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Увод
� Поштовани ученици!

� Поштовани педагози!

 Зашто се људи баве природним наукама и уопште
науком? Зашто се неки неуморно муче сложеним
детаљима и односима?
 Свет око нас је огроман и компликован, али истовремено узбудљив и очаравајући.
 Ова двојност је карактеристична и за природне науке. Користећи њене методе, на најефикаснији начин откривамо тајне света у којем живимо. Сазнајемо како функционишу и развијају се ствари које
нас окружују. Добијамо одговоре на питања која се
тичу наше будућности, или се упознајемо са опасностима, везаним за нашу ужу или ширу околину
после чега можемо размислити како да је бранимо.
 Сазнања о збивањима у свету су све бројнија,
што многе одвраћа од удубљивања у природне науке. Међутим, њене методе су једноставне:
верујмо доказима који се могу проверити експериментима и посматрањима. Пратећи овај једноставан принцип, пред очима нам се отвара очаравајући свет који је лепши од најлепших бајки.
 Током путовања у седмом разреду, обишли сте континенте и океане планете Земље, упознали сте тамошње људе, попели сте се на највеће планинске
врхове, спустили се до највећих морских дубина,
стекли сте увид у дуг историјат Земље и упознали
се са важним узајамним везама природе и друштва.
 У осмом разреду се полако враћамо кући. Прво
ћемо обићи пределе и државе Средње Европе,
упознаћемо се са овдашњим друштвима и народима. У другом полугодишту ћемо обићи целу
Мађарску. Пробаћемо да је сместимо у свету,
сазнаћемо како функционише, како се мења наша непосредна географска околина. Открићемо Мађарску.

 Захваљујемо се што сте одабрали овај нови уџбеник
из нове породице књига. Приликом стварања серије
Панорама водили смо се мишљу да она задовољи
потребе за све већим знањем у данашњем динамичном животу и да мотивише ученике за самосталним
стицањем знања. Које новине обухватају ове књиге?
 Можда је најуочљивије то што лекције одмах почињу једном сажетом страном. Те уводне скице савладавањем технике издвајања важних делова ученицима олакшавају учење код куће, а Вама проверу
знања. Решавајући задатке, ученици сами доносе
закључке, па се могу враћати на те стране, и прочитати дефиниције, законе итд. везане за њих.
 Стигли смо и до друге новине: мноштво активности
приликом решавања задатака. Доказана је чињеница да је знање које ученик стиче искуством много
дубље и трајније него знање стечено пасивним путем. Суштина ове новине је: смањити број „изјава“
и повећати улогу усвојеног знања које је наставник
пренео.
 Трећа промена у односу на досадашње је развијање
компетенција. Данас се очекује од уџбеника да не
пружа само знање из области датог предмета, него
да да преглед и из других области живота, односно
да комплексно развија ученика. Уџбеник дакле садржи задатке за развој компетенција из разумевања
текста на матерњем језику, речник енглеских појмова за развој енглеског језика и збирку линкова за
развој информатичког знања.
 На крају истичемо и нови дизајн. Можете приметити
да је садржај књиге спакован на атрактивнији начин
за модерне, младе ученике који су навикли на свет
интернета и медија. Ово смо урадили зато јер смо
желели да већ код првог сусрета са градивом пробудимо ученичку радозналост према предмету.
 Надамо се да ће ученици путем ове серије променити поглед на свет и да ће уз Вашу помоћ заволети
природне науке.

Желим свима узбудљив повратак
Аутор

Успешан рад жели Вам издавач и одговорни уредник
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Упутство за употребу
 Препоручујемо да прочитате на почетку часа уводну скицу са почетка лекције. Детаљно проучавање
предлажемо тек када ученици реше по један задатак везан за лекцију. Ова страна садржи сажето
знање приказано у виду теза, дефиниције.
 У лекцијама је много практичних задатака и оних
који наводе на размишљање. За њихово решавање
биће неопходан географски атлас, односно најновији статистички подаци који се могу пронаћи на
интернету. За решавање задатака за које је потребно више простора, предлаже се употреба свеске.
 Рад на часу свакако вреди допунити сакупљачким
радом код куће да би ученици добили што целовитији преглед датог предела.
 На уџбеник се надовезује збирка задатака која ће
омогућити утврђивање наученог, а погодна је за
рад код куће или на додатним часовима. Тематика
прати садржај уџбеника, разноврсним задацима
различите тежине учвршћује научено, диференцира и развија таленат. Поврх свега, садржи неколико „обимних“ пројеката који подстичу ученике на
виши ниво активности и заједничко истраживање
ван часова, а који су везани за градиво.
 За серију Панорама се везује Панорама енциклопедија природних наука која се може користити
и независно. У њој се налазе објашњења најваж-

нијих стручних термина из четири природна предмета. Поред проширивања знања из овог предмета
у седмом, може користити и током осмог, деветог и
десетог разреда.

На крају лекције се унутар плаве основе налазе задаци који олакшавају разумевање прочитаног текста, развијајући компетенције из матерњег језика.
После понављања на крају четири велика поглавља налази се део чији је наслов Из ђачког угла. У њему су
поново објашњена нека сложена питања која се појављују у појединим лекцијама.

Речник

Српско-мађарско-енглески речник помаже у сналажењу на страним језицима.
Речник није свеобухватан, него су дати само важнији
кључни термини.

Линкови

Листа линкова води до страница које садрже занимљивости у
вези градива. Нисмо после сваке лекције поставили линкове,
а нисмо унели ни све могућности. Међутим, на страници
Nemzedékek Tudása (www.ntk.hu/Panorama) можете пронаћи
актуелне web странице које се везују за градиво природних
предмета.
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ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

1. Природно–географске карактеристике
Средње Европе
 Рељеф и површина Средње Европе je изузетно разноврстан. Најважнија карактеристика је повећање
просечне надморске висине од севера ка југу.

� Ледом обликована Немачкопољска низија

 Немачко-пољска низија се простире у северном
делу Немачке и Пољске.
Током леденог доба површину је обликовао дебео ледени покривач који је са Скандинавских
планина донео велику количину наносног материјала (тзв. моренски материјал) и наталожио
га овде.
Између наносних брежуљака формирана су језера.
 Крећући се према југу све већи значај у обликовању рељефа имају реке.
Ту се могу наћи лесна земљишта.
 Обале Северног и Балтичког мора се и данас изграђују.
Од песка који је донешен таласима ветар је формирао дине.
Дине се крећу.
Нагомилани песак паралелан са обалском линијом ствара препреку која се назива спруд*.

� Област громадних планина
 Централни део Средње Европе је област громадних
планина. Чланови:
Немачке средње планине
Пољске средње планине
Ободне планине Чешког басена

 Ове планине су настале у старом геолошком добу
тзв. херцинском орогенезом.
 Ободни делови су богати налазиштима каменог
угља, камене и калијумове соли.

� Врх Европе: Алпи и Карпати
 Најјужнија целина Средње Европе је област високих планина.
Висина планинских ланаца Алпа местимично
прелази 3-4 хиљаде метара,
Карпати
Карпатски басен.
Између планинских венаца се пружају уздужне
долине.

� Клима Средње Европе
 Слично рељефу и клима Средње Европе је разноврсна.
 Западни део Немачко-пољске низије је под утицајем океанске климе.
 Ка југу и истоку је све већи утицај континенталне
климе.
 Некадашње листопадне шуме су великим делом
уништене због развоја пољопривреде.
 На високим планинама влада планинска клима.
Повећањем надморске висине температура опада (приближно 0,5°С на 100 метара).
Количина падавина се повећава.
На основу овога се мења и вегетација.
*Овaj процес и даље трајe.

Ветроелектране у Немачко-пољској низији
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1.

Где су направљени снимци? Означи их на карти.
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2.

Да ли си био некада у пределима који су приказани у првом задат
задатку? Са којим облицима рељефа си се упознао? Напиши састав о утисцима и прочитај разреду. Ради у свесци.

3.

На територији Немачко-пољске низије често се виде појединачне
стене великих димензија које изгледају као да не припадају том месту.
Називамо их лутајуће камење. Шта мислиш, одакле су стигле тамо?

4.

3.

Лутајући камен

5.

Немачке средње планине

Потражи на интернету слике дина и спрудова Балтичког мора. Како
оне настају? Одакле добијају материјал?

cse

5.

Потражи када се дешавала Херцинска орогенеза и које планине
Средње Европе припадају овом планинском систему.
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1. Природно – географске карактеристике Средње Европе
6.

Означи на карти ободне планине Чешког басена, Немачке и Пољске средње планине.

7.

Потражи на карти неколико превоја који имају важну улогу у
Алпском саобраћају. (Превој: најнижи део планинског ланца.)

8.

Информиши се, а затим шематски прикажи висинску биљну зоналност на Алпима.

Превој Симплон, Швајцарска

7.

10
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9.

Упореди климатске дијаграме Минхена и Св. Антона. Какве закључке можеш да извучеш у вези планинске
климатске зоналности?
Св. Антон (1304 m)
макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф МАМЈ Ј А СОН Д

Минхен (535 m)
макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф МАМЈ Ј А СОН Д

19. септембра 1991. алпиниста, пензионер из Нирнберга, Хелмут Симон је пронашао једно мумифицирано тело у долини у Отзалским Алпима. Вест о проналаску
је брзо обишла свет јер се испоставило да је смрзнут човек живео пре 5300 година, у периоду бронзаног доба. Пошто су га пронашли у долини Отзи, назвали су
га Отзи ледени човек. Овај мушкарац непознатог имена добио је посебну пажњу
из угла археологије. После открића подвргли су га детаљним испитивањима да
би добили информације о његовом свакодневном начину живота и пореклу. Био је
висок 160 цм, тежак 45 кг, имао је браду, тамну косу, носио је крзнено одело, прегачу, штитнике за ноге, капут ткан од траве и трске, носио је ранац од гранчица
лешника и тако се кретао.
(извор: www.ng.hu)
Одреди које су изјаве тачне, а које нетачне:
Отзи је живео 5300 г. п. н. е.
Отзи је добио посебну пажњу из угла археологије јер су га пронашли у Отзи долини.
Отзи је био мањи него што су данашњи просечни мушкарци.
Подвргли су га детаљним испитивањима да би открили околности смрти.
Отзи је носио одећу која је одговарала добу у којем је живео.

Речник
камени угаљ – kőszén – coal
глечер – gleccser – glacier
клима – éghajlat – climate
вегетација – növényzet – flora
ледено доба – jégkorszak – ice age
низија – síkság – plain

Линкови

Подаци о времену http://www.met.hu
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2. Природни и друштвени односи
Средње Европе
 Постоје значајне разлике у привредном и друштвеном развоју источног и западног дела Средње Европе.

� Западни део Средње Европе
 Државе ове области су после Другог светског рата
имале континуирани капиталистички развој.
 Савезна Република Немачка (некадашња Западна
Немачка)
била је оснивач Европске економске заједнице, претече Европске уније,
оснивач војне организације НАТО.
После другог светског рата СРН су материјално и
политички помагале велике силе запада, тако да
се брзо развијала и постала водећа економска
сила Европе.
 Аустрија
Територијално мала, али држава са развијеном
привредом.
Располаже јаким међународним привредним везама.
После Другог светског рата годинама је била под
присмотром победничких сила.
1955-те је поново стекла независност (Ово је II
република, пошто је I основана након Првог светског рата.)

Састоји се од 9 покрајина, а званичан назив јој је
Република Аустрија.
Од 1995. је чланица Европске Уније.
 Швајцарска
Због оптималног географског положаја није претрпела тешка ратна оштећења.
У континуитету успешно одржава неутралност.
Један од главних извора високог БДП је концентрација капитала који се слива у финансијске институције на чување и руковање.
Главни узрок високог БДП представљају финансијске институције у које се слива капитал, и извоз производа који захтевају велику стручност.
Швајцарска је чланица ОУН од 2002. године и
није приступила НАТО нити Европској Унији.

� Источни део Средње Европе
 У књизи се обрађују државе источног дела Средње
Европе:
Пољска,
Чешка,
Словачка,
Мађарска,
Словенија и
Румунија.

Оберхаузен, Немачка
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 После Другог светског рата државе су доспеле под
совјетску интересну сферу.
 Пре транзиције из 1989-1990. године, државна диктатура социјалистичког типа је била типична за
друштвено и привредно уређење.
 Ове државе су
биле чланице Вршавског војног блока,
и Савета за узајамну економску помоћ.
 Већина држава ове регије је ушла 2004. у ЕУ,
а Румунија је постала члан 2007;
све су чланице НАТО.
 Привредни производи источног дела Средње Европе нису били конкурентни на светском тржишту
због такозваног социјалистичког начина производње.
 Страни капитал има незаобилазну улогу у економији региона
У односу на укупну националну производњу овог
подручја, ¼ потиче од фирми које су у иностраном власништву.
 Местимично се због застареле производне технологије јавља проблем загађености животне средине.
Због експлоатације племенитих метала у румунским рудницима живи свет Карпатског басена је
био угрожен јер је 2000. године цианид у више
таласа доспео у Тису.

Изградња хидросистема Габчиково у Словачкој
од 1980-их година изазива озбиљну политичку
затегнутост између Словачке и Мађарске.
У Чешкој, у ваздух доспева много сумпор-диоксида, угљен-моноксида и азот-диоксида због
термоелектрана које користе мрки угаљ (киселе
кише).

� Становништво
 За становништво Средње Европе је карактеристично постепено старење.
Понегде је приметна депопулација (Аустрија,
Мађарска, Немачка).
У Руминуји је депопулацију изазвала и емиграција дела становништва ка Западној Европи.
 Проблем интеграције у већинску популацију западног дела Средње Европе има део емиграната
или њихових потомака рођених у другим државама
због вере и различитог културног наслеђа.
Језичке, религијске и културне разлике се примећују и после више генерација што често ствара
интеграционе проблеме.
 У појединим државама источног дела Средње Европе нерешени проблеми националних мањина
доводе до затегнутости.

Шенбрун, Аустрија
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2. Природни и друштвени односи Средње Европе
1.

Наведи источне државе Средње Европе.

2.

Којој војно-политичкој, односно привредној организацији је припадала Савезна Република Немачка од 1955. године? Којој војно-политичкој односно привредној организацији су припадале државе источног
дела Средње Европе?

Пољска народна ношња

1.

3.

Са којим друштвеним проблемима се суочава Средња Европа када
је становништво у питању?

4.

Попуни кружни дијаграм на основу датих података о националној
структури у Румунији и Словачкој.

Словачка: Словаци (86%), Мађари (9,5%), Роми (1,7%), Украјинци (1%).

Акушерство

ија

Сло
ва

2.

Рум
ун

Војни авион

Румунија: Румуни (89%), Мађари (6%), Роми (2,5%), Украјинци, Немци,
Руси (0,8%)

а
чк

3.
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5.

Како настају киселе кише?

6.

Наведи три типичне разлике између Западне Европе и источног
дела Средње Европе из угла привреде и друштва.

7.

5.

Утицај киселих киша на вегетацију

8.

Адвент у Бечу

У којим државама Средње Европе се плаћа евром? Потражи податак.

8.

Које државе Средње Европе си посетио? Напиши кратак састав (око
20 редова) о утисцима. Ради у свесци.

Берлински зид (на немачком die Berliner Mauer или Die Mauer, односно зид) опасивао је западни Берлин и представљао је
границу између источног Берлина и Немачке Демократске Републике. Постојао је од 1961. до 1989 .Током хладног рата подељен Берлин је био један од симболa подељености Европе и угњетавања.
13. августа 1961. године бодљикавом жицом су раздвојили источни и западни део Берлина. Ову жичану ограду је касније заменио бетонски зид са заштитним зонама. Током непуне 3 деценије постојања, зид се претворио у све префињенију граничну баријеру коју је било скоро немогуће прећи. Покушаји бекства су се често завршавали смрћу бегунаца. Рушењем зида
1989. године завршен је и период хладног рата. Велики део објекта су демолирали после уједињења две немачке државе. Његови остаци данас постоје само на пар места.
Извор: http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlin_fal)
Чему је служио Берлински зид?

Који важни датуми су везани уз њега?

Речник
друштво – társadalom – society
привреда – gazdaság – economy
капитал – tőke – capital
загађeње животне средине – környezet-szennyezés –
environmental pollution
киселе кише – savas eső – acid rain

Линкови

Сазнај више о државама Средње Европе, укуцај Средња
Европа на овој страни www.wikipedia.rs
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3. Немачка, најмногољуднија држава
Европске уније
 Победничке силе су после Другог светског рата поделиле Немачку на два дела.
У источном делу је створена Немачка Демократска Република (НДР) са социјалистичким
државним уређењем. Главни град био је Берлин.
У западном делу је настала Савезна Република
Немачка (СРН) са Боном као главним градом.
Ујенињена Немачка је рођена 1990. године.
 Привредни развој СРН је био динамичан упркос
више деценија раздвојености.
Тренутно је после Сједињених Америчких Држава, Јапана и Кине четврта највећа привредна
сила света.
Са својих 82 милиона становника представља
најмногољуднију државу ЕУ, а после Русије је
друга у Европи.

� Пољопривреда
 Немачка пољопривреда је свестрана и развијена.
Задовољава 80% потреба становништва.
 Немачка низија (Germán-alföld) заузима северни
део државе.
Сточарство (говедарство) је водећа грана северног дела низије.

За биљну производњу је карактеристично гајење
крмног биља, кромпира и ражи.
У јужнијим, топлијим пределима са лесним тлом
гаје се кукуруз, пшеница и шећерна репа.
Ту је центар за узгој свиња.
 У централном делу земље се налазе Немачке
средње планине (Német középhegység).
Пољопривредна производња се одвија у котлинама и долинама где је клима пријатнија (планине су прекривене густим шумама).
На јужним падинама се гаји винова лоза (Рајнске шкриљасте планине – Rajnai-palahegység).
Ово је најсеверније подручје Европе у коме се
гаји винова лоза.
Овде производе светски позната рајнска вина.
Најтоплији предео у држави се налази у долини
горње Рајне (Felső-Rajna völgye), па је то погодно
подручје за гајење воћа и поврћа.
 Швапско-Баварски басен (Sváb-Bajor medence) је
створен наносима Дунава и његових притока.
На квалитетном земљишту се гаји пивски јечам
и хмељ.
Они чине базу баварске индустрије пива (у Минхену се сваке јесени организује светски познати
фестивал пива Октоберфест).

Нојшванштајн, Баварска
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� Енергетска привреда и рударство
 Енергетска приверда Немачке је на високом нивоу.
 Производња електричне енергије се дуго базирала
на угљу. (Држава је богата налазиштима мрког и
каменог угља.)
Угљоводоници су последњих деценија преузели
вођство у односу на производњу угља.
 Центри експлоатација каменог угља су
Рурска област (Ruhr-vidék),
и Сарска област (Saar-vidék).
 Центри експлоатације мрког угља су
Доње Лужички (Alsó-Lausitz)
Планина Ајфел (Eifel-hegység)
 У подножју планине Харц (Harz-hegység) се експлоатише камена и калијумова со и оне дају основу
за развој хемијске индустрије. (Са Немачком индустријом ћемо се упознати у наредном поглављу.)

� Поморске луке и речна пловидба
 Најпрометније поморске луке Немачке се налазе у естуарским ушћима река Лабе (Elba) и Везер
(Weser).
Хамбург (Hamburg) је најпрометнија поморска
лука у држави (и други град по величини), Бремен (Bréma) такође.
Росток (Rostock) је највећа лука Балтичког мора
(Balti-tenger) и источног дела земље.
 Немачка располаже густом мрежом река и канала,
зато је за транспорт робе значајан унутрашњи водени саобраћај.

Најважнија саобраћајница је Рајна (Rajna).
Најпрометнија речна лука је Дуисбург (Duisburg).
1992. године је пуштен у промет канал Дунав-Рајна-Мајна. На тај начин је посредним путем повезано Северно и Црно море.

� Заостала источна област
 У северним пределима источног дела државе карактеристична је пољопривредна производња
(Немачка низија).
 На истоку се налази стари-нови главни град Берлин.
Берлин је највећи град Средње Европе.
После Другог светског рата, као и целу државу,
и Берлин су поделили на два дела. (Злогласни
берлински зид је делио град на Источни и Западни Берлин.)
 Остали важни градови источног дела државе
Лајпциг (Lipcse) (центар штампарске индустрије),
Јена (Jéna) (оптика и индустрија ватросталног
стакла),
Дрезден (Drezda) (трговински и културни центар).
 Источни део државе (некадашња НДР) још увек не
може да достигне ниво привредног развоја северног и јужног дела земље.
Да би сустигао развој, држава је 90-их година у
њега улагала 180-200 милиjарди марака на годишњем нивоу. (То је четвороструки-петоструки
износ годишњeг БДП Мађарске.)

Октоберфест, Минхен
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3. Немачка, најмногољуднија држава Европске уније
1.

Уз помоћ атласа на одговарајућа места на немој карти унеси редне
бројеве.
1. Немачка низија, 2. Рајнске шкриљасте планине, 3. Долина горње Рајне,
4. Швапско-Баварски басен, 5. Планина Харц, 6. естуар реке Лабе, 7. естуар реке Везер

1.

2.

Како је настала Немачка низија? Подсети се о претходно наученом.

3.

За који град су тачне изјаве?

Највећи град Средње Европе:
Најважнија лука Балтичког мора:
Центар штампарске индустрије:
Најпрометнија поморска лука Немачке:
Град је познат и по оптичкој индустрији:

Пејсаж Немачке низије

2.

Најважнија речна лука:

4.

Како се мења надморска висина крећући се од севера ка југу? Погледај атлас.

5.
Хамбург

3.

Баварски Алпи

4.

Често пута се у Будимпешти на Дунаву могу видети транспортни
бродови из Дуисбурга под немачком заставом. Којим путем су стигли до
нас?
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6.

Године 1995. је у Немачкој БДП по глави становника износио 29 050
немачких марака. Држава је имала 82 милиона становника. Годишње
је улагала у источне покрајине 200 милиjарди марака помоћи. Наведи
процентуално учешће помоћи упућене источном делу земље у односу
на укупни годишњи БДП Немачке.

7.

Шта је представљао тзв. Ханзеатски савез у средњем веку? Наведи
пет градова Ханзеатског савеза и означи их на немој карти у 1. задатку.

7.

Либек

8.

Напиши кратак
састав о туристичким
знаменитостима неког Немачког града
или области Немачке.
Ради у свесци.
г

Марксбур

Дрезде

Берлин

н

Лудвиг ван Бетовен, један од највећих композитора свих времена, рођен је у Бону у Немачкој 1770. Већ у младости је показао
таленат за музику. Његова прва дела су издали 1783. године. Као младић посетио је Беч где су га упознали са Моцартом;
њихово познанство је кратко трајало.
1792. Бетовен се вратио у аустријски главни град и неко време је учио под руководством Хајдна који је у то доба био један
од водећих бечких композитора (Моцарт је умро претходне године). Настанио се у Бечу, тадашњем главном граду музике
и тамо је живео до краја живота.
Бетовеново виртуозно свирање је утицало на свакога. Био је популаран и као извођач и као учитељ. Убрзо се развио у плодног композитора. Дела су му била прихваћена и лако их је могао продати издавачима.
(Извор: http://www.bfz.hu/vendegmuveszek/egy_vendegmuvesz.php?id=13)
Какву улогу су имале седеће године, градови и људи у Бетовеновом животу?
1770:

1783:

Беч:

Бон:
Моцарт:

Речник
пољопривреда – mezőgazdaság – agriculture
рударство – bányászat – mining
поморски лучки град – tengeri kikötőváros –
seaport town
камени угаљ – kőszén – coal
естуар – tölcsértorkolat – estuary

Линкови

Ако желиш да знаш више о Немачкој посети страницу
http://www.nemetorszag.lap.hu
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4. Индустрија Немачке
 Немачка је највећа и најмногољуднија држава
Средње Европе.
Површина: 312 683 km², број становника: 82 329 000.
Немачка привреда остварује 1/3 укупне производње Европске Уније.
 У светској трговини је на другом месту, после Сједињених Америчких Држава.
Највише су тражени производи хемијске и машинске индустрије.
Водећа је у телекомуникационој и информативној технологији, захваљујући бројним светски познатим компанијама.

� Структура Немачке индустрије
 У 13 савезних покрајина и 3 града са статусом
покрајине (Берлин, Хамбург и Бремен) најзначајније индустријске гране су
машинска,
електроника и електротехника и
хемијска индустрија.
 Производи машинске индустрије су конкурентни
на светском тржишту због
одличног квалитета и приступачне цене.
Због тога је Немачка поред САД водећи светски
дистрибутер производа машинске индустрије.
 Најважнија грана је аутомобилска индустрија.
Немачка је трећи највећи произвођач аутомобила у свету.
Одлучујућу улогу у производњи има шест гигантских компанија: (Volkswagen-Audi са седиштем у Волфсбургу (Wolfsburg), BMW: Минхен
(München), филијала Fordа: Келн (Köln), DaimlerChrysler: Штутгарт (Stuttgart), Оpel: Риселсхајм
(Rüsselsheim), МАN: Оберхаузен (Oberhausen)

 Електронска индустрија и електротехника су
веома развијене. Производи микроелектронике
учествују са 20% на светском тржишту.
Најкарактеристичнији производи су:
 Велика фабричка постројења (турбине, локомотиве, итд).
 Потрошачки производи (средства за домаћинство, hifi уређаји, телевизори, итд).
 Средства микроелектронике (интегрисана
струјна кола, полупроводници итд).
 Најзначајније фирме ове индустријске гране су
гиганти Bosch (Келн) и Siemens (Минхен).
 Немачка је на првом месту у свету по извозу производа хемијске индустрије. Неке гране хемијске
индустрије користе домаће ресурсе (камени и
мрки угаљ, камену и калијумову со итд).
Најважнији производи хемијске индустрије су:
 лекови (први у свету),
 производи петрохемијске индустрије (увезена сирова нафта се транспортује цевоводима и танкерима),
 вештачко ђубриво (од домаћих сировина),
 пластика,
 вештачка влакна и синтетички материјали.
 Најважније фирме хемијске индустрије су:
BASF (Лудвигсхафен на Рајни), Bayer (Леверкузен – Leverkusen). Ове фирме улажу велику
енергију у савремену заштиту животне средине током процеса производње.

� Средњорајнска област
(Közép-Rajna-vidék)

 Средњорајнска област је најстарије и најважније
индустријско подручје Немачке. Овде живи око
30% становништва, а од укупне индустријске производње учествује са 40% .

Фабрика лекова у Леверкузену

20
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 20

2016. 03. 02. 20:24

I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

 Рурска област је централно подручје региона и
најстарија област тешке индустрије. Тешка индустрија се раније базирала на експлоатацији локалног каменог угља и већ истрошене руде гвожђа
из Рајнских шкриљастих планина. (Данас металургија користи увозене сировине).
 Један део каменог угља се користи у термоелектранама.
Енергија произведена у термоелектранама обезбеђује струју за индустријy електро-челика.
 Сирово гвожђе произведено у металургији првенствено производи тешке машине. Најважнији производи су:
производи војне индустрије,
пољопривредне машине,
рударска опрема и алатне машине,
опрема за металургију,
делови за авионе итд.
 Значајна је и хемијска индустрија Средњорајнске
области.
Најпре се базирала на експлоатацији локалних
лежишта каменог угља,
а у новије време на увезеним угљоводоницима.
 Поједине гране текстилне и лаке индустрије (производња стакла, индустрија слаткиша, производња пива, производња парфема итд.)
у првом реду се ослањају на локално потрошачко тржиште (око 27 милиона становника),
у значајној мери запошљавају женску радну
снагу.
 Последњих деценија због опште кризе у тешкој индустрији
укинуто је неколико стотина хиљада радних места,
многи су се одселили,
велики део напуштених индустријских зона су
претворили у зелене области,
отворено је много нових истраживачких и образовних центара,
привредна структура индустријских подручја је
преуређена: данас су кључне гране аутомобилска индустрија (Ford) и електроника,
захваљујући смањеној производњи тешке индустрије значајно је побољшан квалитет животне
средине.

 Највећи град Средњорајнске области је Келн.
Индустрија је изузетно разноврсна (аутомобилска, хемијска, производња парфема итд).
У средњем веку био је важан културни и трговачки центар, овде је основан први факултет у
10. веку.
 На обали Мајне изграђен је Франкфурт као
значајан индустријски центар,
важан међународни финансијски центар,
истиче се хемијском и аутомобилском индустријом (Opel)
важна раскрсница ваздушног саобраћаја.

� Јужна Немачка
 Јужна Немачка (савезне покрајине Баварска
и Баден-Виртемберг) је нешто већа од територије наше земље, али је број становника скоро
двострук у односу на Мађарску. За индустрију и
привреду је карактеристично следеће:
овде нису настале огромне индустријске зоне
попут Рурске области,
индустријска производња са развила у великим
градовима,
развијена прехрамбена индустрија се базира
на развијеној пољопривреди.
Јужна Немачка је област са најдинамичнијим
привредним развојем: више од 30% индустријске производње потиче одавде.
 Природне лепоте Алпа (Alpok) и Шварцвалда
(Fekete-erdő) привлаче туристе.
50% немачког прихода од туризма потиче из
Јужне Немачке.
 Два најважнија града Јужне Немачке су:
Минхен (главни град Баварске): центар науке и
уметности, са значајном производњом аутомобила (BMW), електротехником и војном индустријом.
Штутгарт (Баден-Виртемберг): други по величини у Јужној Немачкој. Значајна је производња
аутомобила (Mercedes, Porsche) и електротехника (Bosch).

Франкфурт
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4. Индустрија Немачке
1.

Зашто су на светском тржишту тражени производи немачке машинске индустрије?

2.

Siemens рударска машина

Рудник угља Цолферејн (Zollverein) је
данас културни центар

1.

5.

Протражи у атласу
шест центара аутомобилске индустрије. Унеси на нему карту ове
градове.

3.

Које су најважније производне групе електронске и електротехничке индустрије? Наведи по један карактеристичан производ.

4.

У којој индустријској грани се користи камени угаљ из Средњорајнске области? За шта се користи?

5.
Дизелдорф

6. a

Које су позитивне, а које негативне стране кризе тешке индустрије
у Средњорајнској области?

6.

Упореди привреду Средњорајнске области и Јужне Немачке. Наведи сличности и разлике.

Штутгарт

6. б
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7.

Потражи на интернету колико се аутомобила, мањих и већих камиона произвело у Јапану, Сједињеним Америчким Државама и Немачкој
2008. године? Ко је био први, ко други а ко трећи у свету?

тојота

кадилак

фолксваген

8.

Фолксвагенoв мини-бус

8.

Напиши краћи састав (око 250 речи) о историјату неке велике немачке фирме. Ради у свесци.

Савремене парфеме којима се девојке поливају за време Ускрса често називају колоњском водом, а то је погрешно. Овај назив може имати само миришљава вода који потиче из града Келна (Kölnisch Wasser), а све остало су тоалетне воде, мириси, парфеми. Оригинална колоњска вода је толико цењена, да јој је у месту настанка посвећен један музеј. Изложба је отворена 1995. у Глокенгазену (Glockengassen) где је први пут започета производња мирисне есенције. Французи су 1794. заузели
Келн и одмах су издали наређење да се куће и улице нумеришу ради лакшег сналажења због непознавања немачког језика.
Породична кућа хемичара Миленса (Mühlens) је означена бројем 4711. Тако је обичан кућни број касније стекао светску славу
и постао познат у свету парфема. Легенда каже да је колоњска вода настала захваљујући једном картузијанцу. Он је први
направио миришљаву воду тзв. Аква Мирабилис (Aqua Mirabilis - чудесна вода) и 1972. је дао младом Миленсу као венчани
поклон. У то доба је колоњска вода имала статус лека за душу и тело. Колоњску воду 4711 и данас производе по рецептури старој 200 година и годинама је држе у храстовим бурадима да би „сазрела“. Породица љубоморно чува тајну рецепта,
тако да су данас познати само главни састојци: етерично уље цитруса, рузмарина, лаванде и чист алкохол.
Извор: http://www.vasarnap.com/clanok.asp?cl=1454240)
Одакле потиче бројчани назив колоњске воде?

Наброј синониме за артикле који се према тексту производе у Келну.

Речник
металургија – kohászat – metallurgy
машиноградња – gépészet (gépgyártás) –
mechanical engineering
угљоводоници – szénhidrogének – hydrocarbons
хемијска индустрија – vegyipar – chemical industry
лака индустрија – könnyűipar –
light industry

Линкови
Ако те занима Рурска област укуцај реч Рур у претраживач
http://www.fokusz.info
Опширније о Јужној Немачкој можеш прочитати овде
http://www.nemetorszag.travel/HUN/kultura_es_szabadido/
unesco_sueden.htm
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5. Пољска, на граници запада и истока
 Република Пољска је после Немачке друга по величини територије и броју становника у Средњој
Европи.
Површина: 311 683 km², број становника: 38,4 милиона.
Из угла природно – географских, друштвених и
привредних карактеристика спада у прелазне
државе, у подручју између шаролике Средње Европе и знатно хомогеније Источне Европе.
95% становништва су римокатолици (из религијског аспекта је хомогена средина).
Око 10 милиона Пољака живи ван граница државе (у бившим републикама Совјетског Савеза,
Сједињеним Америчким Државама, Француској и
Јужној Америци).

� Предеоне целине
 Балтичка обала
Настала је морским наносима.
Од песка који су донели таласи и рада ветра формиране су пешчане дине.*
 Пољска низија (заузима источни део Немачко-Пољске низије)
Паралелно уз обалу формирани су пешчани
спрудови.*

Северни делови су области моренских наслага и језерских предела (Мазурија и Поморје)
формираних за време леденог доба.
Ка југу се повећава утицај флувијалног формирања рељефа, а моренске наслаге постају ниже.
Најјужније подручје Пољске низије представља
најквалитетније земљиште јер је прекривено
лесом.
 Пољске средње планине
су чланови Херцинском планинског система
(старе громадне планине).
Карактеристични су заобљени врхови и благе
падине.
 Судети су настали у старом геолошком добу и припадају Херцинском планинском систему који
представља највише громадне планине Средње
Европе.
Простиру се на чешко-пољској граници.
Ка северу се простиру Шлеска брда богата каменим угљем.
 Високе Татре
Најјужнији предео Пољске, младе веначне планине са висином испод снежне границе.
Површину су обликовали глечери током леденог доба.
Имају туристички значај, а Закопане је центар
овог подручја.
* Овај процес траје и данас

Пут орлова (на пољском „Orla Perc”) у пољским Татрама
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� Пољопривреда

� Индустрија

 Велика пољопривредна газдинства нису основана у Пољској ни за време социјализма.
Производња се обавља у оквиру малих газдинстава од неколико хектара.
Користе мало машина, зато је у овој грани велик
број запослених.
 Због свеже климе, у северним деловима земље
гаји се раж, кромпир и лан (даје подлогу за познату Пољску текстилну индустрију).
 У плоднијим јужнијим пределима, на лесном тлу
се гаји пшеница, шећерна репа, пивски јечам и
хмељ.
 Водећа грана сточарства је говедарство и свињогојство.
 Значајан је и поморски риболов.

 Различите индустријске гране (топионице, машиноградња, хемијска индустрија) и термоелектране сконцентрисане су у близини рудника угља
(Шлезија).
Горња Шлезија даје 50% укупне индустријске
производње, те је зато значајно скрнављење
природе површинским коповима и загађивање
животне средине (вода, ваздух).
 Индустрија тексила је базирана на домаћој производњи лана.
 Велики градови централног дела државе заједно
са главним градом су центри електронске, електротехничке и аутомобилске индустрије која
запошљава квалификовану радну снагу.

� Рударство
 Значајне су залихе каменог угља, бакра, камене
и калијумове соли.
 Рудници каменог угља се налазе у Горњој Шлезији.
Овде се простире највеће повезано налазиште
угља у свету.

� Значајни градови
 Варшава: главни град државе, важан пословни
центар Средње и Источне Европе.
 Краков: културни, научни и туристички центар.
Овде је основан најстарији факултет Средње Европе.
 Катовице (Katowice): највећи индустријски центар Горње Шлезије.
 Лођ (Łódź): центар Пољске текстилне индустрије.
 Гдањск (Gdańsk) и Шчећин (Szczecin): прометни
лучки градови. Бродоградња је због смањења извоза још у кризи.

Главни трг у старом делу Варшаве
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5. Пољска, на граници запада и истока
1.

Коју сличност уочаваш између Пољског предела приказаног на
слици и неке друге европске државе?

Вислански
спруд
Вислански
залив
Балтичко
море

Пољске средње планине

Мазуријска
језерска Пољска
област низија

Пољске
средње
планине

Карпати,
Високе
татре
Бескиди

Лишица (612m)

Приобална
равница

Висла

2. a
Ј

С
акумулација
у мору

наноси
леденог доба
(морене)

наноси
река

херцински
хорст

пешчар

кристаласте
стене

2.

У чему се разликује богатство облика пољских срењих планина од
Високих Татри?

Високе Татре

2. б
3.

Висла је пољска национална река, а Одра гранична река између
Немачке и Пољске. Пронађи ове реке у атласу и у табели наведи по два
већа града кроз која протичу.
Град 1.

Град 2.

Висла
Одра

Краков

3. a

4.

БДП Пољске је 2008. износио проближно 668 милиона долара.
Од тога су услуге чиниле 60,1%, индустрија и грађевинарство 35,7% а
пољопривреда 4,2%. Израчунај колико прихода је доносила свака појединачна грана (у доларима).

5.

Вроцлав

Зашто су водеће индустријске гране сконцентрисане у Горњој Шлезији?

3. б
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6.

Какву штету изазива интензивна индустријска делатност и рударство у Горњој Шлезији?

7.

Уз помоћ интернетa сакупи податке у вези падавина и темературе
различитих предела Пољске (обала Балтика: Гдањск, Пољска низија:
Варшава, Пољске средње планине: Киелце, Судети: Валбжих, Високе Татре: Закопане). Како се мења клима у правцу север-југ из угла падавина
и средње годишње температуре? Узми у обзир надморску висину датих
градова (податке ћеш наћи на www.wetheronline.co.uk/Poland.htm,
користи Climate/ClimateRobot/Temperature/precipitation).
Падавине (мм)/година

Средња годишња
температура (°С)

7.

Гдањск
Варшава
Киелце
Валбжих
Закопане

Гдањск

1797. године генерал Jan Henryk Dąbrowski организовао је Пољске легије да би се уз Наполеона борили у Италији за независност Пољске. У војном логору се често чула мазурка Дамбровског. У легији је био и писац и политичар Јозеф Вибицки, који је
одлучио да ће написати нову песму за војнике која ће им уливати снагу и веру. Назив нове песме је био „Песма Пољских легионара у Италији“, писана на мелодију мазурке Дамбровског.
Песма је са легионарима стигла у Пољску, а током дугих година – проширена новим строфама – чула се у биткама и демонстрацијама и све више се везивала уз историју Пољске. Песма је са легионарима стигла у Пољску, а током дугих година
– проширена ја новим строфама – чула се у биткама и демонстрацијама, и све више се везивала уз историју Пољске. Мелодија мазурке Дамбровског је била веома популарна код словенских народа у Аусто-Угарској. Певали су је као појединачну
или заједничку химну словенских народа. Химна Југославије је до скоро имала ову мелодију. Песма „Мазурек Дамбровскиего“
позната и у Мађарској заједно са родољубивом песмом која почиње речима „Isten, ki Lengyelhont ...“. је настала 1916. године и
постала је пољска родољубива песма. На крају је песма Вибицкија постала химна Пољске. Први пут су је извели 1918., приликом проглашења независности. Званична химна је од 1926. године.
(Извор: http://gportal.hu/gindex.php?prt=104761, песму можете чути овде: http://mazurekdabrowskiego.pl/muzyka.html.)
Колико je времена прошло од почетне верзије песме до њеног проглашења химном?
Пронађи шта значе следеће речи. Легија

Речник
средња годишња температура – évi középhőmérséklet
– mean annual temperature
падавине – csapadék – precipitation
пшеница – búza – wheat
лан – len – flax
лес – lösz – loess
шећерна репа – cukorrépa – sugar beet

Мазурка

Линкови

О Пољској се можеш информисати на
http://myportal.uw.hu/k/index.php?topic=3 или
на http://hu.polandforall.com/HU

27
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 27

2016. 03. 02. 20:24

I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

6. У средини Европе: Република Чешка
 Република Чешка (нетачно али једноставније Чешка) је основана 1993. године.
 Осим историјског дела Чешке државе, заузима и
Моравску и Чешку Шлезију.
 Држава лежи у централном делу Средње Европе
и то игра важну улогу у транзитном саобраћају
између севера и југа, односно истока и запада.
 Површина Републике Чешке је: 78 864 km², број становника: 10 283 000.

� Предеоне целине
 Чешки басен
Заузима западни део државе.
Са запада, севера и југа га окружују ниже громадне планине херцинског планинског система.
 Чешко-Моравска висораван раздваја Чешки басен од Моравског басена.
 Моравски басен
Простире се у југоисточном делу земље.
На истоку га затварају ланци Карпата.
 Судети се пружају дуж границе са Пољском.
 Рудне планине (северозапад)
Име су добиле по некадашњим рудницима сребра и калаја који су били значајни у европским
размерама.
На јужним падинама се налазе богата налазишта мрког угља.
 Југозападне ободне планине
Чешка шума и Шумава.

 Најзначајније реке
Лаба (пловна), са притоком Влтавом на чијим је
обалама подигнут главни град: Праг.

� Производња енергије
 Електричну енергију претежно производе термоелектране које користе мрки угаљ јужних падина
Рудних планина.
Гасови доспели у ваздух (сумпор-диоксид,
угљен-моноксид, азот-диоксид) помешани са
воденом паром мењају рН вредност падавина.
Тако настају киселе кише које имају лош утицај на здравствено стање. Деловањем киселих киша уништено је скоро 50% четинарских
шума.

� Пољопривреда
 Иако је држава под континенталним климатским
утицајем,
зими су ретки екстремно хладни дани, а лета су
за неколико степени свежија него у Мађарској.
Највише падавина добијају планинска подручја
(1000-1400 mm).
Мања количина падавина (600-650 mm) која
доспе у басене задовољава потребе пољопривредне производње.

Тврђава Карлштејн
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 Пољопривреда је на високом нивоу, али је однос
обрадивог земљишта и броја становника незадовољавајући.
 У басенима са нижом надморском висином гаји се
пшеница и шећерна репа.
 У брдима раж, кромпир и крмно биље.
 Основу за светски познато чешко пиво обезбеђују
пивски јечам и хмељ.
 Месна индустрија се базира на сточарству, чији је
познат извозни артикал прашка шунка.

