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Magyarország természetes növényzete, állatvilága 
és talajai

Az élôvilág összetételét az ember megváltoztatta

Milyen természetes életközösségek élnek hazánkban?
Milyen a kontinentális, az óceáni és a mediterrán éghajlatú tájak természetes növény-
zete?

A természetes növénytakaró kialakításában az éghajlat szerepe a döntô. Mivel
hazánk éghajlatában kontinentális, óceáni és mediterrán hatások keverednek, a nö-
vényzet is változatos. Hazánkban megtalálhatók a kontinentális éghajlatú Kelet-Eu-
rópa füves pusztái, az óceáni tájakra jellemzô lombhullató erdôk és a mediterrán
eredetû örökzöld növények is. Magyarország eredeti természetes növényzete az
erdô és az erdôs puszta. A mocsarak és lápok pangó vizében mocsári és lápnö-
vényzet alakult ki. Ez a honfoglalás kori kép azonban a mezôgazdasági mûvelés ha-
tására az ország legnagyobb részén vagy eltûnt, vagy gyökeresen átalakult. A ter-
mészetes vegetációt ugyanis fokozatosan háttérbe szorította a kultúrnövényzet. Fü-
ves pusztáinkon ma gabonaféléket, kukoricát, cukorrépát stb. termesztünk, de 

100. Magyarország természetes növényzete, állatvilága. A térképen látható 
növény- és állatfajokat a biológiakönyved segítségével azonosíthatod!
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kivágott erdeink helyét is meghódította a földmûvelés. Az Alföld természetes
növényzete az erdôs puszta. A török idôk pusztításai és más történelmi események,
valamint az emberi gazdálkodás hatására alakult ki a növényzet mai képe, a füves
puszta. Napjainkban a füves puszta csak kisebb területeken maradt fenn, például a
Hortobágyon és Bugacon. Mindkettô védelem alatt álló nemzeti park, ahol a tiszai
ármentesítések nyomán kiszáradt és szikesedésnek indult puszta élôvilágát
láthatjuk.

Erdeink. Ezer évvel ezelôtt hazánk területének több mint a felét erdô borítot-
ta. Azóta megritkult, mert irtották a pásztorok, hogy több legyen a legelô, de irtot-
ták a gabonát termelô földmûvelôk is. Az iparban és a vasútépítésnél is sok fát hasz-
náltak el, olyannyira, hogy a múlt század közepére az erdôk területe 12%-ra csök-
kent. Új telepítésekkel napjainkig az erdôk területi aránya ismét emelkedett,
meghaladja a 19%-ot. Területi eloszlása azonban egyenlôtlen. Az Alföldön az or-
szágos átlag alatt van, Békés megyében a legkevesebb (2,5%).

Nézd meg az erdôk területi elterjedését az atlaszban, Magyarország mezôgazdasági
térképén! Mely fafajok alkotják a hazai erdôket? 
Nézz utána, milyen veszélyek fenyegetik napjainkban az erdôket!

Nagyobb az erdôk területe középhegységeinkben és a Dunántúl nyugati-
délnyugati csapadékosabb vidékén (20–25–35%). A legmagasabb Zalában és
Nógrádban. Állománya a tengerszint feletti magasság szerint változik. Az ala-

csonyabb, melegebb lejtôkön a tölgy
(600–700 méterig), azon felül más fa-
jokkal keveredve a szürkés kérgû bükk
az uralkodó. Lombos erdeink alját tava-
szonként pompás virágszônyeg díszíti.
Tûlevelû fákban szegények vagyunk.
A fenyô csak a hûvösebb Alpokalján ôs-
honos, más helyen telepítették. Újab-
ban homokra is ültetik. A bútoriparban,
az építkezéseknél és a papírgyártásban
nélkülözhetetlen fenyôfélékbôl behoza-
talra szorulunk. A folyók mentét ártéri
erdôk (fûz, nyár és mocsári tölgy) kísé-
rik. 

Vadon élô állataink

Magyarországon mintegy 32000 állatfaj él, ennek négyötöd része rovar. Földrajzi
környezetünk átalakítása miatt néhány állatfaj kipusztult (pl. hód, medve, farkas),
mások egyedszáma fogyott meg. Néhány fajt (hód) sikerrel újratelepítettek.

