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Hogyan használjuk a tankönyvet?
Ez a könyv sokféle érdekes ismeretet tartalmaz a kon-

tinensek és az óceánok természetéről, a Föld különböző 
országairól és népeiről, a földrajzi burok fejlődésének tör-
vényszerűségeiről. Mi is e burokban élünk és kötelességünk 
vigyázni rá.

Hogy elsajátítsátok ezeket a minden ember számára 
nélkülözhetetlen ismereteket, meg kell tanulnotok a könyv 
használatát: a paragrafusok, a feladatok, az illusztrációk 
helyes feldolgozását. Tudnotok kell elemezni az olvasmány 
tartalmát, kiemelni a lényeget, összekapcsolni a tanultakat a 
térképekkel, a vázlattérképekkel, az ábrákkal. 

Az elsajátítandó új fogalmakat, kifejezéseket, földrajzi 
neveket külön betűtípussal emeltük ki a tankönyvben. Az „El-
lenőrizd magad!” című rész segítségével meggyőződhettek 
arról, hogy mennyire sajátítottátok el a fejezet vagy a téma 
anyagát. 

A tankönyvben található kérdések és feladatok segítsé-
getekre lesznek a tananyag jobb elsajátításában. 

A Föld természetében történő változásokról és a külön-
böző országok népeinek életében újabban zajló események-
ről úgy szerezhettek ismereteket, ha hallgatjátok a rádiót és 
nézitek a tévét, olvassátok a földrajzi tárgyú könyveket, a 
gyermekenciklopédiát, a folyóiratokat és az újságokat. 



BEVEZETÉS

1. §. Mit tanulmányoz a kontinensek és 
óceánok földrajza

A Föld természete a maga teljességében és változatos-
ságában először a világűrből tárulkozott fel az ember előtt. 
Innen meglátta az óceánok kéklő térségét, a hófödte hegy-
láncokat, a zöldellő erdőségeket, a sivatagok sárga foltjait, 
vagyis egész gyönyörű bolygónkat.

E tantárgy keretein belül tanulmányozni fogjátok boly-
gónk természetét egészében véve, kontinenseit és óceán-
jait, népeit és országait. Megtudjátok, hol húzódnak a leg-
nagyobb hegyrendszerek és tágas síkságok, hol és miért 
nedves vagy száraz az éghajlat, miért alakultak ki a világ 
kiterjedt sivatagjai és hatalmas erdőségei; mit nevezünk 
természeti komplexumoknak, melyek elhelyezkedésük tör-
vényszerűségei, hogyan hasznosítja gazdasági tevékenysé-
gében az ember a természeti kincseket.

 
1. ábra. Földünk a világűrből nézve



 
2. ábra. Az óceánok és kontinensek területe (millió km2)

Többet fogtok tudni a világóceánról, és megismerkedtek 
azzal a szereppel, amelyet a kontinensek természeti sajá-
tosságainak kialakításában meg a Föld lakosságának gaz-
dasági életében játszik.

Egy-egy kontinens és óceán tanulmányozásakor meg-
tudjátok, hogy ki és mikor fedezte fel, ki tanulmányozta, 
milyen természeti sajátosságokkal rendelkezik, és miért; 
milyen népek lakják mindegyik kontinenst, milyen államok 
találhatók rajta, miben különböznek társadalmi-politikai 
rendszerüket illetően.

Többet fogtok tudni a Föld burkairól. A tankönyvben szó 
lesz ezek közül a legbonyolultabbról, a földrajzi burokról, 
amelyben az emberiség él, e burok fejlődésének törvény-
szerűségeiről (t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k  nevezzük az 
egész földfelszínen állandóan érvényben lévő összefüggé-
seket).

Ezzel együtt megtanuljátok a különböző földrajzi térké-
pek, ábrák, táblázatok és más segédeszközök használatát.



 
                        Eurázsia 54                           Afrika 30,3 

 
                                                                                           Ausztrália, 
É-Amerika 24,2      D-Amerika 17,8      Antarktisz 14      Óceánia 9

3. ábra. A szárazföldek méretei a környező szigetekkel együtt 
(millió km2)

A természet és az emberek szoros kapcsolatban állnak 
egymással. A lakosság (nem mindig ésszerű) gazdasági te-
vékenységének hatására változások történnek a földgolyó 
legtávolabbi zugaiban is. E változások nemcsak a kontinen-
seken, hanem a tengereikben és az óceánokban is zajlanak. 
Gyakran károsan hatnak a természetre, pusztítják kincseit 
és, ebből fakadóan kedvezőtlen befolyást gyakorolnak az 
emberek életkörülményeire, egészségére és gazdasági 



tevékenységére. Ezért annyira fontos, hogy ismerjünk és 
megértsünk a Földön zajló minden folyamatot. Földrajzi is-
meretekre azért is szükség van, hogy előrelássuk, milyen 
következményekkel jár az ember beavatkozása a természet 
életébe. Emlékeznünk kell arra, hogy valamennyien felelő-
sek vagyunk lakóhelyünkért, a bolygónkért.

Szárazföldek (kontinensek) és szigetek. Az 
egész földgolyó felszínének területe 510 millió km2. E terü-
let szárazföldekre és óceánokra tagolódik. A földfelszín na-
gyobb részét elfoglaló óceánok összefüggő egészként a vi-
lágóceánt alkotják. A szárazulatok – kontinensek és szigetek 
– területe 149 millió km2, vagyis az egész földfelszín 29%-a.

A Földön összesen h a t  s z á r a z f ö l d  van. Ezeket a 
következő sorrendben fogjátok tanulmányozni: Afrika, Auszt-
rália, Antarktisz, Észak-Amerika, Dél-Amerika és Eurázsia. 
Területük nagysága a 3. ábrán van feltüntetve.

A szárazföldek közelében a kontinenspárkányokon vagy 
a kontinentális lejtőn k o n t i n e n t á l i s  s z i g e t e k  terül-
nek el. Az óceánokban sok v u l k á n i  e r e d e t ű  és k o -
r a l l s z i g e t  van.

Világrészek. A Földet nemcsak kontinensekre, hanem 
feltételesen világrészekre is szokás osztani.

Az ógörög földrajztudósok csak két világrészt különböz-
tettek meg: Európát és Ázsiát. Európához sorolták azokat az 
országokat, amelyek a görögök lakóhelyétől nyugatra (föní-
ciai ereb-napnyugta) és északra terültek el, Ázsiához pedig 
azokat, amelyek keletre (föníciai aszu-kelet) feküdtek.

Amióta a rómaiak kiterjesztették uralmukat a Földközi-
tenger déli partvidékére, azóta használjuk a harmadik világ-
rész, Afrika nevét. Európa, Ázsia és Afrika alkotja az Óvilá-
got. Amikor Kolumbusz a XV. sz. végén az Atlanti-óceánon 
túl új földeket fedezett fel, ezek az Amerika nevet kapták, 



noha Észak- és Dél- Amerika két különálló kontinens, és ter-
mészeti viszonyaik is nagyon eltérőek. Ez az úgynevezett 
Újvilág. Még később ismerték meg az európaiak Ausztráliát 
(XVII. sz.) és az Antarktiszt. Az utóbbit orosz hajósok fedez-
ték fel a XIX. sz. elején.

Tehát világrész szintén hat van. Az összefüggő Eurázsia 
kontinens két világrészre, Európáira és Ázsiára oszlik, Ame-
rika világrészhez pedig két kontinens, Észak- és Dél-Ameri-
ka tartozik.

A kontinenseken kívül a világrészekhez tartoznak a kör-
nyező szigetek is. 

A földrajzi kutatások módszerei. A földrajz a bonyo-
lult természeti és gazdasági objektumokat tanulmányozza. 
Kutatásukhoz a földrajztudósok ezért sokféle módszert (esz-
közt) alkalmaznak. Közöttük ott vannak az á l t a l á n o s 
tudományos módszerek és a földrajziak is.

A földrajztudomány fejlődésének elején a környezet 
közvetlen megfigyelése képezte a legfontosabb módszert, 
ami napjainkban sem veszített jelentőségéből.

A modern fizikai módszerek segítségével a földrajztudósok-
nak sikerült megismerni a földkéreg és a köpeny szerkeze-
tét. A vegyi módszerekkel nyomon követhetjük a kémiai 
elemek „vándorlását” a természeti komplexumokban, 
ezáltal mélyebben megismerhetjük a természet alkotó-
részeinek kölcsönhatását. A földrajzi kutatásoknak újabb lökést 
adott az ember kijutása a világűrbe. A Földnek az űresz-
közökkel való tanulmányozása – az űrföldrajz – lehetővé te-
szi, hogy (a világűrből) egyetlen pillantással átfogjuk az egész 
bolygót, hogy hatalmas területeken lássuk a földrajzi folyama-
tokat és jelenségeket.

A matematikai módszerek segítségével a földrajztu-
dósok óriási mennyiségű információt dolgoznak fel, a számí-



tógépek segítségével valós objektumokat, jelenségeket és 
folyamatokat modelleznek. Például segítségükkel model-
lezhetik a légköri viharokat, a földkéreg több évszázados 
mozgását, az áramlások viselkedését stb.

A földrajz elterjedten alkalmazza & történelmi módszert 
is, vagyis állandó fejlődésük folyamatában, a régmúlt időktől 
napjainkig vizsgálja az objektumokat. A Föld múltbeli fejlődé-
séről nagyon értékes adatokkal szolgálnak apaleogeográfiai 
(ősföldrajzi) módszerek. A növények, állatok ásatag marad-
ványai, valamint a talaj tanulmányozása alapján a tudósok 
szeme láttára kelnek életre a régmúlt korok.

A földrajzi kutatások általánosan elfogadott kartográfiai 
módszere segítségével számtalan természeti és társadalmi 
objektumot, valamint jelenséget bemutathatunk. Ezek sok-
féleségét egyezményes jelekkel ábrázoljuk, amelyek ösz-
szessége a térkép jelmagyarázata. A szakavatott, térképről 
olvasni tudó ember számára a térkép ugyanannyi információ-
val szolgál, mint a több tucatnyi könyvoldal.

	FELADATOK. 1. A 2. ábra segítségével hatá-
rozzátok meg a világóceán területét! Az egész 
földfelszínnek hányad részét alkotja? 2. Milyen 
kontinenseket és óceánokat szel át az egyenlítő, 
milyeneket a kezdő délkör, és milyeneket a ny. h. 
80. foka! Mutassátok meg a térképen, mely kon-
tinensek terülnek el kizárólag az északi, a déli, 
illetve mindkét félgömbön! 3. Fokhálózat segít-
ségével határozzátok meg kilométerekben: a) az 
Atlanti-óceán szélességét az egyenlítő mentén; 
b) az Afrika és Ausztrália között) távolságot a d. 
sz. 20. foka mentén (egy ívfok hossza az egyenlí-
tőn 111,3 km, a 20. fokon 104,6 km)! 4. A térképen 



állapítsátok meg, mely szigeten halad át az é. sz. 
8. foka és a k. h. 80. foka!

2. §. A szárazföldek és óceánok térképei

	1. Mit nevezünk földrajzi térképnek? Miben kü-
lönbözik a földrajzi térkép a helyszínrajztól? 2. 
Mit nevezünk méretaránynak? Milyen lesz az at-
lasz térképeinek méretaránya?

A térképek a földrajzi ismeretek legfontosabb forrása. Se-
gítségükkel megtalálhatjuk a földfelszínen a szárazföldeket, 
óceánokat, hegyeket, folyókat, államokat, megtudhatjuk, hol 
milyen népek laknak stb. A térképek alapján megtudhatjuk 
a legfontosabb dolgokat a természetről (domborzatról, ég-
hajlatról, folyókról, állat- is növényvilágról, természeti komp-
lexumokról stb.), a tanulmányozott terület népességéről és 
a népesség gazdasági tevékenységéről. Segítenek feltárni 
a földrajzi jelenségek helyének, a földfelszínen a különböző 
természeti komplexumok kialakulásának okait.

Az iskolában, majd később pedig az életben nagyon 
sokféle térképpel találkozhattok. A földrajzi információk leg-
fontosabb forrásaként való helyes használatuk érdekében 
ismernetek kell rendeltetésüket és legfőbb sajátosságaikat. 
A térképeket különböző szempontok alapján csoportosítjuk. 
Nektek ezek közül hármat kell ismernetek: az ábrázolt te-
rület, a méretarány és a témakör, vagyis a tartalom szerinti 
csoportosítást. (Lásd a 4. ábrát!)

A térképek eltérése egymástól az ábrázolt terület és 
a méretarány szerint. Az ábrázolt terület szerint a tér-ké-
pek három csoportját különböztetjük meg: 1) világtérképek 
és féltekék térképe; 2) kontinensek és óceánok, valamint 



nagy részeik térképe; 3) államok és részeik térképe. Az első’ 
csoporthoz tartoznak azok, amelyeken teljes egészében áb-
rázolják a földfelszínt (világtérkép vagy a nyugati és a keleti 
félteke térképe). A második csoportba soroljuk azokat a tér-
képeket, amelyek rendszerint a földfelszín nagyobb részeit 
ábrázolják (4. ábra). A harmadik csoportot pedig a kisebb 
felszíni egységeket bemutató térképek alkotják.

 
4. ábra. A térképek csoportosítása

A térkép méretaránya jelentős mértékben függ az áb-
rázolt terület nagyságától. A méretarány szerint a földrajzi 
térképeket kis méretarányúakra (a méretarány kisebb, mint 
1:1 000 000), közepes méretarányúakra (a méretarány 1:200 
000 és 1 000 000 között van) és nagy méretarányúakra (a 
méretarány 1:200 000 vagy ennél nagyobb) osztják. A VII. 
osztályos tankönyv és az atlasz minden térképe kis méret-
arányú.



Állapítsátok meg, a térképek mely csoportjánál 
(az ábrázolt terület szerint) kisebb a méretarány, 
melyiknél nagyobb, és miért!

Az elemzésekből látható: műnél nagyobb az ábrázolt 
terület, annál kisebb az ábrázolás méretaránya. A térkép 
méretarányával együtt csökken a földrajzi objektumok ábrá-
zolásának részletessége és a mérések pontossága a térké-
pen. Ez jellemző a falitérképekre is.

A világtérképeken és a féltekék térképén a földfelszínt 
általánosítva, a kontinensek, óceánok, szigetek és más föld-
rajzi objektumok körvonalainak és méreteinek lényeges el-
torzításával ábrázolják. Ezért ezek a térképek pontos méré-
sekre alkalmatlanok. Előnyük az, hogy egy lapon ábrázolják 
az egész földfelszínt. Segítségükkel áttekinthetjük a konti-
nensek és óceánok, a legfontosabb földrajzi objektumok és 
jelenségek (nagy hegyrendszerek, földrengéses vidékek, a 
légköri csapadék, óceáni áramlások stb.) elhelyezkedését a 
földfelszínen.

A nagy területek természeti viszonyainak tüzetesebb 
tanulmá nyozásához a kontinensek és egyes részeik térképét 
használják. Ezek a világtérképeknél nagyobb méretarányú-
ak, bár maguk is a kis méretarányúakhoz tartoznak. Rajtuk 
az objektumokat részletesebben és pontosabban ábrázol-
ják. Segítségükkel tanulmányozhatjuk a felszín szerkezetét, 
meghatározhatjuk a különböző pontok földrajzi koordinátáit, 
e pontok távolságát egymástól, a földrajzi objektumok kör-
vonalait stb.

Részletesebben ábrázolják a terepet a közepes méret-
arányú térképeken.



A nagy méretarányú térképekhez tartoznak a helyszín-
rajzi térképek, amelyeken nagy részletességgel és pontos-
sággal ábrázolják a terepet.

A térképek eltérése egymástól tartalmuk szerint. 
Tartalmuktól függően a térképek általános földrajzi és tema-
tikus térképekre oszthatók (4. ábra).

Az általános földrajzi térképek körülbelül azonos részle-
tességgel ábrázolják a terep legfontosabb elemeit: a dom-
borzatot, az utakat, a folyókat, a tavakat, a növényzetet, a 
településeket, a határokat stb. Az általános földrajzi térké-
pekhez sorolják például a helyszínrajzi térképeket, amelye-
ken nagy részletességgel tüntetik fel a területeket.

Ugyanakkor a tematikus térképeken a természet, a gaz-
daság, a népesség egy vagy két összetevőjét ábrázolják, 
például a domborzatot és a vizeket, az éghajlatot, a talajo-
kat. Az általános földrajzi térképeken ezek az összetevők 
vagy hiányoznak, vagy hiányosan vannak feltüntetve. A te-
matikus térképek tartalmát rendeltetésük határozza meg. 
Például a talajtérképen a talajtípusok elhelyezkedését, az 
éghajlati térképen a hőmérséklet, a csapadék megoszlását, 
a szelek irányát tüntetik fel. Ezeknek a térképeknek a többi 
eleme (nagyvárosok, folyók stb.) csak háttérként szolgál, és 
a tájékozódást segíti. Néha a tematikus térképeken nem egy 
vagy két, hanem néhány különböző, de kölcsönö sen össze-
függő alkotórészt vagy jelenséget tüntetnek fel. Ezeket a tér-
képeket komplex térképeknek nevezzük. A kontinensek ilyen 
térképeit találjuk például a 7. osztályos atlaszban.

	FELADATOK. 1. Az ábrázolt terület szerint mi-
lyen csoportokra osztjuk a térképeket! 2. Mi 
jellemzi e csoportok mindegyikét! 3. Milyen is-
mertetőjegyek szerint csoportosítja még a tan-
könyv a térképeket! 4. A térképek mindegyik 



csoportjára (a nagy méretarányúak kivételével 
mondjatok két-két példát! 5. Milyen eltérések 
vannak a kis méretarányú térképek csoportjá-
nak méretarányában! Feleleteteket támasszá-
tok alá példákkal!



1. rész.  
A FÖLD TERMÉSZETÉNEK ALAPVETŐ 

SAJÁTOSSÁGAI
Bolygónk természete rendkívül változatos. Miben rejle-

nek e változatosság okai? Az I. rész tanulmányozása után 
megtudjátok a választ.

1. TÉMA.  
A LITOSZFÉRA ÉS A FÖLD DOMBORZATA

Most megismerkedtek a litoszféra szerkezetével, a fej-
lődéséről szóló tudományos feltevésekkel, a nagy hegyvo-
nulatok, a síkságok, a földrengéses övezetek fekvésének 
sajátosságaival; megtudjátok a Föld változatos domborza-
tának okait, megismerkedtek a földkéreg szerkezetének tér-
képével.

3. §. A kontinensek és az óceáni árkok 
eredete

	Emlékezzetek vissza, mit tanultatok a 6. osztá-
lyos földrajzórákon: 1. Milyen a Föld belső szer-
kezete? 2. Mit nevezünk litoszférának? Milyen 
részekből áll? 3. Milyen mozgások zajlanak a li-
toszférában? 4. Milyen csoportokra osztják a (kő-
zeteket eredetük szerint? Mondjatok példákat!

A szárazföldi és az óceáni földkéreg szerkezete. 
A litoszféra a földkéregből és a felső köpeny egy részéből 
áll. A földkéreg felszínén nagy egyenlőtlenségek vannak, 
amelyek közül a legfontosabbak a szárazulatok, és az azo-
kat elválasztó süllyedékek, az óriási óceáni árkok. A szá-



razföldek és az óceáni árkok megléte és váltakozása a föld-
kéreg szerkezetében tapasztalható eltérésekkel függ össze.

Határozzátok meg ezeket az eltéréseket az 5. 
ábra alapján: 1. Milyen három réteg alkotja a föld-
kérget? 2. Nevezzetek meg két ismertetőjegyet, 
amelyek megkülönböztetik a szárazföldi földkér-
get az óceánitól! Hol vékonyabb a földkéreg?

A szárazföldi földkéreg vastagsága eléri a 35–70 km-t, 
az óceáni pedig csupán 6–15 km-es.

Mivel magyarázhatóak a földkéreg szerkezetében ta-
pasztalható eltérések? Hogyan keletkeznek a szárazföldek 
és az óceáni árkok? A tudósok többsége úgy véli, hogy 
bolygónkon először az óceáni típusú földkéreg jelent meg. 
A Föld belsejében zajló folyamatok hatására a földkéreg-
ben gyűrődések, azaz hegyvidékek keletkeztek. A földkéreg 
vastagsága növekedett. Így keletkeztek a szárazföldek. A 
szárazföldek és az óceáni árkok további fejlődését illetően 
seregnyi hipotézis (tudományos feltevés) létezik. Az egyik 
szerint a Föld, miközben kihűl, összezsugorodik. Eközben 
hegyvonulatok keletkeznek oly módon, miként a sült alma 
héján a ráncok. Más hipotézisek szerint a szárazföldek azért 
növekszenek, mert az óceáni földkéreg átalakul szárazföl-
divé, vagy pedig nőnek az óceánok, a szárazföldek széle 
pedig a földköpenybe süllyed. Az utóbbi években a száraz-
földön és az óceán fenekén végzett földkéregkutatással kap-
csolatban megszületett a földkéreg szerkezetének elmélete, 
amely a litoszfératáblákról alkotott elképzeléseken alapszik. 
Ez az elmélet a szárazföldek vándorlásáról szóló hipotézis-
re támaszkodik, amelyet még a XX. sz. elején állított fel A. 
Wegener német tudós. Ám Wegener nem tudta megmagya-
rázni a szárazföldeket mozgató erő eredetét.



 
5. ábra. A földkéreg szerkezete a szárazföldeken és az 

óceánok alatt

 
6. ábra. A lifoszfératáblák



Litoszfératáblák. A litoszfératáblák elmélete szerint a 
Föld külső burka, azaz a földkéreg a felső köpeny egy ré-
szével együtt több, igen nagy tömbből (táblából) áll, ame-
lyek vastagsága 60–100 km. 13 fő tábláról szokás beszélni, 
amelyek között 7 igen nagy méretű. A táblák zöme magában 
foglalja mind a szárazföldi, mind az óceáni kérget.

Keressétek meg a térképen (6. ábra) a legna-
gyobb táblákat és mondjátok meg a nevüket! Ál-
lapítsátok meg, milyen szárazföldek és óceánok 
helyezkednek el mindegyik táblán!

A táblák viszonylag puha, plasztikus köpenyrétegen 
nyugszanak és ezen is mozognak. Azok az erők, amelyek a 
táblák mozgását kiváltják, a köpeny felső részében keletkez-
nek az anyag mozgása közben (7. ábra). Ennek az anyagnak 
a hatalmas, felfelé mozgó áramlatai szétszakítják a földkér-
get, mélységi töréseket képeznek benne. Törésövezetek 
vannak a szárazföldön is, de a legtöbb a Középső-óceáni-
hátságokon található belőlük, az óceán fenekén, ahol véko-
nyabb a földkéreg. Itt a megolvadt anyag felemelkedik a Föld 
belsejéből és szétfeszíti a táblákat, növeli a földkéreg vas-
tagságát, a törések peremét pedig eltávolítja egymástól. Ily 
módon a köpeny mint vékony papírlapot tartja a földkérget, 
helyenként átszakítja, helyenként pedig redősbe gyűri.

A táblák egymáshoz képest rendszerint évi 1–6 cm-es 
sebességgel mozdulnak el. Ezt úgy állapították meg, hogy 
összehasonlították a mesterséges holdakról készített felvé-
teleket. A szomszédos táblák közelednek, távolodnak vagy 
egymáshoz viszonyítva elcsúsznak. Ha két tábla, amelyek 
közül az egyiknek óceáni, a másiknak pedig szárazföldi 
kérge van, közeledik egymáshoz, akkor a tengerrel borított 
tábla lehajlik, úgymond a szárazföld alá „merül” (7. ábra). 



Eközben mélytengeri árkok, szigetek, hegyvonulatok kelet-
keznek. Példa erre a Kuril-árok, a Japán-szigetek, az Andok. 
Amikor két, szárazföldi kéreggel bíró tábla közeledik egy-
máshoz, akkor széleik a rajtuk felhalmozódott üledékes kő-
zetekkel együtt redőkbe gyűrődnek. Így keletkezett például 
az Eurázsiái- és Indoausztráliai-tábla hatására a Himalája.

 
7. ábra. A lifoszfératáblák feltéielezett mozgása: 

Atlanti-óceán; 2) Középső-óceáni-hátság; 3) a földköpenybe 
süllyedt táblák; 4) óceáni árok; 5) Andok; 6) a földköpenyből 

felemelkedő anyag
A litoszfératáblák elmélete szerint a Földön egykor 

egyetlen, óceánnal körülvett szárazföld volt. Idővel mély tö-
rések képződtek rajta és kontinens keletkezett: a Déli félte-
kén a Gondwana, az északin Eurázsia. Ezeket az újonnan 
keletkezett óceán választotta el egymástól (Lásd a 8. ábrát!) 
Később az újabb törések ezeket a kontinenseiket is részekre 
osztották. Kialakultak a jelenlegi kontinensek és új óceánok 
jöttek létre: az Atlanti- és a Csendes-óceán.



 
8. ábra. Az őskontinensek körvonalai

A mai kontinensek alapját a földkéreg igen ősi, viszony-
lag stabil és egyenletes részei, az ősföldek képezik, azaz 
olyan táblák, amelyek a Föld távoli geológiai múltjában ke-
letkeztek. A táblák ütközése nyomán hegységek jöttek létre. 
Egyes kontinensek több tábla ütközésének nyomait őrzik. A 
táblák területe fokozatosan növekedett. Így jött létre például 
Eurázsia.

A litoszfératáblákról szóló tan révén bepillanthatunk a 
Föld jövőjébe is. Ügy vélik, hogy évmilliók múltán Ausztrália 
„elúszik” északra, az Atlanti- és az Indiai-óceán kiszélese-
dik, a Csendes-óceán méretei pedig csökkennek.

Ily módon az óceánok alatt a földkéreg szüntelenül meg-
újul, új területei alakulnak ki a Középső-óceáni-hátságokon 
a repedések és tágulások övezeteiben. A földköpenyen 
mozgó litoszfératáblák az óceánok szélére sodorják a ré-
gebbi földkérget, ahol annak egy része szárazföldi kéreggé 
változik, egy részét pedig elnyeli a földköpeny.



A földkéreg szerkezetének térképe. A kontinensek 
és az óceánok földkérgének arányát, a Középső-óceáni-
hátságokon, a szárazföldi és az óceánfenéki törésöveze-
teket, a kontinensek kristályos kőzeteinek látható részeit A 
földkéreg szerkezete című tematikustérképen tüntettük fel.

Jellemezzétek e térképet a következő vázlat sze-
rint: milyen a térkép az ábrázolt terület, a méret-
arány, a tartalom szerint, mit ábrázol és hogyan! 
Milyen ismereteket szerezhetünk e térkép hasz-
nálata révén? Állapítsátok meg, hol húzódnak a 
leghosszabb hátságok az óceán fenekén, a szi-
getívek legnagyobb övei, a leghatalmasabb ős-
földek és mélytengeri árkok!

A Föld szeizmikus övei. A litoszfératáblák határai 
olyan mozgékony területek, ahol a működő vulkánok java 
része összpontosul és gyakoriak a földrengések. Ezeket a 
területeket szeizmikus öveknek nevezzük. Hosszúságuk 
több ezer kilométer, fekvésük pedig megegyezik a szárazföl-
dek, a Középső-óceáni-hátságok mélységi töréseinek öve-
zeteiével és a mélytengeri árkokéval. Földünkön több mint 
800 működő vulkán található, amelyekből nagy mennyiségű 
láva, hamu, gáz és vízgőz kerül a földfelszínre, az óceánok 
fenekére és a levegőbe.

A földkéreg szerkezete című térképen keressetek 
meg a Föld szeizmikus öveit! Fekvésüket hason-
lítsátok össze a táblák határaival (6. ábra)! Von-
játok le a következtetéseket! Beszéljetek olyan 
földrengésekről és vulkánkitörésekről, amelyek-
ről a rádióból, televízióból, újságokból szerezte-
tek tudomást!



A litoszféra szerkezetéről és fejlődéstörténetéről szerzett 
ismeretekre igen nagy szükség van az ásványi kincsek le-
lőhelyeinek feltárásában. Például úgy vélik, hogy éppen a 
táblák határain képződnek az érces ásványok, amelyeknek 
az eredete összefüggésben van a magmás kőzeteknek a 
földkéregbe való behatolásával.

	FELADATOK. 1. Milyen a litoszféra felépítése! Mi-
lyen jelenségek zajlanak a litoszfératáblák hatá-
rain! 2. Mi jellemzi a szeizmikus övek elhelyezke-
dését a Földön! 3. Hogyan használjuk a földkéreg 
szerkezetének térképét! 4. Helytálló-e az állítás, 
miszerint a földkéreg ki-terjedése megegyezik a 
szárazföld területével! 5. Véleményetek szerint a 
távoli jövőben hol képződhetnek a Földön új óce-
ánok, illetve új szárazföldek!

4. §. A Föld domborzata

	1. Nevezzétek meg a szárazföld és az óceán-
fenék fő felszínformáit! Hogyan különböznek 
magasságuk szerint és miként ábrázoljuk őket 
a térképen? 2. Hogyan változnak a hegyek és a 
síkságok az időben?

A szárazföld és az óceáni árkok hatalmas térségei, a 
mérhetetlen síkságok és hátságok, a fenséges vulkáni kú-
pok, a mély szakadékok, a dombok, a vízmosások rendkívül 
változatos felszínt alkotnak a Földön. A földfelszínnek mére-
tekben, eredetben és korban eltérő egyenetlenségeit dom-
borzatnak nevezzük.

A domborzat lényegesen befolyásolja a természet vala-
mennyi alkotórészének kialakulását, fejlődését és elhelyez-
kedését. A domborzatról szerzett ismeretek segítségével 



jobban megérthetitek a kontinensek és óceánok természe-
tének sajátosságait.

A belső és a külső erők kölcsönhatása a dom-
borzat változatosságának fő oka. A belső és a külső 
erők egyidejű ráhatása következtében a Föld domborzata 
állandóan változik. A belső erők hatását a földköpenyben 
mozgó anyagok váltják ki. Ezek az erők a litoszféra moz-
gása, a földköpeny anyagának a földkéregbe való merülé-
se, illetve a felszínre való kiömlése folyamán nyilvánulnak 
meg. A litoszféra mozgása következtében átrendeződnek a 
kőzetrétegeik, megváltozik a földkéreg szerkezete, tehát át-
alakul a domborzat is. Megkülönböztetnek lassú függőleges 
átrendeződéseket, amelyekkel mindenütt találkozhatunk, és 
vízszintes mozgásokat, amelyek közül a legjelentősebb a 
litoszfératáblák mozgása. A táblák mozgása következtében 
alakulnak ki a Föld nagy domborzatformái, a gyűrthegysé-
gek és az óceáni árkok. Ezeket nagy domborzatformáknak 
nevezik. A nagy síkságokat, a hegyláncokat a szárazföldön 
és az óceánfenéken a kis domborzatformákhoz sorolják.

A külső erők a Föld felszínén hatnak. Megnyilvánulásuk 
kapcsolatban van a napenergiával, a nehézségi erő hatásá-
val és a szervezetek élettevékenységével. A külső erők el-
mállasztják a kő zeteket, és a málladékot a földfelszín maga-
sabban fekvő helyeiről máshova hordják. A mállási termék 
itt lerakódik és felgyülemlik. A mállás nagy szerepet játszik 
a szárazföld domborzatának kopásában és kiegyenlítődésé-
ben.

Mondjatok példákat hogyan hat a domborzatra 
a mállás, a folyóvizek, a szél, a föld alatti vizek, 
a gleccserek, a tengeri hullámverés munkája, az 
ember tevékenysége!



 
9., 10. ábra. A szárazföld fő domborzatformái

A hegyek és a síkságok felszíne a külső és a belső erők 
hatása következtében bonyolult domborzatú, és még kisebb 
formákból áll. Az utóbbiakat mélyedések, kisebb hátságok, 
dombok, folyóvölgyek, vízmosások, szokatlan formájú szik-
lák stb. alkotják. Ezek a földkéreg mozgása következtében 
és a külső erők egyidejű befolyása mellett jöttek létre. A kül-
ső erők jobban hatnak, ha egyszerre érvényesülnek a belső 
erőkkel. Például a folyók munkája nagyobb mértékben érvé-
nyesül, ha folyásvidékük a belső erők hatására lassan emel-
kedni kezd. Így keletkeznek a mély szurdokok.

Tehát a belső erők főleg létrehozzák, a külsők pedig ja-
varészben lerombolják a nagy domborzatformákat, és újab-
bakat, kisebbeket alakítanak ki helyettük. A belső és a külső 
erők egyidejűleg hatnak, ezért is változik szüntelenül a dom-
borzat.

A kontinensek és az őket elválasztó óceáni árkok között 
átmeneti területek találhatók. Ide soroljuk a kontinentális 



párkányt, talapzatot (self) a viszonylag sima domborzattal 
és a szakadékokkal tagolt kontinentális lejtőt.

Az óceánfenék domborzata változatosság tekintetében 
semmiben sem marad el a szárazfölditől. A fenékdomborzat 
jellemző sajátossága a Középső-óceáni-hátságok egysé-
ges, több mint 60 ezer km összhosszúságú rendszere. Az 
óceánok partközeli részén találhatjuk a mélytengeri árkokat. 
Ilyen méretű árkok a szárazföldön nincsenek. A kontinentális 
talapzat és a Középső-óceáni-hátságok közötti óceánfenék 
részei egyenletesek, dombjai enyhe lejtésűek. Az ilyen ré-
szeket óceáni síkságoknak nevezzük.

A térkép alapján mondjatok példákat a szárazföl-
di és az óceánfenéki domborzatformákra! Nevez-
zétek meg vidéketek kis domborzatformáit!

A nagy domborzatformák elhelyezkedése a Föld 
felszínén. A nagy domborzatformák elhelyezkedésében 
bizonyos törvényszerűségek tapasztalhatók. A szárazula-
tok azonosak a szárazföldi földkéreggel, az óceáni földké-
reg elterjedtségi területein pedig az óceánok vizével meg-
töltött medencék fekszenek. A nagy síkságok azonosak a 
litoszfératáblák ősi részeivel, az ősföldekkel. A gyűrthegysé-
gek vidékei, a mélytengeri árkok a litoszfératáblák határán 
húzódnak. (Mondjatok olyan példákat, amelyek alátámaszt-
ják a fentebb leírt törvényszerűségeket!) A feladat elvégzé-
sekor hasonlítsátok össze a domborzati térképet a földkéreg 
szerkezetének térképével!

	FELADATOK. 1. Mit nevezünk domborzatnak! Mi 
okozza a domborzatváltozatosságát! 2. Jelöljé-
tek ki a szövegből a legfontosabb részt! 3. Állít-
hatjuk-e, hogy a külső és a belső erők egyformán 



hatnak mind a szárazföldön, mind pedig az óce-
ánfenéken!

2. TÉMA.  
A FÖLD LÉGKÖRE ÉS ÉGHAJLATA

  Melyek az éghajlat kialakulásának okai? Mi-
lyen éghajlati övek találhatók a Föld felszí-
nén? E kérdésekre az adott téma anyagának 
elsajátítása utón kaptok választ.

5. §. A légkör szerepe a Föld életében. 
A levegő hőmérsékletének és a légköri 

nyomásnak az eloszlása a Földön

 1. Mit nevezünk légkörnek? Milyen rétegekből áll 
a légkör? 2. Miért húzódnak a térítők az é. sz. és 
a d. sz. 23,5 fokán, a sarkkörök pedig az é. sz. és 
a d. sz. 66,5. fokán? 3. Milyen megvilágítási öve-
ket különböztetünk meg a földfelszínen és miben 
különböznek egymástól? 4. Mi a légnyomás?

A légkör szerepe a Föld életében. A természeti 
földrajz tananyagából már tudjátok, hogy a légkör bolygónk 
legfelső, legkönnyebb és legmozgékonyabb burka, amely 
állandó kölcsönhatásban van a Föld többi burkával. A lég-
kört képletesen a levegő óceánjának is nevezik, amelynek 
mi élünk a fenekén. A légkör igen nagy szerepet tölt be a 
Föld életében. Az élő szervezeteknek szükségük van rá a 
légzéshez, megvédi őket a pusztító kozmikus sugaraktól, a 
hulló meteoritoktól, nappal a Nap perzselő sugaraitól, éjjel 
pedig a kihűléstől. Légkör nélkül a Föld a Hold felszínéhez 
hasonló élettelen sivataggá változott volna.



Az élet, valamint a Földön zajló folyamatok szempontjá-
ból a legnagyobb jelentőségű a légkör alsó rétege, a tropo-
szféra, amely az egész légtömeg 4,5-ét magában foglalja. A 
troposzférában képződnek a felhők, az eső, a hó, a jégeső, 
a szél. Ezért nevezik a troposzférát „időjárásgyár”-nak. Az itt 
zajló folyamatok gyakran okoznak szörnyű természetű csa-
pásokat: aszályt, árvizet, hurrikánt stb., amelyek embereket, 
állatokat és növényeket pusztítanak el.

Az emberiségre vár az a feladat, hogy megtanulja irányí-
tani az időjárást. Kisebb méretekben ez már megvalósult. Az 
emberek például megtanulták, hogyan védjék meg a termést 
a pusztító jégesőtől, miként oszlassák el a felhőket a város-
ok vagy a repülőterek fölött. Már tudjátok, hogy valamely 
vidék jellegzetes, több éves időjárási rendszerét nevezzük 
az illető vidék éghajlatának. Az éghajlat a természet fontos 
alkotórésze. Gyakran meghatározza a szárazföldön és az 
óceánokban a nagy természeti komplexumok kialakulását 
és elhelyezkedését, az emberek létét és gazdasági tevé-
kenységét. Ezért nagyon fontos ismernünk egy bizonyos te-
rület éghajlatát és az éghajlatot kialakító okokat.

Éghajlati térképek. Az éghajlati térképek segítenek 
bennünket abban, hogy eligazodjunk a Föld éghajlatainak 
kialakulásával és elhelyezkedésével kapcsolatos bonyolult 
kérdésekben. E térképek segítségével tudomást szerezhet-
tek az éghajlat fő elemeiről: a hőmérsékletről, a csapadékról, 
a légnyomásról és a szelekről. Az éghajlat elemeinek száma 
nagy, ezért többféle éghajlati térkép használatos. A térké-
pen néha csak egy éghajlati elemet, például a hőmérsékleti 
megoszlást (lásd a 11. ábrát!), az évi csapadékmennyi-
séget (14. ábra), néha pedig többet is ábrázolnak.



 
14. ábra. A levegő évi középhőmérséklete a Földön

A földfelszín eltérő hőmérsékletének szemléltetésé-
re izotermákat használnak: a térképre írják a hőmér-
sékletet jelölő számokat, és az azonos hőmérsékletű 
pontokat folyamatos görbe vonallal, izotermákkal kötik 
össze (görög „izos” – egyenlő, „thermos” – meleg). 
Izotermák segítségével ábrázolják a térképen az évi 
középhőmérsékletet (11. ábra), valamint az év legme-
legebb és leghidegebb hónapjának, júliusnak és janu-
árnak a középhőmérsékletét is.

Az évi csapadékmennyiség megoszlását a Föld fel-
színén izovonalak, a szélirányt pedig nyilak mutatják. 
A jobb szemléletesség kedvéért az izovonalak közötti 
térséget kiszínezték.



1. Az éghajlati térképek (11., 14. ábra) segítségé-
vel állapítsátok meg: a) az évi középhőmérsékle-
tek mely izotermái metszik a délkört a k. h. 40. 
fokán; b) az évi középhőmérsékletet Afrika déli 
részén; c) az évi csapadékmennyiséget a Szaha-
rában, Moszkva környékén, az Amazonas folyó 
medencéjében! 2. Ausztrália éghajlati térképe 
(lásd az atlaszt!) segítségével állapítsátok meg: 
a januári és a júliusi középhőmérsékletet; az évi 
csapadékmennyiséget a kontinens nyugati és ke-
leti részén; az uralkodó szeleket!

A levegő hőmérsékletének megoszlása a Földön. 
Egy vidék éghajlata leginkább attól függ, hogy mennyi 
napmeleg éri a földfelszínt. Ezt a mennyiséget a Nap 
látóhatár fölötti magassága, azaz a földrajzi szélesség 
határozza meg. Minél közelebb vagyunk az egyen-
lítőhöz, annál nagyobb a napsugarak beesési szöge, 
tehát erősebben felmelegszik a földfelszín és maga-
sabb a légkör alsó részeinek a hőmérséklete is. Ezért 
az egyenlítő közelében +25 °C... +26 °C, Eurázsia és 
Észak-Amerika északi részében pedig –10 sőt helyen-
ként még alacsonyabb az évi középhőmérséklet. A leg-
alacsonyabb hőmérsékleteket a sarkokon mérik.

