aljzatnak csak a felső deciméterei vagy méterei engednek föl a nyári időszakban. Ez az
átázott réteg járhatatlan, vizenyős felszínűvé
teszi a tajga lazább aljzatú vidékeit. A nyárra
felengedő folyók pusztítják a felszínt, de
a csuszamlások, talajfolyások is formálják.
Az öv természetes növénytakarója a tajga,
Földünk legnagyobb fenyőerdeje és egyben
legnagyobb összefüggő erdőtakarója. A kevés humuszt termelő, ritka aljnövényzete
miatt kilúgozott, szürke színű, tápanyagban
szegény podzoltalaj alakult ki.
A hideg mérsékelt öv Földünk ritkán
lakott területei közé tartozik. Az öv természeti kincseinek és erdőségeinek kitermelése
már régóta folyik, aminek következtében
az erdők területe rohamosan csökken, az

építkezések környezetkárosítást okoznak, és
nem ritka az olajszennyezés sem. A tűlevelű
erdőket távoli tájak iparvidékein és a közlekedés nyomán a levegőbe kerülő kén-dioxid
és nitrogén-oxid is veszélyezteti.
Az itt élő emberek főként erdőgazdálkodással foglalkoznak. Emellett fontos a vadászat és a prémes állatok tenyésztése is, a tengerpartokon pedig a halászat. Ám a lakosság
ellátásához szükséges élelmiszert nagyrészt
távoli tájakról szállítják ide.

8.1. A delelő Nap télen a kanadai sarkvidéken
°C
20

Verhojanszk (Oroszország)
–15,2 °C

175 mm

mm
40

10

20

0

0

–10
–20

1. Magyarázd meg
a 8.1. ábrán látott
jelenséget! Rajzold le!

2. Hogyan hat az
élőlényekre a hideg?
Mondj példákat az
állatvilágból és az
ember életéből!
3. a) Jellemezd
a tajgaéghajlaton
azaz évszakok hos�
szát, a hőmérsékle
tet, a csapadékelosz
lást és mennyiséget!
b) Mi az oka az
alacsony hőmérsék
letnek?
4. Miért lehet eny
nyirei hideg Ojmjakonban? Válaszolj az at
lasz térképeinek tanul
mányozása alapján!

–30
–40
–50

J F M Á M J J A Sz O N D

8.2. A tajgaéghajlat diagramja

5. Mely természeti

tényezők miatt ritkul
és törpül a fenyőerdő észak felé haladva?

6. a) Hogyan

8.3. A tajga végtelen erdősége (Oroszország)

alkalmazkodtak az
öv lakói a zord éghaj
lathoz?
b) Melyek a hideg
mérsékelt öv előnyös
és hátrányos földrajzi
jellemzői? Próbáld
többféle nézőpontból
átgondolni!
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A sarkvidékeken a hideg övezetben
A Föld legalacsonyabb átlaghőmérsékletű, leghidegebb
nem magaslati területeit a sarkvidékeken találjuk: itt
húzódik a hatalmas tundra és az óriási, belföldi jégtakarók világa.
A hideg övezet a sarkok fölötti anticiklonokból táplálkozó zord sarki szelek uralma alatt áll. Az övezeten
belül az évi középhőmérséklet mindenütt kevesebb,
mint 0 °C, és a legmelegebb hónap középhőmérséklete
sem emelkedik +10 °C fölé. A csapadék túlnyomórészt
hó formájában hullik.
Az övezetet két részre osztjuk: a fagy uralta tundrával
borított, két évszakos sarkköri övre, és a jégsivatagos,
egyetlen évszakos sarkvidéki övre.
A sarkköri öv széles sávban húzódik az északi
félgömbön, a délin azonban csupán néhány szigetre
és az Antarktisz egyes peremvidékeire korlátozódik.
A tundraéghajlaton a hosszú (9-10 hónapos) és zord
telet rövid „nyár” váltja fel, amely azonban legfeljebb
a mi márciusunkra, áprilisunkra emlékeztet (8.5.).
Az övben a kőzetmegbontást a fagy okozta aprózódás
végzi. A durva törmelék a lejtők lábánál halmozódik
fel. A nyári felmelegedés itt lényegesen gyengébb, mint
a mérsékelt övezet hideg övében, ezért a fagy is csak
néhány tíz cm mélységig enged fel. A felolvadt rétegek
lejtős területen lecsúsznak, lefolynak, kúsznak. A sík
területen viszont lápok alakulhatnak ki, mivel a fagyott
aljzat megakadályozza a beszivárgást.
Az évi hulló csapadék mennyisége általában kevesebb
mint 200 mm. A kevés csapadék ellenére nincs vízhiány,
7. a) Határozd meg a hideg övezet elhelyezkedését!
b) Hogyan változik a nappalok és az éjszakák hossza?
ör
Északi sarkk
Ráktérítő