Nevezz meg minden életközösségben néhány jellemzô állatot!

Erdôn, mezôn élô fontosabb állataink az ôz, a szarvas, a vaddisznó, a játékos mókus. Ragadozó
a róka, a kis termetû nyest* és menyét*. Füves pusztáink jellemzô állatai a rágcsálók: a mezei nyúl, az

101.

78

101. A Duna árterében található a vadban
gazdag Gemenci erdô
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ürge és a hörcsög. Ugyanitt él még néhány futómadár, köztük a ritkaságnak számító nagy testû túzok*.
De kirándulások alkalmával találkozhatunk fácánnal, fürjjel*, fogollyal*, számos ragadozó és énekes-
madárral. Mocsaras vidékeken a Kis-Balatonban vagy a szegedi Fehér-tóban él még a gémek néhány
faja, pl. a nemes kócsag, továbbá a kárókatona* (kormorán), a gulipán*, a búbos banka* és a vadka-
csák sokasága. Legtöbbjük védett, vadászatuk tilos, vagy csak az év meghatározott idôszakában enge-
délyezett. Ôsszel és télen északról dél felé húzva ritka madárvendégek is érkeznek vizeinkre. Folyó- és
állóvizeink halállományát a mesterséges tavak halgazdálkodásával egészítjük ki. A vadgazdálkodás, az
engedélyezett vadászat, valamint az élô vad kivitele jelentôs haszonnal jár. Vadászterületeinket – érté-
kes trófeák reményében – külföldrôl is sokan felkeresik.

Magyarország talajai

Mit nevezünk talajnak? Mit tanultál a talaj kialakulásáról? Tanulmányozd a talajtérké-
pet az atlaszban! Hol találhatók a legjobb minôségû talajok?

A talaj különbözô kôzetekbôl keletkezik, fizikai aprózódás, kémiai és biológiai
mállás útján. Élô és holt szerves anyagot is tartalmaz. A kôzettörmelék akkor vá-
lik talajjá, ha szerves anyag kerül bele. Ebbôl képzôdik a humusz. Talaj alakulhat lö-
szön, homokon, agyagon, mészkövön és bármilyen más kôzeten is. De hogy mi-
lyenné válik, azt elsôsorban nem az anyakôzet, hanem az éghajlat és a növényta-
karó határozza meg.

Hazánk talajtípusai a következôk:
1. Erdôtalajok.
2. Mezôségi talajok.
3. Kôzetekhez, domborzati sajátosságokhoz kötôdô talajok.

� Szürke erdôtalaj a hûvös fenyvesek és a magasabb fekvésû bükkösök alatt
keletkezik. Tápanyagban, humuszban viszonylag szegény. Ilyen a talaj a Alpokal-
ján, Vas és Zala megye délnyugati részén, valamint középhegységeink magasabb
régióiban.

� A lombhullató erdôk talaja a humuszban gazdagabb barna erdôtalaj. Ilyen
az összes talajunk 40%-a. Termôképessége jó, nagy területet borít a Dunántúli-
dombságon, középhegységeinkben és a Nyírségben.

� A legjobb minôségû sötétbarna vagy fekete mezôségi talaj hazánk terü-
letének 1/4-ét borítja. Sötét színét gazdag humusztartalmától nyeri. Leginkább a
szárazabb éghajlatú löszvidékeken képzôdött, a füves növényzet hatására. Fô el-
terjedési területe az Alföld.

� A folyók hajdani árterületén réti és öntéstalaj alakult ki. Általában köze-
pes termékenységûek. A mocsaras helyen még teljesen el nem korhadt, szerves
anyagban dús, de gyengébb minôségû láptalaj keletkezett.

� Vannak hazánkban homokon képzôdött talajok is. Termékenységük – a
humusztartalomtól függôen – változó. A meszes homokon – például a Kiskunság-
ban – jól terem a szôlô és a csonthéjas gyümölcsök, a mésztelen homokon – pél-
dául a Nyírségben – a burgonya és a dohány.