1. Milyen az évi középhőmérséklet vidéketeken? 
2. A térkép (11. ábra) adatai segítségével bizonyít-
sátok be, hogy a levegő hőmérséklete függ a föld-
rajzi szélességtől! Ennek érdekében az éghajlati 
térképen állapítsátok meg: a) milyen izotermák 
metszik a délkört a ny. h. 80. fokán; b) milyen az 
évi középhőmérséklet a forró, a mérsékelt és a 
hideg égövben!



A légköri nyomás öveinek megoszlása a Földön. 
Az egyes vidékek éghajlata nemcsak a hőmérséklet 
szempontjából különbözik egymástól, hanem a csa-
padék, a leginkább a légköri nyomás megoszlásától 
függő uralkodó szelek tekintetében is. A Földön három 
alacsony és négy magas nyomású öv van (12. ábra). 
Hogyan jönnek létre? A levegő nemcsak függőlegesen, 
hanem vízszintesen is mozog. Az egyenlítő közelében 
az erősen felmelegedett levegő kitágul, könnyűvé válik 
és ezért felemelkedik, (azaz felszálló légáramlás megy 
végbe. Emiatt az egyenlítő közelében a Föld felszínén 
alacsony légnyomás alakul ki.

 
12. ábra. A légköri nyomás öveinek és a fő légtömegtípusoknak 

a megoszlása
A sarkoknál a levegő az alacsony hőmérséklet ha-

tására lehűl, nehezebbé válik és alászáll, azaz leszálló 
légáramlás megy végbe (13. ábra). Ennek következté-
ben a sarkokon a Föld felszínén magas a légnyomás.

A troposzféra magasabb részeiben pont fordítva, az 
egyenlítői területek fölött, ahol a felszálló légáramlás 
az uralkodó, magas a légnyomás (bár alacsonyabb, mint 



a Föld felszínén), a sarkok fölött pedig alacsony. A levegő 
szüntelenül áramlik a magasabb nyomású térségekről az 
alacsonyabb nyomásúakra. Ennek következtében az egyen-
lítő fölé emelkedett levegő eloszlik a sarkok irányába. Azon-
ban a Föld tengelyforgása következtében az áramló levegő 
fokozatosan eltér kelet felé és nem éri el a sarkokat. Lehű-
lése után a levegő nehezebbé válik, és körülbelül az é. sz. 
és a d. sz. 30. fokánál leszáll. Eközben magas nyomású tér-
séget hoz létre mindkét féltekén. A harmincadik szélességi 
körök fölött, a sarkokhoz hasonlóan, a leszálló légáramlások 
uralkodnak.

 
13. ábra. A levegő mozgásának vázlata

Tehát a légnyomási övek azért alakulnak ki a Föld fel-
színén, mert a napmeleg egyenlőtlenül oszlik meg, és hat a 
bolygó tengelyforgása.

	FELADATOK. 1. Mi a földfelszín hőmérsékleti 
eltérésének a fő oka! 2. Mutassátok meg a föld-
gömbön az alacsony és a magas nyomású övek 
elhelyezkedéséi! Közülük melyekben uralkodnak 
a felszálló, és melyekben a leszálló légáramlá-



sok! 3. Milyen szerepet játszik a légkör a Föld éle-
tében!

6. §. A csapadék eloszlása a Földön. 
Légtömegek. Állandó szelek

 1. Milyen légköri nyomási övek vannak és hogyan 
oszlanak meg a földfelszínen? 2. A 6. osztályban 
szerzett földrajzi ismeretek alapján idézzétek fel, 
milyen feltételek szükségesek a csapadék kiala-
kulásához! Tartalmazhat-e a hideg levegő sok 
nedvességet? Milyen levegőt nevezünk vízpárá-
val telítettnek? 3. Mi a szél? Mi okozza a keletke-
zését? 4. Hogyan változik vidéketek időjárása a 
légköri nyomás növekedése, illetve csökkenése 
esetén?

A csapadék eloszlása a Földön.
A 14. ábra alapján állapítsátok meg, hol hull a 
Földön sok csapadék, és hol hull kevés!

Az éghajlati térkép elemzéséből ‘kitűnik, hogy a Föld fel-
színén igen egyenlőtlenül oszlik el a csapadék. Egyes terü-
letekre sok jut belőle, máshová viszont nagyon kevés. Kü-
lönösen kevés csapadék hull a Rák- és a Baktérítő mentén 
fekvő területeken, ahol magas a hőmérséklet és rendkívül 
nagy a csapadékigény.

A csapadék eloszlása megmutatkozik a talajok, a nö-
vényzet, a természeti komplexumok és az ember által foly-
tatott gazdasági tevékenység jellegén. Csapadékhiány miatt 
bolygónk óriási, sok meleget (kapó területeit nem hasznosít-
ják a mezőgazdaságban.



Mivel magyarázható a csapadék egyenlőtlen eloszlása a 
Föld felszínén? A legfőbb ok az alacsony és a magas légköri 
nyomású övek elhelyezkedése. Az egyenlítőnél az alacsony 
nyomás övében az állandóan meleg levegő sok nedvessé-
get tartalmaz; a felemelkedés után lehűl és telítődik. Ennek 
eredményeként az egyenlítő közelében sok felhő képződik 
és bőséges esők esnek. Sok csapadék hull a földfelszín más 
alacsony nyomású területein is.

 
14. ábra. A csapadék eloszlása a Földön

A magas nyomású övekben a felszálló légáramlatok 
uralkod nak. A lefelé áramló hideg levegő kevés nedvességet 



tartalmaz. Leszállás közben összehúzódik és felmelegszik, 
ennek következtében megszűnik a telítettsége, szárazabb 
lesz. A trópusokon és a sarkokon a magas nyomású térsé-
gekben emiatt kevés a csapadék.

A csapadék eloszlása függ a földrajzi szélességtől is. Mi-
nél kevesebb a napmeleg, annál kevesebb a csapadék (14. 
ábra).

Légtömegek. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy nyáron a 
meleg, verőfényes időjárást hirtelen hűvös, esős idő váltja 
fel, télen pedig az olvadást kemény fagyok követik. Mivel 
magyarázható a gyors időjárás-változás? A fő ok a légtö-
megek mozgása. Ha a levegő huzamos ideig megreked egy 
bizonyos térség fölött, akkor meghatározott tulajdonságok-
ra – hőmérséklet, nedvességtartalom, porral való szennye-
zettség – tesz szert. A troposzféra azonos tulajdonságokkal 
bíró, nagy térfogatú levegőjét légtömegnek nevezzük. A ki-
alakulás helyétől függően a légtömegek négy típusát külön-
böztetjük meg: egyenlítői (EL), trópusi (TL), mérsékelt (ML) 
és sarki (arktikus és antarktikus) (AL). E légtömegek tulaj-
donságai összefüggésben vannak azokkal a térségekkel, 
amelyek fölött kialakultak. (Lásd a 12. ábrát!)

A 13. ábra a légtömegek kialakulásának térségeit mu-
tatja be abban az időpontban, amikor a Nap az egyenlítőn a 
látóhatár fölött delel, azaz a napéjegyenlőség napjaiban. Jú-
nius 21-én a Nap a Baktérítő fölött delel és a legmagasabb 
hőmérsékleteket nem az egyenlítő fölött észleljük, hanem 
jóval északabbra. A Nap zenitpontjának az elmozdulása kö-
vetkeztében észak felé helyeződnek át a légtömegek és a 
légnyomási övek.

Hová helyeződnek át a légtömegek januártól jú-
niusig?



A légtömegek helyváltoztatás közben sokáig megőrzik 
tulajdonságaikat, és ezért meghatározzák azoknak a he-
lyeknek az időjárását, amelyek fölé kerülnek.

Állandó szelek. Az állandó szelek, azaz az állandóan 
egy irányból fújó szelek kialakulása a magas és az alacsony 
nyomású övektől függ. Mivel az egyenlítői övben túlsúlyban 
van az alacsony nyomás, az é. sz. és a d. sz. 30. foka köze-
lében pedig a magas, ezért a Föld felszínén a magas nyo-
mású övek felől az egyenlítő felé fújnak a szelek. Az ilyen 
szeleket passzátoknak nevezzük. A Föld tengelyforgásának 
a hatására a passzátok az északi félgömbön kitérnek jobbra, 
vagyis nyugatra, és északkeletről délnyugatra fújnak, a déli 
féltekén pedig balra térnek ki, és délkeletről északnyugat 
felé áramlanak (15. ábra).

 
15. ábra. Ha a Föld nem forogna és teljes egészében óceánok 

vagy szárazföld borítaná, akkor a légkör úgy áramlana, ahogy azt 
a bal oldali rajz mutatja. A Föld felszínén végbemenő áramlásokat 

a jobb oldali rajz ábrázolja
A mérsékelt övekben a nyugati szelek vannak túlsúlyban. 

Vizsgáljuk meg, hogyan képződnek. A magas nyomású tró-
pusi övek felől a szelek nem csak az egyenlítő felé, hanem 



a sarkok felé is fújnak, mivel az é. sz. és a d. sz. 65. fokánál 
többnyire alacsony a légnyomás. Azonban a Föld forgása 
következtében ezek a szelek fokozatosan kitérnek kelet felé 
(az északi féltekén jobbra, a délin pedig balra), és nyu-
gat-keleti irányú légáramlást idéznek elő. (Lásd a 15. 
ábrát!)

A magas légnyomású övek évszakonkénti észak-dé-
li áthelyeződése következtében megváltoznak az állan-
dó szelek térségei is.

Az állandóan mozgásban lévő légtömegek az egyik 
szélességi körről a másikra, az óceánok felől, a konti-
nensekre és a kontinensek felől az óceánok fölé viszik 
a meleget (hideget) és a nedvességet (szárazságot). A 
légtömegek mozgása révén a meleg és a nedvesség 
újra elosztódik a Föld felszínén. Légáramlatok nélkül 
az egyenlítőn a mostaninál nagyobb lenne a forróság, 
a sarkokon pedig a hideg. Tehát az éghajlat nemcsak 
attól függ, milyen magasan van a Nap a látóhatár fölött, 
hanem a légtömegek mozgásától, a légáramlatoktól is.

 FELADATOK. 1. Miért hull az egyenlítő közelé-
ben sok csapadék, a trópusi térségeken pedig 
kevés! Milyen összefüggés van a légköri nyo-
más övei és a csapadék mennyisége között!  
2. Nevezzétek meg a földfelszín uralkodó szele-
it, és magyarázzátok meg, hogyan alakulnak ki! 
3. Mi okozza vidéketek gyakori időjárás-válto-
zását! 4. Milyen hatást gyakorol a légtömegek 
mozgása a nedvesség eloszlására a Föld fesz-
ínén!



7. §. A Föld éghajlati övei

 1. Miért helyeződnek át a légtömegek egyszer 
észak, másszor dél felé? 2. Miben különbözik az 
éghajlat az időjárástól?

A napmelegnek és a csapadéknak a Föld felszínén 
való egyenlőtlen eloszlása következtében bolygónk ég-
hajlata igen változatos. B. P. Aliszov orosz tudós 13 
éghajlati övet különböztetett meg. Ezek a hőmérséklet 
és a légtömegek tekintetében térnek el egymástól.

Mutassátok meg a Föld éghajlati öveit! (Lásd 
az atlaszt!) Melyek ismétlődnek meg közülük az 
északi és a déli féltekén? Melyeknek nagyobb a 
területe?

Megkülönböztetünk fő és átmeneti éghajlati öveket.
A fő éghajlati övek megfelelnek a négy fő légtömeg-

típus elterjedésének. Az egyenlítő térségében húzódik 
az egyenlítői éghajlati öv. Ebben az övben egész éven 
át az egyenlítői légtömegek uralkodnak, a légnyomás 
pedig alacsony. A Nap magasan van a látóhatár fölött, 
és ezért egész évben magas a levegő hőmérséklete. 
Az egyenlítői övben sok a csapadék, mivel túlsúlyban 
vannak a felszálló légáramlatok és a passzátok nedves 
óceáni légtömegeket hoznak magukkal.

A trópusi övekben a trópusi légtömegek vannak túl-
súlyban, a légnyomás magas, a légáramlás lefelé irá-
nyul. A légtömegek hőmérséklete nyáron igen magas. 
Télen a levegő hűvösebb. (Miért?) A trópusi légtömegek 
rendszerint igen szárazak. Az egyenlítő felől a trópu-
sokra áramló levegő 10–12 km-es magasságban kevés 
nedvességet tartalmaz. (Miért?) Leszállás közben fel-



melegszik és még szárazabb lesz. Az eső ritka jelen-
ség nemcsak a szárazföld síkságain, hanem az óceán 
fölött is.

A mérsékelt övekben a mérsékelt légtömegek és a 
nyugati szelek uralkodnak. Itt jóval hűvösebb van, mint 
a trópusi övekben. Az évszakok pontosan elhatárolód-
nak. (Miért?) Az évi csapadékmennyiség jelentős, de 
egyenlőtlenül oszlik meg.

Az éghajlati térkép (14. ábra) segítségével állapít-
sátok meg, hol hull a mérsékelt övben sok, illetve 
kevés csapadék!

A térképen láthatjuk, hogy a kontinensek nyugati része-
iben sok a csapadék. Ez a tengeri légtömegekkel érkezik 
az óceán felől. A levegő észak felé haladva elveszíti ned-
vességtartalmát. Ezért a kontinensek belsejében kevés csa-
padék hull. A kontinensek keleti részén az óceánok hatása 
következtében növekszik a csapadék mennyisége.

Az ábrák és az éghajlati térképek segítségével ír-
játok le az arktikus és az antarktikus övet!

Az átmeneti éghajlati övek a fő övek között hú-
zódnak. (A térkép segítségével soroljátok fel őket!) Az át-
meneti övek neve szintén földrajzi helyzetüktől függ. A 
szubekvatoriális (a latin „sub” jelentése „alatti”) öv az egyen-
lítő alatt, a szubtrópusi a trópus alatt található. Az átmeneti 
övekben a légtömegek idényenként változnak és a szomszé-
dos övekből áramlanak át. Ennek következtében az északi 
félteke szubekvatoriális övének éghajlata nyáron hasonló az 
egyenlítői öv éghajlatához, télen pedig a trópusi éghajlathoz. 
A szubtrópusi öv éghajlata nyáron közel áll a trópusi éghaj-
lathoz, télen pedig a mérsékelt öv éghajlatához.



Ha megnézitek a térképet, láthatjátok, hogy az éghajlati 
övek határai nem szigorúan a szélességi körök mentén hú-
zódnak, hanem egyszer északra, másszor pedig délre haj-
lanak el. Mi ennek az oka? Az, hogy egy térség éghajlatára 
nagy befolyást gyakorol a felszín: a domborzat, az óceánok, 
a szárazföld, a tengeri áramlatok, a jégtakaró. Ezeket az 
okokat a kontinensek és az óceánok tanulmányozásakor 
fogjátok közelebbről megismerni.

 
16. ábra. Éghajlatalakító tényezők

Elmondhatjuk, hogy a Föld egy bizonyos térségének ég-
hajlatát éghajlatalakító tényezőknek nevezett három dolog 
befolyásolja. Nevezetesen: a földrajzi szélesség (ettől függ a 
napmeleg beáramlása), a légtömegek mozgása és a talajfel-
szín. (Lásd a 16. ábrát!)

 FELADATOK. 1. Mutassátok meg a térképen az 
átmeneti éghajlati öveket! Miben különböznek a 
fő övektől! 2. Milyen évszakban hull csapadék a 
szubekvatoriális övekben! Milyen időjárás ural-



kodik a trópusi övben! A térkép alapján állapít-
sátok meg, mely kontinensen van túlsúlyban a 
trópusi száraz éghajlat! 3. Milyen éghajlati övben 
éltek! Milyen légtömegek, szelek uralkodnak vi-
déketeken! 4. Adjatok teljes választ a téma ele-
jén feltett kérdésekre! 5. Milyen törvényszerűség 
szerint oszlik meg a hőmérséklet és a csapadék 
a Földön!

3. TÉMA.  
A VILÁGÓCEÁN A VÍZBUROK FŐ RÉSZE
Milyen szerepet játszik a világóceán a Föld életében? E 

kérdés megválaszolásához ismernünk kell az óceánok vizé-
nek, a víztömegeknek a tulajdonságait, az áramlatok szere-
pét, az élet eloszlását az óceánban, meg kell értenünk az 
óceán kölcsönhatását a légkörrel és a szárazfölddel. Mind-
ezzel a 3. téma tanulmányozása révén ismerkedtek meg.

8. §. A világóceán vizei

 1. Mit nevezünk világóceánnak? 2. Beszéljetek ta-
nulmányozásának módjairól! 3. Állítsátok össze 
az óceánok térképének jellemzését! (A vázlatot 
lásd a 3. §-ban!)

Az óceán szerepe a Föld életében. Bolygónk felszí-
nének csaknem 3/4-ét óceánok borítják. Ez az értékes folya-
dék bolygónk természetének ajándéka. A naprendszerben 
sehol sincs annyi víz, mint a Földön.



 
17. ábra. Az óceán végfelen térségei

Nehéz elképzelnünk, milyen nagy az óceán jelentősége 
bolygónk életében. A felhők az égbolton, az eső és a hó, a 
folyók és a tavak, a források mind az óceán részét képezik, 
csak ideiglenesen elszakadtak tőle.

Az óceán határozza meg a Föld természetének sok 
vonását: átadja a légkörnek a felhalmozott hőt, ellátja ned-
vességgel, amelynek egy része a szárazföldre kerül. Nagy-
mértékben befolyásolja a szárazföld éghajlatát, talaját, nö-
vényzetét és állatvilágát. Fontos szerepet játszik az ember 
gazdasági tevékenységében is. Gyógyszereket nyernek be-
lőle, partjain pedig milliók találnak felüdülést. Fontos élelmi-
szer- és energiaforrás, valamint sok ásványi kincs lelőhelye. 
Az óceán az időjárás „boszorkánykonyhája” és a kontinen-
seket összekötő legtágasabb vízi út. A baktériumok munkája 
révén az óceán bizonyos mértékig képes az öntisztulásra. A 
Földön keletkező bármilyen hulladék elbomlik benne.

Az emberiség története elválaszthatatlanul kapcsolódik 
az óceán tanulmányozásához és hasznosításához. Az óce-



ánt a távoli ókorban kezdték megismerni az első egyiptomi 
és föníciai hajósok. Különösen sok új ismeretet szereztek 
róla a legutóbbi évtizedekben a modern technika segítségé-
vel. A hajókon végzett tudományos kutatások, az önműkö-
dő oceanográfiai állomások, valamint a Föld műholdjai által 
összegyűjtött adatok segítettek a mélységbeli eltérések, az 
óceáni áramlások felfedezésében és annak bebizonyítá-
sában, hogy nagy mélységben is van élet. Az óceánfenék 
domborzati szerkezetének tanulmányozása alapján alkották 
meg a litoszfératáblák mozgásának elméletét.

A világóceán vizeinek eredete. A víz, ez a sajátos ásvány 
a legelterjedtebb anyag a Földön. Túlnyomó részét az óce-
án őrzi. Hogyan került bolygónkra a víz? A tudomány e kér-
désre még nem adott végleges választ. Feltételezik, hogy a 
Föld keletkezésekor a földkéreghez hasonlóan a földköpeny 
felső részéből vált ki, vagy fokozatosan gyülemlett fel. Víz 
napjainkban is választódik ki a magmából vulkánkitöréskor, 
valamint a litoszfératáblák törésének határán az óceáni föld-
kéreg keletkezése közben. Ez még több millió évig így fog 
folytatódni. A víz egy része a világűrből kerül a Földre.

Az óceánvíz legjellemzőbb tulajdonsága a sótartalom és 
a hőmérséklet.

A vizek sótartalma. Az óceán vize olyan oldat, amely-
ben szinte minden vegyi anyag fellelhető. Vannak benne 
oldott állapotban lévő sók, gázok, a szervezetek élettevé-
kenysége folytán keletkező szerves anyagok. Akadnak old-
hatatlan részecskék is. A földköpenyből kiválasztódó víz már 
tartalmaz bizonyos sókat. Más sók a kontinensekről lefolyó 
vizekkel kerülnek az óceánba.

Emlékezzetek vissza a 6. osztály tananyaga alap-
ján: milyen egységekben mérik a víz sótartalmát? 



Milyen a tengervíz átlagos sótartalma? Miért ke-
sernyés az íze?

Az óceán vizének sótartalma nem mindenütt egyforma. 
A legnagyobb eltérések a felszíni rétegben tapasztalhatók. 
Itt a sótartalom főleg a légköri csapadék és a párolgás ará-
nyától függ, ami a földrajzi szélesség arányában változik. 
Az egyenlítőnél a sótartalom 34°/oo, a trópusok közelében  
36°/oo, a mérsékelt és a sarki szélességi köröknél mintegy 
33°/oo. A sótartalom ott kisebb, ahol a csapadék mennyisé-
ge túlszárnyalja a párolgást, ahol sok a beömlő folyóvíz, ahol 
olvad a jég.

A felszíni vizek hőmérséklete. A hőmérséklet vál-
tozása a mélységgel. Az óceánok vizét a szárazföldhöz ha-
sonlóan a Nap hője melegíti fel. A nagyobb felszínnel bíró 
óceán a szárazföldnél több meleget kap. A felszíni vizek hő-
mérséklete eltérő és a földrajzi szélességtől függően oszlik 
meg. (Lásd a 18. ábrát!) Az óceán egyes térségein a meg-
oszlás törvényszerűségét megbontják az óceáni áramlások, 
az állandó szelek, a part menti részen pedig a kontinensek-
ről érkező melegebb vizek.

Az óceán vizének hőmérséklete a mélységgel együtt is 
változik. A hőmérséklet előbb eléggé hirtelen, majd később 
fokozatosan csökken. 3–4 ezer méteres mélységben rend-
szerint +2 °C és 0 °C között ingadozik.

Jég az óceánban. A sós óceáni víz fagypontja  
1–2 °C-kal alacsonyabb, mint az édesvízé. Lehűléskor a sós 
víz töménysége növekszik, a felső réteg nehezebbé válik és 
alámerül, a melegebb víz- réteg pedig az óceán felszínéi-
re emelkedik. Ez a keveredés meggátolja a jégképződést. 
Jég csak az arktikus és az antarktikus szélességi körökön 
(képződik, ahol a tél hosszú és nagyon hideg. Befagynak a 



mérsékelt övben fekvő sekély tengerek is. Jég borítja be az 
óceán felületének mintegy 15%-át.

 
18. ábra. A víz évi középhőmérséklete a világóceán felszínén

Megkülönböztetnek egyéves és több éves jeget. Az óce-
áni jég lehet mozdulatlan (stabil), ha össze van kötve a szá-
razfölddel, vagy úszó (sodródó). Az óceánban találhatunk a 
szárazföldi gleccserekről leszakadt és az óceánba csúszott 
jeget. A leghatalmasabb tömböket jéghegyeknek nevezzük. 
Grönland szigetéről magas jéghegyek szakadnak le az óce-
ánba, az Antarktisz talapzati gleccsereiről pedig lapos jég-
hegyek válnak le. Az utóbbiak hossza meghaladja a l00 km-
t. A jéghegyek sok édesvizet rejtenek magukban; megtörik a 
sarkvidékek egyhangúságát, esetenként azonban veszélyt 
jelentenek a hajók számára.



 
19. ábra. Sarkvidéki óceáni táj nyáron

Az óceáni jégtakaró nagymértékben befolyásolja a Föld 
éghajlatát, az óceán életét. A jég visszaveri a napsugarakat, 
lehűti a levegőt, elősegíti a ködképződést, nehezíti a hajó-
zást és a tengeren végzett munkálatokat.

 FELADATOK. 1. Mitől függ az óceánok vizének a 
sótartalma? 2. Hogyan oszlik meg a víz hőmér-
séklete az óceánban! 3. A világóceán mely tér-
ségein képződik jég! Hogyan befolyásolja a jég-
réteg a Földtermészetét és az ember gazdasági 
tevékenységét!

9. §. Víztömegek. A felszíni áramlások 
megoszlása a világóceánban

 1. Az óceán vizének milyen mozgásformáit isme-
ritek? Nevezzétek meg a mozgást előidéző oko-
kat! 2. Mit nevezünk óceáni áramlásoknak? Ho-
gyan különböztetik meg őket?



Víztömegek. Az óceán különböző részein kialakult 
nagy térfogatú vizeket, amelyek hőmérséklet, sótartalom, 
sűrűség, áttetszőség, oxigéntartalom stb. tekintetében el-
térnek egymástól, víztömegeknek nevezzük. A víztömegek 
200 m-es mélységig az egyenlőtlen felmelegedés, valamint 
a légkör hatására alakulnak ki. A víztömegek következő tí-
pusait különböztetjük meg: egyenlítői, trópusi, mérsékelt és 
sarki. Egyazon szélességi körön belül a felszíni víztömegek 
tulajdonságai eltérhetnek egymástól. Ezért altípusként meg-
különböztetünk part menti és óceánon belüli víztömegeket. 
A víztömegek eltérő mivolta függ a mélységtől is.

A víztömegek aktív kapcsolatban vannak a légkörrel: át-
adják a meleget és a nedvességet, széndioxidot nyelnek el 
és oxigént választanak ki.

A felszíni vizek körforgása az óceánban. Az óce-
án vizének egyik sajátossága a szüntelen mozgás. A vizek 
a felszíntől a fenék menti rétegekig mindenütt mozgásban 
vannak. E mozgást többféle ok idézi elő. A legfontosabb 
közülük a szél, amely az óceán felszíni vizeinek vízszintes 
mozgását, azaz az áramlások kialakulását idézi elő. Az 
áramlásokat okozhatja az eltérő hőmérséklet és sótartalom 
is, ami a víz sűrűségének megváltozásához és áramlások 
létrejöttéhez vezet. Ezek révén van mozgásban az óceánvíz 
minden rétege.

Az áramlások irányát nemcsak a szelek szabják meg, 
hanem a Föld tengelyforgásának eltérítő ereje, az óceánfe-
nék domborzata, a kontinensek partvonala is.

A hajósok már rég felfedezték az áramlások fő tulajdon-
ságait. A hajók eltérése a megszabott iránytól, továbbá a 
palackposta segített megállapítani az áramlások irányát és 
sebességét.



Mivel a felszíni áramlásokat főleg a szél okozza, ezért 
megállapíthatjuk az összefüggést az állandó szelek és az 
áramlások között. Vizsgáljuk meg ezt az összefüggést az 
Atlanti-óceán északi részének példáján (20. ábra).

 
20., 21. ábra. A fő felszíni áramlások a világóceánban

Az északkeleti passzát nyugat felé hajtja a víztömegeket, 
kialakítja az Északi-passzát-áramlást, amely Dél-Amerika ke-
leti partjainál két részre oszlik. Az egyik ág képezi az Egyen-
lítői-ellen- áramlást, azaz a vizek egy része visszatér keletre. 
A passzát áramlás másik ága Dél-Amerika keleti partjainál 
megemeli a vízszintet és létrehozza a Golf-áramlást. Az utób-
bi behatol a mérsékelt égövbe, ahol a víztömegeket kelet felé 
hajtó nyugati szelek hatása érvényesül. A vizek ilyen irányú 
mozgását elősegíti a Föld forgása is, amely jobb felé téríti el a 
víztömegeket. Így keletkezik az Észak-atlanti-áramiás, amely 



meleg vizet szállít a mérsékelt és a sarki égövbe. A sarki és 
a mérsékelt égövből visszaáramló vizek, valamint a mélyből 
feláramló hideg vizek hozzák létre a Kanári-áramlást. Tehát 
az Atlanti-óceán északi részében a víznek az óramutató já-
rásával megegyező irányú óriási méretű körforgása jön létre. 
Hasonló dolgot tapasztalhatunk ennek az óceánnak a déli 
részében is. A Déli-passzát-áramlás Dél-Amerika partjainál 
a Brazíliai-áramlásba megy át, és a Benguela-áramlás közre-
működésével még égy nagy körforgás alakul ki, de már az 
óramutató járásával ellenkező irányban.

A fő áramlások hasonló képe tárul elénk a Csendes-
óceánban is. Itt a Golf-áramlásnak a Kuro-shio-áramlás fe-
lel meg, a Benguela-áramláshoz pedig a Humboldt (Perui)-
áramlás hasonlítható stb. A sajátságos földrajzi fekvés miatt 
némileg eltérő képet mutatnak az áramlások az Indiai- és az 
Északi-Jeges-óceánban.

A déli féltekén a mérsékelt égövben keletkezik a kör ala-
kú Antarktiszi- vagy Nyugati-szél-áramlás, amely leghatalma-
sabb a világóceánban. Évente 200-szor több vizet szállít, 
mint a világ összes folyói együttesen.

Tehát a világóceán felszíni áramlásainak megoszlásá-
ban bizonyos törvényszerűségek tapasztalhatók. A felszíni 
áramlások általános sémája megegyezik az állandó szelek 
sémájával. A passzátok nyugatra hajtják a víztömegeket, a 
mérsékelt égöv nyugati szelei pedig keletre. Ám eközben a 
Föld tengelyforgásának ereje az északi féltekén jobbra, a 
délin pedig balra tereli el a vizeket. Ennek következtében az 
áramlások hatalmas körforgást hoznak létre (20. ábra).

A nagy áramlásokon kívül minden óceánnak megvannak 
a maga külön áramlásai is. Ezeknek az irányát a földrajzi 
fekvés, az óceán nagysága és más helyi körülmények ha-
tározzák meg.



Az áramlások nagy befolyást gyakorolnak az óceánban a 
meleg újraeloszlására. Az óceán és a légkör hőjét a trópusi 
égövből a mérsékelt égövbe szállítják. A legnagyobb ezek 
közül a Golf- és a Kuro-shio-áramlás. A hideg és a meleg 
áramlások leggyakrabban a mérsékelt égövben találkoznak. 
Az eltérő tulajdonságú vizek találkozása következtében ör-
vénylések alakulnak ki. Ezek hatása megmutatkozik az óce-
ánok fölött kialakuló légtömegeken, majd pedig a mérsékelt 
égövben fekvő szárazföldek időjárásának alakulásán. Ezért 
nagyon fontosak azon kutatásoknak az eredményei, ame-
lyeket a különböző országok oceanológus tudósai közösen 
végeznek az áramlások tanulmányozásával kapcsolatban.

 FELADATOK. 1. Mit nevezünk víztömegnek! Ne-
vezzétek meg a felszíni víztömegek fő típusait, 
sajátosságait és kialakulásának helyét! 2. Keres-
sétek meg a szövegben az áramlások kiváltó oka-
inak magyarázatát! 4. Milyen általános szabály-
nak van alárendelve a fő áramlások mozgása! 4. 
Milyen szerepet játszanak az áramlások a konti-
nensek természetének kialakulásában! Mondja-
tok példákat!

10. §. Élet az óceánban

 l. Milyen óceáni növényeket és állatokat ismer-
tek? 2. Miben különböznek az óceáni szervezetek 
életkörülményei a szárazföldiekéitől? 3. Hogyan 
hasznosítja az ember a tengeri szervezeteket?

Életkörülmények az óceánban. Az óceánban a szer-
vezetek életéhez szükséges minden anyag megtalálható. Az 
óceánban mindenütt van élet. Találkozhatunk vele a több 



mint 11 ezer méter mély Mariana-árok fenekén, sőt még ott 
is, ahol az új földkéreg képződik, ahol a Föld mélyéből a töré-
seiken keresztül feltör a forró magma, ahol magas a hőmér-
séklet és óriási a nyomás.

A sarkoktól az egyenlítőig, a felszíntől a legnagyobb 
mélységig igen eltérőek az életkörülmények az óceánban. 
Ennek következtében az élet rendkívül változatos formáival 
találkozhatunk. Élnek az óceánban szabad szemmel nem 
látható baktériumok és egysejtű növények, a 80 m-es hosz-
szúságot is elérő vízi növények, valamint mikroszkopikus 
méretű állatok és hatalmas kékbálnák is. A növény- és ál-
latfajok tekintetében az óceán nem marad el a szárazföldtől.

Az óceán hihetetlenül sok, minden képzeletet felülmúló, 
nagyrészt még megfejtetlen titkot őriz. A tenger mélyének 
kutatásakor manapság is találnak a tudomány által nem is-
mert élő szervezeteket.

A tudósok zömének véleménye szerint bolygónkon az élő 
anyag az óceánban jött létre. Nem véletlenül kapta tehát az 
óceán „földi élet bölcsője” nevet. Az élet fejlődése az óceán-
ban a víz tulajdonságainak (só- és gáztartalom) a megválto-
zásához vezetett. Az oxigén kiválasztására képes növények 
elterjedése következtében megnőtt a víz oxigéntartalma. A 
vízből az oxigén kivált a légkörbe, és megváltoztatta a légkör 
összetételét. A légkör oxigéntartalmának a megnövekedése 
lehetővé tette, hogy a szárazföldet benépesítsék az óceán-
ból áttelepült élő szervezetek.

Az élő szervezetek eloszlása a vízrétegekben. A 
vízrétegekben és a fenék közelében eltérőek az élő szer-
vezetek létkörülményei. A tengeri élőlényeket létfeltételeik-
től függően három csoportra osztjuk. Az elsőhöz tartoznak 
azok a szervezetek, amelyek a víz felszínén és egy adott 
vízrétegben tenyésznek, és nem rendelkeznek aktív hely-



változtatásra alkalmas szervvel. A második csoportot a víz-
rétegben aktívan mozgó szervezetek, a harmadikat pedig a 
fenéklakók alkotják. A vízben lebegő és az áramlások sod-
rásának ellenállni nem tudó szervezeteket planktonnak (a 
görög lebegő jelentésű szóból) nevezzük. A planktont vízi 
növények és parányi állatok alkotják. A növényi plankton 
valóságos „legelőket” alkot, és ezeken tenyészik az állati 
plankton.

A vízrétegben egészen a legmélyebb részekig terjedően 
tö méntelen mennyiségű baktérium él. A baktériumok tevé-
kenysége következtében az elhalt szervezetek elbomlanak, 
az élő szervezetek táplálásához szükséges anyagok pedig 
ismét bekerülnek a biológiai körforgásba.

Az óceánban mindenütt élnek aktív helyváltoztatást vég-
ző szervezetek: halak, tengeri emlősök (delfinek, bálnák, fó-
kák stb.), kalmárok, tengeri kígyók, teknősbékák stb.

Az élet egyenlőtlenül oszlik meg a vízben. Az élő szerve-
zetek nagyobbik része a napfény által megvilágított százmé-
teres felszíni rétegben él, ahol az élet elterjedtsége a földraj-
zi szélességtől függ. Az alacsony hőmérséklet és a hosszú 
sarki éjszaka miatt a sarkvidéki vizekben kevés a plankton. 
Nyaranta nagy mennyiségű plankton tenyészik mindkét félte-
ke mérsékelt szélességi köreinek vizeiben. Itt az áramlások, 
az erős szelek kedveznek a mélységi vizek keveredésének 
és felemelkedésének, tápanyaggal és oxigénnel való feldú-
sulásának. A mérsékelt szélességi körök (40–60°) az óceán 
halban gazdag térségei. A trópusi szélességi körökön az élő 
szervezetek mennyisége csökken, mivel a víz felszínének 
hőmérséklete és sótartalma magas és rosszul keveredik a 
mélységi vízrétegekkel. Az egyenlítői szélességi körökön a 
tengeri szervezetek száma növekszik.



Az élet megoszlása az óceán fenekén. A fenék kö-
zelében és a fenéken tenyésző szervezetekhez tartoznak a 
korallok, a rákfélék, a férgek, a puhatestűek, a tengeri csilla-
gok stb. A halak közül előfordul a lepényhal, a rombuszhal; 
megtalálható a nyolckarú polip is. Különösen gazdag az élő-
világ a jól megvilágított és meleg part menti területeken, aho-
va sok tápanyagot mosnak be a hullámok és az áramlások 
a partról. Itt összpontosul a tengerfenéken élő növények és 
állatok több mint 99%-a. A moszatok (algák) például hatal-
mas víz alatti mezőket alkotnak a világóceánban.

A meleg trópusi vizek fenekét tengeri gerinctelenek, ko-
rallok lakják, amelyek zátonyokat és szigeteket képeznek.

A tenger biológiai gazdagsága. Az óceán ősidők 
óta táplálja az embert. Emlősöket, halakat, gerincteleneket, 
kis méretű tengeri rákokat halásznak, moszatokat gyűjtenek 
belőle. A tengeri élőlényeket nemcsak az élelmiszeriparban 
hasznosítják, hanem a gyógyszergyártásban, a vegyiparban 
is.

A világóceán nagy, ám mégis korlátozott a biológiai gaz-
dagsága. Az emberiség fontos feladata e gazdagság éssze-
rű hasznosítása, megőrzése és gyarapítása.

 FELADATOK. 1. Mi jellemzi az élet elterjedtségéi 
az óceánban! 2. Mitől függ az élő szervezetek 
megoszlása a felső vízrétegben! 3. Az óceán mely 
részei gazdagok különösen élő szervezetekben! 
4. Miért szorul védelemre az élet az óceánban!

11. §. Az óceán kölcsönhatása a légkörrel és 
a kontinensekkel

 l. Hogyan megy végbe a víz egész kontinen-
sünkre kiterjedő körforgása és milyen szere-



pet játszik e körforgás a természetben? 2. Mi-
ért változtatják helyüket a légtömegek?

Az óceánnak a bolygónk életében betöltött szerepét a víz 
rendhagyó tulajdonságai határozzák meg. A víz sokkal több 
hőt nyel el, mint a szárazföld felszíne. A szárazföldtől eltérő-
en lassan melegszik fel és sokáig megőrzi a meleget. Az óri-
ási óceánfelület nyeli el a Napból a Földre érkező hő 2/3-át. 
Az óceán vizének tízméteres felső rétege több meleget tar-
talmaz, mint az egész légkör. Az egész óceán vizében pedig 
még több hő rejlik, mint a felső rétegekben. Ezért nevezik az 
óceánt a bolygó hőtárolójának. Az óceánból jut a légkörbe a 
nedvesség is. A felszínéről elpárolgó víz csapadékkal táplál-
ja a szárazföldet. Ennek következtében az óceán a Földön a 
nedvesség legfőbb forrása.

A légtömegek szerepe az óceánnak a légkörrel és a 
kontinensekkel való kölcsönhatásában. Az óceán felszíne 
aktív kölcsönhatásban áll a légkörrel, kicseréli vele hőjét és 
nedvességét. Ez a csere annak a következménye, hogy az 
óceán meleg felszíne fölött felmelegszik a hideg levegő, és 
ellenkezőleg, a meleg levegő lehűl a hidegebb víz fölött. Az 
óceánvíz párolgásának eredményeként a víz lehűl, az elpá-
rolgott víz hőjét leadja a légkörnek.

Az óceánvíz nagy hőkészlete befolyásolja a légtömegek 
tulajdonságait. A víz fölött a légtömegek tengeri légtömegek-
nek nevezett különös altípusa alakul ki. Ezek abban külön-
böznek a kontinentális (a szárazföld felett létrejött) légtöme-
gektől, hogy nagyobb a nedvességtartalmuk és minimális az 
évszakonkénti hőmérséklet-különbségük.

Az óceán felszíne és a szárazföld fölötti hőmérsékleti 
eltérés következtében légnyomáskülönbség alakul ki, moz-
gásba lendülnek a légtömegek, amelyek meleget (hideget) 



és nedvességet visznek az óceán felől a szárazföldre. En-
nek következtében a part közelében sajátságos, óceáni (ten-
geri) éghajlat alakul ki.

Monszunok. Az óceán és a szárazföld kölcsönhatásá-
nak legjobb példájaként szolgálnak a monszunok. Ezek az 
idényjellegű szelek a terjedelmes szárazföldek és óceánok 
határán alakulnak ki. Kialakulásuk a szárazföld és a víz elté-
rő felmelegedésével függ össze. Télen a szárazföld gyorsan 
lehűl, magas légnyomású térség alakul ki fölötte, a lassan 
hűlő óceán felett pedig alacsony a nyomás. A viszonylag 
hideg és száraz kontinentális légtömeg az óceán fölé helye-
ződik át. Nyáron a légáramlás iránya megváltozik. A tengeri 
légtömegek sok csapadékot hoznak a szárazföldre, és eny-
hítik a forróságot.

