Bevezetés
A földrajz az egyik legkülönlegesebb tantárgy. Már
önmagában az is szokatlan, hogy egyszerre foglalkozik
természeti és társadalmi jelenségekkel is, ráadásul ezek
igen nagy része összefügg egymással. Shakespeare szavait kissé átírva azt is mondhatnánk, hogy „földrajz az
egész világ…”. És nem járunk messze a valóságtól. Az
életünket meghatározó földi folyamatokat, az életterünket jelentő földfelszín formálódását, változásait és
az ehhez kapcsolódó légköri és vízrajzi adottságokat is
a földrajz ismerteti és elemzi.
A földrajz különleges sorsú tantárgy, hiszen a legtöbbek szemében akkor válik igazán értékessé és érdekessé, amikor már nem kell kötelezően tanulni. Vagyis
csak utólag döbbennek sokan rá, hogy a földrajz a körülöttünk zajló világ, a földrajzi és társadalmi környezet átfogó magyarázata. Akik nyitott szemmel szeretnének járni a világban, hamar rájönnek erre. Akik
a Földet és lakosságát érintő kérdéseket tesznek fel és
válaszokat is keresnek, nem nélkülözhetik a földrajzi
alapokat. De általánosságban is: mindennapi életünk,
környezetünk és a világból jövő hírek megértéséhez is
létfontosságúak a földrajzi ismeretek.
Könyvünk a távoli világűrből indulva érkezik meg
bolygónkra, és mutatja be Földünk természetföldrajzi
jellemzőit. Megismertet az egyes gömbhéjak jellemző
tulajdonságaival, folyamataival. Felhívja a ﬁgyelmet az
egyes gömbhéjakat veszélyeztető környezeti problémákra. A földrajzi övezetesség megismertetésekor
pedig képzeletbeli utazásra viszi el az olvasókat. A természetföldrajzi témák után bemutatja a földi életteret
mindinkább kitöltő világnépesség jellemzőit, kulturá-
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A Tapolcai-medence bazaltkúpjai az egykori
térszín magasságáról tanúskodnak

lis sokszínűségét. A szűkebben vett természetföldrajz
ismeretanyagán túl csillagászati, földtani, éghajlattani
ismereteket is közvetít.
A leckék problémafelvető kérdéssel indulnak, majd
egy rövid témafelvetés után logikusan felépített, képekkel, ábrákkal szemléltetett leírások, magyarázatok
segítségével dolgozza fel az aktuális témát. A könyvben szereplő, szorosan a témákhoz kapcsolódó, tanulást és gondolkodást segítő sok kép és ábra mellé
általában kérdés is társul! Mind a tananyag-magyarázatokban, mind a kérdések esetében nagy hangsúlyt
kap, hogy a földrajz tanulása során érintett témák és
megszerzett ismeretek a mindennapi élet, szűkebb és
tágabb környezetünk természeti és környezeti folyamataink megismerését és megértését segítik. A leckék
végén Gondolkozz és válaszolj! címmel összefoglaló,
elemző gondolkodásra sarkalló kérdések következnek.
A témakör ismereteinek elsajátítását, a kérdések megválaszolását és számos igen érdekes kiegészítő anyagot tartogatva sok témakörhöz internetes honlaplista
is társul.
A legfontosabb kifejezéseket, megállapításokat kiemelve jelző törzsszövegen túl olvasmányok segítik
még alaposabban megismerni az egyes földrajzi jelenségeket. Az egyes nagy témaköröket rövid, gondolatébresztő, képes kérdések foglalják össze.
Tudj meg minél többet bolygónk életéről, a megismerés kalandja vár! Soha ne felejtsd el, hogy Földünk
csak egy van, a földi környezet megóvásáért mindanynyian felelősek vagyunk!
A szerzők
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Felettünk a csillagos ég
1. ábra: A bolygók
mozgástörvényei
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A Tejútrendszer ad otthont Naprendszerünknek

H a Föld helye a hatalmas
Hol
univerzumban?
u
Az alapvető emberi kérdések egyike, hogy milyen kapcsolatban
áll a Föld a környező világűrrel, mi vesz körül minket, mikor
keletkezett és hol helyezkedik el bolygónk az univerzumban.
Az ókori tudósok, többek között Ptolemaiosz (i. sz. 90–161) munkássága által meghatározott világkép a mozdulatlan Földet helyezte
a világegyetem középpontjába – földközpontú vagy geocentrikus
világkép. Ez a felfogás egészen a középkor végéig érvényes volt! Elsőként a lengyel pap-tudós, Nikolausz Kopernikusz (1473–1543)
ismerte fel, hogy a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering.
Ezzel megszületett a napközpontú vagy heliocentrikus világkép.
A kopernikuszi elgondolást később Galileo Galilei (1564–1642)
fejlesztette tovább, és Johannes Kepler (1571–1630) dolgozta ki
a bolygók mozgásának máig ér vényes tör vényeit. Isaac Newton
(1643–1727) angol tudós jött rá a tömegvonzás (gravitáció) törvényére.
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1. Minden bolygó olyan ellipszis alakú pályán kering,
amelynek egyik gyújtópontjában (fókuszában) a Nap
helyezkedik el.
2. A Napot a bolygóval összekötő egyenes szakasz
(vezérsugár) ugyanannyi idő alatt egyenlő nagyságú
területet súrol. (Tehát a bolygók napközelben gyorsabban, naptávolban lassabban haladnak átlagos
sebességükhöz képest.)
3. A bolygók keringési idejét a Naptól való távolságuk
szabja meg.

