A Kárpát-medence
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Helyünk a Kárpát-medencében
1. Keresd meg Európa domborzati térképén a Kárpátokat, az Alpokat és a Dinári-hegységet! Mutasd meg a
hegységek körülzárta területet!
2. Építsétek meg a hegységek által körülzárt Kárpátmedencét a homokasztalon!
3. Tûzzetek kis zászlókat a hegyláncok legmagasabb hegységeihez
és a medence legalacsonyabb pontjához! Használjatok atlaszt is!

A Kárpát-medence

A mi hazánk, Magyarország, Európa középsô részén, a Kárpát-medencében fekszik. A Kárpátok hegyláncai 1500 km-es ívben fogják körbe a
medencét. A Kárpát-medencét nyugatról az Alpok zárja le, délrôl pedig a
Dinári-hegység. Hazánk itt található a Kárpát-medence középsô részén,
annak is a legalacsonyabb területén.
Medencefekvésünk elônyökkel és hátrányokkal is jár. A magas hegyláncok megtörik a szelek erejét, megóvnak a hidegebb északi, északkeleti
légmozgásoktól. Mivel a szél ereje csökken, kevesebb szennyezô anyag,
ártalmas gáz és por érkezhet hazánkba. Ugyanakkor az általunk termelt
légszennyezô anyagok hosszabb ideig megrekednek hazánk fölött.
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1. Vizsgálódj a térképvázlat segítségével! Állapítsd meg, milyen
irányból érkeznek a szelek Magyarország területére!
2. Melyik tájunk fölé érkezik nagyobb felhôtömeg? Keresd az összefüggéseket az Atlanti-óceántól való távolság és a csapadékeloszlás között!

A magas hegyláncok miatt kevesebb felhô jut hazánk területe fölé, így a
napsütéses órák száma több, mint a környezô tájakon. Ennek köszönhetôen terem nálunk zamatos, édes szôlô, alma, ôszibarack és még számos
gyümölcs. A gabonafélék is jó minôségû termést érlelnek a sok napsütés
és magas hômérséklet hatására.

Csapadékeloszlás és jellemzô szélirányok a Kárpát-medencében

A környezô hegyekbôl érkezô kisebb-nagyobb folyóvizeket a Duna, a Tisza gyûjti össze. Ezek a folyók adják vízkészletünk 90 százalékát. A számtalan elôny mellett a medencefekvésnek hátrányai is vannak. Nem jó a fekvésünk a folyóvizek szempontjából. A szomszédos országok felôl érkezô
folyóvizek nagy mennyiségû szennyezô anyagot is hoznak.
A szennyezett vizek gyakran a talajba is bejutnak, így veszélyeztetik a természetes élôlényeket.
Tavasszal a hegyekben olvadó hóból egyszerre nagy mennyiségû víz érkezik.
Az alacsony felszín miatt a folyók lelassulnak, feltöltôdnek, és kilépnek a
mederbôl. Az Alföldre érkezô folyók esése csökken, s emiatt a hordalékukat
lerakják, majd hóolvadáskor és kora nyáron gyakran kilépnek a medrükbôl.
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A Duna kilépett medrébôl

Az árvizek gyakran óriási pusztítást végeznek (például 1879-ben Szegeden, 2002-ben a Felsô-Tisza vidékén). A feltöltôdés a hajózást is gátolja.
Keressetek tájékoztató adatokat, képeket, ismertetôket a hazai árvizekrôl, a folyószennyezôdésrôl, a halpusztulásról!

A Kárpát-medence természetföldrajzi szempontból egységes táj. A tájegységek az országhatárokon túl is folytatódnak. Példa erre az Alföld, de a hegyek, a dombok is átnyúlnak a szomszédos országok területére. A természet
nem ismer határokat. Az ország mesterséges határait mi, emberek hoztuk
létre. Ezek is megszûnnek lassan, mivel hazánk és a környezô országok fele is az Európai Unióhoz tartozik, így a határok egy része átjárható lett.

Az Alpok
1. Elevenítsd föl a hatodik osztályban tanultakat!
Mi formálja a Föld felszínét? Mi a fiatal lánchegység? Hol alakultak
ki a gleccserek?
2. Formáljatok magashegységet a homokasztalon! Alakítsatok ki magas csúcsokat, meredek hegyoldalt, szûk völgyet, völgyhidat, kanyargós utat! Jelezzétek a településeket is!