Az áramlások szerepe az óceánnak a légkörrel és 
a kontinensekkel való kölcsönhatásában. Az óceáni 
áramlások fokozzák a meleg és a nedvesség cseréjét az 
óceán és a szárazföld között. Az egyenlítőtől a sarkok felé 
mozgó áramlások a légtömegeknél jóval több meleget szállí-
tanak. A nagy áramlások (Golf-, Kuro-shio-áramlás stb.) me-
leg vizet visznek a trópusi szélességi körökről a mérsékelt 
és a sarkvidéki szélességi körökre. Ezért télen, amikor 
a kontinensek lehűlnek, a meleg áramlásoktól felmelegített 
levegő átviszi a meleget a szárazföldre, emeli a levegő hő-
mérsékletét a kontinensek part menti részén, sőt még az 
óceánoktól távol fekvő területeken is. Például az Atlanti-óce-
án északi részének felszíne több hőt ad le a légkörnek, mint 
amennyit a napsugarak melegéből kap. Ezt a hőmennyisé-
get a nyugati szelek Eurázsiába szállítják.

Az éghajlati térképen kövessétek nyomon a 0°C 
izotermáját az északi féltekén, és állapítsátok 



meg a meleg és a hideg áramlások szerepét a szá-
razföld éghajlatának alakulásában! Milyen hatást 
gyakorolnak az áramlások az Észak-Amerikában 
és Eurázsiában hulló csapadék mennyiségére?

 
22. ábra. A víz nagy és kis körforgása

A víz körforgásának szerepe az óceán és a szá-
razföld kölcsönhatásában. Az óceán a légkörbe jutó 
nedvesség fő forrása. A víz nagy körforgása képezi a száraz-
földön lévő vizek kialakulásának, a talaj nedvesedésének, a 
különböző’ szárazföldi élő szervezetek életének alapját.

Egy év alatt az óceán egész felületéről körülbelül egy 
méter vastag vízréteg párolog el (22. ábra). Ám az óceán 
szintje nem csökken, mivel csapadék hull bele a légkörből, 
beleömlik a folyók és az olvadó jég vize.

Tehát a világóceán a légtömegek mozgása és a víz kör-
forgása révén óriási befolyást gyakorol a kontinensek termé-
szetére.



  FELADATOK. 1. Milyen szerepet játszik az 
óceán bolygónk természetében! 2. Hogyan 
történik a hő és a nedvesség cseréje az óceán 
és a szárazföld között! 3. Milyen jelentősége 
van e cserében az óceáni áramlásoknak! 4. 
Miben különböznek a szárazföld és az óceán 
fölött keletkező légtömegek! 5. Mit nevezünk 
monszunoknak! Hogyan keletkeznek! 6. Hol 
helyezkednek el a monszunok hatása alatt álló 
területek! Milyen légtömegeket szállítanak a 
monszunok!

ELLENŐRIZD MAGAD!

 1. Milyen összefüggés van a Föld domborzata és 
a litoszféra szerkezete között? 2. Miért változatos 
nagyon a Föld domborzata? 3. Milyen törvény-
szerűségek szerint oszlik meg a levegő hőmér-
séklete és a csapadék a Földön? 4. A légtöme-
gek milyen altípusai alakulnak ki amiatt, hogy a 
földfelszín óceánra és kontinensekre tagolódik? 
5. Milyen szerepet játszik a légtömegek mozgása 
az óceáni áramlások kialakulásában, valamint a 
meleg és a nedvesség újraelosztódásában a Föl-
dön? 6. Nevezzétek meg azt a fő okot, amelytől 
a hőmérséklet, a sótartalom, az élő szervezetek 
megoszlása függ az óceán vizének felső réte-
gében! 7. Milyen szerepet játszanak az óceáni 
áramlások az óceán és a szárazföld kölcsönha-
tásában? 8. Hogyan értelmezitek a következő ál-
lítást: „A Nap mozgásba hozza az óceán vizét”? 
9. A víz milyen körforgásaival ismerkedtetek meg 
e rész tanulmányozása folyamán? Milyen körfor-
gás megy végbe a légkörben, az óceánban, a lég-
kör és az óceán, az óceán és a szárazföld között? 



10. Egyetértetek-e azzal az állítással, miszerint a 
Föld az óceánok bolygója és Óceániának kell ne-
vezni?



2. rész 
A KONTINENSEK ÉS 

ÓCEÁNOK TERMESZETÉNEK 
VÁLTOZATOSSÁGA

Ebben a részben megismerkedtek a földrajz 
egyik alapfogalmával, amelynek természeti komp-
lexum a neve. Megismeritek a természeti komplexumok 
sokszínűségét, elhelyezkedésüket a szárazföldön és az 
óceánban. Megtudjátok, mi az a természeti övezet, széles-
ségi övezetesség és vertikális (függőleges) öveződés, új tér-
képekkel ismerkedtek meg.

1. TÉMA.  
TERMÉSZETI KOMPLEXUM

12. §. A szárazföld és az óceán természeti 
komplexuma

 l. Mi a bioszféra? Hogyan oszlanak meg benne a 
szervezetek? Mondjatok példákat arra, hogyan 
hatnak a szervezetek a litoszférára, a légkörre és 
a vízburokra! 2. Mit nevezünk a természet alko-
tórészeinek? Soroljátok fel őket! 3. Soroljátok fel 
vidéketek néhány természeti komplexumát! Ezek 
valamelyikéről adjatok rövid leírást és mutassa-
tok rá az alkotórészek közötti kapcsolatra!

A litoszféra, a légkör, a vízburok és a bioszféra közötti 
kölcsönhatás okozza leginkább azt, hogy a Föld felszínén 
nagy számban vannak olyan vidékek, amelyek külalakjuk-



ban, méretükben és a keletkezésüket kiváltó okok tekinteté-
ben különböznek.

Természeti komplexum. A környező természet rendkívül 
sokszínű. Még vidéketek általatok jól ismert természetét is 
több komplexum alkotja: erdő, vízmosás, homokdomb, folyó 
menti rét, mocsár, hegylejtő, domb, tó stb. E komplexumok 
az őket alkotó elemek (kőzetek, vizek, talajok, növényzet, 
állatok stb.) bizonyos sajátosságai szerint különböznek egy-
mástól. Például az egyik komplexum levegője meleg és nyir-
kos, a másiké hideg és szárai; az egyik komplexum kőzetei 
lazák, a másikéi tömörek.

Mondjatok példákat vidéketek különböző termé-
szeti komplexumai természeti alkotórészeinek 
megkülönböztető sajátosságaira!

A természet alkotórészei hosszú fejlődési utat tet-
tek meg (például a kőzetek és az általuk alkotott dom-
borzat), ezért összekapcsolódásuk törvényszerű. Az 
alkotórészek között sok a kapcsolat, a kölcsönhatás. 
Például a mérsékelt éghajlat viszonyai között a laza ho-
moktalajon erdeifenyő-erdők nőnek, az agyagos talajt 
pedig inkább a lucfenyők kedvelik. Az alkotórészek kö-
zötti kölcsönhatás olyan egységes rendszerben egye-
síti a részeket, amelyben mindegyikük függ egymástól 
és befolyásolja a másikat. Ennek eredményeként ter-
mészeti komplexumok alakulnak ki. A latin komplexum 
szó összefonódást jelent. A szárazföld természete al-
kotórészeinek összefonódását a 23. ábrán láthatjuk.

Az ábra segítségével mondjatok példákat arra, 
milyen kölcsönös kapcsolat van vidéketek vala-
melyik természeti komplexumában az alkotóré-
szek között!



Mit nevezünk természeti komplexumnak? Termé-
szeti-territoriális komplexumnak (röviden természeti 
komplexumnak, TK) nevezzük a földfelszínnek azt a 
részét, amelyet a bonyolult kölcsönhatásban álló ter-
mészeti alkotórészek sajátságos vonásai jellemeznek. 
Ez a rész többé-kevésbé élesen elhatárolható, külalak-
jában is megnyilvánuló természeti egységgel bír.

A TK változatossága a szárazföldön a kőzetek ösz-
szetételétől, a többi alkotórészre jelentős hatást gya-
korló domborzattól és éghajlattól függ.

A természet alkotórészei között kölcsönös anyag-
csere megy végbe. Például a növények anyagcsere-
kapcsolatban állnak a talajjal és a levegővel, az ás-
ványi és a szerves anyagokkal, a vízzel, oxigénnel és 
szén-dioxiddal. Ez a csere feltételül szolgál a TK egy-
ségéhez és teljességéhez. Elég tehát egy alkotórészre 
befolyást gyakorolnunk ahhoz, hogy megváltozzon az 
egész komplexum.

A természeti komplexumok különböző méretűek le-
hetnek. A kontinensek igen nagy komplexumok, ame-
lyek kialakulását a litoszféra szerkezete idézte elő. A 
kontinenseken némileg kisebb komplexumokat külön-
böztetünk meg, amelyek még kisebbekre oszlanak. 
Például Afrikában a Szahara természeti komplexuma a 
gyér fűvel és cserjésekkel benőtt homoksivatagok ter-
mészeti komplexumából, helyenként zuzmóval borított 
kősivatagok természeti komplexumából, és az oázisok-
nak az előbb felsoroltaktól teljesen elütő természeti 
komplexumából áll.

A szárazföldhöz hasonlóan az óceánban is termé-
szeti komplexumok alakulnak ki, amelyek a következő 
alkotórészekből állnak: (oldott gázokat tartalmazó) víz, 



növények és állatok, kőzetek és fenékdomborzat. Az 
egész világóceán egy óriási természeti komplexum, 
amely hatalmas komplexumokra – óceánokra –, és ki-
sebbekre – tengerekre, öblökre, tengerszorosokra stb. 
– oszlik. Ezenkívül az óceánban megkülönböztetik a 
felső vízrétegek, a mélyebb vízrétegek és az óceánfe-
nék természeti komplexumát. Különösen változatosak 
a kontinentális talapzat természeti komplexumai, ame-
lyeknek kialakulását a szárazföld befolyásolja.

 
23. ábra. A természeti komplexum vázlata



Elmondhatjuk, hogy a Föld felszínén, a szárazföldön és 
az óceánban a természeti komplexumok sokasága létezik, 
amelyek igencsak magukon viselik az ember keze nyomát. 
Sok komplexum jelentősen megváltozott az ember több év-
százados tevékenysége következtében. A földek felszántá-
sa, a jószág legeltetése, az ásványi kincsek lelőhelyeinek 
kiaknázása, az erdőirtás, az útépítés és más gazdasági 
tevékenység jelentős változásokat idézett elő. Az ember új 
természeti komplexumokat, mezőket, gyümölcsösöket, ül-
tetvényeket, parkokat, víztározókat, utakat hozott létre.

Azokat a természeti komplexumokat, amelyek kölcsö-
nösen összefüggő természeti és antropogén alkotórészek-
ből állanak, és az emberi tevékenység hatására alakulnak 
ki, antropogén természeti komplexumoknak nevezzük (az 
antropos szó görögül embert jelent).

 FELADATOK. 1. Mii nevezünk természeti komp-
lexumnak! Miért van a Földön nagyon sok TK! 
2. A TK mely alkotórészei vannak kitéve az em-
ber közvetlen hatásának? Hogyan mutatkozik 
meg ez a többi alkotórészen! 3. Mondjátok meg, 
milyen természeti komplexumokkal találkozta-
tok a nyári pihenés folyamán!

13. §. A természeti komplexumok 
váltakozása a szárazföld síkságain

 l. Nevezzétek meg a természeti komplexum fő 
ismertetőjegyét! 2. Melyek a természeti komple-
xum fő alkotórészei?

A Földön rengeteg természeti1 komplexum van. A válto-
zatosságukról és a Föld felszínén való megoszlásukról szer-
zett ismereteket hosszú évszázadokon keresztül gyűjtötte 



össze az emberiség a kontinenseken és az óceánokon tett 
utazások és expedíciók eredményeként. A természeti komp-
lexumok leírásával meg tanulmányozásával sok tudós fog-
lalkozott és foglalkozik. Napjainkban a természeti komplexu-
mokról, természetük állapotáról, az ember tevékenységének 
a hatására bekövetkezett változásokról a világűrből készített 
felvételek alapján szerezhetünk tudomást.

24. ábra. Nyár a tundrában

Hogyan helyezkednek el a természeti komplexumok a 
Föld felszínén? E kérdés megválaszolása érdekében te-
gyünk képzeletbeli utazást a szárazföld síkságain a délkö-
rök és a szélességi) körök mentén. Tesszük ezt azért, hogy 
megállapítsuk, miként és miért váltakoznak a természeti 
komplexumok. A képzeletbeli utazásra a szárazföldön a nö-
vénytakaró térképe alapján kerül sor, mivel a TK. külalakja 
a terület növényzetében nyilvánul meg jobban. (Állítsátok 
össze a térkép jellemzését a 3. §-ban található vázlat 
alapján!)



A TK váltakozásának képe a Kelet-európai-sík-
ságon és Afrika síkságain. Képzeljétek el, hogy a Ke-
let-európai-síkság óriási térségei fölött repülünk. Északon 
a tundra terül el. Bármerre is tekintünk, mindenütt ugyanaz 
a kép tárul elénk: sötétzöld moha, szürke zuzmófoltok, mo-
csár, cserjések. A tundrában éppen elolvadt a hó, de már 
zöldell a zsenge lombozat, tarkáiknak a rikító színű északi 
virágok. Az egyhangú képet legelésző (rénszarvascsordák 
teszik élénkebbé. Feltűntek az első fák, amelyek alacsonyak 
és görbék, a folyók völgyében húzzák meg magukat, és csak 
tovább haladva dél felé alkotnak ritka ligeteket, szeszélye-
sen váltakozva az erdő nélküli területekkel. Az erdős tundra 
fölé érkeztünk.

Délebbre visszavonhatatlanul jogaiba lép az erdő. Ez 
már a tajga birodalma. Alattunk a látóhatár széléig terjesz-
kedve sötét- ük a fák parttalan tengere: feketéllenek a luc-
fenyők sudarai, vöröslenek az erdeifenyők törzsei, szemet 
gyönyörködtető a nyírfák és a rezgőnyárfák üde zöldje. 
Helyenként megcsillannak a mohával borított hatalmas mo-
csarak. Dél felé haladva az erdő fokozatosan megváltozik. 
Egyre ritkábban látunk tűlevelű fákat, és a tölgyek, hársak, 
juharok terebélyes koronái alkotnak szigeteket. Még délebb-
re látjuk, milyen szeszélyesen váltakoznak a tölgyesekkel a 
virágtól tarkálló sztyepi területek. Ez már az erdős sztyep, 
amely átmenetet képez a két TK, az erdő és a sztyep között.

Fokozatosan elmaradozik az erdő, és magányos szigetei 
csak az aszók és szárazerek partján sötétlenek. Előttünk a 
mérhetetlen sztyeppei síkság. Manapság itt már a vetések 
tengere húzódik, amelyet csak nagy ritkán szakít meg az ár-
valányhajjal borított sztyeppei szűzföld.



 
25. ábra. Tavasz a Kaszpi-mélyföldön

Változtassunk irányt és induljunk el délkelet felé, arra, 
amerre a Volga kék szalagja csillog és a Kaszpi-tenger kék-
lik. Hatalmas térségeken fekszik az első pillantásra élettelen 
és a Nap által kiszikkasztott föld, amelynek gyér növényze-
te csonttá száradt. Ez a sivatag és a félsivatag természeti 
komplexuma. Képzeletbeli utazásunk végéhez értünk, át-
szeltük a síkságot és nyomon követtük fő természeti komp-
lexumainak a váltakozását. Folyamatosan követik egymást a 
tundra, az erdős tundra, a tajga tágas térségei, a tölgyesek 
sávja, az erdős sztyep, a sztyeppek nagy területei és végül 
a Nap által kiégetett sivatag. (Mi e váltakozás fő okozója?)



Tapasztalhatjuk-e a TK váltakozását, ha ugyanilyen uta-
zást teszünk Afrika síksága fölött a k. h. 20. foka mentén? A 
félsivatagok keskeny part menti sávját délebbre felváltja a 
világ legnagyobb sivataga, a Szahara. A Nap által kiégetett 
térségeken nagy a forróság. A homokviharok elhomályosít-
ják a Napot, betemetik a kutakat. A növényzet gyér és cse-
nevész, helyenként teljesen hiányzik.

Dél felé haladva a sivatagot nyílt füves térségek váltják 
fel elszórtan álló fákkal és ligetekkel. Az egyenlítő szélessé-
gi körén e térségek örökzöld esőerdőikbe mennek át, ame-
lyekben meglepően sok, sűrű lombkoronájú fafajta és lián él. 
Az erdőktől délre újra feltűnnek a szinte erdő nélküli termé-
szeti komplexumok, amelyeknek a fű a fő növényzete. Afrika 
legdélibb részében szubtrópusi örökzöld erdők nőnek.

Tehát a síkságokon északról dél felé haladva váltakoznak 
a természeti komplexumok. E váltakozás fő okozója az ég-
hajlat megváltozása a földrajzi szélességtől (a Nap látóhatár 
fölötti magasságától) és a légtömegek mozgásától függően.

A TK váltakozása a síkságokon a szélességi kö-
rök mentén. Ismeretes, hogy a Nap magassága egy bi-
zonyos szélességi körön mindenütt egyforma. Állíthatjuk-e, 
hogy egy szélességi körön csak egy TK fekszik? Kísérjük 
figyelemmel a természeti komplexumok váltakozását Eu-
rázsiában a 45. szélességi kör mentén nyugatról kelet felé 
haladva.

Az Atlanti-óceán partvidékén a lombos erdők természe-
ti komplexuma fekszik, amely az óceán felől érkező tengeri 
légtömegek hatására alakult ki a viszonylag meleg és ned-
ves éghajlat alatt. Az erdőkben bükk, tölgy, hárs és más lom-
bos fafajták nőnek. Különösen szépek a sötét, árnyas, szinte 
aljnövényzet és fűtakaró nélküli bükkerdők.



Keletebbre a sivatagokat és a félsivatagokat a sztyeppek 
és erdőket felváltják az erdős sztyeppek és a sztyeppek. Mi-
vel itt kevés a csapadék, fás növényzetet nem találunk. Még 
távolabb a partvidéktől a sztyeppek félsivatagokban és siva-
tagokban folytatódnak. Itt nincs összefüggő növénytakaró. 
A lombtalan cserjék és az alacsony növésű fák foltokban 
nőnek a homokdombokon. A köves részeken csak helyen-
ként találkozhatunk zuzmóval, az agyagsivatagokban pedig 
szinte nincs is növényzet.

 
26. ábra. Lombos erdő



Keletebbre a sivatagokat és a félsivatagokat a sztyeppek 
és erdőssztyeppek váltják fel, a Csendes-óceán partvidéké-
nek közelében pedig vegyes erdők nőnek. Az utóbbiakban 
meglepően gazdag és sokszínű a növény- és az állatvilág.

 
27. ábra. Homoksivatag a Kara-kumban

Tehát Eurázsiában egy és ugyanazon a szélességi körön 
különböző természeti komplexumok találhatók, amelyek el-
térő éghajlati, domborzati viszonyok között alakultak ki és a 
kőzetek összetételéiül függenek. Ha az éghajlat azonos, ak-
kor például a sivatagokban az eltérő komplexumok kialaku-
lását okozhatja a kőzetek összetétele, a vidék domborzata, 
és az, hogy milyen mélységben találhatók a föld alatti vizek. 
Az éghajlatbeli különbségeket a szárazföld és az óceán kö-
zötti kölcsönhatás határozza meg. A partvidékek természeti 
komplexumai élesen elütnek a kontinens belsejében kiala-
kultaktól, ahová nem jutnak el a nedves óceáni légtömegek.



 
28. ábra. Vegyes erdő a Csendes-óceán partvidékének 

közelében

 FELADATOK. 1. Nevezzétek meg a természe-
ti komplexumok váltakozásának okait északról 
dél felé haladva Eurázsiában és Afrikában! 2. Mi 
okozza a természeti komplexumok váltakozását 
a síkságokon a szélességi körök mentén halad-
va! 3. Kövessétek figyelemmel a TK váltakozását 
Észak-Amerikában a délkörön az é. sz. 40. foka 
mentén; magyarázzátok meg a TK váltakozásá-
nak okait! Vessétek össze a termé szeti komple-
xumok váltakozásának sajátosságait Eurázsi-
ában az é. sz. 45. foka mentén tett képzeletbeli 



utazás eredményeivel; állapítsátok meg a hason-
ló és elférő jellemvonásokat, valamint kialakulá-
suk okait!

14. §. A természeti komplexumok váltakozása 
az óceánban és a hegyeken

 1. Milyen alkotórészekből áll a természeti komp-
lexum az óceánban? 2. Nevezzetek meg néhányat 
az óceáni komplexumok közül!

A természeti komplexumok elhelyezkedésében a szá-
razföldhöz hasonlóan az óceánban is bizonyos rendszer 
tapasztalható, amelyet az óceánok egyikének példáján kö-
vetünk nyomon.

A természeti komplexumok váltakozása az At-
lanti-óceánban. Az óceán északi részében a felszíni vi-
zek természeti komplexumát az alacsony hőmérsékletek, az 
úszó jégtáblák jellemzik. A délkör mentén dél felé haladva a 
hideg vizeket a szubpoláris, melegebb vizek váltják fel, ame-
lyekben nyáron a huzamosabb megvilágítás mellett bősége-
sen tenyészik a plankton és sok hal gyűl össze. Még délebb-
re, a mérsékelt szélességi körökön Európa partjai közelében 
viszonylag meleg és édes vizű természeti komplexumok 
jönnek létre. Nyáron itt rengeteg a növényi eredetű plank-
ton, a víz zöld színűvé válik. Még délebbre, a Ráktérítőnél, 
olyan komplexumok alakulnak ki, amelyekben gyenge a víz 
mozgása, a hőmérséklet és a sótartalom pedig magas. Dél 
felé haladva a természeti komplexumok tovább változnak az 
óceánban. Ez a változás azzal függ össze, hogy az óceán 
eltérő mennyiségű napmeleget kap.



 
29. ábra. A természeti komplexumok váltakozása a 

Kaukázus hegységben
Ám a természeti komplexumok az óceánban egy szé-

lességi körön is váltakoznak nyugatról kelet felé haladva. 
Az Atlanti-óceánban az egyenlítő szélességi körén több 
TK alakul ki, amelyek a víz színe, áttetszősége, sótartal-
ma, hőmérséklete, az élő szervezetek száma és összeté-
tele tekintetében különböznek egymástól. A Guineai- öböl 
természeti komplexumában a víz meleg és tápanyagokban 
gazdag. Itt sok a haszonhal (tonhal, szardínia stb.). Az óceán 



középső részein más komplexum jön létre, a víz sótartalma 
emelkedik, az élőlények mennyisége csökken. Dél-Amerika 
partjainak közelében még egy TK keletkezik. Ennek létre-
jöttében nagy szerepet játszik az Amazonas édesvize. A 
víz sok lebegő’ részecskét sodor magával az óceánba. Az 
óceánvíz sótartalma csökken, színe és az édesvízi fajokkal 
is képviselt élő szervezetek összetétele megváltozik. Tehát 
az óceánban egy és ugyanazon a szélességi körön a termé-
szeti komplexumok váltakozását elsősorban az óceánnak a 
szárazfölddel való kölcsönhatása, az áramlások megléte, a 
légtömegek mozgása határozza meg.

1. Hogyan oszlanak meg a hegyek magasságuk 
szerint? 2. Hogyan változik a levegő hőmérsékle-
te a hegyek magasságától függően?

A természeti komplexumok váltakozása a Kauká-
zus hegyeiben. Hogy megismerkedjünk a Kaukázus ter-
mészeti komplexumaival, tegyük meg képzeletben a csúcsra 
vezető utat (29. ábra). A hegység nyugati részének északi 
lábánál sztyepen keresztül vezet az utunk. Amint feljebb me-
gyünk, a füves növényzet között tölgyligetek tünedeznek fel, 
majd magunk mögött hagyjuk az erdős sztyepet. Az utóbbi 
természeti komplexumát felváltja a lombos erdő, ezt követi 
a jegenye- és lucfenyőből, a szárazabb helyeken pedig az 
erdeifenyőből álló tűlevelű erdő. Miután elhagytuk az erdők 
természeti komplexumát, kijutunk a magashegységi rétekre. 
A magashegységi rétek természeti komplexuma rendkívül 
szép, a dús réti fű között virágok tarkállanak. A magas fűben 
alacsony, görbe nyírfákat és havasszépe-cserjéket találunk. 
Itt sok a nedvesség, amely a csapadékból, valamint a hegy-
ség felső övezetének hómezőiből és gleccsereiből szárma-
zik. Amint 3000–4000 m-es magasságba értünk, a kopár 



sziklák, a kőomladékok és a gleccsertavak szomszédságá-
ban megpillanthatjuk a gleccserek és hómezők természeti 
komplexumát. Itt egész évben, még nyáron is, havazik, gya-
koriak a hóviharok.

A Kaukázus déli oldalának másak a természeti komple-
xumai. Ezek a Fekete-tenger felől érkező meleg és nedves 
légtömegek hatására alakulnak ki. A hegy lábánál terülnek 
el a gyakorta mocsarakkal tagolt erdei természeti komple-
xumok. Ahogy feljebb megyünk a hegyekben, az örökzöld 
cserjékből álló aljnövényzetű lombos erdők átadják helyüket 
a vegyes erdők, még magasabban pedig a tűlevelű erdők 
komplexumának. Ezeket a magashegységi rétek és a glecs-
cserek követik.

A természeti komplexumok váltakozása az At-
lasz-hegységben. Ez a hegység Afrika északnyugati ré-
szében fekszik. Északi lejtőit 1200 m-es magasságig száraz 
örökzöld erdők és cserjék alkot ják. Ennél feljebb alakulnak 
ki a vegyes erdők, még magasabban pedig a tűlevelű er-
dők komplexumai, amelyeket borókafenyők váltanak fel. A 
hegyek felső övezetét a száraz sztyepek természeti komple-
xuma uralja. A száraz pázsitfűfélék, az árvalányhaj hézago-
sán borítja be a földet. Akadnak teljesen kopár területek is. A 
Szahara felőli déli hegyoldalakat a félsivatagok és sivatagok 
természeti komplexumai foglalják el.

Tehát a déli és az északi hegyoldalakon különböző ter-
mészeti komplexumok alakulnak ki, és az Atlasz-hegység 
természeti komplexumai másak, mint a Kaukázuséi. (Ma-
gyarázzátok meg, miért!)

Ily módon elmondhatjuk, hogy a hegyekben a magas-
sággal együtt váltakoznak a természeti komplexumok. E 
váltakozás főleg az éghajlat megváltozásával van összefüg-



gésben. Mindegyik hegynek más a természeti komplexuma, 
ami több okkal magyarázható. (Milyenekkel?)

Az általunk tett utazások azt mutatják, hogy a szárazföl-
dön és az óceánban sok természeti komplexum van, ame-
lyek nagyon változatosaik. Ezek a komplexumok különböző 
irányban váltják egymást: északról dél felé haladva, vagy 
azzal arányosan, hogy mennyire távolodunk el az óceánok 
partvidékétől a kontinensek mélyébe, vagy emelkedünk fel 
a hegyek lábától a csúcsokig. Ez a váltakozás az éghajlat-
tól, a földkéreg szerkezetétől, a légtömegek tulajdonságaitól, 
és más, a természeti komplexumok kialakulását befolyásoló 
okoktól függ.

 FELADATOK. 1. Hogyan váltakoznak a természeti 
komplexumok a Csendes-óceánban! 2. Hogyan 
váltakoznak a természeti komplexumok a he-
gyekben! Mivel magyarázható a különböző he-
gyek természeti komplexumai közötti különbség!

2. TÉMA.  
TERMÉSZETI ÖVEZETESSÉG

15. §. A Föld természeti övei. Szélességi 
övezetesség. Magassági öveződés

 1. Miben különböznek a szárazföld és az óceán 
természeti komplexumai? 2. Miért csökken a le-
vegő hőmérséklete a hegyekben a magasság 
emelkedésével?

Természeti övezet. Már megismerkedtetek a Föld igen 
sokszínű, méreteiben és kialakulásának jellegében eltérő 
természeti komplexumaival. A változatosság teszi egyedül-



állóan széppé bolygónk természetét. A különálló természeti 
komplexumokat természeti övezeteknek nevezzük.

A természeti övezet azonos hőmérsékleti viszonyokkal 
és nedvességgel, talajjal, növény- és állatvilággal bíró hatal-
mas TK. Az övezetek kialakulását a szárazföldön az éghaj-
lat, a meleg és a nedvesség aránya idézi elő. Vagyis ha sok 
a meleg és a nedvesség, azaz magas a hőmérséklet és sok 
a csapadék, kialakul az egyenlítői erdők övezete. Ha viszont 
magas a hőmérséklet, de kevés a csapadék, akkor kialakul 
a trópusi öv sivatagi övezete.

 
30. ábra. A v i lágóceán természeti övezetei



A szárazföld természeti övezetei külsőleg a növénytaka-
ró jellegét illetően különböznek egymástól. Az övezetek nö-
vényzete a természet alkotórészei közül a legjobban kifejezi 
az övezetek természetének legfontosabb sajátosságait, az 
alkotórészek közötti kölcsönös kapcsolatot. Egyes alkotóré-
szek megváltozása külsőleg elsősorban a növényzet átala-
kulásán mutatkozik meg. A szárazföld természeti övezetei a 
növényzet jellege alapján kapták a nevüket, például a sivata-
gok, egyenlítői erdők övezete stb.

A világóceán természeti övezeteit (természeti zónáit) 
a víztömegek, a szerves világ stb. alapján különböztetjük 
meg. A természeti övezeteknek a jégtakaró kivételével nincs 
pontosan meghatározható ismertetőjegyük. Nevüket, az ég-
hajlati övekhez hasonlóan földrajzi fekvésük szerint kapták. 
A világóceánban egyenlítői, két trópusi, két szubtrópusi, két 
mérsékelt, két szubpoláris és két sarki természeti övét külön-
böztetünk meg. A  természeti övezetek a szárazföldön és az 
óceánban is fokozatosan egymásba olvadnak. A természeti 
övezeteknek és övéknek a Föld felszínén való elhelyezkedé-
sében a tudósok pontos törvényszerűségeket fedeztek fel, 
amelyek jól nyomon követhetők a Föld természeti övezetei-
nek térképén.

Az atlasz térképe és a 30. ábra alapján állapít-
sátok meg, milyen természeti övezetek vannak 
Afrikában, Ausztráliában, Észak-Amerikában; 
mutassátok meg az óceán természeti övezeteit; 
kövessétek nyomon a természeti övezetek (övék) 
váltakozását az egyenlítőtől az északi és a déli 
sark felé a k. h. 100. foka mentén! Hasonlítsátok 
össze a természeti övezetek (övék) és az éghajlati 
övék térképét!



Szélességi övezetesség.  A természeti övezetek 
(övek) és az éghajlati övék térképének összehasonlítása-
kor észreveszitek, hogy az övezetek (övék) elhelyezkedése 
szoros összefüggésben van az éghajlati övekkel. Az éghaj-
lati övekhez hasonlóan a természeti övezetek (övék) is tör-
vényszerűen váltják egymást az egyenlítőtől a sarkok felé, 
mivel csökken a felszín által kapott napmeleg mennyisége 
és egyenlőtlenül oszlik el a nedvesség. A természeti öveze-
tek ilyen váltakozását szélességi övezetességnek nevezzük. 
Az érkező napmelegtől (földrajzi szélességtől) függő okokat 
(faktorokat) is övezetességieknek nevezzük. A szélességi 
övezetességnek van alárendelve a hőmérséklet, a csapadék 
megoszlásává talajban végbemenő folyamatok stb.

Ha a földfelszín egynemű (csak szárazföld vagy víz) és 
teljesen sima lenne, akkor minden természeti övezet a szé-
lességi körök mentén, vagyis övezetesen húzódna, és csak 
a napmelegtől (földrajzi szélességtől) függne. A valóságban 
azonban nincs ilyen felület a természetben. A földfelszín na-
gyon változatos. A kontinensek óceánokkal, a hegyek síksá-
gokkal váltakoznak. Mindez befolyásolja a meleg és a ned-
vesség eloszlását, következésképpen a természeti övezetek 
megoszlását is.

A szárazföldön a természeti övék nemcsak az egyenlítő-
től a sark felé váltakoznak törvényszerűen, hanem az óceán 
partvidékétől a kontinens belseje felé is.

Magassági öveződés. Mint már tudjátok, a ter-
mészeti komplexumom nemcsak a síkságokon, hanem a 
hegységekben is váltakoznak a hegy lábától a csúcs felé. 
A magasság növekedésével csökken a hőmérséklet (100 
m-enként 0,6 °C-kal) és a nyomás (11–15 m-enként 1 mm-
rel), bizonyos magasságig nő a csapadék mennyisége, vál-
tozik a megvilágítás. Az éghajlati viszonyok módosulásának 
következményeként megváltoznak az övezetek. Az egymást 



felváltó övezetek különböző magasságokban mintegy körül-
ölelik a hegységet, ezért magassági öveknek nevezzük őket. 
Az övék néhol megszakadnak. A magassági övék a hegyek-
ben jóval gyorsabban váltakoznak, mint a síksági övezetek. 
Hogy erről meggyőződjünk, elegendő 1 km magasra felmen-
nünk.

A magassági övék és a síkságokon a természeti öveze-
tek váltakozásában bizonyos hasonlóság tapasztalható. A 
hegység első (alsó) magassági öve mindig megfelel annak 
a természeti övezetnek amelyben a hegység található. Te-
hát, ha a hegység a tajga övezetében fekszik, akkor a csúcs 
felé haladva a következő övekkel találkozunk: tajga, hegyi 
tundra, örök hó birodalma. Ha az Andokat kell megmászno-
tok az egyenlítő közelében, akkor utatok az egyenlítői erdők 
övében veszi kezdetét. A síkságok övezetességétől eltérően 
a természeti övék váltakozását a hegységekben magassági 
öveződésnek nevezzük.

Következésképpen, a természeti övezetek elhelyezkedé-
sét egyszerre befolyásolják az övezeti tényezők (napener-
gia) és a helyi azonális tényezők (a szárazföld és az óceán 
megoszlása, domborzata stb.), amelyek főleg a Föld belse-
jében zajló folyamatoktól függnek.

 FELADATOK. 1. Emeljétek ki a „természeti öve-
zet” fogalmának fő ismertetőjegyeit! 2. Mit neve-
zünk szélességi övezetességnek! A térkép alap-
ján határozzátok meg, hogy a földfelszín melyik 
részén nyilvánul meg jól a szélességi övezetes-
ség! 3. Mit nevezünk magassági öveződésnek! 4. 
Milyen hegységekben van a legfőbb magassági 
öv, és milyenekben a legkevesebb! 5. Gondolkod-
jatok el azon, hogy miben különbözik a mérsékelt 
szélességi körök hegyi tundrájának magassági 
öve a síksági tundra övezetétől!



3. rész.  
A VILÁG NÉPESSÉGE ÉS ORSZÁGAI

16. §. Az ember meghódítja a Földet

 1. Mennyi a Föld lakosságának száma? 2. Nevez-
zétek meg lakóhelyeteken az emberek tevékeny-
ségének fő formáit!

Az emberek benépesít ik a kont inenseket. A tudó-
sok többsége úgy véli, hogy az emberiség őshazája Afrika 
és Délnyugat-Eurázsia. Az emberek fokozatosan leteleped-
tek az Antarktisz kivételével minden kontinensen. (Lásd a 
31. ábrát!) Feltételezik, hogy kezdetben Eurázsiának és Af-
rikának az élethez kedvező területeit vették birtokba, majd 
aztán a többi kontinenseket. A Bering-szoros helyén száraz-
föld volt, amely mintegy 30 ezer évvel ezelőtt összekötötte 
Eurázsia északkeleti részét Észak-Amerikával. Az őskori va-
dászok ezen a szárazföldi „hídon” behatoltak Észak-, majd 
pedig Dél-Amerikába, egészen a Tűzföldig. Ausztráliába 
Délkelet-Ázsiából hatolt be az ember.

Az őskori ásatási leletek segítettek megállapítani az em-
berek széttelepülésének útjait.

A letelepülés fő területei. Az őskori törzsek jobb élet-
körülményeket keresve települtek át egyik helyről a másikra. 
Az újabb földek betelepítése meggyorsította az állattenyész-
tés és a földművelés fejlődését. Fokozatosan növekedett a 
népesség száma is. A feltevések szerint 15 ezer évvel ez-
előtt körülbelül 3 millió ember élt a Földön, ma pedig a lakos-
ság száma már meghaladta az 5 milliárd főt.

Az emberek többsége a síkságokon él, ahol könnyebb a 
földet megművelni, gyárat építeni, településeket létrehozni.



A földtekén négy igen sűrűn lakott területet különbözte-
tünk meg: Dél- és Kelet-Ázsiát, Nyugat-Európát és Észak-
Amerika keleti részét. Ez több ok miatt alakult így: kedvező-
ek a természeti viszonyok, jól fejlett a gazdaság és a terü-
letek rég benépesültek. Dél- és Kelet-Ázsiában a kedvező 
éghajlati viszonyok között a lakosság régóta foglalkozik föld-
műveléssel az öntözéses földeken, ami lehetővé teszi, hogy 
évente több termést is betakarítsanak.

 
31. ábra. Az ember széttelepülésének feltételezett útja

Nyugat-Európában és Észak-Amerika keleti részén jól 
fejlett az ipar, sok a gyár, túlsúlyban van a városi népesség. 



Ezenkívül Észak-Amerika atlanti-óceáni partvidékén telepe-
dett le az európai országokból áttelepült lakosság.

Az emberek gazdasági tevékenységének fő for-
mái. Az emberek hatása a természeti komplexumokra. 
A földkerekség természete jelenti a népesség életéhez és 
tevékenységéhez szükséges környezetet. Az ember gazda-
sági tevékenységével befolyást gyakorol a természetre és 
megváltoztatja azt. Eközben a gazdasági tevékenység kü-
lönböző formái eltérően hatnak a természetre.

Különösen megváltoztatja a természeti komplexumot a 
mezőgazdaság. A kultúrnövények termesztéséhez és a há-
ziállatok tenyésztéséhez számottevő területre van szükség. 
A földek felszántása következtében csökkent a természetes 
növényzettel benőtt terület. A talaj részben elveszítette ter-
mőképességét. A mesterséges öntözés magas termésho-
zamokat biztosít, ám az aszályos területeken a fölösleges 
öntözés a talaj elszikesedéséhez és a terméshozam csök-
kenéséhez vezet. A háziállatok is megváltoztatják a növény-
takarót és a talajt: kitapossák a növényzetet, összetömörítik 
a talajt. Az aszályos éghajlat viszonyai között a legelők siva-
tagos területté válhatnak.

Az ember gazdasági tevékenysége nagy változásokat 
idéz elő az erdők természeti komplexumában. Az ellenőri-
zetlen fakitermelés következtében világszerte csökken az 
erdők területe. A trópusi és az egyenlítői övben még manap-
ság is felégetik az erdőt, hogy szántóföldhöz és legelőhöz 
jussanak.

A gyors ipari fejlődés is pusztítólag hat a természetre, 
lég-, víz- és talajszennyeződést okoz. A gáznemű anyagok 
a légkörbe, a szilárdak és a cseppfolyósak pedig a talajba, 
illetve a vízbe jutnak. Az ásványi kincsek kitermelése, külö-
nösen a külszíni bányászat esetében, sok hulladékanyag és 



por keletkezik, nagy és mély bányagödrök maradnak hátra. 
Az utóbbiak területe egyre növekszik, miközben megsemmi-
sül a talaj és a természetes növényzet.

 
32. ábra. Földművelés öntözött földeken

A városok terjeszkedése folytán mind újabb földterüle-
tekre van szükség a házak, vállalatok és utak építéséhez. 
Megváltozik a nagyvárosok környékének természete is, ahol 
sok ember pihen. A környezetszennyezés károsan befolyá-
solja az emberek egészségét.

Az embernek a földteke jelentős részén folytatott gazda-
sági tevékenysége kisebb-nagyobb mértékben megváltoz-
tatta a természeti komplexumokat.



Komplex térképek. A kontinensek népességének gaz-
dasági tevékenységét a komplex térképek ábrázolják. Ezek 
egyezményes jeleinek alapján megtalálhatók: a) az ásványi 
kincsek lelőhelyei; b) a mezőgazdaságban hasznosított föl-
dek sajátosságai; c) a kultúrnövények termesztésének és a 
háziállatok tenyésztésének vidékei; d) a települések, egyes 
vállalatok, például villanytelepek. A térképen feltüntetik a ter-
mészeti objektumokat, a védett területeket.