� Индустрија
 Још док је била део Хабсбуршке монархије, Република Чешка је представљала ”радионицу монархије“.
После Другог светског рата значај индустрије је
наставио да расте.
Карактеристични су високи технички стандарди
и квалификована радна снага.
 Основа Чешке индустрије је машиноградња (машине алати, превозна средства, електричне локомотиве, опрема за тешку индустрију) коју сировинама снабдева металургија.
Машиноградња захтева квалификовану радну
снагу за производњу високо-технолошке опреме.
Најважнији центар машинске индустрије је Праг.
Гиганти машинске индустрије се налазе и у
Острави, Плзењу (фабрике шкода: електричне
локомотиве, електричне машине, центар војне
индустрије) и Брну (фабрика трактора зетор).
Фабрика фолксваген производи аутомобиле
шкода у граду Млада Болеслав који се налази северно од Прага.
 Важне гране лаке индустрије:
производња порцелана (центар: Карлови Вари)
базирана је на каолину који се добија растварањем гранита добијеног из Рудних планина.

дрвна индустрија и индустрија папира се заснивају на шумама Чешке шуме и Шумаве,
производња оловака (Чешке Будјејовице) се
такође базирала на шумама и локалним налазиштима графита.
Остале гране лаке индустрије су: индустрија
стакла, керамике (Карлови Вари), производња намештаја, музичких инструмената,
играчака, бижутерије (Јаблонец).

� Услуге

(или терцијарни привредни сектор: грана која се
бави не-производном делатношћу)
 Значај услужних делатности се повећава
У Прагу функционишу бројне средњоевропске
филијале иностраних банака и осигуравајућих
друштава.
Динамичан развој финансијских услуга значајно утиче на приход државе.
 Туризам је постао водећа грана због повољног
географског положаја, природних лепота, мноштва историјских споменика, разноврсних обичаја и збивања.
 Праг, главни град,
уметнички и културни центар.
Историјским споменицима један од најбогатијих градова континента.
Јединствена атмосфера града привлачи велики
број туриста.
 Карлови Вари: познати бањски центар Европе у
коме су изграђени санаторијуми са лековитим и
термалним водама. Овде се сваке године одржава
највећи филмски фестивал у Средњој Европи.

Праг, главни град Републике Чешке
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6. У средини Европе: Република Чешка
1.

Наведи и окарактериши предеоне целине Републике Чешке.

2.

Означи на немој карти ободне планине Чешко-Моравског басена.
Користи атлас.

Чешке Рудне планине

1.

4.

3.

Површина Републике Чешке је 78 864 km², а број становника 10 283 000.
Површина Мађарске је 93 030 km², а број становника 10 066 000. Израчунај густину насељености обе земље. Чија је већа?

4.

Које су најважније гране тешке и лаке индустрије у Чешкој? На чему
су оне базиране?

Пивара

5.
5.

Потражи који се Чешки производи могу добити у Мађарској. Шта
Мађарска извози у Републику Чешку?

шкода

5.
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6.

Наведи бар једну карактеристику или знаменитост у вези наведених градова.
Градови

Карактеристике, знаменитости

Праг
Чешке Будјејовице
Плзењ
Јаблонец
Карлови Вари
Брно
Млада Болеслав

7.

У који предео или град
Чешке би најрадије отпутовао? Оправдај своју одлуку
писмено. Ради у свесци.

Праг

ри

Карлови Ва

Брно

Карлов мост
Мост-споменик био је први камени мост у региону који је премостио реку Влтаву – пре њега је постојао Јудитин мост.
Прва фаза рестаурације – према градском извештају - која је трајала до 2010. године и коштала је 220 милиона круна. Већи
део трошкова сносио је град, , један део држава, а око 10 милиона круна је сакупљено путем донација. Карлов мост је једна од најпознатијих туристичких знаменитости чешког главног града. Током стручних испитивања установљено је да
мост прокишњава због слабе изолације, на стубовима су настале мање-веће шупљине, знатан број камених блокова се
распада, а цела конструкција се местимично клима. Руководство чешког главног града је пре пет година одлучило да ће започети рестаурацију каменог моста старог 650 година. После неколико одлагања започета је рестаурација. Стари мост
је издржао и бацање соли током зиме да би се одстранио снег, али је слана вода разарала унутрашњу конструкцију моста.
(Извор: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=18161)
Одреди која је изјава тачна (Т), а која је нетачна (Н).
Јудитин мост се сматра првим каменим мостом који је премостио реку Влтаву.
За реновирање Карловог моста сакупљен је новац из три извора.
Камени мост је због прокишњавања постао климав.
Главни град Чешке већ 650 година покушава да обнови мост.

Речник
термоелектрана – hőerőmű – thermal power station
услуге – szolgáltatások – services
радна снага – munkaerő – labour force
сточарство – állattenyésztés – stock raising
раж – rozs – rye
калај – ón – tin

Линкови
Погледај градове Републике Чешке бирајући “Cseh városok és
régiók” на линку http://www.ohp.cz/index.hu.html
Припреми се за контролни http://www.sulinet.hu/tovabbtan/
felveteli/2001/18het/foldrajz/foci18.html
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7. Алпи
� Настанак и структура Алпа

� Обликовање рељефа

 Алпски масив је створен набирањем у току Алпске
орогенезе (процес настанка планина).
Набирање је било изазвано сударом Афричке и
Евроазијске тектонске плоче.
Ове плоче се и данас приближавају једна другој.
 Подручје Апла је геолошки најмлађи део Европе,
налази се у јужном и средњем делу континента.
 Најкарактеристичније стене
у западном делу Алпа су претежно стене кристаласте структуре;
у источном делу Алпа су присутне седиментне
стене (кречњак, пешчар, доломит).
 Правац пружања им је ЈЗ-СИ.
Саобраћај дуж превоја се одвија у смеру С-Ј.
У котлинама, које су паралелне са правцем
простирања Алпа, сконцентрисано је становништво.
 Западни део Алпа има већу просечну висину у
односу на источни део јер су тектонска померања
била интензивнија. Самим тим је и рад леда у западном делу био израженији.
 Највиши врх Алпа и Европе је Мон Блан (4807 m)
на граници Француске и Италије.

 Рад леда
Током стварања леда за време леденог доба, лед
је формирао оштре врхове и стрме падине.
У западном делу Алпа ови облици су израженији због веће просечне висине (интензивнији
је био глацијални рад).
Снег се на већим надморским висинама збио
претворивши се у слој леда, који се у виду глечера спуштао ка нижим пределима.
Ледена маса спорим кретањем, уз помоћ ношеног стенског материјала, разара дно и стране и
обликује ледничке валове у облику латиничниг слова U.
На ободима глечера наталожен је наносни материјал (морене).
 Температурно колебање
Под утицајем разлике у температури током
дана и ноћи мења се запремина стена. То доводи до њиховог уситњавања и представља важан фактор у обликовању Алпског рељефа.

Веслање на брзим водама планинских река
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� Клима

� Хидрографија

 У Алпима влада планинска клима.
 Снежна граница
Изнад одређене висине (у Алпима је то од 28003000 m) током зиме падне више снега него
што лети успе да се отопи. Ова висинска граница се назива снежна граница.
Због глобалног загревања (повећање просечне
годишње температуре на Земљи, па самим тим
и промена климе) висина снежне границе се по
целом свету полако помера све више, па је то
случај и код Алпа.
 Лавина је нагло обрушавање великих снежних
маса.
Настаје на стрмим падинама услед наглог повећања температуре (обично у пролеће).
 Температура и падавине
Порастом надморске висине температура
опада.
Порастом надморске висине мења се количина падавина.
На количину падавина и температуру може да
утиче облик рељефа и оријентација падина
(јужне падине добијају више сунца, а падине које
су окренуте у правцу ветра добијају више падавина).
 Ветар
Карактеристичан ветар јужних падина Алпа је
фен.
Уз јужно оријентисане падине долази до издизања ваздушних маса, њиховог хлађења и
кондензације водене паре при чему се излучују
снег или киша.
Прелазећи на другу страну планинa, ваздушне
масе се спуштају, загревају и изазивају отапање снега и леда.
Због тога фен изазива поплаве и лавине.

 Моренска језера
Настала су у терминалним басенима који су
преграђени чеоним моренама.
Отапањем глечера пре неколико десетина хиљада година вода се ујезерила јер су чеоне морене представљале природну препреку даљем
отицању.
На тај начин су настала дубока моренска језера
са хладном водом (Гарда, Комо, Мађоре, Врбско (Wörthi-tó) итд).
 Реке и потоци
Текуће воде Алпа добијају воду од глечера.
У пролеће набујају, а и током лета имају довољну количину воде.
Реке имају велики пад, па су на њима подигнуте
бројне хидроелектране.
Најзначајнија река Алпа је Рона (Le Rhône).

� Вегетација
 Природни биљни покривач се одликује висинском
вегетационом зоналношћу.
У јужним пределима Алпа, до 800 m надморске
висине, преовлађују зимзелене и медитеранске биљне врсте.
Изнад 800 m наилазимо на храстове,
изнад 1500 m јављају се букве,
између 1700 и 2000 m су борови,
изнад њих је појас патуљастих борова.
Између 2500 m и снежне границе су планински
пашњаци.
Изнад њих су снежне голети.
 Висинска вегетациона зоналност јужно оријентисаних падина је виша за 200 m.

Језеро Алпина
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7. Алпи
1.

Које су најважније разлике источног и западног дела Алпа када је
у питању састав, облик рељефа и просечна надморска висина? Шта је
узрок разлици последња два појма?

Мон Блан (Mont Blanc)

1.

2.

Уз помоћ атласа, наведи пет врхова у западном делу Алпа чија је висина изнад 4000 m и један у источном делу Алпа. Упиши и њихову висину.
Положај

Врх

Висина

Западни Алпи
Западни Алпи
Западни Алпи
Западни Алпи
Западни Алпи
Источни Алпи

3.

Објасни шта је снежна граница. Како утицај глобалног загревања
помера ову границу?

4.
Алпи у Швајцарској

3.

Наведи 3 фактора који утичу на формирање температуре и падавина у Алпима (и другим високим планинама).

5.

Наведи карактеристике фена на основу следећег:

Утицај фена на јужним падинама
Утицај ветра на северним падинама
Метеоролошка станица на високој
планини

4.

Негативне последице
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6.

Како су настала моренска језера? Шта је карактеристично за Алпске
реке?

7.

Зашто је биљна зоналност јужних падина померена ка већим висинама у односу на северне падине? Размисли о упадном углу сунчевих
зрака. Уз објашњење, попуни дати цртеж називима биљних појасева.

Северна падина

6. a

Моренско језеро

6. б

Река у Алпима

Јужна падина

Типови лавина
Могу се разликовати два типа лавина:
1. Настанак сувих лавина
Свеже нападао снег изнад снежне границе задржава растреситу структуру ако је температура дуже времена нижа од
тачке смрзавања. Нове количине снега које падну повећавају његову дебљину. У зависности од дебљине слоја (веће тежине),
нагиба терена, односно од разношења ветром, снежни покривач може да склизне и при томе покрене остале слојеве да се
обруше низ планинске падине. Ову појаву називамо сувом лавином.
2. Настанак влажних лавина
Влажна лавина је опаснија од суве. Настаје у периоду отапања снега. Слојеви снега постају густи и тешки. Ако ова кашаста маса почне да клизи, повлачи са собом друге слојеве снега. При томе јој се повећава тежина па се убрзано обрушава
низ падину планине. Због огромне тежине носи са собом све на шта наиђе: дрвеће, камење, па чак и стене. Ако стигне до
насеља, ствара огромну материјалну штету. Ваздушни притисак такве лавине која садржи више стотина хиљада кубних
метара снега има разорно дејство. Ова појава је честа у високим планинама током пролећа када се топи снег. Она места
у којима се скоро сваке године у исто време јављају лавине, добијају посебна имена.
(Извор: http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kic/0/29577/1)
Који је најважнији заједнички моменат код покретања разних типова лавина?

Која врста лавине је опаснија на основу прочитаног текста? Зашто?

Речник
седиментне стене – üledékes közet – sedimentary rock
лавина – lavina – avalanche
глобално загревање – globális felmelegedés –
global warming
листопадна шума – lombhullató erdő – deciduous forest
четинарска шума – tűlevelű erdő –
coniferous forest

Линкови
Полети изнад врхова Алпа http://www.origo.hu/tudomany/
fold/20061016akeletialpok.html
О глечерима ћеш више сазнати овде http://library.thinkquest.
org/03oct/01427/gleccser.html
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8. Алпске државе: Швајцарска,
Аустрија и Словенија
� Швајцарска, једна од најбогатијих
и најразвијенијих држава света

 Швајцарска Конфедерација се састоји од савеза
кантона са Берном као главним градом.
Четири званична језика су: немачки, француски, италијански и реторомански (претежно га
користе староседоци).
Број становника : 7 150 000, од тога су 1 600 000
страни држављани.
Становништво је сконцентрисано у Швајцарском басену који се налази између Алпа и планине Јуре.
a) Значајни градови
 Цирих (Zürich) је најнасељенији град и центар
машинске индустрије.
 Женева (Genf) је конгресни центар и седиште
међународних организација.
 Базел (Basel) је центар фармацеутске индустрије.
б) Енергетска привреда
 Базирана је на хидроелектранама и нуклеарним
електранама.
в) Индустрија
 Држава је сиромашна минералним ресурсима,
па се индустрија развила захваљујући оним производним гранама које захтевају високу стручну
спрему, мало сировина и чији производи имају
велику вредност (производња сатова, фина механика, електронска индустрија, фармација,
млечна и индустрија слаткиша).
г) Услуге
 Вечна неутралност и строго поштовање закона
о обавези чувања банкарске тајне су омогућиле сливање иностраног капитала у финансијске

институције. Зато је Швајцарска један од водећих
међународних финансијских центара.
 Значајан приход држава добија и од туризма.
Природне лепоте, архитектура, развијена мрежа
жељезничких и друмских саобраћајница, одличан
квалитет скијашких стаза, санаторијуми и конгресни центри привлаче туристе.
Велики транзит кроз Швајцарски басен
(Mittelland) оптерећује животну средину.
д) Пољопривреда
 Заснива се на сточарству (претежно је заступљено
млечно говедарство).
 Стока је током зиме у шталама (тзв. интензивно
сточарство), а лети на планинским пашњацима.
То је тзв. екстензивно сточарство.

� Аустрија, држава у источним Алпима
 Аустрија је савезна држава (савез покрајина) са
Бечом као главним градом.
Слично Швајцарској, и она је војно неутрална,
али је 1995. постала чланица ЕУ.
 Северни обронци источног дела Алпа се пружају
до долине Дунава. На североистоку је Бечка котлина, а на југоистоку Грацки басен.
a) Привреда
 70% електричне енергије производе хидроелектране.
Осим на планинским рекама са великим падом,
бројне хидроелектране су подигнуте и на Дунаву.
 Услуге представљају водећу грану привреде
(терцијарни сектор).
На основу прихода од туризма по глави становника, Аустрија заузима прво место у свету (зим-

Зељезничка пруга у Швајцарским Алпима
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ски туризам, историјски споменици, културна
збивања, сеоски и шопинг туризам).
Развијен је и финансијски услужни сектор.
Транзитни саобраћајни промет на територији
државе одвија се у правцу И-З.
б) Индустрија
 Дуго се базирала на тешкој индустрији.
Топионице су подигнуте близу рудника гвоздене руде (светски позната топионица је у Линцу).
 Најдинамичнији развој има прерађивачка индустрија (машиноградња, електротехника, постројења машинске индустрије, производња
спортске опреме итд). Најважнији центри прерађивачке индустрије су Линц, Грац и Бечка котлина.
 Значајни производи рударства су камена со (Салцбург – стари рударски центар експлоатације камене соли) и магнезит (даје основу за производњу
ватросталних цигала). Оба производа се извозе.
 Хемијска индустрија је заснована на увезеним
угљоводоницима, јефтиној хидроенергији и домаћим сировинама.
 Дрвна, индустрија папира и намештаја се базирају на богатству шума (40% територије Аустрије
је прекривено шумом).
 Прехрамбена индустрија је позната по производњи пива, млечним производима и производњи слаткиша.
в) Пољопривреда
 Водећа грана је сточарство.
На планинским пашњацима пасу говеда (екстензивно сточарство).
У нижим пределима је заступљено стајско (интензивно) сточарство (говедарство, свињогојство) базирано на домаћој или увезеној сточној
храни.
 С обзиром да је мало обрадивог земљишта, биљна производња је сконцентрисана у Бечкој котлини и Грацком басену (пшеница, шећерна репа).
 У долини Дунава и басенима гаји се воће и винова лоза.

� Словенија, најразвијенија република
бивше Југославије

 Словенија се налази на северозападном крају
Балканског полуострва и има разноврсне природне карактеристике.
На северу се налазе Алпи, а на југу Динариди.
Центрлни део државе захвата Љубљанска котлина кроз коју протиче Сава.
a) Пољопривреда
 Обрада земље (10% територије државе) је на високом нивоу и одвија се у оквиру малих сеоских
поседа.
 На ораницама се гаје житарице (пшеница, кукуруз), по негде кромпир и шећерна репа.
 Ливаде и крмно биље са ораница дају основу за
узгој говеда.
 На нижим, брежуљкастим теренима сади се винова лоза и воће.
б) Индустрија
 Запошљава висококвалификовану радну снагу,
карактеристичан је висок технички ниво индустријских грана(електроника, комуникације, производња инструмената, моторних возила итд).
Најважнија грана хемијске индустрије је фармацеутска индустрија.
Значајна је и прерада дрвета (индустрија папира и намештаја) пошто је половина земље
под шумама, углавном јеловим.
в) Туризам
 Базира се на природним лепотама (Алпски предели, кристално чиста језера, крашке пећине, приобални појас на Истарском полуострву).
г) Већи градови
 Љубљана је главни град.
 Копер, поморска лука.
 Марибор индустријски и саобраћајни центар.

Планински пашњак у Словеначким Алпима
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8. Алпске државе: Швајцарска, Аустрија и Словенија
1.

Шта карактерише швајцарску индустрију? Које су најважније гране?

2.

У Швајцарској 58%, а у Аустрији 70% електричне енергије обезбеђују хидроелектране. Шта је узрок овако високог учешћа? Зашто је
овај однос већи у Аустрији?

Швајцарски ручни сат

1.

3.

На основу чега је Швајцарска постала значајан мећународни финансијски центар? Попуни ток дијаграма.

Држава је постала
финансијски центар

4.

Шта је карактеристично за екстензивно сточарство? Зашто је оно
реализовано у Швајцарској?

Хидроелектрана на Дунаву

2.
5.

Које индустријске гране Аустрије вреди споменути? Шта је за њих
карактеристично? Који типови туризма су заступљени у Аустрији?

6.

Наведи три највеће предеоне целине Словеније. Где је сконцентрисано становништво и привреда?

Љубљана, Словенија

6.

38
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 38

2016. 03. 02. 20:25

I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
7.

Означи на немој карти следеће
целине: планину Јура, Швајцарски
басен (Mittelland), долину Дунава,
Бечку котлину, Грацки басен, три
највећа предела Словеније. Нека ти
помогне атлас.

8.

У коју државу би најрадије отишао?

Шта би тамо погледао?
Чиме би испунио време?
Напиши укратко у свеску.
Женевско језеро

Пиран

Салцбу
р

г

До краја Првог светског рата Лихтенштајн је био под заштитом Аустрије и није лако успео да се ослободи тог загрљаја.
Држава се налази између Аустрије и Швајцарске. Нема никаквих посебних специфичности. Нема дневну штампу, нема градова, само села, укупно 11 узимајући у обзир и главни град Вадуз са 4000 становника, нема аеродром, а у главном граду нема
ни међународне железничке станице. Лихтенштајн нема војску. Потпуно је независна, суверена држава, али без власти.
Упркос овоме, Лихтенштајн је светски рекордер у неколико области: сразмерно је најиндустријализованија држава, једина је земља која се жали на недостатак правника, једина је држава која је још увек у рату са Пруском (после Пруско-Аустријског рата1866. свако је заборавио да је Лихтенштајн био једна од зараћених страна, али он никада није потписао
мировни споразум), кнез Лихтенштајна поседује највећу и највреднију приватну збирку уметничких слика. Званичан језик
је немачки, новине штампају на хох-дојч језику, говоре на алеманском који је нека врста мешавине швајцарског немачког и
ретороманског. Немају своју валуту: званично средство плаћања је швајцарски франак, али имају своје поштанске марке.
Издавање марака доноси ¼ државног прихода.
(Извор: http://akciok.papillonutazas.hu/orszagleirasok/lichtenstein/)
Којим превозним средством се не може стићи до Лихтенштајна?
Које су традиционалне државне карактеристике са којима располаже кнежевина?

Речник
електрана – erőmű – power station
неутрална држава – semleges ország – neutral country
држављанин – állampolgár –citizen, national
саобраћајни центар (чвориште) –
közlekedési csomopont – transport hub
гвоздена руда – vasérc – iron ore

Линкови
Ако те занима Швајцарска жељезница, погледај овде http://
www.bezzeg.iho.hu
О утисцима из Аустрије можеш прочитати овде http://ausztria.
gportal.hu/gindex.
php?pg=3624871
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9. Карпати и Карпатски басен
� Опште карактеристике

� Северозападни Карпати

 Кратак геолошки историјат
Средње геолошко доба је био период стварања морских седимената (кречњак).
Од краја креде до средине терцијара тзв. флиш
(седиментна стена) се таложио у све плићем
мору.
Током миоцена била је интензивна вулканска
активност.
Набирање Евроазијског планинског система, па
самим тим и Карпата дешавало се у терцијеру
У кавартару су настали површински облици данашњих планина.
 Лук Карпата се простире од Девинског теснаца
(Аустрија) до клисуре Казан и чини оквир Карпатског басена.
 Из угла петрологије, у Карпатима се издвајају четири различита појаса. Посматрајући од спољашње
ивице Карпата према унутрашњости Карпатског
басена следе:
Флишни појас је најшира и најнижа област.
Кречњачки појас није повезан, него га чине
расуте кречњачке литице на чијим су врховима
у прошлости градили тврђаве (нпр. Оравски замак у Словачкој).
Кристаласта зона се састоји од дубинских магматских стена (гранит) и метаморфних кристаластих стена (гнајс). Ту се налазе највиши врхови Карпата.
Лук вулканских стена је унутрашња и најранија формација састављена од тзв. изливних
стена (андезит, базалт).

 У овом делу добро можемо раздвојити четири
појаса:
 Најважнији чланови спољашњег флишног лука су
Западни и
Источни Бескиди.
 Кречњачки и кристаласти лук је одвојен пространим басенима.
 Члан кристаластог лука је највиша планина Карпата, а уједно и најнижа висока планина у свету. Површина јој је слична површини Пилиш планини, то су
Високе Татре (Највиши врх је Герлаховка, 2655 m).
Матична стена је гранит.
Рад леда је формирао површину сличну Алпима.
 Кристаластом луку припадају и Ниске Татре.
Такође су изграђене од гранита.
Нису били под утицајем глацијације па лед није
обликовао њихову површину.
 Вулкански лук (појас) се састоји из два дела:
Северни огранак чине Кремницка брда
(Körmöci hegység) и Банска Штјавњица (Selmeci
hegység), значајни рудници злата и сребра у
средњем веку.
Јужни вулкански огранак се протеже у Мађарској. Чланови су: Бержењ (Börzsöny), Матра
(Mátra) и Черхат (Cserhát).
Ова два огранка спаја вулкански низ на потезу
Еперјеш-Токај (Eperjes-Tokaj), чији су члан Земпленске планине (Zempléni-hegység).

Покажи Карпатски басен на физичкој карти.
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� Североисточни Карпати

� Јужни Карпати

 Овде се запажају само два лука:
Спољашњи флишни лук коме припадају Шумовити Карпати (Erdős-Kárpátok), источни делови
Источних Бескида (Keleti-Beszkidek) и Марамуреш планина (Máramarosi havasok).
Чланови вулканског лука према СИ су постепено све млађи.
 Марамуреш планине су на путу западних ветрова
па је ово најкишовитија област целокупних Карпата (1500 m/година).
 Превој Верецкеи (Vereckei-hágó), 841 m, је простран и омогућава саобраћајни промет кроз планине.
 У Североисточним Карпатима се налазе двe гране
извора Тисе.

 Овде се може запазити само кристаласти појас.
Највиша целина су Фагарашке планине
(Fagarasi-havasok).
С обзиром да је просечна висина Јужних Карпата већа, рад леда је био израженији па су
формиране стрме долине и леднички валови
у облику латиничног слова U и зубчасти планински гребени.
 У плитким долинама реке су усекле своја корита
у правцу С-Ј.

� Источни Карпати
 На територији поново можемо пратити четири
лука.
Флишни лук са најзначајнијом планином Вранча (Háromszéki havasok). Дуж источног обода ове
планине простиру се налазишта угљоводоника.
Кречњачки лук је карактеристичан по стрмим и
високим литицама (Мали Цохард, Велики Цохард, Црвено језеро (Gyilkos havasok)).
Међу планинама кристаластог лука је Родна
планина (Radnai havasok) која је била под ледом током леденог доба, а нижа Ђурђеу планина (Gyergyói havasok) и Циуц планина (Csiki
havasok) нису.
Чланови вулканског лука су најмлађи вулкани
Карпата (Харгита, Калимани планина (Kelemen
havasok) и Гургиу планина (Görgényi havasok)).
Поствулканска активност и данас траје, а његов
производ је минерална вода са садржајем CO2
(борна вода).
 Чланови вулканског лука раздвајају секељске басене од Ердељског басена (Erdélyi-medence).

� Апушенске планине

(средње планине Ердеља)

 На територији средњих планина
су кречњачке планине (Бихор (Bihar), Секељски
камен (Székelykő)) и
планине вулканског порекла (Ердељске рудне
планине (Erdélyi-érchegység)).
 Апушенске планине (средње планине Ердеља) нису
директно повезане са Карпатима.
 Ердељски басен се спустио знатно раније у односу на Велику низију Мађарске (Alföld), тако да су
реке имале више времена да претворе његову површину у брежуљкасти предео.
 На ободу басена налазе се лежишта камене соли, а
на њеном дну налазишта природног гаса.

� Карпатски басен
 Карпатски басен није непрекидна, повезана целина.
Задунавске средње планине и Апушенске раздвајају засебне целине (Малу низију (Kisalföld),
Велику низију, Задунавско горје (Dunántúlidombság) и Ердељски басен).

Секељски камен, Ердељ
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9. Карпати и Карпатски басен
1.

Уз помоћ атласа, на одговарајућем месту на немој карти упиши редне бројеве следећих појмова.
1. Девински теснац (Dévényi-szoros), 2. Западни Бескиди (Nyugati-Beszkidek), 3. Источни Бескиди (Keleti-Beszkidek), 4. Високе
Татре (Magas-Tátra), 5. Герлаховка (Gerlachfalvi-csúcs), 6. Ниске Татре (Alacsony Tátra), 7. Кремницка брда (Körmöci-hegység), 8.
Банска Штјавњица (Selmeci-hegység), 9. Бержењ (Börzsöny), 10. Матра (Mátra), 11. Черхат (Cserhát), 12. Земпленске планине
(Zempléni-hegység), 13. Шумовити Карпати (Erdős-Kárpátok), 14. Марамуреш (Máramarosi-havasok), 15. Средњоверецки превој (Vereckei-hágó), 16. Вранча планина (Háromszéki-havasok), 17. Мали Цохард превој (Kis-Cohárd), 18. Велики Цохард превој
(Nagy-Cohárd), 19. Црвено језеро (Gyilkos-tó), 20. Родна планина (Radnai-havasok), 21. Ђурђеу планина (Gyergyói-havasok), 22.
Циуц планина (Csíki-havasok), 23. Харгита (Hargita), 24. Калимани планина (Kelemen-havasok), 25. Гургиу планина (Görgényihavasok), 26. Фагарашке планине (Fogaraso-havasok), 27. Бихор (Bihar), 28. Секељски камен (Székelykő), 29. Ердељске рудне
планине (Erdélyi-érchegység), 30. Велика низија (Alföld), 31. Задунавске средње планине (Dunántúli-középhegység), 32. Апушенске планине (Erdélyi-középhegység), 33. Задунавско горје (Dunántúli-dombság), 34. Ердељски басен (Erdélyi-medence)

2.

Наведи и опиши појасеве Карпата.

3.

Где се налази предео Карпата са највише падавина и шта је узрок томе?
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4.

Зашто Ниске Татре нису биле под ледом за време леденог доба (насупрот врховима Високих Татри)?

m

Ниске Татре

Високе Татре

Думбер
2043 m

Бе ли Вах

Црни Вах

река Хрон

Вепор

Герлаховка
2655 m

СИ

ЈЗ

5.

Које се минерално благо може наћи у Источним Карпатима и у Ердељском басену? Где се тачно налази? На
који начин настаје борна вода?

6.

Какве површинске облике формира рад леда?

1.

2.

4.

5.

3.

Језеро Света Ана
Језеро Света Ана (на румунском Lacul Sfânta Ana) је језеро на планини Чомад у Ердељу (округ Харгита) у кратеру
угашеног вулкана у близини бање Тушнад (Tusnádfürdő). Припада Мохош природном резервату на чијој се
територији налазе два кратера планине Чомад. У другом кратеру се налази Мохош тресетна мочвара. До
језера се може доћи путем од Шепшибуксада.
Површина језера је 0,22 km2 и кружног је облика. Jезерско дно има облик точира, јер се налази у кратеру. Количина
планктона и садржај соли у води је прилично низак (32 mg/l), али због наталоженог тамнобраон муља, језерска
вода изгледа мутно.
Слив језера Свете Ане је мали и нема никакве везе са локалном хидрографском мрежом. Вода у језеру се
надокнађује падавинама. Вода не отиче нигде него се филтрира кроз земљу и касније се у виду извора појављује
на спољашњој страни вулкана. Годишња количина падавина у области језера износи 600-700 mm, отицање
са падина је 1000-1500 mm, а количина испаравања износи 500 mm. На основу овога, ниво воде би требао из
године у годину да се повећа за 0,5 mm, али због филтрирања кроз земљу ниво воде опада. Највећу дубину од 12
m језеро је имало 1867. године, а 1907. било је дубоко 8,5 m. Данашња дубина језера је свега 7 m. Разлог овоме је
седиментација на дну језера и бујање вегетације у језеру. За неколико деценија језеро Свете Ане ће имати исту
судбину као и Мохош језеро, претвориће се у мочвару. (Извор: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Anna-t%C3%B3)
Шта је заједничко језеру Свете Ане и тресетној мочвари Мохош?
Због чега ниво језера опада иако добија велику количину падавина? До чега ће то довести?

Речник
поствулканске појаве – vulkáni utóműködés –
post-volcaniv activity
ледено доба – jégkorszak – ice age
превој – hágó – pass
басен – medence – basin
Карпати – Kárpátok – The Carpathians

Линкови

Прочитај више о Карпатима http://magas-tatra.hu/hegyseg
и овде www.erdelyinyar.hu/csoda1.php?link=torda
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10. Наш северни сусед: Словачка
 Република Словачка је настала 1993. године раздвајањем некадашње Чехословачке.
 Број становника: 5 411 000.
Од тога је, око 520 000 мађарске националности. Они су углавном сконцентрисани уз словачко-мађарску границу.
 Главни град државе је Братислава, политички и
привредни центар и лука на Дунаву.
 Европској Унији се прикључила 2004. године, а од
1. јануара 2009. године је увела евро као платно
средство (после Словеније била је друга бивша социјалистичка држава која је увела евро).

� Рељеф, предеоне целине
 У рељефу Словачке доминирају планине (северозападни огранак Карпата).
 Словачка низија (Szlovák-alföld) (Подунавска низија)
Заузима југозападни део државе, а насуле су је
Дунав и његове притоке.
Мала низија (Kis-Alföld) у Мађарској представља
њен природан наставак.
Овде се налази највеће острво Дунава, Велико
Житно острво (Csallóköz) где је сконцентрисан
највећи број Мађара.
 Потиска низија (Tiszai-alföld)
Се налази у југоисточном делу државе.
Насуле су је Тиса и њене притоке.

� Клима
 У Словачкој претежно влада умерено-континентална клима.
У планинским пределима је нижа просечна годишња температура и има више падавина.
Басени окружени планинама имају хладнија
лета.
У Подунавској низији је клима слична Малој
низији Мађарске, а у Потиској низиј је клима
иста као на нашој Великој низији.

� Пољопривреда
 Најважнија област пољопривреде је Подунавска
низија.
На ораницама се гаји пшеница, кукуруз,
шећерна репа и сунцокрет.
Разноврснa производња је воћа и поврћа.
 Уз словачко-мађарску границу традиционално је
виноградарство.
 У хладнијим планинским басенима гаје кромпир и
крмно биље.
 Сточарство (свињогојство, говедарство и живинарство) је везано за пределе у којима се гаји крмно биље (низије и басени).
 За планинске пределе је карактеристично овчарство.

Братислава, главни град Словачке
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� Енергетска привреда
 У енергетској привреди повећава се употреба хидроенергије и природног гаса, а смањује се употреба угља.
 Угљоводоницима се скоро у потпуности снабдевају из Русије.
 50% хидроенергије произоди хидроелектрана Габчиково на Дунаву која је после изградње
нанела знатне природне штете Малом житном
острву (Szigetköz) у Мађарској.
Мање хидроелектране се и сада граде и на
осталим значајнијим рекама (нпр. Вах (Vág).
 Не обазирући се на међународне протесте, нуклеарне електране су подигнуте у местима Бохунице
и Моховце.

� Индустрија
 Најзначајнија индустријска грана је производња
аутомобила.
На основу броја произведених аутомобила по
глави становника 2007. године Словачка је била
на првом месту у свету.
Фабрике аутомобила су инострано власништво
(Братислава: Volkswagen, Трнава: RenaultCitroën).

 Остале важне гране тешке индустрије:
црна металургија и производња челика (савремени комбинат се налази у Кошицама),
највећа топионица алуминијума се налази у
Жјару над Хроном,
машиноградња је концентрисана у Жилини и
Банској Бистрици.
 Хемијска индустрија (највећи центар је у Братислави) углавном прерађује увозну нафту.
 У лакој индустрији важну улогу игра
прерада вуне (базира се на овчарству) и
дрвна индустрија (35% територије државе прекривају шуме).

� Туризам
 Унутрашњи и међународни туризам се ослања
на
изузетне природне лепоте,
скијашке стазе,
средњовековне градиће са својственом атмосфером,
тврђаве и замкове подигнуте на врховима
кречњачких стена.

Високе Татре
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10. Наш северни сусед: Словачка
1.

На немој карти ограничи територију Словачке и опиши њене велике пределе.

Хидроелектрана Габчиково

3.

2.

Наведи суседне државе Словачке.

На западу:
На југозападу:
На југу:
На истоку:
На северу:

4.

3.

На којим енергентима је базирана енергетска привреда Словачке?

4.

Како се зове највиши врх Словачке? На којој планини се налази? За
колико метара је нижи у односу на највиши врх Европе?

5.

Шта је карактеристично за индустрију Словачке? Наведи индустријске центре и означи их на немој карти у 1. задатку.

Електрана у Кошицама

5.

46
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 46

2016. 03. 02. 20:25

I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
6.

Како су наведени симболи повезани са туризмом Словачке?

7.

Велико житно острво (Csallóköz)

8.

Мрмот

7.

Потражи какве је последице по околину изазвала изградња хидроелектране у Габчикову.

8.

Вероватно си често био у Словачкој. Које градове и пределе си посетио? Подели своје доживљаје са осталима.

Комарно
Северни део града представља капију Јужне Словачке. Део граdа јужно од Дунава припада Мађарској и зове се Комарно. Ово
је важан друмски и железнички гранични прелаз.
Доласком у Панонску низију, Мађари су овде затекли земљано утврђење које су наставили да граде. Овде је рођен мађарски
краљ Ласло V. Био је омиљен град краља Матије и Беатрикс је у њему ожалила краља Матију.
На основу Трианонског мировног споразума северни део града је припао Чехословачкој. Одувек је имао важну улогу у духовном животу Мађара у Словачкој. На основу Бечког уговора из 1938. године вратили су га Мађарској, а 1945. северни део града је поново додељен Чехословачкој.
После проглашења словачке самосталности град је постао један од најбитнијих центара духовног и културног живота
Мађара у Словачкој. Године 2004. је основан Универзитет Шеје Јанош, где се предавање изводи на мађарском језику, а у
истом граду ради и позориште Јокаи.
(Извор: http://www.lutheran.hu/z/honlapok/protestans/felvidek/komarom)
Зашто је град битан из угла саобраћаја и институција?
Објасни следеће речи.
Гранични прелаз –
Утврђење од земље –

Речник
крмно биље – takarmány – feed, fodder
топионице – kohó – furnace
овца – juh – sheeep
средњовекoвни – középkori – medieval
скијашка стаза – sípálya – ski slope

Линкови
Сазнај више о Словачкој http://www.slovensky-raj.org/
szlovak-paradicsom
и овде http://szlovakvarosok.lap.hu/varosok_szlovakiaban_
magyar_nyelvu_
honlappal/18263814
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11. Г раница двеју европских области:
Румунија
 Румунија на основу свог природно-географског
положаја само делимично припада Средњој Европи. Тeриторије источно од планинског гребена
Карпата део су Источне Европе.
 После Првог светског рата, Тријанонским мировним споразумом, стекла је територију која је ограничена данашњим државним границама.
 Европској Унији – заједно са Бугарском – прикључила се 2007. године.

� Предели Румуније
 Узевши у обзир климатске, друштвене и привредне карактеристике, млад карпатски лук дели
земљу на два дела.
 Источни и Јужни Карпати представљају границу
Трансилванијског (Ердљског) басена.
 Апушенске планине (средње планине Ердеља)
раздвајају басен Ердеља од обода Велике низије.
 Брежуљкасти предео области Молдавија прекривен је лесом и налази се источно од Источних
Карпата.
 Добруџа (Dobrudzsa), предео благих брежуљака,
простире се између Црног мора и доњег тока Дунава.
 Влашка низија (Havasalföld, Román-alföld) се налази између Јужних Карпата и Дунава.
Северни, брдовити предео формирале су реке
које извиру у Карпатима
Јужни део (Румунска низија) је потпуна равница..

� Дунав
 Највећа река Румуније која кроз клисуру Казан
(Kazán-szoros) стиже у Влашку низију.
Композитна долина Ђердапске клисуре (150 km
дужине) завршава се хидроелектраном Ђердап.
 Река после тога кривуда ка северу, да би код града
Галаци (Galaţi) скренула ка истоку.
 На крају се делтастим ушћем улива у Црно море.
Од многобројних рукаваца делте једино је плован средњи, код града Сулине, и кроз њега
могу стићи поморски бродови до Галаца.

� Клима
 У источном делу земље клима је влажна континентална.
 Јужно и западно од Карпата јача утицај суве континенталне климе:
лета су топлија,
зиме су хладније,
смањује се количина падавина.
 У Карпатима и Апушенским планинама влада
планинска клима.

� Становништво
 90% укупног становништва су Румуни.
 Мађарска национална мањина има 1,5 милион
становника који живе у
Ердељу,
oбодном делу Велике низије,

Πеликани у делти Дунава
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oбласти Молдавије (Чанго Мађари),
у главном граду Букурешту.
 Румунске Швабе и Саси (Немци)
населили су се у градовима Јужног Ердеља током средњг века.
Њихов број се веома смањио у последњој половини века јер се већина одселила у Немачку.
 Значајна ромска мањина живи на читавој територији државе.
 Велики број румунских радника је на привременом раду у Западној Европи (у Италији, Француској, Шпанији).

� Пољопривреда
 Румунија је богата квалитетним обрадивим површинама.
 Најважније биљне културе су: пшеница и кукуруз
(обе се гаје у области Молдавије и Влашке низије).
 Од индустријских биљака вреди споменути: сунцокрет, конопљу и шећерну репу.
 Производи раног поврћа и воћа доспевају и на
инострано тржиште.
 Традиционално је виноградарство и производња
вина (претежно у Молдавији), али она тренутно не
представља конкуренцију познатим европским винима.
 Сточарство
Говедарство и свињогојство су сконцентрисани
у Влашкој низији.
У вишим планинским пределима значајно је овчарство.
 У делти Дунава заступљен је интензиван риболов.

� Индустрија
 Енергетска привреда
У подножју Источних и Јужних Карпата налазе се богата лежишта природног гаса и нафте,
али обезбеђују свега половину потреба румунске
привреде.
Плоешти (Ploiești) је центар нафтне експлоатације.
Термоелектране у Ердељу раде на мрки угаљ,
јер се природан гас који овде ваде користи у хемијској индустрији.
 Важни центри тешке индустрије:
Букурешт (București): разноврсна машиноградња.
Брашов (Brașov), највећи и најважнији индустријски центар Ердеља: производња пољопривредних машина, авиона.
Арад: индустрија аутомобила и индустрија вагона.
Крајова (Craiova), Питешти (Pitești): аутомобилска индустрија.
Галаци: металургија базирана на гвозденој
руди увезеној воденим путем из Украјине.
 Хемијска индустрија:
Центар петрохемијске индустрије је Плоешти.
Основу ердељске хемијске индустрије пружа локалан природни гас и камена со. Центри хемијске индустрије су Таргу Муреш и Клуж.
 Базу дрвне индустрије, индустрије папира и целулозе чине планинске шуме и велики шевари на
делти Дунава.
 Унутар прехрамбене индустрије, важну улогу има
производња алкохолних пића, јестивог уља и
скроба на бази кукуруза.

Тврђава Дракуле у Ердељу
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11. Граница двеју европских области: Румунија
1.

Румуни

Срби

Мађари

Хрвати

Украјинци

Словаци
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Бугари

Липовани

Турци

Зашто Румунију називамо границом двеју европских области?
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3.

ЦР

2.

Групиши предеоне целине Румуније тако што ћеш њихове редне
бројеве унети на одговарајућем месту у табели. Означи границе предеоних целина на немој карти Румуније. 1. Добруџа, 2. Ердељски (Трансилванијски) басен, 3. Обод Велике низије, 4. Влашка низија, 5. Област Молдавије, 6. Апушенске планине.
Унутрашња страна карпатског лука Спољашња страна карпатског лука

3.

Суша на пољу кукуруза

4.

Румунија има 21,5 милиона становника. Број Мађара износи 1,45
милиона. У Ердељу живи 7,2 милиона, од којих су 1,2 милиона Мађари.
Немачка мањина има свега 50 000 житеља и они живе у јужном делу Ердеља. Колики је процентуални однос Мађара у укупном становништву, а
колики у Ердељу? Колики је процентуални однос Немаца у укупном становништву, а колики у Ердељу? Прикажи структуру националних мањина кружним дијаграмом.

4.