� Sajnos viszonylag nagy területet fednek a szikes talajok. Különösen a Hor-
tobágyon, de foltokban fellelhetôk a Nagykunságban és a Duna–Tisza közén is. 

79
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A szikes talajokban a víz rossz lefolyása miatt
szénsavas mész vagy nátriumsók (szóda) halmo-
zódtak fel. A gyenge termôképességû – nedves
idôben nyúlós, tapadós, száraz idôben kôke-
mény és repedezett – talajok fehéren világítanak
a „kivirágzó” sziksó miatt. Természetes növény-
zetük a sótûrô sziki növénytársulás (üröm, orvosi
székfûvirág). A mésztelen szikeseket mészkôpor-
ral, a meszes szikeseket gipsszel és tôzegporral ja-
vítják. 

A talaj védelme és javítása. A talaj
nagy nemzeti kincsünk! Óvása és táp-
erejének fenntartása a mezôgazdaság el-
sôrendû szükséglete. Védeni kell a víz és
a szél pusztító hatásától. A hirtelen hóol-

vadás vagy a heves záporok vize a lejtôs helyekrôl könnyen lehordja a termôréte-
get. A domboldalakat a vízmosások mély árkokkal szabdalják. Különösen nagy a
pusztulás az erdôirtásos lejtôkön. Az ilyen káros folyamatot talajeróziónak nevez-
zük. A talaj lehordását erdôsítéssel vagy a lejtôk lépcsôs (teraszos) kiképzésével aka-
dályozzák meg. A szél ellen a homokra fát, illetve erdôsávokat vagy kultúrnövénye-
ket telepítenek. Az is célszerû, ha szántáskor a barázdát nem a lejtés irányába, ha-
nem arra merôlegesen, keresztbe húzzák, hogy a víz ne találjon könnyen utat.

A talaj javításának a földmûvelésben közismert módjai a jó talajmunka, a ve-
tésforgó, az öntözés, valamint a talajerô utánpótlása természetes és mûtrágyával.

Kérdések, feladatok

Mivel függ össze hazánk természetes növénytakarójának változatossága? 
Jellemezd a füves puszták, a rétek és a vízpartok, valamint az erdôk élôvilágát!
A 6. osztályos természetismeret- és a biológiakönyved segítségével tekintsd át Ma-
gyarország nemzeti parkjait! Gyûjtsd össze az egyes nemzeti parkok legfontosabb
védett növényeit, állatait! Nézz utána, mi a természetvédelmi területek jelképe!
Mi a kapcsolat az éghajlat, a növénytakaró és a talajtípusok között? Melyek hazánk
fontosabb talajtípusai? Hogyan védekeznek a talajerózió ellen? Hogyan javítják a
talajt?

Jól jegyezd meg!

A természetes növényzet kialakulásában az éghajlat szerepe a döntô. Módosul a
növényzet a folyók, mocsarak vizének hatására is. A talaj minôségét az éghajlat
és a növényzet összhatása határozza meg.
A talaj lehordását, pusztulását talajeróziónak nevezzük.
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban sem a növényeket, sem az ál-
latokat nem szabad bántani. Még a sziklák, a kôzetek rongálása is tilos!