mert kicsi a párolgás, és a fagyott altalaj nem engedi
elszivárogni a vizet.
A köves, homokos, igazi talajszerkezet nélküli tundratalajon tenyészik a főként mohákból, zuzmókból álló
tundra. A tajga felé nyírrel kevert ritkás fenyvesekből
álló erdős tundra jelenti az átmenetet. A zuzmós tundrán
legelnek nyáron a tajgából északra vándorló rénszarvascsordák.
A sarkköri öv rendkívül ritkán lakott, az ott élő
emberek hagyományosan halászattal, vadászattal és
állattartással foglalkoznak. Az öv legfontosabb háziállata a rénszarvas, amely szánkóhúzásra, teherhordásra
egyaránt alkalmas. Húsát és tejét fogyasztják, a bőréből
pedig ruhát készítenek. A tundra területe sok helyütt
értékes ásványkincseket rejt (pl. gyémántot, kőolajat),
amelyek kitermelése teljesen átalakíthatja a ma még
szinte érintetlen természetet.
A sarkvidéki övben is elkülöníthető a nyári és
a téli periódus: a nyár is fagyos, de ritkábbak a viharok,
és ez a fény időszaka. Az állandóan fagyos éghajlat zord,
hideg és gyér csapadékú, a több hónapos (a sarkokon
féléves) nappallal és több hónapos (a sarkokon féléves)
éjszakával váltakozik. Az évi középhőmérséklet –11 és
–56 °C közötti, a legmelegebb hónap középhőmérséklete is 0 °C alatt marad. Ebben az övben mérték eddig
a Földön a legnagyobb hideget (–89,2 °C).
Az évi csapadék jórészt hó, mindössze 200–400 mm, de
a jégtakarók belsejének fagysivatagában 50 mm-nél is kevesebb. A sarkvidéki övben nincs talaj és nincs növénytakaró, a felszínt – néhány kopár sziklacsúcs kivételével – jégtakaró borítja.
9. a) Hasonlítsd össze a hideg övezet két éghajlatának
a diagramját (8.2., 8.5.)!
b) Mi a különbség az évszakok hossza, hőmérséklete, csapa
dékeloszlása és mennyisége között?
c) Mi az oka az alacsony hőmérsékletnek?
°C
20

Egyenlítő

Baktérítő

Barrow (Alaszka, USA)
–12,2 °C

113 mm

mm
40

10

20

0

0

–10
–20

Déli sarkkö

r

sarkköri öv

sarkvidéki öv

–30
–40
–50

J F M Á M J J A Sz O N D

8.4. A hideg övezet övei

8.5. A tundraéghajlat diagramja

8. Hogyan befolyásolja a napsugarak hajlásszöge
a hőmérsékletet az övezetben?

10. Mi az oka annak, hogy a hosszú nyári nappalok nem
hoznak egyhülést?
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A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet
A sarkvidéki övben állandó lakótelepülések csak az
északi félgömb kissé enyhébb éghajlatú szigetvilágában
alakultak ki. A kis számú inuit népesség élete jelentősen
átalakult, bár még ma is összhangban van a természettel.
11. A globális felmelegedés következtében a felengedő
rétegekből egyre több üvegházhatást fokozó metán szaba
dul fel, amit a 8.6. ábra is mutat.
Milyen hatással van a metángáz a Föld hőmérsékletére?
légköri metán
(milliárdod részecske)

1800
1750

A sítalpakat a motoros szán, a halászcsónakot a halászhajók váltották fel, és jégkunyhók helyett viszonylag
kényelmes faházakban élnek az emberek. Többségük
azonban ma is halászattal és vadászattal foglalkozik.
A bányászat a fagyott talajréteg miatt különösen nehéz,
a talajfolyás és a fagy miatt speciális építkezési módokra
van szükség. A már ma is jelentős kőolajbányászat sajnos
fokozott környezeti veszélyt jelent (olajszivárgás, a vizek
és a talaj szennyezése stb.), a hatalmas vezetékek pedig
idegen csőkígyóként szelik át a tájat. Mindez persze jelentősen átalakítja az ott élő kisebb népcsoportok életét is.
A tundrát a légkör általános felmelegedése is érzékenyen
veszélyezteti.