Afrika komplex térképén keressétek meg a Sza-
harát! Állapítsátok meg, hogy területén milyen 
gazdasági tevékenységet folytat a népesség!

 FELADATOK. 1. Miért eltérő a népsűrűség a vi-
lág különböző részein! 2. Az ember gazdasági 
tevékenységének mely formái változtatják meg 
nagymértékben a természeti komplexumokat! 3. 
Hogyan változtatta meg a természeti komplexu-
mokat vidéketek lakosságának gazdasági tevé-
kenysége!

17. §. A világ országai

 A korábban szerzett ismereteket felhasználva vé-
gezzétek el a következő feladatokat: 1. Készítsé-
tek el a világpolitikai térképének a jellemzését! 2. 
írjátok le a világ legnagyobb országainak földraj-
zi fekvését! 3. Mutassátok meg a térképen Ukraj-
nát és határait!

Az azonos területen élő, egy nyelvet beszélő és közös 
kultúrával rendelkező emberek történelmileg kialakult állan-
dó csoportot, etnoszt (a görög „ethnos” – nép szóból) alkot-
nak, amelyet egy törzs, egy nemzetiség vagy egy nemzet 



képviselhet. A múlt nagy etnoszai hozták létre az ókori civili-
zációkat és államokat.

Történelemből már tudjátok, hogy iaz ókorban milyen 
államok voltak Délnyugat-Ázsia, Észak-Afrika területén és 
Dél-Amerika hegységeiben. (Soroljátok fel ezeket az álla-
mokat!)

Napjainkban több mint 200 az államok száma.
A világ országait többféle ismertetőjegy szerint csoporto-

sítják. Ezek egyike a terület nagysága. Vannak olyan orszá-
gok, amelyek egy egész, vagy egy fél kontinenst foglalnak 
el (Ausztrália, Kanada stb.). Vannak nagyon kicsi államok is, 
mint például a Vatikán (területe 0,44 km2), amely Rómának 
mindössze néhány negyedét foglalja el. Az ilyen államokat 
törpeállamoknak nevezzük.

Megkülönböztetjük az országokat földrajzi fekvésük 
szerint is. A legtöbb ország kontinensen fekszik: Eurázsiá-
ban, Afrikában és Dél-Amerikában. Vannak olyan országok, 
amelyek nagy szigeteken (például Nagy-Britannia, Mada-
gaszkár) és szigetcsoportokon (Fülöp-szigetek, Japán), il-
letve kisebb szigeteken helyezkednek el (Jamaica, Málta). 
Egyes országoknak van tengeri kijárata, míg mások több 
száz vagy több ezer kilométerre fekszenek a tengertől.

Vannak olyan országok, amelyeknek igen változatos a 
domborzata, míg a főleg kisebb területűekét túlnyomórészt 
síkság vagy hegység alkotja.

Lényegesen különböznek a világ országai a lakosság 
számát illetően is. Egyes országok lakossága meghaladja 
a több százmillió főt (Kína, India). Másutt a népesség 1–2 
millió fő. A legkisebb országokban (San Marino, Gibraltár) 
csupán néhány ezer ember él.

Csoportosítják az országokat a lakosság összetétele 
szerint is. Vannak túlnyomórészt egy nép által lakott orszá-



gok (Franciaország), míg másutt soknemzetiségű a lakos-
ság (India, Kína stb.).

Gyakorlatilag a világ minden országában vannak szo-
katlan, a maguk nemében páratlan természeti objektumok. 
Ennek köszönhetően nagyon sok turista keresi fel ezeket az 
országokat. Például Nepálba a Himalája hófedte csúcsai 
vonzzák az alpinistákat; Svájcot az Alpokban található sípa-
radicsom miatt keresik fel a sísport szerelmesei. Afrikában 
Kenya és Tanzánia, Dél-Amerikában Brazília és Argentína 
természetvédelmi területei gazdag, sajátságos állatviláguk-
kal, az USA nemzeti parkjai páratlan természeti objektuma-
ikkal (Colorado-kanyon, Yellowstone Nemzeti Park stb.) tö-
megestől vonzzák a turistákat.

Az egyedülálló természeti képződményeken kívül a tu-
ristákat érdeklik a múlt emlékei is: például az egyiptomi pira-
misok, a görögországi és az olaszországi antik műemlékek 
és épületegyüttesek, az indiai és kínai mauzóleumok meg 
templomok, a perui és a mexikói paloták, amelyeket az ókori 
indián civilizációk hagytak az utókorra.

A világ országai eltérőek társadalmi rendszerük, a gaz-
dasági fejlődés tekintetében is. Például vannak gazdasá-
gilag igen fejlettek (USA, Japán, Kína stb.), mások pedig 
(Mongólia, Angola) kevésbé.

A lakosság számának rohamos növekedése, valamint 
a természeti kincsek iránti fokozódó igény következtében 
világszerte nagyobb lett az embereknek a természetre 
gyakorolt hatása. A gazdasági tevékenység gyakran vezet 
kedvezőtlen változásokhoz a természetben és az emberek 
életkörülményeinek a romlásához. Az emberiség történelme 
folyamán még nem romlott soha ilyen gyorsan a természet 
állapota.



Hatalmas területeken vágták ki az erdőket, különösen a 
trópusi erdőket, amelyek valaha óriási térségeket borítottak 
Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában. Már megsemmi-
sítették az erdők jelentős részét az Amazonas-alföldön. A 
tudósok úgy vélik, hogy a vágás mai üteme mellett a trópusi 
erdők véglegesen eltűnhetnek.

A világűrből végzett megfigyelések azt mutatják, hogy vi-
lágszerte, de főleg Afrikában, gyorsan növekszik a sivatagok 
területe. Fokozatosan elsivatagosodik a többi kontinens is.

Minden országban tisztában vannak azzal, hogy óva-
tosabban kell bánni a természettel. Sok helyütt fogadtak 
el természetvédelmi törvényt. Ám a természeti kincsek vé-
delmével és ésszerű felhasználásával kapcsolatos intézke-
dések jelentős anyagi ráfordítást igényelnek. Napjainkban 
fokozódik a természeti környezet állapotának ellenőrzése, 
többet költenek a levegő és a víz tisztán tartására, az erdő-
telepítésre és más természetvédelmi intézkedésekre. Ennek 
eredményeként például országunkban is csökkent a vállala-
tok által a természetbe kiengedett szennyvíz mennyisége.

 FELADATOK. 1. Keressétek meg az atlasz térké-
pén a paragrafusban említett országokat! 2. Mi-
lyen ismertetőjegyek alapján csoportosíthatjuk 
a világ országait? 3. Nevezzétek meg azokat az 
országokat, amelyekben jelenleg különleges ter-
mészeti jelenségeket (tűzhányókitörést, földren-
gést, árvizet, cunamit stb.) észlelnek! Soroljátok 
fel a népek életében, az országok közötti kapcso-
latokban zajló fontos eseményeket!



4. rész.  
KONTINENSEK ÉS ÓCEÁNOK

Ebben a fejezetben a szárazulatok nagyobb részeit, a 
kontinenseket és a köztük húzódó mérhetetlen óceánokat 
fogjátok tanulmányozni. Mindegyik óceán és kontinens sa-
játos természeti komplexumot alkot. A természeti komp-
lexumok méreteikben, elhelyezkedésükben, fekvésük ma-
gasságában vagy mélységében különböznek egymástól. 
E kontinenseken eltérő a népesség száma, eltérőek az 
emberek életfeltételei is. 

Az emberiség a szárazföldeken él és folytat gazdasági 
tevékenységet. Évről évre növekszik a világóceán gazda-
sági szerepe. Az emberek, miközben hasznosítják a ter-
mészetet, számításba veszik sajátosságait is. Mindegyik 
szárazföld és óceán tanulmányozása esetében fel kell tár-
nunk a természetükben tapasztalható eltéréseket, az elté-
réseket kiváltó okokat, és azt, hogyan változik a természet 
a lakosság gazdasági tevékenységének hatására. A ter-
mészet állapota foglalkoztatja az egész Föld lakosságát, 
és nagy erőfeszítésekre van szükség a helyzet további 
romlásának a megelőzése érdekében. A természet meg-
őrzése és ésszerű hasznosítása mindannyiunktól függ.

Az államok közös intézkedései főleg arra irányulnak, 
hogy megelőzzék a több országot átszelő, vagy köztük 
határt képező folyók (pl. a Duna) elszennyeződését, meg-
őrizzék a beltengerek és tavak, a levegő, a világóceán és 
a világűr tisztaságát. A világóceán megóvása sok ország-
tól kíván olyan közös erőfeszítéseket, amelyek a halászati 
szabályok betartására, a szennyeződés megelőzésére, az 
óceánok kincseinek tanulmányozására és védelmére irá-
nyulnak.



AfrikA

 l. A tartalom alapján állítsátok össze a kontinensek 
tanulmányozásának vázlatát, és jegyezzétek be a 
füzetbe! Igyekezzetek megindokolni a kérdések sor-
rendjét a kontinensek tanulmányozása esetében! 2. 
Jellemezzétek Afrika domborzati térképét (a vázla-
tot lásd a 3. §-ban!)! 3. Milyen térképekre van még 
szükség Afrika tanulmányozásához?

TErMÉSZET

18. §. Afrika földrajzi fekvése.  
A környező óceánok és tengerek. Partvonal
Afrika Eurázsia után a második legnagyobb kontinens. 

Területe szigeteivel együtt, amelyek közül legnagyobb Ma-
dagaszkár, 30,3 millió km2. A tudósok feltevése szerint az 
Afrika szó egy afrika nevű berber törzsnek a nevéből ered. 
E törzs a kontinens északi részének egyik vidékén élt. Az 
elnevezés fokozatosan kiterjedt az egész kontinensre

Afrika a többi kontinenshez hasonlóan a maga nemé-
ben páratlan természeti viszonyait és lakosságát illetően. 
A kontinensen túlsúlyban vannak a síkságok, a Földön itt 
a legmagasabb a hőmérséklet és a legellentétesebbek a 
természeti komplexumok. E helyütt találjuk a világ legna-
gyobb sivatagját és az egyik legnagyobb egyenlítői esőer-
dőt. A legmagasabb hófödte hegycsúcsok a forró szavan-
nák végtelen térségei fölé emelkednek. Afrikában folyik 
a földkerekség leghosszabb folyója, a Nílus, és a keleti 
félteke legbővizűbb folyója, a Kongó (Zaire). E kontinen-
sen az egyenlítőhöz közel fekvő szélességi körök mentén 
a maga nemében páratlan állatvilág maradt fenn, köztük a 



legnagyobb szárazföldi emlősök: elefántok, vízilovak, orr-
szarvúak, zsiráfok. E fejezet anya gának elsajátítása után 
ti is meg tudjátok majd magyarázni Afrika itt felsorolt és 
egyéb sajátosságait.

Afrika földrajzi fekvése. Mindegyik kontinensnek meg-
vannak a maga jellemző vonásai. Ausztrália a legszára-
zabb, az Antarktisz a leghidegebb kontinens, Eurázsia ter-
mészeti viszonyai a legváltozatosabbak. Mi a magyarázat 
a kontinensek jellemző vonásaira? E kérdésre elsősorban 
a kontinens földrajzi fekvése adja meg a választ.

Bizonyítsátok be a fenti állítás helyességét! A 
bizonyításhoz vegyétek igénybe a domborzat és 
az éghajlati övek térképét, magyarázzátok meg 
Ausztrália, az Antarktisz és Eurázsia jellemző vo-
násainak okát!

Melyek Afrika földrajzi fekvésének jellemző vonásai és 
mit kell tennünk a földrajzi fekvés megállapítása érdeké-
ben? Afrika különleges helyet foglal el a többi kontinens-
hez képest. Csupán ezt a kontinenst szeli keresztül majd-
nem középen az egyenlítő. Legészakibb és legdélibb pont-
ja csaknem egyenlő távolságra fekszik az egyenlítőtől. 
Afrika nagyobbik része a két térítő között helyezkedik el az 
egyenlítői, a szubekvatoriális és a trópusi övben. Csupán 
északi és déli pereme nyúlik bele a szubtrópusi övbe.

A kezdő délkör Afrika nyugati részén halad át. A konti-
nens északi fele több ezer kilométeren át húzódik nyugat-
ról keletre. Dél felé haladva a kontinens egyre keskenyeb-
bé válik. Tehát területének nagyobb része az egyenlítőtől 
északra fekszik.

1. Mérjétek meg a távolságot a Zöld-fok (nyuga-
ton) és a Hafun-fok (keleten) közötti távolságot! 



A délkör 1°-os ívhossza e szélességi körökön 
körülbelül 109,6 km-rel egyenlő. 2. Határozzátok 
meg e két pont koordinátáit! Jelöljétek be a váz-
lattérképen a szövegbe kiemelt objektumokat!

Európát Afrikától a sekély és keskeny Gibraltári-szoros 
és a Földközi-tenger választja el. Északkeleten a keskeny 
Szuezi-földszoros köti össze Eurázsiával. Észak-Afrika, 
Dél-Európa és Dél-Ázsia egymáshoz való közelségével 
magyarázható növény- és állatviláguk nagy hasonlósága. 
A közeli fekvés befolyást gyakorolt Észak-Afrika népessé-
gének összetételére, kultúrájára, nyelvére. Afrikát a többi 
kontinenstől igen kiterjedt óceánok választják el.

Következésképpen, a kontinens földrajzi fekvésének 
nevezzük a kontinensnek az egyenlítőhöz és a kezdő dél-
körhöz, az éghajlati övekhez, valamint az óceánokhoz és 
a többi kontinenshez viszo nyított helyzetét.

Az Afrikát érintő óceánok és tengerek. A térkép és 
a világóceántól szerzett ismereteitek segítségével magya-
rázzátok meg:

	1. Milyen óceánok és tengerek mossák Afrika 
partjait, mi jellemzi ezeket Afrika partjainál? Me-
lyek a Földközi- és a Vörös-tenger legmélyebb 
pontjai? 2. Nevezzétek meg az Afrika partjai men-
tén húzódó áramlásokat! Milyen hatást gyakorol-
nak a kontinens természetére?

Az Afrika partjait mosó vizekben sok a hal (szar-
dínia, tonhal, cápa), de előfordul delfin is. A tengeren 
bonyolítják le a többi kontinenseken fekvő’ országokkal 
folytatott kereskedelem jelentős ré szét. A világ hajóforgal-
mában óriási jelentőséggel bír a Szuezi-csatorna, amelyet 



a XIX. században ástak a Szuezi-szoroson keresztül. E 
csatornát a világ sok országa használja teherfuvarozásra.

Partvonal. Afrika partvonala a többi kontinenséhez ké-
pest gyengén tagolt: az egyetlen nagy öböl a Guineai-öböl, 
amely nem nyomul mélyen a szárazföldbe. Az egyetlen 
nagy félsziget a Szomáli-félsziget, amely az Indiai-óceán-
ba nyúlik be. Az alig tagolt partvonal megnehezíti a tengeri 
kikötők építését.

 FELADATOK. 1. Mi kell tennünk ahhoz, hogy meg-
állapítsuk a kontinens (természetföldrajzi fekvé-
sét! Állapítsuk meg Madagaszkár szigetének föld-
rajzi fekvését! 2. Miért kezdjük a kontinens tanul-
mányozását földrajzi fekvésének vizsgálatával! 3. 
Melyek Afrika földrajzi fekvésének sajátosságai! A 
kontinens természetének mely sajátosságai függ-
nek a földrajzi fekvéstől!

19. §. Afrika kutatásának történetéből 

 Nevezzétek meg Afrika legrégibb államait!

Külföldi utazók kutatásai Afrikában. Afrika ősidők óta 
magára vonta Dél-Európa és Délnyugat-Ázsia népeinek fi-
gyelmét. Ezek jól ismerték a kontinens északi partvidékét 
és a keleti partvidék egy részét. A portugálok meg akarták 
keresni az utat Indiába, amelynek gazdagságáról legendá-
kat meséltek. Ezek az utazások még inkább gazdagították 
az európaiaknak az Afrika partjairól szerzett ismereteit. A 
portugálok a XV. század folyamán fokozatosan nyomultak 
előre dél felé. A nyugati partvidékről első ízben szállítottak 
Európába tömegestül rabszolgákat. Ettől számítjuk a tör-



ténelem szégyenteljes lapját, a rabszolga-kereskedelmet, 
amely emberek millióinak életébe került.

V a s c o   d a   G a m a  portugál hajós befejezte az In-
diába vezető tengeri út felfedezését, majd 1498-ban meg-
kerülte Dél-Afrikát, elhajózott a kontinens keleti partvidéke 
mentén, átszelte az Indiai-óceánt és elérte Hindusztán 
partjait. (Lásd az első előzéket!) így fedezték fel az Indiába 
vezető utat és állapították meg a kontinens déli körvona-
lait. A XVI. században az európai rabszolga-kereskedők 
megkezdték az afrikai rabszolgák szállítását Amerikába. 
Ekkor még csak a nyugati partvidék néhány felfedezett 
vidékének ismert rabszolgapiacain lehetett rabokat vásá-
rolni üveggolyókért és egyéb csecsebecsékért. Ám Afrika 
belseje még sokáig ismeretlen maradt az európaiak előtt.

Az európaiak Afrika belső területeinek felfedezését 
csupán a XIX. század végén kezdték meg, amikor Európa 
gyorsan fejlődő országinak olcsó ipari nyersanyagot rejtő 
földekre és előnyös felvevőpiacra volt szüksége. A XIX. 
század közepén több utazást is tett a kontinens belsejé-
be D a v i d   L i v i n g s t o n e  (olv. dévid livingszton) hí-
res angol kutató. Nyugatról keletre átutazott Dél-Afrikán, 
tanulmányozta a Zambezi folyót, és felfedezett rajta egy 
nagy vízesést, amelyet Viktória-zuhatagnak nevezett el. 
Megtalálta és leírta a Kongó (Zaire) felső szakaszát, a 
Nyasza-tavat és más tavakat. Nagyon szerette volna meg-
találni a Nílusnak, Afrika nagy folyójának a forrásvidékét, 
ám a halál megakadályozta céljának elérésében.

Livingstone kutatásai sok új érdekes anyaggal gazda-
gították a földrajztudományt a kontinens ekkor még isme-
retlen vidékéről. Emberségesen bánt Afrika őslakosaival, 
és egyike volt annak a kevés kutatónak, aki kiérdemelte az 
afrikai lakosság szeretetét és tiszteletét.



Az egyenlítői Afrikáról szerzett ismereteket a későbbi-
ekben tovább bővítette és elmélyítette az az angol-ameri-
kai expedíció, amely befejezte a Viktória- és a Tanganyika-
tó tanulmányozását, felfedezte a Ruwenzori-hegységet, 
felkutatta a Kongó és a Nílus felső folyását.

Orosz utazók, tudósok kutatásai Afrikában. Afrika 
természetének és népei életének kutatásához jelentős 
mértékben hozzájárultak az orosz kutatók. Távoli, isme-
retlen országok feltárását tűzték ki célul és az össze-
gyűjtött anyagot az egész emberiség közkincsévé szán-
dékozták tenni. Az orosz kutatók közül különös hely illeti 
meg V a s z i l i j  V a s z i l j e v i c s  J u n k e r t .  A XIX. 
század végén a Közép- és Kelet-Afrikában tett utazásai 
során érdekes adatokat gyűjtött a kontinens e vidékeinek 
természetéről és a lakosság életéről, térképészeti mun-
kát, hidrológiai és meteorológiai megfigyeléseket vég-
zett. Sokat tettek a kontinens északkeleti részének tanul-
mányozásáért Jegor Petrovics Kovalevszkij, Alekszandr 
Vasziljevics Jeliszejev és más kutatók.

Afrika természetének és lakosságának kutatásában 
nagy érdemeket szereztek a tudósok. 1926-1927-ben 
a kultúrnövények tanulmányozása céljából expedíciót 
szerveztek a kontinens északkeleti részébe, amelyet 
N y i k o  l a j  I v a n o v i c s  V a v i l o v  kimagasló orosz 
tudós vezetett. Több mint 6000 kultúrnövénymintát gyűj-
töttek össze. Vavilov megállapította, hogy az értékes (ke-
mény) búzafajták hazája Etiópia. Afrika sok országában 
dolgoztak kutatók, tudósok, segítettek a fiatal afrikai ál-
lamoknak a talaj, a belvizek, a növény- és állatvilág ta-
nulmányozásában, az ásványi kincsek feltárásában stb.



 FELADATOK. 1. Kövessétek nyomon a térképen 
Vasco da Gama útját Afrika körül, valamint Living-
stone és Junker útvonalát (lásd az előzéket)! 2. 
Milyen az nemzetközi tudóstársadalom szerepe 
Afrika kutatásában!

20. §. Domborzat és ásványi kincsek

 A 6. ábrán mutassátok meg az afrikai tábla hatá-
rait! 2. Mit nevezünk ősföldnek? Az afrikai tábla 
melyik részét foglalja el az ősföld? 3. Eredetük 
szerint milyen csoportokra oszlanak a kőzetek? 
4. Milyen ásványi kincsek vannak vidéketeken? 
Hogyan hasznosítják őket a gazdaságban? 5. Mi-
lyen befolyást gyakorolnak egy kontinens dom-
borzatára a Föld belső és külső folyamatai?

Domborzat. Afrika domborzata, sok más kontinen-
séhez hasonlóan, a földkéreg fejlődésének történéseitől, 
a belső és külső folyamatok hatásától függ. Ha egy pil-
lantást vettek a világ domborzati térképére, akkor meg-
látjátok, hogy Afrikában a többi kontinenstől eltérően a 
200–1000 m magas fennsíkok vannak túlsúlyban. A ke-
vés alföld az óceánok és a tengerek partján fekszik. A 
kontinensen nincsenek a Kordillerákhoz, az Andokhoz 
hasonló hosszú hegyláncok. (Miért?) Ennek magyaráza-
ta az, hogy a kontinens talapzatát igen ősi pajzs képezi, 
amely a régmúltban az óriási Gondvána őskontinenshez 
tartozott. A pajzs kőzeteinek kora 2–3 milliárd és ennél 
több év. A korábban itt kialakult magas hegységrendsze-
rek a Föld külső erőinek a hatására lepusztultak, Helyü-
kön nagy kiterjedésű dimbes-dombos síkságok jelentek 



meg, amelyek fölé csak helyenként emelkednek kristá-
lyos tömbök.

A belső folyamatok hatására a pajzs egyes részei 
felemelkedtek. Ez magas fennsíkok kialakulásához veze-
tett. Más részek vi szont lesüllyedtek, minek folytán hatal-
mas medencék képződtek (a Csád-tó medencéje, Kon-
gó-, Kalahári-medence stb.). A mozgás következtében 
törések keletkeztek a földkéregben, sasbércek, földszer-
kezeti árkok jöttek létre, és mindezt vulkánkitörések és. 
földrengések kísérték. Kelet-Afrikában található a földké-
reg legnagyobb szárazföldi törése, amely a Vörös-tenger 
mentén az Etióp- felföldön keresztül a Zambézi folyó tor-
kolatáig húzódik. (Lásd A földkéreg szerkezete című tér-
képet!) Itt széttolódik (szétválik) az afrikai litoszfératábla. 
Ezért gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések.

A legfontosabb magaslatok megoszlása szempont-
jából Afrikát két részre szokták osztani. Az első részt 
Észak- és Nyugat-Afrika alkotja, ahol a magaslatok nem 
haladják meg az 1000 m-t, a második részhez tartozik 
Kelet- és Délkelet-Afrika az 1000 m-t meghaladó magas-
latokkal. (Lásd a domborzati térképet!) Észak- és Nyu-
gat-Afrika jelentős részét szárazföldi és tengeri lerakódá-
sok borítják. E területeket hosszú ideig tenger borította. A 
Szahara középső részén hatalmas, kristályos és vulkani-
kus kőzetekből álló hegységek magaslanak.

Afrika domborzati térképe segítségével állapítsá-
tok meg a nevüket és magasságukat!

A kontinens északnyugati részében található az 
Atlasz-hegységr amelynek fiatal északi vonulatai két 
litoszfératábla – az afrikai és az eurázsiai – határán he-
lyezkednek el.



A földkéreg szerkezete című térkép alapján hatá-
rozzátok meg az Atlasz-hegység egyes részeinek 
korát! Az 5. ábra segítségével magyarázzátok 
meg a gyűrődéses Atlasz-hegység képződését! 
(Ha nehézségek adódnának, lásd a 3. §-t!)

 
34. ábra. A Kelet-afrikai-magasföld

Afrika keleti részét a magasan a tengerszint fölé emel-
kedő és a földkéreg csuszamlásai által darabokra tört 
Kelet-afrikai-magasföld foglalja el. Itt találhatjuk a kontinens 
legmagasabb csúcsait, a Kilimandzsárót, Kenya stb. gigan-
tikus méretű kialudt és még működő tűzhányóit. A Kelet-
afrikai-magasföld északi részét képezi az Etióp-magasföld, 



amely platókból, vagyis magasan fekvő síkságokból áll. 
Ezeket vízszintes fekvésű üledékes meg vulkáni kőzetek 
borítják, és lépcsős völgyek választják el egymástól. A 
Dél- afrikai-magasföld ‚középső része fokozatosan csök-
ken és medencékbe torkollik. A kontinens legdélibb részét 
a lapos tetejű Fokföldi-hegység övezi. Kelet- és Dél-Afri-
kában gyakran látszanak a felszínen az ősi kristályos kő-
zetek.

Afrika domborzatában a külső erők igen különös for-
májú hegycsúcsokat, lépcsőket, völgyeket stb. alakítottak 
ki.

Térkép segítségével állapítsátok meg a Kelet- és 
Dél-afrikai-magasföld magasságát, keressétek 
meg az Atlasz-hegység, az Etióp-magasföld leg-
magasabb csúcsait és a Kilimandzsáró tűzhá-
nyójának magasságát!

Ásványi kincsek. Afrika többféle ásványi kincsben 
is igen gazdag. Soknak közülük itt található a világon a 
legnagyobb lelőhelye. Elhelyezkedésükre a földkéreg 
szerkezete és fejlődésének története ad magyarázatot. A 
magmás kőzetek túlsúlya miatt Afrika különösen gazdag 
érces ásványi kincsekben. Ezek az ásványi kincsek akkor 
keletkeztek, amikor a Föld mélyéből feltörő magma a tö-
résvonalak mentén behatolt a földkéreg rétegébe. Dél- és 
Kelet- Afrikában az ásványi kincsek nem fekszenek mé-
lyen, mivel itt az ősi kristályos kőzetek a felszín közelében 
találhatók.

Keressétek meg a térképen a vas- és krómérc, a 
színesfémércek (réz-, cink- és ónérc), az uránérc, 
az arany, a drágakövek lelőhelyeit! Jelöljétek be 
őket a vázlattérképen!



A világban kitermelt gyémánt 98%-át Afrikában hozzák 
a felszínre. A gyémántból nemcsak drágaköveket (brilián-
sokat) készítenek, hanem nagy szilárdsága miatt az ipar-
ban is hasznosítják.

A kontinens alacsonyabb fekvésű részein, ahol az üle-
dékes kő zetek vannak túlsúlyban, igen elterjedten fordul-
nak elő az üledékes eredetű ásványok: kőszén, különböző 
sók, mangánérc stb. Észak-Afrikában és a Guineai-öböl 
partvidékén óriási kőolajkészletekre bukkantak. Afrika 
gazdag műtrágya-alapanyagként szolgáló foszforitokban. 
A fő lelőhelyek a kontinens északi részén találhatók.

A térkép alapján határozzátok meg az ásványi 
kincsek elhelyezkedését! Hasonlítsátok össze 
Afrika domborzati térképét és A földkéreg szer-
kezete című térképet! Igazoljátok az ásványi kin-
csek elhelyezkedésének fő törvényszerűségeit!

A kontinens mélye kincseket rejt magában, amelye-
ket a fiatal országok igyekeztek önállóan kiaknázni. Ám 
a kitermelt ásványi kincsek jelentős részét még mindig 
elszállítják Afrikából az európai országokba és az USA-
ba. Egyes afrikai országok bányái ma is külföldiek tulaj-
donában vannak. Ezekben a bányákban a helyi lakosság 
rendkívül nehéz körülmények között, és alacsony bérért 
dolgozik.

	FELADATOK. 1. Melyek Afrika domborzatának a 
sajátosságai! 2. Írjátok le Madagaszkár dombor-
zatát a következő vázlat szerint: uralkodó dom-
borzatformák, a legnagyobb tengerszint fölötti 
magaslatok, ásványi kincsek! 3. Milyen ásványi 
kincsek találhatók Észak-Afrikában, és milyenek 
Dél és Kelet-Afrikában! Miért! 4. Mi történik az Af-



rikai-ősfölddel, ha a Kelet-Afrika törési övezeté-
ben zajló folyamatok felerősödnek!

21. §. Éghajlat. A levegő hőmérsékletének és 
a csapadéknak az eloszlása

 1. Milyen légköri nyomási övekkel és állandó sze-
lekkel találkozunk a földfelszínen? 2. Mitől függ a 
hőmérséklet és a csapadék eloszlása a Föld fel-
színén?

A levegő hőmérsékletének az eloszlása. Afrika a Föld 
legforróbb kontinense. Bármelyik kontinensnél több nap-
meleget és fényt kap, mivel jelentős része a két térítő kö-
zött fekszik, ahol a Nap egész évben magasan a látóhatár 
fölött áll, és évente kétszer mindenütt delel. Afrika nagy 
részén az évi középhőmérséklet +20 °C fölött van. A nap-
pali hőmérséklet gyakran emelkedik +40 °C fölé. A konti-
nensnek még a szubtrópusi övbe benyúló északi és déli 
peremén sem alacsonyabb a téli hónapok középhőmér-
séklete +10 °C (–12 °C-nál. Afrikában nincs az általunk 
megszokott hideg tél.

A tél és a nyár a kontinens jelentős részén csak a 
nedvességet illetően tér el. A hőmérséklet csak a hegy-
vidékeken alacsonyabb. A magas hegycsúcsokat még az 
egyenlítő közelében is hó fedi.

Jellemezzétek Afrika éghajlati térképét! (A váz-
latot lásd a 3. §-ban!) Kövessétek nyomon a tér-
képen a januári és a júliusi hőmérséklet-válto-
zásokat az egyenlítőtől északra és délre! Afrika 
északi részében mérték a Földön a legmagasabb 
hőmérsékletet. Állapítsátok meg, hogy milyet! 
Magyarázzátok meg, hogy Dél-Afrikában miért 



alacsonyabb a júliusi hőmérséklet a januárinál! 
Milyen összefüggés van a levegő hőmérséklete 
és a Nap látóhatár fölötti magassága, a dombor-
zat, az óceáni áramlások között!

A csapadék eloszlása. Ha az éghajlati térképre néz-
tek, akkor látjátok, hogy Afrikában egyenlőtlenül oszlik el 
a csapadék. A Kongó medencéjében és a Guineai-öböl 
partvidékén sok a nedvesség. Afrika északi és déli részé-
nek nagy térségein, a trópusokon kevés csapadék hull. Mi 
ennek a magyarázata? Már tudjátok, hogy az évi csapa-
dékmennyiség jelentős mértékben függ a légköri nyo más 
öveinek megoszlásától.

1. Állapítsátok meg, milyen légköri nyomási öv-
ben fekszik Afrika! Afrika vázlattérképére je-
gyezzétek be ezeket az öveket! Emlékezzetek 
vissza, milyen függőleges légmozgás az uralko-
dó az alacsony és a magas nyomású övekben, 
hogyan tükröződik ez a csapadékon! (Nehézség 
esetén lásd a 13. ábrát!) 2. Az éghajlati térkép se-
gítségével állapítsátok meg, hol hull Afrikában  
1000 mm-nél több, 100 mm-nél kevesebb csapa-
dék! 3A. Hasonlítsátok össze az éghajlati térké-
pet és a légnyomás megoszlásának vázlatát! Mi 
okozza Afrikában a csapadék egyenlőtlen elosz-
lását? Magyarázzátok meg, hogy a Kongó me-
dencéjében miért hull sok csapadék, a Szahará-
ban pedig kevés!

Az éghajlati térkép elemzéséből az derül ki, hogy bár 
Észak- és Dél-Afrika a magas légnyomású övben fekszik, 
a csapadék mennyisége mégis különböző. Ez az itt ural-
kodó passzátok eltérő hatásával, valamint az óceán és 
a domborzat által gyakorolt befolyással magyarázható. 



Afrika északi részének nagy a nyugat-keleti kiterjedése, 
ráadásul óriási területű szárazfölddel (Eurázsia) határos. 
A passzátok a szárazföld fölött fújnak, és meleg trópusi 
levegőt visznek magukkal, amely az egyenlítőhöz köze-
ledve még inkább felmelegszik és csökken a páratartal-
ma. Ezért a passzátok hatásának körzetében, Észak-Afri-
kában egyáltalán nem esik eső.

A kontinens déli része óceánok között fekszik, és a 
passzátok jelentős befolyása alatt áll. A passzátok itt az 
Indiai-óceán felől fújnak és ezért nedvesebb (tengeri) le-
vegőt hoznak, mint a szárazföldiek. De mivel ebben az öv-
ben a légtömegek lefelé szállnak, ezért az időjárás rend-
szerint derűs, csapadékmentes, ám kevésbé száraz, mint 
a kontinens északi részién. Amikor a délkeleti passzátok 
elérik Madagaszkár hegységét és a Sárkány-hegységet, 
a keleti oldalakon bőséges esőzéseket okoznak. Dél-Af-
rikában keletről nyugat felé haladva csökken a csapadék.

Sok csapadék hull az Etióp-magasföldön, rendkívül 
nagy a csapadék mennyisége – csaknem évi 10000 mm –  
a Kamerun-hegység déli lejtőin. A sok nedvességet (az 
Atlanti-óceánról) a délnyugati szelek hozzák ide. Ezek a 
nagyon nedves szelek azért képződnek, mert a Kongó 
medencéjében egész évben sokkal alacso nyabb a nyo-
más, mint az óceán fölött.

Afrikában nemcsak a kontinens belsejében vannak si-
vatagok, hanem az óceán partvidékén is. Mi ennek a ma-
gyarázata? A fő okot már ismeritek: a sivatagok a magas 
légnyomású övekben fekszenek, ahol a leszálló légáram-
lások és a passzátok uralkodnak. Ráadásul az Atlanti-
óceánnak az északnyugati és a délnyugati partokat érintő 
áramlásai a kontinens partvidékén csökkentik a levegő 
hőmérsékletét és nem kedveznek az esőzéseknek. Mint 



ismeretes, a hideg levegő nehezebb, sűrűbb lesz, nem 
tud felemelkedni, felhőt képezni és. csapadékot adni. Itt 
az óceán felületéről sok nedvesség párolog el, ezért ami-
kor a hőmérséklet csökken, köd keletkezik és harmat hull. 
A harmat az egyetlen nedvességforrás.

Délkelet-Afrika partjainál a meleg áramlások ellenke-
zőleg, a téli hónapokban emelik a levegő hőmérsékletét 
elősegítik a levegő párával való telítődését és a csapa-
dékképződést.

 FELADATOK. 1. Melyek Afrika éghajlatának fő jel-
legzetességei! 2. Milyen tényezők befolyásolják a 
hőmérséklet eloszlását Afrikában! 3. Milyen okok-
tól függ a csapadék eloszlása a kontinensen! 4. Az 
éghajlatra vonatkozó milyen adatokat olvashatunk 
el az éghajlati térképről!

22. §. Éghajlati övek

 1. A térkép alapján állapítsátok meg, hogy milyen 
éghajlati övekben fekszik Afrika! Melyek közü-
lük a fő éghajlati övek, és melyek az átmeneti-
ek? 2. Milyen hatást gyakorolnak az éghajlatra 
a légtömegek? Szemléltessétek a hatást a Föld 
szubekvatoriális és trópusi éghajlati öveinek 
példáján! 3. Miért mozdulnak el a légtömegek 
az idénytől függően egyszer észak, másszor dél 
felé?

Mivel az egyenlítő csaknem középen szeli át Afrikát, 
ezért az éghajlati övek – az egyenlítői kivételével – két-
szer fordulnak elő a területén.

Az e g y e n l í t ő i  ö v  magában foglalja a Kongó (Za-
ire) folyó medencéjét és a Guineai-öböl partvidékét. Eb-



ben az övben egész éven át az egyenlítői légtömegek 
uralkodnak. Itt mindig egyformán magas a levegő havi 
középhőmérséklete és egyenletesen oszlik el a csapa-
dék, ami biztosítja a növények szüntelen növe kedését és 
fejlődését.

Reggel rendszerint derült az időjárás. Napközben a 
Nap erősen- felmelegíti a földfelszínt, és a nedvesség-
gel telített levegő felfelé száll. Gomolyfelhők keletkeznek. 
Délután gyakran igen erős zivatarokkal kísért zápor zu-
hog. Estére megint kiderül az idő. így van ez csaknem 
mindennap. Ebben az övben csak egy évszak van: nyár. 
A napi középhőmérséklet és a csapadékmennyiség inga-
dozása elenyésző. Az ilyen éghajlatot egyenlítői (ekvato-
riális) éghajlatnak nevezzük. 

Az egyenlítői éghajlati övet a s z u b e k v a t o r i á l i s 
ö v  széles sávja szegélyezi, és ez az egyenlítőtől északi-
déli irányban körülbelül a 15–20. szélességi fokig terjed. 
Egész éven át magas a hőmérséklet, de érezhető az idé-
nyenkénti ingadozás. A szubekvatoriális éghajlat abban 
különbözik az egyenlítőitől, hogy itt kevesebb a csapadék 
és egyenlőtlenebb az eloszlása. Két idényt – a nyirkos-
nyarat és a száraz telet – élesen elhatárolhatunk egymás-
tól. Ennek az a magyarázata, hogy a Nap látóhatár fölötti 
helyzetét követve az idénytől függően egyszer északra, 
másszor pedig délre áramlanak a légtömegek. Nyáron a 
szubekvatoriális övbe egyenlítői légtömegek érkeznek, 
amelyek az egyenlítői övivel azonos, tartósan forró és 
esős időjárást okoznak. Télen a trópusi levegő az uralko-
dó. Ennek következtében az esők megszűnnek és bekö-
szönt a száraz időszak.

A nyári csapadék mennyisége és az esős idény időtar-
tama a trópusok felé haladva csökken.



A t r ó p u s i  ö v e k  megfelelnek mindkét félteke tró-
pusi szélességi köreinek.

A térkép alapján állapítsátok meg földrajzi hely-
zetüket! Milyen légtömegek és szelek uralkodnak 
egész év folyamán? Milyen időjárást okoznak?

A szárazság Észak-Afrikában a legnagyobb. (Miért?) 
itt található a Szahara sivatag, amely nemcsak Afrikában 
a legszárazabb és legforróbb terület, hanem az egész 
Földön is. A Szaharában a nyár rendkívül forró, az égbolt 
csaknem felhőtlen. A Nap +70 °C-ra hevíti fel a kövek és a 
homok felületét, a levegő hőmérséklete eléri és meghalad-
ja a +40 °C-ot. A felhők hiánya miatt éjszaka a földfelszín 
és a levegő gyorsan lehűl. Ennek következtében a hőmér-
séklet napi ingadozása igen jelentős, olykor meghaladja 
a 40 °C-ot. A Szaharába került ember nappal szenved a 
nagy hőségtől, éjjel pedig remeg a hidegtől. Nappal a fel-
hevült száraz levegőben nehéz a légzés. Az élőlények a 
kövek hasadékaiban, a kiszáradt füvek gyökerei közé rej-
tőzködnek. A sivatag kihaltnak tűnik. Nyáron gyakran tá-
mad óriási erejű szél – számum –, amely homokfelhőket 
sodor magával. A dűnék szemünk láttára életre kelnek, a 
látóhatár elmosódik, a por eltakarja a vöröses félhomály-
ban tüzes gömbnek tetsző Napot. Elviselhetetlen lesz a 
fülledtség, az emberek és az állatok fulladoznak. A száj, 
az orr és a szem tele lesz homokkal. Jaj annak, aki nem 
rejtőzik el a homokvihar elől.

Dél-Afrikában kisebb területre terjed ki a trópusi éghaj-
lati öv. Itt több csapadék hull, mint a Szaharában. Különö-
sen sok a csapadék a Sárkány-hegység nyugati oldalán 
és Madagaszkár keleti részén. (Magyarázzátok meg, miért!) 
Ám az Atlanti-óceán partvidékén szinte sohasem hull eső.