A 19. század csillagászati kutatásai arra is fényt derítettek, hogy a Nap nem a világegyetem, hanem csupán a Naprendszer központja, a Naprendszer pedig
a mintegy 100 milliárd csillagból álló Tejútrendszer
(Galaxis) része. A Tejútrendszeren kívül több mint
egymilliárd hasonló csillagrendszer – extragalaxis –
alkotja a metagalaxis tartományát, amely még mindig csak töredéke az egész univerzumnak! Mindehhez
kiváló távcsövekre is szükség volt, de nagy lökést adott
a csillagászat fejlődésének a színképelemzés alkalmazása is, melynek segítségével fel lehetett deríteni a
csillagok anyagi összetételét. A 20. század elején olyan
új módszerek birtokába jutottunk, amelyekkel a nagyon messzi csillagok távolságának mérése is lehetővé
vált. E csillagok vizsgálatában mérföldkövet jelentett
a Hubble-űrtávcső Föld körüli pályára állítása. Ma
az űrszondák, űrhajók és űrrepülőgépek folyamatosan szállítják az adatokat a világűr távoli részeiről,
tovább gazdagítva ismereteinket a világmindenségről.
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Felettünk a csillagos ég

Keletkezéselméletek

A Tejútrendszer

Az univerzum, illetve a Naprendszer keletkezésével a
kozmogónia tudománya foglalkozik (görög koszmosz =
világ, goneia = létrehozás). A világ keletkezése mindig
is foglalkoztatta az embereket. Az első tudományos
igényű keletkezéselméletek a 18. század második felétől láttak napvilágot. Hosszú időn keresztül uralkodó
elképzelés volt a Kant–Laplace-féle nebuláris elmélet. Megszületése a német ﬁlozófus, Immanuel Kant
(1724–1804) nevéhez fűződik. Az ő elképzelését fejlesztette tovább a francia természettudós, Pierre Simon Laplace (1749–1827). Az elmélet szerint a Naprendszer forró gázködből (nebula) sűrűsödött össze
(ősnap). Ebből a forró és fokozatos összehúzódása
miatt gyorsuló forgású gáz- és porfelhőből szakadtak
ki, majd sűrűsödtek össze a bolygók.
Az 1940-es évek elején Hannes Alfven (1908–
1995) svéd ﬁzikus és csillagász vélte először úgy, hogy
a Naprendszer keletkezését az elektromos és mágneses
hatások is befolyásolhatták. Elgondolását Fred Hoyle
(1915–2001) angol csillagász fejlesztette tovább az
1960-as években. A tudós szerint a Naprendszer egy
forgó csillagközi gáz- és porfelhőből alakult ki, amelyet a saját gravitációs tere húzott össze. A korábbi
elméletekből megtartotta az Alfven által módosított
Laplace–Roche-féle elméletet. Arra is sikerült magyarázatot adnia, hogyan alakultak ki a bolygótípusok.
Bár még sok kérdésre keressük a választ, jelenlegi tudásunk szerint a Hoyle-elmélet magyarázza legjobban a Naprendszer sajátosságainak kialakulását.
Az univerzum keletkezésének legelfogadottabb elmélete az ún. Nagy Bumm (Big Bang), amely egy
rendkívül sűrű kozmikus anyagtömeg szétrobbanása
volt. Ennek következtében a tér minden irányába hatalmas mennyiségű anyag- és energiaáramlás indult
meg. Az elemi részecskékből néhány milliárd év alatt
alakultak ki azok az anyagsűrűsödések, amelyekből
később hosszú fejlődés során galaxisok keletkeztek.
Az univerzum életkorát ma mintegy 14-15 milliárd
évre becsüljük.

A szabad szemmel látható összes csillag egy óriási
rendszerbe tartozik, amelyet Galaxisnak, magyarul
Tejútrendszernek nevezünk. A Tejút égbolton derengő sávja csillagmilliárdok összeolvadó képéből áll.
A Tejútrendszer felülnézeti képe csigavonalszerű karokra, oldalnézeti képe két, egymással szembefordított mélytányérra emlékeztet. Jókora tányérokat
kell elképzelnünk, hiszen a Tejútrendszer átmérője
100 000 fényév (fényév = az a távolság, amelyet a légüres térben 300 000 km/s sebességgel haladó fény egy
év alatt megtesz, vagyis kb. tízbillió [1013] km). A tányérok közrefogta tér közepén helyezkedik el a Tejútrendszer 100 millió naptömegnyi magja.
A Tejútrendszer mintegy 200 milliárd csillagból,
saját fényű gázgömbökből áll. Ezek egyike a Nap,
amely nem a világegyetem, hanem csak a Naprendszer
központja. A Nap 30 000 fényév távolságra helyezkedik el a Tejútrendszer középpontjától.

!

Nézz utána aaz interneten egyéb keletkezési elméleteknek!

mag

Nap

kar

30 000 fényév

Helyünk a világegyetemben

2. ábra: Így játszódhatott le a Nagy Bumm

3. ábra: A Tejútrendszer felépítése

7

17133.1f.0409.indd 7

4/10/13 9:46:56 AM

A ccsillagászat története

Helyünk a világegyetemben

A csillagok éélete
Miután a 20. századi csillagászok felfedezték és megértették
a csillagokban zajló energiatermelő folyamatokat, világossá
vált, hogy a csillagok is – csakúgy, mint bármely élőlény – születnek, fejlődnek és elpusztulnak. Az, hogy a csillag életpályája milyen, a tömegétől függ: a kis tömegű csillagok hosszabb
életűek, a nagyobbak viszont látványosabban pusztulnak el.
Amikor a csillag „üzemanyaga”, a hidrogén fogyni kezd,
az égitest vörös óriássá alakul. Ilyenkor a magja összeomlik,
a légköre viszont hatalmasra duzzad, miközben a hőmérséklete is csökken. Végül a csillag felrobban, és törpecsillaggá
(fehér törpe) zsugorodik. Megszűnik az energiatermelése,
egyre halványabb lesz. A Napnál jóval nagyobb tömegű csillagok a vörös óriás állapot elérése után hatalmas szupernóvarobbanásban fejezik be életüket. A robbanás maradványából
nagy neutronsűrűségű, ún. neutroncsillag keletkezik. Ugyancsak az óriáscsillagok pusztulásának tanúi a hatalmas tömegvonzással rendelkező fekete lyukak. A csillagok felrobbanásakor felszabadult anyagok pedig újabb születő csillagok
anyagául szolgálhatnak.