Које су најважније разлике између влажне континенталне и суве
континенталне климе? За које пределе је карактеристична сува континентална клима? Ради у свесци.

5.
Жетва

Који су најважнији пољопривредни производи?

5.
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6.

Повежи градове са индустријским гранама, тако што ћеш у празна
поља табеле унети њихове редне бројеве (Неке индустријске гране су
повезане са више градова).
Производња аутомобила, машинска индустрија, производња авиона,
хемијска индустрија, производња пољопривредних машина, производња
вагона, металургија, приморске луке.
Град

Индустријска(е)
грана(е)

Арад
Брашов
Букурешт
Констанца
Крајова

7.

Град

Индустријска(е)
грана(е)

Галаци
Клуж
Таргу Муреш
Питешти
Плоешти

6.

Лука у Констанци

7.

Шлепер на Дунаву

Зашто је транспорт робе на велико најекономичнији воденим путем?

8.

Потражи одговоре и напиши извештај. Које последице по животну средину су се могле осетити у области
рудника метала Баиа Маре због еколошке катастрофе? Какав је даљњи ризик из угла заштите животне средине? Ради у свесци.

Све више мрких медведа посећује румунска села и градове у потрази за храном – пише BBC News. Животиње преврћу смеће
и десеткују овце у шталама. Због њиховог великог броја, румунска влада је дала дозволу за одстрел 300 медведа. Организација за заштиту животиња сматра да је популација медведа веома мала и ако влада не повуче дозволу за лов, врсти
прети опасност од изумирања на територији Европе.
Протеклих година, све већи број животиња се спуштао са Карпата (ван Русије, ту живи једина већа популација мрких медведа у Европи) до насељених подручја у потрази за храном. Медведи прелазе и по 20 километара да би пронашли храну.
На основу броја пријава, све више људи у Румунији има прилике да види како медведи чепркају по контејнерима – пише BBC
News. „Изненада сам чула велику буку. Један медвед је покушао да провали у шталу, где су ноћу затворене овце.“ - прича једна жена са села. Животињу су на крају отерали мештани који су се пробудили због буке.
(Извор: http://www.origo.hu/nagyvilag/20040704medvek.html)
Одреди која је изјава тачна (Т), а која нетачна (Н).
У потрази за храном медведи проваљују у штале или чепркају по контејнерима.
Заустављање лова на медведе ће изазвати њихово изумирање.
Најбројнија популација медведа у Европи живи у румунском делу Карпата.
Због ограничене количине хране све већи број медведа се може видети у насељеним местима.

Речник
мањина – kisebbség – minority
конопља – kender – hemp
шевар – nádas – reed
Ердељ – Erdély – Transsylvania
комбајн – kombájn – combine harvester

Линкови
Чланци о Румунији: http://www.erdelyikarpategyesulet.ro/
indx.php
У претраживачу упиши реч Románia
http://www.geographic.hu
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12. Кратак историјат и институције
Европске уније
 У овом поглављу смо се упознали са Средњом Европом. Све споменуте државе и предели су део ЕУ.
Због тога је важно да се упознамо са развојем и институцијама уније.

� Кратак историјат Европске уније
 Први кораци заједничке сарадње
Поред привредних разлога настанка најважнији разлог почетком 1950-их година било је избегавање једног новог европског рата.
У интересу трајног мира и привредно-политичког јединства основана је прва међународна
интеграција под именом Европска заједница за
угаљ и челик (1952).
Више од три деценије након Другог светског рата
владали су затегнути односи на релацији исток
- запад и то је период тзв. хладног рата.
Потписивањем Римског уговора 1957. године
основана је Европска Економска Заједница.
Државе чланице ЕЕЗ су укинуле царине у међусобној трговини.

 Привредни опоравак шездесетих година

Проблем недостатка хране су заједничким регулативама успели да реше и на тај начин заустављају несташицу. Убрзо су били суочени са
проблемом њене хиперпродукције.

 Нова прикључења седамдесетих година

Са прикључењем Велике Британије, Ирске и
Данске 1. јануара 1973. године број држава чланица се повећао на девет.
Енергетска криза у првој половини деценије
представљала је шок и успорила је привредни
развој света и Европе.
Утицај Европског парламента расте.
Први пут се одржавају непосредни избори за
посланике у Европски парламент.

 1980-их година

1981. године се прикључила Грчка
1986. године уласком Шпаније и Португалије
број чланица се повећао на 12.
 У оквиру регионалне политике започет је пројекат
смањивања територијалних разлика и отварања радних места.

Зграда Европског парламента, Стразбур
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Исте те године је потписан и Јединствен европски акт којим је основано јединствено тржиште и иницирано слободно кретање капитала , робе, услуга и грађана.
Током 1989-90. године редом су збачене диктатуре у Источној Европи, срушен је Берлински зид и
Немачка се уједињује.
 Укидање граница
1993. створено је јединствено тржиште.
Од тада је званичан назив интеграције: Европска унија.
Заједничка заштита животне средине и војна
заштита постају приоритет.
Шенгенским споразумом је постепено укинута
пасошка контрола грађанима ЕУ унутар граница Уније.
 Нестаје политичка подела Европе
1. јануара 2002. године евро постаje ново,
заједнико средство плаћања за 12 држава ЕУ.
2004. се дешава дотадашње најмасовније проширење ЕУ: учлањују се 8 источноевропских и
средњоевропских држава (међу којима је и
Мађарска), као и Малта и Кипар.
2007. се прикључују Румунија и Бугарска, тако
да се број чланова ЕУ повећао на 27.
Почиње да се ствара европски устав који у новембру 2009. коначно све чланице потписују,
постављајући прве кораке ка будућем савезу европских држава.

� Институције Европске уније
 Чланице ЕУ, иако су независне државе, уз помоћ
сарадње остварују такав утицај у свету какав не би
могле остварити појединачно.
У процесу доношења одлука важну улогу имају
три институције ЕУ: Европски парламент, Савет
Европске уније и Европска комисија.
 Европски парламент
Посланике директно бира становништво држава чланица.
Задатак му је доношење одлука о предлозима Европске комисије.
Мађарска располаже са 22 посланичка места.
Седишта: Брисел и Стразбур.
 Савет Европске уније (Савет министара)
Највиши орган за доношење одлука у ЕУ.
Чланице су представљене са по једним министром.
Председава премијер једне од земаља-чланица
са полугодишњом ротацијом.
 Европска комисија
Представља интересе заједнице као целине.
Независно од чланица, даје предлог за стварање нових, заједничких нацрта закона.
Седиште: Брисел.
 Европски суд правде
Контролише спровођење законских правила
унутар Европске уније.
Седиште: Луксембург.

Заставе држава чланица Европске уније
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12. Кратак историјат и институције Европске Уније
1.

Зашто је у Европи основана Европска заједница за угаљ и челик?
Које државе су је основале? Открићеш их на основу цртежа.

Х
Б
СРН
Ф

2.

И

Који кораци су помогли оснивању заједничког тржишта? Са каквим
појмовима је у вези слободно кретање унутар ЕУ?

1.
3.

На немој карти означи државе чланице и њихов датум уласка у Европску унију.

Мађарски производи
на прехрамбеном сајму у Европи

Гранична прелаз Рајка без пасомке
контроле

2.

4.
4.

Који су најважнији догађаји 2000-их година који су се тицали ЕУ?

5.
Парламент ЕУ

5.

Прикажи у кратким цртама најважније институције ЕУ, њихово
функционисање и структуру. Ради у свесци.
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6.

У којим државама Средње Европе се не плаћа евром? Наведи називе њихових валута.

6.

7.

Истражуј и одговори на питања. Шта симболише 12 звездица на застави ЕУ? Како се зове химна Европске уније?

7.

Регистарске таблице држава ЕУ

Преко 60 заједница живи на територији Уније који говоре неким традиционалним регионалним или језиком мањина. Такви језици су старокелтски у Западној Европи, нпр. галски и велшки, односно мањински језици у Источној Европи као кашуп у Пољској, односно латгала, угрофински који је на ивици нестанка и језик лив у Летонији. Палета европских језика
се развијала током више хиљада година. Доласком различитих племена на територију Европе у више налета, стизали су
и различити језици. Неки од њих су бивали истиснути па су временом нестали. Велики део европских језика припада индоевропској групи језика. Лингвисти се слажу да су се сви они развили на бази основног индоевропског, мада постоји
дилема у вези настанка праиндоевропског језика. Пар језика, којима се говори у Европи, не припадају индоевропској групи. Такви су на пример естонски, фински и мађарски који припадају угрофинској језичкој породици. Баскијски језик нема
сличности ни са једним живим језиком данашњице.
Развој језика у Европи наравно није заустављен. Досељавањем разних заједница и данас стижу нови језици на континент.
У мултикултуралним градовима као што је Лондон, Париз, Брисел и Берлин говори се више стотина језика.
(Извор: http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/index_hu.htm)
Објасни својим речима следеће појмове.
Мањина –
Језичка група (породица) –

Речник
уједињење – egyesítés – unification
устав – alkotmány – constitution
Европски савет – Európai Tanács – European Council
Европска комисија – Európai Bizottság –
European Commission
Европски суд – Európai Biróság –
European Court

Регионални –
Мултикултурални –

Линкови
Како да наставиш даље школовање у ЕУ:
http://eutanora.euvonal.hu/texts.aspx?show=1&id=13
Историја евра: http://index.hu/gazdasag/magyar/eurt080404/
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Понављање – Географија Средње Европе
� Природно-географске карактеристике

� Пољска

 Разнолику површину Средње Европе карактеришу
простране низије,
старе громадне планине,
младе веначне планине.
 Клима је влажна континентална,
на високим планинама је планинска.
 Природни биљни покривач чине
листопадне шуме и шумовите степе

 Пољски предели у правцу север-југ су:
Балтичка обала,
источни део Немачко-Пољске низије (обликован
радом леда),
предео громадних планина (Пољске средње
планине, Судети) и
млади ланци Високих Татри.
 Експлоатација и извоз каменог угља је значајан
на светском нивоу.
 Најважније индустријске гране су:
аутомобилска и бродоградња,
текстилна и
прехрамбена.

� Немачка
 Најмногољуднија и привредно најјача држава ЕУ
 Најважније индустријске гране су:
машиноградња,
електроника, електротехника и хемијска
 Привредни центри
Средњорајнска област,
јужна Немачка и
лучки градови.
 Свестрана пољопривреда је прилагођена природним условима.

� Чешка
 Централни део Чешке заузимају Чешки и Моравски басен.
 Најбитније минерално богатство су
мрки и камени угаљ,
графит и
каолин
 Водећа индустријска грана је машиноградња.
 Повољан географски положај и индустријска
традиција олакшавају бржи приступ развијенијенијим регионима ЕУ.

Европа из свемира
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� Алпи и алпске државе
 Алпски лук је подељен на два дела.
Западни лук Алпа је виши, са ужим и оштријим
врховима, претежно састављен од кристаластих
стена.
Источни лук Алпа је нижи, ширих врхова, претежно састављен од седиментних стена.
 Природне карактеристике Швајцарске и Аустрије су сличне.
Обе државе су политички неутралне.
Индустрију Швајцарске карактеришу оне индустријске гране које захтевају мало сировина и
стручну радну снагу.
Један од међународних центара за пружање финансијских услуга.
Аустрија остварује значајне приходе од машиноградње, прерађивачке индустрије и туризма.
 Словенија је територијално мала, али густо насељена држава.
Најразвијенија република бивше Југославије.
Привредни центар се налази у Љубљанској котлини.

� Карпати и карпатске државе
 Код Карпата се издвајају четири засебне целине:
Северозападни Карпати,
Североисточни Карпати,
Источни Карпати и
Јужни Карпати

 Прва целина се може даље поделити на четири
појаса који се раздвајају на основу типова стена, а
то су:
флишни,
кречњачки,
кристаласти и
вулкански појас.
 Најважније предеоне целине Словачке су
Северозападни Карпати и
Подунавска низија.
Велику улогу у динамичном привредном развоју
има страни капитал.
 Источни и Јужни Карпати деле територију Румуније на два дела.
Богата је природним ресурсима,
зато се индустрија базира на оним гранама које
захтевају много сировина и енергије.
Централни предео је Ердељски басен.
Мађарска национална мањина је бројчано значајна у обе државе.

� Европска интеграција
 Европска економска заједница је основана 1957.
с циљем продубљивања привредног развоја.
 Јединствено тржиште је основано корак по корак
(ЕЕЗ):
укинуте су унутрашње царине,
остварено је слободно кретање капитала,
робе, услуга и грађана.
Проширивање се вршило у више наврата, тако да
се до друге половине 2000-их година број чланица повећао на 27.

Предео Марамуреш планине
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1.

Како се мења рељеф Средње Европе у правцу север-југ? Нацртај један попречни пресек правца север-југ.

С

Највећа река Средње Европе је Дунав.

Наброј подунавске државе и означи их на
карти.
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Европски „нај“. На које државе се односе дате изјаве?

Најмногољуднија држава Средње Европе:
Овде се налази највиши планински врх Европе:
На основу броја произведених аутомобила по глави становника била је прва у свету:
На основу прихода од туризма по глави становника прва је у свету:
Од свих бивших социјалистичких држава, евро је прва увела:
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4.

Која су најважнија минерална богатства у наведеним земљама?

Немачка:
Пољска:
Чешка:
Румунија:

5.

О ком граду је реч? Напиши на фотографији редни број одговарајуће карактеристике и назив града.

1. Град у западном делу Чешке, познат по санаторијумима и бањама, овде се сваке године одржава највећи
филмски фестивал Средње Европе.
2. Град јужне Пољске. Овде је основан први факултет у Средњој Европи. Познат је по средњовековном пијач
пијачном тргу.
3. Родни град Моцарта, име је добио по околним рудницима соли.
4. Главни град Баварске, центар науке и уметности.
5. Највећа лука на ушћу Лабе у Немачкој.

6.

Сортирај државе овог поглавља у опадајућем низу, узевши у обзир тражене податке у табели. Податке
пронаћи на интернету. (www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook)
Површина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Становништво

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Густина насељености

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

БДП по глави становника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Поштовано
Уредништво!

Из ђачког угла
Не разумем потпуно ...
 Милева: ... зашто се сударају тектонске плоче и како од њих настају планине?
– Литосфера се састоји од Земљине коре и горњег чврстог омотача језгра (плашта). Није јединствена површина, врелу масу која у дубини кључа не прекрива у целини, него се састоји од појединачних плоча које
као сплавови плутају по „усијаној супи“. Пошто се плоче дуж дубокоморских гребена удаљавају једна од
друге, логично је да ће се плоче, које се примичу једна другој пре или касније сударити. Приликом судара,
плоча веће густине се подвлачи испод плоче мање густине. Један део потонуле плоче се растапа у астеносфери, док други део избија на површину кроз пукотине површинске плоче. Процес је праћен вулканском
активношћу. Ово се дешава када се сусретну две океанске плоче различите старости или једна океанска
и једна континентална плоча. У првом случају ће настати вулканска острва и ободни басени, а у другом
случају типични асиметрични планински венци. Када се сударе две континенталне плоче мале густине и
сличне дебљине, неће доћи до подвлачења јер на њих делује магма великом потисном силом. Тако настају
симетричне планине, као нпр. Алпи.
 Јован: ... зашто има више падавина на планинама него у равницама?
– Настанак падавина је последица кретања ваздушних маса и температуре. Водена пара у ваздуху се кондензује, капљице се смрзавају на температурама мањим од 0°С, а новопридошле капљице воде се лепе
на њих. Тежина им постепено расте и на крају почињу падати. Температура ваздуха опада крећући се од
нивоа мора ка вишим слојевима атмосфере због све ређег ваздуха и смањене способности земљине површине да га загреје. Што је планина виша температура је све нижа, због кондензације је израженија влажност ваздуха, а самим тим је и могућност за падавинама већа. Планински врхови представљају препреку
у кретању ваздушних маса. На ветровитим странама падина ваздух се креће узлазно и долази до његовог
хлађења. Ту је већа шанса за настанак падавина јер се влага коју је донео ветар кондензује. На другој страни планине ваздух се креће силазно, загрева се и спреман је да прими већу количину водене паре. Међутим, количина влаге се не мења значајно. Порастом температуре релативна влажност ваздуха опада и због
тога силазне ваздушне масе стижу као суви ветрови. Овај тип ветра се у Алпима назива фен.
 Георгије: ... зашто је Словачка на првом месту у свету по производњи аутомобила?
– Јер су нудили повољне услове улагања произвођачима аутомобила и мултинационалним компанијама:
јефтину и одговарајућу радну снагу, добру инфраструктуру и значајне пореске олакшице. Такође је била
значајна и близина потрошачких тржишта великих европских центара.
Због тога су међународне компаније отвориле овде своје фабрике за састављање аутомобила и за производњу делова. Сировине и делове за производњу не добијају са локалног тржишта, већ се они увозе
из иностранства. У Мађарској је такође водећа индустријска грана производња аутомобила (нпр. сузуки),
иако она не достиже производне капацитете Словачке.
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Може помоћи географија ...
 Бане: ... у одабирању циљева излета. Географско знање можемо искористити у одабирању дестинација путовања која нису толико рекламирана путем проспеката или преко телевизије: занимљиве планине, лепа језера, пећине, морске заливе ... Ако на пут кренемо са географским знањем, открићемо гомилу скривеног блага,
а уџбеник постаје део живота.
 Филип: ... да, добро ће доћи у одабирању дестинација путовања, али и приликом паковања. Корисно је ако
знамо каква је клима земље или предела у који путујемо: ако је циљ планина или неки северни предео, треба
понети више топле одеће, кишну кабаницу, дебелу врећу за спавање; ако је циљ путовања море или неки
јужни предео, тада је потребна лакша одећа и ствари за заштиту од сунца. Добро ће доћи и познавање метеоролошких података: просечну годишњу температуру предвиђеног предела, просечну количину падавина итд.
Може се десити да током лета у планинама изнад одређене висине наиђемо на снег и температуру испод 0°С,
није лоше да се припремимо.
 Шана: ... приликом путовања аутом добро је да познајемо терен кроз који нас пут води. Често се дешава да
нас пут води преко превоја између стрмих падина, или је пред нама дужи, мање стрм успон. Ако познајемо ознаке на карти, можемо видети надморске висине и проценити којим путем лакше можемо проћи. Није
пријатно ако нам се деси да пред сам врх планине откаже стари ауто. Географско знање нам помаже у одабиру алтернативних путања и у томе где да их тражимо.

Сетио сам се овога ...
 Марко: ... да смо на часовима историје о Средњој Европи причали мало другачије. Зашто је то тако?
– Географске границе Средње Европе нису довољно јасно дефинисане и током историје су се више пута
мењале. Појам Средње Европе можемо дефинисати из политичког, културно-историјског и природно-географског угла: на западу Рајна, на северу Северно и Балтичко море, на истоку Висла и Источни Карпати,
југоисточно је Дунав, на југу је Драва и део Алпа од Драве до Рајне. Из климатског аспекта, Средњу Европу
карактерише умерено топла, влажна континентална клима која чини прелаз између океанске у Западној
Европи, хладне континенталне у Источној Европи и медитеранске у јужној Европи. Земље које припадају
Средњој Европи су се такође мењале током времена због политичких разлога и интересних сфера. Географски, само део Румуније припада Средњој Европи, али се из угла политике цела Румунија сврстава овде.
По неким дефиницијама чак и државе Бенелукса припадају Средњој Европи, али истовремено постоји дебата око припадности Словеније и Хрватске овом подручју. Културну границу у правцу истока и југа чини
подручје хришћанске вере (римска и грчка варијанта). На основу те поделе, Средња Европа је ограничена римским хришћанством. У земљама енглеског говорног подручја Средњу Европу чине тзв. вишеградске
државе, Немачка, Холандија, Аустрија и Швајцарска док Лихтенштајн припада Западној Европи.
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЂАРСКЕ

13. Мађарска у свету и Европи
 Географски положај одређује климатске, биљне
и хидрографске карактеристике и њихову међусобну зависност унутар неке државе.
 Мађарска се налази у источном делу Средње Европе, простире се од источних обронака Алпа до
лука Источних Карпата, у северном и средњем
делу Средњодунавског басена (Közép-DunaMedence).
 Максимална ширина државе у правцу исток-запад
је 526 km, а највеће растојање у правцу север-југ
је 268 km.
 Површина Мађарске Републике износи 93 033
km2, главни град је Будимпешта.

� Наш стварни географски положај
 Стварни географски положај представља положај дате географске целине у односу на глобалне
или континенталне референтне тачке (екватор,
надморска висина).
 Математичко-географски положај територије је
ограничен географском ширином, дужином и
надморском висином.
 На основу географског координатног система, наша
држава се налази између 45°48´ и 48°35´ северне
ширине и 16°5´ и 22°58´ источне дужине. Из тога
следи да
се простире у правом умереном климатском
појасу (скоро је подједнака удаљеност од екватора до северног пола).

� Релативни географски положај
Мађарске

 Релативни географски положај представља однос
према суседним територијама, односно према непосредно повезаним географским целинама.
 Важан фактор је удаљеност од мора, а још више
удаљеност од океана.
Мађарска је од Јадранског мора (Adriai tenger)
ваздушном линијом удаљена 200 km,
а од Атлантског океана је на удаљености од
1300 до 1700 km.
 Последице овога су
благ утицај океанске климе,
док утицај континенталне још није толико
одлучујући.
Клима Мађарске има и елементе медитеранске
климе.
 И ове карактеристике одређују државу
природни биљни покривач и
хидрографија.
 Површина
преко две трећине Мађарске територије је низија са надморском висином испод 200 m,
мање од једне трећине су брда (од 200-400 m) и
само 2% су планине.
 Код нас је највиши врх Кекеш (Kékes) (1014 m),
а најнижи предео је Ђалински рит (Gyálarét) са
78 m јужно од Сегедина.

Мало житно острво из птичје перспективе
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 Један од карактеристичних елемената релативног
географског положаја Мађарске – можда и најбитнији – је басенски положај,
Територија Мађарске – у односу на околне области – је нижа и простире се између Источних
Алпа, Карпата и Динарских планина, односно
налази се у средњем и Северном делу Карпатског басена.
 Положај Мађарске (и сваке друге земље) је скуп
постојећих природних појава и географских
особина. Од природних појава вреди споменути
 рељеф (мала висинска разлика),
 климу,
 природни биљни покривач,
 хидрографију (везани смо за водни систем околних географских области; површинске воде овде
остављају значајну количину наносног материјала са којим стижу и нечистоће, типична су водоплавна подручја, мочваре и изданске воде) и
 минералне ресурсе.
 Географски положај утиче и на разне друштвене
појаве.

� Границе Мађарске
 Дужина државне границе износи 2442 km, а дели
је са седам земаља. То су:
Словачка,
Украјина,
Румунија,
Србија,
Хрватска,
Словенија и
Аустрија.
 Границе Мађарске су вештачке, скоро нигде се не
поклапају са природним граничним пределима.
Природни делови граница постоје уз реке Дунав, Ипољ (Ipoly), Драва и Тиса
али ни ове реке не раздвајају једну од друге велике природно-географске целине.
 Површина Мађарске је географски отворена, односно
државна граница не раздваја пределе, геолошки и морфолошки не чини јединствену целину.
Велике области се настављају у суседним државама све до унутрашњег обода веначних планина које нас окружују.
 Географски положај једне државе није само природно-географска карактеристика,
него вишеструко одређује и политичке, привредне и друштвене односе.

Будимпешта зими
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1.

Шта представља разлику између математичко-географског положаја и релативног географског положаја?

Северни рт

С

Магнитогорск

И

З
Гр и н и ч

Будимпешта

Рт Сао Винсете

Е к в а то р

Ј

Рт Тенарон

2.

Растојање између два степена географске ширине је 111km. Израчунај следеће:
Колико је удаљен екватор (0°00´) у односу на нашу најјужнију тачку
(45°48´)?
Колико је удаљен северни пол (90°00´) од наше најсеверније тачке
(48°35´)?

3.

Какав утицај на климу Мађарске има релативна удаљеност од океана? Осим климе, на које још природно-географске карактеристике утиче овакав однос?

4.
Храст у Хедервару

3.

Уз помоћ атласа на немој карти Мађарске различитим бојама означи

– равнице,
– брда и
– планине.
Потражи колика је висинска разлика (у метрима) између највише и најниже тачке Мађарске? Колика је иста та разлика у Аустрији.

5.
4.

Како географски положај утиче на политички, привредни и
друштвени однос Мађарске?
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6.

Шта је најкарактеристичнији елеменат нашег природно-географског положаја? На какве географске датости има ово утицај?

З.СЗ.
Висина
(m)

И.ЈИ.

Источни
Алпи

Источни
Карпати

КАРПАТСКИ БАСЕН
Мала Задунавске
низија средње
планине
Басен
Мезефелд
Ђера
Балатон
Раба

Велика низија
Између
Дунава и Тисе
Дунав

Затисје

Апушенске
планине

Ердељски
басен
Мориш

Тиса

7.

У нему карту у 4. задатку упиши имена држава које се граниче са
Мађарском.

8.

Шта значи то да је површина Мађарске географски отворена?

8.

Географска отвореност Мађарске

Ипољ
Ипољ има извор у Словачкој, у планини Вепор на висини од 1000 m. Место Ипољтарноц (Ipolytarnóc) дотиче на 164 m надморске висине, Дрегељпаланк (Drégelypalánk) на 128 м надморске висине, а у Дунав се улива код Соба (Szob) на висини од 104
м. Укупна дужина реке је 254 km, док је низводни део долине (Дрегељпаланк-Соб) дугачак 75 km. У овом делу тока важније
притоке у Словачкој су Крупиница и Штјавњица, а у Мађарској Кеменце и поток Бержењ (Börzsöny-patak). У долини средњег
Ипоља (Калонда-Дрегељпаланк) река вијуга дужином од 83 km. Најзначајнији водени токови на мађарској страни су Доброда
(Dobroda), Црна вода (Fekete viz) и поток Локош (Lókos-patak), а на словачкој страни Тишовник (Tisovnik), Страцински поток
(Stracinský potok), Кртиш (Krtíš) и поток Чебовски (Čebovský potok). Ипољ има мали слив (око 5100 km2) и због мање количине
падавина низак му је протицај. Међутим, у кишном периоду протицај му се у току дан-два вишеструко повећа. Уз низак водостај (8-10% засићености корита) просечна брзина воде износи 3-4 km/h. Око 4-5 km испред бране брзина му опада. У овом
периоду просечна дубина му је мала, свега 0,5-1,5 m. Дубљи делови (2-3 m, евентуално 5 m) се могу наћи у кањонима поред
брана. Ширина реке у средњем делу тока је 8-10 m, а у доњем делу је између 10-15 m. У областима меандара сужава се на 4 m.
Испред брана ширина достиже и 20-25 m. Температура воде током лета је 22-23°С, а када су жеге чак 25-28°С.
(Извор: http://ipolymente-borzsony.hu/hu/vizitura-az-ipoly-also-szakaszan)
Који токови на територији Мађарске се уливају у Ипољ?

Где се налазе најдубљи делови Ипоља?

Речник
географска дужина – hosszússági kör – longitude
географска ширина – szélességi kör – latitude
екватор – Egyenlitő – Equator
северни пол – Északi sark – North Pole
загађеност – szennyeződés – contamination
(воде, земљишта, ваздуха),
(víz, talaj, levegő), (water, soil, air)

Линкови
Старе карте Мађарске
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/tt/magyar.htm
Како су се мењале границе Мађарске
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Khaj/0/23821/1
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14. Путовање у прошлост –
настанак рељефа Мађарске
� Тектоника плоча (додатни материјал)
 На основу теорије тектонике плоча, земљина
кора није јединствен, непокретан омотач, него
се састоји из више већих и мањих тектонских плоча
које се у односу једна на другу померају.
 На контактима плоча које се примичу једна другој
настају планине јер
долази до набирања (тако су настали Хималаји
дуж контакта Евроазијске и Индијске тектонске плоче),
судар је праћен вулканском активношћу (нпр.
судар Јужноамеричке плоче са Пацифичком).
 На контактима плоча које се удаљавају једна
од друге на површину доспева магма која ствара
нову земљину кору.
 Током милиона година, под сличним околностима
су настале и стене Карпатског басена.
Нису се стварале на данашњем месту,
него су се током милиона година померале са
јужне полулопте ка садашњем положају.

� Прастаро геолошко доба

тј. прекамбријум (од пре 4600
до пре 590 милиона година)

 Најстарије стене у Мађарској имају милијарду
година (кристаласти шкриљци, приликом истраживачког бушења у околини Сегедина).

Тријас
Перм

Креда Терцијар Квартар (17 секунди)
Јура

Карбон
Девон
Силур
Ордовицијум
Камбријум

Протерозоик
Архаик

Пр

е к а м б р иј у м

 Не садрже трагове живота јер су приликом прекристализације уништени фосили.

� Старо геолошко доба тј. палеозоик

(од пре 590 до пре 285 милиона година)

 У старом добу је топло тропско море прекривало
данашње територије Мађарске.
 У периоди карбона (пре 300 милиона година) започела је тзв. Херцинска орогенеза. Њени површински остаци су
гранит у планини Веленце, односно гнајс и
лискун у Шопронским планинама (Soproni
hegység).
 Због стварања планина, са издигнуте површине
ветар (и донекле вода) је носио велику количину
наноса ка нижим пределима и тако је вршио дезертификацију предела.
Тако је створен црвени пешчар из перма који
местимично садржи руду урана (висија Балатона (Balaton-felvidék), Мечек (Mecsek)).

� Средње геолошко доба тј. мезозоик

(од пре 285 до пре 65 милиона година)

 Почетком средњег доба територије које данас
чине Карпатских басен, Северну Сахару и области
Средоземног мора били су прекривени водом.
 У тада створеним морима наталожио се слој морских седимената дебео више хиљада метара.
најпре пешчар и лапорац (талог плитких мора),
касније
наслаге кречњака и доломита.
 Од ових стена су највећим делом изграђене Задунавске средње планине (Dunántúli-középhegység),
а могу се приметити и у Вилањским планинама
(Villányi-hegység), али
се могу пронаћи и источно од Дунава, као стенски материјал планине Насај (Naszály) и Бик
(Bükk). Светски позната крашка пећина у северно-боршодском красу настала је од кречњака
у периоди тријаса.
Стратост Земље приказано у 12, односно, 24 часова
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 Остали минерали и стене средњег доба су
Руда мангана (у периоди јуре, у кречњаку планине Бакоњ (Bakony) и Герeче (Gerecse)).
“Црвени мермер” је у ствари кречњак црвене
боје (јура, Герече).
Камени угаљ (јура, једино налазиште каменуог
угља у Мечеку (Mecsek)).
Боксит (периода креде, у кречњачким шупљинама Бакоња и Вертеш планине (Vértes).

� Ново геолошко доба тј. кенозоик

(од пре 65 милиона година до данас)

 Делови Афричке и Евро-азијске плоче које сачињавају данашњи Карпатски басен су се приближиле
једна другој почетком новог геолошког доба.
 Услед интересантног обртног кретања и заношења,
Евро-азијски део плоче се налази јужно од раседне
линије, док је Афрички део на северној страни.
 У епохи еоцена море је поново преплавило ово
подручје и дошло је до новог нагомилавања морских седимената.
 У епохи миоцена су се у виду острва из тропског
мора издигле Задунавске средње планине и Бик.
 Тада је започело значајно издизање Карпата и
спуштање централног дела басена.
 Пре око 20 милиона година земљина кора је напукла од Сентандрејско-Вишеградске области све
до Токаја.
Тада је настао унутрашњи вулкански лук Карпата,
чији су представници поједине планине Северних средњих планина (Északi középhegység):
Бержењ (Börzsöny), Черхат (Cserhát), Матра
(Mátra), Земпленске (Zempléni), а у
Задунављу (Dunántúl) су то Вишеградске планине (Visegrádi-hegység).
Вулкани су се појавили уз морску обалу, као што
се и данас дешава.
 У другој половини миоцена започело је обликовање Панонског басена.
Пре око 14 милиона година, море Карпатског
басена се одвојило од Светског мора.









Тако је настало Панонско море, које се претворило у унутрашње море, а временом му је вода
постала слатка.
Басен се постепено претворио у мочвару због
таложења наносног материјала, а његова површина – као резултат константног насипања и
престанка спуштања тла – се исушила.
Пре 3-6 милиона година слојеве Панонског мора
су пробили базалтни вулкани (вулкани басена
Таполца (Tapolcai-medence), Шомло (Somló) и планина Шар (Sár-hegy), прекривајући слојеве глине и
песка, чувајући их од касније ерозије.
Током плеистоцена, пре милион година, површина
Мађарске није била прекривена ледом, али
хладан, олујни ветар је из речних корита разносио огромну количину прашине,
коју је вегетација слична тундри везала у
виду слоја леса (Задунавско горје (Dunántúlidombság), Велика низија (Alföld), Хајдушаг
(Hajduság), подручје између Кереша и Мориша
(Körös-Maros-köze).
Почетком епохе холоцена клима је постајала топлија и онда
пре 5 хиљада година се појавила нова сила у обликовању рељефа, а то је утицај човека.
Минерално благо новог доба
Мрки угаљ (из доба еоцена: на простору
Орослања (Oroszlány) и Татабање (Tatabánya),
из доба миоцена: у области Ноградског басена
(Nógrádi medencében) и Шопрона).
Руда бакра, олова и цинка (су резултати миоценске вулканске активности у планини Бержењ, Матри и Земпленским планинама).
Нафта и природан гас (епоха плиоцена).
Лигнит (плиоцнске старости у Матри и подножју Бик планине (Bükkalján)).

Палеонтолог Атила Оши показује
лобању диносауруса (Ajkaceratops
kozmai) реконструисану на основу
костију пронађених на једином
локалитету у Мађарској, у месту
Ихаркут у Бакоњу. Стара је 85 милиона година, а пронађена је у лето
2009. године.
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14. Путовање у прошлост – настанак рељефа Мађарске
1.

Која су најважније хипотезе тектонике плоча?

дубокоморски
ров

вулкани
континентална
плоча

океан

Праисторијски сисари из Ипољтарноца су
рођени пре мање од пола сатa

3.

океанска
плоча
усијане стене

2.

Унеси у табелу на одговарајућем месту најважније минерале и стене Мађарске узевши у обзир геолошка
доба.
Ере

Периоде

квартар
ново доба
(кенозоик)

средње доба
(мезозоик)
старо доба
(палеозоик)

терцијар
креда
јура
тријас
перм
карбон

прастаро доба
(прекамбријум)

Епохе

холоцен
плеистоцен
плиоцен
миоцен
олигоцен
еоцен

Почетак
(пре милиона
година)

Минерали, стене

0,001
2,5
5,3
25
37
65
140
190
235
285
350
590
4600

3.

Замисли да се геолошки развој десио за један дан. То би значило да је Земља створена у 0 сати и 00 минута, а време данашњег дана би било 24 сата и 00 минута. На основу овога, израчунај (у сатима и минутима)
• када је започело старо доба:

• када је започела периода тријаса:

• када је био крај периоде јурее (онда су нестали диносауруси):
• када је био крај периоде терцијара:

• када је почела епоха холоцена:
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4.

Која су најважнија збивања у Мађарској за време старог и средњег геолошког доба, односно за врем терцијара? Ради у свесци.

5.

Које су најочигледније промене у рељефу наше земље изазване људском дeлатношћу? Наведи неколико
примера. Ради у свесци.

6.

На који начин је створена структура земљишта код нас током
плеистоцна и холоцена?

Пронађи на карти Мађарске вулканске и кречњачке планине и низије створене наносима. Шта знаш о њиховом настанку?
раседне громадне
планине старог доба

вулканске планине
из периодa терцијара

седиментни слој
средњег доба

брда прекривена
растреситим седиментима
из доба терцијара
и квартара

ободи басена са
купастим наносима
купасти наноси
формирани
покретним песком
део низије
прекривен лесом
плавна подручја насута
речним наносима

Тихањски козји нокти
Једна од знаменитости Тихања су тихањски козји нокти. Ово је у ствари остатак Congeria ungula caprae шкољке која је
живела у Панонском мору. Шкољка је некада била знатно већа, али је данас од ње остао само тврди троугласти ћошак. И
друге шкољке и пужеви су се очували у седиментима Панонског мора, али њихова популарност далеко заостаје у односу на
козје нокте. Шкољке Congeria ungula caprae су красиле повезе госпођа или невеста – које су оне везале преко главе. Те повезе
су тихањска деца продавала између два рата. Пронађена је на Белoj обали, али се ретко могао пронаћи неоштећени примерак јер се љуштура лако ломила приликом ископавања.
Велику улогу у ширењу популарности козјих ноктију је имала прича Јаноша Гараија који је написао легенду о тихањском
одјеку и козјим ноктима. Излетнике приспеле у луку сместа би опколила мештанска деца и веома насилно су им нудила
шаку козјих ноктију за неколико филера.
Деца су била занимљива појава у пристаништу и о њима се може читати у више мемоара и путописа. Знатне количине
остатака шкољки су се могле пронаћи у Гедрешу (Gödrös) и на Белој обали, на неколико метара изнад водостаја Балатона.
Посебно богата налазишта била су у Гедрешу. На том месту се ређају рупе које су ископала деца из Тихања; одатле потиче
и име налазишта.
(Извор: www.balaton.hu/visszhang)
Доврши следеће изјаве.
За козјим ноктима далеко заостају

и

који се могу наћи у седиментима Панонског
. Највише шкољки се могло наћи

мора. Локална деца су излетницима нудила пуне шаке
у

у Гедрешу.

Речник
глобална тектоника плоча – globális lemeztektonika
– global plate tectonics
мермер – márvány – marble
бакар – réz – copper
олово – ólom – lad
цинк – cink – zinc

Линкови
Занимљиво откриће о рођењу Земље http://www.origo.hu/
tudomany/20090812-lemeztektonika-mar-kezdetekben-islehetett-a-foldon.html
Прошетај кроз мађарски државни Институт
за геологију http://www.mafi.hu
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15. На граници три климатске области.
Климатске промене данашњице
 Климатске одлике дате територије се манифестују
преко

� Сунчевог зрачења
 Интензитет и расподелу сунчевог зрачења одређује
географска ширина: на различитој ширини сунчеви зраци у различитим временским периодима стижу до земљине површине под различитим упадним углом,
облачност: лако се може уочити да у подручјима
са више падавина има мање сунчаних сати,
рељеф: сунчеви зраци на различито оријентисаним падинама падају под различитим упадним
угловима.
 Количина сунчеве енергије унутар Мађарске
није значајно различита, јер је распрострањеност
територије у правцу С-Ј мања од 3°.
 У оквиру дужине инсолације током године постоје значајне разлике, а узрок им је облачност и
рељеф.
Средњи део Велике низије (Alföld) добија
највећу количину инсолације током године.
Крећући се ка западу или у правцу планина количина опада.

� Температуре
 Кретање температуре је повезано са математичко-географским положајем, сунчевим зрачењем
и дужином инсолације.
 Просечна годишња температура Мађарске се
креће између 6 и 12°С.
Најнижу просечну годишњу температуру има
Кекеш (Kékes) (1014 m).

Највиша је у југоисточном делу државе. Овде
сунчеви зраци стижу до земље под највећим
углом и ту се највише осећа утицај континенталне климе.
Упоређујући територије на сличним географским
ширинама, просечна годишња температура је
у Мађарској виша, јер се утицај топле Северноатлантске струје осећа и у Карпатском басену.
 Годишња амплитуда је највећа тамо где је
утицај континенталне климе најизраженији и
где је
утицај океанске климе најслабији.
Зато је годишња амплитуда на Великој низији
(Alföld) највећа,
на западу (и у планинама) најмања, али свугде
достиже 20°С.

� Падавина
 Распоред падавина временски и просторно је
различит.
Највише падавина прима планински предео
и југозападни део земље (преко 800 mm годишње),
а најмање централни део Велике низије (око
500 mm).
Најкишовитији месец је јун (због утицаја јаких
ветрова са океана),
најсувљи је јануар.
Због утицаја медитеранске климе запажа се један мањи јесењи максимум падавина.
 Распоред падавина током године у принципу није
неповољан, али
летње суше,
сушне године и
кратко задржавање снежног покривача (поготово у јужном делу Велике низије) наносе тешке
последице пољопривреди.

Дуга после кише
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� Ветрова
 У Мађарској је најтипичнији ветар северозападног правца, али се повремено јављају и јужни, северни и североисточни ветрови.
 Северозападни ветрови доносе падавине, североисточни ветрови су суви.
 Брзина ветра је обично већа на Задунављу
(Dunántúl) и Малој низији (Kisalföld).
 Ветрови уједно носе и материје које загађују ваздух. Најчешћи загађивачи су:
сумпор-диоксид (ствара га тешка индустрија и
топлане),
азот-диоксид,
угљен-моноксид (нуспроизвод мотора са унутрашњим сагоревањем),
штетна прашина (углавном индустријског порекла).
 Посебно неповољан положај имају оне области изнад којих дува ветар из правца индустријских области или великих градова.

Због релативне близине медитеранске области, осећа се и њен климатски утицај.
 Због положаја у басену, утицај континенталне
климе (повећање температурне амплитуде и инсолације, смањење количина падавина) се повећава
ка његовом средишњем делу.
 Због малих висинских разлика рељеф у мањој
мери модификује климу:
јужне падине су топлије,
западне падине имају више падавина.
 На основу географског положаја, на крају се може
закључити да у Мађарској влада влажна континентална клима, али утичу и
океанска,
сува континентална и
медитеранска клима.

� Класификација климе у Мађарској

 Чињенице о промени глобалне климе су постепено прихваћене и у научним круговима, мада
њихов узрок још није у потпуности разрешен. Ове
промене се могу осетити и у Мађарској.
 Промене из месеца у месец:
Зима стиже касније, лето дуже траје (јача утицај медитерана).
Прелазна годишња доба нагло долазе и краће
трају.
Типичну температуру летњих месеци можемо измерити већ у рано пролеће.
У априлу се јављају зимске хладноће.
 Појачавају се крајности:
Повећава се број сушних дана.
Снежни покривач се задржава краћи времeнски период и обухвата све мање територије.
Све чешће су потапајуће кише
Олуја, ураган, торнадо су опасни по околину.

 Елементи који делују на климу на основу географског положаја су географска ширина и надморска
висина.
 Елементи релативног географског положаја су
удаљеност од мора и окана, рељеф и басенски положај.
 Климу Мађарске одређује стварни и релативни географски положај.
 На основу географске ширине Мађарска припада
правом умереном климатском појасу.
 Мора и океани модификују климу:
Атлантски океан утиче на мању годишњу амплитуду темературе (разлика између просечне
месечне температуре најхладнијег и најтоплијег
месеца) и вишу просечну годишњу температуру у односу на источније пределе Европе.