1700
1650
1985

1990

1995

2000

2005

2010

8.6. A légköri metán mennyiségének változása
felmelegedés
cserjesűrűség

tápanyagok
hozzáférhetősége

mikroorganizmusok
aktivitása

tundra

8.8. Az ingoványos talaj felszínén kígyóznak a kőolaj
vezetékek (Alaszka, Amerikai Egyesült Államok)

hóréteg

ta
talajhőmérséklet

8.7. A felmelegedés hatása a tundrán

12. Milyen következménnyel jár a felmelegedés? Elemezd
a a 8.7., 8.8. és 8.9. ábrát! Olvasd el a szemelvényt is!

8.9. A felmelegedés hatása a fagyott talajra

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Rendezzetek vitát arról, hogy a sarkvidéki ásványkincsek és az otta

Fogalmak

hideg mérsékelt öv • tajgaéghajlat • tajga •
sarki szelek • hideg övezet • sarkköri öv •
sarkvidéki öv • tundraéghajlat • tundra • állandóan fagyos éghajlat • jégtakaró

ni területek kit illetnek a Földön!
2. Vajon miért fúrnak bele mélyen a kutatók újra és újra a sarkvidékek
jégtakarójába?
3. Kik, miért és hogyan jutottak át először az Északi-sarkvidék konti
nensek közötti átjáróin? Készíts listát az ottani nehézségekről!
4. A jelenlegi éghajlatváltozás során miért említik olyan gyakran
a sarkvidéki területeket a híradásokban?
5. Nézz utána, mely fontos légköri változás felismerése kötődik az
Antarktiszon dolgozó kutatók nevéhez!
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9.

Élet a magashegységekben

A függőleges övezetesség

Határvonalak a magasban
A hegységekben az övezetesség alapját jelentő legfontosabb éghajlati elemek a tengerszint feletti magasság
szerint változnak. A hőmérséklet felfelé haladva csökken, a csapadék általában emelkedik, nő a havas napok
száma, a szél ereje pedig fokozódik.
A környezetük fölé magasodó hegyvidékeken a földrajzi övek egymás fölött, emeletesen helyezkednek el.
Az éghajlat nyomán emeletes övekbe rendeződött az
élővilág és a talaj, valamint a felszínformálódás sok
eleme, illetve a társadalom életében néhány jellemző
1. Miért jó túrázni a hegyekben? Gyűjts érveket, ame
lyekkel meggyőzheted azokat, akik kevésbé szeretik vagy
ismerik ezt az élményt!
2. a) Milyen összefüggést találsz a magasság és az

oxigénkoncentráció között (9.1.)?
b) Mi a változás oka?

3. Hogyan, milyen ütemben változik a hőmérséklet
a magasság növekedésével? Mi az oka a változásnak?
4. Hogyan alakul ki a hegy-völgyi szél?

(pl. földhasznosítás) is. Ezt nevezzük függőleges övezetességnek.
A hegyvidékeken fölfelé haladva több fontos határvonal látványosan kirajzolódik. Az egyes övezeteket
elválasztó sávok közül nagy jelentőségű a zárt erdők
felső határa, az erdőhatár. Ez nem jelenti azt, hogy
efölött nincsenek fák, hiszen még följebb húzódik a
magányos fák felső határa, a fahatár, de a zárt erdőtakaró
megszűnésével egészen új környezetbe érkezünk.
Az erdőhatár az éghajlati sokszínűség miatt igen
változatos magasságokban húzódik Földünkön.
A hűvös, óceáni klímájú területeken (pl. Dél-Amerika
Mount Everest, Kína/Nepál, 8850 m
33% oxigén
Mt. McKinley, USA (Alaszka), 6194 m
48% oxigén
Ararát, Törökország, 5165 m
55% oxigén
Mont Blanc, Franciaország 4810 m
61% oxigén
Toubkal, Marokkó, 4165 m
65% oxigén
Grossglockner, Ausztria, 3797 m
66% oxigén
Hargita, Románia, 1800 m
84% oxigén