Amiről a csillagos ég mesél
Az éjszakai égbolt csillagai között nem könnyű eligazodni.
Éppen ezért az emberek már nagyon régóta mitológiai lények, állatok vagy tárgyak képével ruházták fel az egymáshoz közel látszó fényesebb csillagok csoportjait. Így születtek meg a csillagképek. Minden népnek, kultúrának megvoltak
a saját csillagképei. Az európai kultúrában a görög mitológián alapuló csillagképrendszer terjedt el, majd később a
nemzetközi csillagászatban is ezt fogadták el.
Ma úgy tartjuk, hogy az első csillagkatalógust Si Cseng
kínai csillagász készítette el az i. e. 4. században, mintegy 800
csillag leírásával. Nagyon hosszú időn keresztül volt használatos a görög Ptolemaiosz által készített csillagkatalógus,
amelyet legismertebb műve, a Syntaxis (Almageszt) tartalmazott. A tudós az Alexandriából szabad szemmel látható
1022 csillag adatait írta le. Az utolsó, csak szabad szemmel
látható csillagokat tartalmazó leírást a dán Tycho Brahe készítette el. 25 éven keresztül végezte megﬁgyeléseit, és 777
csillag minden addiginál pontosabb adatait adta meg.
A távcső elterjedése, a nagy földrajzi felfedezések kora
új lendületet adott a csillagok feltérképezésének. A 17. század a csillagtérképezés aranykora volt. A hajózások során
a déli félteke égboltján felfedezett csillagok által kirajzolt

ALAPFOGALMAK
földközpontú világkép, napközpontú világkép,
Tejútrendszer

SEGÍT AZ INTERNET!

csillagképeket főként csillagászati és hajózási műszerekről
nevezték el (pl. távcső). Mind jobban kitöltötték új csillagképekkel az északi égboltot is, ezek közül több a legújabb
tudományos-technikai találmányokat rajzolta az égre (pl.
légszivattyú).
A csillagtérképek készítőinek gazdag fantáziáját és művészi érzékét tükrözik a 19. század elejéig készült égi rajzok.
A változást a fényképezés elterjedése jelentette. Az égbolt
képét ugyanis fotólemezekre rögzítették, amelyek pontosan
visszaadták a csillagok helyzetét. A Nemzetközi Csillagászati Unió 1922-ben egységesítette a csillagképek leírását és
latin elnevezésüket. 1928-ban pedig a csillagképek pontos
határvonalat és meghatározott kiterjedést kaptak.
Az egyre jobb teljesítményű távcsövek megjelenésével
egyre több – és halványabb – csillag vált láthatóvá és katalogizálhatóvá. Az 1997-ben kiadott, a Hipparcos-műhold több
millió mérése alapján készült katalógus már 118 000 csillag
adatait tartalmazza. A távolságadatokból számítógépen kirajzolható a csillagokból vagy távoli galaxisokból álló tér
háromdimenziós térképe is. Megrajzolhatjuk azt is, hogyan
néz ki az égbolt a Marsról nézve.
Hol vannak már ehhez képest a kézzel rajzolt, mitológiai
alakokkal ékesített égtérképek? Csak képzeletünk festi az
égboltra ezeket! Az ember azonban továbbra is kíváncsian fürkészi az égboltot, és sokszor a csillagokból szeretné
kiolvasni a jövőt. Ezen alapul a csillagjóslás (asztrológia).
Az asztrológia az ókor óta az égitestek állásának az ember születésére és így az egész életére gyakorolt hatásával
foglalkozik. Követői szerint az így megrajzolt horoszkóp
képes leírni és megjósolni az ember sorsát. Az asztrológiát sokan összetévesztik az asztronómiával. Azonban
amíg az asztrológia az ember kíváncsiságát és kulturális
hagyományokat használ fel, és áltudományos következetéseket fogalmaz meg, addig az asztronómia szigorúan a
tudományos kutatásokra alapozva keres magyarázatot az
égbolt jelenségeire.
A Nagy Medve (Ursa Major) csillagkép két ábrázolása –
csillagkép hét legfényesebb csillaga alkotja a hazánkból is
megﬁgyelhető legismertebb csillagképet, a Göncölszekeret. Ez
a csillagkép egész évben látható az égbolton (ún. cirkumpoláris, vagyis a Föld egy adott pontjáról nézve mindig a
horizont felett van). Ha téli estén ﬁgyeljük meg azt, hogy
a kerekén, tavasszal pedig, hogy a rúdján „áll”. Nyáron magasan a fejünk felett látható.

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1. Mely események, felfedezések voltak a csillagászat
mérföldkövei?
2. Vajon miért lapos és spirális szerkezetű a Tejútrendszer?

1. Gyűjts információkat a csillagok életének jellemző
szakaszairól, eseményeiről az internet segítségével!
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A Naprendszer és bolygói

A Nap felépítése

Csillagunk a Nap. Vonzása fogja össze a Naprendszert

Mit tudunk a Naprendszer égitesteiről?
M

A Naprendszer a Tejútrendszernek azt a tartományát jelenti, amelyen belül a Nap gravitációs hatása ér vényesül.
E gömb alakú tér sugara kb. 2 fényév.

A Nap
A Naprendszer középpontjában elhelyezkedő Nap gáz-halmazállapotú csillag. A 110 földátmérőjű (1,4 millió km)
Nap kémiai összetétele szerint 80% hidrogénből és 20% hé-

!

Ismételd át, amit kémiaórán a hidrogénről és héliumról
tanultál!