� Утицај глобалних климатских промена
у Мађарској

Поплава у Фелшежолци 2010.
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15. На граници три климатске области. Климатске промене данашњице
јун

март
септембар

1.
децембар

Како утиче интензитет сунчевог зрачења у зависности од географске ширине на неку територију?

Сунце

2.
1.

Који фактори утичу на формирање просечне годишње температуре
у Мађарској?

3.

Проучи карту падавина у Мађарској. Који фактори утичу на количину падавина?

Степени
Целзијусових
испод 6,5
6,5-7
7-7,5
7,5-8
8-8,5

8,5-9
9-9,5
9,5-10,0
10,0-10,5
10,5-11,0
изнад 11

2.
4.

Из ког правца обично ветрови доносе кишу? Наведи материје које
најчешће загађују ваздух. Одакле оне потичу?

mm

испод 500
500-550
550-600
600-650
650-700

700-750
750-800
800-850
преко 850

3.
5.

Како на климу Мађарске утичу елменти који потичу од географског
положаја?

6.

После олује

Које променe се дешавају у Мађарској због глобалног загревања?

6.
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7.

Где и када су измерене екстремне вредности у Мађарској? Попуни табелу.
Време мерења

Место мерења

Најнижа температура (°С)
Највиша температура (°С)
Највише падавина
(mm/падавина у континуитету)
Највећа брзина ветра (km/h)

8.

Потражи објашњење за појам „Михољско лето“ (vénaszonyok
nyara), а затим га писмено образложи.

Ледени свеци
Дане под именом Свети Панкратије, Серватије, и Бонифатије (12., 13., 14., мај), односно Орбан (25. мај) мађарски народ
спомиње као ледене свеце (fagyosszentek). Снижавање температуре се јавља и у другим деловима године, међутим мајски
мразеви су посебно запажени због младих биљака које су изузетно осетљиве. Није вероватно да су повезани искључиво за
наведене дане. Њихов узрок треба тражити у метеоролошким карактеристикама месеца маја. У овом периоду се повећава ваздушни притисак изнад северозападне Европе, док се изнад југоисточне Европе и Балкана смањује. С обзиром да ветар
увек дува из области вишег притиска, хладни северни и североисточни ветрови чешће стижу у област Карпатског басена
баш у овом периоду.
(Извор: http://www.kislexikon.hu/fagyos_szentek.html)
Зашто се назив ледени свеци повезује са пољопривредом?

Како се из метеоролошког аспекта објашњавају мајски мразеви?

Речник
годишња температурна амплитуда –
évi középhőmérséklet – mean annual temperature
морска струја – tengeráramlás – current
глобално загревање – globális felmelegedés
– warmingedés
суша – aszály – drought
мраз – fagy – frost

Линкови

Сазнај више о времену овде http://www.amsz.hu
И на овој страни http://www.met.hu

73
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 73

2016. 03. 02. 20:25

II ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЂАРСКЕ

16. Хидрографија Мађарске,
заштита квалитета вода
� Текуће воде
 Цела територија Мађарске припада сливу Дунава
(Duna v<zgyűjtője).
 90% површинских вода Мађарске стижу из околних држава.
Текуће воде се са околних планина сливају у Велику низију (јер је она најнижи предео Карпатског басена).
Са њима стиже и значајна количина штетних материја до наше државе.
 Највећа река Мађарске је Дунав.
На територији наше државе има дужину од 417
km.
У Мађарској му је изражен акумулативни и ерозивни рад.
На територији државе гради наносне купе и
речна острва (Мало житно острво (Szigetköz) у
Мађарској и Велико житно острво (Csallóköz) у
Словачкој).
Вишеградска клисура (Visegrádi szoros) је место
где му је сужено речно корито, па му је енергија
већа: пробио је вулканске стене и ту је извршио
ерозиван рад.
Стигавши опет у ниже пределе енергија му слаби, долази до таложења наноса и изградње: Сентандрејског и Чепелског острва (поново акумулативан рад).
На територији Мађарске Дунав има само четири
значајније притоке, а то су: Раба (Rába), Шио
(Sió) и Драва (десне притоке) и Ипољ (Ipoly) лева
притока.
Клима Алпа утиче на водостање. У рано пролеће су честе поплаве због отапања снега, а
рано лети је то случај због честих киша.
 Тиса је друга по величини река у Мађарској.
Стигавши у Велику низију река је формирала меандрирајуће корито. Регулисањем речног корита остале су мртваје.
Дужина у Мађарској јој је 596 km.
У узводном делу Тисе (северно од Солнока) десне притоке стижу из области Северних средњих
планина (Бодрог, Шајо, Зађва (Zagyva)). Једина
већа лева притока је Самош.
Јужно од Солнока реке се уливају у Тису са леве
стране Кереш (Körös) и Мориш (Maros).

Тиса је река са екстремним водостањем. И код
притока се јављају поплаве. Два значајна повећања нивоа воде јој се поклапају са Дунавом.
Тиса транспортује велику количину ситнозрног
наносног материјала који боји реку у жућкасту
боју. Одатле потиче назив: “плава Тиса” (szőke
Tisza).

� Jезера
 Језера Мађарске су плитка. Последица тога је
да се зими брзо замрзну и
да се лети брзо загреју, па се могу искористити у
туристичке сврхе.
 Типови језера у Мађарској на основу начина настанка:
Тектонска језера: Балатон и Веленце.
Мртваје, настале су у меандрима одвојеним од
главног тока (Селид језеро (Szelidi-tó)).
У преграђеном басену је настало Нежидерско
језеро (Fertő tó).
Између пешчаних дина Велике низије настала
су слана језера: Фехер језеро (Fehér-tó).
Крашка језера: Вереш језеро (Vörös-tó) у красу
Агтелека (Aggteleki-karszt).
Млаки и топли извори „хране“ језера: нпр. Хевиз језеро (Hévizi-tó).
Вештачка језера, резервоари за воду, рибњаци:
нпр. Тиса језеро (Tisza-tó).
Мочваре, тресетна мочвара: Ечед тресетна
мочвара (Ecsedi-láp), Велика и Мала Шаррет
мочвара (Nagy és Kis-Sárrét).

� Подземне воде
 Фреатске
су подземне воде изнад првог водонепропусног слоја. Њихов ниво зависи од количине падавина.
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 Фреатске воде
После дуготрајне кише или отапања снега подигне се ниво подземне воде па долази до њеног
изливања по површини тла. Воде које су доспеле на овакав начин до површине називају се
фреатске воде.
Фреатске воде лоше утичу на квалитет тла, вегетацију и стамбене објекте.
 Артешке воде
Воде које се сакупљају у порозним стенама између два водонепропусна слоја.
Овај тип чисте, пијаће воде дају тзв. артешки бунари.
 Крашке воде представљају посебну врсту подземних вода.
Нагомилавају се у пукотинама и шупљинама
крашких планина.
Користе се као индустријска вода или вода за
пиће.

� Термалне воде
 Воде термалних извора из великих дубина стижу
до површине природним путем.
У Мађарској – слично већини европских земаља
– подзмне воде са температуром преко 30° С
спадају у категорију термалних вода.
 Мађарска је изузетно богата термалним водама, по
богатству се налази на петом месту у свету.
На територији Велике низије, на дубинама од
1000-2000 m, може се наћи залиха вреле воде.
 Данас се термалне воде користе у бањама и пластеницима. У мањој мери се употребљавају у виду
геотермалне енергије за загревање станова.

 Ако подземне воде имају довољну количину минералних материја, категоришу се као минералне
или лековите воде.
 Око 10% иностраних туриста који посећују Мађарску долазе због бањских центара са лековитом водом.

� Заштита квалитета вода

 У Мађарској су организоване активности и услуге у
вези заштите квалитета вода још од 1960-их година.
Због еколошке вредности и могућности искориштавања површинских и подземних вода
мора се водити брига о заштити њиховог квалитета.
 У последње две деценије, поготово од 90-их година,
суочавамо се са све опаснијим загађењима и по
обиму и по утицају. Разлози овоме су следећи:
повећао се број аутомобила и потрошња нафте,
уништавање и складиштење индустријског и комуналног отпада ни до данас није решено,
заосталост у односу на западноевропске државе
по питању одвођења и пречишћавања отпадних вода,
пораст путничког и жељезничкг саобраћаја.
 Постоји опасност да због неке техничке гршке, неопрезности или несреће дође до изузетно великог
загађења.
 Мађарска је због свог географског положаја јаче
изложена могућности загађивања која стижу из
иностранства (нпр. загађење цијанидом 2000. године).

Река Тиса са Језером Тиса у позадини
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1.

Наведи а затим упиши на немој карти већа острва и главне притоке
Дунава.

У Будимпешти, код пристаништа
на Вигадо тргу Дунав је достигао
највиши ниво

2.

2.

Наведи климатске разлоге повремених поплава у Мађарској.

3.

На основу чега одређујемо да ли је нека река лева или десна притока главној реци?

Ушће реке Бодрог у Тису код Токаја

4.

3.

Наведи језера Мађарске на основу начина постанка и напиши по један пример за сваки тип.
Тип језера

Пример

Тип језера

Пример
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5.

Означи на карти (уз
помоћ атласа) споменута
језера, мочваре и тресетне мочваре.

6.

Шта представља разлику између фреатских и артешких вода?

6.

У бунарима са точком наћи ћемо
фреатску воду

7.

Цветање Тисе

7.

Који су фактори допринели порасту загађења вода у последњих
двадесет година?

8.

Шта је био узрок загађењу Тисе цианидом 2000-те године и каква је
штета нанета живом свету у реци? Ради у свесци.

Драва – река са гребенима
Драва je типична река по томе што у свом кориту не носи само воду, него и за човека невидљиво камење и песак. Код места Ботово – које је низводно од места уливања Муре – годишње донесе 40 000 m3 камења. Годишња количина наноса је
у равнотежи са годишњом количином еродираног материјала. Ово важи само у природним условима који више нису карактеристични за Драву. Данас је количина наноса смањена због радова на регулисању тока, изградње хидроелектране и
вађења камења из речног корита. Ово значи да река односи више наноса на деоници која притиче уз Хрватску и Мађарску,
него што стиже са узводног дела реке. Овако река надокнађује количину која јој недостаје. Последица овога је спуштање
речног корита, на појединим местима оно прелази 2 cm годишње. Код споменутог места Ботово корито реке се у последњих 100 година спустило за више од 2 m.
(Извор: http://sterna-albifrons.net/xoops/download/factsheets/hun/fs-sediments_hu.pdf)
Због којих људских делатности је дошло до спуштања речног корита Драве?

Речник
поплава – árvíz – flood
меандар – folyókanyarulat – bend
подземне воде – felszín alati víz – underground water
мочваре – mocsár – marsh
вештачко језеро – mesterséges tó –
artificial lake, pond

Линкови
Водопривреда и заштита животне средине
www.vituki.hu
Како је настао Балатон:
http://www.geografia.hu/index.php?option=
com_content&task=view&id=46
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17. Флора, фауна и земљиште Мађарске
� Природни биљни покривач Мађарске
 Настанак природног биљног покривача одређује
клима дате територије.
Мађарска је под утицајем океанске, континенталне и медитеранске климе, па је и вегетација,
сходно томе, разноврсна.
 Наш природни биљни покривач је
шумовита степа и шума.
Пре регулисања речних токова околни предели
су били прекривени мочварном вегетацијом и
вегетацијом тресетних мочварних подручја.
 Људска активност је изменила природно окружење. У последњих 1000 година биљне културе су
потиснуле самониклу вегетацију.
 Промена самоникле вегетације
Утицај пољопривреде и историјских збивања на
територији Велике низије су преобразили шумовиту степу у травнату степу (ово се може приметити на мањим територијама, нпр. на Хортобађу (Hortobágy)).
У доба када су Мађари освајали данашње територије, 50% територије прекривале су шуме. Тај
однос се средином 20. века драматично смањио.
Данас је, захваљујући пошумљавању, под шумама приближно 20% територије. Њихова распрострањеност је неуједначена.
 Најпошумљенији предели Мађарске су средње
планине, односно западни и југозападни делови
земље (овде има и највише падавина).
На висини до 600-700 m преовлађују храстове
шуме.
На већим висинама средњих планина расту букове шуме.
Јеле су самоникла вегетација само код Подалпског горја (Alpokalján), док су у осталим
пределима Мађарске распрострањиване пошумљавањем.
У речним долинама расту водоплавне шуме.
Карактеристичне врсте су: храст лужњак, врба,
топола.

 Крупна дивљач (срна, јелен, дивља
свиња) се може наћи и у планинским и
у низијским пределима.
 Познати грабљивци су: лисица, јазавац,
куна, ласица.
 У степама живе глодари као што су пољски зец,
текуница, разне врсте волухарица.
 Богатство врста у влажним стаништима је значајно.
Најчешћи представници водених птица су:
дивља патка, велика бела чапља, корморан и
остале врсте чапљи.
Неке врсте птица селица се појављују у јесен и
зиму у влажним стаништима.
 80% животињских врста Мађарске чине инсекти.
 Током последњих векова одређене животињске врсте су
изумрле (медвед, вук),
или се број јединки значајно смањио (орао белорепан, велика дропља),
појавио се велики број нових врста (рибе и инсеке),
се успешно поново населиле (дабар).

� Фауна Мађарске

б) Шумско тло

 У Мађарској постоји преко 30 000 животињских
врста.

� Земљишта
 Једно од најважнијих природних богатстава
Мађарске је плодно земљиште.
 Разликујемо различите типове земљишта као што је
низијско, брдовито и планинско тло. На настанак
земљишта одређује рељеф и састав стена.
а) Црница (пољско тло):

 Порозне структуре, са могућношћу дренаже.
 Слој хумуса (тло богато органским материјама) у
неким подручјима достиже и 1 m дебљине.
 Црница се јавља на лесним заравнима Велике низије (Хајдушаг (Hajdúság), Бачка лесна зараван
(Bácskai löszhát), Мезефелд (Mezőföld)) и територијама Задунавског горја (Dunántúli dombság).
 Црница (чернозем) је најквалитетније земљиште.
 На формирање шумског тла утичу падавине.
 У западним деловима Мађарске и на вишим надморским висинама које су прекривене буковим шу-
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мама формирала се гајњача. Због веће количине
падавина хумус се испрао са површине земљишта,
тако да је оно сиромашно хранљивим материјама.
 Нижи планински и брдовити предели добијају мање
падавина па је због тога учешће хумуса веће. Због
тога је овде заступљено смеђе шумско тло.
 Људска делатност (крчење шума, обрада ораница)
је гајњачу делимично преобразила у црницу претежно у брежуљкастим пределима и ободним пределима планина.

в) Ритско земљиште,
земљиште и слатине

мочваре,





алувијално

 Заједничка карактеристика ових типова земљишта
је лош квалитет.
 Алувијално земљиште се налази на нешто вишем
нивоу од плавних подручја.
 Ритско и мочварно земљиште је већим делом године прекривено водом.
 Тамо где је испаравање велико, влажност земљишта
се надокнађује подземним водама. Ако ова вода садржи значајну количину соли, стварају се слатине.

� Опасност од дезертификације
 Деградација и дезертификација тла је појава





светских размера која угрожава опстанак све већег
броја становника.
На основу споразума Уједињених Нација о дезертификацији и борби против суше, цела територија
Мађарске спада у област погођену сушом. Пределу
Хомокхатшаг (Homokhátság), између Дунава и Тисе,
прети опасност од дезертификације и због тога га је
ФАО сврстао у полупустињске пределе.
Почетком 20. века је постојало око 600 већих и
мањих природних језера која су прекривала подручје између Дунава и Тисе. Већина је нестала, али
називи данашњих територија носе сећања на њих.
Велика низија прими годишње 500-550 mm падавина, а 700 mm испари.
Недостатак између ове две вредности износи око
200 mm и у последњих двадесет година се константно повећава.
Следећи проблем је неуједначена количина падавина, често пута у виду пљускова.
С обзиром да земљиште има ограничену моћ
упијања, после јаких киша већи део површинске
воде отиле па ниво подземних вода остаје низак.
Решење овог проблема би могли бити природни
резервоари из којих би вода стално стизала до
сувљих подручја.

Живот у листопадној шуми од пролећа до зиме
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17. Флора, фауна и земљиште Мађарске
1.

Које биљне заједнице Мађарске познајеш и за каква климатска
подручја су оне карактеристичне?

1. a

1. б

2.

Опиши Мађарске шуме.

3.

Које врсте земљишта су означене различитим бојама?

4.

Где и како настају слатине? Помаже ти цртеж.

1. в
испаравање
д
таложење соли
(салинизација)

падавине
слатина

а
д=а+б+в+г

ниво тла

б

ниво
подземних вода

г

в

надокнађивање подземних
вода и пренос соли

Ј

та
нс
ка

Шо

ни

лтс

ка низија

зи

ша
г

и

ја

НАЂКЕРЕШ

в

а

ЛАЈОШМИЖЕ

е

с

СОЛНОК

и

К и
ш

а

ДУНАУЈВАРОШ

Т

ђва

ас

Та п
ио

4.

За

Пеш

Д ун
а
Чепелско о в
стр
во

Настанак слатина

ТИСАФЕЛДВАР

р

М е ђ
у

БАЈА

Мејкут

уг

5.

Тис а

е ч
ј е

Д

у

н

к уКЕЧКЕМЕТ ТИСАКЕЧКЕ
н
САБАДСАЛАШ
ш Лакителек
аз
ИСАК
ШОЛТ
Хелвециа а г
Тис
ДУНАФЕЛДВАР
Језеро Колон КИШКУНФЕЛЕЂХАЗА
ЧОНГРАД
Дунапатај КИШКЕРЕШ Бугац
Језеро Сапанош
СЕНТЕШ
ПАКШ
Велико Чука
језеро
ШОЛТВАДКЕРТ
Черта
Фокто
Језеро
Чај
Санк
КАЛОЧА
КЕЦЕЛ
Пирто
КИШКУНМАЈША
Фад
Фајс
Кун-Фехер КИШКУНХАЛАШ
ХОДМЕЗЕјезеро
Форашкут
Хајош
ВАШАРХЕЉ
Бођисло
Кунфехерто Жана
Фехер језеро
ЈАНОШХАЛМА

Пронађи на датој карти географска имена која указују на некадашња језера између Дунава и Тисе.

СЕГЕДИН
Томпа МОРАХАЛОМ
Келебија
Реске Тисасигет

Бачсeлeш
Мали Моноштор
БАЧАЛМАШ
Даутово

Бачк

а

5.
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6.

Какве проблеме проузрокују нагле, обилне падавина на газдовање
водом у подручју Велике низије? Помаже ти цртеж.

7.

Напиши нешто о последњем излету у природи (200-250 речи). Ако
имаш, додај и фотографију коју си тамо снимио. Ради у свесци.

6.

8.

Којим птицама селицама у току зиме Мађарске мочваре пружају
смештај?

8.

Лиска некада презими код нас

Дропљу – бар на основу мађарске пословице: „Боље данас један врабац, него сутра једна дропља“ – познаје скоро сваки
Мађар. Међутим, мали је број оних који могу рећи да су је видели у природном окружењу. Ова птица се налази на грбу мађарског орнитолошког друштва и на грбу аустријског места Мархфелд (Marchfeld).
Она је некада била ендемска врста у већем делу Европе, а њени капитални примерци су имали већу тежину у односу на све
птице које могу да лете. Лов на дропље, интензивна земљорадња и остале штетне цивилизацијске тековине довеле су до
тога да се она данас гнезди у већем броју само у Шпанији, Русији, Португалији, Украјини, Немачкој, Мађарској и Аустрији. У
Енглској покушавају да је населе поново. Број јединки у Мађарској не прелази 1500, а само једна држава Европске уније – Шпанија - може да се похвали знатно већим бројем - око 23 000 дропљи.
(Извор: http://www.museum.hu/museum/temporary_huphp?IDT=1357&ID=57)
Пронађи и објасни следеће речи.

Ендемски –

Капитални –

Интензиван –

Популација –

Речник
вегетација – növényzet – flora
животињски свет – állatvilág – fauna
крчење шума – erdőírtás – deforestation
површинско отицање – felszíni lefolyás – runoff
упијање (инфилтрација) – beszivárgás – infiltration

Линкови
Сазнај више о нашим биљкама и животињама на следећим
странама
http://www.botkert.hu/
http://www.mme.hu/
http://webmadarasz.forumx.hu/viewtopic.
php?t=179&mforum=webmadarasz
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18. Заштита природе и животне средине у
Мађарској. Национални паркови
� Појам заштите природе
и животне средине

 Заштита природе подразумева друштвену делатност на очувању живих бића, животних станишта, природних и полуприродних подручја.
Циљ је њихово одржавање, односно превенција, смањивање и санација нанете штете.
Заштита природе се првенствено односи на
природну средину и животиње које живе у
дивљини.
 Заштита животне средине је такође друштвена делатност чији је главни циљ спречавање и
ублажавање нанете штете коју је направило
друштво.
Интереси друштва су најважнија делатност заштите животне средине.
Заштита животне средине се фокусира на штетним дејствима људске делатности (загађењу
ваздуха, отпадним водама, загађењу земљишта
итд).
 Заштита природе није исто што и заштита животне средине, али су ова два појма из више аспеката слична.
Делокруг рада заштите природе и животне средине се поклапа и оглeда се у: очувању ресурса
пијаћих вода, формирању градских паркова, чувању текућих и стајаћих вода итд.
Ефикасна заштита природе и животне средине је успешна само ако се међусобно допуњују.

� Заштита природе
 Главне активности у вези заштите приоде се односе на:
незаштићене области,
заштићене области и
на заштиту угрожених врста и природних објеката у било којој области.
 Заштита природе у Мађарској:

Заштита природе има вековну традицију у
Мађарској (заштита дивљих животиња, шума,
рибњака и паркова итд).
Након транзиционог периода остварио се значајан напредак на пољу заштите природне средине.
1990. године основано је Министарство за територијални развој и заштиту животне средине и Менаџмент за националне паркове.
1996. је донет закон о заштити природе који не
само што спроводи принципе заштите околине
заштићених територија, него проширује заштиту и на незаштићена природна подручја.
1998. основано је Министарство за заштиту
животне средине.
Основано је 5 нових националних паркова
(укупно их је 10). Заштићене територије су
2000-те године заузимале 10% (9,9%) укупне
територије државе, а значајно се повећао и број
заштићених врста.
У току је развој национално-еколошке мреже
и означавање осетљивих територија за животне средине.
Заштићене области су добиле међународно признање: проглашене су делом светске баштине и
награђене су европском дипломом.

Шарени даждевњак
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� Заштита животне средине
 Дугорочне задатке у вези заштите животне средине треба одредити на основу критеријума о одрживом развоју.
Треба обезбедити такав еколошки друштвено-природни развој који неће угрожавати ресурсе будућих генерација, али ће задовољити
тренутне потребе државе.
 Заштита животне средине у Мађарској обавља двоструки задатак:
санира штете нанете у прошлости,
смањује или уклања садашње проблеме.

� Национални паркови и њихов значај
 На основу дефиниције Међународног удружења за
заштиту природе, национални паркови су такве
територије, које:
се чувају за садашње и будуће генерације,
штите од било које врсте искориштавања у
пољопривредне и индустријске сврхе,
могу се користити у научне и образовне сврхе
или за испуњавање слободног времена.
 Менаџмент националних паркова Мађарске, поред заштите националних паркова, брине и о заштићеним пределима Мађарске.

 На територији Мађарске постоји 10 националних
паркова који су повезани или су попут мозаика
разбацани и о њима се спроводи организована, систематска заштита природних вредности.
 Већина заштићених подручја Мађарске је део светске баштине.
 Национални паркови на основу датума проглашења:
Национални парк Хортобађ [Hortobágyi N.P. (датум проглашења: 1973)],
Национални парк Кишкуншаг [Kiskunsági N.P.
(1975)],
Национални парк Бик [Bükki N.P. (1976.)],
Национални парк Агтелек [Aggteleki N.P. (1985)],
Национални парк Ферте-Ханшаг [Fertő-Hanság
N.P. (1991.)],
Национални парк Дунав-Драва [Duna-Dráva N.P.
(1996.)],
Национални парк висије Балатона [Balatonfеlvidéki N.P. (1997.)],
Национални парк Дунав-Ипољ [Duna-Ipoly
N.P.(1997.)],
Национални парк Кереш-Мориш [Körös-Maros
N.P. (1997.)],
Национални парк Ершег [Őrségi N.P. (2002.)].

Мост са девет грла, Хортобађ
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18. Заштита природе и животне средине у Мађарској
1.

Шта представља разлику између појмова заштита природе и заштита животне средине?

2.
Санација (ремедијација) отпадних вода

Које су главне активности и локације када је заштита природе у питању?
Активности

1. a

Локација

3.

Колико заштићених врста данас живи у Мађарској? Наведи и примере.

Хранилица за дивљач

Орао белорепан

5.

1. б

4.

Шта је концепт одрживог развоја?

милијарди m³ Ток емисије штетних материја у претходној

деценији у Мађарској

3.

Која су два задатка у вези заштите животне средине у Мађарској? У коју групу би сврстао наведене примере?

Неутрализација земљишта загађеног нафтом у некадашњој совјетској касарни:

Снабдевање фабричких димњака модерним системом филтрирања:
Обавезна контрола моторних возила (зелени картон):
Затварање рудника и рекултивација површинских копова:
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6.

Које су опште карактеристике територија националних паркова? Наведи три фактора.

7.

Национални паркови и менаџмент националних паркова нису исти појмови. Зашто? Помоћи ће ти први
линк у збирци линкова.

8.

Од 10 националних паркова Мађарске изабери један и о њему напиши
састав од 35 до 40 редова. Ради у свесци.

Поновно насељавање даброва
У Геменцу је 1996. године манаџмент националног парка Дунав-Драва заједно са WWF и уз помоћ Геменц Доничарског
друштва и управе водопривреде започело програм поновног насељавања даброва. Заједнички циљ им је био да присуство
овог великог глодара обогати наш живи свет.
Евроазијски дабар (Castor fiber) је био некадашњи становник галеријских шума на територији целе Европе. Због безобзирног лова и смањеног животног простора он је са већег дела Европе нестао. У Мађарској се последњи пут могао запазити
у 19. веку, а затим га није било у наредних 100 година. Током последњих деценија, у бројним државама у нашем окружењу
успешно су их поново населили. Поновно насељавање даброва на територији Мађарске започето је у Геменцу, на територији националног парка Дунав-Драва. Овде се налази једна од највише плављених шума на територија Европе са бројним
мртвајама и језерима. У периоду између 1996. и 1998. су донета 32 дабра и смештена су у шуму Геменца уз мртваје и подручје богато подземним водама. Пре него што су их доселили извршили су пажљиву процену животне средине.
После насељавања на подручју Геменц, 2000. године су населили 14 јединки у мочварно подручје Ханшага. У јесен 2001. у
узводном делу Тисе и подручју Старог Тура (Öreg Túr) 10 даброва је пронашло свој дом. У пролеће 2002. је пуштено 10 јединки
у подручју Националног парка Ферте-Ханшаг, а у јесен је у области средње Тисе пуштено 15 животиња. 2003. године 16 нових примерака је пуштено на слободу.
(Извор: http://gemenc.hu/modules.php?name=News&fil=article&sid=15)
Наброј оне територије Мађарске у којима је извршено насељавање даброва.

Речник
одрживи развој – fenntartható fejlődés – sustainable
development
национални парк – nemzeti park – national park
заштита животне средине – környezetvédelem –
environment protection
врста – faj – species
светска баштина – világörökség – World Heritage

Линкови
Обавештења о заштити природе и животне средине можеш наћи
овде:
http://www.nemzеtipark.gov.hu
http://www.greenfo.hu
http://www.foldegyesulet.hu/
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Понављање – Природно-географске
карактеристике Мађарске
� Мађарска у свету и Европи

� На граници три климатске области

 Мађарска се простире у правом умереном климатском појасу, на скоро подједнакој удаљености између екватора и северног пола.
 Мађарска је европска држава, простире се у
Средњој Европи, односно у Карпатском басену.
 Два одлучујућа фактора у формирању природно-географских карактеристика чине: удаљеност од
мора и океана, односно положај у Карпатском
басену.
 Граница није одређена самосталним природно-географским целинама: оне се настављају у
суседним државама.
 Површина Мађарске износи 93 033 km2, дужина
граница је 2442 km, има седам суседних држава.

 Климу у земљи одређују математичко-географски
и физичко-географски положај.
 У Мађарској се може запазити и утицај
океанске,
суве континенталне и
медитеранске климе.
 Важну улогу имају и карактеристике басенског
положаја који утичу на
плувиометријски режим,
правац дувања ветра и
просечну температуру.
 Територијални распоред временских елемената је променљив. На основу количине падавина
и просечном годишњем колебању температуре
најтипичнију континенталну климу има област
уз средњи ток Тисе.
 Утицај глобалних климатских промена се осећа
и у Мађарској. Најтипичније су следеће:
прелазна годишња доба се скраћују,
дужина сушног периода се продужује,
климатске крајности јачају.

� Настанак рељефа
 У старом геолошком добу су настале најважније
стене и минерали: гранит (производ издизања планина Херцинском орогенезом) и такозвани црвени
пешчар из перма у коме се налази руда урана.
 Током средњег геолошког доба у морима су настале седиментне стене (нпр. кречњак), а најважније руде тог периода су: руда мангана, камени
угаљ и боксит.
 Половином терцијера, издизање Карпата је било
праћено вулканском активношћу.
 Најзначајнији површински облици Мађарске су
седименти плиоцене и конгломерати холоцене
старости настали седиментацијом у Панонском
мору (нпр. лес или наноси река).
 Важно минерално благо новог геолошког доба је:
мрки угаљ, бакар, олово, цинк, нафта, природни
гас, лигнит.

� Хидрографија Мађарске
 У формирању површинских и подземних водних
ресурса Мађарске важну улогу је имао басенски
положај.
90% површинских вода Мађарске стиже из суседних држава.
 Цела територија Мађарске припада сливу Дунава.
 Код наших река се два пута јавља значајно висок
водостај: у пролеће приликом отапања снега и
почетком лета.
 Језера можемо разликовати на основу њиховог начина настанка (али постоје и други критеријуми).

Залазак сунца над језером Веленце
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 Типови подземних вода:
фреатске,
артешке (изнад одређене температуре зову се
термалне воде, а уз одређену концентрацију
минералних материја називају се минералне
или лековите воде),
крашке воде,
унутрашње (пољске) воде су оне које из дубине
земље доспевају на површину.
 У последње две деценије све се више суочавамо са
загађивањем вода. Најопаснији утицаји су следећи:
даље загађивање ионако загађених река,
штетне материје које доспевају до језера (нпр.
вештачко ђубриво),
преоптерећеност туризмом,
слабљење квалитета и смањивање количине
подземних вода због интензивне експлоатације.

� Флора, фауна и земљиште Мађарске.
Опасност од дезертификације

 Природан биљни покривач Мађарске има прелазне карактеристике у зависности од географског положаја.
 Природан биљни покривач
на Великој низији: шумовита степа
у брдовитим и планинским пределима су различите листопадне шуме, а у западним деловима
су борови.
 У Мађарској живи више од 30 000 врста животиња, од којих 80% чине инсекти.
У претходним вековима велики број животињских врста се доселио на ову територију,
неке су изумрле, или им се значајно смањио
број јединки. Извесне врсте су се успешно поново населиле.
У влажним животним стаништима влада богатство врста.
 Сходно нашем географском положају, формирало
се пољско и шумско тло.

Подела земљишта на основу присуства воде
у њима деле се на: ливадска, алувијална, мочварна и слатинаста.
 Целокупна површина Мађарске се сматра пределом погођеним сушом.
На Великој низији постоји разлика од око 200
mm између падавина и испаравања у корист испаравања.
Велики део изненадних падавина се не процеди
у веће дубине. Због тога се ниво фреатских вода
не издиже довољно па се убрзава процес ерозије тла.

� Заштита природе и животне средине,
национални паркови

 Заштита природе је усмерена ка чувању природних вредности. Главне области деловања су:
заштита биодиверзитета (биолошких разноврсности) и животних услова,
заштита природне средине,
заштита угрожених врста и природних објеката.
 Главни циљ заштите животне средине је спречавање еколошке штете, њено ублажавање односно ограничавање.
У центру заштите животне средине је интерес
друштва.
Заштита животне средине је cконцентрисана и на
штетне последице људских активности.
 Национални парк је таква територија,
чије еколошко јединство треба да се сачува,
која се не може користити у пољопривредне
или индустријске сврхе,
где се упоредо с научним активностима могу
одвијати и образовне и рекреативне активности.
 Мађарски национални паркови су под управом руководстава националних паркова.
 На територији државе данас имамо 10 националних паркова.
Неки од њих су део светске баштине.

Брда и уљана репица, типичан Мађарски предео
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Понављање – Природно-географске карактеристике Мађарске
Обележи на карти различитим бојама планине вулканског и кречњачког порекла.
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2.

Одакле потиче лесни материјал у Мађарској?
Када је он настао?

Лесни зид на обали Дунава, обод Мезефелда

3.

Како утиче географски положај на климу Мађарске? Проучи дате термичке дијаграме и дијаграме падавина у Паризу, Будимпешти и Москви. Одреди који дијаграм ком граду припада.

Будимпешт

Париз

Москвa
макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д

макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д

макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д
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II ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЂАРСКЕ
4.

На које климатске елементе највише утиче басенски положај
земље?

4.

5.

Какву опасност носи са собом нагло обрушавање велике количине
падавина на тло и како то утиче на ерозију тла?

6.

Зашто је у прошлом веку у драстичној мери опао ниво крашких
вода у Задунавским средњим планинама?

6.
7.

Повежи слике са изјавама. Дата слова упиши уз одговарајуће слике.
a) букве

8.

Језерска пећина у Таполци

б) поплављена шума

в) шумовита степа

г) травната степа

д) храстова шума

Које заштићене области Мађарске чине део светске баштине?
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ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ

19. Становништво,
народности и етничке групе
� Становништво
 Становништво Мађарске се до почетка 1980-их година константно повећавало, било је 10,7 милиона људи.
 То је позитиван природни прираштај (више људи
се рађа него што умире). Од тада у Мађарској влада
негативан природни прираштај.
Говоримо о демографској кризи.
Повећава се просечна старост становништва:
висок је проценат старих, а смањује се проценат
младих.
2010. године је било мање од 10 милиона становника.
 Унутар популације, значајну већину чине жене.

� Густина становништва
 Мађарска је густо насељена земља.
 Распоред становништва је неуједначен.
Највећу вредност има у Пештанској и жупанијама Комаром-Естергом (Komárom-Esztergom) и
Ђер-Мошон-Шопрон (Győr-Moson-Sopron), односно у агломерацијама.

� Народности
 Национална структура Мађарске је (после потписивања Трианонског мировног споразума на крају
Првог светског рата) изузетно хомогена у односу на
земље у окружењу.
 Насупрот томе, становништво главног града показује већу разноликост (космополитски град), захваљујући променама у последњих 20 година (промена система).
 Немци (Швабе)
су најбројнија национална мањина.
Углавном су сконцентрисани у појединим деловима Задунавља.

Поход буша у Мохачу

 Словаци (Тоти)
су друга најбројнија национална мањина.
Највише их је у жупанији Бекеш (Békes) и северној Мађарској.
 Срби (Раци)
Живе у јужним пограничним пределима и у насељима смештеним уз Дунав.
 Остале националне мањине са мањим бројем припадника, као на пример
Румуни, Бугари, Грци и Јермени живе у мањим,
изолованим групама и чине тзв. дијаспору.

� Етничке групе
 Као у свим државама источног дела Средње Европе
тако и у Мађарској у значајном броју живи ромска
мањина која представља важан друштвени фактор.
Највише их има у северним и источним деловима Мађарске, односно у главном граду и његовој
околини.
Почевши од 15. века, у више наврата су се досељавали из држава северног дела Индије.
Има их између 600 и 700 хиљада (али се тачни подаци у случају ни једне народности не могу рећи
због нетачности у попису становништва).
 У односу на остале мањине, код Рома у Мађарској
је велика стопа незапослености,
карактеристичан је нижи степен образовања,
што се објашњава бројним социјалним и историјским разлозима.
 Изузетно је важно
интегрисати Роме у мађарско друштво,
што више их образовати,
стварање радних места и
побољшање социјалних услова.

� Религије
 Религиозно становништво (74%) припада следећим
религијама
две трећине су римокатолици,
више од петине су реформати.
Евангелисти, припадници јудаизма, гркокатолици, православци и остале религије имају
мање од 5% верника.
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1.

Колика је густина насељености код нас, ако знаш да је број становника 10 милиона а површина 93 033 km²?

2.

Расподела полне и старосне структуре становништва се обично
приказује помоћу тзв. старосног стабла или старосне пирамиде. На основу три старосне пирамиде, која је карактеристична за Мађарску, а
која за неку Афричку државу? Који су главни разлози разлике?

жене

мушкарци

жене

мушкарци

Будимпешта

4.

Жртве Арада

жене

година

мушкарци

1.

Основни типови старосних пирамида:
Пораст броја становника

Стагнација броја становника

Депопулација

(Извор

3.

Сакупи пет пријатеља који имају страно име или презиме. Распитај
се о њиховом пореклу и (без помињања имена и презимена) напиши о
томе састав за разред. Ради у свесци.

4.

Сакупи 5 личности из мађарске историје који нису мађарског порекла. Какве су националности ове историјске личности?

5.

Рачунај. Ако је 1981. године било 10,7 милиона становника, а 2010.
године 10 милиона, за колико процената се смањио њихов број? Какве
потешкоће држава има због тога?

5.
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6.

Очекивана дужина животног века приликом рођења у Јапану је знатно виша а у Свазиленду знатно нижа него код нас. Како то објашњаваш?

7.
7.
8.

На основу датих података у уводној скици, састави кружни дијаграм
о религијској структури становништва.

Које народности видиш на слици?

Територија Српског Ковина је била насељена још за време бронзаног доба. Након освајања, цело Чепелско острво па са
самим тим и територија Српског Ковина припала је племству. Током династије Арпада ово је било насеље Абрахамтелке
(Ábrahámtelke) у којој је постојао манастир из 12. века. Први писани докумнти потичу из 1212. године. Половином 15. века
овде се населило српско становништво које је бежало од турског освајања и тада је први пут ово место добило назив
Кишкеуе (Kiskeué). Касније су га назвали Српски Ковин (Ráckeve). Место у доњем току Дунава, одакле су бежали Срби, звало
се Ковин (а Мађари су Србе у то доба називали Рацима). У 15. веку ово место постаје важно због царских привилегија. У 16.
веку је потпало под турску управу. Доласком проповедника Иштвана Сегеди Киш (Szegedi Kis István) у граду почиње ширење
реформације. За време турских ратова град је био разорен, а становништво одбегло. После протеривања Турака, Евген
Савојски (Savoyai Jenő) је као награду добио цело Чепелско острво. У град су се населили Немци. Од тада у граду живе три
нације.
(Извор: wikipedia.hu)
Да ли је тачно (Т) или нетачно (Н)?
Први писани запис о Српском Ковину датира из 12. века.
Град је добио име од Срба који су се овде населили.
Околина града је насељена још у периоду освајања.
Становништво града чине три народа: Срби, Мађари и Турци.
Иштван Киш је био проповедник хуманиста.

Речник
ром – roma – gipsy
јевреј – zsidó – jew
природни прираштај – természetes szaporodás –
natural growth
католик – katolikus – catholic
демографија – demográfia –
demography

Линкови
Занимљивe податкe о становништву можеш наћи овде:
http://www.origo.hu/tudomany/20100104nepessegnovekedes-a-vilag-nepessegemagyarorszag-a-220-helyen.html
и овде:
http://www.romapage.hu
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20. Миграције становништва у простору
и времену. Мађари ван граница
 Постоје разни типови кретања становништва.
 Разликујемо једносмерне и вишесмерне миграције, односно миграције унутар државе и
ван њених граница.

� Дневне миграције
 Дневне миграције су такав тип кретања, када
се радно место човека не налази у месту становања. Због тога је принуђен да свакодневно или
повремено путује (сваки пети стално запослен).
Ова појава је карактеристична за велике градове
и насеља која гравитирају ка њима (за агломерације).

� Сталне, једносмерне

међународне миграције
 На више начина се тицало и Мађара.
Досељавање Мађара у Карпатски басен
је такође била међународна миграција,
мада се појам „међународна“ тешко може
упoтребити за тај период.
Током 20. века велики број Мађара је напустио
домовину и емигрирао је у „Нови свет“.
После револуције 1956. године око 200 хиљада
грађана је напустило земљу и населило се у Сједињене Америчке Државе, Канаду, Јужну Америку, односно западноевропске државе.

� Сталне унутрашње миграције

� Мађари ван граница

 Један део становништва се креће једносмерно.
Исељавање становништва из периферних подручја у градове није типична само за Мађарску,
него је то појава глобалних размера.
Ово доводи до промене професионалне структуре, односно они који су раније радили у пољопривреди сада раде у индустрији, а још више их
је у делатностима услужног сектора.

 Тријанонским мировним споразумом после првог светског рата, две трећине територије Мађарске је припало суседним државама, а Мађари су постали национална мањина у тим областима.
 Највећи број, скоро милион и по Мађара, живи на
територији Румуније.
Једна четвртина становника Ердеља су Мађари.
У области Секеља (Székelyföld) Мађари живе на
повезаној територији, док су у другим областима
мешају са Румунима.
У области Молдавије, ван Карпата, живе чанго
Мађари чији број брзо опада због асимилације и
исељавања.
 У Словачкој, у јужном пограничном делу, живи око
520 хиљада Мађара чији се један део асимиловао због мешовитих бракова.
 У Јужној области која се налази на територији данашње Србије (Војводина), Хрватске и Словеније, број Мађара једва премашује 300 хиљада.
 У Украјини живи око 150 хиљада Мађара.
 У области Градишће (Бургенланд) у Аустрији живи
свега пар хиљада, што представља најмањи број
Мађара ван граница.
 Дакле, приближно 2,7 милиона Мађара живи ван
граница.

� Привремене двосмерне миграције
Због њеног транзитног положаја утиче и на нашу
земљу.
Турски и балкански радници на привременом
раду у Западној Европи два пута годишње путују
кући.
Такав тип миграције је и туризам,
односно привремни рад Мађара у Европској
унији.
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20. Миграције становништва у простору и времену. Мађари ван граница
1.

Уз помоћ атласа сакупи по десет мађарских назива градова на територији Словачке и Румуније. Који градови се виде на сликама?

2.

Национално позориште
у Будимпешти

Levoča

Banská Bystrica

Timişoara

3. a

Које типове миграција познајеш? Које су њихове карактеристике?

3.