A kontinens legészakibb és legdélibb része a s z u b - 
t r ó p u s i  ö v b e n  fekszik. A trópusi övhöz képest itt 
lényegesen kevesebb a napmeleg. A hőmérséklet idé-
nyenként! ingadozása jóval szembetűnőbb: a nyár forró  
(+27 °C, +28 °C), a tél viszonylag meleg (+10°C, –12 °C). 
Afrika északi és délnyugati részén a nyár nagyon száraz 
(trópusi légtömegek uralkodnak), a tél nyirkos, mivel a nyu-
gati szelek ebben az évszakban az óceán felől ide sodor-
ják a mérsékelt szélességi körök tengeri légtömegeit. A 
trópusi öv keleti részéhez hasonlóan Afrika délkeleti ré-
szén egész évben esik eső. A nedvesség az Indiai-óceán 
felől érkezik, és a hegységek keleti lejtőjére hull.

Afrikában a sok meleg kedvez az értékes trópusi növé-
nyek – kávé, kakaó, datolya- és olajpálma stb. – termesz-
tésének. Kelet- Afrika fennsíkjain, ahol alacsonyabb a 
hőmérséklet, szubtrópusi növényeket (teát, gyapotcserjét 
stb.) és mérsékelt égövieket (búzát, zöldségféléket stb.) 
nevelnek. Ámde a csapadékhiány gátolja a kontinensen 
a mezőgazdaság fejlődését. A sivatagokban és félsivata-
gokban csak az oázisokban és mesterséges öntözés ré-
vén foglalkozhatnak földműveléssel.

 FELADATOK. Az éghajlati és a domborzati térkép 
segítségével írjátok le Madagaszkár szigetének ég-
hajlatát a következő vázlat alapján: éghajlati öv, 
januári és júliusi középhőmérséklet, uralkodó sze-
lek, évi csapadékmennyiség és csapadékviszony! 
A hőmérséklet leírásakor annak ne csak a nagysá-
gát tüntessétek fel, hanem a változásainak irányát 
is! Mivel magyarázható a változás! Végezzétek el 
ugyanezt a szelek és a csapadék leírásakor is! .



23. §. A folyók függése a domborzattól és az 
éghajlattól. Főbb folyórendszerek

 1. Mutassátok meg a térképen a Kongó (Zaire) 
folyamrendszerét! Mit nevezünk folyamrendszer-
nek? 2. Soroljátok fel a folyó részeit! 3. Mit ne-
vezünk a folyó medencéjének? Mutassátok meg 
a térképen a Kongó (Zaire), a Nílus, a Zambézi, 
a Niger medencéjét és vonjátok meg határukat a 
vázlattérképen! 4. Soroljátok fel a folyók táplálá-
sának fő (forrásait!

A folyók függése a domborzattól és az éghajlattól. 
Afrikában sok a nagy folyó. (Soroljátok fel őket!) A konti-
nens területén egyenlőtlenül oszlik meg a folyóhálózat 
(35. ábra). Sűrűsége függ a domborzattól és az éghajlati 
viszonyoktól. A felszín szerkezete folytán – a keleti rész 
magasabb fekvésű – a folyók többsége az Atlanti-óceánba 
ömlik. A kontinens felszínének körülbelül egyharmadáról a 
víz nem tud lefolyni az óceánba, és ez a rész a  b e l s ő 
l e f o l y á s ú  t e r ü l e t h e z  tartozik. Afrika folyói zuha-
tagosak. Ezért teljes hosszúságukban még a legnagyob-
bak sem hajózhatók. Ezek a folyók hatalmas vízenergia-
készlettel rendelkeznek.

A kontinens folyóhálózata legsűrűbb az egyenlítői és a 
szubekvatoriális éghajlati övben. (Miért?) Nagyon kevés a 
folyó a sivatagokban. Itt száraz folyómedrek – v á d i k  – 
fordulnak elő, amelyek csak a ritkán hulló nagy esőzések 
után telnek meg vízzel. Afrika csaknem valamennyi folyó-
ját esővíz táplálja. Ám v í z j á r á suk (a legalacsonyabb 
vízállás és az áradás közötti időszak) eltérő és az esős 
évszaknak van alárendelve. A több éghajlati övön áthaladó 
folyóknak bonyolult a vízjárása.



 
35. ábra. Az óceánok medencéi és a belső lefolyású medencék

Állapítsátok meg, hogy Afrika folyói mikor árad-
nak és mikor legalacsonyabb a vízállásuk: a) a 
szubtrópusi; b) a trópusi; c) a szubekvatoriális és 
d) az egyenlítői éghajlati övekben! Afrika (mely 
folyóinak bonyolult a vízjárása?

Fő folyamrendszerek. A Nílus a világ leghosszabb fo-
lyója (6671 km). A Kelet-afrikai-magasföldön ered, és át-
folyik a Viktória-tavon. Felső szakaszán a szakadékokon 
áttörve sokzuhogós vízesést alkot. Amint kiér a síkságra, 
folyása lelassul és nyugodttá válik. E helytől kezdve Fe-
hér-Nílusnak nevezik. Khartúmnál egyesül legnagyobb 
mellékfolyójával, az Etióp-magasföldön eredő Kék-Nílus-
sal. A Fehér- és a Kék-Nílus összefolyásánál a folyó szé-
lessége megkétszereződik. Innen már Nílusnak nevezik. 



Középső szakaszán korábban kemény kőzetből álló platón 
vágta át magát, és zuhogókat alkotott, amelyek akadályoz-
ták a hajózást.

Az Asszuáni-gát felépülése után javultak a hajózási vi-
szonyok. A Nílus alsó szakaszán lassú folyású. Földközi-
tengeri torkolatánál nagy deltát alkot, amelynek csaknem 
akkora a területe, mint a Krím-félszigeté. A delta helyén 
néhány tízezer évvel ezelőtt a Földközi-tenger öble terült 
el.

 
36. ábra. A Nílus folyón

Régen a Nílus rejtély volt az észak-afrikai lakosok és 
az európaiak számára. Látták, hogy a sivatagból bővizű 
folyó támad, amelyből sok víz párolog el és szivárog a ho-



mokba, de mégsem apad el, noha arra nagyon ritkán esik 
az eső. Természetfölötti erők beavatkozásával magyaráz-
ták ezt, és istenítették a folyót. (És ti hogyan magyarázzátok 
a jelenséget?)

A Nílusnak nagy jelentősége van azoknak az orszá-
goknak a gazdasági életében, amelyek területén folyik. 
Vizét már az ősidőkben is a folyó iszapja által igen jó ter-
mőföldűvé tett mezők öntözésére használták. Lefolyásá-
nak szabályozására és a mezők öntözésére gátakat meg 
csatornákat építettek, amelyek közül sokat évezredek óta 
használnak. Napjainkban a folyó vízhozamát nagy gátak-
kal szabályozzák, amelyekkel a tározókban nagy tarta-
lékokat képeznek az egész évi vízhasználat biztosítása 
érdekében. A gátak közül legnagyobb az egykori Szovjet-
unió segítségével felépült Asszuáni-magasgát.

Afrika legbővizűbb és második leghosszabb folyója a 
Kongó (Zaire) (4320 km). Csak az Amazonas bővizűbb és 
nagyobb vízgyűjtőterületű, mint a Kongó. A folyó kétszer 
szeli át az egyenlítőt, és egész éven át bővizű. Fennsíkok 
peremküszöbén bukik át, ezért sok rajta a zuhogó meg a 
vízesés, és csak egyes szakaszain hajózható. A Nílussal 
ellentétben nem alkot deltát, zavaros édesvize széles ára-
datban messzire kijut az Atlanti-óceánba.

Hosszúsága és vízgyűjtő területe szerint Afrika har-
madik folyója a Niger. Középső folyásán síksági folyó, fel-
ső és alsó folyásán pedig sóik a zuhatag és a vízesés. 
A folyó jelentős része aszályos területeken folyik. Ezért 
nagy jelentősége van az öntözés szempontjából, erre a 
célra gátakat és öntözőcsatornákat építettek.

A térkép segítségével állapítsátok meg, hogy mi 
okozza a Niger folyásának eltérő jellegét, milyen 



éghajlati övekben folyik és melyik szakaszán 
használják öntözésre!

A Zambézi az Indiai-óceánba ömlő legnagyobb afrikai 
folyó. Középső folyásán sok zuhatagot és vízesést képez. 
(Mivel magyarázzátok ezt?) E folyón van a világ egyik leg-
nagyobb zuhataga, a Viktória-vízesés. A Zambézi 1800 m 
széles áradata 120 m magasból zuhog egy keskeny hasa-
dékba, amely átszeli a medrét. A vízesés moraja és dü-
börgése kilométerekre elhallatszik. Az aláhulló víz parányi 
cseppek óriási oszlopait lövelli több száz méter magasba. 
A vízcseppekről visszaverődő napsugarak káprázatos 
szépségű szivárványt alkotnak. A helyi lakosok „gőzölgő 
mennydörgés” néven emlegetik a zuhatagot. A vízeséstől 
lejjebb gátak, vízerőművek és víztározók épültek.

 FELADATOK. 1. Soroljátok fel az afrikai folyók kö-
zös sajátosságait! 2. Hasonlítsátok össze a Nílus és 
a Niger vízjárását! Ennek érdekében az éghajlati 
térkép segítségével hasonlítsátok össze a folyók 
különböző szakaszainak idényenkénti szintjét, ál-
lapítsátok meg a különbségeket, és magyarázzátok 
meg az okait!

24. §. Tavak. A folyók és a tavak szerepe a 
természetben, valamint a lakosság életében

 l. Milyen tavakat nevezünk lefolyásosaknak és 
milyeneket lefolyástalanoknak? Mutassátok meg 
a térképen az általatok már ismert afrikai tavakat!

Tavak. Afrika csaknem minden nagy tava a Kelet-
afrikai-magasföldön a törési zónában helyezkedik el, 
ezért medencéjüknek nyújtott a formája. Ezeket a tavakat 



rendszerint magas és meredek lejtőjű hegységek szegé-
lyezik. Mélységük nagy, és hosszúságuk jelentős. így pél-
dául az 50–80 km szélességű Tanganyika-tó 650 km-en át 
húzódik. Ez a világ leghosszabb édesvizű tava. Az 1495 
m mély Tanganyika-tónál csak a Bajkál mélyebb. A kör-
nyező hegységek magassága eléri a 2000 m-t.

A Viktória-tó területét tekintve a legnagyobb Afrikában. 
Medencéje nem árokban, hanem az ősföld enyhe lejtésű 
süllyedőkében terül el. Ezért nem mély (közepes mély-
sége 40 m), partjai meredékesek és tagoltak. A gyakran 
trópusi zivataroktól kísért szélviharok nagy hullámverést 
okoznak a tavon.

A Csád-tó sekély vizű (4–7 m mély). Területe a csa-
padéktól és a beléje torkolló folyók áradásától függően 
nagyon változik, az esős évszakban néha csaknem a két-
szeresére növekszik. A Csád-tó partjai igen mocsarasak.

Határozzátok meg a Csád-tó fekvését és éghajlati 
viszonyait!

A folyók és a tavak szerepe a természetben, valamint 
a lakosság életében. A folyók lepusztítják a kőzeteket, 
amelyeket az oldott sókkal és ásványi anyagokkal együtt 
kisodornak az óceánba, leraknak a síkságokon, ily módon 
kiegyenlítik a kontinens felszínét.

A folyók egyik területről a másikra szállítják a vizet. A 
tavakban felhalmozódnak az ásványi és a szerves anya-
gok. A folyókhoz hasonlóan a tavak is elősegítik a dom-
borzat kiegyenlítődését. Főleg a nagy tavak befolyásolják 
a környező területek éghajlati viszonyait. Az átfolyásos 
tavak szabályozzák a folyók vízhozamát. A folyókban és 
a tavakban élő szervezetek tenyésznek. E vizek részt 
vesznek a körforgásban, segítségükkel valósul meg az 



anyagcsere a szárazföld különböző természeti komplexu-
mai között, a szárazföld és az óceán között. Így tehát nagy 
szerepet játszanak a természetben.

Óriási jelentőségük van a folyóknak és a tavaknak az 
emberek életében. Afrikában, ahol kevés a csapadék, a 
belvizeket öntözésre használják. Ebből a szempontból 
különösen fontos a Nílus, a Niger és a Zambézi. A Nílus 
partján csaknem az egész Szaharában a folyó vizével ön-
tözött termékeny földű oázisok húzódnak. Az afrikai folyók-
nak nagy a vízenergiájuk. Különösen nagy energiakészlet 
rejlik a Kongó (Zaire) folyó medencéjében. Sok folyó és 
tó vízi útként szolgál. (Mi zavarja a hajózást Afrika folyóin?) A 
folyókban és a tavakban bőven van hal, amelynek fontos 
jelentősége van a lakosság élelmezésében. Az édesvízi 
halászat tekintetében Afrika csak Ázsia mögött marad el.

A trópusi sivatagi éghajlatú területeken az egyedüli víz-
forrás a felszín alatti víz, amelynek felkutatásában nagy 
segítséget nyújtanak az arab országoknak a külföldi szak-
emberek. Számításaik szerint a Szahara belsejében óriási 
föld alatti vízkészlet rejlik, amely elegendő mezőgazdasági 
növények termesztéséhez, gyümölcsöskertek létesítésé-
hez.

 FELADATOK. 1. A folyók és a favak a domborzattól 
és az éghajlattól függenek. Bizonyítsátok be ezt 
az állítást a Zambézi folyó és a Tanganyika- meg a 
Csád-tó példáján! 2. Miért jelölik a térképen szag-
gatott vonallal a Csád-tó partját! 3. Jellemezzétek 
a Zambézi folyót a következő vázlat szerint: Afrika 
melyik részében folyik, honnan ered, milyen Irány-
ban folyik, hova torkollik, milyen a folyás jellege 
a domborzattól függően, a folyó táplálása, az ég-



hajlattól függő vízjárása! Milyen térképeket fogtok 
használni a folyó leírásához!

25. §. Talajtérkép. Egyenlítői erdők

 l. Miben különbözik a talaj a kőzettől? Vidékete-
ken milyen talajok vannak túlsúlyban? Milyen tör-
vényszerűségek szerint helyezkednek el a termé-
szeti övezetek a földfelszínen? 3. Mit nevezünk 
magassági öveződésnek?

Talajtérkép. A talajok a természeti övezet egyik alkotó-
részét képezik. A fő talajtípusok helyét a földfelszínen és 
mindegyik kontinensen tematikus térkép tünteti fel. (Lásd 
a világ talajtérképét az atlaszban!)

Hogy jól megértsük a talajok elhelyezkedésének sajá-
tosságait a Föld felszínén, ismernünk kell függőségüket a 
természet többi alkotórészétől. A talajképződés sok ténye-
zőtől függ: a kőzetektől, a domborzattól, az állatvilágtól, de 
legfőképpen az éghajlattól és a növényzettől. Ahol kevés 
csapadék hull és gyér a növényzet, ott a talajréteg vékony 
és kevés televényt tartalmaz. Ahol viszont elegendő a me-
leg és a csapadék, főleg a fűnemű növényzet gazdag, így 
vastagabb rétegű és termékenyebb talaj képződik.

A talaj színe az anyakőzettől, a televény mennyiségétől 
és más okoktól függően változik. Sok talajtípus a színéről 
kapta nevét, például a gesztenyebarna, a barna, a vörös-
barna talaj stb. Az iskolai talajtérkép eltérő színezéssel 
egy bizonyos területnek csak a leggyakrabban előforduló 
talajait tünteti fel.

A világ talajtérképének segítségével állapítsá-
tok meg, melyek a legelterjedtebb talajok Afrika 
legdélibb részében, a Kongó (Zaire) folyó meden-



céjében! Milyen talajok foglalják el Afrikában a 
legnagyobb területet? Miért? Hasonlítsátok ösz-
sze Afrika éghajlati öveinek térképét a talajtér-
képpel! Mi a közös vonás az éghajlati övek és a fő 
talajtípusok elhelyezkedésében?

Egyenlítői erdők. Afrikában a síkságok vannak túl-
súlyban. Ennek következtében itt élesen megnyilvánul a 
természet alkotórészeinek, valamint a nagy természeti 
komplexumoknak – a természeti övezeteknek – a széles-
ségi övezetessége.

A természeti övezetek térképe segítségével tá-
masszátok alá ezt az állítást! Afrika melyik részé-
ben nyilvánul meg leginkább, illetve legkevésbé 
élesen a szélességi övezetesség? Hasonlítsátok 
össze a természeti övezetek és az éghajlati övek 
elhelyezkedését! Milyen következtetés vonható 
le az összehasonlításból? Milyen éghajlati övben 
fekszik az egyenlítői erdők övezete?

Az egyenlítő mindkét oldalán, a Kongó (Zaire) meden-
céjében és az egyenlítőtől északra a Guineai-öböl mentén 
terül el az afrikai egyenlítői erdők övezete. Ez az övezet 
azért alakult ki, mert itt egész évben sok a meleg és a 
nedvesség.

A térkép segítségével állapítsátok meg a hőmér-
séklet és a csapadék mennyiségét, megoszlásu-
kat! Mi jellemzi az övezet folyóit?

T a l a j o k .  Itt, csakúgy mint a Föld más kis földraj-
zi szélességű térségein, az anyakőzet sok vasvegyületet 
tartalmaz, és ettől vörös színű. Az ezeken a kőzeteken 
képződő talajok szintén vörös színűek, ezért v ö r ö s e s 



s á r g a f e r r o l i t  t a l a j o k n a k  nevezzük őket (latin 
„ferrum” – vas, „aluminium” – alumínium). Az egyenlítői 
erdőkben kedvezőek a feltételek a növények, az állatok 
és mikroorganizmusok élettevékenységéhez, s ez nagyon 
fontos a talajképződés szempontjából. A talajba kerülő 
nagy mennyiségű szerves anyag gyorsan elbomlik, és 
nem gyülemlik fel. A növények rövid idő alatt hasznosít-
ják ezeket a tápanyagokat. Ezért a tápanyagok nagyobb 
része a növénytakaróban található. A csapadékbőség mi-
att a talaj állandóan igen mélyen kimosódik, s helyenként 
elmocsarasodik.

N ö v é n y z e t .  A forró éghajlat és a bőséges ned-
vesség elősegíti, hogy sűrű örökzöld fás növényzet fej-
lődjék. Az egyenlítői erdők t ö b b  s z i n t e n  n ő n e k . 
A fénykedvelő fák a Nap felé nyújtózkodnak, és 35–50 
m-es magasságban a felső szintet alkotják. A fák törzse 
oszlopként áll, és csak fenn bontakozik ki sűrű koronájuk. 
A faóriások alatt néhány szinten alacsonyabb és kevésbé 
fényigényes fák nőnek. A felső szint fáinak levelei kemé-
nyek és tömörek, felületük fényes, mintha lakk borítaná 
őket, ezzel védekeznek a túlzott párolgás és a perzselő 
napsugarak, bőséges záporok idején pedig az esőcsep-
pek csapásai ellen. Az alsóbb szintek növényeinek levelei 
viszont vékonyak és zsengék.

Az egyenlítői erdők ö r ö k z ö l d e k ,  nem egyszerre, 
hanem fokozatosan hullatják le lombjukat. (Magyarázzátok 
meg, miért!) Az erdők rendkívül változatos összetételűek. 
Csak fafajtákból több mint ezerrel találkozhatunk. A felső 
szintet fikusz, pálma és más növények alkotják. Az alsóbb 
szinteken banán, páfrányfa, lián (esetenként fás törzsű 
kúszónövény) nő. A lián sűrűn rátekeredik a fák törzsére, 
magasra felkúszik, és fentről füzérként, lóg le. Helyenként 



áthatolhatatlanná teszi az erdőséget. A napfény csak ne-
hezen tör utat a sűrű lombozaton. Az ilyen erdőben még 
nappal is félhomály van. Ezért a cserjék és a fűtakaró 
gyengén fejlett.

 
37. ábra. Az egyenlítői erdő sok értékes növény hazája

Az egyenlítői erdő sok értékes növény hazája. Legel-
terjedtebb és igen értékes például az olajpálma, amely-
nek gyümölcséből pálmaolaj készül. Sok fa anyagát drá-
ga bútor készítésére használják, és nagy mennyiségben 
szállítják más kontinensekre. A haszonfák közé tartozik a 
fekete vagy sötétzöld színű ébenfa is.

Az egyenlítői erdők á l l a t v i l á g a  gazdag és változa-
tos. Nagyon sok állat él a fákon. A madarakon, a rágcsáló-



kon és rovarokon kívül majmok – cerkófmajom, csimpánz 
stb. – is élnek a fákon.

A talajszinten ecsetfülű disznók, kis patások (afrikai 
szarvas stb.) tanyáznak. Az erdei tisztásokon és a víz-
partokon a világ legritkábban előforduló állataival – tör-
pevízilóval (legfeljebb 80 cm magas) és okapival, a zsiráf 
rokonával – találkozhatunk. Ezek az állatok csak Afriká-
ban élnek. Az egyenlítői erdők legnagyobb ragadozója 
a leopárd. Az ember számára nehezen megközelíthető, 
eldugott helyeken megmaradtak a gorillák, amelyek már 
csak itt lelhetők fel. A laza talajban és az erdei alomtaka-
róban kígyók, gyíkok honosak.

Mindegyik erdőszinten elterjedtek a hangyák. Az úgy-
nevezett vándorhangyák hosszú sorokban vonulnak egyik 
helyről a másikra, elpusztítva útjukon mindent, ami él. 
Rengeteg a növényi maradványokkal táplálkozó termesz.

 FELADATOK. A paragrafus szövege alapján állít-
sátok össze a természeti övezet jellemzésének 
részletes vázlatát! Jegyezzétek meg, hogy a ter-
mészeti elemek alkotórészeinek leírásakor feltét-
lenül fel kell tárni kölcsönös kapcsolatukat! 2. A 
paragrafus olvasásakor írjátok ki füzetetekbe az 
egyenlítői erdők fő ismertetőjegyeit, és magyaráz-
zátok meg mindegyik ismertetőjegy kialakulását!

26. §. Szavannák

 l. Keressétek meg a térképen az afrikai szavan-
nákat! 2. Főleg melyik éghajlati övnek felel meg a 
szavannák övezete?

Az egyenlítői erdőt fokozatosan felváltja az átmeneti 
esőerdő, majd pedig a s z a v a n n a .  Erre a természeti 



övezetre jellemző a száraz és az esős évszak váltako-
zása, a túlsúlyban lévő fűtakaró a külön álló fákkal, fa-
csoportokkal és a forró öv bokraival. Az egyenlítői erdő 
homályos, nyirkos és fülledt, a szavannán viszont sok a 
fény és friss a levegő. Az esős évszakban a hegyeket is, 
völgyeket is dús, magas fűtakaró borítja. Afrikában óriá-
si térséget foglal el a szavanna: a kontinens területének 
40%-át.

Az éghajlati térképek segítségével állapítsátok 
meg: a) miért váltják fel az egyenlítői erdőt észak-
déli irányban a szavannák, b) mi jellemzi ennek az 
övezetnek az éghajlatát!

T a l a j o k  é s  n ö v é n y z e t .  A szavannán a talaj-
képződés az esős évszakokban történik. Ilyenkor a szer-
ves anyagok elbomlanak és a talaj kimosódik. A száraz 
(téli) időszakokban a mikroorganizmusok életműködése 
lelassul, és a dús fűtakaró növénymaradványa nem rot-
had el teljesen. Ezért a talajban televény gyülemlik fel.

A szavanna talaja és növényzete az esős évszak idő-
tartamától függ. Az egyenlítői erdő közelében, ahol az 
esős évszak 8–9 hónapig tart, képződik a magas füvű 
szavanna v ö r ö s f e r r o l i t  t a 1a j a. A fű 3 m magasra is 
megnő. A fűtengerben elvétve találunk magányos fákból 
álló ligeteket, terebélyes, óriási majomkenyérfákat, olaj-
pálmákat, dumpálmáikat.

Ahol az esős évszak 6 hónapnál rövidebb ideig tart, ott 
elterjedt a nem nagyon magas fűvel borított, v ö r ö s b a r -
n a  t a l a j ú  tipikus szavanna. A végtelen füves térség-
ből kiemelkednek a különböző, lapos ernyőszerű akácok.

A félsivatagok határán, ahol mindössze 2–3 hónapig 
hull némi csapadék, kialakul az elsivatagosodott szavan-



na a száraz, tüskés cserjékkel és a ritka, kemény füvek-
kel. Előfordul kutyatej is, amely faszerű növény, levéltelen 
és tüskékkel borított húsos szárai meg ágai vannak. Tüs-
kéivel a száraz éghajlathoz alkalmazkodik, mivel vizet tar-
talékol bennük.

A szavanna képe évszakonként változik. Az aszályos 
időszakban a fű kiég, sok fa leveti lombját és a szavanna 
sárgás színűre vált. A perzselő hőség mindent kiszárít. 
De amint lehull az első eső, a természet feléled, elké-
pesztő gyorsasággal nőnek a nedvdús füvek, lombruhát 
öltenek a fák.

 
   38. ábra. Afrikai elefántok               39. ábra. Bivalyok a   

                                               kelet-afrikai szavannán

Á l l a t v i l á g .  A világon sehol nem találunk annyi 
nagy testű állatot, mint a szavannán: különböző antilop-
fajtákat, zebrákat (afrikai vadló) és zsiráfokat. A hosszú 
nyakú zsiráfok a magas fákról lecsipegetik a levelet. A 
szavannán előfordulnak más nagy növényevő állatok is: 
elefántok (tömegük eléri a 4,5 tonnát), bivalyok, orrszar-



vúk. Ezeket azonban az ember erősen megtizedelte. A 
folyók és a tavak partján víziló honos (tömege eléri a 3 
tonnát). Ennyi sok nagy testű állat csak ott élhet meg, ahol 
bőségesen van különböző táplálék.

 
40. ábra. Hatalmas ernyőhöz hasonló, szétterülő koronájú akácok 

emelkednek ki a szavanna füves térségéből a Kilimandzsáró 
lábánál

A nagy testű állatok sokfélesége Afrika állatvilágának 
fő vonása. Az egységnyi területre kivetített fajták számát 
és az egyedek bőségét illetően az afrikai szavanna pá-
ratlan a maga nemében a világon. A védőszín sok állatot 
megment a ragadozóktól. Például a zebra csíkos mintá-
zata nagyszerűen álcázza az állatot. A mozdulatlanul álló 



vagy fekvő zebracsapat messziről növények csoportjá-
nak tűnik. A zebrák csapatukba befogadnak más állatokat 
is: antilopokat, zsiráfokat, gazellákat. A felsorolt állatok 
mindegyike segít felfedezni az ellenséget.

A növényevő állatokkal számtalan ragadozó – gepárd, 
leopárd, sakál, hiéna – él együtt. A legerősebb és legfélel-
metesebb raga dozó az oroszlán. A folyókban krokodilus 
él. A legnagyobb krokodilus – a nílusi – eléri az 5–6 m-es 
hosszúságot is.

Az afrikai szavannán rendkívül sokféle madár honos. 
Itt láthatjuk az igen szép parányi mézmadarat és a Föld 
legnagyobb madarát: az afrikai struccot. A marabu csak 
Afrikában található meg. A ragadozó madarak közül ki-
tűnik a külsejével és magatartásával a kígyászkeselyű. 
Olyan hosszú a lába, mint a darué. Kis rágcsálókra, csú-
szómászókra, különösen kígyókra vadászik.

 
41. ábra. Pihenő nőstényoroszlán

A szavannán rendkívül sok termesz van. Szilárd, vál-
tozatos formájú építmények – a termeszvárak – az övezet 
jellegzetes részét alkotják. Nagy károkat okoz a lakos-



ságnak a cecelégy. Egy olyan betegség kórokozójának a 
hordozója, amely a szarvasmarha és a lovak megbete-
gedését, illetve pusztulását okozza, az embernél pedig 
életveszélyes álomkórt idéz elő.

Az állatok a növényekhez hasonlóan alkalmazkodnak 
a száraz évszakhoz. Egyesek közülük, például a gerinc-
telenek és a kétéltűek, elrejtőznek és álomba merülnek. A 
nagy testű állatok, a ragadozók, a madarak, a sáskafélék 
és a szavanna más lakói a víz közelébe vándorolnak.

A szavanna természeti viszonyai kedvezőek a trópusi 
országok kultúrnövényeinek – manióka (örökzöld cser-
je, amelynek gyökérzete keményítőben gazdag), batáta 
(édesburgonya), kukorica, földimogyoró – termesztésé-
hez. A szavanna keleti részében gyapotcserjét, a nedve-
sebb helyeken rizst termesztenek.

 FELADATOK. 1. Soroljátok fel a szavannák öve-
zetének fő sajátosságait! Mi e sajátosságok ma-
gyarázata! 2. A szavanna példáján mutassatok rá 
a növényzet és a talaj függésére az éghajlattól!  
3. Az állatvilág eloszlása című térkép segítségével 
állapítsátok meg, hogy a paragrafus szövegében 
említetteken kívül milyen állatokkal találkozha-
tunk az afrikai szavannán!

27. §. Trópusi sivatagok. Antropogén 
természeti komplexumok

 l. A térkép segítségével határozzátok meg a si-
vatagok és a félsivatagok földrajzi fekvését Af-
rikában! Milyen éghajlati övekben fekszenek?  
2. Térképek segítségével állapítsátok meg a si-
vatagi övezet éghajlati viszonyait! 3. Miért foglal 



el nagyobb területet a sivatag a kontinens északi 
részében?

Trópusi sivatagok. A s i v a t a g olyan természeti öve-
zet, amelyben nagyon kevés a csapadék, a növényzet 
gyér, helyenként pedig hiányzik. A természeti viszonyok 
és a képződés okai szerint a Föld sivatagai nagyon vál-
tozatosak. Afrikában a szavannából a sivatagba való át-
menet azzal magyarázható, hogy a trópusi levegő nagyon 
száraz.

Afrikában óriási területeket foglalnak el a sivatagok. A 
kontinens nagy részét sivatagok és szavannák borítják. 
Ezért Afrikát olyan kontinensnek nevezik, ahol klasszikus 
értelemben véve alakultak ki a szavannák és a sivatagok.

A kontinens északi részében található a Föld legna-
gyobb sivatagja, a Szahara. A hőmérséklet nagy napi és 
jelentős évi kilengése erős f i z i k a i  m á l l á s t  idéz elő, 
amelynek hatására kőzetek megrepedeznek és széttö-
redeznek: kő-, kavics- és homokhalommá változnak. A 
Szaharában óriási térséget foglal el a k ő s i v a tag, amely 
apró kövekkel borított sík terület. A kősivataggal agyag- 
és homoks i v a t a g o k  váltakoznak, amelyeken helyen-
ként dűnék és barkánok halmozódnak fel.

A sivatag talajában nagyon kevés a televény (miért?), 
itt siv a t a g i  t r ó p u s i  talaj képződik. Az agyagsivatag 
talajában, a homoksivatagétól eltérően, több a növények 
életéhez szükséges ásványi só. Mesterséges öntözés ese-
tén az ilyen talajon jó termésre számíthatunk. A kő- és ho-
moksivatagok nagy térségeiről hiányzik a talajtakaró.

A Szahara növényzete rendkívül gyér, helyenként, ki-
váltképp középső részében pedig egyáltalán nincs növény. 
Itt-ott különálló fűcsomók és tüskebokrok fordulnak elő. 



A sivatagi növényeknek igen fejlett a gyökérzete, mellyel 
nagy mélységből és jókora területről szívják a vizet (ilyen 
például a tevetövis). Sok növény, hogy csökkentse a pá-
rolgást, egészen apró levelet vagy levelek helyett tövist 
hajt. Némely növények csak eső után bújnak ki a földből 
és rendkívül gyorsan nőnek, virágoznak, termést hoznak, 
majd elszá radnak. A köveken helyenként zuzmó nő, a sós 
talajon pedig ballagófű és üröm. Csak az o á z i s o k b a n 
tenyészik gazdag növényzet. Itt a legelterjedtebb növény a 
datolyapálma.

 
42. ábra. A Szahara homoksivatag

A Szaharában élő állatok alkalmazkodtak a sivatagi 
éghajlati viszonyokhoz. Az antilopok például víz és élelem 



keresése közben nagy távolságokat képesek befutni. A kí-
gyók, a teknősbékák és a gyíkok sokáig bírják a vízhiányt. 
Rengeteg a bogár, a sáskaféle és a skorpió. A ragadozók 
közül a hiéna, a sakál és a róka honos.

Dél-Afrikában sivatagi övezet foglalja el az Atlanti-óce-
án partvidékét. Itt terül el a Namib-sivatag. Ennek jellegze-
tesen sajátos növénye a velvicsia. Rövid törzse mindösz-
sze 50 cm-nyire emelkedik a felszín fölé. Tetején tömör, 
bőrszerű, a 3 m-es hosszúságot is elérő két levelet hajt. 
A levelek a szárnál állandóan nőnek, míg a másik végük 
fokozatosan elhal. A velvicsia élettartama meghaladhatja 
a 150 évet.

A dél-afrikai sivatagok kelet és észak felé félsivatagok-
ba mennek át. Itt legelterjedtebbek a tövises párnanövé-
nyek, azonkívül a kutyatej és az aloé. Jellemző növény a 
nedvdús gyümölcsű vaddinnye, amely a helyi lakosságnak 
és az állatoknak gyakran pótolja a vizet.

 
43. ábra. Orrszarvú a nemzeti parkban



Antropogén természeti komplexumok. A XIX. 
században Afrikát még érintetlen természetű kontinensnek 
tekintették. Ám Afrika természetét már akkor lényegesen 
átalakította az ember. A több évszázados vágások és ége-
tések következtében csökkent az erdők területe. Kiváltképp 
súlyos kárt okoztak Afrika természetének az európai gyar-
matosítók. A kedvtelésből és a nagy haszon hajhászásából 
űzött vadászat az állatok tömeges kiirtásához vezetett. Sok 
állat teljesen kipusztult (például néhány antilop-, zebrafaj), 
más állatok (elefántok, orrszarvúk, gorillák stb.) száma erő-
sen csökkent. Az európaiak hazájukba szállítják az értékes 
fafajokat. Ezért sok államban (Nigériában stb.) az erdők 
teljes kipusztításának veszélye fenyegetett. A kiirtott erdők 
helyén kakaó- és más ültetvényeket létesítettek. Így például 
az egyenlítői esőerdők helyén antropogén természeti komp-
lexumok: antropogén szavannák keletkeztek.

Lényegesen megváltoztatták az eredeti szavannák ter-
mészetét is. Itt óriási, felszántott földterületek és legelők 
találhatók (lásd a komplex térképet az atlaszban!).

A helytelen mezőgazdasági művelés (égetés, mértékte-
len legeltetés, a fák és a cserjék kiirtása) miatt a szavannák 
évszázadok óta átengedik helyüket a sivatagnak. Csupán a 
legutóbbi fél évszázadban a Szahara jelentősen előrenyo-
mult dél felé, és 650 ezer km2-rel növelte területét. (Lásd a 
44. ábrát!) A több millió hektár mezőgazdasági termőföld 
elvesztése óriási bajokhoz vezet: elpusztul a jószág és a 
vetés, emberek milliói éheznek.

A szavanna elsivatagosodásának megelőzése érde-
kében a Szaharában 1500 km hosszú, jókora szélességű 
erdősávot telepítenek, amely megvédi a művelt földeiket 
a száraz sivatagi szelektől. Készült néhány terv a Szaha-
ra vízellátására is. Ezeknek a megvalósítása révén óriási 



sivatagi területeken teremthetnék meg az öntözéses föld-
művelés oázisait.

 
44. ábra. Afrika korabeli (B) és helyreállított (A) természeti 

övezeteinek határai

Sok antropogén TK az ásványi kincsek kitermelésével 
és az ipar fejlődésével kapcsolatosan jön létre.

 FELADATOK. 1. Állítsátok össze a paragrafus szö-
vegének részletes vázlatát! 2. Hasonlítsátok össze 
Észak- és Dél-Afrika sivatagainak fő sajátosságait! 
3. Milyen változások történtek Afrika természeté-
ben az ember gazdasági tevékenysége következté-
ben!



28. §. Természeti csapások. 
Természetvédelmi területek és nemzeti 

parkok
Az elemi természeti jelenségek (földrengések, vulkán-

kitörések, aszályok, árvizek, orkánok stb.) óriási csapást 
jelentenek a lakosságra, emberi áldozatokat követelhet-
nek. Az egyik legpusztítóbb elemi csapás a rendszeresen 
ismétlődő aszály, amely főleg a Szaharával határos sza-
vannák lakosságát sújtja. Az utóbbi évtizedekben sok afri-
kai állam szenvedett az aszálytól.

Az aszály több százezer ember halálát okozta, milliók 
veszítették el hajlékukat, jószágaikat. Sok kút vált szeny-
nyezetté vagy fertőzötté, s így súlyos trópusi megbetege-
dések forrásává vált. Több millió ember víz és élelem után 
kutatva kénytelen volt elhagyni szülőföldjét és vált földön-
futóvá.

Sok országot sújtanak az árvizek, a növényi betegsé-
gek, a sáskajárás, amelytől néhány óra alatt elpusztul a 
mező vagy az ültetvény egész termése.

Az ember gazdasági tevékenységének a természetre 
gyakorolt hatása kedvezőtlen (a fák és a cserjék kivágása, 
a mértéktelen legeltetés, a talajtakaró megsértése stb.) az 
elemi csapások súlyosbodásához vezet.

Természetvédelmi területek és nemzeti parkok. Nap-
jainkban az emberiség tisztában van a Föld természete 
védelmének szükségességével. Ebből a célból minden 
kontinensen t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k e t  (itt 
eredeti állapotukban hagyják meg a természeti komplexu-
mokat) és n e m z e t i  p a r k o k a t  létesítenek. A termé-
szetvédelmi területeken csak kutatómunkát végző szemé-



lyek tartózkodhatnak. A nemzeti parkokat felkereshetik a 
turisták is, akik kötelesek betartani az ottani előírásokat.

Az afrikai országok erőfeszítéseket tesznek a vadál-
latok és a legérdekesebb természeti komplexumok (er-
dők, szavannák, vulkanikus vidékek stb.) megvédésére. 
A természetvédelmi területek és a nemzeti parkok nagy 
területeket foglalnak el a kontinensen. Különösen sok a 
természetvédelmi terület és a nemzeti park Dél- és Ke-
let-Afrikában. Több közülük világhírű. A megtett intézkedé-
seknek köszönhetően korábban a kipusztulás szélén levő 
több állatfaj száma most megint a régi szinten mozog.

 FELADATOK. 1. Szerintetek milyen intézkedéseket 
kell tenni Afriká ban, hogy csökkenjen az aszály 
okozta elemi csapások száma! 2. Afrika komplex 
térképén keressétek meg a természetvédelmi te-
rületekét és a nemzeti parkokat, mutassátok meg, 
milyen természeti övezetben fekszenek, és ne-
vezzétek meg közülük a legnagyobbakat!

ELLENŐRIZD MAGAD!

 l. Milyen hatást gyakorol a földrajzi fekvés Afri-
ka természetére? 2. Hogy járultak hozzá az orosz 
tudósok Afrika kutatásához? 3. Soroljátok fel Af-
rika felszíne felépítésének fő vonásait! Mi a ma-
gyarázatuk? 4. Melyek Afrika éghajlatának sajá-
tosságai? Mitől függnek e sajátosságok? Milyen 
éghajlati övekben fekszik a kontinens? 5. Soroljá-
tok fel az afrikai folyók fő sajátosságait! 6. Milyen 
törvényszerűség figyelhető meg jól Afrika termé-
szeti övezeteinek elhelyezkedésében? Mi ennek 
az oka? 7. Soroljátok fel az egyenlítői erdők, a 



szavannák és a trópusi sivatagok természeti öve-
zeteiben található növény- és állatvilág lényeges 
ismertetőjegyeit és jellemző képviselőit! Mond-
jatok példákat arra, hogyan változtatta meg az 
ember Afrika természetét! 8. Mit gondoltok, mi 
történik a természeti övezetek határaival, ha Af-
rikában nem tesznek természetvédelmi intézke-
déseket? 9. Milyen övezetek természete kedvez 
leginkább a mezőgazdasági munkálatoknak?  
10. Mit javasolnátok a sivatag előrenyomulásának 
a megakadályozására a szavannán? 11. Mutassá-
tok meg a domborzati térképen, majd jelöljétek be 
a vázlattérképen a tankönyv szövegében kiemelt 
afrikai objektumokat! 12. Milyen térképeket fogtok 
használni Madagaszkár természetének leírásá-
hoz? Milyen adatokat nyújt mindegyik térkép?