A Nap átmérőjének kb. 15%-át a mag teszi ki, ahol az
égitest energiatermelése zajlik. Az energia a röntgensugárzási zónában sugárzással, majd az áramlási zónában hőáramlással jut a fotoszféráig.
A fotoszféra a Nap kb. 400 km vastagságú felszíne,
egyben légkörének legalsó tartománya. Innen indul ki
a fénysugárzás döntő része. Sajátos jelenségei a környezetükhöz képest kb. 1000 K-nel „hűvösebb”, csoportosan kialakuló napfoltok.
A már jóval ritkább anyagi felépítésű kromoszféra
feltűnő jelenségei az izzó gázfelhőkké, gázhidakká tornyosuló protuberanciák. A napkitörések – ﬂerek – a
kromoszféra hirtelen kifényesedései a napfoltok felett.
A kitörések során jelentősen megnő a Napból kiinduló elektromágneses és részecskesugárzás. A nagyobb
kitörések megnehezíthetik a földi távközlést, megzavarhatják az informatikai rendszerek és a műholdak
működését is. De a részecskesugárzásnak köszönhető
az általában a sarkkörökön túl megﬁgyelhető csodálatos jelenség, a sarki fény is.
A korona a Nap légkörének ritka, de kiterjedt külső része, hőmérséklete meghaladhatja a félmillió K-t.
A kromoszféra és a napkorona csak teljes napfogyatkozáskor ﬁgyelhető meg. A jelenség kialakulásáról
később tanulsz majd.
A Nap sugárzása elektromágneses és részecskesugárzásból tevődik össze. Az elektromágneses sugárzás
nagyobb részét a látható fény és az infravörös sugarak
adják, kisebb részét az ultraibolya és a röntgensugarak
képviselik. A részecskesugárzást nevezzük napszélnek. A szabad szemmel is jól látható elektromágneses
sugárzás, a napfény révén kapjuk a legtöbb meleget.
A számunkra láthatatlan, de minden élőlény számára
igen veszélyes ultraibolya sugaraktól a Föld légkörének
magaslégköri ózonrétege véd meg.
A Nap forog a saját tengelye körül, miközben ellipszis alakú pályán a Tejútrendszer tömegközéppontja
körül kering.

Helyünk a világegyetemben

liumból áll. A Nap energiatermelését a hidrogén héliummá való, atommag-reakcióban lejátszódó átalakulása biztosítja. E folyamat még kb. 10 milliárd évig
fedezi az energiatermelést. A Nap felszínén 6100 K
hőmérséklet uralkodik. (A Kelvin-fokban [K] történő
hőmérséklet-beosztás az eddig elért legkisebb hőmérsékletet, az abszolút nullapontot [–273 °C] tekinti kiindulási pontnak. A 0 °C tehát 273 K-nek felel
meg.)
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napfoltok

fotoszféra

Helyünk a világegyetemben

A Nap

!

Nézz utána
utána, milyen
meg
jelenség ﬁgyelhető
gye
alsó részén!
a fotó bal als
rádióinfravörös
látható fényultraibolya
röntgen-

mag

mag
részecskesugárzás

4. ábra: A Nap szerkezete és sugárzása

!

áramlási
zóna

röntgensugárzási
zóna

Csoportosítsd a Nap sugárzásának öösszetevőit!

A Nap földi hatásai

A Naprendszer nagybolygói

A napsugárzás alapvető jelentőségű a földi élet szempontjából. Ez melegíti fel bolygónk légkörét, és teszi
azt az emberiség számára élhető hellyé.
A növények a Nap sugárzó energiáját hasznosítva
építik fel testük szerves vegyületeit. Ez a folyamat a
fotoszintézis, amely során nemcsak nagy energiatartalmú szénhidrátok keletkeznek, hanem oxigén is felszabadul.
A növényeket elfogyasztó emberek és állatok az
életfolyamataik során közvetve ugyancsak a Nap energiáját hasznosítják. A napsugárzás elengedhetetlen az
emberi szervezet számára létfontosságú D-vitamin
előállításához is. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a
tartósan erős napsugárzás (pl. nem körültekintő napozás során) károsíthatja is a szervezetet!
Az emberiség szempontjából nélkülözhetetlen
szerves energiahordozók szintén a napsugarak energiáját zárták magukba. De a napsugarak jelenthetik a
mindinkább energiaszűkébe kerülő világ számára az
alternatív, megújulni képes energiaforrást is.

A Naprendszerhez nyolc nagy- és kb. 100 000 kisbolygó tartozik. A bolygók valamely csillag (esetünkben a
Nap) körül keringő égitestek, amelyeknek nincs saját
fényük, csak anyacsillaguk fényét verik vissza.
A Föld típusú vagy belső bolygókhoz (más néven
kőzetbolygó) a Naphoz viszonylag közel elhelyezkedő Merkúr, Vénusz, Föld és Mars tartozik. Hasonló
tömegűek, viszonylag nagy a sűrűségük (több mint
3 g/cm3), szilárd kőzetburokkal rendelkeznek.
A Jupiter típusú vagy külső bolygók (más néven
gázbolygó), a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz,
jóval nagyobbak a Föld típusú bolygóknál. Sűrűségük
igen kicsi (0,7–2,2 g/cm3). A külső bolygók további
jellemzője holdakban való gazdagságuk (összesen több
mint 60 darab).
Holdnak az egyes bolygók kísérőit nevezzük, amelyek a bolygók körül keringenek.

!

Nézz utána, honnan származik az egyes bolygók
neve!

10

17133.1f.0116.indd 10

1/31/13 8:20:43 AM

A Naprendszer és bolygói

Szaturnusz

Merkúr

Vénusz

Neptunusz

Uránusz

Jupiter

Föld

5. ábra: A nagybolygók elhelyezkedése a Naprendszerben
Melyik Föld típusú és melyik Jupiter típusú bolygó?
Hogyan csoportosíthatjuk még a bolygókat?

A csillagászok a Naprendszer vizsgálatakor a csillagászati egységet (CsE) használják távolságegységként. Az 1 CsE értéke 150 millió km, ami a közepes
Nap–Föld-távolsággal egyenlő. (E hatalmas méreteket
lehetetlen elképzelni. A szemléltetéshez különböző
hasonlatokat alkalmaznak. Ha például a Napot akkora
gömbként képzeljük el, mint egy futball-labda, akkor a
mindössze borsszemnyi Föld 30 méterre, a teniszlabda
méretű Jupiter 150 méterre, a csupán mustármagnyi
Plútó törpebolygó viszont 1,5 kilométerre keringene…)

tő. A kisbolygók felfedezésében magyar csillagászok is
jelentős szerepet játszottak, közülük is kiemelkedik
Kulin György és Sárneczky Krisztián.
Az üstökösök kőzetekből és jégből álló égitestek.
Jellegzetes csóvájuk a Nap közelében felolvadva elpárolgó részük felhője. A meteorok kő- vagy fémdarabok, amelyek a Föld légkörébe jutva felizzanak. Egy
részük a légkörben elég, Földre hulló darabjaikat meteoritoknak nevezzük. A porból és gázból álló bolygóközi anyag részben az üstökösök, meteorok törmelékéből, részben azonban a Napból származik.