tengerszint, 0 m
100% oxigén

9.1. A légköri oxigén koncentrációjának változása
a magassággal

5. a) Mi a különbség az északi és a déli lejtő természeti
viszonyai között (9.2.)?
b) Mivel magyarázható?
6. Melyek a növényzet fejlődését befolyásoló korlátozó
tényezők? Hogyan védekeznek a zord viszonyok ellen?
7. Mely övek határán húzódik az erdőhatár a vízszintes
övezetességben?
8. Milyen hatással van az erdő ritkulása a talajra,
a felszínformáló erőkre, a víz lefolyására?
9.2. Határvonalak a magasban
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tűzföldi térségében) 300-400 méteres magasságban véget
ér, de itt a gleccserek is benyomulnak az erdős területekre. A Kárpátokban 1600-1800 méteres magasságban
fut, a Földön legmagasabban azonban a KözépsőAndokban, ahol még 5000 méteren is erdőt alkothat
egy lassú növekedésű, néhány méteresre megnövő ró
zsaféle fa.
A nagy magasságban élő növényeknek elsősorban
a rövid tenyészidőszakhoz, a hideghez és a belső anyag
áramlást akadályozó fagyhoz kell alkalmazkodniuk.
Az erdőhatár magassági változásait a hegyi gazdálkodás is módosítja. A hegyi pásztorkodás és a kaszálórétek
fenntartása az erdőhatárt lejjebb kényszeríti.
Ahogy felfelé megyünk a hegyvidéken, a hóhatár
a következő határvonal. Hóhatárból többfélét is megkülönböztetünk.
– Az éghajlati hóhatár az adott területre az éghajlati
elemekből számított határérték: efölött gyarapszik a hó,
alatta viszont nyaranta elolvad.
– A valós hóhatár a helyi tényezők (lejtés, kitettség,
szél stb.) módosító hatására alakul ki.

A függőleges övek határát nem jelölhetjük ki egy-egy
szintvonal mentén. Futását befolyásolja a lejtőkitettség,
az uralkodó szelek és a domborzati környezet is.
A magaslati élet a fagy, a szűkös tápanyagforrások, az
alacsony oxigénkoncentráció és a magas UV sugárzás
miatt nem terjedhet ki minden hegyi szintre.

Gazdálkodás a magassággal
A hegyvidékek gazdagok természeti erőforrásokban.
A nagyarányú erdőirtás azonban talajpusztuláshoz, csuszamlásokhoz vezethet. A csapadékot visszatartó
talaj és növényzet hiánya pedig szélsőségesebbé teszi
a hegyvidéki folyók vízjárását. A hegyvidéki folyók
energiakészlete jelentős, amit vízerőművekben hasznosítanak. A dús füvű hegyi rétek, legelők az állattartás
számára teremtenek kedvező feltételeket. A hegységek
a bányászat legfontosabb területei is. A kitermelés többnyire hatalmas építkezésekkel jár együtt, amelyek tönk
retehetik és szennyezhetik a környezetet. A hegyvidékeken az idegenforgalom jelenős bevételi forrás.

9. a) Mi a különbség az alacsonyabb és a magasabb szélességi körök közelében található hegységek övezeteinek jel
lemzői között (9.3.)? Magyarázd meg!
b) Mitől függ, hogy mennyi öv alakult ki a hegységekben? Hasonlítsd össze az Andok és az Alpok magassági öveit (9.3.)!
c) Mitől függ, hogy a hegység lábánál milyen magassági öv alakul ki?

hóhatár

búza
árpa
különböző burgonyafélék

Tierra helada
fagyott föld”
”
Titicaca-tó

50–100

banán
kukorica

Tierra caliente
forró föld”
”

kakaó

kávé

Tierra templada
mérsékelt föld”
”

50–100

gyümölcs

Tierra fria
hideg föld”

”

Alpok

6000 m

gleccser

állandó hó és jég
sziklahavasok

5000

4000

trópusi köderdő

gleccser

trópusi hegyi erdő

3000

hóhatár

állandó hó
magashegység

2000

1000

0

trópusi esőerdő
havasi rétek
tűlevelű erdő

20-50
legelő
burgonya
árpa
búza
gyümölcs
bor

Andok

láma legelő

Tierra nevada
havas föld”
”

hegység
100-200

dombság

lombos erdő
fő/km2

9.3. Az Andok és az Alpok magassági övei
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10. Nézz utána, hogy az alpi országokban milyen
arányban részesednek a vízerőművek a villamos energia
termeléséből!

12. Magyarázd el a szöveg és a kép alapján a lavina kiala
kulását és a veszélyeket!

9.6. Lavina

9.4. Víztározó az Alpokban

11. a) Gyűjtsd össze a 9.5. ábra alapján, hogy milyen
kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a hegyvidékek!
b) Milyen környezetvédelmi problémával jár a turizmus
a hegyvidéken?
c) Mely alpesi országok számára jelenti a legtöbb bevételt
a turizmus?
d) Hogyan befolyásolja a turizmust az éghajlatváltozás?
Hogyan lehet alkalmazkodi a változásokhoz? Vitassátok meg!