AfrikA NÉPESSÉGE ÉS OrSZÁGAi 

29. §. Népesség

 Milyen fő emberfajtákra oszlik a Föld népessé-
ge, és miben különböznek mindegyik emberfajta 
képviselői egymástól?

Emberfajták és népek. Afrika népessége a három fő 
emberfajtához, az europeoidhoz, az egyenlítőihez és 
a mongoloidhoz tartozik. A népesség zöme őslakos. Az 
europeoid emberfajta képviselői főleg Afrika északi ré-
szén élnek. Közéjük tartoznak az arab népek (algériaiak, 
marokkóiak, egyiptomiak stb.) és a berberek. Bőrük nap-
barnított, hajuk és szemük sötét színű, koponyájuk kissé 
megnyúlt, orruk keskeny, arcuk ovális.



A kontinens nagyobb részét, a Szaharától délre neg-
roid népek lakják, amelyek az egyenlítői emberfajta afri-
kai ágát alkotják. Nagy eltérés figyelhető meg a negroid 
népek között bőrszínükben, magasságukban, arcvonása-
ikban, fejformájukban. Afrika legma gasabb növésű népei 
(tutszik, himák stb.) a szavannán élnek a kontinens északi 
részén. Közepes testmagasságuk 180–200 cm. Ezek az 
emberek rendkívül csinosak és kecses mozgásúak. A nyu-
gaton élők viszont atlétatermetűek. A Nílus felső folyásá-
nak vidékén a negroid népekre az igen sötét, szinte fekete 
bőrszín jellemző.

Az egyenlítői erdőkben élő népek, a p i g m e u s o k , 
kis termetűek (150 cm alattiak). Bőrük színe világosabb, 
mint a többi negroid népé, ajkuk keskeny, orruk széles, ter-
metük zömök. A pigmeusok erdőlakók. Számukra az erdő 
jelenti az otthont és a létfenntartáshoz szükséges minden 
dolog forrását. A pigmeusok Afrika egyik legkisebb lélek-
számú népe, amelynek száma szüntelenül csökken.

Dél-Afrika fél sivatagaiban és sivatagjaiban élnek a 
busmanok és a hottentották. Bőrűik sárgásbarna, arcuk 
széles, lapos, ami kissé hasonlóvá teszi őket a mongoloi-
dokhoz. A busmanok a pigmeusokhoz hasonlóan kis növé-
sűek, ám csontozatuk gyengébb. 

Egyes szakemberek az átmeneti emberfajtákhoz so-
rolják az e t i ó p  óikat. Bőrük színe jóval világosabb, ám 
vöröses árnyalatú. Az etiópok külsejük szerint közelebb 
állnak az európai emberfajta déli ágához

A mongoloid és a negroid emberfajta kereszteződésé-
ből származnak a Madagaszkár szigetén élő m a 1 g a s 
o k.

Az európai származású népesség a kontinens lakos-
ságának elenyésző részét képezi és ott él, ahol jobbak az 



éghajlati viszonyok. Afrika északi részén a Földközi-tenger 
partvidékén franciák, a kontinens legdélibb részén pedig 
afrikanerek (holland bevándorlók utódai), angolok stb. él-
nek

 
45. ábra. Erdőlakók faluja

Sok afrikai ország, például Egyiptom, Etiópia és 
Ghana, igen ősi civilizációval rendelkezik. Ezekben az ál-
lamokban virágzott a kézműipar, a kereskedelem és az 
építészet. Az Afrikai népek hosszú fejlődési utat tettek 
meg, és jelentősen gazdagították a világkultúrát. Kivá-
ló műemlékek maradtak fenn: az ősi építészet csodáját 
jelentő egyiptomi piramisok, valamint elefántcsont és fa-
faragások, bronzszobrok. Egyes tudósak szerint az em-



beriség a kultúra fejlődésében elért első sikereket főleg 
Afrikának köszönheti. A gyarmati iga lerázása után az 
afrikai kultúra az országok többségében ismét fellendü-
lőben van.

 
      46. ábra. Etiópiái gyerekek                        47. ábra. Város a  

                                                             Guineai Köztársaságban

A népesség megoszlása. Afrikában a népesség szá-
ma elérte az egymilliárd főt. A népsűrűség eléggé ala-
csony, és nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a kontinens 
területén. A megoszlást nemcsak a természeti viszonyok 
befolyásolják, hanem történelmi okok is, elsősorban a 
rabszolga-kereskedelem és a gyarmati uralom következ-
ményei.

A Népsűrűség és népek című térkép. A fontosabb né-
pek megoszlását és Afrika különböző részeinek népsűrű-
ségét a tematikus térképen láthatjuk.

A térkép segítségével állapítsátok meg: a) milyen 
népek lakják Észak-, Közép- és Dél-Afrikát, Ma-
dagaszkár szigetét; b) hogyan ábrázolják a térké-
pen a lakatlan területet, a km2-enként 100 ember-



nél nagyobb, 1 embernél kisebb népsűrűséget, 
milyen a leggyakoribb népsűrűség a Kongó (Za-
ire) folyó völgyében, a kontinens keleti részén!

A térkép elemzéséből kiderül, hogy viszonylag sűrűn 
lakott a Földközi-tenger, a Guineai-öböl partvidéke és a 
kontinens délkeleti partja. Nagy a népsűrűség a Nílus del-
tájában, ahol 1 km2-re több mint 1000 ember jut. A konti-
nens csaknem egynegyedét elfoglaló Szahara sivatagban 
a lakosságnak kevesebb mint 1%-a él, egyes területek pe-
dig teljesen lakatlanok.

 FELADATOK. 1. Állítsátok össze a paragrafus szö-
vegének részletes vázlatát! 2. Mi az oka a népes-
ség egyenetlen eloszlásának Afrikában!

30. §. Országok

 l. Az atlasz térképe segítségével soroljátok fel 
Afrika legnagyobb államait! Mit olvastatok róluk? 
2. Mely országoknak van kijárata az óceánra és 
melyeknek nincs?

A kontinens gyarmati múltja. A ‚kontinens gyarmato-
sítása még a középkorban megkezdődött. A XX. század 
elejéig pedig csaknem Afrika egész területét felosztották 
egymás között Európa országai. Afrikát a g y a r m a t o k 
(politikai és gazdasági önállóságuktól megfosztott orszá-
gok) kontinensévé változtatták. A gyarmatosítók rettene-
tesen elnyomták és kizsákmányolták az őslakosságot, 
elvették legjobb földjeiket, és a megélhetéshez kevésbé 
alkalmas vidékre űzték őket szülőföldjükről. Könyörtele-
nül fosztogatták az országokat: kiszállították az ásványi 
kincseket (aranyat, gyémántot, rézércet stb.) az értékes 



fafajtákat és a mezőgazdasági termékeket (kakaót, kávét, 
banánt, citromot stb.).

Az elnyomó országok lényegében rabszolgákká vál-
toztatták az afrikaiakat, csaknem ingyenes munkaerőként 
alkalmazták őket az ércbányákban, az ültetvényeken. Aki 
szökni próbált munkahelyéről, azt kegyetlenül megbüntet-
ték.

A gyarmatosítók támogatták a törzsi elszigeteltséget, 
vallási és faji viszályt szítottak. Ám az elnyomott népek 
összefogtak az elnyomók ellen, küzdöttek a hódítókkal.

A kontinensen felszabadító harc bontakozott ki az el-
nyomók ellen, amely kiváltképpen a második világháború 
után vett nagy lendületet. A XX. század közepén egész 
Afrikára kiterjedt a nemzeti felszabadító harc, amely a 
gyarmati rendszer széthullásához vezetett.

A XX. század elején Afrikában csak két szabad ál-
lam volt: Libéria és Etiópia. Napjainkban már a kontinens 
csaknem minden országa független. Afrika a XX. sz. vé-
gére gyarmati kontinensből független országok kontinen-
sévé vált.

A felszabadult országok igyekeznek megszilárdítani 
önállóságukat, fejleszteni iparukat és mezőgazdaságu-
kat, műveltebbé és kulturáltabbá tenni lakosságukat.

Ámde a gyarmatosítók nem hagyták nyugton egykori 
gyarmataikat felszabadulásuk után sem, a kizsákmányo-
lás újabb formáit agyalják ki, például felemelik áruik és 
berendezéseik árát. A belső nehézségek kihasználásával 
igyekeztek függővé tenni őket a nagy tőkés szervezetek-
től. A nagy aszályok szorosabbá tették a multinacionális 
vállalatoktól való függést.

A kontinens déli részében fekszik a Dél-Afrikai Köz-
társaság (DAK). Ebben az országban az európai szárma-



zású tőkések kegyetlenül kizsákmányolták az afrikaiakat. 
A népesség túlnyomó többségét alkotó őslakosság saját 
munkájával teremtette meg az ország gazdagságát, de 
semmilyen jogokkal sem rendelkezett, és megalázó faji 
üldözésnek volt kitéve. 

 FELADATOK. 1. Az atlasz politikai térképe segít-
ségével jelöljétek be vázlattérképen Afrika leg-
nagyobb államait és ezen államok fővárosait! 2. 
Állapítsátok meg, hogy milyen éghajlati övben fek-
szenek ezek az államok!

EGYES OrSZÁGOk rÖViD LEÍrÁSA

31. §. Algéria. Etiópia

 Melyek a harmadik világbeli országok sajátos-
ságai? Keressétek meg a térképen Algériát és 
Etiópiát! Állapítsátok meg, mely országokkal ha-
tárosak, milyen éghajlati övekben és természeti 
övezetekben fekszenek!

Az Algériai Demokratikus Népi Köztársaság (ADNK) 
Afrika északnyugati részén található. A közelmúltban sza-
badult fel a gyarmati függőség alól, és a kontinens egyik 
legnagyobb országa. Algéria népei a fejlődés önálló útját 
választották. Az ország fővárosa Algír (olv. alzsír). Algéria 
őslakosságát az arabokból álló algériaiak alkotják.

Nagy észak-déli kiterjedése miatt Algériát két részre 
osztjuk: Észak-Algériára és Algériai-Szaharára. Észak-
Algéria a kemény lombú örökzöld erdők és cserjék öveze-
tében fekszik, amely magában foglalja az Atlasz-hegység 
északi részét és a vele határos part menti síkságot. Eb-
ben az övezetben sok a meleg és elegendő a nedvesség. 



Ezért Algériának ebben a részében a legkedvezőbbek a 
természeti viszonyok az ember életéhez és a mezőgazda-
ság számára. Különösen sűrűn lakott a partvidék és a he-
gyek közötti völgyek. Itt él az ország népességének több 
mint a 90%-a. A termékeny talajokon az algériaiak értékes 
szubtrópusi növényeket – szőlőt, citrusféléket, olajbogyót 
stb. – termesztenek. Algéria természetes szubtrópusi nö-
vényzetében súlyos kárt okozott az emberi tevékenység 
és az eredeti növényzet csak a meredek hegyoldalakon 
marad fenn.

Az Atlasz-hegység lenyűgöző szépségű. A magas-
ba nyúló hegygerincek hegyes csúcsokban és meredek 
sziklákban érnek véget. A mély szakadékokkal és festői 
völgyekkel tagolt hegyvonulatok síkságokkal váltakoznak. 
A hegységben jól megnyilvánul a magassági öveződés 
(lásd a 14.§-t!).

Az ország nagy részét borítják a Szahara kő- és ho-
moksivatagjai. Algéria területének körülbelül 90%-át si-
vatagok képezik. Az algériaiak itt főleg állattenyésztéssel 
foglalkoznak, nomád és félnomád életmódot folytatnak, 
juhot, kecskét és tevét tenyésztenek. Algériai-Szahará-
ban csak az oázisokban foglalkozhatnak földműveléssel, 
ahol az algériaiak datolyapálmát, ennek sűrű koronája 
alatt pedig gyümölcsfákat és gabonaféléket termeszte-
nek.

Algéria Afrika ásványi kincsekben egyik leggazdagabb 
országa. Az ország jelentős készletekkel rendelkezik vas-
ércből, mangánból, foszforitokból és egyéb ásványi kin-
csekből. A legnagyobb kincs a Szahara üledékes kőzete-
iben felfedezett óriási kőolaj- és gázlelőhely. A kiterme-
lésükkel együtt a sivatagban modern települések jöttek 
létre, amelyekben bányamunkások és feltárómunkások 



laknak. A nagyvárosok között utak épültek, kőolajvezeté-
kek, és -feldolgozó üzemek, acélolvasztók stb. létesültek. 
Függetlenségének kikiáltása után Algéria számottevő si-
kereket ért el iparának fejlesztésében.

Algéria természetének nagy kárt okozott az ember 
gazdasági tevékenysége, különösen a gyarmatosítóik 
uralkodása idején. Az országból elszállították a foszfori-
tokat, a fémeket, az értékes faanyagot, például a kiváló 
minőségű parafát adó paratölgyet. Az algériaiak nagy fi-
gyelmet fordítanak az erdei növényzet helyreállítására a 
szubtrópusi övezetben és az erdősávok ültetésére az or-
szág sivatagi részében. Kidolgozták egy algériai „zöld öv” 
létrehozásának tervét, amely Tunéziától Marokkóig fog 
húzódni a sivatagon keresztül. Az erdősáv hossza körül-
belül 1500 km, szélessége 10–12 km lesz.

Etiópia. Kelet-Afrikában található, területének na-
gyobb része az Etióp-magasföldön fekszik. Ez az afrikai 
ország névlegesen független maradt még a gyarmatosítás 
időszakában is. Etiópia fővárosa Addisz-Abeba. Az ország 
lakosságát a több népcsoportból álló etiópok alkotják.

Mivel az Etióp-magasföld törésvonalak mentén fek-
szik, ezért itt gyakoriak a földrengések. Nagy vulkáni kú-
pok tucatjai emelkednek a hegyi platók fölé. A kialakult 
tűzhányók kráterei félig lepusztultak és tavak képződtek 
bennük. Nyugatról, délről, de főleg keletről vetődések 
övezik a magasföldet, amely meredek lejtőjű, élesen el-
határolt tömböt alkot. A lejtők lépcsőzetesen ereszkednek 
a síkság felé. Ha a hegyi ösvényeken felmegyünk valame-
lyik platóra, csodálatos kép tárul a szemünk elé: körös-
körül beláthatatlan síkság húzódik, a láttára megfeledke-
zünk arról, hogy a hegyekben tartózkodunk.



A térkép segítségével állapítsátok meg, milyen 
Etiópiában a hőmérséklet, a széljárás és mennyi 
csapadék hull! Magyarázzátok meg, hogy az Eti-
óp-magasföldön miért hull több csapadék, mint a 
környező vidéken!

A bonyolult domborzat miatt az ország természete 
igen változatos. Találhatunk itt dús növényzetű és gazdag 
állatvilágú, csapadékban bővelkedő területeket, és van-
nak sivatagok, ahol az eső ritka jelenség. (Magyarázzátok 
meg a sivatagok keletkezését!)

Az Etióp-magasföldön világosan megnyilvánul a ma-
gassági öveződés. 1700–1800 m-es magasságig a csa-
padékos és forró övben lomblevelű fák és pálmák nőnek, 
őserdők csak kis területen maradtak fenn. 1800 m fölött 
hűvösebb lesz és kevesebb csapadék hull. Az erdőket 
szavannák váltják fel, amelyek, mint Afrikában még sok 
helyütt, azért alakultak ki, mert az ember letarolta az er-
dőket.

A szavannák kb. 2400 m-es magasságig húzódnak. 
Ez a legkedvezőbb öv az emberi élethez és a földműve-
léshez, valamint a népesség javarészének lakhelye és a 
fő mezőgazdasági vidék. Etiópia értékes búzafajták, vala-
mint a rozs, a köles és a kávé hazája. A kávé (kafé) szó 
Kaffa tartománynak, a fő kávétermő vidéknek a nevéből 
származik. Az állam nagy figyelmet fordít a kávénak, en-
nek a fontos kiviteli cikknek a termesztésére.

Az Etióp-magasföld övében hűvös van, gyakoriak az 
éjszakai fagyok. A magasföldnek ez a része különösen 
alkalmas állattenyésztésre.

Etiópia agrárország, ahol a hosszan tartó hűbéri ura-
lom miatt még elavult technikát alkalmaznak. A földet 



ökrökkel vagy eseten- ként lovakkal vontatott faekével 
szántják. A terméshozam alacsony. A mezőgazdasági nö-
vények között fontos helyet foglalnak el a gabonaneműek. 
A gyümölcsösökben citrusféléket, gránátalmát, banánt, a 
konyhakerti növények közül zöldségféléket termesztenek 
egész évben. Az országban igen fontos jelentőségű a ká-
vétermesztés, és főleg a vadon növő (kávéfák termésének 
a leszüretelése. A földművelés mellett fejlett a legeltető 
állattenyésztés. A parasztok sok szarvasmarhát, baromfit, 
sertést, kecskét tartanak és méhészkednek.

 
48. ábra. „Foltos” mezők Etiópiában

A mezőgazdaságot gyakran sújtják súlyos aszályok. 
Ilyenkor elpusztul a vetés, a jószág és éhínség tör ki.



A lakosság többféle ásványi kincs (arany, platina, man-
gán stb.) bányászatával foglalkozik, ám a föld méhét még 
nem tárták fel eléggé. Az országban leginkább fejlett a 
textil- és az élelmiszer- ipar, a borfeldolgozás, találhatunk 
kőolaj-feldolgozó üzemeket és kisebb kohóműveket is.

1974-ben a hűbéri-császári rendszer megdöntése után 
Etiópiában jelentős átalakulások történtek: a földet köztu-
lajdonná nyilvánították, állami szövetkezeteket alakítottak. 

Fejlődik az ország nemzeti kultúrája, folyik az írástu-
datlanság felszámolása. Nagy figyelmet fordítanak a helyi 
szakemberek képzésére. 

Etiópia, akárcsak Afrika más országai, a világ sok or-
szágával tart fenn kapcsolatokat. Külföldre állatbőröket, 
bőrárut és kávét exportál, míg onnan gépeket és más ipari 
termékeket importál.

 FELADATOK. 1. Miben nyilvánul meg a lakosság 
gazdasági tevékenységének függősége az éghaj-
lati viszonyoktól Algériában és Etiópiában! 2. Mi-
lyen változások történtek az országok életében, 
miután elnyerték függetlenségüket! 3. Milyen in-
tézkedéseket tesznek Algériában és Etiópiában a 
természeti viszonyok megőrzése érdekében! 4. 
Állítsátok össze a paragrafus szövegének vázlatát!

32. §. Dél-afrikai Köztársaság. Nigéria.

 Állapítsátok meg la térképen, hol található a DAK 
és Nigéria, nevezzétek meg fővárosukat! 2. Mi a 
különbség a fejlett országok és a harmadik világ 
országai között?



Dél-afrikai Köztársaság (DAK). A kontinens déli csücs-
kében fekszik a DAK, amely a fejlett országok közé tarto-
zik. A DAK fővárosa Pretoria.

Az ország népességének zömét az őslakos bantuk al-
kotják. A Dél-afrikai Köztársaság abban különbözik a többi 
afrikai országtól, hogy itt igen nagy az európai származású 
(afrikaner és angol) népesség részaránya.

A DAK-ban igen változatosak a természeti komplexu-
mok és nagyon sok a természeti kincs. Az ország nagyobb 
részét síkvidéki platók alkotják, amelyek lépcsőzetesen 
emelkednek dél és kelet felé, majd átadják helyüket a he-
gyeknek. Az ország területén á szavannák vannak túlsúly-
ban. A természeti viszonyok nem csak észak-déli irányban 
változnak, hanem kelet-nyugatiban is.

Az éghajlati térképen kövessétek nyomon az ég-
hajlat változását a DAK-ban észak-déli és kelet-
nyugati irányban! Mutassatok rá, hogyan válta-
koznak ezzel párhuzamosan az ország természe-
ti övezetei!

A szubtrópusi övezetekben az értékes fafajtákat (vas-
fát, fokföldi puszpángot) tartalmazó erdőrészeket kímélet-
lenül pusztították a gyarmatosítók, és ezért csak az ország 
déli és keleti partvidékén maradtak fenn. A vadászat kö-
vetkeztében az egykor igen gazdag állatvilág jelentősen 
elszegényedett. Megóvása érdekében védett területeket, 
nemzeti parkokat hoztak létre.

Az ország termékeny földjei a fehér f a r m e r e k ,  a 
mezőgazdasági magánvállalatok birtokosainak tulajdonát 
képezik. A farmergazdaságokban elterjedten alkalmazzák 
a korszerű gépeket, a műtrágyát, és ennek eredményeként 
magas terméshozamokat érnek el. Kukoricát, búzát, pil-



langósvirágúakat, cukornádat, citrusféléket, gyapotcserjét 
és más növényeket termesztenek. A jó legelőjű platókon 
találhatók a juh- és szarvasmarha-farmok. A legeltető ál-
lattartás fontos helyet foglal el a mezőgazdaságban.

Az afrikaiakat kiszorították az aszályos földművelésre 
kevésbé alkalmas vidékekre. Itt találhatók a bantu ősla-
kosság lakhelyéül kijelölt területek, b a n t u s z t á n o k . 
A bantuk kezdetleges földművelési eszközöket használ-
nak, nincs pénzük, hogy műtrágyát és gépeket vásárol-
janak, ezért a terméshozamok rendkívül alacsonyak. A 
bantusztánokban minden munkát főleg a nők, az öregek 
és a gyerekek végeznek. A fiatal, erős férfiak kénytelenek 
másutt munkát vállalni.

A DAK földjének méhe gazdag ásványi kincsekben. Ezt 
az országot geológiai csodának nevezik. A DAK a világon 
a vezető helyek egyikét foglalja el a gyémánt-, az arany-, a 
platina-, az urán-, és a vasérc készletei, illetve kitermelése 
terén. Ám az ország gazdasága az angol és az amerikai 
cégektől függ, akik megkaparintották a bányákat és óriási 
jövedelemre tesznek szert.

Az országban sok a gyár és az üzem.
A DAK a reá jellemző változatos vidékek mellett gazdag 

állatvilággal is rendelkezik. Sok helyütt még napjainkban 
is a vadászat és a halászat jelenti a lakosság főfoglalkozá-
sát. Az európaiak megjelenését követően szembetűnően 
csökkent a vadállatok száma, sok faj pedig teljesen eltűnt. 
Különösen megcsappant a fűevők – antilopok, zebrák, zsi-
ráfok – állománya. Majdnem teljesen kiirtották az oroszlá-
nokat és a leopárdokat. Erősen megfogyatkozott az ele-
fántok, a nagy fekete bivalyok és az orrszarvúak száma.

A DAK-ban természetvédelmi területeket és nemze-
ti parkokat hoztak létre, hogy megóvják a vadállatokat a 



teljes kipusztulástól. A Kruger Nemzeti Parkban, amely a 
legnagyobb, képviselve van az afrikai kontinens minden 
állatfaja.

A DAK őslakosai sohasem békéitek meg a jogtalan-
sággal és a faji elnyomással, harcolnak jogaikért, élvezve 
a haladó emberiség támogatását.

1. A 31–32. §. szövege és a térképek segítségével 
hason lítsátok össze a DAK és Algéria természeti 
viszonyait! Vonjátok le a következtetést a hason-
ló és az eltérő viszonyokból! Hogyan mutatkoz-
nak meg a természetbeli eltérések a népesség 
gazdasági tevékenységén? 2. Hasonlítsátok ösz-
sze Algéria és a DAK őslakosságának helyzetét 
és magyarázzátok meg a különbségek okait!

Nigéria harmadik világbeli ország. Fővárosa Lagos.

 A térkép segítségével határozzátok meg, melyik 
folyó medencéjében fekszik Nigéria, és milyen 
országokkal határos!

Népességét tekintve ez Afrika legnagyobb országa. 
A negroid emberfajtához tartozó népesség több mint 250 
népcsoportot foglal magában. A többi országhoz képest 
Nigériában sok a város. Ezek még az európai gyarmatosí-
tás előtt keletkeztek. (Mit tanúsít ez?)

A többi országhoz hasonlóan Nigéria természetének 
minden fő jellemző adatát megtudhatjátok a térképekről. 
Ennek érdekében a következőket kell tennetek:

1. Hasonlítsátok össze a domborzati és a politikai 
térképet! Milyen a domborzat Nigériában és mi-
lyen ásványi kincsekben gazdag az ország? 2. Az 
éghajlati térképek segítségével állapítsátok meg, 



milyen éghajlati övekben fekszik Nigéria, milyen 
a téli és a nyári hőmérséklet, menynyi csapadék 
hull, hogyan oszlik meg területileg és évszakon-
ként, milyen a folyók vízjárása! 3. Állapítsátok 
meg, milyen természeti övezetekben fekszik Ni-
géria, jellemezzétek mindegyik övezet sajátossá-
gait! Melyek Nigéria legnagyobb népcsoportjai? 
Az atlaszból és a tankönyvből milyen térképet 
használhattok még fel Nigéria természetének és 
gazdaságának jellemzésére?

ELLENŐRIZD MAGAD!

 l. Milyen népek lakják Afrikát és hogyan oszla-
nak meg kontinensen? 2. Milyen változások tör-
téntek Afrika politikai térképén az elmúlt 30–40 
év folyamán? Miről tanúskodnak e változások?  
3. Az Afrikai országok többségében elmaradott a 
gazdaság és igen alacsony a lakosság kulturális 
szintje. Mi ennek a fő oka? 4. Milyen ismeretfor-
rást fogtok felhasználni valamelyik afrikai ország 
természetének és gazdaságának leírásakor?  
5. Mutassátok meg a térképen a már tanult afrikai 
államokat és fővárosukat! 6. Afrika mely részeibe 
szeretnétek eljutni? Miért?

iNDiAi-ÓCEÁN
Mindegyik óceán egységes természeti komplexumot ké-

pez, ám a kontinensekhez hasonlóan mindegyikükben igen 
változatosak a természeti viszonyok. Az óceánok tanulmá-
nyozása során megtudjátok, milyen befolyást gyakorol föld-
rajzi fekvésük természetükre, milyen hasonlóság és eltérés 
van az óceánok és a kontinensek természeti alkotórészei 
között, tudomást szereztek az óceánok és a szárazföld köl-



csönhatásáról, az övezetesség megnyilvánulásáról az óceá-
nok természetében, megismerkedtek a gazdasági tevékeny-
ség válfajaival és az óceánokkal kapcsolatos természetvé-
delmi intézkedésekkel.

 Az óceánokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó 
paragrafusok alcímei segítségével állapítsátok 
meg a tananyag elsajátításának sorrendjét! Mi-
ben hasonlít, illetve tér el ez a vázlat a kontinen-
sek tanulmányozásának vázlatától?

33. §. Indiai-óceán

 1. Soroljátok fel nagyságrendben az óceánokat, 
mutassátok meg őket a térképeken! 2. Hogyan 
húznak határt az óceánok között? 3. A 2. ábra alap-
ján határozzátok meg az Indiai-óceán területét!

Az Indiai-óceán természetföldrajzi fekvése. Ezt 
az óceánt leginkább a bolygónkon elfoglalt sajátos helyze-
te jellemzi: nagyobb része a déli féltekén fekszik. Északról 
Eurázsia határolja és nincs összekapcsolva az Északi-
Jeges-óceánnal. A Csendes-óceántól Nagy-Szunda-szige-
tek és Ausztrália választja el. Az Atlanti-óceántól a Tű-fokon 
(Agulhas-fok), a Csendes-óceántól a Tasmanián áthaladó 
délkör határolja el.

Az óceán földrajzi fekvésének még milyen sajá-
tosságait figyelhetjük meg a térképen?

Az óceán partjai gyengén tagoltak. Északon a Bengál- és 
a Perzsa (Arab)-öblöt, az Arab-tenger nyomul be a száraz-
földbe. Sziget viszonylag kevés van. Nagy szigeteket csak 
az óceán határ menti részén találunk. (Soroljátok fel őket! 



Milyen eredetűek?) Az óceánban vannak vulkanikus eredetű 
és korall-szigetek.

Az óceán kutatásának történetéből. Az Indiai-
óceán partvidéke a legrégebbi civilizációk egyik őshazája. 
A tudósok feltételezése szerint ezen az óceánon körülbelül 
hatezer évvel korábban indult meg a hajózás, mint másutt. 
Az óceáni hajóutakat elsőként az arabok írták le. A földrajz-
tudomány számára az adatokat az Indiai-óceánról Vasco da 
Gama hajóútja (1497–1499) óta gyűjtik. Ezen az óceánon 
James Cook angol hajós a XVIII. században végezte az első 
mélységméréseket.

Az óceán komplex tanulmányozása a XIX. század végén 
kezdődött. A legátfogóbb kutatásokat a Challenger nevű ha-
jón végezte egy angol expedíció. Ám a XX. század közepé-
ig az Indiai-óceánt alig ismerték. Napjainkban sok ország 
kutatóhajóin expedíciók tucatjai tanulmányozzák az óceán 
természetét, feltárják gazdagságát. 

Fenékdomborzat. Az óceán közepes mélysége 3700 m,  
maximális mélysége pedig eléri a 7450 m-t is a Jávai-árok-
ban. Az óceánban a kontinentális talapzat nem nagy kiter-
jedésű. A többi óceánhoz hasonlóan az óceánágy foglalja 
el a fenék nagyobb részét, amelyet számtalan hátság tagol. 
Az óceán nyugati részében húzódó hátság Afrikától délre 
egyesül a Középső-Atlanti-hátsággal. A hátság központi ré-
szében mélységi törések, földrengéses területek húzódnak, 
az óceán fenekén gyakori a vulkanikus tevékenység. A föld-
kéreg törési övezete a Vörös-tengerben folytatódik és kilép 
a szárazföldre. E törési övezet szerkezetét tudósok tanulmá-
nyozták. Búvárkészülékekkel leszálltak a tenger fenekére, 
ahol a fiatal bazaltláva megfigyelését végezték. A fiatal láva 
keletkezése arról tanúskodik, hogy folyékony anyag emelke-
dik fel a köpenyből, széttolja a Vörös-tengerben a földkérget 
és új óceáni kéreg keletkezik. (Lásd a 49. ábrát!)



 
49. ábra. A földkéreg törésvonala az Indiai-óceán északnyugati 

részén és Kelet-Afrikában

Éghajlati áramlások. Az éghajlat alakulására nagy 
befolyást gyakorol az óceán földrajzi helyzete.

Milyen éghajlati övekben fekszik az óceán? Az 
atlasz éghajlati térképe alapján állapítsátok meg 
minden övben a hőmérsékletet, a csapadék 



mennyiségét és járását! Hasonlítsátok össze az 
éghajlatot mindegyik övön belül Afrikában és az 
Indiai-óceánban! Magyarázzátok meg a hasonló-
ság és az eltérés okait!

Az óceán éghajlatának sajátossága az északi részén 
fújó idényjellegű monszunszelek. Az óceán északi része a 
szubekvatoriális övben fekszik és a szárazföld jelentős be-
folyása alatt áll.

Az éghajlati térkép segítségével magyarázzátok 
meg a monszunok irányát! Az egyik idényben 
milyen szelekkel egyező az irányuk? Milyen lég-
tömegeket sodornak magukkal a monszunok, mi-
lyen időjárás jár velük?

Az óceán déli részén érezhetjük az Antarktisz hidegének 
hatását; itt találjuk az óceán legzordabb vidékeit.

Az éghajlat sajátosságaival összefüggenek a víztöme-
gek tulajdonságai. Az óceán északi része jól átmelegszik, 
mentes a beáramló hideg víztől, és ezért ez a legmelegebb 
rész. A víz hőmérséklete itt magasabb (eléri a +30 °C-ot), 
mint más óceánok azonos szélességi körein. Dél felé halad-
va az óceán hőmérséklete csokikén. (Lásd a 18. ábrát!) Egé-
szében véve a felső vízrétegek sótartalma nagyobb, mint a 
világóceán közepes sótartalma, a Vörös-tengerben pedig 
különösen magas (42‰-ig). (Magyarázzátok meg, miért!)

Az óceán északi részén az áramlások kialakulására be-
folyással van a szelek idényenkénti változása.

A monszunok megváltoztatják a vizek áramlásának irá-
nyát, előidézik függőleges irányú mozgásúikat, megváltoz-
tatják az áramlások rendszerét.

Az áramlások délen a világóceán áramlásai általános 
rendsze rének részét képezik. (Lásd a 20. ábrát!)



1. Magyarázzátok meg az áramlásoknak ezt a 
rendszerét az óceánban a térkép segítségével!  
2. Mondjátok el, hogyan váltakoznak az áramlások 
az óceán északi részén a monszunok hatására!

Szerves világ. Az Indiai-óceánnak gazdag az élővilá-
ga. A halak közül az északi részben makréla, cápa honos; a 
déli részben fehér vérű halak élnek, például jéghal stb. Na-
gyon gazdag az élővilág a kontinentális talapzaton és a ko-
rallzátonyok sekély vizében. A moszatokkal benőtt területek 
víz alatti réteket alkotnak. A rákfélék nagy telepeivel találkoz-
hatunk Afrika, Ázsia és Ausztrália partjainál. A puhatestűek 
közül sok a tintahal és a kalmár.

Természeti övezetek. Az óceán több természeti öve-
zetben fekszik (30. ábra). A trópusi övben a környező szá-
razföld hatására eltérő sajátosságokkal bíró víztömegek 
komplexumai alakulnak ki. A trópusi öv nyugati részén kevés 
csapadék hull, nagy a kipárolgás, a szárazföldről szinte egy-
általán nem ömlik folyó az óceánba. A víztömegek sótartal-
ma igen magas. Az északkeleti rész, ellenkezőleg, sok csa-
padékot és édesvizet kap a Himalájáról leömlő folyókból. Itt 
kialakul a fokozottan édes felszíni vízrétegek komplexuma.

Az óceán egyenlítői övében a feneket hátságok tagolják, 
sok a korallsziget, a felszíni víz hőmérséklete alig változik. A 
szigetek környékén tonhalat halásznak.

A déli mérsékelt öv víztömegei télen hidegek, nyáron 
melegebbek. A gyakori viharok összekavarják a felső víz-
réteget. Ezeken a szélességi körökön a hullámok több száz 
kilométert tesznek meg anélkül, hogy nagyon sokat veszíte-
nének erejükből.

A szubantarktikus öv vízei halban, krillben gazdagok; itt 
táplálkoznak a bálnák. Télen jégpáncél borítja be az óceá-



nok felszínét. A tenger jegén kívül több ezer jéghegy sodró-
dik a vizeken.

Az óceánon folytatott gazdasági tevékenység 
válfajai. Az Indiai-óceán természeti kincseit még nem is-
merik eléggé és nem aknázzák ki kellőképpen. A talapzati 
rész gazdag ásványi kincsekben. Az üledékes kőzetek ré-
tegeiben a Perzsa-öböl fenekén óriási kőolaj- és földgáz-
készletekre bukkantak. A kőolaj kitermelése és elszállítása 
elszennyeződéssel fenyegeti a tengert. Az óceán északnyu-
gati partvidékén fekvő országokban, ahol szinte nincs édes-
víz, sótalanítják a tenger vizét. A halászat és a halfeldolgo-
zás nem nagy jelentőségű az óceán partján fekvő fejlődő 
országok műszaki elmaradottsága miatt. (Melyek ezek az 
államok?) Az Indiai-óceánon keresztül számtalan hajóút ve-
zet. Nagyon sok tengeri út halad át az óceán északi részén, 
ahol még napjainkban is kis méretű vitorlás hajókat hasz-
nálnak. A hajózás irányát ebben az esetben a monszunok 
határozzák meg.

 FELADATOK. 1. Milyen hatást gyakorol az Indiai-
óceán természetére az óceán földrajzi fekvése! 
2. Melyek a tengerfenék felépítésének sajátossá-
gai! 3. Miben nyilvánul meg az óceán és a kör-
nyező szárazföld kölcsönhatása! 4. A paragrafus 
szövegében felsorolt adatokat írjátok be a vázlat-
térképre; az egyezményes jeleket ti gondoljátok 
ki!

AUSZTrÁLiA
Soroljátok fel azokat a fő kérdésköröket, amelyekkel meg 

kell ismerkednetek Ausztrália tanulmányozásakor (lásd a  
18. §-t)! Ezenkívül meg kell tanulnotok összehasonlítani 
Ausztrália és Afrika természetét és népességét.



34. §. Földrajzi fekvés és partvonal. 
A felfedezés és a megismerés történetéből. Domborzat

 l. Milyen a méretarány Ausztrália térképén? 2. 
Mutassátok meg a térképen az Ausztrál-táblát és 
állapítsátok meg rajta az Ausztrál-ősföld fekvé-
sét!

Ausztrália bolygónk legkisebb területű, legszárazabb és 
leggyérebben lakottabb kontinense. Itt sok, számunkra szo-
katlan dolog van: észak felé haladva melegebb, déli irányba 
haladva hidegebb lesz. E helyütt rendkívül sok olyan növény 
és állat él, amelyekkel nem találkozhatunk más kontinense-
ken. Ausztrália teljes egészében a déli féltekén fekszik (lati-
nul „australis” – déli). A kontinensen, Tasmánia szigetén és 
az apró szigeteken csak egy állam található: az Ausztrál Ál-
lamszövetség. Fővárosa Canberra.

Földrajzi fekvés
1. Ausztrália domborzati térképe és a világtérkép 
segítségével állapítsátok meg Ausztrália földraj-
zi fekvését! A feladat elvégzéséhez állapítsátok 
meg: a) Ausztrália fekvését az egyenlítőhöz, a 
nulla délkörhöz és a Baktérítőhöz képest; b) a 
kontinens legdélibb, legészakibb, legnyugatibb 
és legkeletibb pontjainak koordinátáit; c) a töb-
bi kontinenshez, óceánhoz és a tengeri utakhoz 
képest elfoglalt helyzetét; d) Ausztrália helyze-
tét ’az éghajlati övekben! 2. Hasonlítsátok ösz-
sze Ausztrália és Dél-Afrika földrajzi fekvését! 
Mi benne a közös? Hogyan tükröződnek a közös 
vonások Ausztrália természetében? Miben rejlik 
a különbség? Ausztrália természetében milyen 



eltérésbeli sajátosságokra számíthatunk? 3. A 
vázlattérképen jelöljétek be a Baktérítőt, Auszt-
rália legdélibb, legészakibb, legnyugatibb és 
legkeletibb pontját! Írjátok melléjük nevüket! 4. 
Olvassátok el a paragrafus szövegének első be-
kezdését, és mutassatok rá, hogy Ausztrália mi-
lyen sajátosságai magyarázhatók meg földrajzi 
fekvésével!

Ausztrália partvonala, akárcsak Afrikáé, alig ta-
golt. Kevés az öböl. A hajók kikötésére legalkalmasabb öb-
lök a kontinens délkeleti részén vannak, ott létesültek a nagy 
kikötőik is. Az északi partvonal a tagoltabb. Ausztrália part-
ját az Indiai- és Csendes-óceán vize mossa. A hőmérsék-
leti viszonyok kedveznek a korai lók fejlődésének, amelyek 
különleges alakú mészkőépítményeket hoznak létre. Ezért 
Ausztrália északkeleti része mentén, szinte a partvonallal 
párhuzamosan, több mint 2000 km-en át húzódik a világ leg-
hosszabb korallzátonya, a Nagy-korallzátony.

Ausztrália felfedezésének és megismerésének 
történetéből. Európától való távolsága és elszigeteltsége 
következtében Ausztráliát fedezték fel a legkésőbb az eu-
rópaiak az összes lakott szárazföldek közül. A tudósok már 
az ókorban feltételezték, hogy a Baktérítőtől délre föld terül 
el. Ezt a földet a hollandok fedezték fel. A XVII. század első 
felében már ismerték a kontinensnek csaknem az egész 
északi, nyugati és délnyugati partvidékét. Nagy jelentőségű 
volt Ausztrália megismerése szempontjából annak az ex-
pedíciónak, amelyet A b e l  T a s m a n  (olv. ábel tászmán) 
holland tengerész vezetett. Feltárta a kontinens északi és 
északnyugati partjait, 1642-ben egy szigetet fedezett fel, 
amelyet később róla Tasmániának neveztek el.