kóma

csóva

Kis- és törpebolygók
A bolygókon kívül kis- és törpebolygók, üstökösök,
meteorok, valamint a bolygóközi anyag a Naprendszer
további alkotórészei.
A törpebolygó a Naprendszerben keringő égitestek egyik típusa, amely átmenetet jelent a nagybolygó
és a kisbolygó között. A Nap körül kering, és közel
gömb alakú. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-os
prágai kongresszusán határozták meg ezt a kategóriát.
Ebbe sorolták át a korábban nagybolygóként emlegetett Plútót is.
A kisbolygó (aszteroida) a törpebolygónál kisebb,
szabálytalan alakú, szilárd égitest. Naprendszerünkben
a kisbolygók többsége a Mars és a Jupiter pályája között, illetve az ún. Kuiper-övben (a Neptunusz pályáján túl) helyezkedik el. Számuk több százezerre tehe-

mag

6. ábra: Egy üstökös szerkezete
Egy részük időnként újra feltűnik fölöttünk. Vajon
miért?

Helyünk a világegyetemben

Mars
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A Naprendszer nagybolygóinak legfontosabb adatai
Tömeg
(Föld = 1)

Térfogat
(Föld = 1)

Sűrűség
(g/cm3)

Átlagos
keringési
seb. (km/s)

Keringési
idő
(Föld = 1) év

Merkúr

0,05

0,05

5,62

47,8

0,24

4 480

58

0

Vénusz

0,81

0,83

5,09

35,0

0,62

12 228

108

0

Föld

1,00

1,00

5,51

29,8

1,00

12 756

150

1

Mars

Közepes
naptávolság
(millió km)

Holdak
száma

0,10

0,15

3,97

24,1

1,88

6 770

228

2

317,81

1347,00

1,30

13,0

11,86

140 720

778

16

Szaturnusz

95,11

770,50

0,68

9,6

29,46

116 820

1432

18

Uránusz

14,51

50,60

1,58

6,8

84,02

51 800

2884

17

Neptunusz

17,21

42,80

2,22

5,4

164,79

49 500

4509

8

Jupiter

Helyünk a világegyetemben

Egyenlítői
átmérő
(km)

Nagybolygók névjegyei
Merkúr. A Naphoz legközelebbi nagybolygó felszínét a holdkráterekhez hasonló gyűrűs hegyek
borítják, amelyek valószínűleg meteoritbecsapódások sebhelyei. A Merkúrnak gyakorlatilag nincs
légköre.
Vénusz. Főként hajnalban, és alkonyat táján tűnik fel az égbolton. Erre utal népi elnevezése is: Esthajnalcsillag. Méretei igen
közel állnak a Földéhez. A több rétegből
felépülő légkörét főleg szén-dioxid alkotja,
benne nagy magasságban kénsavból álló vastag felhők úsznak.
A levegőburok nagy sűrűsége és magas szén-dioxid-tartalma
miatt rendkívül erős az üvegházhatás, ezért a bolygón a hőmérséklet elérheti a 470 °C-ot. A felső légrétegekben heves, 350
km/h sebességű szél tombol, de ez a felszín közelében néhány
km/h-ra csendesedik. A bolygó felszínén a nyomás a földi érték
90-szerese.
Mars. Felszíni formái sokban emlékeztetnek a Földön megismertekre: a bolygó
felszínét hajdani folyó- és gleccservölgyek
szelik át, hatalmas vulkánok ismerhetők fel
(köztük az egész Naprendszer legmagasabb

ALAPFOGALMAK
Nap, Naprendszer, csillag, atommag-reakció, bolygó,
Föld típusú bolygó, kőzetbolygó, Jupiter típusú
bolygó, gázbolygó, csillagászati egység,
kis- és törpebolygók, üstökös, meteor, meteorit,
bolygóközi anyag

SEGÍT AZ INTERNET!

hegye, a 27 km magas Mons Olympus). Pólusain jégsapkák
ülnek. A vékony és ritka légkör miatt alig érvényesül az üvegházhatás: mindössze 5 °C-kal emeli meg a bolygó felszínének
hőmérsékletét (ez a Föld esetében 35 °C). Sokkal nagyobb a
hőmérséklet ingadozása is. A pólusoknál – a Földhöz hasonlóan – állandó jégsapkák vannak, melyek fagyott szén-dioxidból (szárazjég), valamint kisebbrészt vízjégből állnak. Az adott
félteke nyarán a szárazjég szublimál, de a vízjég megmarad.
Jupiter. Tömege két és félszer nagyobb az összes
többi bolygó együttes tömegénél. Vastag légkörében sávos elrendeződésű felhők, valamint hatalmas légköri örvények (pl. az ún. Nagy Vörös
Folt) ismerhetők fel.
Szaturnusz. Méreteiben a Jupiter után következő bolygó főként gyűrűrendszeréről híres, amely parányi kő- és jégdarabokból áll.
Uránusz. „Rokonai” közül rendkívül gyors
tengelyforgásával tűnik ki. Forgástengelye és
pályasíkja közel azonos. Légkörének fő összetevője a hidrogén és a hélium.
Neptunusz. Légkörének összetétele az Uránuszhoz, a légkörében száguldozó nagy sebességű szelek és örvények a Szaturnuszhoz teszik
hasonlóvá.

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1. Keress szempontokat a Jupiter típusú és a Föld típusú bolygók összehasonlítására!
2. Melyek a Nap Földre gyakorolt legfontosabb hatásai?
3. A Vénuszt Esthajnalcsillagnak is hívják. Miért hibás ez az elnevezés?
4. Miért nem szerepe
szerepel a Plútó a fenti táblázatban?