102.
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102. Szikes talaj.
Hogyan pusztulhat a talaj?
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Tudod-e?
� A Hortobágy egy részét (52000 ha) 1972-ben nemzeti parkká nyilvánították. Az intézkedés célja:
megvédeni a puszta sajátos tájképét, növény- és állatvilágát, biztosítani a madarak háborítatlan fészke-
lését, bemutatni a hagyományos pusztai életformát. Hasonló céllal létesítették 1974-ben a Kiskunsági
Nemzeti Parkot. 1977-ben a Bükkben, 1984-ben Aggtelek környékén jelöltek ki nemzeti parkot. A
Fertô tavi Nemzeti Park 1991-ben, a Dráva menti 1996-ban alakult. Napjainkban tíz nemzeti park
található Magyarország területén.
� Az arborétum a mesterségesen ültetett fák közössége. Fáit az ország és a világ több részébôl gyûj-
tik össze. Hazánkban több szép arborétumot ismerünk, például Szarvason, Zircen, Szigligeten,
Kámban, Sárváron, Vácrátóton és más helyeken.
� Bátorligeten (Nyírség) a jégkorszakból ittmaradt ritka növények élnek. E régi, hûvös talajú nedves
lápon ma is jó életfeltételeket talál a zergeboglár, a tôzegeper és a mocsári angyalgyökér. A Baláta-ôsláp
(Belsô-Somogy) jégkorszaki rovarfogó növényeirôl híres. Ugyancsak a jégkorszak óta él hazánkban a
keményfájú tiszafa. Európa legnagyobb tiszafaerdeje a Bakonyban található.
� Talajerózió. 1961. június 10. A szekszárdiak ma is emlékeznek erre a napra. A felhôszakadás le-
hordta és a város utcaköveire terítette a környezô dombok termékeny talaját. Mintegy 25000 m3 isza-
pot kellett eltakarítani az utcákról! Számítások szerint hazánk lejtôs vidékeirôl évente 0,5–1 cm vastag
termôréteget pusztít el a csapadékvíz.

Magyarország népessége

Mit tudsz a magyar nép eredetérôl?

Magyarország 10 035 000 lakosának 98%-a magyar anyanyelvû. Határainkon 
túl körülbelül 4 millió magyar él. A legtöbben a székelyek vannak, Erdélyben.
A nemzetiségek számaránya nálunk alacsony, ezért hazánk csaknem egynyelvû
nemzeti állam. A magyar finnugor eredetû nép. Több mint ezer éve él a Kárpát-
medencében. Nemze-
tiségeink közül a német
nemzetiségûek aránya
a legnagyobb. A né-
metek a nyugati határvi-
déken, a Dunántúli-kö-
zéphegységben, a fôvá-
ros környékén, valamint
a Mecsek vidékén tele-
pültek le nagyobb szám-
ban. A szerb, horvát,
szlovén népesség a déli
és délnyugati, a romá-
nok a délkeleti határ
mentén, a szlovákok fô-
ként Békés megyében
élnek. 

Sajátos kisebbség
Magyarországon a roma

104.
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103. A magyar népesség Magyarország határain kívül, 
a Kárpát-medencében (Kocsis Károly térképe alapján)

520 000 A hivatalos népszámlálási adatok alapján (2001)
700 000 A Magyarok Világszövetsége szerint

AUSZTRIA
(Burgenland)

6600 fô
33 000 fô

SZLOVÁKIA (Felvidék)
520 000 fô 700 000 fô

UKRAJNA
(Kárpátalja)
152 600 fô
200 000 fô

ROMÁNIA
(Erdély)

1 142 000 fô
2 000 000 fô

SZERBIA 
(Vajdaság)
290 000 fô
400 000 fô

HORVÁTORSZÁG
15 000 fô 25 000 fô

SZLOVÉNIA
6600 fô

15 000 fô

MAGYARORSZÁG
10 millió
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népesség. Az eltérô
becslések számukat 450
ezer és 800 ezer kö-
zé teszik. Legnagyobb
arányban Borsod-Aba-
új-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Nóg-
rád megyében élnek,
létszámuk gyorsan nö-
vekszik a fôvárosban.

Alkotmányunk a
nemzetiségek részére
osztatlan szabadságot,
teljes egyenjogúságot
biztosít.

82

104. A magyarországi nemzetiségek településterületei

németek,
osztrákok

horvátok

szlovákok
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A lakosság az ország területén egyenlôtlenül oszlik el

Hasonlítsd össze a ábrán Magyarország népességének korösszetételét 1870-
ben és 2000-ben! Hogyan változott a fiatalok és az idôsebbek aránya? Hogyan
alakult a magyar népesség 1950-tôl napjainkig? Tanulmányozd az atlaszban
hazánk népsûrûségi térképét! 

106.

107.

105. Kalocsai (magyar) 
és horvát (sokác) 
népviseletek
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Magyarország la-
kossága 1981 óta – a
csökkenô születések és 
a növekvô halálozások 
miatt –, ha lassan is, de
fokozatosan csökken, a
népesség elöregszik.