9.5. A hegyvidékek a turizmus kedvelt célpontjai

Amennyiben a hó vagy akár a jég megcsúszik vagy
leomlik és lezúdul a hegyoldalon, elindul a lavina.
Lavina friss porhóból és nedves, olvadt, télvégi hóból is
keletkezhet. Igen gyakran az eltérő fizikai tulajdonságú
hórétegek csúsznak el egymáson, ilyenkor deszkalavi
nák alakulnak ki. A lavinák kialakulására a 30-40°-os
lejtésű hegyoldalak a legkedvezőbbek (ahogy
a
síelés számára is). A lavinaveszély mérhető és
előre jelezhető!
Nézd meg a http://video.nationalgeog
raphic.com/video/101-videos/avalanches
oldalon
lévő
videófilmet!
Miért
ilyen
alakú a háztető (egy kis fizika) (9.7.)?
13.

9.7. Az alpesi háztető alakja is az éghajlathoz igazodik
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A függőleges övezetesség
14. a) Hogyan módosítja az éghajlatváltozás
az erdőhatárt? Válaszodat indokold!
b) Nevezd meg a gleccser részeit!
c) Milyen változások állapíthatók
meg?
(http://www.gletscherarchiv.de)
15. a) Tanulmányozd a 9.1. táblá
zatot! Adj magyarázatott a változá
sokra!
b) Hogyan alakíthatja át a változás az Alpok
turizmusát?
16. a) Hasonlítsd össze a 9.8. ábra képeit!

b) Keresd meg a Pasterze-gleccsert a Google
térképen a műholdnézetben!

Magasság (m)

Jelenlegi hó
mennyisége
(109 m3)

A jövőbeni
hó mennyisége
(109 m3)

500

6–8

0 – 0,5

1000

15 – 20

1500

28 – 35

8 – 12

65 – 70% veszteség

2000

40 – 50

20 – 28

50 – 60% veszteség

2500

30 – 38

18 – 22

40 – 45% veszteség

3000

8 – 10

8 – 10

3500

2–3

2,5 – 3,5

15 – 20% nyereség

4000

0,8 – 1,2

1,0 – 1,4

15 – 20% nyereség

0,5 – 1

Változás
98 – 100% veszteség
95 – 98% veszteség

< 5% változás

9.1. táblázat. A hómennyiség változása az éghajlatváltozás hatására
különböző magasságokban az Alpokban

1920

9.8. A kisjégkorszak 19. századi vége óta Földünk legtöbb gleccsere zsugorodik (Pasterze-gleccser, Ausztria)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

tengerszint feletti magasság • függőleges
földrajzi övezetesség • erdőhatár • fahatár •
éghajlati hóhatár • valós hóhatár

1. Mi a hasonlóság és a különbség a függőleges és a vízszintes öveze
tesség között?
2. Mondhatjuk-e egy magashegység megmászása után, hogy azt
tapasztaltuk, amit akkor láthattunk volna, ha az Egyenlítőtől elmentünk
volna a sarkokig? Indokold válaszodat konkrét példákkal!
3. Készíts utazási prospektust egy alpesi üdüléshez! Mivel csalogatnád
a pihenni vágyókat?
4. Gyűjts információkat, és készíts beszámolót a hegyvidékek környe
zeti problémáiról!
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Összefoglalás

10. Feladatok
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Határozd meg a fogalmakat!
szoláris éghajlati övezet • valós éghajlati övezetek • természetföldrajzi övezetesség • földrajzi övezetesség • övezet •
öv • forró övezet • egyenlítői öv • átmeneti öv • térítői öv • egyenlítői éghajlat • esőerdő • ültetvényes gazdálkodás • átmeneti
öv • szavanna éghajlat • talajváltó gazdálkodás • elsivatago
sodás • túllegeltetés • Száhel-öv • forró övezeti monszun
éghajlat • forró övezeti sivatagi éghajlat • sivatagi váztalaj •
oázis • oázisgazdálkodás • monszunvidék • orró • monszun
erdő (dzsungel) • árasztásos művelés • sárgaföld • meleg
mérsékelt öv • mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun

hideg
nedves

G

H

I

hideg

1. Rendszerezd a képeket! Ismerd fel, hogy melyik földrajzi övben készültek! Helyezd el az éghajlati övet a diagramon!
Párosítsd a képek számát az ábra betűivel!