1. Keresd meg a Mars felszínére eddig leszállt szondák landolási helyét! www.google.com/mars
2. Keress magyar vonatkozású neveket a Marson!
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dig az amerikai Apollo–11 űrhajósa, Neil Armstrong
személyében először lépett ember a Holdra. Nyomában járva még 12 amerikai űrhajós fordult meg a
Holdon. A másik űrhatalom, a Szovjetunió ezután
nem is próbálkozott a holdra szállással, helyette inkább a hosszú űrutazást lehetővé tevő űrállomások
kialakításába fogott. Ilyen űrállomáson, a Szaljut–6-on
töltött nyolc napot 1980 májusában az első magyar
űrhajós, Farkas Bertalan is. 1981 ismét fontos év az
űrutazások történetében, ekkor lőtték fel az USA-ban
az első űrsiklót, a Columbiát.
Az 1990-es évektől egyre több űrszonda indult a
Nap és a Naprendszer bolygóinak kutatására, mind
nagyobb „tudású” robotok vizsgálták a Hold és a Mars
felszínét, környezetét. 2005-ben az amerikai Voyager–1
űrszonda elérte a Naprendszer határát (14 milliárd
kilométerre távolodott a Földtől). 2009 óta újabb űrtávcsövek (Herschel, Planck) vizsgálják az univerzum
infravörös, illetve mikrohullámú tartományát. 2011
kiemelkedő tudományos híre volt az MSL (Mars
Science Laboratory) Curiosity sikeres landolása a
Marson. A robot munkájának köszönhetően a koráb-

műhold

a Föld
forgásiránya

Csillagászati megfigyelőállomás

H
Hogyan
készülnek a földfelszínt
áábrázoló űrfelvételek?
Évről évre egyre több műhold kering a Föld körül. Átalakultak a tájékozódás, a távközlés, az ismeretszerzés és a
kapcsolattartás lehetőségei. Látványát tekintve legalábbis: kezünkben a Föld.

Az űrkutatás története
Az űrkutatás alapjait több évszázad csillagászati ismeretei,
illetve a 19–20. század technikai újításai vetették meg, maga
az űrkutatás azonban csak fél évszázados múltra tekint viszsza. Az első műholdat 1957-ben bocsátották fel a Szovjetunióban. Az első ember, aki eljutott a világűrbe, a szovjet
Jurij Gagarin volt, aki 1961. április 12-én 89 perces utat tett
a Föld körül a Vosztok–1 fedélzetén. 1969. július 20-án pe-

a műhold
keringési
pályája

a műhold által
megﬁgyelt terület

7. ábra: A Föld megﬁgyelése műholdról
Milyen emberi tevékenységekhez nyújtanak segítséget a műholdak?

Helyünk a világegyetemben

Űrkutatás a Föld
szolgálatában:
a műholdfelvételek
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Helyünk a világegyetemben

Űr kku ta tás a Föld szolgá la tá ban:
am
mű hold fel vé te lek

Az űrhajósok által hagyományos fényképezőgépekkel készített felvételek napjainkra elvesztették jelentőségüket. Az 1960-as években azonban ezeken a képeken tűnt fel először a Föld görbülete, vált láthatóvá a
Földet fényes burokként övező légkör, rajzolódott ki
elsőként a kontinensek kör vonala.
A felvételek tudományos kiértékelését azonban két
körülmény mindig is korlátozta. Egyrészt az űrhajók
ablakából készített felvételek a földfelszínt ferdén,
torzítva ábrázolják, így térképekkel való összevetésük
– ami a távérzékelés egyik alapfeltétele – igen nehéz.
A másik ok, hogy a több száz kilométer magasságból
készített képeken a légkör zavaró hatása miatt alig különíthetők el színek.

Új kutatási módszer: a távérzékelés

Több len csés, szín szű rős fel vé te lek

Sajátos módon az űrhajózás, vagyis a Földtől való eltávolodás vitte közel a földtudományok kutatóit számos probléma megoldásához. Az űrkutatás egyik nagy
vívmánya az űr- vagy más néven műholdfelvételek
megjelenése. A műholdfelvételek kiértékelésén alapuló
kutatási módszert távérzékelésnek nevezzük.
Részben hasonló módszerek már a 20. század kezdetétől ismertek voltak, hiszen már évtizedek óta
készítettek repülőgépekről légi felvételeket. A műholdfelvételek azonban korábban elképzelhetetlen
nagyságú területről nyújtanak átfogó képet. Egy-egy
műholdfelvétel akkora területet tár elénk, amit korábban több száz légi felvétel fedett le. Az űrfelvételek
másik előnye, hogy lehetővé teszik egymástól távoli
vidékek összehasonlítását is.

Nílus-delta
Ní
N
ílu
lu
űrfelvételen
ű
űr
r ffee

!

A műholdfelvételek fajtái

biaknál jóval pontosabb információt kaphatunk a vörös bolygó felszínéről.
Az űrállomások történetében 1998 novembere
mérföldkőnek számít. Ekkor kezdték meg a Nemzetközi Űrállomás (ISS) összeszerelését a világűrben.
A több ország (űrügynökség) együttműködésével épült
űrlaboratórium 2004-ben készült el, de már 2000
novemberétől van állandó, minimum kéttagú személyzete. Az űrállomás körülbelül 360 km magasságban
92 percenként kerüli meg a Földet.
Az ISS a tudományos kutatásokat végző személyzet
mellett ma már „űrturistákat” is fogad. Az űrállomás
magyar vonatkozásai a Pille névre keresztelt dózismérő, valamint a 2009 februárjában magyar tudományos közreműködéssel végrehajtott fémhabkísérletek.
Charles Simonyi magyar származású informatikus
pedig már két alkalommal is járt az űrállomáson.

Azonosítsd az
a atlaszod segítségéfelvételen látható tájakat és
vel a felvétel
elemeket!
vízrajzi elem

Kézikamerás fel vé te lek

Az előbbi hátrányokat az 1970-es évektől kezdve űrállomásokon több, egymáshoz illesztett kamerarendszer segítségével kívánták csökkenteni. Az egyes gépek lencséje elé színszűrőket helyeztek, amelyek csak
bizonyos hullámhosszú fénysugarakat engedtek át.
Ezek a fényképezőgépek részben már az emberi szem
számára nem érzékelhető, a látható fény tartományán
kívül eső sugarakat (pl. az inf ravörös tartományt) is
felfogták. Így sokkal több felszíni elemet (kőzetet, növényzetet, mesterséges építményt) sikerült elkülöníteni. A képek azonban csak az űrállomás visszatérését
követően, esetleg hetekkel a felvétel elkészülte után
jutottak el a kutatókhoz.