Ausztrália keleti partvidékét a XVIII. század második 
felében fedezte fel J a m e s  C o o k  (olv. dzsémsz kuk), 
az egyik legnagyobb angol tengerész és kutató. Cook ku-
tatásainak eredményeként végleg elvetették az egy nagy 
déli kontinens létezéséről való legendát, és bebizonyították, 
hogy Ausztrália önálló kontinens, nem pedig az ismeretlen 
Antarktisz kontinens része, amint azt korábban gondolták.

 
50. ábra. A Nagy-korallzátony koralljai

A XVIII. század végén kezdődik meg Ausztrália birtokba-
vétele. Az angol kormány kezdetben fegyenceket száműzött 
oda. A kontinens keleti részén alapították meg Sydneyt (olv. 
szidni) mint fegyenctelepet. Ausztráliában az európaiak fi-
gyelmét felkeltették a jó legelők, amelyeket állattenyésztésre 



használhattak fel. Ezért a kontinens belsejének tanulmányo-
zása eleinte arra irányult, hogy legelőt és vizet találjanak az 
európaiak jószága számára.

A XIX. század közepén Ausztráliában igen gazdag 
aranylelőhelyeket fedeztek fel, és ezért rengeteg „szeren-
csevadász” igyekezett oda.

Ausztrália domborzata, akárcsak Afrikáé, viszony-
lag egyszerű. Alapját az Ausztrál-ősföld képezi. A kontinens 
keleti részén húzódik az erősen lekopott, alacsony, őskori 
gyűrődésű Nagy-Vízválasztó-hegység. A törések és a folyó-
völgyek különálló tömbökre tagolják a hegységet. A hegy-
csúcsok rendszerint kupolaszerűek. A keleti hegyoldalak 
meredekei! ereszkednek le a tengerhez, a nyugatiak pedig 
jóval enyhébb lejtésűek. A hegység a legdélkeletibb részén 
a legmagasabb. Nyugat felé haladva a felszín süllyed, és a 
hegység fokozatosan a Középső-alföldbe megy át, amelyet 
az üledékes lerakódások vastag rétege borít.

A kontinens nyugati része magasabb. Itt nagy kiterje-
désű, 400–600 m magas fennsík található, amely fölé he-
lyenként furcsa formájú középhegységek magaslanak. A 
hegyláb kőtörmelékbe és homokba „merül”. Ausztrália az 
egyetlen kontinens, ahol nincsenek működő tűzhányók és 
gleccserek. (Miért?)

Fejlődése folyamán a kontinens emelkedett, süllyedt 
és töredezett. A süllyedések és a törések következtében a 
Csendes-óceán fenekére került a szárazföld jelentős része, 
különvált Új-Guinea meg Tasmánia.

Ásványi kincsek. Ausztrália gazdag minden, az ipar 
és a mezőgazdaság fejlődéséhez szükséges fontos ásványi 
kincsben. Akárcsak Dél-Afrikában, itt is több a magmás ás-
ványi kincs, mint az üledékes. Ez azzal magyarázható, hogy 
a kontinens főleg kristályos kőzeteikből áll. Ausztráliában 



azonban sok a kőszén is, ennek lelőhelyei ‚főképpen a kon-
tinens délkeleti részén terülnek el üledékes kőzetek között. 
Előfordul kőolaj és földgáz is.

A térkép segítségével soroljátok fel Ausztrália 
ásványi kincseit!

 FELADATOK. 1. Beszéljetek Ausztrália felfede-
zésének legfontosabb szakaszairól! 2. Hasonlít-
sátok össze Afrika és Ausztrália domborzatát! 
Ennek érdekében válasszátok ki az összehason-
lításhoz szükséges ismertetőjegyeket! Előbb ál-
lapítsátok meg a hasonló, majd az eltérő jellem-
vonásokat! Befejezésképpen vonjátok le a követ-
keztetéseket, és magyarázzátok meg a hasonló-
ság és az eltérés okait! 3. Mit gondoltok, miért 
van szükség az összehasonlításra!

35. §. Éghajlat. Belvizek

 l. Milyen zonális és helyi tényezők befolyásolják a 
kontinensek éghajlatának kialakulását? 2. Auszt-
rália Dél-Afrikával körülbelül azonos szélességi 
körökön fekszik. Milyen következtetéseket von-
hatunk le ennek alapján Ausztrália éghajlatára 
vonatkozóan? 3. Az éghajlati térképek elemzése 
alapján állapítsátok meg, hogy Ausztrália mely 
részén uralkodnak passzátok?

Éghajlat. Ausztráliában a trópusi száraz éghajlat az 
uralkodó. Csak területének egyharmada kap elegendő vagy 
túl sok csapadékot. Ausztrália kis kontinens, amelyet min-
den oldalról óriási vízterület vesz körül. Miért a legszárazabb 



mégis? Most már tudjátok, hogy ez leginkább a kontinens 
földrajzi fekvésétől függ: csaknem középen szeli át a Bakté-
rítő, tehát a kontinens nagyobb részén a magas légnyomású 
öv uralkodik, amelyben a leszálló légáramlások, a passzátok 
és a csapadékmentes derült időjárás van túlsúlyban.

A térkép segítségével határozzátok meg, milyen 
éghajlati övekben fekszik Ausztrália! Afrika mely 
részei találhatók ugyanazokban az övekben? Mi-
lyen légtömegek, légköri nyomási területek, vala-
mint szelek uralkodnak mindegyik övben? Auszt-
rália vázlattérképén húzzátok meg az éghajlati 
övek határát, mindegyik övben tüntessétek fel a 
januári és a júliusi hőmérsékletet, az évi csapa-
dékmennyiséget!

Bár Ausztrália Dél-Afrikával azonos éghajlati övekben 
fekszik, itt magasabb a hőmérséklet és jóval kevesebb csa-
padék hull. Ennek az az oka, hogy Ausztrália nyugati és kö-
zépső részem a kontinens számottevő nyugat-keleti kiterje-
dése miatt kontinentális légtömegek alakulnak ki, valamint 
az, hogy a kontinens nem emelkedik magasan a tengerszint 
fölé.

Hogyan oszlik meg a csapadék a kontinensen, és mi-
vel magyarázható ez a megoszlás? Észak-Ausztrália 
szu b e k v a t o r i á l i s  é g h a j l a t i  ö v b e n  található. 
Nyáron (december-február) bőséges csapadékot hozó ned-
ves egyenlítői légtömegek érkeznek ide. Télen (június-au-
gusztus) itt száraz trópusi légtömegek uralkodnak leszálló 
légáramlásokkal, ezért kevés a csapadék.

A t r ó p u s i  ö v  keleti részén nyirkos, a nyugati és a 
középső részben száraz területeket különböztetünk meg. A 
Nagy-Vízválasztó-hegység keleti oldala egész évben a ten-



geri légtömegek befolyása alatt áll, amelyek a Csendes-óce-
án felől érkeznek. A levegő páratartalma az óceáni áramlá-
sok hatására növekszik. Ennek következtében a hegyoldala-
kon bőséges a csapadék. A kontinens belső, síksági részére 
száraz passzátok érkeznek, egész évben nagyon kevés 
csapadék hull.

A térkép segítségével állapítsátok meg: a) milyen 
sajátosságokkal bír a kontinens szubtrópusi övé-
nek éghajlata; b) milyen éghajlati övekben fekszik 
Tasmánia; c) milyen szelek uralkodnak a szigeten 
és miért; d) mennyi csapadék hull!

Belvizek. Ausztráliában nincsenek nagy bővizű folyók 
(Mi ennek az oka?) A kontinens több mint felének nincs le-
folyása az óceánba. Ausztrália belső sivatagi és félsivatagi 
részét az ideiglenesen kiszáradó folyók, itteni angol nevükön 
creekek (olv. krikek) hálózata jellemzi. A víz csak a ritka eső-
zések után jelenik meg ezekben a folyókban, akkor is rövid 
időre. Az egész év folyamán bővizű folyók csak Kelet-Auszt-
ráliában találhatók, ahol igen sok csapadék hull. A folyókat 
csak esővíz meg a felszín alatti vizek táplálják. (Miért?)

Ausztrália legnagyobb folyórendszere a Murray (olv. 
mári) nagy mellékfolyójával, a Darlinggal együtt. Ezek a 
Nagy-Vízválasztó-hegységben erednek. A Darling alsó sza-
kasza az aszály idején kiszárad, és több állóvízre szakado-
zik. A Murray nem szárad ki, de szintje nagyon változó. Az 
esőzések idején a folyó erősen szétárad a síkságon. Magas 
vízállása rendszerint gyorsan következik be, és nem tart so-
káig.

A Murray és a Darling vízszintjének szeszélyes ingado-
zása megnehezíti a hajózást. A folyók vizével a termékeny, 



de aszályos földeket öntözik, erre a célra tározókat építettek 
rajtuk.

Ausztrália legtöbb tavának nincs lefolyása és sós a vize. 
Több tó csak a csapadékos időszakban telik meg vízzel. Leg-
nagyobb az Eyre-tó (olv. er), amely 12 m-rel a tenger szintje 
alatt terül el Esőzések idején a creekek sok vizet visznek a 
tóba, ezért területe jelentősen megnövekszik. A száraz év-
szakban a tó egész sor sekély vizű állóvízre szakadozik. A 
kiszáradt mederszakaszokat sóréteg borítja.

A kevés felszíni vizet bizonyos mértékben pótolja a sok 
felszín alatti víz, amely az artézi medencékben gyülemlett 
fel. Az artézi kutak vize elég sok sót tartalmaz.

 FELADATOK. 1. Hasonlítsátok össze Ausztrália 
és Afrika éghajlatát! Mi a közös és mi az eltérő 
a két kontinensben! Mi a közös, illetve az eltérő 
vonások magyarázatai 2. Hasonlítsátok össze 
Ausztrália trópusi övezete keleti és nyugati ré-
szének éghajlatát! Mivel magyarázhatók az el-
térések! 3. Szerintetek Ausztráliában milyen ég-
hajlat kedvez leginkább a mezőgazdaságnak! 4. 
Soroljátok fel Ausztrália folyóinak és tavainak sa-
játosságait! Állapítsátok meg, hogyan függenek 
a folyók az éghajlattól és a domborzattól!

36. §. Természeti övezetek.  
A szerves világ sajátossága. Népesség

 l. Mi a természeti komplexum? 2. Milyen termé-
szeti komplexumokat neveznek természeti öve-
zeteknek? 3. Mi a fő oka a természeti övezetek 
váltakozásának?



Természeti övezetek. Ausztrália természeti öveze-
teinek elhelyezkedésében, akárcsak Afrikában, jól meg-
nyilvánul a szélességi övezetesség. Afrikához hasonlóan 
Ausztráliában is a terület nagyobb részét a szavannák és 
a sivatagok övezete foglalja el. A sivatagok és félsivatagok 
a kontinens középső és nyugati részén fekszenek. A sza-
vannák északról, keletről, délkeletről és délnyugatról veszik 
körül ezt az övezetet.

A világ talajtérképe segítségével állapítsátok 
meg, milyen talajok vannak túlsúlyban mindegyik 
természeti övezetben!

A szerves világ sajátossága. A természet Ausztráli-
ában szinte egy hatalmas természetvédelmi területet hozott 
létre. Itt fennmaradt sok olyan növény és állat, amely a rég-
múlt időkben népesítette be a Földet és más kontinenseken 
már kipusztult. A növények és az állatok fajbeli összetétele 
eléggé szegényes és sajátságos. Ennek az a magyarázata, 
hogy Ausztrália és a környező szigetek rég elkülönültek a 
többi kontinenstől, és szerves világuk sokáig elszigetelten 
fejlődött. A növényfajoknak majdnem a 75%-a csak Auszt-
ráliában honos. Közéjük sorolhatunk több eukaliptuszfajt, 
amelyek igen változatosak. Találkozhatunk 100 m-nél ma-
gasabb óriás eukaliptuszokkal. Ezeknek a fáknak a gyöke-
rei több mint 30 m mélyen hatolnak a földbe, és hatalmas 
szivattyúkként szívják ki a nedvességet a talajból. Vannak 
törpe eukaliptuszok és eukaliptusz-bokrok ás. Ezek jól alkal-
mazkodtak az aszályos éghajlathoz. Az eukaliptuszok leve-
lei rendszerint élükkel fordulnak a fény felé, koronájuk nem 
árnyékolja be a földet, ezért az eukaliptuszerdők világosak. 
Az eukaliptuszok faanyaga keménysége miatt jó építőanyag. 
Leveleikből olajat, festéket, gyógyszereket gyártanak.



 
51. ábra. Az ausztráliai erdőkben túlsúlyban van az eukaliptusz

Az eukaliptuszon kívül Ausztráliára jellemző sok olyan 
akác- és kasnámfaj, amely levéltelen, és ágai fonálszerűek. 
Ilyen fák nem fordulnak elő más kontinenseken.

A szubekvatoriális erdőkben a magas fűben a többi fával 
együtt (pálmával, fikusszal stb.) sajátságos palackfák nőnek. 
Ezek alsó része vastag, felső része pedig hirtelen elvéko-
nyodik. A szubtrópusi erdőkre jellemző a liánokkal átszőtt 
sok eukaliptuszfaj, valamint a sok páfrányfa.

A belső sivatagi részeken elterjedtek a száraz bozótok. 
Ezek főleg tüskés törpeakácokból, eukaliptuszokból áll-
nak. Az ilyen bozótokat s c r u b n a k  (olv. szkrab) nevezik. 
A mozgékony homokdombokon és a kőtörmeléken szinte 



nincs növényzet. Afrikával ellentétben Ausztráliában nincs 
oázis, ám a sivatagok nem tűnnek olyan kihaltnak, mint pél-
dául a Szahara.

 
52. ábra. A koala az 

eukaliptuszok fiatal leveleivel 
és hajtásaival táplálkozik 

53. ábra. A hangyászsün 
primitív emlős

Ausztrália állatvilága is igen sajátságos. Kizárólag itt él-
nek a legegyszerűbb emlősök: a hangyászsün és a kacsa-
csőrű emlős. Ezek azért érdekesek, mert mint a madarak, 
tojásokból költik ki a kicsinyeiket, de az emlősökhöz hason-
lóan tejjel táplálják őket. Ausztráliában sok az erszényes ál-
lat. Ezek parányi kicsinyeket hoznak a világra, és az anyaál-
lat hordja őket a hasa alatti erszényében.

Az erszényesek családjának túlnyomó többsége csak 
Ausztráliára jellemző. Közülük legelterjedtebb a kenguruk 
családja. Az óriáskenguru magassága eléri a 3 m-t. Vannak 
30 cm magas törpekenguruk is. Előfordulnak a mormotára 
emlékeztető vombatok is. Az eukaliptusz-erdőkben honos 
az erszényes koalamedve, amely fákon él, mozgásszegény 
éjszakai életmódot folytat. Tasmániában igen ritka ragadozó 



maradt fenn: az erszényes ördög. Most már ritka az óriás-
kenguru, a vombat, a koala, mert prémjükért intenzíven ir-
tották őket. Nagyon gazdag és sajátságos a madárvilág is.

Az atlasz megfelelő térképe segítségével írjátok 
be füzetetekbe Ausztrália állatvilága minden kép-
viselőjének nevét természeti övezetenként!

 
54. ábra. Az ausztráliai szavannában termeszvárakkal  

találkozhat az utazó
Népesség. Ausztrália mai népessége az őslakos ki-

sebbségből és a most többséget alkotó telepesekből áll. 
Ausztrália őslakossága – a bennszülöttek – a negroid-
ausztraloid emberfajtához tartozik. Bőrük sötétbarna színű, 



fekete hajuk hullámos, orruk széles, szemöldökcsontjuk 
erősen előreugrik. A tudósok feltételezése szerint Délke-
let-Ázsiából kerültek ide. Az európaiak betelepedéséig az 
ausztráliaiak nagyon alacsony fejlettségi színvonalon álltak. 
A bennszülöttek nem foglalkoztak sem földműveléssel, sem 
állattenyésztéssel, nem tudtak szövetet készíteni, nem is-
merték a fémeket.

A bevándorolt népességhez tartoznak az európaiak utó-
dai, akik csaknem kizárólag angolul beszélő angol-ausztrá-
liaiakból állnak.

Ausztráliában alig több mint 21 millió ember él. Ez a leg-
gyérebben lakott kontinens. A népesség rendkívül egyenlőt-
lenül oszlik meg. Legtöbben a kontinens keleti, délkeleti és 
részben délnyugati peremén élnek, ahol jobbak a természeti 
viszonyok. A népesség itt angol-ausztráliaiakból áll. Belső-
Ausztrália és az egész északi rész gyéren lakott. E helyütt 
javarészt bennszülöttek élnek.

Mivel magyarázható a lakosság ilyen eloszlása? 
A válaszadáshoz hasonlítsátok össze a Népsűrű-
ség és népek című térképet az éghajlati térkép-
pel, emlékezzetek vissza, hogyan történt a konti-
nens betelepítése!

Az őslakosság helyzete. Korábban a kontinens egész 
népességét az őslakosok alkották. Ausztrália keleti és délke-
leti részét lakták, ahol a természeti viszonyok kedvezőbbek 
az ember megélhetéséhez. Miután az európaiak megérkez-
tek a kontinensre és fejlődésnek indult a juhtenyésztés, az 
őslakosokat egyre inkább a kontinens belsejébe, az aszályos 
vidékekre szorították ki, éhhalálra ítélve őket. Ezenkívül az 
európaiak kegyetlenül irtották a bennszülötteket, gyilkolták 
őket, megmérgezték élelmüket és kútjaikat. Ilyen bestialitás-



sal teljesen kiirtották a tasmániaiakat. Nagyon lecsökkent az 
őslakosság száma a kontinensen is. Ausztráliában jelenleg 
mintegy 250–350 ezerre becsülik a bennszülöttek számát.

A bennszülöttek a sivatagi vidékeken fekvő r e z e r v á -
t u m o k b a n  (az őslakosság erőszakos letelepítésére ki-
jelölt területek) és a nagyvárosokban élnek. Az őslakosság 
egy része a farmokon béres és pásztor. Másik része tovább 
folytatja a félnomád vadászó és gyűjtögető életmódot. 

 FELADATOK. 1. Miben nyilvánul meg Ausztrália 
növény- és állatvilágának sajátossága! Mi e sajá-
tosság magyarázata! 2. Miben hasonlóak, illetve 
eltérőek Ausztrália és Afrika természeti övezetei! 

37. §. Ausztrál Államszövetség

 1. A komplex térkép elemzése alapján állapítsá-
tok meg, milyen ásványi kincsekben gazdag az 
Ausztrál Államszövetség! 2. Hol találhatók Auszt-
ráliában a mezőgazdaság számára legmegfele-
lőbb területek? Feleleteteket támasszátok alá a 
talaj- és az éghajlati térkép adataival!

Ipar. Az Ausztrál Államszövetség fejlett állam. A sokfé-
le ásványi kincs miatt jelentős a bányaipar. Az országban 
gyorsan fejlődik a gépgyártás, a vegyipar, az élelmiszeripar, 
az utóbbin belül a vaj-, a sajtgyártás, a különböző (tej-, hús-, 
zöldség-, gyümölcs-) konzervek gyártása.

A mezőgazdaság is jól fejlett az országban. Az 
angol-ausztráliai farmerek nagy földterületeket birtokolnak, 
amelyeken gépeket, műtrágyát, valamint bérmunkát alkal-
maznak. Ennek eredményeként magas terméshozamokat 
érnek el és nagy jövedelemhez jutnak. A mezőgazdaságban 
a fő helyet a juhtenyésztés foglalja el. A juhok számát és 



a róluk nyírt gyapjú mennyiségét tekintve Ausztrália világ-
első. A csapadékszegény vidékeken a szárazságtűrő füvek 
és bokrok jelentik a juhok fő táplálékát. A juhok egész éven 
át legelnek. A juhtenyésztésnek nagy károkat okoznak az 
aszályok, a tűzvészek, az árvizek, amelyek jócskán megti-
zedelik az állományt.

 
55. ábra. Jellegzetes vidéki táj Ausztrália délkeleti részén

Szarvasmarhát, főleg jól tejelő fajteheneket javarészt az 
ország északi és keleti vidékein tenyésztenek, ahol elegen-
dő csapadék hull. A tej kifejését, palackozását, csomagolá-
sát és tartósítását gépesítették.

A mezőgazdasági növények között első helyen áll a 
búza. A búzaföldek az ország délkeleti részén találhatók. A 



szubekvatoriális és trópusi vidék part menti síkságain ana-
nászt, banánt, cukornádat stb. termesztenek. A nagyváros-
ok közelében fekvő öntözött földeken igen sok a gyümöl-
csöskert.

A komplex térkép segítségével állapítsátok meg, 
milyen növényeket termesztenek Ausztráliában!

Az ember megváltoztatja a természetet. Ausztrália 
természete leggyorsabban és legerőteljesebben a kontinens 
gyarmatosítása óta, majd később az angol-ausztráliaiak gaz-
dasági tevékenysége következtében változott. A vadászat és 
az életkörülmények megváltozása sok állat kipusztulásához 
vezetett. Eltűntek egyes kengurufajok, a kipusztulás határán 
van az erszényes farkas, a vombatok egyes fajai. Leginkább 
Ausztrália sűrűn lakott keleti, délkeleti és délnyugati része 
változott meg, ahol kivágják az értékes fafajokat. Az erdőtől 
megtisztított jókora területeket legelőként használják a teje-
lőjószág számára.

Az egykori ritkás száraz erdők és cserjések helyén most 
búzaföldek, szőlő és olajültetvények húzódnak. A délkeleti 
partvidéken jó fekvésű öblök és hatalmas kikötők találhatók. 
(A térkép segítségével soroljátok fel őket!)

Megváltozott a kontinens aszályos, gyéren lakott köz-
ponti és nyugati részének arculata is. A legjobb földeket 
felparcellázták, drótkerítéssel vették körül, és legelőkké vál-
toztatták.

Sok antropogén TK az ipar fejlődésével kapcsolatban jött 
létre. Az ország északi és más gyéren lakott vidékein az ipar 
fejlődése nyomán (közutak és vasutak, villamos távvezeté-
kek épülnek. Mindez az. új városok növekedéséhez vezet.



 
56. ábra. Sydney Ausztrália legnagyobb kikötővárosa

Ausztrália növénytakarójában és állatvilágában új fa-
jok jelentek meg. Az Európából behozott növények (nyárfa, 
tölgy stb.) és az állatok, például a vadkutya, vadnyúl gyorsan 
elszaporodtak és visszaszorították a helyi szerves világot. 
A vadnyulak és a juhok elősegítették az erszényesek szá-
mának lényeges csökkenését, mivel velük azonos legelőkön 
legeltek.

Ausztráliában jelenleg igen szigorú törvények vannak ér-
vényben. Ezek tiltják a növények és az állatok behozatalát, 
szigorúan ellenőrzik a ritka helyi fajok kivitelét is. Az erede-
ti természeti komplexumok megőrzése és kipusztulófélben 
lévő növény- és állatritkaságok megmentése érdekében 



nemzeti parkokat és természetvédelmi területeket hoztak 
létre.

A komplex térkép segítségével keressétek meg 
őket és soroljátok fel nevüket!

 FELADATOK. 1. Mutassatok rá az Ausztrál Állam-
szövetség természetének és gazdaságának fő 
sajátosságaira! 2. A komplex térkép segítségé-
vel állapítsátok meg, milyen mezőgazdasági nö-
vényeket termesztenek Ausztráliában! 3. Milyen 
változások történtek a kontinens természetében 
az ember gazdasági tevékenységének hatására! 
4. A szövegben nem szerepelnek az antropogén 
természeti komplexumok. Ezeket ti magatok so-
roljátok fel!

ELLENŐRIZD MAGAD!

 1. Milyen összefüggés van a kontinens termé-
szete és földrajzi fekvése között? 2. Mutassátok 
be ezt az összefüggést Ausztrália példáján! 3. A 
kontinens példája alapján mutassátok be mind-
egyik éghajlat-alakító tényező hatását! 4. Sorol-
játok fel Ausztrália domborzatának, éghajlatának 
és folyóhálózatának fő vonásait! Mi a magyaráza-
ta e sajátosságoknak? 5. Soroljátok fel Ausztrá-
lia növény- és állatvilágának jellemző képviselőit!  
6. A vázlattérképen jelöljétek be számokkal a tan-
könyv szövegében kiemelt földrajzi megnevezé-
seket!



CSENDES-ÓCEÁN ÉS ÓCEÁNiA
A Csendes-óceán a legnagyobb területű és a legősibb 

óceán. Legfontosabb sajátosságai közé tartoznak a földké-
reg gyakori mozgásai a fenéken, a nagy mélységek, a vul-
kánok és a szigetek sokasága, vizeinek magas hőmérsékle-
te, a rendkívül változatos szerves világ. A téma elsajátítása 
után e sajátosságok közül soknak az okát meg tudjátok majd 
magyarázni.

38. §. Csendes-óceán

 1. Miért tanulmányozzák a földrajzi objektumok 
fekvését a Földön? 2. Az európaiak közül ki szelte 
át elsőként a Csendes-óceánt?

Az óceán földrajzi fekvése. A Csendes-óceán vagy 
más néven Nagy-óceán, bolygónk felszínének egyharma-
dát, a világóceán területének pedig csaknem a felét foglalja 
el (2. ábra). Az óceán ovális alakú, különösen az egyenlítő-
nél szélesedik ki, és ezért a legmelegebb (a felszínén).

Állapítsátok meg a Csendes-óceán földrajzi fek-
vését, hasonlítsátok össze az Indiai-óceánéval!

Az óceán partvonala keleten gyengén tagolt; itt néhány 
félszigetet és öblöt találunk. (Mutassátok meg őket a tér-
képen!) Nyugaton Eurázsia és a szigetek között sok a ten-
ger. Az egész Földön ez a legtagoltabb partvonal vidéke. 
A tengerek között vannak selftengerek, amelyeknek a mély-
sége nem haladja meg a 100 m-t. Egyes tengerek (Japán-, 
Ohotszki-tenger stb.) a litoszfératáblák kölcsönhatásának 
övezetében fekszenek. Ezek mélyek és szigetkoszorú vá-
lasztja el őket az óceántól.



A Csendes-óceánban rengeteg sziget van, számuk meg-
haladja a tízezret.

A térképen keressétek meg a legnagyobb szige-
teket, tengereket, szigetvilágokat, félszigeteket, 
soroljátok fel, mutassátok meg és jegyezzétek be 
őket a vázlattérképre!

 
57. ábra. A Csendes-óceán Eurázsia partjainál. Japán-tenger
Az óceán megismerésének történetéből. A Csendes-

óceán partjait és szigeteit lakó népek ősidők óta hajóztak 
az óceánon, hasznosították gazdagságát. Magellán, Cook 
útjai adatokat szolgáltattak az óceánról. Széleskörű tanul-
mányozása a XIX. században kezdődött Kruzenstern és 
Liszjanszkij első orosz világkörüli expedíciójával. Makarov a 
XIX. században komplex kutatásokat folytatott a Vityaz nevű 
hajón. A kutatóhajók rendszeresen tesznek oda tudományos 
célú utakat. Mára külön nemzetközi szervezetet hoztak létre 
a Csendes-óceán tanulmányozására.

Az utóbbi évtizedekben újabb ismereteket szereztek az 
óceán természetének sajátosságairól, megmérték maximá-



lis mélységét, tanulmányozzák az áramlásokat, a fenékdom-
borzatot, az életet a mélytengeri árkokban, például felfedez-
ték a gerinctelen szervezetek egy új törzsét. 

Fenékdomborzat. A Csendes-óceán a legmélyebb 
óceán. Közepes mélysége 3980 m, legnagyobb mélysége 
pedig a Mariana-árokban eléri a 11 022 m-t.

Az óceán csaknem teljes egészében egy litoszfératáblán 
fekszik, amely határain kölcsönhatásban áll a többi táblával. 
(Lásd a 6. ábrát!) Ezt a kölcsönhatást földfelszíni és víz alat-
ti földrengések, vulkánkitörések kísérik. Az óceán fenekére 
kifolyó láva háromszorosa a kontinensekre kivetett mennyi-
ségnek. Az óceánt környező szárazföldön is sok a tűzhányó. 
Ezek alkotják a híres „tűzgyűrűt”.

 
58. ábra. Tudományos kutató hajó

Az óceán fenékdomborzata nagyon bonyolult. (Lásd az 
59. ábrát!) A kontinentális talapzat itt (kisebb területet fog-
lal el, mint más óceánokban és csak Ázsia meg Ausztrália 
partjainál jól elkülöníthető. A kontinentális lejtők meredekek, 
gyakran lépcsőzetesek. Az óceánfenék domborzatának jel-
legzetes sajátossága, hogy a legnagyobb mélységek a szé-
lén találhatók.



A mélytengeri árkok keskeny, hosszú bemélyedésként 
húzódnak az óceán nyugati és keleti részében. A nagy kiter-
jedésű kiemelkedő részek, a különálló hegységek és hátak 
medencékre tagolják az óceánágyat. Az óceánágy keleti ré-
szében fekszik a Kelet-csendes-óceáni-hát, amely a közép-
ső-óceáni hátságok világrendszeréhez tartozik.

Éghajlat. A sarki éghajlati öv az egyetlen, amely kívül 
esik a Csendes-óceán óriási térségein.

A térkép segítségével állapítsátok meg, hogy 
nagyrészt milyen éghajlati övekben fekszik az 
óceán!

A hideg Északi-Jeges-óceántól szárai föld és víz alatti 
hátságok védik a Csendes-óceánt. Ezért északi része jóval 
melegebb a délinél.

Az óceán a csendes nevet Magellán korában kapta, ami-
kor is ő az egyenlítő közelében rendkívül kedvező időjárási 
viszonyok között szelte át a vizét és egyetlen egyszer sem 
‚került viharba. Ám ez az óceán egyáltalán nem csendes.

Az óceán központi részében a passzátok uralkodnak. A 
nyugati részben a monszunok az uralkodók. Nyáron a délke-
leti monszun nedves óceáni levegőt visz Eurázsia partvidé-
kére és a szigetekre. Télen hideg és száraz monszun fúj a 
kontinens felől, lényegesen befolyásolva az óceán éghajla-
tát; a tengerek egy része befagy.

Az óceán nyugati részében gyakoriak a pusztító erejű or-
kánok, a tájfunok (a „tájfun” szó „erős szelet” jelent).

A mérsékelt szélességi körökön az év egész hideg felé-
ben viharok tombolnak. Itt a nyugati légáramlás az uralkodó. 
A legmagasabb hullámokat a Csendes-óceán északi és déli 
részén észlelték. Az orkán itt 25 m magas hullámhegyeket 
is felkorbácsol.
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Az éghajlat sajátosságaival kapcsolatban állnak a víztöme-
gek tulajdonságai is. Az óceán nagy kiterjedése miatt a fel-
színen a víz évi középhőmérséklete – 1 °C és +29 °C között 
váltakozik. A térítők között +19 °C, ami magasabb, mint más 
óceánok esetében. Az óceánba hulló csapadék mennyisége 
meghaladja a párolgásét, ezért a felszíni vizek sótartalma 
alacsonyabb, mint más óceánokban.

 FELADATOK. 1. Melyek a Csendes-óceán fenék-
szerkezetének sajátosságai! Mi e sajátosságok 
oka! 2. Soroljátok fel a Csendes-óceán éghajla-
tának fő vonásait! Miért gyakoriak a viharok az 
óceán fölött!

39. §. Áramlások.  
A Csendes-óceán természeti övei

 l. Soroljátok fel az áramlások keletkezésének 
okait a Csendes-óceánban! 2. Hogyan nyilvánul 
meg a Csendes-óceánban a felszíni áramlások 
általános rendszere?

Áramlások. Mivel a Csendes-óceán formája nyugat-
keleti irányban eléggé elnyújtott, ezért a szélességi körök 
mentén haladó áramlások dominálnak. Az óceán északi 
és déli részében a felszíni vizek gyűrű alakban mozognak. 
Az északi részben a vizek mozgását az Északi-Passzát-
áramlás, a Kuro-shio-áramlás, az Északi-csendes-óceáni-
áramlás és a Kaliforniai-áramlás alkotja.

Kövessétek nyomon az atlasz világtérképén a 
felsorolt áramlások irányát! Melyek közülük a 
meleg, illetve a hideg áramlások! Milyen hatást 
gyakorolnak ezek az áramlások a meleg újrael-



osztására az óceánban és a szárazföld part menti 
részének természetére?

Szerves világ. A Csendes-óceánt a növény- és állat-
fajok rendkívüli gazdagsága és sokszínűsége jellemzi. Az 
óceánnak ezt a sajátosságát nagyságával, a természeti 
viszonyok változatosságával és korával magyarázzák. Itt 
élnek a legősibb szervezetek. Különösen gazdag a trópusi 
és az egyenlítői szélességi körök, a korallzátonyok környé-
kének élővilága. Az óceán északi részében sok a lazacféle, 
délkeleten, Dél-Amerika partjainál tömegesen fordul elő az 
ajóka (16 cm hosszúságot is elérő heringféle hal). Honosak 
itt a bálnák, az úszólábúak, sok gerinctelen állat (nyolckarú 
polip, kalmár stb.)

Természeti övek. A Csendes-óceánban minden ter-
mészeti övet megtalálhatunk az északi-sarki öv kivételével 
(30. ábra). Mindegyik övnek megvan a maga sajátossága. 
Az északi szubpoláris öv a Bering- és az Ohotszki-tenger kis 
részét foglalja el. A víztömegek hőmérséklete alacsony (–l 
°C-ig). Ezekben a tengerekben intenzíven keveredik a víz, és 
ezért gazdag a halállomány. Lepényhalat, heringet halász-
nak. Az Ohotszki-tengerben különösen fontos jelentőségűek 
a lazacfélék és a tarisznyarák.

Jókora térségeket foglal magában az északi mérsékelt 
égöv, amely ki van téve a nyugati szelek erős hatásának. Er-
refelé gyakoriak a viharok. Az öv nyugati részében fekszik a 
Japán-tenger, amely a leggazdagabb a különféle élőlények 
fajaiban.

Az egyenlítői övét a különböző áramlások vizeinek bo-
nyolult kölcsönhatása jellemzi. Az áramlások határán a mé-
lyebben fekvő vízrétegek fokozottan felemelkednek, megnő 
biológiai produktivitásuk. Itt a leginkább halászott hal a cápa, 



a tonhal, a vitorlás hal stb. Sajátos komplexumok alakulnak 
ki az övezet nyugati részében. A kontinentális talapzat élővi-
lága a Szunda-szigeteknél és Észak-kelet-Ausztrália partja-
inál a leggazdagabb. Rendkívül változatos a korallzátonyok 
élővilága. A Csendes-óceán déli trópusi övében Ausztrália 
partjainál található a Nagy-korallzátony páratlan természeti 
komplexuma. Ez a világon a legnagyobb, élő szervezetek 
által létrehozott „hegyhát”. Méretei szerint az Urál-hegység-
hez hasonlítható. A szigetektől és a zátonyoktól védetten a 
meleg vizekben bokor és fa, oszlop, vár, virágcsokor alakú 
koralltelepek fejlődnek; a korallok világoszöld, sárga, vörös, 
kék, lila színűek. Itt nagyon sok a puhatestű, a tüskésbőrű, a 
rákféle és a különböző hal.

A trópusi öv vizei Dél-Amerika partjai közelében rendkí-
vül gazdagok halban. A víztömegek itt nagyon termékenyek, 
sok növényi és állati plankton fejlődik bennük. A planktono-
kat elfogyasztják az ajókák, a makrélák és más halak. Sok 
halat megesznek a madarak: a kormoránok, pelikánok és 
pingvinek.

A gazdasági tevékenység formái az óceánban. A 
Csendes-óceán partvidékén és szigetein több mint 50 állam 
fekszik. Ezekben az emberiségnek körülbelül a fele.

Soroljátok fel és mutassátok meg a térképen azo-
kat az országokat, amelyeknek kijáratuk van a 
Csendes-óceánra!

Az óceán gazdagságát még az ókorban kezdték hasz-
nosítani. A kontinensek partvidékén és a szigeteken – Kíná-
ban, Óceániában, Dél-Amerikában – több hajózási központ 
jött létre.

Napjainkban a Csendes-óceán fontos szerepet játszik 
sok ország és nép életében. A világon kifogott hal mennyi-



ségének a felét a Csendes-óceán adja. (Lásd a 60. ábrát!) 
A zsákmány jelentős részét különböző puhatestűek, rákok, 
garnélák, krillek stb. teszik ki. Japánban a tenger fenekén 
puhatestűeket tenyésztenek, moszatokat termesztenek. 
Egyes országokban vegyi anyagokat vonnak ki a tengervíz-
ből, és sótalanítják a vizet. A kontinentális talapzaton folyik 
az érctelepek hasznosítása, a Kaliforniai-félszigeten kőolajat 
bányásznak. Ausztrália partjainál olajlelőhelyeket tártak fel.

Bolygónk legnagyobb óceánján keresztül fontos tengeri 
utak vezetnek, amelyek hossza igen számottevő. A hajózás 
főleg a kontinensek part menti részén fejlett.

Az ember gazdasági tevékenysége a Csendes-óceán-
ban a víz vezetett. A XVIII. század végén kiirtottak egy em-
lősfajt, a tengeri tehenet, amelyet a Bér ing-expedíció egyik 
résztvevője fedezett fel.

 
60. ábra. A világ halászati vidékei



A XX. század elején a kipusztulás veszélye fenyegette 
a medvefókákat, csökkent a bálnák száma. Már korábban 
korlátozták a bálnavadászatot.

Az óceán számára nagy veszélyt jelent, hogy kőolajjal, 
nehézfémekkel és atomipari hulladékokkal szennyezik a 
vizet. Különösen az USA és Japán part menti vizei szeny-
nyezettek. Az áramlások mindenhova eljuttatják az ártalmas 
hulladékokat. Még az Antarktisz partjainál is rájuk bukkantak 
a tengeri szervezetekben. Ha a szennyeződés tovább folyta-
tódik, akkor az végzetes katasztrófához vezet.

 FELADATOK. 1. Milyen hatást gyakorolnak a 
Csendes-óceán áramlásai magának az óceánnak 
és a kontinensek partvidékének a természetére! 
Mondjatok példákat! 2. Soroljátok fel az óceánon 
folytatott gazdasági tevékenység formáit! Mutas-
sátok meg a halászat vidékeit! 3. Miben nyilvánul 
meg az ember által az óceán természetére gyako-
rolt kedvezőtlen hatás? 

40. §. Óceánia

 1. Melyek a Csendes-óceán fenékdomborzata 
szerkezetének sajátosságai? 2. Eredetük szerint 
milyen szigeteket különböztetünk meg az óceán-
ban? 

Óceánia földrajzi fekvése. A Csendes-óceán mér-
hetetlen térségein több tízezer sziget fekszik. A középső és 
délnyugati részében található szigeteket és szigetvilágokat 
Óceániának nevezzük. Óceánia 7 ezer szigetének összterü-
lete 1,3 millió km2.

A térkép segítségével gyűjtsetek még az Óceánia 
földrajzi fekvését jellemző kiegészítő adatokat!



Az európaiak a XVI. században, Magellán első világkö-
rüli útja idején szereztek tudomást Óceániáról. Feltárásá-
nak és kutatásának történetében külön fejezetet képeznek 
Golovnyin, Litke, Makarov és más tengerészek expedíciói. A 
Csendes-óceánon a XIX. században nagyon sok expedíció 
dolgozott, amelyek értékes tudományos információkat gyűj-
töttek össze.

Sokat tett Óceánia természetének és lakosságának tanul-
mányozásáért Mikluho-Maklaj, aki nemcsak tanulmányozta 
Új-Guinea népeinek az életmódját, hanem érdekes termé-
szetföldrajzi leírást is hagyott ránk a trópusi tenger partjairól. 
Honfitársaink tevékenységét Óceánia térképén a következő 
orosz nevek fémjelzik: Mikluho-Maklaj-part, Orosz-szigetek, 
Szuvorov-, Kutuzov-, Liszjanszkij-, Kruzenstern-atoll stb.

Természeti sajátságok. A szigetek földrajzi fekvése, 
mérete és eredete szoros kapcsolatban áll a Csendes-óce-
án fenekének a szerkezetével. Óceánia szigeteinek zöme 
vulkanikus eredetű és korallsziget, egy része víz alatti hát-
ságok csúcsa, egy másik része pedig szárazföldi eredetű. 
Óceánia nyugati részében a szigetek a litoszfératáblák hatá-
rán képződött szigetkoszorúk övezetében fekszenek.

A térkép segítségével állapítsátok meg: milyen az 
egyes szigetcsoportok domborzata! Mely szige-
tek domborzata a legváltozatosabb? Miért? Mit 
gondoltok, mely szigeteken találhatunk magmás 
eredetű ásványi kincseket? Milyen szigeteken 
vannak üledékes eredetű ásványi kincsek?