Наведи неколико привлачних или одбојних аргумената/контрааргумената за живот у граду.
Аргументи

Гужва на пештанском пристаништу

3. б

Контрааргументи

4.

Имаш ли у породици или међу пријатељима особе које свакодневно мигрирају, које су напустиле државу или су управо стигле из иностранства? Који су били разлози овакве њихове одлуке?

5.

На основу података којима располажеш о броју Мађара ван граница, одреди колики проценат живи у:
Румунији:

Народни плес cекељске области

5.

Јужној области:

Словачкој:

Украјини:

У осталим државама света:
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6.

Румунија има 23 милиона становника, а од тога је милион и по
Мађара. Колико је процентуално учешће мађарске мањине у односу на

1,5 милиона Мађара

укупан број становника?

7.

Чиме објашњаваш промену података?
Однос запослених у пољопривреди 1990: 18,4%, 2005: 5%
Однос запослених у индустрији 1990: 37,4%, 2005: 32,4%
Однос запослених у услужним делатностима 1990: 44,2%, 2005: 62,6%

Укупно становништво:
23 милиона

6.
8.

Пронађи са којим градовима су повезане ове познате
личности. Повежи личности са градовима.

а) Братислава
б) Кошице
в) Орадеа

Ендре А
ди

г) Мукачеве
д) Комарно
ђ) Суботица

Лајош Кошут

и

столањ

Деже Ко

ци II

Ференц Рако

е) Арад
јанич
Јован Дам

Мор Јокаи

Јелена

Зрињск
а

II Ференц Ракоци и његова пратња су после доласка у Турску живели у Истамбулу у Yeniköy на обали Босфора. Султан Ахмед
III је у пролеће 1720. у Текирдагу (у јерменској четврти) откупио све куће данашње „Мађарске улице“ (Macar sokak) и поклонио их Ференцу Ракоцију и његовој пратњи. Осим тога, султан га је даривао и значајним земљишним поседом са правом
наслеђа. Ракоци је овај посед поделио на два дела: један јe оставио својим следбеницима, а други је намeњен католичкој цркви у Текирдагу. Прелепо шеталиште уз обалу у Текирдагу води до Ракоцијеве куће која је била прва у Мађарској улици. Преко
пута се налази једна мала капела. Са леве стране, поред главног улаза у зграду, налази се мермерна плоча са натписом на
турском и мађарском језику: У овој кући је од 1720. до 1735. живео Ференц Ракоци II, мађарски кнез и вођа ослободилачке борбе од 1703. до 1711. за слободу Мађара. Касније је нашао уточиште у Турској. – Зграда, која је данас спомен-музеј обновљена
је у периоду од 1929. до 1932. Године (под вођством архитекте Иштвана Милера). Зграда је тада откупљена од Турске и
данас је у власништву мађарске државе.
(Извор: http://webcach.googlusercontnt.com)
Чијом заслугом су бегунци добили целу улицу у Турској?
У чијем се власништву налази некадашње Ракоцијво имање у Турској?

Речник
становништво – népesség – population
кретање становника, миграција – népességmozgás,
migráció – migration
исељавање, емиграција – kivándorlás – emigration
радна дозвола – munkavállalási engedély –
work permit
Карпатски басен – Kárpát medence –
Carpathian Basin

Линкови

Сазнај више о Мађарима ван граница:
www.htmik.hu
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21. Модерне мреже насеља и њихов настанак
 Насеље je просторна целина у којој човек борави
и ради. Разликујемо:
пoкретна насеља: у Мађарској их више нема
(нпр. јурте, привремена склоништа),
стална насеља: осамљена (куће чувара бране,
куће шумара, склоништа за туристе), салаши,
села и градови.

� Села
 Задовољавају потребе сопственог становништва
(локална функција).
 Подела на основу броја становника:
мала,
средња,
већа и
велика села.
 У прошлости је село имало искључиво пољопривредну функцију.
 Временом су настала села која имају и друге карактеристике:
рударска села,
индустријска села и
села за одмор.
 На основу тлоцрта села могу бити:
спонтано настала, неправилног облика,
издужена, настала уз главне путеве,
вретенаста, у близини главног трга (цркве или
пијаце) су проширена,
решеткаста (у облику шаховске табле), настала
планским путем.

� Градови
 Насупрот села, имају централну функцију јер пружају разне типове услуга и помоћи околним насељима. У њима је смештена полиција, болнице, ватрогасна служба, спортски и културни објекти.
Код нас насеља не добијају статус града на основу броја становника, него на основу нивоа услуга које пружају.
 Типови градова на основу њихових функција:
Варошице (mezőváros): често и у називу носе
прошлост, везану за аграрну делатност. Честа су
у Великој низији (нпр. Мезетур (Mezőtúr)).
Рударски градови: срећу се у области средњих
планина где се вршила експлоатација угља, боксита (нпр. Комло (Komló)).
Индустријски градови: настали су током индустријализације или економско-политичком
одлуком (социјалистички градови), нпр. Тисаујварош (Tiszaújváros).
Трговачки или сајамски градови развили су се
захваљујући добром географском положају
(нпр. Шопрон (Sopron)).
Премошћени градови: налазе се на две обале
веће реке (нпр. Солнок (Szolnok)).
Универзитетски градови имају важну научну и образовну функцију (нпр. Дебрецин
(Debrecen)).
Лучки градови: уз реке (нпр. Комаром
(Komárom)), језера или мора (код нас нема морских лука).
Туристички градови: уз обале, насеља у планинским пределима, купалишни центри (нпр.
Шиофок (Siófok)).
Градови са статусом жупаније, жупанијски
центри имају и административне функције.
 На основу тлоцрта
села показују знакове даљег развоја (груписање
попут кластера),
радијално-прстенаста попут Будимпеште.

Шопрон из птичје перспективе
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1.

Каква су ова насеља на основу тлоцрта?

МЕЗЕТАРКАЊ

СЕГЕДИН

НОВИ ЛИПОТВАРОШ

2.

Ком типу насеља припада Балатонвилагош (Balatonvilágos), Мезекевешд (Mezőkövesd), Татабања (Tatabánya), Сегедин (Szeged), Дунаујварош (Dunaújváros) и Дунафелдвар (Dunaföldvár) на основу његових
функција? Користи атлас као помоћ.

в

3.

уп
аж

мп
Бу
ди

Пе

ш

та
н

ск

еш

та

ан

иј
а

Дуна

Упореди планове градова: Будимпеште, Париза и Лондона. Које
сличности примећујеш?

БУДИМПЕШТА

4.

Бројеви означавају главне градове жупанија.
У празна поља упиши њихова имена.
Користи атлас.
1.

2.

1.

3.

2.

14.

9.

4.

10.

8.

15.

7.

18.

13.
19.

11.

5.

17.

16.

ПАРИЗ

12.

6.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3.

ЛОНДОН
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5.

Узми учешће у једном замишљеном крстарењу по води. На које
градове дуж реке ћеш наићи ако крстариш Дунавом, односно пловиш
Тисом? Користи атлас. Ради у свесци.

6.
Салаш на Великој низији

Потражи сателитски снимак твог места становања. Какав тлоцрт има?

6.
7.

Ком типу насеља на основу његове функције припада твоје место
становања? Како би објаснио настанак тог типа насеља?

8.
Грб Харкања

8.

Пронађи кратак историјат твог места становања. Када је први пут
поменуто у писаним документима, одакле му потиче име, застава? Ради
у свесци.

Насеље Мезетур (Mezőtúr) се налази у централном делу Велике низије, на обали Хортобађ-Берећо, поред железничке пруге
Будимпешта-Солнок-Бекешчаба. Име је, највероватније, добило по реци Тур. У доба династије Арпада, река Берећо се звала
Тур и њен назив се може открити и у именима других насеља уз реку: Туркеве (Túrkeve), Турпасто (Túrpásztó), Турто (Túrtő).
Писани документи и повеље говоре о градовима Тхур (Thur), Тур (Túr), Велики Тур (Nagy Túr), Тиса Тур (Tisza Túr), Мезо Тур (Mező
Túr) итд. Пре санације од поплава Мезетур је означавао почетак мочварног предела, а и сам је био делимично опкољен мочваром. Било је година када се од Тура до Сарваша (Szarvas) могло стићи једино чамцем.
Не зна се тачно када су постављене основе града. Мезетур је веома старо насеље, 1998. године је прослављало 620 година
постојања. На основу археолошких налаза, ово место је било насељно и током праисторије.
(Извор: http://www.meyotur.hu/mezotur/tortenelem)
Која изјава је тачна (Т), а која је нетачна (Н)?
Река Тур се некада звала Берећо.
Mезетур се налази на обали Хортобађ-Берећо, у средини Велике низије.
Између Сарваша и Мезетура постоји сталан водени саобраћај.
Објасни следеће појмове.
Санација од поплава –

Речник
село – falu – village
град – város – town, city
пољопривреда – mezőgazdaság – agriculture
бања – fürdő – spa
индустријски град – iparváros – industrial town
трговина – kereskedelem – trade

Барски свет –

Линкови
Место становања посматрано из свемира:
http://maps.google.com, упиши назив свог места,
а затим користи „Térkép”, ”Műhold” и увећање.
Виртуелно посети Шканзен на
http://www.skanzen.hu страни.
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22. Урбанизација: ширење градова
и градског становништва
 Урбанизација: повећање броја градова, градског становништва и пораст градског начина
живота.

� Развој градова
 Развој градова се одвија у више фаза:
Експанзија градова: у Мађарској је започела у
другој половини 20. века, али, у поређењу са
западним државама, темпо је био знатно спорији.
Релативна дисперзија: формирају се агломерације, јачају градићи, урбанизују се села. Дезурбанизација: расте улога села, многи се исељавају из градова због здравије животне средине
села.
 Два главна разлога проширивања градова су:
Велик природни прираштај типичан за земље у
развоју.
Досељавање у градове: ово је карактеристично
за Мађарску последњих деценија.

� Структура великих градова
 Унутрашњи појас радних места (city): језгро града са:
административном управом (државном управом),
институцијама од културног значаја, односно, са
канцеларијама и продавницама.
 Унутрашњи стамбени појас: густо изграђени део
града који обавија претходни појас.
 Спољашњи појас радних места у спољашњим
четвртима града:
велике фирме,

магацини,
некретнине железнице.
 Спољашњи стамбени појас:
куће са баштама,
стари стамбени блокови и
новоизграђени стамбени блокови окружени
парковима.
Временом се стварају независни центри појединих делова града јер
градско језгро више није било у стању обављати све функције, па тако настаје,
полицентрични град (са више центара).
У Будимпшти већина квартова има свој стари центар, а полицентричну функцију је добио
срастањем појдиних делова града.

� Агломерација
 Настаје на два начина, а насеља која су повезана у
оба случаја остају самостална:
Град који се шири спаја се са околним насељима (важи за све велике градове).
Као резултат ширења градова сличних величина јавља се њихово срастање (случај код индустријских области). Код нас се овај тип није формирао.
 Структура агломерације:
Град као центар.
Насеља спаваонице: служе искључиво за становање.
Сателитска насеља: осим функције становања,
у њима се налазе и радна места.

Панорама Кестхеља код Балатона
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22. Урбанизација: ширење градова и градског становништва
1.

На основу фотографија процени који су градски појасеви приказани.

2.

Састави низ мостова Будимпеште на основу датума њихове изградње. Сакупи податке у вези мостова (дужина, ширина, архитекта који
их је пројектовао итд). Ради у свесци.

3.

Наведи неколико важних проблема који отежавају урбани живот,
или га чине непријатним.

Мостови Будимпеште

2.
4.

Где би се одселио ако би требао да одабереш мање бучан део Будимпеште? Користи карту буке у Будимпешти. Пронаћи ћеш је на овој
адреси: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep4/viewer.htm

5.
Велика гужва

3.

Грб Будимпеште

4.

Шта мислиш које је најбоље решење? Узми у обзир које превозно
средство чува животну средину, колико путника може да прими и колико је брзо.
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6.

У Мађарској живи 10 милиона становника, а у Будимпешти 1 750 000.
Колико % становника живи у Будимпешти? Ако у градовима живи 68%
становника, колико је то онда милиона људи? У односу на тај број, колики % живи у Будимпешти?

Будимпешта:
1750 000 становника

Укупно становника:
10 милиона

У другим
насељима
живи: 32%
Градско
становништво:
68%

7.

Сентандреја са околином

7.

Да ли познајеш неко књижевно дело или песму где се описује живот у граду или градско становништво?
Сакупи неколико наслова.

8.

Уз помоћ атласа упореди агломерацију Будимпеште са Рурском облашћу. Које сличности и разлике уочаваш?

9.

Потражи где се налазе стамбени појасеви и појасеви радних места у Будимпешти.

Резервоар воде Грубер Јожеф на брду Гелерт је највећи резервоар воде у Будимпешти. Ограничен је улицама Хеђалја, Шанц
и Ором. Изграђен је 1904. године, а затим је проширен у пeриоду од 1974. до 1980. Састоји се од два базена у облику клавира чији су капицитети 2 × 40 000 m3. Захваљујући специфичном облику, вода стално циркулише, па јој квалитет не слаби.
Укупна површина му је 2 × 5000 m2, плафон је ослоњен на 2 × 106 стубова, а дебљина зидова је 35 cm.
(Извор: wikipеdia.hu)
Колика је укупна површина резервоара?
Захваљујући чему вода има добар квалитет?

Речник
центар града – belváros – town center, city centre
бука – zaj – noise
Међуградски воз – HÉV – suburban train
трамвај – villamos – tram
саобраћај – közlekedés – transport
паркинг – parkolóhely – car-park

Линкови
О агломерацији Будимпеште можеш прочитати овде:
http://interm.gau.hu/miau/22/ga/mernok2.htm#pont37
Светска баштина Мађарске:
www.vilagorokseg.hu

101
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 101

2016. 03. 02. 20:26

III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ

23. Структура Мађарске привреде.
Утицај ЕУ на привреду
� Пољопривреда (примарни сектор)

� Терцијарни сектор

 Дуго је била најважнија привредна грана (аграрно-индустријска земља).
 Број запослених у пољопривреди се стално
смањује.
 Многи су се из провинције преселили у градове
(промена професионалне структуре).
 Гране пољопривреде су:
ратарство,
сточарство,
шумарство,
лов и риболов.

 У њега спадају такве услужне делатности
чији производи нису опипљиви.
Расте им значај унутар државе (имају све већи
број запослених, повећава им се производна
вредност).
 Инфраструктура
Нпр. комуналне услуге, саобраћај.
 Туризам
Заузима све већи значај у националној привреди.
 Трговина
Унутрашња и спољашња.
 Остале гране су: образовање, истраживање, финансијске услужне делатности, државна управа
итд).

� Индустрија (секундарни сектор)
 Тешка индустрија
Значајно јој се смањила улога након промене
режима, постала је кризни сектор поготово металургији и рударству.
 Лака индустрија
 Грађевинарство
 Хемијска индустрија
Свестрана индустријска грана чије поједине гране спадају у тешку, односно у лаку индустрију.
Њене најважније гране у Мађарској су: фармација, производња вештачког ђубрива и пластичних материјала.
 Електротехника и електроника
Производња телевизора и тв екрана
Производња делова за компјутере.
Производња мобилних телефона.
Производња модерних апарата за домаћинство.
 Прехрамбена индустрија

� Чланство у ЕУ и последице
 Мађарска је постала члан ЕУ 01. 05. 2004. године.
Тада је био најмасовнији приступ нових чланица.
 Важне мере ЕУ које се тичу и Мађарске су:
Царинска унија: не постоје препреке за унутрашње кретање робе између држава чланица, док се на спољашњим границама Уније
примeњују заједничке царине због заштите унутрашњег тржишта.
Слободна циркулација капитала: несметано
оснивање фирми у свим државама уније.
Слободна циркулација радне снаге (није остварена у потпуности).
Заједничка валута је eвро (Мађарска не испуњава све услове за његово увођeње).
Развој периферије и подршка аграрном сектору.
Регионална политика ЕУ се односи иглавном на
развој инфраструктуре у заосталим подручјима.

Хевиз
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1.

Погледај ценовник робе једне прехрамбене продавнице. На основу њега, одговори на питања. Узми у обзир климу дате државе, утицај ЕУ
на пољопривреду и цену радне снаге.
Свињски бу
т
1099фт/кг
тугалске
Филети пор
морске рибе
799фт/кг
Мађарско
млеко
189фт/лита
р

таци
Пилећи ба
769фт/кг

Говеђи бут
1999фт/кг

Живи шар
а
Балатона 1 н из
399фт/кг

еб
Бели хл
/к
т
299ф г

Млеко (место порекла ЕУ)
129фт/читар

Црни
хле
419фт/ б
кг

1.

Благајне у хипермаркетима

1.

Зашто је скупље мађарско млеко?

2.

Аутомобили произведени у ЕУ

Зашто је цена говедине највиша, а цена пилетине најнижа?

Зашто је јефтинија португалска риба у односу на мађарску?

Зашто мађарско млеко није конкурентно у односу на инострано?

Зашто је јефтинији бели хлеб у односу на црни?

2.

Како објашњаваш повећање продаје аутомобила (произведених у ЕУ) у Мађарској након њеног прикључења ЕУ 2004. године?

3.

И национални паркови учествују у привреди земље. Које привредне гране су приказане на слици? Где смо
снимали?
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4.

За које пројекте се могу искористити финансијска средства ЕУ? Користи слике.

5.

Које су најважније карактеристике терцијарног сектора? Које гране познајеш у оквиру њега?

6.

Које привредне гране су приказане на сликама? По ком критеријуму би их сврстао у две групе? (Има више
решења, договорите се међусобно о могућим решењима.)
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7.

Привредна политика Марије Терезије је у појединим сегментима
била слична привредној политици ЕУ. Потражи шта се подразумева под
протекционизмом. (Пронаћи ћеш помоћ међу линковима.)
Како је то остварено у политици ЕУ?

8.

Пронађи које су се државе осим Мађарске прикључиле ЕУ 2004. године.

7.

Марија Терезија

Мастрихтским уговором из 1992. (49. параграф) се дефинише да свака европска држава може тражити пријем у ЕУ уколико
подржава слободу, демократију, људска права, односно принципе правне државе.
У Копенхагену је 1993. одржан сусрет премијера држава Европске Уније и тамо је утврђен низ политичких критеријума за
приступ у ЕУ. На основу овога, у Унију може приступити земља која:
– Располаже стабилним институцијама које гарантују демократију, владавину права, људска права, поштовање и заштиту мањина.
– Располаже тржишном економијом која може да се одржи и уклопи унутар унијске тржишне конкуренције.
– Прихвата обавезе које произилазе из чланства, подржава заједничке циљеве и располаже таквим административним
системом који је способан да спроводи важећа правила заједнице.
(Извор: www.europa.еu)
На основу горе наведених услова, да ли може нека држава постати члан ЕУ која:
– Нема владине институције?
– Ограничава употрбу језика националних мањина?
– Нема сопствену валуту?
Одговори са да или не, а затим дискутуј о овоме.

Речник
незапосленост – munkanélküliség – unemployment
криза – válság – crisis
Европска унија – Európai Unió – European Union
Европски парламент – Európai Parlament –
European Parliament
граница – határ – border
чланство – tagság – membership

Линкови
Портал Европске Уније:
http://europa.eu/pol/enlarg/index_hu.htm
Помоћ за 7. задатак: http://www.idegen-szavak.hu
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24. Индустрија Мађарске. Услови
индустријализације. Приватизација
� Развој индустрије
 Домаћа радиност је најстарији облик индустрије,
а сам ратар је производио сопствена средства за
обраду земље.
 Занатска производња: занатлија је већ производио робу.
 Индустријска пороизводња је настала током индустријске револуције, а код нас је стигла са закашњењем.

� Подела индустрије:







рударство,
машинска,
енергетика,
хемијска,
грађевинска и
производња робе широке потрошње.

� Фактори који обликују индустрију
 Различити фактори утичу на формирање мојединих
индустријских грана.
 Природни фактори:
Сировине: нпр. у случају металургије.
Енергија: нпр. у случају производње алуминијума.
Рељеф: нпр. у случају производње хидроенергије, изградње хидроелектрана.
Индустријска вода: бројним индустријским
гранама је неопходна вода за хлађење, нпр. за
производњу атомске енергије.
Клима и земљиште: за прераду аграрних производа, нпр. индустрија дувана, прехрамбена
индустрија.

 Друштвени фактори:
Радна снага: данас је квалификована радна
снага постала један од најважнијих фактора.
Саобраћај: због утицаја приступачности и ценa
транспорта.
Потрошачко тржиште: становници насеља су
потрошачи.
Могућност кооперације: сарадња фирми.

� Индустријска структура
 Опште карактеристике тешке индустрије:
У доба социјализма је била предимензионисана, није успевала да прати промене које су се дешавале у свету.
Недоволно сировина је било на располагању.
Променом режима доспела је у кризу.
Велики број радника је напустио индустрију
или је остао незапослен.
Због свега овога, у последње две деценије индустрија је променила структуру и дошло је до
увођења нових производа.
 Рударство
Руде: су скоро у потпуности исцрпљене, лежишта бокситa се могу наћи у области Задунавских средњих планина.
Угаљ: рудници лигнита су у подножју Матре и
подножју планине Бик, нпр. у области Вишонте
(Visonta), а рудници мрког угља су у Татабањи и
околини.
Нафта и природан гас: поља угљоводоника се
могу наћи у регији јужног дела Велике низије
и Залских брда. Налазишта не задовољавају
домаће потребе.
Сировине за грађевинску индустрију: има их
у великим количинама, нпр. песак, кречњак,
глина, андезит, базалт.

Рафинерија нафте у Бати
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 Производња енергије
Нуклеарна енергија: нуклеарна електрана у
Пакшу производи 40-45% електричне енергије
потребе Мађарске.
Термоелектране: мешовита електрана (нафта
и природан гас) у Сазхаломбати је најзначајнија.
У држави постоје и термоелектране које користе мрки угаљ и лигнит.
Хидроенергија: значајне су хидроелектране у
Тисалеку (Tiszalök) и у Кишкeре (Kiskőre).
Алтернативни извори енергије (ветар, сунце,
геотермичка енергија): на локалном нивоу им
расте значај, док је на нивоу државе он занемарљив.
 Топионице
Престале су са радом, постале су делимично
власништво страних компанија, или су наставиле са радом у оквиру мањих фирми.
 Машиноградња
Слично тешкој индустрији, и овде је дошло до
промене у производној структури, нпр. појавиле су се фабрике аутомобила.
Фабрике аутомобила су значајним делом у иностраном власништву.
 Хемијска индустрија
Фармацеутска индустрија је остала водећа грана, али је и она прешла у руке странаца, нпр. фабрике у Будимпешти.
Рафинерије нафте су од стратешког значаја,
највећа рафинерија ради у Сазхаломбати.
 Лака индустрија
Текстилна: је карактеристична углавном за Малу
низију и Будимпешту, али јој значај константно опада.
Дрвна индустрија, индустрија папира и намештаја: вода, шуме и потрошачко тржиште
су условили њен територијални размештај
нпр. у Великој Канижи (Nagykanizsa), Лабатлану (Lábatlan) и Дунаујварошу (Dunaújváros).
Индустрија ципела и коже нпр. у Мартфу
(Mártfű) и Корменду (Körmend).
 Електроника и информациона технологија
У овој грани је углавном запослена женска радна снага, нпр. у Вацу (Vác)

 Грађевинска индустрија
У свету представља водећу грану привреде, док
се код нас јављају бројни специфични проблеми, нпр. кружна задуженост (грађевинска фирма која је уједно и наручилац и извршилац радова, не може исплатити наручене послове јер су и
њој дужни).
Најважније гране грађевинске индустрије су
производња цигле и црепа, стаклене плоче,
мостоградња итд.
 Прехрамбена индустрија
Млинска индустрија је карактеристична за области са производњом житарица, нпр. Карцаг
(Karcag).
Месна индустрија је повезана са територијама
на којима се гаје свиња, живина и говеда, нпр.
Сентеш (Szentes).
Млечна индустрија је територијално прераспоређена и делимично укинута, нпр. Стони Београд (Székesfehérvár).
Индустрија конзерви је повезана са територијом производње воћа и поврћа, нпр. Кечкемет (Kecskemét).
Индустрија пива је територијално сразмерно
распоређена, нпр. Шопрон, Печуј, Мишколц,
Комаром, Будимпешта.
Винарије су смештене у традиционалним регионима виноградарства од којих су неке познате
и ван граница.

� Приватизација
 Извршена је приватизација државног власништва.
 После промене режима извршена је у свим индустријским гранама.
 Појавио се инострани капитал (који је данас доминантан фактор) а са њим и мултинационалне компаније.

Ф конзерви у Пакшу
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24. Индустрија Мађарске. Услови индустријализације. Приватизација
1.

Наброј изворе енергије у Мађарској. Шта су тзв. алтернативни извори енергије? Зашто је подређена улога хидроелектрана?

2.

Које индустријске гране су приказане на сликама? Који су услови
неопходни за њихов настанак?

Ветроелектране на граници код
Мошонмађаровара

Некадашња топионица у Озду

1.

3.
3.

Шта је било погрешно у привредној политици 50-их година када је
насилно формирана тешка индустрија? Размисли о присуству и одсуству ресурса за њен опстанак.

4.

У источном делу Мађарске је 2009. подигнуто складиште гаса од
стратешког значаја. Зашто је то складиште важно за Мађарску? (Размисли да ли производимо онолико гаса колико трошимо.)

Складиште гаса у Жани

4.
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III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ
5.

Означи место порекла приказаних мађарских производа на немој карти.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Наведи мултинационалне компаније ЕУ и оне које нису са њене територије, а имају своје фирме код нас.
Како државу стимулише ова појава и које су предности њиховог отварања на нашој територији?

7.

Колико прехрамбених производа које имаш код куће потиче из Мађарске, колико из ЕУ, односно ван ЕУ?
Напиши кратак састав у свесци о породичним навикама куповине прехрамбених производа.

8.

Наведи неколико важних грана грађевинске индустрије. Шта значи кружна задуженост?

Opel Hungary
Kомпанија је узела име Opel Hungary 1994. године и крајем исте године исплатила је мешовитог партнера Рабу (Rába).
Крајем 1998. окончано jе склапање модела oпел aстра. У Сентготхарду (Szentgotthárd) је склопљено 80 835 аутомобила
aстра, и већина ових возила пролази нашим путевима. Неко време се за кинеско тржиште склапао модел аутомобила
oпел вектра. По завршетку склапања аутомобила, Џенерал Моторс је у Сентготхарду наставио производњу аутомобилских мотора велике серије, што је било допуњено производњом мењача. Октобра 2000. уложили су 7,5 милијарди форинти
за отворање нове фабрике за производњу аутоматских мењача. Године 2006. произвели су 443 000 мотора, 461 000 моторних глава и 21 000 алисон мењача. Тиме су остварили приход од преко 444 милиона евра. У фабрици од преко 700 запослених,
током 2007. године обим производње се није значајно мењао. У децембру 2007. године започели су серијску производњу четвороцилиндричних мотора еcotec DOHC кубикаже 1,8l који су били уграђени у аутомобиле сатурн астра за тржиште Сједињених Америчких Држава. У протеклих 15 година General Motors Powertrain Magyarország Kft. произвеo је скоро 5,5 милиона
мотора, а у фабрику у Сентготхарду је до сада уложио око 700 милиона евра.
(Извор: http://autohirek.hu)
Шта је фабрика производила за Кину, а шта за САД?
Наведи 2 највећа улагања спроведена за време постојања фабрике.

Речник
рафинерија – kőolaj-finomitó – oil rafinery
рудник – bánya – mine
снабдевање енергијом – energiaellátás – energy supply
прехрамбена индустрија – élelmiszeripar – food industry
млечна индустрија – tejipar – dairy industry
нуклеарна енергија – atomenergia –
nuclear energy

Линкови
О једној домаћој индустрији: www.dunaferr.hu
Шта је приватизација:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Privatizáció
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25. Пољопривреда 21. века
� Структура пољопривреде

в) Шумарство: О њему ћеш добити више информација

a) Ратарство
 Житарице су примаран прехрамбени производ и
представљају основну сировину за производе пекарске индустрије.
Пшеница је карактеристична за низијска подручја богата црницом.
Раж се гаји на песковитим областима.
Пиринач се гаји у мањој мери него пшеница,
углавном у пределу Велике низије.
 Индустријске биљке
Сунцокрет воли осунчане пределе богате
хранљивим материјама.
Шећерна репа је заступљена свугде, то је биљна
врста са широком толеранцијом, али јој је транспорт скуп.
 Поврће
Кромпир се гаји за људску и сточну исхрану.
Паприка је заступљена у целој држави, а посебно
је позната зачинска паприка из Сегедина и Калоче.
Лук: најпознатија област гајења је Мако.
 Воће
Јабуке се највише гаје у песковитим пределима
Њиршега.
Брескве и кајсије су значајне за везивање песка
у области Кишкуншага, а имају и важну улогу у индустрији конзерви и производњи познате ракије.
Грожђе је карактеристично за средње планине,
брдовите и песковите пределе.
Традиционална виноградарска подручја су
у области: Токај (Tokaj-Hegyalja), Егер (EgerBükkalja), Матра (Mátra-Mátraalja), Мечек (Mecsek),
Вилањске планине (Villányi-hegység), Сексард
(Szekszárd-Tolna), Баја (Hajós-Baja), Шопрон
(Sopron), Несмеј (Neszmély) и висија Балатона
(Balaton-felvidék).
 Крмно биље
Кукуруз је зрнаста сточна храна и карактеристичан је за плодно земљиште, основа је свињогојства и живинарства.
Луцерка је најраспрострањеније кабасто крмно
биље..
б) Сточарство
 Свињогојство и живинарство је заступљено у пределу гајења кукуруза и у породичним газдинствима.
 Говедарство је типичније у западним деловима
земље.

 Поред река и језера Мађарска има 20 000 хектара
рибњака који се користе за узгој рибе.
 Лов је уско повезан са иностраним туризмом.

код обраде типова шумског тла.
г) Лов и риболов

� Фактoри који утичу на пољопривреду
a) Природни фактори
 Клима је влажна континентална, али су последњих
деценија сушне године оптеретиле пољопривреду.
 Земљиште: у различитим географским подручјима
се срећемо са различитим типовима земљишта и
због тога имамо различите пољопривредне производе. Главни типови пољопривредног тла су:
црница на којој се у највећој мери гаји пшеница, кукуруз и сунцокрет, нпр. Мезефелд
(Mezőföld), Нађкуншаг (Nagykunság), област између Мориша и Кереша (Maros-Körös köze), Хајдушаг (Hajduság).
Песковито тло, склоно ерозији, одувек је представљало проблем. Он је решен везивањем песка сађењем воћа, винове лозе, поврћа и шума
у подручју Кишкуншага. У области Њиршега су
засађени воћњаци и дуван.
Гајњача је тло брдских и планинских терена на
којима расте храст, храст китњак, буква и мало
борова који су углавном засађени.
Ритско тло је настало у пределима у којима је висок ниво фреатских вода.
Алувијално тло се јавља уз речна корита и постоји опасност од поплава. Погодно је за сточарство.
Слатине су карактеристичне за Хортобађ. Тамо
је заступљено традиционално сточарство, нпр.
гајење сивог говеда, рацке овце и мангалице.
б) Друштвени фактори
 Традиција, историјска прошлост, стручно знање,
привредна средина, средства производње.
 Последице промене режима: улога државе се
смањила, а улога приватног и иностраног власништва је порасла.
 Последице прикључења Унији: делимично се променила производна структура, а пољопривреда
и прехрамбена индустрија су се нашле пред новим
изазовима.
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1.

Од доле наведених биљака, које се гаје у Карпатском басену? Подвуци их. Које су карактеристичне конкретно за Мађарску? Заокружи их.
шећерна репа, наранџа, раж, пшеница, јабука, кафа, маслина, смоква,
сунцокрет, какао, банана, уљана репица.

2.

Екстензивно сточарство поново доживљава процват (добро делује
на одржавање пашњака, не угрожава живи свет вода). За које пределе
је типично? Од приказаних фотографија, које се односе на овај тип сточарства?

1. a

Наша пијаца

1. б

Егзотична пијаца

3.

Шта се од чега припрема? Повежи фотографије са одговарајућим основним
сировинама. Да ли знаш да наведеш по један назив
марке за дате производе?
Основни производи:
a) млеко
б) сунцокрет
в) грожђе
г) парадајз
д) раж
ђ) хмељ
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25. Пољопривреда 21. века
4.

Које је веће? Подвуци.

Код нас је значајније сточарство или шумарство.
Сточни фонд живине или говеда.
Количина хумуса у песковитом земљишту или црници.
Однос ораница или шума.
Територија гајења пшенице или ражи.

Узгој гусака на Хортобађу

4.

5.

Да ли је више карактеристично за говедарство или за свињогојство?

Типично је за област производње кукуруза:

Обично се држи у штали:

У месној индустрији Ђуле и Бекешчабе се прерађују њихови производи:

Углавном је карактеристично за Западну Мађарску:

5.
6.

На контурној карти жутом бојом означи област производње житарица, а црвеном реон воћарства.
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7.

Багрем и топола су карактеристично дрвеће низија. Зашто су их засадили?

Засађена шума тополе

7.
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8.

Распитај се и напиши укратко, шта је био разлог регулацији река и
исушивању мочвара код нас. Сети се шта смо спомињали у претходним
лекцијама.
Како је изгледао Карпатски басен у доба освајања?

8.

Рељефна скулптура барона
Миклоша Вешелењија, у спомен
приликом поплаве
(пештанска поплава 1838.)

Филоксера је штеточина пристигла са америчког континента и напада корен винове лозе. У Европи се први пут појавила
у Француској 1863. Тамошњи, европски виноградари нису познавали животне услове ове штеточине и дуго времена нису
знали како да се одбране. Током 30 година филоксера је опустошила европски предео који је имао дугогодишњу традицију
гајења винове лозе. Уништено је скоро 2/3 укупне производње грожђа.
У старој Мађарској је први пут примећена у Панчеву 1875. У држави је до 1897. године од 666 820 ари грожђа уништено 391
217 ари.
Некадашњи виноградари нису познавали компликовани, вишегенерацијски процес размножавања штеточине и зато је
прошло дуго времена док нису пронашли ефикасну заштиту. У почетку су заражену територију крчили, или су је плавили
водом, третирали су је јаким хемикалијама, али су касније пронашли боље решење. Једним делом су засадили винову лозу у
песковитом подручу чији је песак имао 75-80% кварца (резистентно тло), другим делом су америчку винову лозу калемили
са домаћом и на тај начин су успели зауставити болест. На тај начин су повратили виноградарска подручја у првобитно
стање. (Извор: http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoxéra)
Одлучи која је изјава тачна (Т), а која нетачна (Н).
Недостатак искуства у познавању животних услова филоксере отежавао је борбу против ње.
Током 30 година филоксера је у Европи уништила традиционалне сорте грожђа.
У Мађарској је у 19. веку било уништено више од половине територије под виноградима.
Сађење лозе у песковито тло и калемљење није помогло,
али се као ефикасан метод показало вађење чокота и плављење винограда.

Речник
земљиште – talaj – soil
клима – éghajlat – climate
шумарство – erdőgazdálkodás – sylviculture
пиринач – rizs – rice
жетва – aratás – harvest
свиња – sertés – swine, pig
сунцокрет – napraforgó – sunflower

Линкови
Информиши се о мађарским виноградарским подручјима:
http://www.archimedia.hu/content.php?param=6;set_
lang=hu
Сазнај више о гајењу коња у Мађарској:
www.babolnamenes.hu
Шта је хунгарикум: www.hungarikum.lap.hu
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26. Карактеристике туризма у Мађарској.
Екотуризам
� Значај туризма

� Туристичке привлачности Мађарске

 Туризам спада у услужне делатности, али посредно
утиче и на све остале привредне секторе.
 Држави обезбеђује значајне приходе, а многима
пружа могућност запослења.
 Туризам широм света има динамичан развој јер
становништво развијених држава више троши на
путовање,
повећава се количина слободног времена,
развија се саобраћај и постаје све бржи.
Број посетилаца туристичких дестинација се у
последњих 60 година повећао скоро 250 пута.
 Друштвени значај му се огледа у томе што помаже
бољем упознавању културе и начина живота народа у различитим државама, односно у различитим пределима.

 Природне вредности
Мађарски предели: простране равнице, национални паркови (нпр. Хортобађ, Дунав-Ипољ),
шуме средњих планина, пећине са сталактитима и сталагмитима, Балатон, долина Дунава, богатство термалних и лековитих вода
јединствене су у свету и представљају природне
вредности значајне за туризам.
 Културне вредности
У овој области се истичу места која су део светске баштине (укупно их је осам, од којих се једно налази у главном граду): споменици, музеји,
изложбени простори, народна традиција, народна уметност, културна збивања, фестивали и туристички догађаји.

� Подела туризма на основу правца

� Туризам Мађарске на основу

 Домаћи и међународни туризам
Домаћи туризам се одвија унутар државних граница.
Међународни туризам има за циљ упознавање
других држава, предела и страних градова.
 Путовања странаца у Мађарску и Мађара у иностранство
Током 2015. године Мађарску је посетило
45 984 000 странаца који су остварили 12 915 000
ноћења.
Мађарско становништво је 2014. године
16 340 000 пута путовало ван земље.

 Бањски и велнес туризам
Термални лековити извори се могу наћи у свим
областима земље. Они снабдевају водом бање
и плаже.
Будимпешта је светски познат бањски центар.
Од укупно десет бања, већина је уједно и споменик и туристичка атракција.
 Рекреативни туризам
Посебно су популарна приобална подручја Балатона, језера Веленце, језера Тиса, Дунава и
поједине деонице Тисе.

кретања туриста

мотивисаности туриста

Једрилице Балатона
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Сеоски туризам је новијa мојава (у којем је најзанима вује боравак у природи и начин сеоског
живота, непознатог становницима градова).
 Културни туризам
Циљ број један је Будимпешта. Посетиоце привлачи својим споменицима (Будимска тврђава),
музејима, црквама, културним и спортским
манифестацијама (нпр. Пролећни фестивал у
Будимпешти, Будимпештанско славље (Budapesti
búcsú), Сигет фестивал (Sziget Fesztivál)).
И остали већи градови Мађарске су тражени
(нпр. Јегра (Еgеr), Кечкемет, Деберцин, Печуј,
Сегедин, Шопрон).
Градићи или мања насеља са повољним положајем и/или неким атракцијама су такође привлачни (нпр. Сентандреја, Вишеград, Токај).
 Гaстрономски и вински туризам
Мађарска кухиња и надалеко чувена вина и виноградарска подручја (нпр. Токај, Јегра (Еgеr),
Вилањ, висија Балатона) обогаћују туристичку
понуду.
 Ловни и риболовни туризам
Дивље животиње средњих планина и шуме плавних предела (нпр. шума у Геменцу), односно,
реке и језера богата рибом представљају изузетну привлачност за ловце и риболовце.

 Шопинг-туризам
У Мађарској се поједини производи и услуге могу
добити по повољнијој цени у односу на друга места.
 Пословни туризам
Конференцијски туризам (један инострани посетилац конференције током боравка потроши
два пута више него обичан туриста, 2014. је њихов број достигао 10-15% укупног броја страних
турист).
У ову категорију спада и спортски туризам.

� Екотуризам
 Екотуризам је посебна категорија, јер
није део туристичке индустрије, већ је
начин посматрања који ублажава често негативне, често рушилачке последице масовног
туризма.
Карактеристике:
 Покушава да сачува природне и културне вредности на активан начин.
 Не омета свакодневни живот мештана.
 Користи еколошка превозна средства.
 Користи локалне услуге и производе.
 Екотуризам је, дакле,
комплексна појава која не подразумева само
обиласке природе, посете националним парковима или пешачење.

Карневал цвећа у Дебрецину.
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26. Карактеристике туризма у Мађарској. Екотуризам
1.

У чему се огледа значај туризма, и који су разлози његовог динамичног развоја?

Нискобуџетни авионски лет

2.

1.

Како можемо груписати типове туризма на основу правца кретања туриста?

Из других држава
4247
Велика Британија 345
Француска 350
САД 396
Хрватска 990
Чешка 1086

У друге државе
1994
Белгија 204
Холандија 206
Словенија 386
Чешка 449
Србија 631

Словачка 8142

Бугарска 1243
Украјина 1371

Хрватска 731

Пољска 1526

Немачка 787

Румунија 8079

Србија 2279

Аустрија 5957

Украјина 850
Румунија 1413

Немачка 3103

Словачка 3944

Аустрија 6397
Број иностраних посетилаца 2008. године (хиљаде особа)

Најпосећеније државе од стране мађарских
туриста 2008. године (хиљаде особа)

3.

Које природне и културне вредности привлаче иностране туристе у Мађарску?
Доврши табелу.
Туристичке активности

jахање

Вредности

нпр. простране низије

Конкретан пример

Хортобађ

Природне

Културне
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4.

Који су најважнији типови туризма у Мађарској на основу мотивисаности туриста?

5.

Који фактори омогућавају настанак туристичких типова наведених
у 4. задатку?

4.

Бања Сечењи, Будимпешта

5.

Тврђава у Тати

6.

Зашто екотуризам није део туристичке индустрије? Које су му
најзначајније карактеристике?

7.

У Мађарску стиже група туриста из Западне Европе.

Организуј им седмодневни програм.
Место (места)

Програми

Смештај

Путовање
(аутобусом, возом итд.)

1. дан
2. дан
3. дан
4. дан
5. дан
6. дан
7. дан
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26. Карактеристике туризма у Мађарској. Екотуризам
8.

Које летовање у Мађарској ти је остало у најлепшем сећању? Извести нас о томе. Пиши у свесци.

9.

Породични излет

8.

Наброј она места која су део светске баштине у Мађарској.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вишеградска тврђава
Вишеградску двојну тврђаву изградио је краљ Бела IV са супругом, краљицом Маријом Ласкарик, захваљујући њеном миразу.
Изградња је трајала од 1250. до 1260. године. Тврђава на врху планине је имала утврђене зидове, два торња и једну палату
за становање. Касније је краљ Роберт Карољ Вишеград прогласио главним градом и проширио је тврђаву. Овде је одржан
и чувени сусрет краљева 1335. године. За време Жигмонда Луксембуршког тврђава је модернизована, а вероватно је онда
изграђена и женска ложница.
Горња тврђава је била повезана са доњом преко зидина које су се протезале ка обали Дунава и завршавале су се кулом за
осматрање. На тај начин су зидине затварале долину Дунава. На северу су се завршавале једним торњем, а на југу капијом.
Уз ове зидине је водио средњовековни пут од Естергома до Будима.
За време владавине краља Матије палата је потпуно обновљена. Овде је током векова више пута чувана света круна
заједно са пратећом опремом за крунисање. Чак је и једна отмица везана за Вишеград: године 1440. по налогу краљице Ержебет, њена дворска дама Котанер Јаношне је украла свету круну која се овде чувала. Управа горње тврђаве је од 1490.
припала одреду чувара круне и она се ту чувала до 1529. Године 1544. тврђава је доспела под турску управу. После тога је
наизменично припадала турским и мађарским трупама. На крају, када је била потпуно оронула и неупотребљива у војне
сврхе, Турци су је напустили. Није само тврђава оронула, него је и град уништен. Обнављање и насељавање је трајало дуго.
Први покушаји његове обнове започети су почетком 1870-их година, а она траје и данас.
(Извор: http://www.visegrad.hu/fellegvar-3)
Наброј жене и њихове улоге у историјату тврђаве.