Több sá vos, le ta po ga tó mód sze rek
A távérzékelés igazi fejlődését a kifejezetten a Föld
megﬁgyelésére kialakított műholdak fellövése jelentette. Az első ilyen típusú műholdakat az 1970-es
években az USA-ban bocsátották fel, a felvételi módszerek azóta is jelentősen fejlődtek.
Ezek a műholdak már nem fényképeket készítenek,
hanem speciális berendezések, szkennerek segítségével
több száz kilométer magasságból „letapogatják” a Föld
felszínét. A berendezések a Föld felszínéről érkező sugárzás (pl. a visszavert napsugárzás) területi különbségeit érzékelik.
A jeleket a műhold földi fogadóállomásokra továbbítja, ahol azokat számítógépeken tárolják, és felvételekké alakítják át. E felvételek egyik legnagyobb előnye, hogy számítógép segítségével kiértékelhetőek.
A műholdak a látható fény, illetve az inf ravörös tartományba eső jeleket is továbbítják. Ilyen módszerrel
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Űr ku ta tás a Föld szolgá la tá ban:
a mű hold fel vé te lek

dolgoznak például az amerikai Landsat (ejtsd: lendszet) és a francia SPOT (ejtsd: szpot) műholdak.
A műholdfelvételeknél igen lényeges, hogy mekkora
kiterjedésű felszíni elemek különíthetők még el a képeken. Ezt a felbontóképesség értékével adhatjuk meg.

Az állandóan működő műholdak folyamatos megﬁgyelést tettek lehetővé. A műholdak bizonyos időn
belül visszatérnek ugyanazon hely fölé (a Landsat például 16 naponként), így a felvételek a változások rögzítését is lehetővé tették. (Több műhold „bevetésével”
a visszatérés gyakorisága növelhető.)
A nyugat-európai országok közös meteorológiai
műholdja, az Eumetsat 36 000 km-es magasságban
helyezkedik el az Egyenlítő térségében, a Guineaiöböl fölött. Az Eumetsat ún. geostacionárius, vagyis a
Földdel együtt keringő műhold, tehát mindig ugyanazt
a földfelszíni területet vizsgálja. Az Eumetsat felvételei
az é. sz. 60°-tól a d. sz. 60°-ig fogják át a Földet. E felvételekből nagyítják ki a tévéműsorokban is látható meteorológiai műholdképeket. Hasonló geostacionárius
meteorológiai műholdak helyezkednek el az Egyenlí-

ALAPFOGALMAK
űrállomás, űr- vagy műholdfelvétel, távérzékelés,
légi felvétel, hamisszínes kép

SEGÍT AZ INTERNET!
1. Nézz utána, hol járnak épp a fölöttünk keringő műholdak! www.n2yo.com
2. Ismerd meg űrfelvételek alapján a teljes földfelszínt
és a tengerek mélyét is! www.googleearth.com
3. Gyűjts példákat különféle digitális térképekre!
Miért és hogyan segítik a mindennapi életünket?

A Balaton és környezete hamisszínes űrfelvételen
Mikor használhatók jobban a hamisszínes,
mint a valós felvételek?

A Nemzetközi Űrállomás
Föld körüli pályán kering

tő fölött India, a Távol-Kelet, az USA nyugati és keleti
partvidéke hosszúsági köreinek magasságában.
A műholdak letapogatta jelekből ún. hamisszínes
képeket készítenek. Ezeket a különböző hullámhossztartományok jeleinek kombinációjából állítják elő.
A különböző sugárzási értékekhez eltérő színárnyalatot rendeltek hozzá. Az így készült hamisszínes képeken a növényzet élénkvörös, a sugárzást elnyelő vízfelületek sötét, olykor fekete színben rajzolódnak ki.
A jól elkülönülő színárnyalatok elősegítik például a
kőzetek, a talajviszonyok meghatározását, a különféle
környezetszennyezési gócok felismerését.

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1. Milyen fejlődésen ment keresztül az űrfelvételek
készítése?
2. Hogyan segítik a mindennapi életet a műholdak?
3. Miért fontos a felbontóképesség?
4. Tanulmányozd az atlaszodban levő műholdfelvételeket! A környezet mely természetes és mesterséges
elemeit ismered fel rajtuk?

Helyünk a világegyetemben

Az első Landsat-felvételek még 80, majd 30 méteres felbontással készültek, a legújabbak már 15 méteres felbontással
készülnek, a SPOT műholddal már régóta 20, illetve 10 méteres felbontású, napjainkban 5, illetve 2,5 méteres felbontású felvételek készíthetők.
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A Föld mint égitest
merőleges a nehézségi erő irányára. Ezt a szintfelületet geoidnak, földalaknak nevezzük. Földünk gömbhöz hasonlító alakjának egyik legfontosabb következménye az éghajlati övezetek és övek kialakulása.
A Nap távolsága a Földtől olyan nagy, hogy a hozzánk érkező sugarait párhuzamosnak tekinthetjük.
Földünk gömb alakú felszínét a napsugarak más-más
hajlásszögben érik, ezért különböző mértékben melegítik fel.
A sarkok felé haladva a napsugarak hajlásszöge
egyre kisebb, ezért a felmelegedés is csökken. A különböző földrajzi szélességek egyenlőtlen felmelegedése miatt indul meg a légtömegek és a tenger vizének
áramlása, ami befolyásolja az egyes területek hőmérsékletét és csapadékviszonyait.
forgás iránya
(sebessége 1600 km/h)

rs
rE

rs < rE
Lakóhelyünk, a Föld

M
Miért
mondhatjuk, hogy Földünk
nyughatatlan bolygó?
ny

8. ábra: A Föld alakváltozása
(rs : sarki sugár, rE : egyenlítői sugár)
Milyen erő hatására jött létre a geoid alak?

A geoid alakú Föld nincs nyugalomban: forog saját tengelye körül, és kering a Nap körül. Ráadásul saját holdja van! Mindezek
alapvetően befolyásolják a földi életet.