A Kárpát-medence Közép-Európához tartozik. Az itteni hegyek, alföldek, medencék – néhány idôsebb képzôdmény kivételével – kortörténeti
értelemben fiatalnak számítanak.
A fiatal európai lánchegységek legjellegzetesebb képviselôje az Alpok.
Az Alpok nyugat és délnyugat felôl zárja le a Kárpát-medencét. Területe
közel 200 ezer km2, ahol több európai ország is fekszik.
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Az Alpok növénytakarójának változása

Az Alpok két fô része: Nyugati- és Keleti-Alpok.
A Nyugati-Alpokban, a francia–olasz határon található Európa legmagasabb hegycsúcsa: a Mont Blanc (4807 m).
A Keleti-Alpokban nagy területeket borít a mészkô. Itt különösen híresek
a barlangok, a tiszta vizû források, a patakok, a zuhatagok. Hazánk nyugati tájegysége, az Alpokalja is a Keleti-Alpok nyúlványa.
1. Vizsgálódjatok Európa térképén, hasznosítsátok a hetedik osztályban tanultakat! Milyen éghajlati hatások érhetik az Alpokat nyugati, déli és keleti irányból?
2. A tanultak alapján csoportmunkában ábrázoljátok az Alpok növényzetét! Készítsetek rajzot, makettet, vagy munkálkodhattok homokasztalon is.
3. Keressetek összefüggést a magasság és a növénytakaró változása
között! Használjátok a tankönyvi ábrát is!

Az Alpok éghajlatválasztó hegység.
Óceáni hatás érvényesül a hegység
ÉNY-i oldalán, DNY-i része pedig a
mediterrán éghajlati területtel érintkezik. Kontinentális hatás van a K-i
és a DK-i oldalon. A hosszan elnyúló
hegyláncokon, a hegyek között hegyvidéki éghajlat alakult ki. Hazánk területén ez a sokféle éghajlati hatás is
megfigyelhetô, vagyis az Alpok éghajlat-módosító hatása érvényesül.

Az Alpok hegyláncai
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A Kárpátok
1. Elevenítsd fel a honfoglalásról tanultakat! Mirôl nevezetes a Vereckei-hágó? Keresd meg a domborzati térképen is!
2. Készítsetek kiscsoportban térképvázlatot a Kárpát-medencérôl!
Jelöljétek be a Tisza forrását, folyásirányát!
3. Olvassátok le a térképrôl, milyen folyókból táplálkozik a Bodrog!
Honnan erednek ezek a folyók?

A Magas-Tátra fôgerince (Poprádnál)

Vulkanikus hegység (Kárpátok, Kárpátalja)

A Kárpátokat négy részre osztjuk: Északnyugati-, Északkeleti-, Keleti- és
Déli-Kárpátok. Az Északnyugati-Kárpátokban van a fiatal hegylánc legmagasabb hegysége, a Magas-Tátra legmagasabb része (2655 m). A hegyek között tavak, folyóvölgyek húzódnak.
Az Északnyugati-Kárpátok vulkáni vonulatai Szlovákiában és Magyarország területén is folytatódnak.
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1. Tanulmányozd az alábbi rajzot! Milyen felszíni formákat tudsz leolvasni a Kárpátok térségérôl?
2. Milyen összefüggést látsz az Északi-középhegység és a Kárpátok
között? Segít a térképvázlat.
3. Használd az atlaszt is! Állapítsd meg, hogy az Alföld a magyar határon túl mely szomszédos országokban folytatódik!

A Kárpát-medence felszínének változása

A Kárpátok fiatal hegységrendszer. Magassága nem éri el az Alpokét, de
rendkívül változatos. Jellegzetes kôzete a gránit, a kristályos pala. Gránitból épül fel a Kárpátok legmagasabb része, a Magas-Tátra.
A mészkôhegységek fôleg a Kárpátok északi részén alakultak ki.
A vulkáni mûködéssel létrejött hegycsoport hazánk területén is folytatódik
– ez az Északi-középhegység, az Északnyugati-Kárpátok belsô koszorúja.
Az Északkeleti-Kárpátok hegyei között az alacsonyabb területek, hágók
átjárókként szolgáltak a tájon élô vagy vándorló népek számára. Ilyen nevezetes átjáró a Vereckei-hágó is, amelyen ôseink átjöttek a Kárpát-medencébe. Ez a Kárpátok legcsapadékosabb része. A hegyek között fakad a
Tisza két forrása. Innen érkeznek azok a folyók is, amelyeknek egyesülésébôl született a Bodrog.
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A Keleti-Kárpátok hegyeit fôleg a vulkáni tevékenység hozta létre. Ennek
köszönhetô, hogy bôven van feltörô ásványvíz, amit borvíznek neveztek el.
A táj ritka természeti értékei közé tartozik a Gyilkos-tó (1352 m), a SzentAnna-tó (950 m). A környéken fürdôket, nevezetes idegenforgalmi településeket találunk (Tusnádfürdô stb.).

Fogarasi-havasok

Gyilkos-tó

A Déli-Kárpátokat összefüggô, magas hegyvonulat alkotja. Legmagasabb
hegysége a Fogarasi-havasok, ahol legmagasabb csúcsa (2543 m) található.
A zord hegyoldalak, a magas sziklacsúcsok vonzzák a bátor hegymászókat. Sajnos gyakoriak a tragikus végû próbálkozások, több magyar hegymászó is a magas hegyek között lelte halálát.
1. Gyûjts információt a magyar hegymászókról!
Tanárod segítségével az interneten olvass a legbátrabb magyar
sportolókról!
2. Keresd a könyvtárban az Erdélyi utakon címû könyvet! A gyönyörû
fotókból és a leírásokból hasznos ismeretekhez juthatsz!

Déli-Kárpátok
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