Hazánk népsûrû-
sége 108 fô/km2. Ezzel
az európai országok kö-
zépmezônyéhez tarto-
zunk. A különbözô tá-
jak népsûrûsége eltérô.
A lakosság egyenlôtlen
területi eloszlásának ter-
mészeti és gazdasági
okai vannak. Nagyobb 
a népsûrûség az ipar-
vidékeken és a fejlett
mezôgazdasági területe-
ken. Legnagyobb a fô-
városban és környékén,
ahol az ország népes-
ségének egynegyede 
él. Nagy a népsûrûség
a nyugati országhatárig
húzódó Duna menti 
ipari vidéken. Ritkáb-
ban lakottak a Dunántúl
déli tájai, a homokos
Kiskunság, a Tiszántúl
szikesei és a hegyvidé-
kek. A népsûrûség idô-
ben is változott. A II. vi-
lágháborút követô évti-
zedekben az iparosodó
körzetek népessége nö-
vekedett, mert az új üzemekben mind több munkaerôre volt szükség. Egyes falvak-
ban viszont csökkent a lakosság száma, mert sokan beköltöztek az ipari központokba.
Ez a folyamat az utóbbi évtizedekben lelassult, majd megállt. Napjainkban ellenkezô
irányú folyamat zajlik. Sokan költöznek ki a városokból a környezô településekre.

Mi a termelés?
Szükségleteink kielégítésére gazdasági javakat állítunk elô. A társadalomnak ez a tu-
datos, szervezett tevékenysége a termelés. Kell hozzá energia és nyersanyag,
szükségesek különféle munkaeszközök, mindezek biztosítására tôke (pénz), és nél-
külözhetetlen maga a termelô ember, termelési tapasztalataival.

83

éves

85–90
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
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45–49
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107. Magyarország népességének életkor szerinti összetételét
ábrázolja  a „korfa”

1950         1960          1970          1980          1990          2000   2010 

millió fô

11

10,5

10

9,5

9

106. Elemezd Magyarország népességének alakulását
1950–2008 között!

férfi nô

fô fô

év
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A természeti földrajzi környezet hatása a termelésre

Az 1970-es évekig a világgazdaságban a természeti erôforrások voltak a meghatá-
rozóak. Napjainkban a tôke- és a technológiaigényes termékek elôállítása vezet. 
A XXI. században az ipartelepítés szempontja a munkaerô szakképzettsége és
olcsósága.

Ásványkincsekkel való ellátottságunk gyenge-közepes. Legjobb az ellátottságunk az építô-
anyag-ipar számára szükséges mészkôbôl, agyagból, homokból és kavicsból. Ezzel szemben energia-
szükségletünknek csak egy részét tudjuk hazai forrásokból biztosítani. A vegyipar számára fontos
kôolajból, földgázból, foszfátból, kálisóból, kôsóból teljesen vagy túlnyomórészt behozatalra szorulunk.

Természeti adottságaink közül kiemelkedô a mezôgazdasági mûvelésre alkalmas terület nagy
részaránya. Talajaink kisebb része kiváló, többsége közepes termékenységû, egyharmada gyenge mi-
nôségû. Éghajlatunk valamennyi mérsékelt övi élelmiszernövény termesztését lehetôvé teszi. Egyesek
kiváló minôségben is termelhetôk nálunk (a gabonafélék, a paradicsom, a paprika, a szôlô és a gyü-
mölcsök). Számolni kell azonban éghajlatunk szeszélyességével, ami gyakran bizonytalanná teszi a ter-
méseredményeket. A gazdaság és a lakosság rohamosan növekvô vízigénye és vizeink minôségrom-
lása a rendelkezésre álló vízkészletek takarékos felhasználására és minôségük védelmére irányítja a fi-
gyelmet.

A termelés természeti adottságai területenként változnak. Az egyik helyen a mezôgazdaság-
nak, másikon a bányászatnak vagy az iparnak vannak jobb feltételei.