Објасни појмове.
Зидине које затварају долину –

Речник
природне и културне вредности – természeti és kulturális
értékek – natural and cultural heritages
бања – gyógyfürdő – spa
споменик – műemlék – monument
лов – vadászat – hunting
риболов – horgászat – angling
пећина са сталактитима и сталагмитима –
cseppkőbarlang – dripstone cave

Чувар круне –

Линкови
О екотуризму можеш прочитати овде:
http://itthon.hu/syakmai-oldalak/turisztikai-termekek/
zoldturizmus
Погледај Мађарску: http://www.iranymagyarorszag.hu
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27. Инфраструктура и саобраћај
� Инфраструктура
 Овај појам подразумева све оне активности, средства или људе, који
не учествују непосредно у стварању материјалних добара, али
омогућују кретање привредним и друштвеним процесима.
 Обухвата:
здравство,
просвету,
комуналне услуге,
државну управу,
финансијске услуге (транспорт, комуникације и
трговина), односно,
све запослене у овим делатностима.

� Типови саобраћаја
 Транспорт робе и путника
Робни транспорт испоручује
 енергетске изворе до места потрошње,
 сировине до места прераде,
 готову робу до потрошача.
Транспорт путника обавља
 Кретање становништва између разних дистанци (места становања, радног места, школе,
културних институција итд).

 На основу полазне тачке и крајње дестинације
разликујемо
транспорт унутар државе (унутар државних граница),
међународни транспорт (између Мађарске и
других држава), односно,
транзитни саобраћај (полазна тачка и циљ се
налазе у иностранству, али се транспорт делом
обавља преко Мађарске).
 На основу путева, по којима се одвија саобраћај,
разликујемо
друмски,
железнички,
водени,
ваздушни саобраћај и
цевоводе.

� Друмски саобраћај
 Има водећу улогу у транспорту робе и путника.
 Друмска мрежа је радијалне структуре у чијем је
центру главни град.
Ово омогућава брз приступ Будимпешти, али
делимично продужава пут између насеља која
се налазе на периферији.

Вијадукт код Керешхеђа
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27. Инфраструктура и саобраћај
 Карактеристике друмског теретног саобраћаја:
Камионима се транспортује ринфузна роба до
ближих или осредње удаљених одредишта.
Ова врста транспорта је најпогоднија и за
ломљиву, осетљиву и кварљиву робу.
Из угла заштите животне средине у први план је
доспео тзв. комбиновани транспорт (тамо где је
могуће, камионе утоварају у вагоне).
Камиони загађују природну средину па је из
тог разлога током викенда обустављено њихово
кретање у Мађарској, односно из тих разлога се
око насеља граде заобилазни путеви.
 Карактеристике друмског транспорта путника:
Главно превозно средство је аутомобил (у
Мађарској је 2007. број аутомобила достигао 3
милиона).
градски и међуградски аутобуси.

� Железнички саобраћај
 Мрежа колосека је такође радијалне структуре и
има средњу густину.
 Изградња железничких саобраћајница и претовар робе је дуготрајан и скуп, због тога је овај тип
транспорта погодан за превоз првенствено
масовне робе (сировина, производа топионица
и машинске индустрије, житарице и грађевински
материјал),
на средња и већа растојања.
 На најпрометнијим деловима железничке мреже
је извршена електрификација, али је
неопходно даље осавремењавање у циљу заштите животне средине.

� Водени саобраћај
 Најјефтинији, а уједно и најспорији начин
транспорта.

 Значај воденог (речног) саобраћаја је у задње време значајно опао. Разлози томе су:
две најдуже пловне реке (Дунав и Тиса) теку у
правцу С-Ј, док се транспорт масовне робе код
нас одвија између средњих планина и главног
града.
Између Дунава и Тисе не постоје пловни путеви
који их везују.
Током зиме кретање леда отежава пловидбу на
Дунаву, док на Тиси осим леда пловидбу отежава
и низак водостај.
Данас индустрија захтева мање сировина у односу на претходни период.
Мађарска флота је застарела.
 Предности транспорта воденим путевима добро су
искориштене у туризму.
На Дунаву се одвија жив туристички промет,
ван зимског периода.

� Ваздушни саобраћај
 Најзначајнији је за транспорт путника, али
важну улогу има и у транспорту кварљиве
робе, односно робе велике вредности јер је
овај вид транспорта најбржи и најскупљи.
 Ваздушни саобраћај се динамично развија
поготово у последњој деценији због појаве авиокомпанија које нуде нискобуџетне летове.

� Транспорт цевоводима
 Цевоводима се углавном транспорује вода, отпадна вода и угљоводоници (природан гас, нафта и
нафтне прерађевине).
 Изградња цевовода је скупа, али се исплати, јер је
транспорт – уграђивањем пунктова са пумпама –
аутоматизован.
 Дужина цевовода у Мађарској ће ускоро премашити дужину железничких пруга.

Аеродром Ференц Лист
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III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ
1.

Који појмови представљају делове инфраструктуре?

• авион

Да

Не

• нафтовод

Да

Не

• надвожњак на аутопуту

Да

Не

• локомотива

Да

Не

• Тиса

Да

Не

• авионска писта

Да

Не

• електрична мрежа

Да

Не

• аутомобили

Да

Не

2.

2.

Туристички бродови на Дунаву

Како ћеш на основу примера окарактерисати следеће врсте испоруке и правац?

Руски гас цевоводима стиже у Мађарску.

робни промет међународни

цевовод

Турски радници на путу од куће за Немачку
пролазе преко Мађарске.
Породица из Дебрецина за викенд путује возом за Јегру (Еgеr).
Фудбалери из Фиренце стижу на Aеродром Ференц Лист.
Шлеп натоварен житом из Мохача Дунавом плови
за Пасау (Passau).
Камион транспортује грађевински материјал из Ваца за Мишколц.

3.

Обрати пажњу на карту. Пронађи неколико железничких раскрсница. Која од њих спадају у насеља уз
реку, односно привредне центре?

Кошице
Кијев
Шаторалјаујхељ
Братислава

Берлин

Озд

Шалготарјан
Мишколц

Беч-Минхен
Беч
Шопрон

Јегра
Мошонмађаровар
Острогон
Ђенђеш
Вац
Ђур Комаром
Сентандреја Хатван
Тата
Татабања БУДИМПЕШТА
Орослањ Будаерш
Ерд

Геделе

Захоњ

Казинцбарцика

Јасберењ

Њиређхаза

Метесалка

Дебрецин
Хајдусобосло

Папа
Варпалота Стони Београд

Терексентмиклош
Цеглед
Солнок
Мезетур
Ајка Веспрем
Орадеа-Букурешт
Нађкереш
Лепшењ Дунаујварош
Таполца
Сарваш
Кечкемет
Шиофок
Залаегерсег Кестехељ
Чонград
Бекешчаба
Љубљана
Пакш
Кишкунфелеђхаза
Сентеш Орошхаза Ђула
Калача
Ходмезевашархељ
Домбовар
Нађканижа
Сексард
Кишкунхалаш
Сегедин Маково
Капошвар
Арад-Букурешт
Комло
Загреб
Баја
електрифициранa главнa линијa
Печуј Мохач
главнa линијa
Суботица-Београд
електрифициранa другa линијa
спореднa линијa
Осијек-Сарајево
Грац

Сомбатхељ
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27. Инфраструктура и саобраћај
4.

Који је разлог значајног пада транспорта робе воденим путем у
Мађарској?

5.

Транспорт робе шлепером

4.

Наведи улогу и значај ваздушног саобраћаја.

6.

На основу података из табеле израчунај дужину мреже аутопутева
на 1000 km².
Која држава је на првом месту? Која је последња? На ком месту је
Мађарска на основу дужине аутoпутева на 1000 km²?
Држава

Промет на аеродрому

7.

5.

Аустрија
Чешка
Пољска
Мађарска
Немачкa
Словачка
Словенија

Површина
(km2)
83 857
78 864
312 683
93 036
356 975
49 036
20 251

Дужина мреже
аутопутева (km)
1696
727
765
1286
12 675
384
696

Дужина мреже аутопутева/1000km2

Прочитај са карте, кроз које жупаније пролазе аутопутеви. Које жупаније немају аутопутеве?

Кошице
Торњошнемети

Ужгород
Захоњ

Казинцбарцика Шаторалјаујхељ
Озд Мишколц
Њиређхаза
Беч
Шалготарјан
Мошонмађаровар
Матесалка
Јегра
Вац
Острогон
Хеђешхалом
Ђенђеш
Комаром
Сентандреја
Тата
Хатван
Ђур Татабања
Шопрон
Дебрецин
Геделе Јасберењ
Орослањ
БУДИМПЕШТА
Хајдусобосло
Ерд
Папа
Стони
Сомбатхељ
Солнок
Грац
Варпалота Београд
Терексентмиклош
Ајка
Цеглед
Рабафизеш
Нађкереш
Веспрем
Мезетур
Сарваш
Дунаујварош
Залаегерсег
Кечкемет Чонград
Шиофок
Бекешчаба
Кестхељ
ТорнаПакш Кишкунфелеђхаза Сентеш
Ђула
сентмиклош
Нађканижа
Калача
Орошхаза
Ходмезевашархељ
Капошвар Домбовар
Кишкунхалаш
Летење
Сегедин
Сексард
Келебија
Комло
Маково
Загреб
Баја
Реске
аутопут
Барч
Печуј
државни пут првог реда
Суботица
Мохач
(магистрални)
главни пут
Шахи
Парашапуста
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III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ
8.

Истражи. Како се променио саобраћај на Aеродому Ференц Лист
у последњих десет година? Припреми кратак реферат на ту тему. Ако
имаш прилику, посети један аеродром.

9.

Какве материје се транспортују цевоводима?

9.

Цевовод

Цевовод „Братство“
Цевовод „Братство“ је један од најдужих нафтовода у свету. Изграђен је у периоду Совјетског Савеза с циљем да нафту из
средње Русије транспортује до западних предела земље на дужини од око 4000 km. Име вода указује на то да ће он снабдевати нафтом западне државе СССР-а, земље Варшавског блока, односно Западну Европу. Данас је овај вод један од најзначајнијих транспортних путева угљоводоника кроз Европу.
Почетак цевовода је у Самари, у југоисточној Русији где се сакупља нафта, приспела из западног Сибира, Урала и Каспијског
мора. Одавде цевовод води до Мозира на југу Белорусије, одакле се грана ка северу и југу. Јужна грана се пружа ка Украјини,
Словачкој, Чешкој и Мађарској. Северна грана се простире преко Белорусије ка Пољској и Немачкој. Недавно је дат предлог
да се овај цевовод продужи даље ка Северном мору до луке Вилхелмсхафен. Тиме би се смањио саобраћај танкера на Балтичком мору и олакшао би се транспорт руске нафте до Сједињених Америчких Држава. Тренутни капацитет нафтовода
Братство износи од 1,2 до 1,4 милиона барела на дан
(Извор: Wikipedia)
С којим циљем је изграђен нафтовод „Братство“?

Које државе добијају нафту преко јужног крака?

Због чега желе да продуже северни крак?

Речник
мрежа – hálózat – network
цевоводи – csővezeték – pipeline
аутопут – autópálya – motorway
крајња дестинација – célállomás – destination
писта – kifutópálya – runway

Линкови

Сајт саобраћајног музеја је:
http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=43
Занимљивости о домаћем саобраћају: http://www.kti.hu
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28. Телекомуникација
и развијена информативна технологија
 Телекомуникација је проширила комуникацију
на веће раздаљине, без тога да носиоци информација мењају своје место.
 Комуникација и телекомуникација добија све већу
улогу у савременој привреди.
 Утиче на све области привреде.
Развијена привреда не може да се замисли без
савремених система комуникације.

� Типови телекомуникације
 Груписање телекомуникационог система на основу
крајњих тачака:
Један на једног: нпр. телефонски разговор,
e-mail.
Један на више: нпр. радио, телевизија.
Више на више: нпр. компјутерска мрежа, светска
мрежа.
Временско усмеравање: из садашњости у будућност, нпр. блогови, напомене.
 Груписање на основу правца:
Једносмерна (нпр. радио, телевизија), овим се
бави информативна технологија.
Двосмерна (нпр. телефонски разговор, e-mail).
 Груписање на основу преноса:
жичани,
базиран на фреквеницији (бежични).

� Телефон
 Данас је постао најосновнији и најпознатији
уређај у нашим животима.
 Прва телефонска мрежа у Мађарској је постављена 1881. године
 У другој половини прошлог века деценијама су се
јављали проблеми у вези:
застареле мреже и
недостатак телефона.
 После промене режима формирала се тржишна
конкуренција која је допринела модернизацији и
проширењу мреже.
 Мобилни телефони су се појавили 90-их година и
дали су нови подстицај за повећање броја корисника телекомуникационе опреме.
1999. године је било 1,1 милион претплатника у
Мађарској.
Овај број се 2008. повећао на 11 милиона.
 Ширењу мобилних телефона је допринело више
фактора:
Цена уређаја и цена претплате се снизила.
Повећала се покривеност мрежом.
Повећала се техничка развијеност уређаја.
Три провајдера мобилне телефоније у Мађарској
се интензивно такмиче у конкуренцији.

Вештачки сателит за телекомуникацију
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� Телевизија

� Интернет и компјутерска мрежа

 Прво пробно емитовање у Мађарској је почело
1954. године.
 На основу дистрибуције програми се могу поделити на
емитовање са Земље (традиционално),
емитовање преко вештачких сателита,
кабловским путем, затворен тип дистрибуције и
телевизија преко интернета.

 Интернет је компјутерска мрежа која обухвата
цео свет („мережа над мрежама“).
Настаје повезивањем компјутера са циљем да
одвојене мреже могу комуницирати међусобно.
 Глобалну мрежу граде
локалне мреже (просторно ограничени системи, функционишу нпр. у канцеларијама, унутар
зграде или стана) и
интранет (затворена мрежа која омогућава
унутрашњу комуникацију једне фирме без обзира на удаљеност нпр. мултинационална компанија).
 Размена података се врши преко телефонских линија, мрежних каблова и вештачких сателита.
 Интернет, дакле, није физичка мрежа, него се
састоји од посебних мрежа које су међусобно повезане.
 У Мађарској је 2009. године 59,3% становништва
користило интернет, са тендецијом годишњег
раста од 4 до 6%.

� Радио
 Прва радио-емисија у Мађарској је покренута у
Будимпешти 1926.
 На основу начина дистрибуције категорије су
сличне као код телевизије.
 Технологија за емитовање радио и телевизијских
емисија располаже ограниченим ресурсом
(фреквенцијом), зато
број радија треба ограничити,
радиостанице легално могу да раде само уз државну дозволу.

Интернет и мобилни телфон су данас уобичајени уређаји
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28. Телекомуникација и развијена информативна технологија
1.

На основу каквих критеријума се могу груписати разни облици телокомуникације?



а

б
в
Стари радио и тв пријемници

2.

2.

У коју групу би сврстао радио и телевизију?

3.

Који фактори су допринели брзом ширењу мобилне телефоније?

Мишколц
Њиређхаза

Шалготарјан

Шопрон

Ђур

Јегра

Вац

Татабања

Сомбатхељ

Стони Београд

Веспрем

Дунахарасти

Веленце
Гардоњ
Балатонфизфе
Балатонкенеше

Алшоерш
Абрахамхеђ
Шиофок Дунаујварош
Бадачоњ
Балатонфелдвар
Балатонлеле
Балатонкерестур Балатонбоглар
Балатонфењвеш

Залаегерсег

Кестехељ

Нађканижа

Дебрецин

Мођород

БудимпештаГеделе
Пецел

Биаторбађ
Будаерш

Капошвар

Солнок

Кечкемет

Бекешчаба
Ходмезевашархељ

Сексард

Сегедин

Баја

Мобилна широкопојасна мрежа
EDGE мрежа, номинална брзина 236 kbit/sec

Мрежа која омоћућује телефонску
видео-везу и најбржи интеернет
3G/HSDPA мрежа, номинална брзина 7,2 Mbit/sec

4.
4.

У чему се разликује локална мрежа у односу на интернет?

5.

Преко којих физичких уређаја циркулишу информације на интернту?
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6.

Проучи следећу табелу, а затим усмено одговори на питања.

Држава

Употреба интернета у неким европским државама
Интернет-корисници
Пораст интерИнтернет-кориСтановништво
у односу на целокуп- нет-корисника
сници (2009.)
но становништво (2000 – 2009.)

Албанија
Аустрија
Финска
Пољска
Мађарска
Немачка
Словачка
Словенија
Украјина

3 639 000
8 210 000
5 250 000
38 482 000
10 030 000
82 329 000
5 463 000
2 005 000
45 700 000

750 000
5 936 000
4 382 000
20 020 000
5 873 000
54 229 000
3 566 000
1 300 000
10 354 000

20,60%
72,30%
83,50%
52,00%
59,30%
65,90%
65,30%
64,80%
22,70%

Стопа у односу на
европске кориснике

29 900,00%
182,70%
127,40%
615,00%
721,40%
126,00%
448,70%
333,30%
5077,00%

0,90%
1,40%
1,00%
4,80%
1,40%
13,00%
0,90%
0,30%
2,50%

Шта се може закључити на основу поређења коришћења интернета и привредне развијености на основу
поређења односа корисника интернета у становништву и пораста броја корисника? Распитај се код другова,
познаника, рођака, суседа (8 до 10 особа) о следећем, а затим табеларно сумирај резултате о којима ћеш
реферисати на часу. За шта користе интернет? Да ли имају код куће приступ интернету? Да ли имају мобилни
телефон? Ако имају, да ли је на допуну или је на претплату? Које су ти најомиљеније интернет странице и
зашто? Реци укратко нешто о томе.
Историјат рачунара
Да би компјутер функционисао неопходан је истовремени рад два фактора: аутоматизације и могућности програмирања. Историја сведочи о постојању механичких рачунаљки у старом добу. Сматра се да је први аналогни рачунар погодан
за програмирање био један астрономски сат из 13. века. После ренесансе развиле су се разне механичке справе за рачунање,
али се нису могле назвати компјутерима због онемогућеног програмирања. Године 1901. појавила се Жакарова машина за
ткање коју је било могуће програмирати на основу избушених папирних шаблона, па је могла плести разне мустре (шаре).
Претечом данашњих компјутера сматра се аналитичка машина Чарлса Бебиџа која није била направљена никада, већ је
постојала у виду нацрта. Крајем 19. века, Херман Холерит је осмислио начин чувања података помоћу папирних картица, наследник његове компаније касније је постао IBM. Први електронски дигитални компјутер направили су Џон Винсент
Атанасов и Клифорд Бери између 1937. и 1942. године. Упоредо са њима Конрад Зусе је направио прву машину, погодну за
програмирање. Ова достигнућа су допуњена истраживањима Алана Туринга и Џона фон Нојмана, тако да је било обезбеђено све за брз развој софтвера и хардвера. После почетне примене у научне и војне сврхе, компјутери су од 1980-их година постали део свакодневнице. Појавом интернета, компјутер је постао распрострањен уређај, попут телевизије и телефона.
(Извор: http://netpedia.hu-szamitogep-tortenete).)
Одговори на питања.
Која су два основна принципа рада компјутера? Која 4 научника су допринела својим радом стварању компјутера?

Речник
радиодифузија – műsorszórás – broadcasting
вештачки сателит – műhold – satellite
мрежа – hálózat – network
приступ – hozzáférés – access
интернет провајдер – internetszolgáltató –
ISP (internet service provider)

Линкови
Сазнај више о Џон фону Нојману:
http://www.sasovits.hu/anyag/feltalal/Neumann_j.htm
Од абакуса до компјутера:
http://wwwkobakbt.hu/jegyzet/inftort/inftort.htm
Занимљивости о свемирским истраживањима:
http://www.origo.hu/tudomanz/vilagur/
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Понављање –
Друштво и привреда Мађарске
� Становништво, народности
и етничке групе

 Друштво стари, становништво опада, током 2010.
године број становника се смањио испод 10 милиона.
 Густина насељености у Мађарској износи 108 становника по km2, док је територијални распоред
становника неуједначен.
 Најбројније народности су немачка, словачка и
мањине јужно-словенских народа.
Најбројнију етничку групу у Мађарској чине
Роми.

� Миграције становника
и Мађари ван граница

 На основу миграција, разликујемо
једносмерне и вишесмерне,
унутар државе и међународне, односно
трајне, привремене и константне миграције.
 Велики број Мађара се нашао ван територије
Мађарске после Првог светског рата због промена
државних граница.
Ван граница Мађарске живи око 2,7 Мађара. Највише их је у суседним државама, док у
дијаспори живи пар стотина хиљада (углавном у
Западној Европи, Северној и Јужној Америци
и Аустралији).

� Формирање мреже насеља
 У Мађарској разликујемо
осамљена насеља (салаши, туристички објекти
итд),
стална насеља (села и градови).
 Села имају локалну, а градови централну функцију (школе, болнице итд).

� Урбанизација
 Урбанизација је двојни процес
јер се њоме шири градски начин живота,
односно, повећава се број градова и градског
становништва.
 У структури града можемо разликовати функционалне појасеве.
 Агломерација подразумева град са приградским
насељима која гравитирају према њему.

� Привредна структура Мађарске.
Утицај ЕУ на привреду

 Три најважнија привредна сектора су:
примарни (пољопривреда),
секундарни (индустрија),
терцијарни (услужне делатности).

Маћо свадба у насељу Сент Иштван
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 Мађарска је 2004. постала члан ЕУ. Најзначајније
последице уласка у ЕУ су:
царинска унија,
слободна циркулација капитала и радне снаге,
развој заосталих крајева и аграрна подршка.

� Домаћа индустрија
 Индустрија је један од произвођача материјалних
добара.
 Индустрија се дели на
рударство,
машиноградњу,
енергетику,
хемијску,
грађевинску индустрију и
индустрију за производњу робе широке потрошње.
 Инострани капитал има велику улогу у аутомобилској индустрији и осталим савременим индустријским гранама.
 Од чињеница које утичу на оснивање, све већи је
значај квалификоване радне снаге.

� Пољопривреда
 Најзначајније гране пољопривреде су
ратарство,
сточарство,
шумарство,
лов и риболов.
 На пољопривреду утичу природни фактори (клима, земљиште, рељеф).
 Коришћење друштвених фактора на одговарајући
начин позитивно утиче на пољопривреду (традиција, историјска прошлост, стручна спрема, привреда, развој производних средстава).

� Туризам
 Туризам је повезан скоро са свим привредним активностима.
 Туристичке привлачности Мађарске су
природне и
културне вредности.
 Најважније туристичке мотивационе категорије су
бањски туризам,
рекреативни туризам и
културни туризам.
 Тзв. екотуризам представља посебну категорију.

� Инфраструктура и саобраћај
 У инфраструктуру спадају све активности, средства и лица која
не учествују у директној производњи материјалних добара, али
омогућују кретање привредним и друштвеним
процесима.
 Мађарска има повољан географски положај када
је саобраћај у питању.
 Водећа грана саобраћаја је друмски саобраћај.
 Код нас саобраћајнице имају радијалну структуру
са центром у Будимпешти.

� Телекомуникација

и информативна технологија

 Не може се створити ефикасна привреда без постојања напредне телекомуникације и информативне технологије. Због тога њихов развој има
примаран значај.
 Повезивањем компјутерских система пренос информација и података се знатно убрзао.
 Око 60% становника Мађарске користи интернет
са тенденцијом годишњег повећања за 4-6%.

„Ветеран“ моторни брод у пристаништу у Фиреду
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Понављање – Друштво и привреда Мађарске
1.

Шта је карактеристично за становништво Мађарске? Простудирај
старосно стабло.
Из угла популационих трендова:
Састав на основу старосних категорија:

2.

Жене

Мушкарци

Капија у Секељу

особа

2.

Главни град Мађарске

4.

3.

особа

У којој држави живи највише Мађара ван граница?

3.

На основу студијског проучавања, одреди ком типу насеља припада твоје место. Ако живиш у граду, коју функцију обавља твој појас?

Наведи три гране за примарни, секундарни и терцијарни привредни сектор.
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5.

Који фактроји обликују нашу индустрију? Како се они могу груписати? Прикажи графички.

6.

За које пределе Мађарске су карактеристични најраспрострањенији типови земљишта и које пољопривредне активности се могу
одвијати на њима?

5.

подзол
гајњача
рендзина

црница (чернозем)
ритско земљиште
алувијално земљиште

слатине
кречњачко-слатинасто
земљиште
песковито тло
мочваре

7.

7.

Фестивал вина у Будиму

8.

Теретни вагони

Наведи примере који указују на везу између туризма и различитих
привредних грана.

8.

Које су предности друмског, железничког, воденог и ваздушног саобраћаја, односно транспорта цевоводима?
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Поштовано
Уредништво!

Из ђачког угла

Не разумем потпуно ...
 Вера: ... шта значи заштита квалитета вода?
– О површинским и подземним водама се мора водити брига, због очувања квалитета еколошке вредности
и могућности њиховог искориштавања. Заштита квалитета се одвија у више фаза: редовно праћење квалитета воде, испитивање и вредновање, техничке операције које обезбеђују квалитет воде и санацију. Задаци
санације су: припрема за заштиту, благовремено спречавање загађивања, заштита од великих загађивача,
откривање и оцењивање загађења, извршавање санације и одређивање типа делатности које ће се извршити након престанка загађења. Организована заштита квалитета воде у Мађарској постоји од 1960-их година.
 Павле: ... зашто опада број становника и зашто друштво стари, када је раније број становника скоро увек
растао?
– Непосредан разлог депопулације је све мањи број новорођенчади. Ово није карактеристично само за
Мађарску, него и за сва развијена друштва. Појава има друштвене, социолошке и привредне разлоге. У модерном друштву се променио положај и улога породице, међусобни однос мушкараца и жена, младих и
старих и однос према заједници. У прошлости је улога жена била искључиво везана за бригу о породици и одржавању њеног јединства. Данас је број запослених жена приближан броју запослених мушкараца.
Један од разлога је привредни, а други разлог је могућност самопотврђивања што доводи до смањења
енергије и времена потребног за рађање и одгајање деце. Број старих је повећан захваљујући развоју медицине која је продужила просечан животни век. Осим продужавања животног века, један од задатака у
будућности је и одржавање равнотеже у броју становника и стимулисање рађања деце за шта је неопходан допринос владе, али и допринос појединаца.
 Фића: ... зашто је приликом лоцирања индустријског погона битно присуство воде?
– Свака привредна грана захтева велику количину воде. Улога воде у технолошким процесима је хлађење
и чишћење, али се користи и као растварач или сировина за многе производе: сетимо се укусних сокова,
конзерви, џемова – вода која се користи битно утиче на њихов укус иако нисмо свесни тога. Водена пара
се у електранама користи за покретање турбина, за хлађење загрејаних система, као и за одвођење вишка
топлоте. Није случајно да су наша два најбитнија погона за производњу енергије (нуклеарна електрана у
Пакшу и термолелктрана у Сазхаломбати (Százhalombatta)) лоцирана поред Дунава, на месту где има воде
у изобиљу. Нуклеарна електрана у Пакшу захтева 100 m³ воде у секунди. У моменту пуштања у погон, ово је
представљало половину мађарских потреба за индустријском водом.
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 Маја: ... зашто у Мађарској постоје такве индустријске гране за које нема сировина и немају традицију?
– У Мађарској постоје бројне индустријске гране међу којима је и монтажна индустрија (индустрија аутомобила, телефона, машина, алата итд.) за које постоје привлачни услови. Неки од њих су квалификована
радна снага која је јефтина у односу на европске стандарде, развијена инфраструктура (плацеви са комуналним услугама, аутопутеви, железница, ваздушни саобраћај), ниски порези и државне дотације, близина
тржишта. Изградња нових фабрика повлачи за собом развој осталих привредних грана, пораст степена запослености и због тога држава даје субвенције.

Још мало географије ...
 Ана: ... код куповине. Треба обратити пажњу из којих држава или области потичу воће, поврће, компоти,
воћни сокови или полуготови производи. Вероватно су укуснији они који се производе у областима са одговарајућом климом, производе се у великим количинама и где је вода квалитетна. Предност је ако се воће
не мора транспортовати на дуже релације јер би се у току пута покварило и оштетило. Свеже прерађена
сировина даје укуснији производ.

Пада ми на ум да сам ...

 Петра: пуно пута чула реч хунгарикум. Шта она значи?
– Хунгарикум је јединствена, карактеристична ствар везана искључиво за Мађарску, а може бити уметничко
дело, производ, нативна фауна или културна вредност. Тренутно, појам хунгарикум није законом дефинисан,
али постоје тенденције за његовом израдом. У принципу, он представља ствар од вредности позитивног
садржаја, која није везана само за мађарску нацију, већ и за мађарски простор и географски регион. Мада су
најпознатији хунгарикуми прехрамбени производи Pick салама или уникум, критеријумима више одговарају
производи ручне радиности као што су чипке из Халаша, порцелан из Холохазе (Hollóház), керамика из Коронда, односно културне вредности као што су дела Бартока или мађарске народне приповетке.
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29. Велика низија I – Типичан мађарски
предео. Мање целине Велике низије
� Природне карактеристике Велике низије
 Богатство
површинским
облицима
и
земљиштем
Велика низија (Alföld) заузима више од 50% територије Мађарске. Пејсаж јој је једноличан и наставља се у суседним државама ка истоку и југу.
Већи део територије је савршена низија (на површини од 1 km² висинска разлика не прелази 20
метара) која је резултат акумулативног рада река
пристиглих са околних планина.
Плавине Дунава и Тисе у области Кишкуншага
и Њиршега формиране су због успоравања река
(лепезастог су облика због мноштва наноса), а
местимично је остао и покретни песак.
Уз реке се јављају водоплавна подручја (у близини речних корита се због таложења наносног
материјала формирало благо заталасано подручје) као нпр. области горњег тока Тисе и Шаррет. Регулацијом речних токова, мочваре и баре
су претворене у пољопривредно земљиште.
Лесне равнице су настале на Мезефелду, Хајдушагу и Северној Бачкој. Ове пределе прекрива
плодна црница.
Великој низији припада и Мезефелд и Подравина.
 Хидрографија
Највећи део површине Велике низије је формирала Тиса, мада све реке Карпатског басена припадају сливу Дунава. Обе реке и њихове притоке
имају особине средњег или доњег тока (мада је
Дунав извршио ерозију у области Вишеградске

клисуре) па је изражен и акумулативни и ерозивни рад.
У области Хортобађа и Кишкуншага налазе се
слана језера, односно језера створена дефлацијом ветра.
У оквиру подземних вода важно је напоменути
артешке воде. Оне играју значајну улогу у снабдевању насеља пијаћом водом. Минералне, термалне и лековите воде се могу наћи у бројним
насељима.
Човек је имао значајан утицај на хидрографију
одређеног подручја: канали за наводњавање
нпр. главни канал Хортобађ-Берећо (HortobágyBerettyó), изградња резервоара за воду (језеро Тиса) у Кишкeре (Kisköre), регулација река
(о овоме ће бити речи у неком од наредних поглавља), у задње време су изграђени објекти за
заштиту од поплава.
 Клима
Клима се налази на прелазу између влажне и
суве континенталне.
Ово је најтоплији и најсушнији предео Мађарске, са просечном годишњом температуром која
прелази 10°С, док је годишња количина падавина
на много места само око 500 mm.
У односу на државни просек, годишње колебање температуре је веома високо. Највећи број
сунчаних сати унутар државе је овде.
Овде владају СЗ ветрови, али поред њих, углавном у Затисју (Tiszántúl) дувају и СИ ветрови.

Мезетаркањ
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� Важнији предели Велике низије
Међуречје Дунава и Тисе
 Кишкуншаг (Kiskunság): површину је формирао
наносни материјал који је донео Дунав у давна
времена. Велики део територије на којој је доминирао покретан песак човек је култивисао сађењем
шума багрема и тополе, виноградима, воћњацима
и изградњом рибњака. Карактеристике нетакнутих
пешчаних предела чува Национални парк Кишкуншаг.
 Јасшаг (Jászság): се налази на десној обали Тисе и
ка северу му се повећава надморска висина.
 Бачка: се налази уз границу са Србијом, то је територија са одличним квалитетом земљишта.
Затисје
 Област горњег тока Тисе (Felső-Tisza-vidék): Тиса
и њене притоке су формирале водену мрежу на
чијим су обалама никле галеријске шуме са местимично нетакнутом природом.
 Њиршег (Nyírség): напуштајући Карпате Тиса је
успорила ток и извршила акумулативан рад. На песковитом тлу је настала најпространија област под
воћњацима и дуваном код нас.
 Хајдушаг (Hajdúság): има квалитетне оранице и западни је сусед Њиршега. Изградњом Источног и Западног иригационог канала повећао се значај производње шећерне репе.

 Хортобађ (Hortobágy): је наш први национални
парк на чијем се слатинастом тлу формирала степа и њен живи свет. Овде се негују традиционални
степски облици живота.
 Нађкуншаг (Nagykunság): је предео на коме се сусрећу Тиса и Кереш (Kőrös). Захваљујући квалитетном земљишту и изграђеном иригационом систему,
ово је најважнија област за производњу житарица.
 Велики и Мали Шаррет (Nagy- és Kis-Sárrét): због
ниске надморске висине, постоји стална опасност
од унутрашњих вода и поплава.
 Међуречје Мориша и Кереша: је најтоплији предео код нас и важно пољопривредно подручје.
Висок ниво фреатских вода је често изазивао изливање река. И овде постоји опасност од поплава.
Мезефелд и Подравина
 Мезефелд (Mezőföld) се простире на десној обали
Дунава. Прекривен је лесом и представља један од
најважнијих предела на коме се гаје житарице. Карактеристични зидови од леса и дубока улегнућа у
лесу га чине јединственим.
 Подравина (Dráva-mellék) је већим делом заштићена територија. Шума Геменца је позната по крупној
шумској дивљачи и део је Националног парка Дунав-Драва.

Обичан јелен у Геменцу
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29. Велика низија I – Типичан мађарски предео. Мање целине Велике низије
1.

Уз помоћ атласа и тематских карата одговори на питања.

Степени
Целзијусових
испод 6,5
6,5-7
7-7,5
7,5-8
8-8,5
8,5-9
9-9,5
9,5-10,0
10,0-10,5
10,5-11,0
изнад 11

mm

испод 500
500-550
550-600
600-650
650-700

700-750
750-800
800-850
преко 850

Који је најхладнији и најкишовитији предео Велике низије?

Где је најмања годишња количина падавина?

Који предео има највишу просечну годишњу температуру?

Где је потребно највише наводњавати?

2.

Које силе су обликовале данашњу површину Велике низије?

вулканске ерупције, клизишта, рад река, рад леда, ветар, набирање,
раседање, земљотреси

3.

Прастаре смреке на Кишкуншагу

Означи делове Велике низије на немој карти. Користи атлас.

2.
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4.

Напиши имена предела Велике низије испод одговарајуће фотографије.

Међуречје Мориша и Кереша
Њиршег
Кишкуншаг
Мезефелд
Хортобађ
Хајдушаг

5.

Одговори на питања уз помоћ атласа.

Преко којих области Велике низије ћеш проћи ако путујеш возом од Будимпеште до Захоња?

6.

На основу података датих на слици, израчунај колики нагиб има
Тиса у cm/km² на подручју Мађарске.

Токај

Обала Тисе

Сегедин

6.
Солнок

Захоњ

Тисабеч (државна граница)

надморска
висина

Државна граница

rkm
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29. Велика низија I – Типичан мађарски предео. Мање целине Велике низије
7.

Како објашњаваш различит састав песка у Кишкуншагу и Њиршегу?
Сети се његовог настанка.

8.

Због чега је Тиса тзв. „плавуша“?

9.

Тиса „плавуша“

8.

Којим великим природно-географским целинама припадају делови
Велике низије? Повежи међусобно одговарајуће целине.
Јасшаг
Нађкуншаг
Хајдушаг
Међуречје Дунава и Тисе
Бачка
Хортобађ
Затисје
Кишкуншаг
Њиршег

Хумка тзв. „Кунхалом”
У нижим пределима Карпатског басена могу се наћи карактеристичне, вештачки створене хумке од земље које потичу из
периода пре сеобе Мађара. Хумка је творевина висине пет до десет метара, пречника двадесет до педесет метара, купастог или сферног облика и најчешће је лоцирана поред воде. „Углавном је служила као погребно место, надгробна хумка,
стражарско или гранично узвишење“ (Иштван Ђерфи, етнограф).
Хумке, којих је некада било око 40 000, настајале су у току различитих историјских периода. На основу најстаријих извештаја, у доба неолита народ је живео у једном делу ових узвишења. У бакарном добу предео је био напуштен, да би се у бронзаном добу људи поново населили. Тада су настале хумке које су имале погребну функцију. У каснијем периоду је овај предео
био насељен номадским народима (скитима, сарматима) који су користили већ постојеће хумке. Временом функција им се
променила, јер их нису користили за становање или као погребни простор, него као осматрачницу и гранично обележје.
(Извор: hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom)
Какве функције су имале хумке?

Који народи су користили ова вештачка узвишења?

Речник
седименти – üledék – sediment
поплава – árviz – flood
песак – homok – sand
годишња количина падавина –
éves csapadékmennyiség – annual rainfall, precipitation
низија – alföld – plain
дуван – dohány – tobacco

Линкови
Посети Тиса-језеро:
http://www.tisza-to.hu/index.php?pg=sub_302
Сајт националног парка Хортобађ: www.hnp.hu
Национални парк Кереш-Мориш: www.kmnp.hu
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30. Велика низија II –
Привреда Велике низије
� Пољопривреда
 Привредни значај Великој низији дају пољопривреда и прехрамбена индустрија. Велики део производа за извоз потиче одавде.
a) Ратарство
 Житарице се гаје на плодном земљишту. Највећу
површину заузима пшеница и она се извози, док је
територија ражи и наводњаваног пиринча знатно
мања.
 Важне области производње:
Хајдушаг,
Нађкуншаг,
Међуречје Мориша и Кереша,
Мезефелд.
 У односу на светску производњу, приноси (тона/
хектар) су углавном високи, док је принос пиринча
нешто слабији, карактеристичан је за Потисје и област око Кереша.
 Крмно биље
Кукуруз је најважнија сточна житарица, засејане
територије су приближно исте као код пшенице.
Кабаста сточна храна (нпр. луцерка) се гаји на
више места Велике низије, али је највише има у
лесним пределима.
 Индустријске биљке
Уљарице (сунцокрет и уљана репица) су заступљене на ритској црници и местима са пуно
сунца, због тога га највише има у ЈИ деловима
земље. Од њих се прави биљно уље које је важно
за здраву исхрану. Уљана репица је изузетно важна за производњу био горива.
Кромпир и дуван воле растресито земљиште па
се гаје у свим крајевима. Кромпир осим прехрамбене функције, учествује у производњи скроба и
алкохола, а такође и у исхрани стоке. Из дувана
се издвајају материје које се користе у фармацеутској индустрији и хемијској индустрији за заштиту биља.

Шећерна репа у области Затисја даје добре приносе.
 Воће
Грожђе и брескве су карактеристичне биљке песковитог подручја Кишкуншаг.
Јабука, шљива и трешња се гаје у Њиршегу и
области горњег тока Тисе.
Лубенице и диње су честе у подножју Северних
планина, нпр. у Хевешу.
 Поврће
Свежа паприка се гаји углавном у јужном делу
Велике низије, а у области Калаче и Сегедина позната је зачинска паприка.
Парадајза има највише у Кишкуншагу, лука око
Макове, а купус је најзначајнији на подручју око
Вечеша (Vecsés).
б) Сточарство
 Свиње и живина: узгој је заснован на исхрани базираној на кукурузу. Подједнако је значајна производња на фармама и у домаћим газдинствима.
Њихов извоз значајно утиче на укупну вредност
извоза државе. Гуске са јужног дела Велике низије и
мангалице су познате у свету.
 Говеда, овце и козе: њихова улога је мања у односу на свиње и живину. Овчарство је заступљено
у низијским пределима са оскуднијим пашњацима,
нпр. у Њиршегу.
 Традиционално сточарство: је поново постало
популарно, а национални паркови су места екстензивне производње. На овакав начин се узгоја сиво
говедо, рацка овца и мангалица.
в) Шумарство
 Да би се везао покретни песак Кишкуншага и Њиршега засађене су багремове шуме, шуме тополе
и борова чије дрво користи дрвна индустрија.
 Водоплавне шуме се обично не обрађују.
г) Риболов
 Риболов је базиран на рибњацима, иако се знатан
део риболова одвија на Дунаву и Тиси.
 Рибњаци у Хортобађу и Кишкуншагу су значајни
извори прихода националних паркова.
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30. Велика низија II – Привреда Велике низије

� Индустрија
а) Тешка индустрија
 Угљоводоници: највећа подручја нафте и природног гаса се налазе у јужном делу Велике низије (Сегедин-Алђо (Szeged-Algyő)) и области Затисја. Стратешки резервоари увозног гаса су такође лоцирани
у Хајдусобослоу и Жани јер важни цевоводи пролазе кроз Велику низију. Овде се уједно одвија и прерада једног дела нафте и природног гаса.
 Нуклеарна енергија: у Пакшу се налази једина нуклеарна електрана код нас.
 Металургија: највећи металуршки комбинат је Дунафер (Dunaferr) у Дунаујварошу.
 Аутомобилска индустрија: у Кечкемету је изграђена фабрика аутомобила мерцедес.
 Индустрија за производњу пољопривредних
машина: повезана је са ратарским подручјима.
 Апарати за домаћинство: се производе у Јасберењу и околини.
 Хемијски центри: Сазхаломбата, Солнок и Тисаујварош.
 Фармацеутска индустрија: поред главног града,
значајни центри су Дебрецин и Тисавашвар.
б) Лака индустрија
 Дрвна, индустрија папира и намештаја: је уз Тису.
 Производња ципела је у Мартфу (Martfű) и има
дугу традицију.
в) Прехрамбена индустрија
 Месна индустрија: уз пределе за узгој свиња подигнути су индустријски центри у Бекешчаби, Ђули
и Баји, а за живину у Сентешу (Szentes) и Орошхази
(Orosháza).
 Млечна индустрија: лоцирање индустријских погона је везано за потрошачко тржиште, па се бројни
налазе у близини великих градова.
 Млинска индустрија: иако је највећи центар у Будимпешти, држећи се традиционалних локалитета, налазе се и у бројним градовима Велике низије
(нпр. Карцаг).
 Индустрија конзерви: је сконцентрисана у близини рејона на којима се гаји воће и поврће (Нађкереш (Nagykőrös), Кечкемет (Kecskemét), Њиређхаза
(Nyiregyháza)).
 Индустрија вина: у 19. веку се појавила епидемија
филоксере која је опустошила винограде планинских подручја, осим оних у Међуречју Дунава и
Тисе. Главни центри су у Шолтвадкерту (Soltvadkert)
и Кецелу (Kécel).
 Уљаре: прерађују сунцокрет и уљану репицу (нпр. у
Мартфу (Martfű)).