D

E

F

forró
nedves

A

B

C

szárazság

hideg
száraz

forró
száraz

éghajlat • mediterrán éghajlat • keménylombú erdő • babérlombú erdő • macchia • terra rossa • valódi mérsékelt öv •
óceáni terület • óceáni éghajlat • maritim éghajlat • mérsékelten szárazföldi terület • nedves kontinentális éghajlat • kontinentális hatás • szárazföldi terület • száraz kontinentális
éghajlat • lombhullató erdő • füves mezőség (sztyepp, préri,
pampa) • feketeföld • szélsőségesen szárazföldi terület •
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat • hideg mérsékelt öv •
tajgaéghajlat • tajga • hideg övezet • sarkköri öv • sarkvidéki
öv • tundra éghajlat • tundra • állandóan fagyos éghajlat •
függőleges földrajzi övezetesség • erdőhatár • fahatár • éghajlati és valós hóhatár •
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Név- és tárgymutató
abrázió 163
abszolút kormeghatározás 97
abszolút magasság 43
akaratlan halászás 169
Aldrin 13
állandó gáz 110
állandóan fagyos éghajlat 224
álláspont 45
állóvíz 178
andezit 68, 81, 89
anticiklon 128
alapkőzet 93
apály 160
aprózódás 76, 77
árapály-energia 167
árasztásos művelés 209
archaikum 96
Armstrong 13
árok 66
artézi víz 172
árvízvédelem 192
ásott kút 190
ásvány 80
ásványi összetétel 80
ásványvíz 172
A-szint 93
asztenoszféra 59, 61, 63
átalakult kőzet 81, 82, 83
átkristályosodás 82
Atlanti-óceán 155
atlasz 36
átmeneti öv 206
babérlombú erdő 214
bazalt 68, 81, 89
belső erők 76
belső mag 58
beltenger 155
belvíz 171
belvízvédelem 192
besugárzás 116
bevágódó szakaszjelleg 175, 176
bolygók mozgástörvényei 9
B-szint 93
ciklon 127, 128
C-szint 93
cunami 76
csapadékfajták 121
csápos kút 190
Csendes-óceán 155
cseppkőbarlang 182, 184
csillag 16
csillagászat 11
csillagászati egység (CsE) 18
csillagászati évszakok 27
csillagkép 11
csillagrendszer 17
csuszamlás 78
dagály 161
dátumválasztó vonal 30
Déli-óceán 155

deltatorkolat 161
digitális térkép 38
diorit 68
dolina 183
domborzatárnyékolás 43
éghajlati és valós hóhatár 227
éghajlat-szabályozó hatás 166
egyenlítői éghajlat 203
egyenlítői öv 202
elsivatagosodás 207, 208
epicentrum 72
erdőégetés 203
erdőhatár 226
erősen változó gáz 110
esőerdő 203
Eurázsiai-hegységrendszer 100, 103
eutrofizáció 181
fahatár 226
fajlagos hőkapacitás 114, 156
fanerozoikum 96
fedett ősmasszívum 102
mezőségi talaj 94, 221
felhalmozás 78
felhalmozódási szint 93
felhő- és csapadékképződés 121
feltöltő szakaszjelleg 175, 176
fényév 18
fénysugárzás 18
fertő 180
firn 186
fjord 187
folyótorkolat 161, 174
forrás 171
forrásmészkő 184
forró övezet 198, 202
forró övezeti monszunéghajlat 209
forró övezeti sivatagi éghajlat 210
fotoszféra 18
fő- és mellékvilágtájak 44
Föld típusú bolygó (kőzetbolygó)
20, 22
földalak (geoid) 24
földgáz 86
földkéreg 58
földköpeny 58
földmag 58
földrajzi (csillagászati) észak 44
földrajzi fokhálózat 40, 41
földrajzi hosszúság 41
földrajzi információs rendszer
(GIS) 50
földrajzi övezetesség 198, 199
földrajzi szélesség 40
főn 123
freon 143
futóáramlás 125, 126
függőleges földrajzi övezetesség
226
füves mezőség (sztyepp, préri,
pampa) 220