A gazdaság szerkezeti átalakítása és fejlettsége
Gazdaságunk – a többi kelet-közép-európai országokhoz hasonlóan – a XX. század elsô felében las-
san fejlôdött. A könnyû- és az élelmiszeripar és a mezôgazdaság is közepes fejlettségû volt. A nagybir-
tokokat külterjes gabonatermelés és állattartás jellemezte. A termelésben a mezôgazdaság játszotta a
döntô szerepet. Gazdasági életünkre súlyos csapást mért a II. világháború. Ipari termelésünk az addi-
ginak is felére csökkent. Gyárak százai, vasutak, hidak mentek tönkre, városok váltak romhalmazzá.
Állatállományunk nagy része elpusztult, a szántóföldek parlagon maradtak, a lakosság éhezett.

A II. világháború után végbement nagy társadalmi, politikai és gazdasági átalakulás során a ter-
melôeszközök állami tulajdonba kerültek. A gazdaságfejlesztés legelsô célja az elpusztult ország újjá-
építése volt. Ezt követôen politikai életünkben, de gazdaságunkban is fokozatosan teret hódított a
szovjet minta másolása. Az erôltetett iparosítással párhuzamosan megkezdôdött a termelôszövetkeze-
tek és állami gazdaságok szervezése, a magántulajdon visszaszorítása. Az ipari termelés nagyobb 
arányú növekedésével hazánk gazdasági jellege átalakult, a gazdaság szerkezetében az ipar került 
vezetô helyre.

Az 1990-es politikai változások megteremtették a piacgazdaságra történô áttérés politikai felté-
teleit. A feltételek között legfontosabb az állami tulajdon fokozatos megszüntetésével a magántulajdon
megteremtése. A mezôgazdaságban a termôföld egy részéhez kárpótlással jutottak a korábbi tulajdo-
nosok, az ipari és kereskedelmi vállalatok pedig hazai és külföldi vállalkozók tulajdonába kerültek.
2000-ig a piacgazdaságra áttérô országok közül hazánkban volt a legnagyobb az egy fôre esô külföldi
tôkeállomány.

A szerkezeti átalakulás, a piacgazdaságra való áttérés hosszú ideig tartó folyamat, amit kedve-
zôtlen mellékhatások kísértek (pl. magas munkanélküliség-arány, csökkenô életszínvonal, pénzromlás).

A világgazdasághoz való mind szorosabb kapcsolódásunk és csatlakozásunk az Európai Unióhoz,
mint a világ harmadik gazdasági térségéhez, hosszabb távon gazdaságunk fejlôdéséhez és élet-
színvonalunk emelkedéséhez vezet.

A gazdaságot a piac törvényszerûségei irányítják. Hazánk gazdasága piacgaz-
dasággá alakult át. A gazdaságot a magántulajdonban levô vállalkozások mûköd-
tetik. A vállalkozások célja a minél nagyobb nyereség (profit) megszerzése. A gaz-
daság mûködését a piac (a kereslet és a kínálat) szabályozza. A gazdaságban éles
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verseny van a vásárlók megszerzéséért.
Az olcsóbb, jobb minôségû árut elôállító
vállalkozás szerzi meg a piacot.

Az országok gazdasági fejlettségé-
nek összehasonlítására leggyakrabban 
a GDP (Gross Domestic Product) – azaz
a „bruttó hazai termék” – egy lakosra
számított értékét használják. A GDP az
ország termelésének és a szolgáltatások
értékének egy évre számított teljes
összege. (Dollárban vagy euróban kife-
jezett nagysága alkalmas nemzetközi
összehasonlításokra.)

A magyar gazdaság a közepesen fejlett országok szintjén áll.
A magyar gazdaságban gyorsan növekszik a szolgáltatások aránya. (A szolgálta-

tásokhoz tartozik a kereskedelem, a vendéglátás, a közlekedés, a posta, a távközlés,
az idegenforgalom, az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás, a pénzügyi és
üzleti szolgáltatás.) A magyar GDP 65%-a a szolgáltatásokból származik. 

A gazdaság fejlôdésével párhuzamosan hazánk lakosságának foglalkozási szer-
kezete is átalakult. A munkavállalók túlnyomó többsége a szolgáltatások területén
dolgozik. Egyre több külföldi óriásvállalat is hazánkba helyezi át könyvelési és
pénzügyi tevékenységét. A versenyképesség javulásához a külföldi és hazai befekte-
tések további ösztönzése szükséges.