г) Грађевинска индустрија
 На Великој низији се налазе два најважнија ресурса
грађевинске индустрије, песак и глина, оба настала речном седиментацијом. У њиховој близини су
фабрике за производњу цигле и црепа.
 У Орошхази је значајна производња стаклених
плоча.

� Саобраћај
 Друмски: аутопут М5 на потезу од границе са Србијом [Реске (Röszke)] преко Сегедина, Кечкемета
и Будимпеште представља важну транзитну саобраћајницу између Балкана и Европе. Аутопут М3
представља везу од Мишколца, Дебрецина и Њиређхазе до североисточне границе.
 Железнички: главна раскрсница се налази у Солноку јер се овде укршта већина међународних линија, а најпрометнији гранични прелаз је у Захоњу
(Záhony).
 Речни: нису искориштене могућности. Осим Дунава, пловна је и Тиса (јужно од Токаја). Кереш је плован само на краћој релацији.

� Туризам
 Значајне залихе термалних вода се налазе у Великој низији и оне привлаче иностране туристе.
Важни бањски центри су: Хајдусобосло, Ђула, Шаркад (Sarkad), Мезeкевешд (Mezőkövesd), Черкесело
(Cserkeszőlő), Берекфирде (Berekfürdő).
 Националним парковима Хортобађ, Кишкуншаг
и Кереш-Мориш расте туристички значај. Национални парк Хортобађ је на листи светске баштине
и под заштитом је UNESCO-а, што гарантује заштиту
овдашње животне средине.
 Сеоски туризам представља привлачну силу, а његов значај све више расте, поготово локална народна радиност.
 Од државног значаја је Хунгароринг, једина стаза за
ауто трке светског нивоа, историјски споменик у
Опустасеру и језеро Тиса, највеће вештачко језеро.

Мужа на фарми
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ
1.

Одговори уз помоћ атласа. На којим притокама Тисе су подигнути
следећи градови и које су њихове привредне карактеристике?
Притока

Привредна карактеристика

Вашарошнамењ
Токај
Тисаујварош
Солнок
Чонград
Сегедин

2.

Какву улогу у друмском саобраћају Мађарске има мост на Дунаву
код Сексарда?

1.

Трг Дом у Сегедину

3.

Повежи фотографије са одговарајућим изјавама.
Пронађи ове градове у атласу.
a) Фабрика ципела у Мартфу
производи тзв. „Тиса“ ципеле.
б) Наша највећа бања се налази у
Хајдусобослоу.
в) Индустрија конзерви у Кечкемету углавном
прерађује производе Кишкуншага.
г) Крајем 2009. се проширио капацитет нашем највећем
резервоару гаса у Жани.

4.

Уз помоћ атласа пронађи називе насеља који указују на њихов пољопривредни карактер у прошлости.
Нпр. Бачалмаш (Bácsalmás), Мезеберењ (Mezőberény).

5.

Повежи индустријске гране са одговарајућим условима.

Индустрија папира
Индустрија вина

Близина воде

Узгој живине
Индустрија конзерви

Истраживање, стручно знање и потрошачко тржиште

Фармацеутска индустрија
Производња кукуруза, поврћа и воћа

Песковито тло (где филоксера није направила штету)
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30. Велика низија II – Привреда Велике низије
6.

Означи на карти граничне прелазе према Украјини, Румунији и Србији.
Кошице
Торњошнемети

Ужгород
Захоњ
Шаторалјаујхељ Лоња
Казинцбарцика
Берегшурањ
Шахи
Озд Мишколц
Парашапуста
Тисабеч
Њиређхаза
Шалготарјан Јегра
Беч
Мошонмађаровар
Матесалка
Ченгершима
Хеђешхалом
Комаром Острогон Вац Ђенђеш
Валај
Сентандреја
Тата
Хатван
Њирабрањ
Шопрон
Ђур Татабања
Дебрецин
Геделе Јасберењ
Орослањ
БУДИМПЕШТА
Хајдусобосло
Летавертеш
Стони Ерд
Папа
Сомбатхељ
Београд
Солнок
Грац
Варпалота
Терексентмиклош
Цеглед
Артанд
Ајка
Рабафизеш
Нађкереш
Мезетур
Керменд
Веспрем
Дунаујварош
Сарваш
Залаегерсег
Мехкерек
Кечкемет
Шиофок
Чонград Бекешчаба
Кестхељ
Сентеш
Пакш Кишкунфелеђхаза
Ђула
ТорнаКалача
Орошхаза
сентмиклош Нађканижа
Домбовар
Ходмезевашархељ
Кишкунхалаш Сегедин
Капошвар
Летење
Сексард Келебија
аутопут
Батања
Мако
Комло
Загреб
Томпа
Нађлак
пут првог реда (магистрални)
Баја
Реске
Кишзомбор
Барч
главни пут
Бачалмаш
Тисасигет
Печуј Мохач
Суботица
пут нижег реда
Сантово

7.

7.

Која врста хране је повезана са следећим градовима?

Вечешки –

Чабанска –

Орошхаски –

Калочка –

Јасшагски –

Сегединска –

Ципеле Тиса
Догађај је започет извесним Томасом Батом, који је још тридесетих и четрдесетих година у Мартфу основао фабрику ципела. После је дошао рат, а касније конфискација. Државна фабрика ципела „Тиса“ производила је обућу за домаће тржиште
и тржиште социјалистичких земаља. Овде су производили велику количину војничких цокула за ВМ (војно министарство),
за МУП (министарство унутрашњих послова - полицију) и радничку стражу. Производња спортске обуће је покренута седамдесетих година. Године 1971. је Адидас овде производио фудбалске патике. Тада су на тржиште лансиране патике у
више боја, са гуменим ђоном у стилу old school који се данас сматра класиком. У овом периоду је фабрика ципела „Тиса“ била
највећи произвођач ципела у Мађарској. Са променом политичког система и увозом велике количине брендиране робе, више
нико није куповао „Тиса“ ципеле јер више нису биле у тренду, а то се лоше одразило на фабрику. Фабрика „Тиса“ је до половине 1990. производила патике, да би се касније пребацила на производњу женске, мушке и дечје обуће. Захваљујући продору
ретро стила, „Тиса“ ципеле су се поново појавиле на трзишту у лето 2003. године.
(Извор: www.alon.hu/node/8139)
Објасни следеће речи, изразе.
основао је фабрику ципела –
old school –

Речник
светска баштина – világörökség – World Heritage
аутопут – autópálya – freeway, motorway
железница – vasút – railway
купус – káposzta – cabbage
парадајз – paradicsom – tomato
зачинска паприка – fűszerpaprika – paprika

конфискација –
лоше одразило на фабрику –

Линкови
Посети Велику низију: http://www.delalfold.info
Сврати у Калочу:
http:// puszta.com/hun/programs/cikk/paprika_muzeum_
kalocsa
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ

31. Велика низија III – Затисје.
Кратак историјат регулације река
� Природне карактристике Затисја
 Рељеф
Затисје је углавном хомогена целина јер је савршена низија. Површину су формирале Тиса и
њене леве притоке.
Упркос томе, овде се налази највиша [Хопорћо
(Hoportyó) 183 m] и најнижа тачка [Сегедин 78 m]
Велике низије.
 Земљиште
Осим песковитог Њиршега, већи део територије
(Нађкуншаг, Хајдушаг, Међуречје Мориша и Кереша) је плодно земљиште (црница). Садржај
хумуса и способност задржавања воде је висока.
Алувијално земљиште поред река је повремено
прекривено водом, а висок ниво фреатских вода
је у нижим подручјима формирао ритско тло.
 Клима
Наш најисточнији предео је Затисје. Ка југу му
се просечна годишња температура повећава, а
количина падавина опада.
Доминантни су североисточни ветрови, који се
не поклапају са северозападним ветровима типичним за остале делове земље.

� Привредна подручја Затисја
 Привреда Велике низије је детаљно разрађена у
претходним лекцијама, тако да ћемо сада навести
само најважније.
 Низија Сатмар-Берег
Производња јабука, шљива и трешања је од државног значаја.
Од стоке, најзначајнији је узгој оваца. Привредни
центри су Матесалка, Кишварда и, уз границу,
Захоњ.









Овде улазе у државу цевоводи који допремају
угљоводонике из Русије.
Њиршег
Најзначајније подручје производње воћа и дувана.
Регионални центар је Њиређхаза са разноврсном индустријом, док је Тисавашвари један од
бастиона домаће фармацеутске индустрије.
Хајдушаг
Због врсте тла, ово је подручје за производњу
шећерне репе и житарица.
Регионални центар је Дебрецин, други најмногољуднији град Мађарске који се поноси историјском прошлошћу. Универзитетски град, научни центар и духовни центар реформатске религије у Мађарској. Хајдусобосло је европски
позната бања и значајан индустријски центар за
прераду гаса.
Хортобађ
Слатинасто земљиште ограничава пољопривредну производњу. Познат је по екстензивном
сточарству и рибњацима. Најзначајнија грана
привреде је туризам.
Нађкуншаг
Велики део наводњаваних ораница заузимају
пшеница, кукуруз и сунцокрет, а бројне су и варошице.
Домаћа производња цигле и црепа (нпр. Мезетур) у значајној мери се базирала на овдашњим
ресурсима. Главни центар ове области је Солнок, али вреди споменути и штампарску индустрију у Ђомаендрeду.

Тиса недалеко од Тисакесија
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31. Велика низија III – Затисје. Кратак историјат регулације река
 Између Мориша и Кереша
И овде се гаје пшеница, кукуруз и шећерна
репа. Наше можда најпознатије фабрике за прераду меса раде у Ћули, Бекешчаби, Сегедину,
Орошхази и Сентешу. Европски углед је стекла
гушчија џигерица из Орошхазе, сегединска салама, кобасица из Ђуле и Бекешчабе, лук из Макове
и сегединска паприка.
Регионални центар је Сегедин. Град је значајан и
као образовни и научни центар. Ходмезевашархељ је други по величини у овој области.

� Регулација река
 Скоро све реке Мађарске су биле укључене у овај
процес. Сврха му је била да спречи поплаве, омогући иригацију и речну пловидбу. Највеће трансформације је претрпео слив Тисе.
 Дужина Тисе на територији Мађарске је некада износила 1400 km. Као на свакој низији, тако и Велика низија успорава Тису. Тиса (а такође и Кереш) је
образовала безброј меандара и рукаваца који су
често проузроковали поплаве.
 После мноштва неуспешних покушаја, гроф
Иштван Сечењи је 1846. године започео рад на регулацији Тисе. Резултат регулације се огледао у новој дужини реке која износи 962 km, формирано је
136 km новоизграђених корита, пресецањем меандара настало је 589 km мртваја, што је допринело
убрзаном отицању воде. Пад реке по километру се
повећао са 3,7 cm на 6 cm. Пре регулације плавни
талас је путовао скоро два месеца од Самоша до
Сегедина, а данас стигне за 1 до 2 седмице. Дужина
пловне деонице данас износи 780 km.
 План назван по инжењеру хидроградње Палу Вашархејију се и данас изводи:









појачавају се насипи да би могли задржати висок ниво воде приликом поплава (насипи су подигнути на обе обале и већим делом године то су
сува подручја),
изградња резервоара, који би могли примити
вишак воде приликом поплава,
формирање регулационих пера (камена брана,
попречно постављена у кориту, у односу на правац тока. На тај начин водену масу са највећом
енергијом усмерава ка средини корита и тиме
спречава ерозију обале),
поновно сађење некадашњих шума, јер су због
њиховог недостатка падавине брже доспевале
до речних токова.
У зависности од степена опасности од поплаве,
уведена су три нивоа приправности:
I степен означава нижи ниво приправности, док
се III степен проглашава у случају високог ризика.
Године 1894. Парламент је прихватио Квашаи
Јенеов програм корекције Тисе, чији су радови
трајали 10 година. Мађарски парламет је 1908.
прихватио нови, двадесетогодишњи развојни
програм за Тису. Циљ члана XX, закона из 1937.
године налаже: коререкцију негативних последица због регулације река, заштите од поплава и
дренаже.
Заштита од унутрашњих (подземних) вода је од
посебног значаја за подручја са нижом надморском
висином, високим нивоом фреатских вода и глиновитим теренима. Ово је карактеристично за Кереш,
у доњем делу Потисја у жупанији Бекеш.
Заштита од поплава и подземних вода се не може
решавати одвојено, јер је ниво подземних вода и
водостај река повезан.
Вода за пиће у Затисју углавном потиче из артешких бунара.
Изграђени канали на левој обали Тисе треба да
осигурају могућност заливања током сушног периода.

Резервоар воде у Кишкере зими
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ
1.

Одговори уз помоћ атласа. Које реке спајају Источни, Западни и
Главни канал у Нађкуншагу?

1.

Систем за наводњавање
на плантажама

2.

Какве стене и какво земљиште налазимо на територији Нађкуншага и Хајдушага? Какав значај имају за индустрију и пољопривреду?

3.

раседне громадне
планине старог доба

вулканске планине
из периодa терцијара

седиментни слој
средњег доба

брда прекривена
растреситим седиментима
из доба терцијара
и квартара

ободи басена са
купастим наносима
купасти наноси
формирани
покретним песком
део низије
прекривен лесом
плавна подручја насута
речним наносима

подзол
гајњача
рендзина

црница (чернозем)
ритско земљиште
алувијално земљиште

слатине
кречњачко-слатинасто
земљиште
песковито тло
мочваре

Како се мењала пошумљеност Њиршега од доба освајања овог подручја од стране Маћара до данас?

Површине под шумом
2004. године

Површине под шумама
у доба освајања

Повезане шуме

Површине под шумoм

4.

За колико процената се скратила дужина Тисе после регулације тока, ако јој је дужина смањена са 1400 km,
на 600 km?
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31. Велика низија III – Затисје. Кратак историјат регулације река
5.

Половина територија Мађарскоје испод којих су унутрашње воде
налазе се на Затисју. Зашто? За које годишње доба су карактеристичне?

Етномузеј у Њиређхази

7.

6.

Тисафелдвар, Тисафиред, Тисавашвари, Тисаујварош

7.
инфилтрација

површина земље
артешки
бунар

во

до

др

жљ

и ви

водонепропусни слој

с л ој

избушени
артешки
бунар
горњи ниво воде која
извире под притиском

Који је уљез и зашто? Подвуци. Карта ће ти помоћи.

Уз помоћ атласа повежи жупаније са њиховим главним градовима.

Саболч-Сатмар-Берег

Дебрецин

Хајду-Бихар

Сегедин

Чонград

Њиређхаза

водонепропусни слој

Артешки бунар

8.

8.

Потражи, одакле потиче назив артешка вода.

Мочвара Ечед (Ecsedi láp) је исушена 1989. године. Простирала се на граници између Њиршега и Сатмарске равнице (на територији Нађечеда). Била је највећа мочвара Велике низије. Заузимала је простор величине две трећине Балатона, а напајале су је воде река Красна и Самош. Њена површина није била једнолична равница јер су узвишења у виду острва разбијала монотонију пејсажа. Мочвара је имала историјски значај. На острвима је изграђено утврђење Шарвар чију предност
представља околна непроходна мочвара.
Специфичну творевину мочваре Ечед представља тресетиште: површину прекрива леп травњак испод којег се налази
вода дубока од 1 до 4 m. Године 1894. основано је друштво под вођством грофа Тибора Карољија чији је циљ био исушивање
мочвара. Њихови планови су били подељени у три категорије:
– Воде које су напајале мочвару отицале су преко регулисане реке Красне у Тису.
– Изградња система канала за одвођење површинских вода у Самош и Красну.
– Изградња брана за заштиту од поплава на десној обали Красне и левој обали Самоша.
Током извођења ових радова прокопано је ново корито реке Красне дужине 66,45 km на потезу од Нађмајтења (Nagymajtény)
до Вашарошнамења (Vásárosnamény).
(Извор: www.karpataljaturizmus.net/latnivalok/ecsedi-lap)
Коју војну улогу је имала мочвара?
Како би својим речима објаснио појам тресетиште?

Речник
рукавац – holtág – oxbow lake
мочвара – mocsár – swamp
брана – gát – dam
слив – vízgyűjtő terület – catthment area
лук – hagyma – onion
шљива – szilva – plum

Линкови
Занимљивости о Затисју:
www.kolbaszfesztival.com
www.holhorgasszunk.hu
http://www.mako.hu
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32. Унутрашња ивица Карпата:
Северне средње планине
� Природне карактеристике

� Карстификација

 Геологија
Предео Северних средњих планина (Északiközéphegység) је разнолике геолошке грађе.
Унутрашњи лук Карпата је искључиво сачињен
од вулканских стена (андезита и риолита).
Кречњак планина Бик и Агтелек сведочи о пределу који је некада био прекривен морем.
 Рељеф и хидрографија
Северне средње планине својим оштрим гребеном чине границу са Словачком од реке Бодрог
до ушћа Ипоља, а правац простирања им је
исток-запад. Највиши предео им се налази на
Матри, врх Кекеш (1014 m).
Предеоне целине раздвајају долине река и потока правца север-југ: Тарна, Зађва, Шајо, долина
реке Хернад.
Кречњачке пределе одликује сиромаштво површинских вода и богатство подземним водама.
 Клима
Предео Северних средњих планина је наш
најхладнији предео. Просечна годишња температура на много места не достиже 8°С, док
је просек државе преко 10°С. Овде су зиме
најхладније, висок је број дана са мразом. На заштићеним северним падинама снег се задржава
до априла.
Количина падавина је велика, рељеф утиче на
правац ветра.
 Земљиште и самоникла вегетација
У планинским пределима је углавном заступљена
гајњача, а у котлинама алувијално земљиште.
У нижим пределима расту шуме храста китњака
и храста, а у вишим пределима су букове шуме.

 Посетилац крашких планина Бик и Агтелек може видети ретке површинске и подземне крашке облике.
Они настају растварањем кречњака у води или његовим излучивањем .
 У пећинама се ствара потпуно другачији свет. Сталактити, сталагмити и пећински стубови различитих боја и облика су настали излучивањем
кречњака из водених раствора. Немојмо заборавити: све наше пећине су строго заштићене.

� Делови Северних средњих планина
 Вишеградске планине: једини члан Северних
средњих планина који припада Задунављу. Ерозивним радом Дунав их је одвојио од планине Бержењ.
 Бержењ: је вулканског порекла, а реке Ипољ и Дунав, односно планина Черхат представљају његову
границу. Краљевски рит, Човањош и долина Ипоља
су одлична места за излет.
 Черхат: у односу на своје суседе ово је ниска вулканска планина и слабо насељена област.
 Матра: је централни предео и највиши врх Северних средњих планина, а као и претходне, и она је
остатак кратера. Тзв. калдере граде главни гребен
планине. Северне падине су богате бакром [Матралаба (Mátralába)], а јужне лигнитом [Матраалја
(Mátraalja)].

Мађарске Највиши вр, Кекеш
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32. Унутрашња ивица Карпата: Северне средње планине
 Бик (Bükk): је крашкa планина и национални парк
са изузетном флором и фауном.
 У подножју планине Бик (Bükkalja) налазе се важна
лежишта лигнита, а у дубини залихе крашке воде
погодне за пиће.
 Крас Агтелека (Aggteleki-karszt): је сличне геолошке грађе као Бик. Пећине у кречњаку се пружају и
са друге стране границе. Експлоатација гвоздене
руде у рудницима је обустављена.
 Земплeнске планине (Zempléni-hegység): познате и као Токај-Еперјеши планине (Tokaj-Eperjesihegység) су вулкански (углавном риолит) предео
између река Хернад и Бодрог у коме се налазе лежишта неметала (нпр. каолин, зеолит). Вулкански
предео богат хранљивим материјама је погодан за
производњу грожђа и воћа.

� Друштвени и привредни живот
Северне Мађарске

a) Становништво и насеља
 Главну улогу у формирању мреже насеља имао је
рељеф. За котлине су карактеристична мања насеља.
 Број становника у важнијим насељима (нпр. Озд,
Шалготарјан) опада.
 Роми и Словаци су најбројнија мањина.
б) Пољопривреда
 Вулканско земљиште и јужне, осунчане падине омогућиле су формирање виноградарских подручја.
Таква су у подножју Матре и области око Токаја
(Tokaj-Hegyalja).
 Бержењ је познат по малинама, а у Хевешу се гаје
лубенице и диње.
 У вишим пределима је заступљено шумарство, док
су у подножју планина и у котлинама оранице на
којима се гаји крмно биље.

в) Индустрија
 Грађевинска индустрија
Сировине за грађевинску индустрију као што
су андезит и базалт погодне су за изградњу путева и пруга, док се кречњак користи за производњу цемента (нпр. Вац). Каолин је основа за
производњу порцелана у Холохази (Hollóház).
Руда бакра се експлоатисала у северном подножју Матре, око Речке. Данас се не експлоатише.
 Тешку индустрију ћеш упознати у наредном поглављу, а као увод само толико, да су две територије
са најразвијенијом индустријом долине река Зађва
и Шајо које пролазе кроз велики преображај.
 Лака и прехрамбена индустрија
У односу на остале индустријске гране, улога
лаке индустрије је занемарљива. Вишеструка
употреба зеолита (Земпленске планине) је отворила нове перспективе за развој овог подручја.
Мишколц и Јегра су центри свестране индустрије (нпр. дуванска).
Важније гране прехрамбене индустрије су индустрија вина, пива (Беч–Bőcs), индустрија
слаткиша (Серенч) и млечна индустрија (Мишколц, Пасто).
г) Туризам
 Главну привлачну силу представљају пећине (Барадла у Агтелеку и пећина Беке), природне лепоте,
тврђаве и излетничка места.
 Започео је развој малобројних домаћих терена за
скијање (Кекеш, Банкут), а такође је значајан и сеоски и вински туризам.
 Национални паркови и природни резервати
привлаче туристе, а Холоке (Hollókő) је под заштитом UNESCO-а и део је светске баштине.
 Културни центар жупаније Хевеш и „главни град
туризма“ је Јегра богатa споменицима и бројним
школама.
д) Саобраћај
 Уз јужно подножје планина пролази аутопут М3 и
железничка пруга Будимпешта-Мишколц, који
спајају овај крај са централним делом државе.
 Речне долине (нпр. Зађва) правца север-југ дају
правац главним саобраћајницама. Најпрометнији
гранични прелаз ка Словачкој (Кошице) је код
Торњошнеметија (Tornyosnémeti).

Пећина у Агтелеку
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1.

Означи на немој карти планине које смо учили.

2.

Која планина се не уклапа у низ? Зашто? Подвуци.

Бержењ, Черхат, Матра, Бик, Земпленске планине

3.

2.

Панорама са Белкеа (Bélkő)

Потражи шта је зеолит. За шта се може користити? Ради у свесци.

4.

Напиши по један пример о вези између Словачке и северног предела
Мађарске.
на основу становништва:
на основу природних карактеристика:
на основу саобраћаја:
на основу привреде:

5.

Повежи слике са одговарајућим описом:

а) Кекеш је највиши врх у Мађарској.
б) Наша најпознатија пећина је Барадла пећина (Baradla-barlang).
в) Грађевинска традиција је верно приказана на слици улице у Холоке (Hollókő).
г) Најтипичнији предео планине Бик се налази код камена Ишталош (Istálós-kő).
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32. Унутрашња ивица Карпата: Северне средње планине
6.

Северне средње планине заузимају 15% територије Мађарске, а густина насељености је 100 ст/km². Израчунај колико становника живи на овој територији.

7.

Напиши кратак рекламни слоган којим ћеш истаћи туристичку привлачност подручја и тиме привући туристе. Ради у свесци.

8.

У мислима прати пут Шалго релија. Кроз који предео
пролазиш?

СТАРТ

КАНЦЕЛАРИЈА
РЕЛИЈА

Церед
ЦИЉ

камен Силваш

ЗАЂВАРОНА
ШАЛГОТАРЈАН Каранч-

Медвеш

СТАРТ

област
Тарна

Велики камен

Иштен
мезеје

Надаш-ором
ЦИЉ

по т

ок

Тар
јан

Извор Черкес

Казар

Бар
н

а

Језеро Њирмеди
Фехер сек

Тарн
а

Из даљине се добро види карактеристичан врх тврђаве Агаш (Ágasvár) висок 789 m испод које је зграда излетничког дома
и гостионица. На постојање некадашње тврђаве из 13. и 14. века данас указује само име планине. Она се први пут помиње
у повељи из 1265. године. Краљ Иштван V поклонио ју је краљичином коњушару. Изграђена је вероватно после Татарских
похода. Капетан тврђаве је био Давид Комполти. Касније је она прешла у власништво породице Тари, а за време Турака је
била срушена. Њену улогу је преузела тврђава Чертер (cserteri vár).
Један туристички водич кроз Матру из 1929. године пише да се у прелепу супругу капетана Комполтија заљубио вођа
хрватских војника пристиглих да бране тврђаву. Слуга је спасао господарицу тако што је убио војсковођу. Оставши без
вође, хрватски војници су напустили тврђаву, тако да су чешке трупе могле лако да је освоје. За тврђаву се везују бројне
легенде. Једна од њих говори да је лепу кћерку господара тврђаве украо чешки витез после чега је девојка извршила самоубиство. Отац је ухватио витеза, затворио га у тврђаву и експлозивом ју је разнео.
(Извор: www.matraszentimre.hu/agasvar)
Одреди шта је тачно (Т), а шта нетачно (Н).
Испод тврђаве изграђене од 13. до 14. века налази се излетнички дом.
Иштван V је 1265. године тврђаву поклонио коњушару Давиду Комполтију.
Одласком ослободилачке војске, Чеси са лакоћом освајају тврђаву.
Прелепу госпођу Комполти и вођу хрватских војника разнео је експлозивом, заједно са тврђавом, љубоморни муж.

Речник
пећина – barlang – cave
бакар – réz – copper
тврђава – vár – fortress, castle
ерупција вулкана – vulkánkitörés – eruption
диња – dinnye – melon
индустрија дувана – dohányipar –
tobacco industry

Линкови
Видиковац са врха Гаја (Galyatető): www.galzateto.info.
Домаћи терени за скијање:
http://wwwhojelentes.hu/cikkek/magyar_sipalyak
Информације о Шалго релију: www.salgorallye.hu
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33. Проблеми и будућност индустрије
Северних средњих планина

� Развој индустрије у прошлом веку
 Водеће индустријске гране Северних средњих
планина од 19. до 20. века биле су
металургија (се у 19. веку базирала на мањим
рудницимама гвоздене руде и ћумуру добивеном од дрвећа околних шума),
производња челика,
хемијска индустрија и
грађевинска индустрија.
 Индустрија је, првенствено, била сконцентрисана у
Боршодском и Шалготарјанском басену.
 Значајни центри тешке индустрије су се појавили
после Другог светског рата, за време индустријализације.
 Због непрофитабилне производње мрког угља током последњих деценија рудници у Ноградском
(Nógrádi-medence) и Боршодском басену (Borsodimedence) су затворени.
 Производња сировог гвожђа у топионицама је потпуно обустављена због недостатка гвоздене руде и
кризе унутар металуршке индустрије.
 Због затварања фабрика, број незапослених је порастао, а карактеристично је и исељавање из некадашњих области тешке индустрије.
 Отежавајућу околност изласка из кризе представља
застарела индустријска структура и пропала инфраструктура.

� Напајање индустрије

електричном енергијом

 Нафта и природан гас, који стижу из Русије, обезбеђују електричну енергију индустрији Северних
средњих планина.

 Лигнит, добијен са површинских копова у Матри и
подножју планине Бик, користи се у термоелектранама.
Највећа термоелектрана је у Вишонти код Матре, производи електричну енергију помоћу локалног лигнита.
 Индустрија челика
Иако је већина фабрика у Озду затворена, од
2000-те ради ваљаоница која производи бетонски челик и арматурне жице за потребе грађевинске индустрије.
У Шалготарјану се ваљају челичне жице и челичне траке.
 Машиноградња
На нивоу државе нема значајнију улогу, али је
вреди споменути.
 Шалготарјан (производња пећи),
 Јегра има разноврсне машинске погоне за
производњу делова за аутомобиле и делова за
фрижидере.
 Хемијска индустрија
Највећи хемијски комбинат је Боршодски хемијски комбинат (BVK) у Казинцбарцики.
 Нафту пристиглу из Русије користе као сировину.
 Производе пестициде и PVC материјале
Хемијски комбинат Тиса (TVK) који од 1. августа
2015. ради као MOL petrolkémia Zrt. у Тисаујварошу је вишеструко везан за индустријску зону Боршода, иако се он налази у подручју Велике низије.
 Одређена количина етилена (основа за пластичну масу), која је овде произведена транспoртује се
цевоводима до фабрике у Казинцбарцики на даљу
прераду.
 Шајо не обезбеђује довољну количину воде великим фабрикама и насељима, па су изграђени вештачки резервоари.

Рудник лигнита у Бикабрању (Bükábrány)
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33. Проблеми и будућност индустрије Северних средњих планина
1.

Број становника у Мишколцу, Озду и Казинцбарцики се 50-их и 60их година динамично повећавао. Шта је био узрок томе?

2.

Које индустријске гране су приказане на сликама? Повежи их са
градовима.

1.

Мишколц

а) Казинцбарцика, б) Вишонта, в) Мишколц, г) Тисаујварош

а

Металургиј

Пластичне

материје

3.

Протести против укидања радних места
у Металуршком комбинату у Озду 1991.
хиљаду
становника

Озд

година

Лигнит

хиљаду
становника

Мишколц

3.

рана

Термоелект

Који социјални проблем је изазвао колапс тешке индустрије?

година
хиљаду
становника

Казинцбарцика

4.

Чиме објашњаваш пад броја становника у Северној Мађарској у последње две деценије?

година

4.
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ
5.

Шта мислиш од чега зависи да ли ће започети поновна експлоатација бакра која је пронађена у области око Речка?
С

епитермална минерализација Црвена глинa
Лахоца планина
андезит стратовулкана

J

седиментне
стене
мезозоика
скарн
диорит са порфирном
рудом бакра

5.

диорит

6.

Понови. Како настаје угаљ? Које врсте постоје?

7.

Потражи где ради и шта производи фабрика BorsodChem Rt?

6.

Руда бакра

Мочварни чемпрес стар
8 милиона година у Бикабрању

Висока пећ је најраспрострањенија врста металуршке пећи за производњу сировог гвожђа. Оно се добија редукцијом руде
гвожђа која се одвија у пећи. Редукција се врши уз помоћ угљеника који је у облику кокса. Сама висока пећ је врста пећи са
шахтом, која служи за производњу сировог гвожђа. Осим високе пећи, потребна је и друга опрема: уређај за загревање ваздуха, компресорске станице, уређаји за прераду и чишћење гасова итд. Висока пећ са пратећим постројењима назива се
железара.
Важније карактеристике пећи су њена висина, ширина зоне топљења и корисна запремина. Временом су грађене све веће
пећи, а поред повећања висине било је битно и повећање пречника грађевине. Највећа висина пећи достиже 30-35 m, а корисна запремина им прелази 5000 m3.
(Извор: hu.wikipedia.org/wiki/Nagyolvasztó)
Наброј постројења која су пратећи елементи високих пећи у железарама.

Објасни следеће појмове.
Редукција –

незапосленост – munkanélküliség – unemployment
рудник угља – szénbánya – coal mine
метал – fém – metal
снабдевање енергијом – energiaellátás – energy supply
пластика – műanyag – plastic
приватизација – magánosítás, privátizáció –
privatisation

Корисна запремина –

Индустријске гране Северних средњих планина:
http://www.gter.hu
http://diosgyoriontode.com/
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34. Природне карактеристике
Мале низије и Подалпског горја
� Предели и природне карактеристике
Мале низије

a) Рељеф и хидрографија
 Централни део је савршена низија формирана
наносима Дунава.
 Улазећи у Карпатски басен („Девински теснац“),
река успорава, грана се на више рукаваца и низводно врши акумулативан рад.
 Рукавци и притоке (Лајта, Раба, Рабца (Rábca), Марцал) су омогућили настанак живог света влажних
станишта на великом простору.
 Настанак јужног обода Мале низије се разликује.
На почетку се површина издизала, па су ветар,
вода и утицај гравитације (кретање стена под
утицајем силе теже низ падину) вршили ерозију
која је посебно била значајна за време леденог
доба.
 Највећа стајаћа вода ове области је заштићено Нежидерско језеро (Fertő-tó).
90% територије површине језера припада Аустрији.
Главну улогу у настанку су имала тектонска померања. Дошло је до спуштања тла дуж раседних линија, а наноси са Малог житног острва и
Рабе су га одвојила.
Већи део је обрастао вегетацијом, а мањи је отворена водена површина. Име (Fertő) указује на
заразе и мочвару.
Најзападније степско језеро Европе са разноврсним птичјим светом.
б) Земљиште

 Алувијално земљиште се простире уз реку.
 Ритско земљиште је у областима са фреатским водама (нпр. Ханшаг).
 Црница доминира у пределима са вишом надморском висином (нпр. Мошонска равница (Mosonisíkság).
в) Клима
 У односу на Велику низију, ово је хладнији предео
са више падавина.
 Овде ветрови достижу највећу брзину, а правац им
је СЗ због тзв. „дунавског ваздушног тунела“.
г) Делови
 Ханшаг: који је заједно са Нежидерским језером
представљао мочварно подручје исушен је 50-их
година.

 Мало житно острво: које се налази између Мошонског Дунава и Дунава је створено наносима. То је
најнижи предео Мале низије.
 Рабакез (Rábaköz): низија измећу Рабе и Рабце.
 Мошонска равница: је северно од Ханшага, терасе Дунава граде степенасте, равне површине које
прате бочне стране речне долине, настале су вишеструком ерозијом преко исте територије.
 Басен Марцал (Marcal-medence) су формирале
воде које су се спуштале са Бакоња.

� Природне карактеристике и целине
Подалпског горја

а) Геологија
 Геолошке карактеристике указују на сродност са
Алпима у Аустрији.
 Две природне целине, Шопронске и Кесешке
(Kőszegi-hegység) планине сачињене су од метаморфних стена.
 Седименти (нпр. шљунак) прекривају благе падине
у подножју планина.
б) Рељеф, хидрографија и земљиште
 Територија припада сливу Дунава и његове притоке
Рабе.
 Највиша тачка уз аустријску границу налази се на
планини Кесег (Kőszeg), зове се Ирот-кe (Írott-kő) и
има висину од 882 m.
 Карактерише га углавном гајњача и много шума.
в) Клима
 Подалпско горје је наш најкишовитији предео,
понегде количина падавина достиже 900 mm.
 Годишња количина инсолације је ниска, а просечна
годишња температура заостаје за државним просеком.
 Карактеристични су северни ветрови.
г) Чланови су
 Шопронске планине
 Кeсешке планине
 Горњи Ершег (Felső-Őrség)
 Гребен Ваши (Vasi-Hegyhát)

Велика чапља
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1.

Ду

иде
јез. рско

Дуна в
нав

Зала
Мали
Балатон

Језеро
Веленце
т
л а
Б а

2.

Наброј, а затим унеси у нему карту називе чланова Подалпског
горја и Мале низије. Користи атлас.

Капо ш

Ши

Дра
в
а

Мала низија:

н

в
Дуна

Мур
а

о

о

Kpка

ки

Марцал

Раба

Не ж

Мош

с
он

Уз помоћ атласа одреди релативну висину између централног дела
Мале низије и његовог ободног предела. Која је највећа висинска разлика коју можеш пронаћи?

2.

Подалпско горја:

3.

Израчунај колика је релативна висина између највишег врха Алпа и
Подалпског горја.

4.

Чиме објашњаваш чињеницу да је Подалпско горје најкишовитије
подручје?

4.
5.

Сателитски снимак облачности која
стиже са запада

Повежи изјаве са фотографијама.

а) Галеријске шуме Малог житног острва
б) Оранице Мошонске равнице
в) Наш најзападнији предео је гребен Ваши
г) Виногради на Шопронским планинама
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34. Природне карактеристике Мале низије и Подалпског горја
6.

Ветроелектране на Малој низији

6.

На Малој низији лоцирано је више ветроелектрана. Зашто?

7.

Потражи који проблеми постоје када је у питању квалитет воде
реке Рабе. Ради у свесци.

8.

Које птице су карактеристичне за Нежидерско језеро и његову околину?

Нежидерско језеро

8.

Кесешке планине, на основу геолошке структуре, припадају Алпима јер су највећим делом изграђене од кречњака богатог
кристаластим шкриљцима. Дубоке долине су обликовале хорстове током плеистоцена. Резултат ових промена, као и резултат миленијумског утицаја временских елемената формирао је необичне стенске облике планина. Најлепши представници су Калапош (Kalapos) и Астал камен (Asztal-kő).
Као и Шопронске планине, и ове планине имају карактеристике субалпске климе: свеже лето, благу зиму, обилне падавине
(повремено преко 1000 mm). Водопривреда је такође слична: у планинама су бројна врела – најпознатијe је Арпадовo, Сикла
и Хeрмановo (Hörman-forrás) врело. Присутни су такође мањи и већи површински токови.
На граници са Алпима, Косеги планине имају разноврснију површину у односу на северног суседа. Карактеристичне су територије са дубоким кањонима, стрмим падинама, али и пространим, топлим, јужним странама и благим, брежуљкастим
подножјем.
Пролазећи пар стотина метара кроз предиван предео са ћудљивом природом, човек се час осећа као да је у Алпима, час на
сунчаним чистинама Бакоња. Планина је веће површине, виша је, и са највиших врхова се у току лепог времена може видети Балатон.
(Извор: http://wwwfoek.hu/zsibongo/termve/tk/koszeg.htm)
Наведи оне речи и изразе који најбоље описују Кесешке планине.

Речник
површина – felszín – surface
шума – erdős terület – wooded land
метаморфне стене – átalakult kőzetek –
metamorphic rocks
квалитет воде – vízminőség – water quality
врсте птица – madárfajok – bird species

Линкови
Сазнај више о Малој низији:
http://www.ferto-hansag.hu/
http://onp.nemyetipark.gov.hu/
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35. Привреда и трговина
Западне Мађарске
� Регије западне Мађарске
 Овде се први пут у Мађарској јавила интензивна
пољопривреда.
 Фабрике прехрамбене и машинске индустријe
изграђене су у 19. веку.
 Индустријски развој Мале низије је потпомогнут
близином бечког потрошачког тржишта.
 Ова регија одржава интензивне међународне односе и карактерише је уједначен индустријски развој.
 Промена режима је имала позитиван утицај у овом
подручју, изграђене су модерне фабрике које се ослањају на стручну, лoкалну радну снагу и инострани капитал.

� Пољопривреда
 Захваљујући разноврсним природним условима,
Мала низија и Подалпско горје располажу широким спектром производа.
 Могу се наћи житарице (нпр. пшеница), индустријске биљке (нпр. шећерна репа) и крмно биље.
 Традиционално виноградарско подруче oвe области је Шопрон, а значајна је и производња воћа
и поврћа.
 Говеда и живина доминирају када је у питању сточарство.
 У Подалпском горју, у жупанији Ваш постојање
шуме је дефинисало развој шумарства.

� Индустрија
а) Индустрија аутомобила

 Фабрике за производњу аутомобила, мотора и делова се на основу производне вредности и броја
запослених налазе на водећем месту.
 Центри аутомобилске индустрије: Ђyр (Ауди) и
Сентготхард (Опел-Џенерал моторс)
 И мањим насељима ове области раде друге гране
машинске индустрије (нпр. фабрике за производњу
пољопривредних машина).
б) Разноврсна прехрамбена индустрија

 Месна (нпр. Папа), односно млечна (нпр. Чорна)
индустрија су заступљене у више градова.

 Центри производње пива се налазе у Шопрону и
Комарому.
 Ђер је познат по индустрији слаткиша.
в) Лака индустрија

 Смањен је значај текстилне индустрије па је опао
број фабрика.

� Терцијарни сектор
а) Туризам

 Туристичку привлачност Мађарске представљају
историјске знаменитости, бање, природне лепоте и
близина Балатона
 Туристички циљеви су Шопрон и Нежидерско језеро, Мало житно острво, Кесег, Шарвар, Ершег и подручје уз Рабу.
б) Саобраћај

 Први аутопут у Мађаркој М1 се пружа од главног
града до границе, код Хеђешхалома се спаја са
аустријским аутопутем, а код Рајке са путем ка Словачкој.
 Велики промет се одвија из унутрашњости земље
ка Шопрону, односно у правцу Сентготхард
(Szentgotthárd) – Рабафизеш (Rábafüzes).
 Главна артерија железничког међународног саобраћаја је линија Будимпешта-Беч. Осим MÁV
компаније, важну улогу у железници има и GYSEV.
 Војни аеродром у Папи је у функцији НАТО.
 Једина пловна река је Дунав.
 Због слободног запошљавања у иностранству,
многи раде ван граница.
 Повећала се заинтересованост Аустријанаца према
јефтинијим домаћим услугама (нпр. зубар).
в) Трговина

 После промене режима Мађарска је изгубила велики део бившег совјетског тржишта па се спољна
трговина обавља са Западом.
 Промет робе ка западу друмским и железничким
путем се одвија преко овог подручја.
 У овом региону је развијенија инфраструктура у
односу на државни просек, више су зараде, мања је
незапосленост, већи је проценат запослених. Економске везе са иностранством могу отворити нове
перспективе у будућности.
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35. Привреда и трговина Западне Мађарске
1.

У које иностране градове ћемо стићи ако пређемо границу код Рабафизеша (Rábafüzés), Шопрона, Хеђешхалома, Рајке и Комарома? Користи атлас.
Код Рабафизеша
Код Шопрона
Код Хеђешхалома
Код Рајке
Код Комарома

2.

Потражи, шта значе појмови „погранични прелаз“ и „гвоздена заве-

са“.