A Föld alakja
A Föld saját tengelye körül forog. A forgás következtében fellépő
centrifugális erő hatására bolygónk az Egyenlítő mentén megnyúlt,
kidudorodott. Emiatt a Föld egyenlítői sugara (6378 km) nagyobb,
mint a sarki sugara, vagyis az Északi- és Déli-sarkot összekötő szakasz fele (6357 km). (A Földdel azonos felületű gömb sugara 6371
km lenne.) Mivel bolygónk tömegeloszlása egyenlőtlen, a Föld
valódi alakját az a szintfelület rajzolja ki, amely minden pontban
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A Föld mint égitest

A tengelye körül forgó és a Nap körül keringő Földön
e mozgások és a nehézségi erő hatására a gáznemű, a
folyékony és a szilárd halmazállapotú anyagok fajsúlyuk szerint gömbhéjakba (geoszférákba) rendeződtek. E gömbhéjak a levegőburok (atmoszféra), a vízburok (hidroszféra) és a kőzetburok (litoszféra), de
gömbhéjas felépítésű a Föld belseje is. Az egyes geoszférák számtalan folyamat révén bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással.

ség – azonos szögsebesség mellett – egyre nagyobb
lesz. A kerületi sebesség tehát az Egyenlítőn a legnagyobb. (A kerületi sebesség értéke az Egyenlítőn 461
m/s, de pl. az 50° szélességnél „már csak” 300 m/s.)
A Föld forgása az oka az éjszakák és nappalok
(a napszakok) váltakozásának.
A nappalok és éjszakák váltakozása az ember napi
életének ritmusát is meghatározza. A megvilágítás
mindennapos változása magával vonja az időjárás elemeinek napi alakulását. A Föld forgása a szeleket, tengeráramlásokat is kitéríti eredeti irányukból.

A Föld mozgásai
A Föld egyrészt forog saját tengelye körül, másrészt
kering a Nap körül.

A Föld ten gely kö rü li for gá sa

10. ábra: Foucault ingakísérlete: a szabadon felfüggesztett,
hosszú ideig kilengő súly alatt elfordul a földi aljzat, amíg
az inga megtartja lengési irányát
Állandó-e a Föld forgási sebessége?

n a p s u g a r a k

A Föld képzelt forgástengelyének felszíni döféspontjai
az Északi- és a Déli-sark. E tengely körül a Föld
24 óra alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Az Északisark felől szemlélve a Föld nyugatról keletre, vagyis
az óramutató járásával ellentétes irányban forog.
A Föld tengely körüli forgásának sebességét a szögsebesség, illetve a kerületi sebesség értékeivel jellemezhetjük. A földfelszín egyes pontjai a forgástengely
felől nézve egységnyi idő alatt azonos szögben fordulnak el, a szögsebességük tehát azonos. A kerületi sebesség viszont a forgástengelytől való távolságtól függ.
Minél jobban távolodunk a forgástengelytől, azaz minél közelebb jutunk az Egyenlítőhöz, a kerületi sebes-

Nyugat
9. ábra: A szögsebesség és a kerületi sebesség összefüggése:
azonos szög (az ábrán ∝-val jelöltük) alatti elforduláshoz
az egyes szélességek mentén eltérő távolság (A és A ’; B és B’
közti távolság) tartozik

Kelet

11. ábra: A Föld forgása
Melyik időjárási elem változását határozza meg
alapvetően?

Helyünk a világegyetemben

A Föld gömbhéjakra tagolódik

17

17133.1f.0116.indd 17

1/31/13 8:29:35 AM

A FFöld mint égitest

Helyünk a világegyetemben

A Föld Nap kö rü li ke rin gé se
A Föld a Nap körül ellipszis alakú pályán kering,
amelynek egyik gyújtópontjában áll a Nap – tanítja
Kepler első tör vénye. A keringés időtartama – kerekítve – 365 és 1/4 nap.
A keringési pályasík, az ekliptika nem esik egybe
a földi Egyenlítő síkjával. A két sík által bezárt szög
nagysága 23,5°. Ezt a síkbeli eltérést nevezzük – az
Egyenlítőt alapul véve – az ekliptika ferdeségének.
Értéke megegyezik az ekliptikára merőleges sík és a
Föld forgástengelye által bezárt szög, a forgástengely
ferdeségének szögével.
A Nap körüli keringés és a forgástengely ferdesége
miatt ugyanazon szélességi kör mentén egy év alatt
változik a napsugarak hajlásszöge. Ennek következménye az évszakok váltakozása.
12. ábra: Az ekliptika és a tengelyferdeség viszonya

Napéjegyenlőségek, napfordulók
Az évszakok váltakozása szempontjából fontosak azok
a napok, amikor a Nap a nevezetes szélességi körök
– az Egyenlítő, illetve a Rák- és a Baktérítő – fölött
delel 90°-ban. E napok ugyanis az évszakok csillagászati kezdőnapját jelentik. A Nap az év folyamán
kétszer delel 90°-ban az Egyenlítő fölött: március
21-én és szeptember 23-án. E két napon a nappal és

az éjszaka a Föld minden pontján 12-12 óráig tart.
Ezért e két időpontot napéjegyenlőségnek nevezzük.
(E napokon kezdődik az északi és déli félgömbön
a csillagászati tavasz, illetve ősz.) A Nap június 22én delel 90°-ban a Ráktérítő, és december 22-én a
Baktérítő fölött. Mivel e két napon következik be az
irányváltoztató fordulat a Nap látszólagos évi járásában, ezért ezeket napfordulónak nevezzük (félgömbönként nyári, illetve téli napfordulónak).
III. 21.
tavasz

VI. 22.

XII. 22.

ősz

nyár

tél

tél

nyár
ősz
tavasz
IX. 23.

ALAPFOGALMAK
geoid, gömbhéj, levegőburok, vízburok,
kőzetburok, forgástengely, tengely körüli forgás,
keringési pályasík, Nap körüli keringés

SEGÍT AZ INTERNET!
1. Nézz utána, miről kapta nevét a Rák- és a Baktérítő!

13. ábra: A Föld
Nap körüli keringése

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!
1. Milyen dátumokhoz kötődnek (és miért) a csillagászati évszakok?
2. Vajon a Föld mely tájain delelhet a Nap merőlegesen fölöttünk? Mi a következménye ennek?
3. Hány fokos szögb
szögben érik a napsugarak délben a
vízszintes földfelszínt
földfelsz június 22-én a nevezetes szélességi körökön?
4. Miért használunk nyári és téli időszámítást?
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