Kérdések, feladatok

Mennyi hazánk lakosságának a száma és népsûrûsége? Milyen nyelvû nemzetiségek
élnek Magyarországon? Miért egyenlôtlen a lakosság területi eloszlása?
Mi a termelés? Mi a természeti és társadalmi tényezôk szerepe a termelésben?
Melyek a piacgazdaság fôbb jellemzôi? Hogyan alakult át a magyar gazdaság?
Mivel mérjük egy ország gazdasági fejlettségét?

Jól jegyezd meg!

A termelés célja az emberek létfenntartásához szükséges javak elôállítása. Két fô
tényezôje a természeti földrajzi környezet és a társadalom. Gazdaságunk a köze-
pesen fejlett országok szintjén áll. Kiépült a piacgazdaság.
Napjainkban az ipartelepítés fô szempontja a munkaerô szakképzettsége és ol-
csósága. 
Az országok gazdasági fejlettségének összehasonlítására a bruttó hazai termék, a
GDP szolgál. A gazdaságban gyorsan nô a szolgáltatások aránya. A munkavállalók
többsége a szolgáltatások területén dolgozik.

108.
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Tudod-e?
� A Világbank kimutatása szerint a világ leggazdagabb országa Luxemburg, az egy fôre jutó 44460
eurós jövedelemmel. Magyarország a közepes jövedelmû államok kategóriájának felsô csoportjába tar-
tozik az egy fôre számított 11920 euróval (Csehország: 13970 euró, Lengyelország: 9090 euró, Szlo-
vákia: 11620 euró).
� Az egy fôre számított GDP-t tekintve Luxemburgot Norvégia (31860 euró) és Svájc (28160 euró)
követi a ranglista élén. Az Egyesült Államok (33010 euró), Kanada (28050 euró), Írország (28070 euró)
és Észtország (28020 euró) az élboly tagja. A legszegényebb országok: Malavi (évi 140 dolláros jöve-
delemmel), Etiópia (130) és Mozambik (80).
� Magyarországon az átlagos várható élettartam a Világbank kimutatása szerint 72 év; Csehországban
76, Lengyelországban és Szlovákiában ugyanakkor egyaránt 74 év (2006). A négy állam közül egyedül
Magyarország lakossága csökkent 1985 és 2004 között, évi 0,4 százalékkal.

Magyar néprajzi csoportok
� A történelmi sors, az eltérô földrajzi viszonyok hatására a magyarság körében különbözô néprajzi
csoportok alakultak ki. Ilyenek például az ôrségi, a somogyi, az ormánsági, a sárközi, a kun, a jász, 
a palóc és a hajdúk csoportja. A II. világháború idején települtek át a Dunántúlra a moldvai csángók.

A néprajzi csoportok nyelvjá-
rása különbözô. Megkülön-
böztetünk nyugati, dunántúli,
palóc, északkeleti és alföldi
nyelvjárásokat. Valamennyi
néprajzi csoport sajátos népi
kultúrát fejlesztett ki. Külön-
bözô a népköltészetük, az
építkezésük és a színpompás
viseletük. Kézimunkáik is régi
hagyományokat ôriznek. Él
még a mezôkövesdi (matyó),
a sárközi, a kalocsai, a horto-
bágyi és a buzsáki népmûvé-
szet. Balladáikat, énekeiket,
táncaikat különbözô népi
együttesek színvonalas elô-
adásokban nemcsak itthon,
de külföldön is bemutatják.
A gazdag mintázatú népi var-
rottasok, az ôsrégi rigmusok és
dallamok, nemkülönben a né-
pi fazekas- és faragómûvészet
megbecsülendô nemzeti érté-
kek. Hasonló hagyományokat
ôriznek nemzetiségeink is.

Gyûjts lakóhelyed kör-
nyékén népdalokat, népszo-
kásokat és népmûvészeti tár-
gyakat!
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109. Buzsáki (Somogy
megye) népviselet
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