3.
Склањање гвоздене завесе
на мађарско-аустријској граници
1989. године

4.

2.

Који су фактори допринели развоју индустрије у овој регији?

Повежи фотографије и градове.

Хевиз
Шарвар
Фертеракош
Ђер
Шопрон
Кесег

Лекови

то језе

даши
Тврђава На

Ватрогасни

ро

торањ

ишић

Тврђава Јур

Каменолом

Обала Ра

бе
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5.

За који град и зашто кажемо да је „лојалан град“?

6.

Од наведених, који су главни градови жупанија? Подвуци их. Користи атлас.
Папа, Сомбатхељ, Мошонмађаровар, Ђyр

За Мађарску: 65,1%
За Аустрију: 34,9%

5.

7.

Велико житно острво је некада припадало нама. Која вегетација је
карактеристична? Шта мислиш какве би привредне везе могло имати са
северозападном Мађарском?

8.

Одговори на питања уз помоћ атласа. Ако путујеш аутом од Будимпеште до Беча, биће велика гужва до Ђера. После њега је очигледно
смањена. Зашто?

6.

Сомбатхељ

Раба се поново пени – Покрeт зелених сматра да Аустријанци испуштају хемикалије у воду
IКод Сентготхарда се поново пени Раба. Половином недеље се у реци нагло појавила већа количина загађења, која је углавном до данас нестала. Еколози сматрају да су Аустријанци сигурно испустили нешто у Рабу. Аустријанци, међутим, тврде: у три штавионице коже које се налазе на обали није се десило ништа што би изазвало пенушање Рабе.
Пенила се Раба или не – стручњаци сматрају да је највећи проблем њена стална загађеност. Индустрија коже у Фелдбаху
је започела изградњу система за пречишћавање, која ће бити завршена за месец дана. У друге две фабрике су 2011. надограђени филтери за пречишћавање. Стручњаци сматрају да ће ово допринети побољшању квалитета воде у Раби.
(Извор: http://atv.hu/hircentrum/091102_megint_habzik_a_raba_video.htm)
Који фактори су допринели загађивању Рабе?

Речник
међународни гранични прелаз – nemzetközi határátkelő
– international border crossing point
међународни односи – nemzetközi kapcsolatok –
international relations
трговина – kereskedelem – trade
железничка мрежа – vasúthálózat – railway system
индустрија коже – bőrgyár – tan-yard
плата – munkabér – wage

Линкови
О градовима западне Мађарске:
www.szombathely.hu
http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/loverek_
turistautvonalai.html
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36. Задунавско горје
� Природне карактеристике
Задунавског горја

а) Рељеф и хидрографија
 Границу на северу чине Зала и Балатон, на истоку
Шио (а од Сексарда ка југу Шаркез), на југу Подравина, а на југозападу су Драва и Мура.
 Ниско подручје се временом издигло а глиновите
наслаге је прекрио слој леса, који је све дебљи ка
истоку.
 Велики део брдовите територије испресецан је
воденим токовима, а овде спадају и две кречњачке
планине: Мечек и Вилањске.
Остали чланови су: Залска, Шомођска и Барањска брда и Толнајски гребен.
Предео припада сливу Драве, Капоша и Балатона.
Шио спаја Балатон са Дунавом.
б) Клима
 Углавном одговара државном просеку, осим Зале
где је клима свежија и влажнија.
 На јужним падинама Вилањских планина осећа се
благ утицај медитеранске климе, због тога је дужи
период инсолације, а и просечна годишња температура је виша.
в) Тла и вегетација
 Претежно је заступљена гајњача, уз реке се јавља
алувијално земљиште, а у Шомођу је песковито
тло.
 У долинама је тло влажно, па се гаје разне траве, због тога је много сенокоса, а оранице су заступљене на планинским падинама.
 Више од трећине територије је под шумом.
 На јужним странама Мечека могу се запазити медитеранске зимзелене биљке.

� Привреда Задунавског горја
а) Пољопривреда
 Пољопривреда се мења у зависности од климе и
врсте зeмљишта.
 Ратарство
У источним, осунчаним пределима регије, на
плодном лесном тлу гаје се кукуруз, пшеница и
шећерна репа.
У хладнијој, кишовитијој Залској области је мање
кукуруза, а уместо пшенице гаји се раж.
У области око Шиофока гаји се воће (воћни сокови).
Балатонбоглар, Печуј и Сексард су познати по
грожђу. Вилањ је међународно познат виноградарски крај.
б) Сточарство
 Је заступљено у свим брдовитим подручјима због
крмног биља које доноси богат род и квалитетнијих пашњака у односу на Велику низију.
 У Зали је заступљено млечно говедарство.
 Свињогојство је повезано са пределима на којима
се гаји кукуруз.
 Капошвар и Сексард су центри месне индустрије,
са јачом концентрацијом око Капошвара.

Засади винове лозе на јужним падинама Вилањских планина
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в) Индустрија
 У подручју Залских брда је први пут откривена
нафта у Мађарској.
 У области Велике Каниже (Nagykanizsa) је у мањим
количинама пронађен природан гас.
 Данас се нафта експлоатише у Нађленђелу
(Nagylengyel), а рафинерија за прераду је у Залаегерсегу.
 Јужно од Вилањских планина, у Беременду се од
локалног кречњака производи цемент.
 Због високих трошкова производње и ниске цене
на светском тржишту, некадашњи рудници каменог
угља и руде урана су обуставили рад.
 Изграђене су нове фабрике електронике и електротехнике.
У Печују (Нокиа),
у Залаегерсегу (Flextronics),
у Великој Канижи (General Electric) је откупио
и модернизовао фабрику расветних уређаја
(Tungsram).
 Индустрија намештаја је у Залаегерсегу и Великој
Канижи.
 У Печују ради индустрија порцелана Жолнаи
(Zsolnay) која је позната у иностранству.

 Главни градови жупанија имају регионални значај, разноврсну привредну структуру и по неку развијену индустријску грану.
Најважнији привредни и културни центар јужног Задунавља је Печуј, који је уједно и највећи
универзитетски центар Задунавља. Универзитет је основан 1367. године.
Сексард (наш најмањи главни град жупаније) је
винаријски центар.
Велика Канижа је град који има статус жупаније
и важна је саобраћајна раскрсница.
г) Саобраћај, туризам
 Најважнија међународна железничка пруга је Будимпешта-Велика Канижа-Загреб-Ријека и аутопутеви М6 и М7.
 Неопходан је развој оба типа саобраћајница.
 Нафтовод Адрија који стиже из Хрватске пролази
већим делом кроз територију Задунавља.
 Најзначајнију туристичку привлачност представљају:
Балатон,
виноградарски реони,
сеоски туризам,
бање,
области нетакнуте природе (нпр. Желиц).

Бунар Жолнаи и џамија на тргу Сечењи у Печују
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36. Задунавско горје
1.

Кућа на стубовима

На немој карти означи границе Задунавског горја.

2.

2.

На територији Задунавског горја се и данас могу видети дрвене куће
на стубовима, мађарски: talpasházak. Лепе дрвене грађевине, сеоска
кола и остали алати за кућну употребу израђени су од дрвета. Зашто је
дрво постало погодно у грађевинској индустрији и у производњи алата?

3.

На који начин се разликује пољопривреда источног и западног
дела Задунавског горја? Шта је томе узрок?

Фарма говеда

3.

4.

Повежи жупаније са главним градовима.
Означи их на немој карти.
Зала

Печуј

Шомођ

Сексард

Толна

Капошвар

Барања

Залаегерсег

5.

Којим градовима припадају следеће марке? Ако неку од њих не познајеш, распитај се.

Nokia
Шио сокови

Порцелан Жолнаи
Szalon пиво

Намештај Зала
General Electric
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6.

На основу свега до сада наученог, чиме објашњаваш потребу за
нафтоводом Јадран (Адриа)?

7.

Повежи жупаније са карактеристичним природним ресурсом или
пољопривредним производом. Обележи жупаније на немој карти.
нафта

Толна

камени угаљ

Шомођ

воће

Зала

7. a

Плантажа кајсија

7. б

Љиљан – Царска круна

Барања

8.

Пронађи у атласу граничне прелазе са Словенијом и Хрватском. Где ћеш прећи, ако желиш најкраћим путем да стигнеш до Јадранског мора? Ради у свесци.

За порекло похода бушара постоје два објашњења: протеривање Турака и протеривање зиме. Легенда о протеривању Турака каже да су становници окупираног Мохача (Шокци) побегли на острво Мохач. Једно вече, испред логорске ватре, пред
растуженим избеглицама појавио се стари Шокац говорећи: „Не бојте се, ускоро ће се ваша судбина преокренути“, а затим
је нестао. Убрзо се пред избеглицама појавио један стасит маскирани витез. На основу његових инструкција избеглице су
се маскирале и у току олујне ноћи прешли су реку. Клепетаљкама су направили велику буку, дрвеним оружјем су напали Турке и тако су успели да их протерају из града.
Протеривање зиме се базира на сличној причи. За време пролећног маскенбала бушари су обукли традиционална одела.
Главна прослава се одржава недељом. Главни елементи програма су: долазак чамаца са друге обале - мештани кажу са
„Острва“ - и искрцавање.
Костимирана поворка се креће од Трга коло до Главног трга. Да би се опростили од зиме, спуштају мртвачки сандук у воду.
У сумрак, друштво које се окупило, спаљује зиму на ломачи и игра коло на Главном тргу.
(Извор: wikipedia.hu)
Наведи заједнички моменат две верзије похода бушара.

Речник
Задунавље – Dunántúl – Transdanubia
глина – agyag – clay
сенокос – kaszáló – meadow
намештај – bútor – furniture
воћни сок – gyümölcslé – fruit juice

Линкови
Печуј, Европска престоница културе: www.pecs2010.hu
Информације о домаћим и иностраним зоолошким вртовима:
www.abaliget.net
http://www.allatkertvesyprem.hu/
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37. Задунавске средње планине
� Природне карактеристике

Задунавских средњих планина

а) Настанак и структура
 Планине се претежно састоје од седиментних стена, углавном од кречњака, доломита и црвеног
пешчара.
 Матична стена Кестхељских планина и планина
сведока у басену Таполца је базалт. Планина сведок указује на некадашњу висину предела.
 Матична стена Планина Веленце је гранит кристаласте структуре.
 Задунавске средње планине се састоје од низа висоравни различитих висина и раседа, тзв. „ровова“
попречног правца пружања.
б) Чланови
 Бакоњ, чији је најјужнији члан планина Кестхељ,
 Вертеш,
 Планине Дуназуга, састоје се од планине Герече,
Пилиш и Будимских планина.
 Бакоњ и Вертеш раздваја ров Мори (Móri-árok), а
 Вертеш од планина Дуназуга раздваја Татаи ров
(Tatai-árok).
в) Клима и хидрографија
 Због надморске висине, просечна годишња температура је испод државног просека.
 Количина падавина износи 700-800 mm.
 Претежно дувају СЗ ветрови, односно северни. Веспрем је „ветровит град“.

 Због порозности кречњака, висоравни карактерише сиромаштво површинских вода. Падавине се
филтрирају кроз пукотине и избијају у виду крашких извора у подножју планина.
 Два велика језера су
Балатон и
Веленце који су смештени у тзв. балатонском
рову између паралелних раседних линија.
г) Вегетација, земљиште
 Типична вегетација Задунавских средњих планина
су шуме (храстове и букове).
 Најзаступљенија је гајњача.
 Пошумљеност није уједначена, испресецана је оголелим висоравнима, провалијама, местима на којима избијају стене, искрченим шумама и клизиштима.

� Привреда Задунавских средњих планина
а) Пољопривреда
 У поређењу са Малом низијом, Мезефелдом и Задунавским горјем, пољопривреда ове области има
значај. На јужним падинама преовладава виноградарство и воћарство (брескве, бадем).
 Главна житарица на ораницама је пшеница, а у
хладнијим, вишим пределима кромпир.
 Остале гране пољопривреде су шумарство и производња крмног биља.

Бадачоњ
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б) Индустрија
 Најзначајнији минерални ресурси су мрки угаљ,
боксит и руда мангана.
Захваљујући ресурсима почела се развијати тешка индустрија, а ово подручје је постало једно од
најважнијих индустријских крајева Мађарске.
Већину рудника су затворили крајем 20. века.
Раде само они који експлоатишу мрки угаљ за
термоелектране.
 Центри експлоатације угља и енергетике су Татабања и Орослањ.
 Машиноградња
У Oстoргону се производе алатне машине, а
тамо је и фабрика аутомобила Сузуки.
У Татабањи је изграђена модерна фабрика за
производњу делова за аутомобиле.
 Хемијска
Заступљена је у Алмашфезитеу (Almásfűzitő) и
Варпалоти, где се производи азотно вештачко
ђубриво и где раде рафинерије нафте.
У Балатонфузфеу (Balatonfűzfő) се производе пестициди.
 „Индустријска осовина“
Између Комарома и Oстoргона, на обали Дунава, изграђене су бројне индустријске зоне.
Овоме није само допринела близина сировина за грађевинарство (кречњак) и мрки угаљ,
него и близина Будимпеште, пловна река и
обиље индустријске воде.
Због тога се уз поменуту рафинерију нафте у Алмашфезитеу, фабрика цемента и папира налазе у Лабатлану, односно фабрика синтетичких
влакана у Њергешујфалу-у.

Херенд је познат по фабрици порцелана,
у Ајки се производи стакло,
у Комарому је фабрика мобилних телефона Нокиа.
в) Саобраћај
 Инфраструктура територијално није уједначена. Велики су контрасти између градова и тешко приступачних насеља.
 Главне саобраћајне артерије су аутопутеви М1 и
М7, односно железничка линија која спаја Будимпешту и две обале Балатона (електрификација је
решена само на једној обали).
 Ровови Мори и Татаи имају важну улогу у саобраћају јер кроз њих пролазе путеви који повезују две низије.
г) Туризам
 Веспрем је привредни и уметнички центар Бакоња.
Историјски град чија архитектура ствара средњевековну атмосферу.
 Oстoргон је један од наших најстаријих градова са
прелепим историјским споменицима и музејима.
Вековима служи као центар римокатоличке цркве у
Мађарској.
 Заштићена од северозападних ветрова, северна
висија Балатона привлачи туристе бројним историјским споменицима, старим селима и винским
подрумима.
 Центар виноградарске области је Бадачоњ.
 Дубље воде северних обала Балатона стварају погодне услове за спортско једриличарство. Туристички центар је Балатонфиред, познат по изворима угљокиселе воде и здравственом туризму.
Тихањ је познат по опатији са два торња.

Oстрoгон
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37. Задунавске средње планине
1.

Које су најважније стене у грађи Северних средњих планина? Која
од њих је неопходна за производњу цемента? Које спадају у седиментне
стене?

2.

Производи од кристала из Ајке

2.

Чист песак у рову Мори погодан је за производњу стакла. Некадашње језеро је прекривало велики део Задунавља, а на обалама је извршена седиментација. Где се налази фабрика за производњу стакла у
Задунавским средњим планинама?

3.

Већина села на територији Задунавских средњих планина изграђена је у котлинама, басенима или подножју планина. Код неких се у имену крије реч бунар (kút – Szarvaskút, Iharkút, Úrkút). Зашто?

4.

Који фактори су допринели изградњи индустријских објеката на територији тзв. „индустријске осовине“?

Планински извор

3.

5.

Зашто базалтне вулкане у басену Таполца називамо планинама сведоцима? Одговори уз помоћ цртежа.

базалт
седиментни слој
раседна
линија

Шлепер на Дунаву

кристаласти слој

седиментни слој
раседна
линија

кристаласти слој

некадашња висина површине

4.

базалт

базалт
седиментни
слој

седиментни слој
раседна
линија

кристаласти слој

раседна
линија

кристаласти слој

6.

Која књижевна дела и песме познајеш (на мађарском језику) у којима се говори о Балатону?

Стара разгледница Балатона

6.
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ
7.

Потражи где се налази мост Марија Валерија. Напиши кратак састав
о његовом историјату. Ради у свесци.

8.

Наброј туристичке привлачности предела који су приказани на фотографијама. Да ли препознајеш приказана места?

7.

Мост Марија Валерија

Хеђешту (Hegyestű) се налази на источној ивици басена Кал (Káli-medence). Вулканска ерупција се догодила пре 3,5-4 милиона година у плитком унутрашњем мору. Приликом експлозије, велика количина пирокластичног материјала је доспела на
површину. Овај материјал је створио шанчеве од туфа прстенастог облика. Прстенасте туфове испунила је лава. Испод
дна шанца су наслаге песка и глине. У непосредној близини главног кратера је кречњак из средњег тријаса. Шанац од туфа
и очврсле лаве је временом почео да се круни, а ерозија у току плеистоцена и холоцена је окрњила његове ивице. Повремени
водотоци су однели велики део базалта и песковиту основу. Од целокупне количине базалта, остао је само мали део.
(Извор: www.kalimedence.hu)
Наброј стручне изразе који се односе на геолошка доба Земље.

Пронађи оне речи које описују врсте стена.

Објасни следеће појмове.
Ерозија

Речник
висораван – fennsík – plateau
пловна река – hajózható folyó – navigable river
порцелан – porcelán – porcelan, china
вештачко ђубриво – műtrágya – chemical fertiliyer
једрење – vitorlázás – sailing

Водотоци

Линкови
Погледај околину са планине Свети Ђорђе (Szent György):
http://tapolca.organic.hu/reszletes/szgyh.html
Лутај по Oстoргону: http://esztergom.lap.hu
Иди на излет у Бакоњ: http://www.bakony.info.hu
Направи туру око Балатона:
http://www.turakinalatok.5mp.eu
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38. Будимпешта и околина. Структура града
� Природне карактеристике регије

� Будимпешта, главни град Мађарске

 Области Будимпеште (централној регији) припадају
Будимске планине,
Пилиш (десна обала Дунава),
Брда Геделеа,
Пештанска равница (лева обала Дунава),
Сентандрејско и Чепелско острво (Szentendrei-,
Csepel-sziget).
 Будимске планине и Пилиш су претежно изграђене
од кречњака, то су крашке громадне планине.
 Пандан Бержењу су Вишеградске планине вулканског порекла, претежно изграђене од андезита.
 Низије и брдовити предели на левој обали Дунавава су од седиментних стена.
 Дунав је својим наносима (углавном шљунак) изградио Сентандрејско и Чепелско острво.
 Територија припада сливу Дунава.
 Планине су богате подземним водама, док се у
слоју шљунка, на острвима, налазе залихе воде за
пиће (приобални дренирани бунари).
 У планинама је заступљена гајњача и рендзина, а у
низијама је песковито тло.
 Висок степен пошумљености планинских подручја
је поготово карактеристичан за Национални парк
Дунав-Ипољ.

 Будимпешта је седиште државних политичких организација.
 Овде можемо наћи Парламент, министарства, државну управу и различите државне органе.
 Будимпешта је најважнији привредни, финансијски, трговачки, културни, образовни, научни
и истраживачки центар, односно саобраћајни
чвор Мађарске.
 Од 1990. се бележи неуједначени пад броја становника у Будимпешти. Године 2010-те у њој је живело
1 711 600 људи. Узрок овоме је веће исељавање у
оближња насеља у односу на досељавање.

� Привредни живот Будимпеште
и околине

 Највећи број туриста и пословних људи који дођу у
Мађарску посете Будимпешту и њену околину.
 Поред главног града, велики број туриста привлаче
Сентандреја, планински предели, окука Дунава и
Хунгароринг. Овде се остварују највећи приходи од
туризма.
 Карактеристичне су радно-интензивне индустријске гране.
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 Посебно се истичу фармацеутска индустрија, хемијска, производња оптичких производа и машиноградња.
 Сазхаломбата (Százhalombatta - термоелектрана,
рафинерија за прераду увезене нафте и природног
гаса),
 Дунакеси (прехрамбена индустрија),
 Геделе (Gödöllő - универзитетски град),
 Ерд (град са статусом жупаније),
 Сентандреја (културни и туристички центар).
 Потрошачко тржиште главног града је допринело развоју појединих грана прехрамбене индустрије: млинске, месне и млечне, а значајна је и
индустрија конзерви. Традиционална грана је производња пива и шампањца.

� Градска структура Будимпеште
 На основу функција главни град се дели на четири концентрична појаса. На пештанској страни су
шири и протежу се дуж булевара.
Први (унутрашњи) појас радних места: заузима углавном велики део територије I и V кварта.
У њему се налази државна управа, законодавно тело, министарства, владине агенције, државне фирме и институције, односно Парламент. Ту
(city) се одвија и пословни живот Будимпеште
нпр. берза. Наравно, овде се налазе и објекти за
становање, али му то није примарна функција.
Први (унутрашњи) стамбени појас: већина
објеката је подигнута крајем 19. века. Ово је густо изграђено подручје, а карактеристичне су
зграде са становима за изнајмљивање. Припадају
му унутрашњи делови V, VI, VII, VIII, IX и XIII кварта. Андраши улица је део светске баштине и налази се под заштитом UNESCO.

Други (спољашњи) појас радних места: индустријска зона спољашњих квартова, магацини,
објекти железнице, железничке станице. Овде
спадају нпр. Анђалфелд (Angyalföld), Нова Пешта (Újpest), Кебања (Kőbánya) и део Нађтетења
(Nagytétény).
Други (спољашњи) стамбени појас: обухвата
периферни део града са приватним кућама и
новоизграђеним стамбеним блоковима. Приватне куће су углавном у будимским брдима и у
тзв. „Ракошок“ насељима. Стамбени блокови су
углавном изграђени 60-их и 70-их година.

� Агломерација главног града
 Крајем другог светског рата око Будимпеште се
формирао нови агломерациони прстен због њеног срастања са околним насељима.
 Агломерација Будимпеште има око 2,3 милиона
становника и чини скоро четвртину укупне популације Мађарске.
 Дакле, агломерација се састоји од главног града и
насеља која гравитирају ка њему.
 Један део околних насеља чине тзв. градови-спаваонице, док је други део прерастао у тзв. сателитска насеља.
Градови-спаваонице одговарају насељима са
стамбеном функцијом. У њима је мали број
радних места, па је становништво принуђено да
путује у главни град или сателитске градове због
посла или школовања.
Сателитским градови имају регионалну функцију јер им се повећава друштвени значај. Не
служе само за становање, него се у њима налазе
и радна места, образовне институције и друге
услужне делатности. Такви су нпр. Ерд, Геделе,
Вац, Будаерш (Budaörs).

Панорама Будимпеште
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38. Будимпешта и околина. Структура града
1.

водоторањ
потрошач

Дунав

Како функционишу приобални дренирани бунари? Информиши се
и испричај о томе на часу.

2.
слој шљунка

дрен

Ко је уљез и зашто? Има више решења. Објасни.

Ерд, Сазхаломбата, Гeдeлe, Сентандреја, Будаeрш

пумпа
дрен

Дренирани бунар

1.

3.

Којој планинској области припадају Будимске планине и Пилиш?
Која планина је такође члан ове области? Kојој великој природно-географској целини Мађарске оне припадају?

4.
Будимске планине

3.

Која места Мађарске се налазе на листи светске баштине под заштитом UNESCO? Пронађи њихове фотографије и направи плакат о
њима за зидне новине.

5.

Шта мислиш, зашто се у Бати налази
највећа рафинерија нафте и термоелектрана
код нас? Помоћи ће ти карта.

Баумгартен
Тисаујварош
Ђур

Алмашфизите
БУДИМПЕШТА

Хајдусобосло

Бата
Ајка
Залаегерсег
Нађленђел
Ловаси
Јадрански
Мезекачоња
цевовод
Гергетег
Бабоча Печуј

6.

Варошфелд

Кишкунхалаш
Жана

Солнок

Сегхалом

Ђомаендред
Шаркад
Орошхаза
Кардошкут
Алђe
рафинерија нафте
Илеш Сегедин
нафтоводи
гасоводи
транспорт финалних
производа

Која је разлика између града спаваонице и сателитског насеља?

Ерд

Замак у Геде

леy

Сентандреј

а

Вац
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7.

Одговори на питање са 10-15 редова. Зашто је важно да се у потпуности изгради заобилазница М0 око Будимпеште?
Ради у свесци.
Пилишчаба

Калаз
Пилишверишвар
Пилишборошјене

Дунакеси
Фот

Ирма

Шољмар

Геделе

Мођород

Нађковачи
Будајене
Телки

Област
Будима под
заштитом

Побрђе Геделеа
Област под
заштитом

Керепеш
Чемер Киштарча

Ишасег

Нађтарча
Паћ

Будакеси

4.

Зграда опере, Андрашијева улица

7.

Мост Међери

Нормафа

Пецел

Будаерш
Ечер

Терекбалинт
Шошкут

Вечеш

Диошд

Тарнок

Ерд

Б
Пе удим
шт п
ан еш
ск та
аж
уп
ан
Сигетсентмиклош
ија

Халастелек

Ђал

Дунахарасти

Тукуља Сигетхалом
Бата

Маглод

Такшоњ
Алшонемеди

Северно од главног града налази се национални парк Дунав-Ипољ, основан 1997. године. Заузима већи део планина Пилиш
и Бержењ, односно, смештен је између река Дунав и Ипољ. На површини од преко 60 000 хектара, најлепши предео је окука
Дунава..
Речне долине, планине и контакт са низијом формирали су јединствен пејсаж овог подручја.
Најлепши пример контакта планинског и низијског предела је област окуке Дунава. Река је пре више хиљада година усекла
корито између планине Бержењ и Вишеградских планина. Галеријске шуме, којима је оивичена обала, стварају јединствен
пејсаж. На реци, између Oстрoгона и Будимпеште формирана су бројна мања и већа острва која су у склопу националног
парка.
Део националног парка је резерват биосфере Пилиша. Осталe знаменитости су: Палвелђи (Pálvölgyi) пећина, Семлехеђи
(Szemlőhegyi) пећина, Алчути арборетум и етнографска кућа у Очи (Ócsai tájház).
Национални парк пружа одличне могућности за стицање знања о заштити животне средине, његовом ширењу, и обликовању еколошке свести. Стицању знања доприносе: школска стаза у плавном подручју недалеко од Ваца, центар обуке
Мођорохеђ у Пилишу, центар за обуку Краљевске Ливаде у Сокољи (Szokolya), односно центар за обуку у Oстрoгону.
(Извор: www.vendegvaro.hu)
Објасни следеће појмове.
Галеријска шума –

Резерват биосфере –

Екологија –

Речник
главни град – főváros – capital city
скупштина – parlament (testület) – Parliament
Парламент – Parlament (épület) – Houses of Parliament
стамбени блок – lakótelep – housing estate, building
estate
железничка станица – vasútállomás, pályaudvar –
railway station
кварт – kerület – district

Линкови
Погледај Будимпешту: www.budapest.hu
Прошетај околином главног града: www.dunakanyar.lap.hu
Погледај Хунгароринг: www.hungaroring.hu
Једна мађарска фабрика: http://schwinncsepel.hu
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Понављање – Предели Мађарске
� Велика низија
а) Природне карактеристике
 Савршена низија, површину су формирале реке.
 Између Њиршега и подручја Међурeчја Дунава и
Тисе је песковито тло, док је у области Затисја и
Мезефелда црница.
 У односу на државни просек, ово је топлије и сувље
подручје.
 Реке успоравају, па се у средњем и доњем току
врши акумулација.
 Мртваје, слатинаста и дефлациона (настала радом ветра) језера стварају прошаран пејсаж.
 Велика низија је богата подземним водама. Висок
ниво фреатских вода наноси штете земљишту, док
су артешке воде погодне за пиће.
б) Привредни живот
 Најважније подручје пољопривреде и прехрамбене
индустрије код нас.
 На песковитом тлу се гаји винова лоза, воће, дуван, кромпир, а засађене су и шуме.
 На плодној црници добро успева пшеница, кукуруз и сунцокрет.
 Најкарактеристичније подручје узгоја свиња и живине код нас.
 Најважнији ресурси су угљоводоници, највише их
је око Сегедина.
 У Пакшу је наша јадина нуклеарна електрана.
 Центри хемијске индустрије су у Солноку, Бати и Тисаујварошу.
 Важна индустријска грана је прехрамбена индустрија. Центри месне индустрије и индустрије конзерви се налази у близини узгајалишта стоке, док су
млечна и млинска индустрија у близини потрошачких тржишта.
 У Дебрецину и Тисавашварију је значајна фармацеутска индустрија.

 Туристичку привлачност представљају: језеро Тиса,
национални паркови (Хортобађ и Кишкуншаг) и
тармалне бање (Ђула, Мезекевешд, Шаркад, Хајдусобосло итд.)
 После регулације река, изглед Велике низије се
битно изменио.

� Северне средње планине
а) Природне карактеристике
 Бержењ, Черхат, Матра и Земпленске (Токајске) планине су вулканског порекла, док су Бик и Агтелек
крашке планине.
 Територија је хладнија и кишовитија у односу на државни просек, богатија је шумама, поготово у пределима са гајњачом.
 Наш највиши врх је Кекеш (1014 m), налази се на
Матри.
 Предео кречњачких планина је богат подземним
водама, а леп пример краса се може видети у националном парку Бик, на територији Агтелека.
б) Привредни живот
 Наше познато виноградарско подручје око Токаја
и Јегре је подигнуто на земљишту вулканског порекла.
 Регион тешке индустрије се трансформише уз бројне проблеме. Залихе угља и руде бакра су при
крају, експлоатација није економична.
 Туристичку привлачност чине национални паркови,
Јегра, Холоке и виноградарске области.

� Мала низија
а) Природне карактеристике
 Речни наноси Дунава и његових притока прекривају савршену низију.

Вишеградска тврђава
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ

 Преовлађује црница, ритско и алувијално
земљиште.
 Клима одговара државном просеку. Ово је најветровитије подручје код нас због дунавског ваздушног тунела.
 Већи део Нежидерског језера припада Аустрији.
У Националном парку Ферте-Ханшаг је јединствен
живи свет влажних станишта.
б) Привредни живот
 У пољопривредној производњи се истиче гајење
шећерне репе, говедарство и живинарство.
 Од индустријских грана Мале низије значајна је аутомобилска (Опел-Сентготхард, Ауди-Ђер), али и
остале имају широк спектар производа.
 Свестран центар подручја је Ђер, тзв. „град вода“.

� Подалпско горје
а) Природне карактеристике
 Подалпско горје је наша најмања природно-географска целина.
 Главни предели су Шопронске и Кесешке планине.
 Ово је подручје са највише падавина, гајњачом и
пространим шумама.
 Површински токови припадају сливу Рабе, а квалитет воде им је променљив.
б) Привредни живот
 Велики утицај има близина Аустрије, одличне су
трговинске везе.
 Шопрон, „лојалан град“, има развијено шумарство, производњу вина, пива и туристички је центар.

� Задунавске средње планине
а) Природне карактеристике
 Планине су већим делом изграђене од кречњака
и пешчара, док су планине сведоци у басену Таполца и Кестхељске планине вулканског порекла.
 Тло је прекривено гајњачом и рендзином.
 Клима је свежија и влажнија у односу на просек.
Веспрем зовемо и градом ветрова.
 Планине представљају развође између Дунава и Балатона и богате су подземним водама.
б) Привредни живот
 Најважније минерално богатство су мрки угаљ
и боксит, због тога је главна индустријска грана
енергетика (термоелектране) и индустрија за производњу алуминијума. Обе гране се боре са проблемима транзиције.

 Центри регије су Стони Београд и Веспрем, који
спадају у градове са динамичним развојем
 Близина Балатона утиче на велики приход од туризма, а туристичку привлачност имају и тврђаве,
национални парк Балатон и бање са термалном водом.

� Задунавско горје и Мечек
a) Природне карактеристике
 Јужно од Балатона се простире брдовито подручје
изграђено од седиментних стена. Мечек је најважнији масив и заједно са Вилањским планинама спада у громадне планине сачињене од кречњака.
 Овде се налази нетакнута природа са много шума
(Залска брда) и ретко насељени предели (поједини
делови Шомођских брда).
 Подручје припада сливу Драве, Капоша и Балатона.
б) Привредни живот
 Главна пољопривредна грана у Шомођу је производња воћа, а у Вилању и Сексарду производња
вина.
 Најважније минерално благо је нафта (у Зали), док
су у Мечеку рудници угља затворени.
 Важни центри регије су Велика Канижа и главни
градови жупанија, а посебно се истиче културни,
индустријски и универзитетски град Печуј.

� Будимпешта са гравитационим прстеном
 У нашој држави све гравитира ка главном граду.
То се осећа, било позитивно или негативно, у свакодневном животу сваке територије.
 Она је финансијски, индустријски и политички
центар.
 Културни, научни, односно образовни центар.
 Заједно са околином, остварује велике приходе од
туризма.
 Најважнији фактори за развој индустрије су радна
снага, географски положај и потрошачко тржиште.
Због тога се у овој регији развила разноврсна индустрија (нпр. фармацеутска, прехрамбена итд).
 Просторна структура Будимпеште осликава њен
историјски развој. Концентрични појасеви располажу различитим функцијама (стамбеним, односно
појасевима радних места).
 Агломерација Будимпеште се састоји од градова
спаваоница (места за становање) и сателитских
градова (становање и радна места).
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Понављање – Предели Мађарске
1.

Повежи пределе са фотографијом
природног ресурса који је
карактеристичан за њега.
Нађкуншаг
Кишкуншаг
Залска брда
Њиршег
Басен Таполца
Шомођска брда

2.

Ко је уљез и зашто? Подвуци.

Комло, Казинцбарцика, Ходмезевашархељ, Тисаујварош, Дунаујварош

3.

Кроз које пределе ћеш проћи ако путујеш аутом од Хеђешхалома до Захоња? Користи атлас. Понови, шта
си учио о градовима кроз које пролазиш.

4.

Који градови се овако спомињу? На основу чега су добили имена?

„лојалан град“ –
„град вода“ –
„ветровит град“ –

5.

Којој фотографији припада понуђена изјава?

За које градове су карактеристичне приказане
фотографије?
Напиши испод слика њихово име.
1. Део светске баштин под заштитом UNESCO.
2. Зачинска паприка хунгарикум.
3. Центар производње лука.
4. Истиче се по гајењу живине.
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IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ
6.

Повежи жупаније са њиховим главним градовима и њиховим карактеристичним индустријским гранама и
производима.
Стони Београд
Ђер
Чонград
конзервa
Сегедин
Фејер
месо
Јегра
Ђер-Мошон-Шопрон
ауто
Кечкемет
Бач-Кишкун
телевизор

7.

Како утиче близина Аустрије на развој западне Мађарске? Сети се неких примера:

8.

Које су добре и a које лоше
стране централне улоге Будимеште у односу на остатак
Мађарске? Образложи одговоре
писмено, посматрај проблеме из
угла села и из угла главног града.
Ради у свесци.

9.

Број становника Мађарске
је 10 009 000
јануар. 2010. (KSH)
Живи у
Будимпешти
17,1%

У осталим областима
Мађарске
82,9%

GDP Мађарске износи
25 408 080 милиона фт
у 2007. години (KSH)
Будимпешта
36,7%

У осталим областима
Мађарске
63,3%

Број незапослених у Мађарској
у IV кварталу 2009. износио
је 442 100 особа (KSH)
Од тога у
Будимпешти
живи
13,1%

Од тога у осталим
областима Мађарске
86,9%

У нему карту Мађарске унеси имена великих природно-географских целина и њихових мањих регија. Нпр.
Подалпско горје, Шопронске планине, Кесешке планине итд.

10.

Ако би желео да прикажеш некоме твоје место становања, којим природним, привредним и друштвеним
карактеристикама би истакао његову вредност? Припреми пано на ту тему.
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Регистар појмова
У загради приказани бројеви означавају странице на
којима се тражени појам појављује.

� Плавно подручје

Налази се са обе стране речног корита, током већег дела године је
сува територија.

� Водоплавне равнице

Су настале акумулацијом наносног материјала у близини речног
корита, то су територије са благо заталасаном површином.

� Мрки и камени угаљ (56)

Седиментна стена која садржи различит проценат угља, настала
од делова изумрлих биљака. Обе врсте су црне боје, само је огреб
мрког угља браон боје.

� Унутрашња (подземна) вода

Подземна вода која доспева на површину земље приликом отапања снега или после кише.

Организација Уједињених Нација (енглески скраћено UN) је међународна организација која делује на пољу међународног права, глобалне безбедности, економског развоја и социјалне једнакости. Седиште му је у Њујорку.

� Етничка група

Је група људи у некој држави која нема суверенитет.

� Годишње колебање температуре, амплитуда

Разлика између најниже и највише просечне месечне температуре
у току године.

Стока је током зиме у шталама, а лети на планинским пашњацима.

� Плавине (134)

Планинске реке у пределима благих нагиба врше акумулацију наносног материјала и граде лепезасте плавине. Тако настају карактеристични купасти наноси.

� Термоелектрана (13, 21, 31, 151, 152, 169, 170)

Електрична енергија се производи на бази фосилних горива (угаљ,
нафта, природан гас).

� Превој (10, 41, 42, 43, 61)

Пролаз са најнижом надморском висином у оквиру неке планине.

Тачка изнад одређене надморске висине (на Алпима 2800-3000 m)
на којој током зиме падне више снега него што се током лета отопи, лед и снег се нагомилавају из године у годину.

� Инфраструктура (102, 119, 120, 129, 133, 157, 165)

Подразумева све оне активности, средства и људе, који не учествују непосредно у стварању материјалних добара, али омогућују
кретање привредним и друштвеним процесима. Обухвата здравство, просвету, комуналне услуге, државну управу, финансијске услуге (транспорт, комуникације и трговина), односно све запослене
људе у овим делатностима.

Кретање људи унутар државе због одласка на радно место или
школовање. Може бити свакодневно или повремено. Карактеристично је за градове и њихове агломерације.

Седиментна стена

(56, 62, 63, 64, 71,86, 88, 129,

Географска ширина, дужина и надморска висина неког места.

� Фен (33, 34, 60)

� Екстензивно сточарство (36, 38, 111)

� Миграција (93, 94, 95, 128)

� Флиш (40, 41, 57)
� Географски положај

Повећавање просечне годишње температуре на Земљи и с тим у
вези пратеће климатске промене.

� Снежна граница (33, 34)

� ОУН, УН

173)

� Глобално загревање (35, 73)

Карактеристичан ветар јужних падина Алпа. Северне стране су
изложене узлазном кретању ваздушних маса због чега долази до
хлађења, кондензације и излучивања снега или кише. Ваздушне
масе које доспеју на другу страну планине се спуштају, загревају
и изазивају отапање снега. Због тога је фен узрок поплавама и лавинама.

� Калдера)

Урушавањем кратера или разарањем услед експлозије, удубљење
неодређеног облика.

� Старосно стабло (130)

Графички приказ полне и старосне структуре становништва.

� Заштита околине

Друштвена делатност чији је главни циљ спречавање и ублажавање нанете штете коју је направило друштво.
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РЕГИСТАР ПОЈМОВА
� Камена со (8, 17, 20, 25, 37, 41, 49)

� Телекомуникација (20, 37, 124)

� Тектонска плоча (32, 66)

� Стварни географски положај (62, 71)

Седиментна стена (NaCl) настала природним испаравањем површинских вода.

Чврст омотач Земље се састоји од неколико већих и више мањих
тектонских плоча које се споро крећу. Одмицањем две плоче настају централноокеански гребени, примицањем се стварају дубокоморски ровови, острвски лукови или веначне планине, а негде се
јавља и смицање.

� Лавина (33)

Лавина је нагло обрушавање великих снежних маса, настаје на
стрмим падинама услед наглог повећања температуре.

� Лан (25)

Род који се састоји од више врста биљака. Влакно дивљег лана су
користили још у праисторији за прављење врпце и упредање канапа. Важна сировина текстилне индустрије.

� Високе планине (8, 24, 33, 40, 49)

Планине чија просечна надморска висина прелази 1500 m (нпр.
Алпи)

Бави се преношењем порука на удаљена места без потребе да носилац информације мења своје место.

Представља положај дате географске целине у односу на глобалне или континенталне референтне тачке (екватор, надморска висина).

� Тераса (154)

Степенаста, равна површина која прати бочне стране речне долине настала вишеструком ерозијом реке преко исте територије.

� Заштита природе (82)

Подразумева друштвену делатност на очувању живих бића, животних станишта, природних и полуприродних подручја.

� Савршена низија (134, 143, 154)

На површини од 1 km² висинска разлика не прелази 20 метара.

� Лутајући камен (9)

Стена велике масе коју је лед транспортовао на већу удаљеност.

� Мртваја (74, 144)

Напуштен меандар некадашње реке.

� Национални парк (82, 114, 135, 139, 148, 168)

Територија која је заштићена од људске експлоатације у пољопривредне или индустријске сврхе и чува се за садашње и будуће
генерације. Могу се користити у научне, образовне и рекреативне
сврхе.

� Народност (13, 90)

Део припадника једне нације или народа који не живи у својој националној држави, већ у другој, заједно са другим нацијама.

� Артешка вода (75, 134, 144)

Подземна вода која се налази у вододржљивом слоју, између два
водонепропусна слоја земље.

� Громадна планина (8, 24, 28, 168)

Више пута издигнута набрана планина или планина вулканског порекла коју су спољашње силе снизиле.

� Регулациона пера (144)

Камена брана попречно постављена у кориту у односу на правац
тока. На тај начин водену масу са највећом енергијом усмерава ка
средини корита и тиме спречава ерозију обале.

� Услуге (или терцијарни сектор)
(29, 36, 102, 114, 157)

Привредни сектор чији производи нису опипљиви.

� Фреатска вода (74, 110, 135, 143)

Подземна вода која се налази изнад првог водонепропусног слоја
земље .

177
32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 177

2016. 03. 02. 20:29

носорожац

а
Раб

Ду
на
в

ОН

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ДУНАВ – ДРАВА

ва

Ши
о

Шио

Језеро Веленце

орао крсташ

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ДУНАВ-ИПOЉ

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
КИШКУНШАГ

велики стршљен

барска шљука

Језеро Тиса

алпска стрижибуба

саламандер
Ша
јо

ог
д

Ке
ре
ш

Шебеш Кереш

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
КЕРЕШ – МОРИШ

ћо
Бере

сива ветрушка

са

Дра

црна рода

Т
ЛА
БА

кашикар

Раба

Мали Балатон

Зала

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ВИСИЈЕ БАЛАТОНА

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
EРШЕГ

вивак

Нежидерско
језеро

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФЕРТE-ХАНШАГ

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
БИК
др
Бо

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
АГТЕЛЕК

на

Хе
р

32617 Földrajz 1–178 korr2CC.indd 178
Тиса

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ МАЂАРСКЕ

Ти

Дуна
в
Дун
ав

Му

ра

2016. 03. 02. 20:29

ш

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ХОРТОБАЂ

Са
мо