gabbró 68
Gagarin 13
galaxis 17
gázkeverék 110
gejzír 71
geo informatika (térinformatika) 50
geocentrikus világkép 8
geostacionárius pálya 47
geotermikus gradiens 56
gleccser 187
gleccsertó 178
globális környezeti probléma 142
Gondvána 98, 99,
gömbhéj 58
GPS 47
gránit 68, 89
gyógyvíz 172
gyűrődés 65, 66
gyűrt hegyvonulat 67
gyűrthegység 67, 102, 103
gyűrűrendszer 20
hadaikum 96
hagyományos térkép 37, 38
halászat 166,
harmadidőszak 100
harmatpont 120
hegységrendszer 64
hegy-völgyi szélrendszer 118
heliocentrikus világkép 8
helyi idő 28
helyi szelek 118
henger-, kúp- és síkvetület 41
hévíz 172
hideg mérsékelt öv 223
hideg övezet 223, 224
hidegfront 130
hipocentrum 72
Hold 32
holdfázisok 33
holdfogyatkozás 34
holocén 100
hordalékkúp 177
hordalékszállítás 175
hőingás 116
a hőmérséklet napi járása 116
hőmérsékleti anomália 117
hőmérsékleti egyenlítő 132
hullámtörés 158
hullámzás 158
hulló csapadék 121
humusz 93
hűvös parti sivatag 210
időszakos tó 178
időzóna 28, 29
Indiai-óceán 155
ipari víz 191
ivóvíz 190
izobár 117
izoterma 117
Jeges-óceán 155

jéghegy 157
jégkor (pleisztocén) 100
jégtakaró 100, 187
jelkulcs 42
jövevényfolyó 211
Jupiter típusú bolygó
(gázbolygó) 20
kaldera 70
Kaledóniai-hegységrendszer
98, 103
kanyon 175
karcszín 91
kárfülke 187
karr 183
karszt 182
karsztformák 182
karsztjelenségek 182
karsztvíz 184
keménylombú erdő 215
keménység 91
Kepler 9
keresőhálózat 42
kicsapódás 121
kilométerhálózat 42
kilúgozási szint 93
kiömlési magmás (vulkáni) kőzet
80, 81
vulkáni kőzet 80, 81
Kis Göncöl 11
kisbolygó 20
kisugárzás 116
kontnentális hatás 220
Kopernikusz 8, 11
kőolaj 86
kőolajcsapda 87
közeledő kőzetlemezek 61, 62,
64, 65
középidő 99
kőzet 80
kőzetburok 59
kőzetkörforgás 83
kőzetlemez 61, 62, 63
kráter 70
krátertó 178, 179
kromoszféra 19
külső erők 76
külső mag 58
láp 180
lapos part 163
laterit- és karsztbauxit 85
látható fény 113
látszólagos és valós mozgás 26
láva 68
lavina 228
légkör (atmoszféra) 110
lemeztektonika 61
lépcsős vetődés 66
lepusztítás 78
lignit, barna és feketekőszén 85,
86, 91
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lombhullató erdő 220
macchia 215
magas part 163
magasvíz 160
magfúzió 16
magma 68
magmás és üledékes ércek 84, 85
magmás kőzet 80, 81
mágneses észak 44
mágneses tér 57
málladék 78, 92
mállás 77, 78, 92
másodlagos légkör 112
medence 66
meder 174
mediterrán éghajlat 215
meleg mérsékelt öv 214
melegfront 130
mélységi magmás kőzet 80, 81
mélységi magmás tevékenység
68
mélytengeri árok 61, 62, 64
mélyvíz 160
Mercalli-skála 73
méretarány 42
mérsékelt övezeti (szubtrópusi)
monszun éghajlat 214
mérsékelt övezeti sivatagi
éghajlat 221
mérsékelten szárazföldi terület
220, 221
mesterséges bolygó 13
mesterséges tó 178
mészkő 81, 82, 91, 183
meteor 23
meteorit 23
meteoroid 23
mezoszféra 111
mocsár 180
monszunerdő (dzsungel) 209
monszunvidék 209
moréna 187, 188
műhold 13, 49
műholdfelvétel 49, 50
nagy földi légkörzés 124
Nagy Göncöl 11
nagy, közepes és kis méret
arányú térképek 44
nagybolygó 20
Nap körüli keringés 9, 18, 26, 27
napfogyatkozás 34
napfolt 18, 19
napi és évi időszámítás 28, 29
napkorona 19
Naprendszer 18
napsugárzás 113
nedves kontinentális éghajlat 220
negyedidőszak 100
névrajz 42
Newton 9
nyári és téli napforduló 27
nyári monszun 133, 215
nyugatias szél 125
nyugatias szélrendszer 125

oázis 212
oázisgazdálkodás 212
óceán 155
óceáni éghajlat 219
óceáni kéreg 58
óceáni terület 218, 219
óceánközépi hátság 60, 61, 64
óidő 98
okklúziós front 129
olajhomok 87
oldalazó szakaszjelleg 175, 176
ózonréteg ritkulása 143
ózonréteg 111, 113, 143
öntözővíz 191
őserdő 203
ősfolyamvölgy 188
őslégkör (elsődleges légkör) 112
ősmasszívum 97, 102
öv 199
övezet 199
Pacifikus-hegységrendszer
100, 103
palásodás 82
Pangea 99
passzátszél-rendszer 124, 127,
132, 202, 210, 215
passzátszél 124
peremtenger 155
polder 165
polje 184
pozitív és negatív hőmérsékleti
anomália 159
proterozoikum 96
Ptolemaiosz 8
radioaktív szennyeződés 147
rádiócsillagászat 12
redő 66
relatív kormeghatározás 96
relatív magasság 43
résvíz 170
részecskesugárzás (napszél) 19
rétegvulkán 70
Richter-skála 73
riolit 68, 81
rögösödött hegység 67
sárgaföld 214
Sarkcsillag 11
sarki szél 125, 127, 224
sarki szélrendszer 125, 127
sarkköri öv 224
sarkvidéki öv 224
sasbérc 66
savas csapadék 146
self 102
síkrajz 42
sivatagi váztalaj 211
sodorvonal 176, 177
sugárzás-visszaverő képesség
115
szafari 207
Száhel-öv 207, 208
száraz kontinentális éghajlat 220
kontinentális kéreg 58
szárazföldi terület 220

szavannaéghajlat 206
szavannatalaj 206
szeizmográf 73
szélsőségesen szárazföldi
terület 221
szénsavas forrás 71
szerkezeti mozgás 66
sziget 177
szigetív 64
szikesedés 95, 212
színfokozatos ábrázolás 43
színképelemzés 12
szintvonal 43
szoláris éghajlati övezet 198, 199
szökőár 160
szökőév 30
sztratoszféra 111
szurdok 175
tajga 223
tajgaéghajlat 223
tájolás 44
talaj menti csapadék 121
talaj 92
talajnedvesség 93, 170
talajpusztulás 95, 96, 203, 204, 207
talajszennyeződés 94
talajváltó gazdálkodás 207
talajvíz 170
tavaszi és őszi nap-éj
egyenlőség 27
távérzékelés 48
távolodó és elcsúszó kőzetlemez
62, 63
Tejútrendszer 17
téli monszun 132, 133, 215
tematikus térkép 44
tengely körüli forgás 25
tenger 155
tengeráramlás 158, 159
tengeri ércfeldúsulás 167
tengeri vízkörzés 158, 159
tengerjárás 160
tenger-parti szélrendszer 118
tengerszem 187
tengerszint feletti magasság
43, 226
tengerszint-emelkedés 157
tényleges vízgőztartalom 120
térítői öv 210
térkép 40
térképészet 36
természetes öntisztulás 180
természetföldrajzi övezetesség
199
termoszféra 111
terra rossa 215
terület 199
tó 178
tómedence 178
tóvidék 178
tölcsértorkolat 161
tömegmozgás 78
törmelék 77
törmelékes kőzet 81

törpebolygó 20
tőzeg 86
troposzféra 111
trópusi ciklon (tájfun, hurrikán)
130, 131
trópusi monszun szélrendszer
132
trópusi vörösföld 203
túlhalászás 168
túllegeltetés 207
tundra 224
tundra éghajlat 224
turzás 163
újidő 100
üledékes kőzet 81, 82, 83, 90
ültetvényes gazdálkodás 204
űrállomás 13
űrszemét 15
űrszonda 13
űrtávcső 12
üstökös 23
üvegházgázok 114, 143, 144
üvegházhatás 114, 143
vakár 160
valódi mérsékelt öv 218
valós éghajlati övezetek 198
változó gáz 110
vándorkő 188, 189
Variszkuszi-hegységrendszer
98, 103
vásott szikla 188
végmorénasánc 187, 188, 189
vegyi és szerves üledékes kőzet
83
vetődés 66
vetület 40, 41
vihardagály 160
Világegyetem (Univerzum) 16
világidő 28
világtenger 155
viszonylagos vízgőztartalom 120
vízállás 174
vízellátás 192
vízfogyasztás 191
vízgazdálkodás 192
vízgyűjtő terület 174
vízháztartás 155
vízhozam 174
vízjárás 174
vízkörforgás 154
víznyelő 183
víztakarékosság 191
vízválasztó 174
vonalas mérték 42
völgy 175
vulkáni hegyvonulat 64
vulkáni törmelékes kőzet 81
vulkáni tufa 81
vulkáni utóműködés 71
vulkanizmus 68, 69, 70
zátony 177
zónaidő 28
zonális talaj 94
zsomboly 184
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