Óceánia szigeteinek festői a természete. A tengerésze-
ket ámulatba ejtik a láthatáron előbukkanó zöld, hegyes szi-
getek furcsa körvonalai, a karcsú pálmákkal benőtt alacsony 
atollok, amelyek parti sávját fehér korallhomok vagy vulkani-



kus eredetű fekete homok borítja. Óceánia szigeteinek nagy 
részét korallzátonyok övezik. Ezek felfogják az óceán félel-
metes hullámait és csillapítják rettenetes erejüket.

 
61. ábra. Óceánia szigeteinek egyike. Korallatoll

Mind a szigetek természetét, mind Óceánia népessé-
gének életét a következő fő tényezők befolyásolják: az óri-
ási víztérben elfoglalt helyzet, a szárazföld kis területe és 
a szigetek távolsága, elszigeteltsége a kontinensektől és 
egymástól.

Csaknem minden sziget az egyenlítői és a trópusi öv-
ben fekszik. Csupán Új-Zélandot találjuk a szubtrópusi és a 
mérsékelt övben. Óceánia éghajlata meleg, egyenletes, kel-
lemes, különösen kedvező az emberi élet számára. Mivel a 
szigetek az egyenlítő két oldalán fekszenek, ezért a levegő 
hőmérséklete magas, ám az óceán felől fújó szelek jelen-
tősen enyhítik a forróságot. Mindegyik idényben jelentékte-
len a napi hőmérséklet-ingadozás. A légnyomásváltozás az 
óceán fölött orkánok keletkezéséhez vezet, amelyek minden 
élőlényt az óceánba sodornak.



Az óceán természetével kapcsolatos milyen más 
csapások hoznak pusztulást a szigetekre?

A szigetek elszigeteltsége leginkább növény- és állatvi-
lágukon mutatkozik meg. Ez a világ nagyon sajátságos. Az 
élővilág a kisméretű és viszonylag fiatal korallszigeteken a 
legszegényebb, a kontinentális eredetű szigeteken valamivel 
gazdagabb. A szigetek állatvilágából hiányoznak a ragadozó 
és a mérges kígyók is. Gazdag élővilágot találunk a szige-
tek, de főleg az atollok part menti vizeiben. Ezért az óceáni 
szigetek hasonlítanak a sivatagi oázisokhoz.

A szigetek természetében a közös vonások mellett akad-
nak eltérőek is. A magas, hegyes kontinentális eredetű szi-
getek alacsony atollokkal váltakoznak. Egyesek az egyenlí-
tőn fekszenek és forró az éghajlatuk, mások a szubtrópusi 
övben helyezkednek el, ahol csak nyáron nagy a hőség. A 
korallszigetek természeti komplexumai leginkább az óce-
ánnal vannak összefüggésben. Itt kétéltű tengeri állatok, 
például tarisznyarákok élnek. Sok atoll a tengeri madarak 
fészkelő helye. Ezeken a szigeteken kókuszpálmák és olyan 
cserjék nőnek, amelyek alkalmazkodtak az erős, párás és 
sós tengeri szelekhez. A vulkanikus eredetű szigetek termé-
szeti komplexumai másak. A szélnek kitett hegyoldalakon 
sok csapadék hull. A hegyekben megfigyelhető a magassági 
öveződés. Különösen változatosak a kontinentális eredetű 
szigetek természeti komplexumai. Itt egyaránt találhatunk 
magas hegyeket és alacsonyan fekvő síkságokat: Új-Zéland 
szigetei a gejzíreiről, valamint a növény- és állatvilág endé-
miáiról (valamely fajnak egyetlen szűk területen való jellem-
ző előfordulása) híresek.

Óceánia népessége és politikai térképe. Az em-
ber több ezer évvel ezelőtt benépesítette Óceániát. Egyelőre 



még nem ismeretes, milyen úton történt a betelepülés. Több 
hipotézis is létezik. A tudományban kialakult elképzelés sze-
rint Óceániát Délkelet-Ázsiából népesítették be az emberek. 
Thor Heyerdahl (olv. túr hejerdál) norvég utazó feltételezé-
se szerint Amerikából származó emberek települtek ide. 
Az óceániaiak nagyszerű tengerészek és hajóépítők voltak, 
szülőhelyüktől több ezer kilométeres távolságra is elhajóz-
tak. Vannak bizonyítékok, miszerint még Madagaszkár szi-
getére is eljutottak.

 
62. ábra. Kis falu a Cook-szigeteken

Jelenleg Óceánia népessége őslakosokból, bevándor-
lókból és vegyes lakosságból áll. Új-Guinea és a közeli 
szigetek őslakói a pápuák, akik az egyenlítői emberfajhoz 



tartoznak. A többi szigetek őslakossága a polinéziai csoport-
hoz tartozik. E népcsoport tagjainak világosabb a bőre és 
hullámosabb a haja.

Óceánia lakói földműveléssel foglalkoznak, kókuszpál-
mát, banánt, kakaót, kávét termesztenek. Hagyományos 
foglalkozás maradt a halászat is. A szigeteken színesfémér-
ceket, kőszenet, foszforitokat bányásznak.

A szigetek természete igen gyorsan változik az ember 
gazdasági tevékenységének hatására. A kiirtott természe-
tes növényzet helyébe ültetvényeket telepítettek, amelyeken 
a kapitalisták az őslakosok olcsó munkaerejét használják. 
Itt cukornádat, ananászt, teát, kaucsuktermő növényt stb. 
termesztenek. A gyarmatosítók a gazdaságok többségét az 
őslakosoktól elvett földeken hozták létre.

Az értékes fafajták kiirtása, a part menti vizek beszeny-
nyezése Óceánia természetének megváltozásához vezet.

Valóságos barbárság volt az, hogy több atollt az atom- 
és hidrogénfegyver kísérleti telephelyévé változtattak. A kí-
sérleti robbantások sok atollt elpusztítottak, míg másoknak a 
felismerhetetlenségig megváltoztatták a természetét.

Óceánia jelenlegi politikai térképe annak következtében 
alakult ki, hogy a tőkés országok elfoglalták a szigeteket és 
a szigetvilágokat. Három évtizeddel ezelőtt Óceániában Új-
Zéland volt az egyetlen független állam, a többi sziget gyar-
mat volt. A független országok száma ma már meghaladja 
a tizet. A többi sziget lakossága is harcol függetlenségéért.

 FELADATOK. 1. Állítsatok össze részletes váz-
latot a 40. §-hoz! 2. Magyarázzátok meg, milyen 
összefüggés van a szigetek nagysága, földrajzi 
fekvése, domborzata, ásványi kincsei és erede-
te között! 3. Milyen természeti kincsek találha-
tók Óceánia szigetein! Milyen hatást gyakorol az 



ember Óceánia természetére! 4. A térképek és 
egyéb források alapján írjátok le Új-Zéland szige-
teit! 5. Hasonlítsátok össze az Indiai- és a Csen-
des-óceánt a fő természeti alkotórészek alapján; 
az összehasonlítás eredményei alapján vonjatok 
le következtetéseket! 6. Hasonlítsátok össze az 
emberek gazdasági tevékenységét ezeken az 
óceánokon!

ANTArkTiSZ
Az Antarktisz természete tekintetében egyedülálló és a 

megszokottól eltérő kontinens. A sarkkutatók a jeges, néma, 
kihalt, rejtélyes, fehér jelzőkkel illetik. Télen az Antarktisz 
a sarki éjszaka sötétjébe merül, nyáron pedig a Nap nem 
száll le a látóhatár mögé, hanem még éjfélkor is megvilágít-
ja a jégsivatagot. A Déli-sarkon évente csak egyszer gyö-
nyörködhetnek a napkeltében, illetve a napnyugtában. Ez a 
legmagasabb és a leghidegebb kontinens. Itt fújnak a Föld 
legerősebb szelei. A kontinensnek nincs állandó népessége. 
Az Antarktisz jégtakarója tartalmazza a bolygó édesvízkész-
letének 80%-át. A kontinens felfedezésének és kutatásának 
sajátságos a története. 

41. §. Földrajzi fekvés.  
Az Antarktisz felfedezése

Déli-sarkvidék és Antarktisz. Az Antarktisz termé-
szete elválaszthatatlanul kapcsolódik a Csendes-, az Atlan-
ti- és az Indiai-óceán déli részének természetéhez és azzal 
együtt egységes egészet alkot. Kissé beékelődnek a száraz-
földbe a tengerek, amelyeknek jelentős részét selfjég borít-
ja. Ez a jégtakaró a szárazföldi jégpáncél folytatása.



A Déli-sarkvidékhez tartozik az A n t a r k t i s z  konti-
nens a környező szigetekkel, továbbá három óceán déli ré-
sze, körülbelül a d. sz. 50–60. fokáig. Az Antarktisz a görög 
„anti” n – ellen, szemben szóból ered, vagyis a Föld északi-
sarki területével, az Arktisszal szemben fekvő vidéket jelenti.

 1. A vázlattérképen jelöljétek be a Déli-sarkot, a 
déli sarkkört, a kezdő délkört, írjátok be az Ant-
arktisz partjait mosó óceánok nevét! 2. A 2. ábra 
alapján mondjátok meg, mennyi az Antarktisz te-
rülete? Hasonlítsátok össze a többi kontinens te-
rületével! 2. Milyen kontinensek fekszenek közel 
az Antarktiszhoz, illetőleg tőle távol?

Földrajzi fekvés. A kontinens csaknem (teljes egé-
szében a Déli-sarkkörön belül fekszik. Az Antarktiszt a töb-
bi kontinenstől az óceánok óriási térségei választják el. A 
kontinens földrajzilag a sarkvidéken fekszik. Ez a fekvés ha-
talmas jégtakaró képződéséhez vezetett, amelynek átlagos 
vastagsága kb. 2000 m. A vastag jégtakaró folytán az Ant-
arktisz a Föld legmagasabb kontinensévé vált. Az Antark-
tisz partjának nagyobb része több tíz méter magas, szinte 
függőleges jégfal.

Az Antarktisz felfedezése. Az első kutatók. Az 
Antarktiszt sokkal később fedezték fel, mint a többi konti-
nenst. Már az ókori tudósok feltételezték, hogy létezik egy 
kontinens a déli félteke magas szélességi körein. Ám a ha-
todik kontinens létezésének kérdése jóval később oldódott 
meg. A XVIII. század második felében a déli kontinens fel-
fedezésére egy angol expedíció indult, amelyet James Cook 
(olv. dzsémsz kuk) ismert angol tengerész vezetett.



 
63. ábra. Jéghegy az Antarktisz partjainál

James Cook többször átszelte a Déli-sarkkört, de nem 
tudott sehogy sem eljutni a jégtakarón keresztül a kontinens-
hez. Arra a lehangoló következtetésre jutott, hogy „a délen 
esetleg fellelhető földeket soha nem fogják megismerni ... 
ezt a vidéket az örök fagy birodalmává tette a természete”. 
James Cook expedíciójának eredményei hosszú időre el-
vették a vállalkozók kedvét attól, hogy kockázatos hajóútra 
induljanak a kontinens felfedezése érdekében.

Csak 1819-ben szervezték meg az első orosz ant-
arktiszi expedíciót a Vosztok és a Mirnij hajón F a g g y e j 
F a g g y e j e v i c s  B e l l i n g s h a u s e n  é s  M i h a i l 
P e t r o v i c s  L a z a r e v  parancsnoksága alatt. Ez az 
expedíció megkerülte az ismeretlen kontinenst és teljesen 
megközelítette partjait, számos szigetet fedezett fel. Az ex-
pedíció 1820-ban közelítette meg közvetlenül az Antarktisz 
partjait, és ezt az évet tartjuk a felfedezés esztendejének. 
Ekkor vette kezdetét a déli kontinens parti övezetének inten-
zív tanulmányozása.



1911. december 14-én a norvég Roald Amundsen, egy 
hónappal később, 1912. január 18-án pedig az angol Robert 
Scott elérte a Déli-sarkot. Ez óriási földrajzi felfedezés volt. 
A tudósok első ízben nyertek ismereteket a kontinens belső 
vidékeiről. Ám ezekért az ismeretekért nagy árat kelleti; fi-
zetni. Robert Scott csoportja a visszaúton akkor pusztult el, 
amikor már mindössze néhány kilométer választotta el az 
élelmiszer- és üzemanyagraktártól.

1912 novemberében a mentőosztag megtalálta a sátrat, 
benne pedig a megfagyott holttesteket. A sátor mellett álltak 
a több mint két pudnyi geológiai anyaggal megrakott szánok.

 FELADATOK. 1. Milyen hatást gyakorol az Ant-
arktisz természetére a földrajzi fekvése! 2. Ki és 
mikor fedezte fel az Antarktisz kontinenst! Milyen 
jelentősége volt a felfedezésnek a kontinens ku-
tatása szempontjából! 3. Ki érte el először a Déli-
sarkot és mikor! 

42. §. Kutatások az Antarktiszon.  
Jégtakaró és jég alatti domborzat

A XX. század első felében az USA, Nagy-Britannia, 
Ausztrália, Norvégia és más országok külön expedíciókat 
szerveztek az Antarktisz tanulmányozására. Mindegyik or-
szág a maga útját követte és elszigetelten tevékenykedett. A 
kutatásokat főleg a partvidéken végezték, a kontinens belső 
területeit pedig alig ismerték.

A Nemzetközi Geofizikai Évben (1957–1958) tizenkét 
ország elhatározta, hogy megkezdi a kontinensek közös 
tanulmányozását és információcserét fog folytatni. Az expe-
díciók mind tudományosan, mind pedig műszakilag kiválóan 



szervezettek voltak, felvértezték magukat a Déli-sarkvidék 
tanulmányozásában és hasznosításában szerzett gazdag 
gyakorlati tapasztalattal. A kutatók bátran behatoltak a kon-
tinens belsejébe. Mostoha éghajlati viszonyok között, rövid 
idő alatt nemcsak a kontinens partvidékén építettek tudo-
mányos állomásokat, hanem az Antarktisz belső, nehezen 
elérhető részein is, ahová még ember nem tette be a lábát 
(Elérhetetlenségi-sark). Itt található a Déli-sarkvidék légköri-
időjárási központja.

Már több évtizede végeznek eredményes munkát a szak-
emberek, gazdag tudományos anyagot gyűjtöttek össze, sok 
mű született, elkészítették az Antarktisz atlaszát. Ennek se-
gítségével megismerhetjük az Antarktisz minden természeti 
komplexumát. Az Antarktisz térképe több száz kutató nevét 
őrzi.

Az Antarktiszt nemcsak az állandó népesség hiánya 
különbözteti meg a többi kontinenstől, hanem jogi helyzete 
is. Ez a kontinens egyetlen állam tulajdonát sem képezi. A 
nemzetközi szerződés értelmében területén tilos mindenne-
mű katonai jellegű tevékenység, fegyverkísérlet és atomrob-
bantás. Az Antarktisz természetét törvény védi.

Az Antarktiszt nem véletlenül nevezik a tudomány és a 
béke kontinensének. A tudósok jól megszervezett nemzet-
közi együttműködésének és megfeszített munkájának ered-
ményeként a kontinens rejtélye megoldódott.

Jégtakaró. Mennyi jég van az Antarktiszon? Mi van a 
vastag jégtakaró alatt? 50–60 évvel ezelőtt még lehetetlen 
volt határozott választ adni e kérdésekre. A tudósok meg-
állapították, hogy a kontinens nagyobbik felének, a keleti 
résznek az alapja az Antarktiszi-ősföld. Csaknem az egész 
kontinenst vastag jégpáncél borítja, amelynek közepes vas-
tagsága mintegy 2000 m, a keleti részben pedig a maximális 



vastagság eléri a 4500 m-t is. A kontinens átlagos magas-
sága, beleszámítva a jégtakarót is, 2040 m. Ez csaknem 
háromszor több más kontinensek átlagos magasságánál. 
Az Antarktisz jégtakarója tartalmazza a Föld egész édes-
vízkészletének mintegy 80%-át. A jégtakaró közepén fel-
emelkedő és a szélek felé lejtő kupolára emlékeztet. A jég 
a kupola középső részéből a tenger felé csúszik (64. ábra). 

 
64. ábra. Az Antarktisz jégtakarója

Jég alatti domborzat. A korszerű kutatási módszerek 
révén pontos képet kaptak a kontinens jég alatti domborza-
táról. Az Antarktisz felszínének mintegy egyharmad része 
a tengerszint alatt fekszik. Ugyanakkor a jégpáncél alatt 



hegyláncokat és hegytömböket találtak. A Weddell-tengertől 
a Ross-tengerig a törési övezet mentén húzódik a Transz-
antarktiszi-hegység, amely elválasztja Nyugat-Antarktiszt 
Kelet-Antarktisztól. E két rész domborzata erősen elüt egy-
mástól. (Lásd a 66. ábrát!)

 
65. ábra. Az Antarktisz jég alatti domborzata

Nyugat-Antarktiszt az erős tagoltság jellemzi. Az Ant-
arktiszi-félszigeten és a kontinens nyugati részén húzódik a 
dél-amerikai Andok folytatását képező hegység. Itt találjuk 
a kontinens legmagasabb hegytömbjét (5140 m), és a leg-
nagyobb bemélyedést (–2555 m). A hegyek nagyobb részét 
kontinentális jégtakaró borítja, és legmagasabb csúcsaik 



csak helyenként magaslanak a jégsivatagok fölé. A hegyek 
szerkezetében jelentős szerepet játszik a törésvonalak men-
tén feltörő láva.

 
66. ábra. A jégtakaró és a jégágy keresztmetszete

Kelet-Antarktiszon az összefüggő jégtakaró alatt sík fel-
színrészek váltakoznak 3000–4000 m magas hegytömbök-
kel. Ezeket a hegytömböket a legősibb lerakódások alkotják, 
amelyek hasonlatosak az egykoron a Gondvána ősföldet 
alkotó más kontinensek kőzeteihez. Kelet-Antarktisz jégta-
karójának és jég alatti domborzatának sajátosságai jól lát-
hatók az Antarktisz felszínének keresztmetszetén (66. ábra). 
A kontinens pereménél, a Ross-tenger egyik parti szigetén 
emelkedik a működő Erebus-tűzhányó, ami élénk hegység-
képző folyamatokról tanúskodik. 

 FELADATOK. 1. Milyen szerepe van a tudósoknak 
az Antarktisz megismerésében! Kiket ismertek 
a mai kutatók közül! 2. A 64. ábra segítségével 
állapítsátok meg: a) a jég alatti domborzat (jég-
ágy) sajátosságait a feltüntetett útvonal alapján; 



b) a jégtakaró vastagságát különböző helyeken; 
c) mutassátok meg az útvonalakat a térképen;  
d) vonjatok le következtetéseket Kelet-Antarktisz 
jég alatti domborzatára és jégtakarójára vonat-
kozóan! 3. A térképek segítségével állapítsátok 
meg, milyen a jégtakaró vastagsága a kontinens 
különböző részein! Milyen sajátosságokkal bír az 
Antarktisz jég alatti domborzata!

43. §. Éghajlat. Szerves világ

 1. Mit nevezünk sarki nappalnak és sarki éjszaká-
nak? Mely hónapokban van sarki nappal, illetve 
sarki éjszaka az Antarktiszon? 2. Emlékezzetek 
vissza a botanikából tanultak alapján, hogy mi a 
gomba, a moha, és a zuzmó!

Éghajlat. Csaknem az egész Antarktisz az antarktiszi 
éghajlati övben fekszik. Ez a Föld leghidegebb kontinense. 
Különösen zord az éghajlat a kontinens belsejében. Ott a 
napi középhőmérséklet még nyáron sem emelkedik – 30 °C 
fölé, télen pedig –70 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet is elő-
fordul.

Az Antarktiszt a Föld „jégvermének” nevezik. E konti-
nens hatása miatt a déli félteke jóval hidegebb az északinál. 
A tudósok a Vosztok állomáson mérték a Földön a legala-
csonyabb hőmérsékletet (–89,2 °C). Ezért nevezik ezt az 
állomást a Föld Hideg-sarkának. Ilyen alacsony hőmérsék-
leten a fém törékennyé válik, és ütésre úgy hasad, mint az 
üveg. A petróleum összesűrűsödik és vágható. Volt rá eset, 
hogy megfagyott az emberek tüdeje és szemük szaruhár-
tyája. Ezért a szabadban csak különleges védőöltözetben 
dolgozhatnak.



A nyári időszakban az Antarktisz több napmeleget kap, 
mint a Föld egyenlítői területe. Ám ennek a hőnek a 90%-át 
visszaveri a hó és a jég. (Lásd a térképet!) Ráadásul a nyár 
nagyon rövid. Nyáron a kontinens jóval melegebb partvidé-
kén a levegő hőmérséklete nem emelkedik 0 °C fölé, télen 
pedig mérsékelt fagy fordul elő. Azokon a vidékeken, ahol 
nyáron elolvad a jégtakaró, a sziklák elnyelik a napmeleg 
85%-át, felmelegszenek, átmelegítik a környező levegőt. Itt 
oázisok képződnek, ahol a hőmérséklet nyáron jóval maga-
sabb, mint a környező gleccsereken.

Az Antarktisz partjait mosó három óceán déli része a 
szubarktikus övben fekszik. Itt a hőmérséklet magasabb, 
mint a kontinens fölött. (Lásd az éghajlati térképet!) Mivel-
hogy az Antarktisz belső területei és a kontinenst övező óce-
ánok fölött nagy a hőmérséklet- és légnyomáskülönbség, 
ezért a parti sávban állandó sarki szelek fújnak a kontinens 
felől. A partnál ezek a szelek felerősödnek, és időnként or-
kánerejűvé válnak. A szelek igen sok havat sodornak le a 
szárazföldről az óceánba.

Télen a tengert összefüggő jég borítja. Nyáron az össze-
függő jég széle csaknem a partig húzódik vissza. A vízbe 
csúszó szárazföldi jég töredezik, és óriási úszó jéghegyeket 
alkot. Az áramlások messze az óceánba sodorják a jéghe-
gyeket.

A csapadék eloszlásában, akárcsak a hőmérsékletében, 
jól megnyilvánul az övezetesség. A kontinens belső része a 
Szaharához hasonlóan évi 40–100 mm csapadékot kap. A 
partvidéken évente 500–600 mm csapadék hull.

Az Antarktisz éghajlati térképe segítségével iga-
zoljátok a fentiek helytállóságát! Ehhez kövessé-



tek nyomon a hőmérséklet és a csapadék válto-
zását a k. h. 70°-án!

Növény- és állatvilág. Az Antarktisz nagyobb részé-
nek nincs növénytakarója. Ez az a n t a r k t i s z i  s i v a -
t a g . Az Antarktisz jelenlegi élővilágát mohák, zuzmók, 
mikroszkopikus gombák és vízinövények stb. képviselik. A 
jégmentes területeken még a sark közelében is előfordulnak 
növények. A kontinens oázisait az élet szigeteinek tekint-
hetjük a jégsivatagban. Az oázisok tavaiban sok a különféle 
vízinövény. A Hideg-sark környékén baktériumokat találtak 
a hóban.

 
67. ábra. A zord kontinens állandó lakói



Az állatvilág kapcsolatban áll a kontinens partjait mosó 
óceánokkal. Az Antarktisz vizeiben sok a plankton, amely a 
bálnák, fókák, halak és madarak eledele. Ott él néhány bál-
naféle, a többi között bolygónk legnagyobb élőlénye, a kék-
bálna, valamint az óriási ámbráscet, a kardszárnyú delfin. 
Igen elterjedtek az úszólábúak.

Nyáron a partvidéken mintegy tucatnyi madárfaj fészkel. 
Az Antarktisz tipikus lakói a pingvinek. Ezek a madarak nem 
repülnek, de kiváló úszók; halakkal, puhatestűekkel és kis 
rákokkal táplálkoznak. Több pingvinfajt ismerünk. Legelter-
jedtebb a közepes nagyságú Adélie-pingvin (olv. adéli). Na-
gyon szép a császárpingvin, amelynek a testsúlya eléri az 50 
kg-ot és magassága meghaladja az egy métert. A pingvinek 
zord télidőben keltik ki az utódaikat. Fészket nem raknak, a 
tojást lábukkal meleg hasi pihéik közé szorítják. Magasan a 
hegyekben fészkelnek a viharmadarak. A partvidéken nyá-
ron kárókatonákkal, halfarkasokkal találkozhatunk. A hal-
farkasok nagyon békés madarak, a sarkkutatók közelében 
tartózkodnak, elfogyasztják az ehető hulladékokat.

Az Antarktisz-kutatások gyakorlati és tudomá-
nyos jelentősége. Az Antarktiszon a kutatások rendkívül 
nehéz körülmények között folynak. Mivel magyarázható a je-
ges kontinens tanulmányozása iránti óriási érdeklődés?

Az Antarktisz méhében különböző ásványi kincseket 
találtak: kőszenet, vasércet, színesfémeket. Kőolajra és 
földgázra is rábukkantak. A tudósok feltételezései szerint 
lennie kell ott aranynak, gyémántnak és uránnak is. Az Ant-
arktisz óceáni vizeiben sok a nagy tengeri állat, a hal és a 
rákféle. A bálnákat, főleg a legnagyobbat, a kékbálnát, jócs-
kán megtizedelték, ezért 1967 óta védelem alatt állnak. Az 
Antarktiszon óriási édesvízkészlet összpontosul. Készülnek 



olyan tervek, miszerint a jéghegyeket a vízhiányban szenve-
dő országokba vontatnák.

Az Antarktisz tanulmányozásának nemcsak gyakorlati 
jelentősége van, hanem (tudományos is. Az ott zajló folya-
matok feltétlenül kihatással vannak az egész földfelszín ter-
mészetére. Például a jég viselkedésétől (a felhalmozódástól, 
a mozgás sebességének megváltozásától, az olvadástól) 
nagy mértékben függ a világóceán szintjének váltakozása. 
Az Antarktisz fölötti légkör befolyással van az egész bolygó 
légtömegeinek mozgására.

A 20 millió évvel ezelőtt létrejött jégtakaró gazdag infor-
mációt tartalmaz az éghajlat évszázados ingadozásairól, 
valamint a Föld természeti komplexumai fejlődésének törté-
netéről. 

 FELADATOK. 1. Miért az Antarktiszon a legala-
csonyabb a hőmérséklet a Földön? 2. Mennyiben 
hasonlatosak, illetve eltérőek Afrika és az Antark-
tisz sivatagjai? 3. Melyek az Antarktisz szerves 
világának sajátosságai? 4. Miért fontos tanulmá-
nyoznunk az Antarktiszt? 5. Milyen változások 
történhetnek a Föld felszínén, ha az Antarktiszon 
nagy vulkánkitörésekre kerülne sor?

DÉL-AMErikA
A földrajztudósak állításai szerint Dél-Amerika a sok ter-

mészeti különlegesség kontinense. Hogy mire is gondolnak, 
azt a téma elsajátítása során fogjátok megtudni. Megismer-
kedtek a kontinens természetének fő vonásaival, tökélete-
sebb tudásra tesztek szert a kontinens földrajzi fekvésének 
meghatározásában, és abban, hogy több térképet és egyéb 



ismereti forrásanyagot felhasználjatok, a domborzatformák, 
az éghajlat, a folyók és egyes országok leírásához.

Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália valamikor egységes 
szárazföldet alkottak, ma pedig csaknem ugyanazokon a 
szélességi körökön fekszenek, és természetükben is sok a 
közös vonás. Ebből fakad a téma újabb feladata: meg kell 
tanulnotok összehasonlítani.

TErMÉSZET

44. §. Földrajzi fekvés.  
A kontinens felfedezésének és 
megismerésének történetéből

Amerika, avagy az Újvilág egységes világrész, de két 
hatalmas kontinensből áll, amelyeket a hosszú és keskeny 
Panamai-földszoros köt össze egymással. Ezt a XX. század 
elején a Panama-csatornával vágták át. Valaha a kontinen-
sek önállóak voltak és természetük egymástól függetlenül 
fejlődött. A szárazföldi kapcsolat akkor alakult ki, amikor a 
litoszfératáblák határain létrejött a Kordillerák.

A kontinens földrajzi fekvése. Dél-Amerika part-
vonala csúcsával. dél felé forduló háromszögre hasonlít. A 
kontinens területe kb. 18 millió km2.

1. Állapítsátok meg Dél-Amerika földrajzi fekvé-
sét! Munkátok eredményét tüntessétek fel a váz-
lattérképen! Ha nehezen megy, lapozzatok vissza 
a 18. és a 34. §-hoz! 2. A földrajzi fekvés ismerete 
alapján vonjatok le előzetes következtetéseket a 
kontinens természetéről!

Partvonal. A kontinens partjait mosó óceánok. A 
kontinens partjai gyengén tagoltak, ezért alig alkalmasak 



kikötők építésére. Csupán a kontinens legdélibb részén sok 
a sziget és az öböl. Itt fekszik a Tűzföld szigetvilága. A me-
redek sziklás partok, a nagy dagályok és az erős szelek, a 
gyakori köd miatt a vidék hajózás szempontjából veszélyes.

A Csendes- és az Atlanti-óceán eltérő befolyást gyakorol 
a kontinens természetére. A világóceánról szerzett ismere-
tek alapján válaszoljatok a következő kérdésekre:

1. Melyik óceán gyakorolja a legnagyobb befo-
lyást Dél-Amerika természetére? Miért? 2. Milyen 
mélyek az óceánok a kontinens közelében? Mi e 
mélységek magyarázata? Soroljátok fel a konti-
nens közelében folyó áramlásokat! Miként befo-
lyásolják ezek az áramlások a kontinens termé-
szetét?

Amerika felfedezésének és megismerésének történeté-
ből

 1. A történelemórákon tanultak alapján emlé-
kezzetek vissza, hogyan bővültek az ismeretek 
a Földről a nagy földrajzi felfedezések korában!  
2. Milyen földrajzi felfedezéseket tett utazása so-
rán Kolumbusz és Magellán?

Nem tudjuk pontosan, hogy az Óvilág népei mikor fedez-
ték fel az Újvilágot. A tudósok úgy vélik, hogy mind az euró-
paiak, mind pedig az afrikaiak eljuthattak Amerikába. Isme-
retes, hogy Skandinávia lakói, a vikingek, ezer évvel ezelőtt 
tengeri útjaik során többször érintettek ismeretlen partokat. 

Ötszáz évvel a vikingek útja után az európai hajósok is-
mét felfedezték az óceánon túli kontinenst. A vikingek nagy 
felfedezését ekkorra elfelejtették, mivel azok maguk sem 
gyanították, hogy felfedezést tettek.



A XV. század végén és a XVI. század elején a tudomány 
és a hajózás fejlődése eredményezte a nagy földrajzi fel-
fedezéseket. A kereskedelmi érdekek a kelet felé, Ázsiába 
vezető tengeri út keresésére ösztökélték az európaiakat. 
Egyes utazóik Afrikát megkerülve próbálták megtalálni az 
Indiába vezető utat. (Kik?) Mások, például Kolumbusz, nyu-
gat felé hajóztak az óceánon, abból indulva ki, hogy a Föld 
gömb alakú. Kolumbusz sokáig gyűjtötte az adatokat feltéte-
lezésének igazolására: sokat olvasott, tanulmányozta a tér-
képeket. Tapasztalt tengerész és tehetséges szervező volt.

Hatalmas kontinens zárta el Kolumbusz hajói előtt az 
utat, amikor a hajósok 1492-ben nyugati irányban igye-
keztek India partjai felé. Az Atlanti-óceán áthajózása köz-
ben Kolumbusz felfedezte az Északi-Passzát-áramlást, a 
Sargasso-tengert (olv. szárgásszó). Négy ízben járt Amerika 
partjainál, sok szigetet fedezett fel, járt a kontinensen is. Vi-
lágossá vált, hogy új, az európaiak előtt ismeretlen földeket 
fedezett fel. Ám létezésük gondolatát először Amerigo Ves-
pucci (olv. veszpuccsi) fejezte ki, aki részt vett az új földekre 
indított két expedícióban. Érdeklődő és jó megfigyelőképes-
ségű ember lévén leírta a később róla elnevezett földeket.

Külföldi és orosz földrajztudósok kutatásai a 
kontinensen. Az utazók nyomában Amerikába igyekez-
tek a spanyol és a portugál hódítók. Vonzották őket az új 
földek mesébe illő kincseiről szóló elbeszélések. Tűzzel-
vassal egész országokat pusztítottak el, illetve raboltak ki. 
A gyarmati hódításnak ehhez az időszakához kapcsolódik 
a kontinensen tett sok földrajzi felfedezés is. Ám a földrajz-
tudomány számára a kontinens természete csaknem há-
rom évszázadig ismeretlen maradt. A spanyol és a portugál 
gyarmatosítók igyekeztek elzárni birtokaikat a tudományos 
expedíciók elől.



A Dél-Amerikát kutató tudósok egyike Alexander Hum-
boldt német geográfus és utazó volt. A XVIII–XIX. század 
fordulóján A. Bonplaud francia botanikussal együtt expedí-
ciót szervezett Dél-Amerika természetének tanulmányozá-
sa céljából. Humboldt készítette el a kontinens első geoló-
giai térképét, leírta a nyugati partok mentén lévő áramlást, 
megmagyarázta jelentőségét a part menti vidékek éghajlata 
szempontjából. Az Andok természetét tanulmányozva meg-
alapozta a magassági öveződés eszméjét.

Dél-Amerika kutatásából részt vállaltak az orosz utazók 
is. A XIX. század elején Rubcov és Langsdorf vezetésével 
Brazíliában egy komplex orosz expedíció dolgozott, amely a 
Brazil-felföld belső vidékeinek természetét és őslakosságát 
tanulmányozta. Vavilov orosz botanikus 1932–1933-ban ku-
tatóúton járt a kontinensen, ahol meghatározta a legősibb 
földművelési központokat és néhány kultúrnövény őshazá-
ját.

 FELADATOK. 1. Mi a közös és mi az eltérő Dél-
Amerika, Afrika és Ausztrália földrajzi fekvé-
sében? 2. A felsoroltak közül melyik kontinens 
természete a legváltozatosabb? Miért? 3. Hum-
boldtnak a kontinensre vezetett expedícióját a 
kortársak „Amerika második felfedezésének” 
nevezték. Mit gondoltok, miért? 4. Milyen kuta-
tásokat folytattak Dél-Amerikában az utazók és 
tudósok?

45. §. Domborzat és ásványi kincsek

 l. Melyek Afrika domborzatának sajátosságai? És 
az Ausztráliáénak? 2. Milyen földkéregtípusokat 
foglal magában a dél-amerikai litoszfératábla? 



Milyen irányban mozog? 3. Hogyan keletkeznek 
a gyűrthegységek övei?

Dél-Amerika domborzatának sajátosságai; a 
domborzat kialakulása. A kontinens domborzatában két 
részt különböztetünk meg. Keleten síkságok húzódnak, nyu-
gaton pedig az Andok hegylánca húzódik (68. ábra). Hogyan 
alakult ki a kontinens mai domborzata? Hogyan változik nap-
jainkban?

A síkságos és fennsíkos (keleti rész ősföldön helyezke-
dik el. A kontinens nyugati része két litoszfératábla kölcsön-
hatásának az eredménye; az óceáni tábla a kontinentális 
alá nyomul és árkot képezve belesüllyed a földköpenybe. A 
kontinentális tábla pereme a felhalmozódott üledékes kőze-
tekkel gyűrődéseket alkot. Így képződött és továbbra is kép-
ződik az Andok. A hegység (közelében az óceánban mély 
tengeri árok húzódik. A hegyképző folyamatok napjainkban 
is folytatódnak. Gyakori fölrengésektől, vulkánkitörésektől 
kisérve tovább emelkedik az Andok. A legerősebb mozgá-
sok 10–15 évenként tapasztalhatók. A legutóbbi pusztító 
erejű földrengések 1960-ban, 1970-ben, 1985-ben és 2010-
ben voltak az Andokban.

 
68. ábra. Dél-Amerika metszete a d. sz. 16. foka mentén



A kontinens keleti része. Ennek a résznek a dombor-
zatában nincsenek nagy szintingadozások, ritkák a földren-
gések, nem találunk működő tűzhányókat. Az ősföld hosszan 
tartó lepusztulása és a függőleges mozgás következtében 
létrejött a Brazil-felföld és a Guyanai-hegyvidék. A földkéreg 
függőleges mozgásai következtében törések keletkeztek, a 
kőzetrétegekbe benyomult a magma, helyenként a felszín-
re tört a láva. A törések tömbökre tagolták a fennsíkokat. A 
kiemelkedő részek lemállottak, a málladék pedig lerakódott 
a tágas alföldeken. Ennek következtében a fennsíkok dom-
borzata változatos, a különös formájú táblahegységek dom-
bos térségekkel váltakoznak, szakadékokkal tagolt alacsony 
tömbök lépnek a helyükbe.

Az ősföld süllyedékeiben síkságok húzódnak: az Amazo-
nas-, Orinozo- és La Plata-alföld. Felszínük, a fennsíkoktól 
eltérően, egyhangú. Ezeket a sík, gyakran elmocsarasodott 
térségeket üledékes kőzetek alkotják. A kontinens síkságai 
és a fennsíkok egyes részei alkalmasak földművelésre, utak, 
városok építésére.

Andok. Ez a szárazföldön húzódó leghosszabb hegy-
lánc. Vonulatai hol távolodnak egymástól, hol közelednek 
egymáshoz és hegycsoportokat alkotnak igen magas csú-
csokkal, amelyek között nagyon sok a kialudt és működő 
tűzhányó. A csúcsokat örök hó és jég borítja. Az Andok és 
az egész nyugati félteke legmagasabb pontja, az Aconca-
gua-csúcs, 6960 m magas. Az Andok hegyvonulatai között 
fennsíkok húzódnak. A belső és a külső erők igen eltérő 
alakú hegyeket hoztak létre. A törések következtében me-
redek hegyoldalak képződnek. A törések mentén vulkáno-
kat találunk. A tűzhányókitörések is hatással vannak a néha 
szemlátomást változó hegyek külalakjára. Humboldt a kö-
vetkezőiket írta naplójába a vulkánkitörésről: „Egy éjszaka 



alatt eltűnt a hegy vastag hótakarója, és teljes kopárságában 
szemünk elé tárult a hegy feketés-szürkés teste; sötétvörös 
lánggal emelkedett óriási magasságba a tűzhányóból kilö-
vellő salakeső tűzoszlopa”.

Ásványi kincsek. A kontinens gazdag ásványi kincsek-
ben. A keleti részben és az Andokban az ásványi (kincsek 
eltérőek. A fennsíkokon az ősi kristályos kőzetek kiszögellé-
sei a vas- és mangánérc, a nikkel lelőhelyeit jelzik. Találtak 
alumíniumot tartalmazó bauxitot is. Az ősföld árkaiban és 
süllyedékeiben kőolajra, földgázra és szénre bukkantak.

 A térkép segítségével állapítsátok meg ezeknek 
az ásványi kincseknek a lelőhelyeit!

Az Andok rendkívül gazdag színes és ritkafémekben. A 
magma behatolása az üledékes kőzetekbe elősegítette a vi-
lág legnagyobb réz-, molibdén-, ón-, ezüst- és más érclelő-
helyeinek a kialakulását. A hegység neve az inkák nyelvén a 
„rezet” jelentő „anta” szóból ered.

Sok ásványi kincs lelőhelyét az USA-beli kapitalisták bir-
tokolják; az ő tulajdonukat képezik az olajkutak és az ércbá-
nyák egy része is. Az utóbbi években a dél-amerikai államok 
nagy figyelmet fordítanak az új lelőhelyek feltárására. Egyes 
országokban állami vállalatok alakulnak az ásványi kincsek 
kitermelésére és feldolgozására. 

 FELADATOK. 1. Hogyan képződött az Andok? 2. 
Miért változatos a kontinens keleti részének dom-
borzata? 3. Hasonlítsátok össze Dél-Amerika és 
Afrika domborzatát és ásványi kincseit! Vonjatok 
le következtetéseket az összehasonlítás eredmé-
nyei alapján! 4. A térkép, a tankönyv ábrái és pa-
ragrafusai alapján írjátok le az Andok szerkezetét 
és külalakját!



46. §. Éghajlat

 l. Soroljátok fel azokat a fő okokat, amelyektől 
függ az éghajlat! Melyek befolyásolják nagyobb 
mértékben a csapadék, illetve a hőmérséklet el-
oszlását? 2. Milyen időjárás jellemző az egyen-
lítői, a szubekvatoriális és a trópusi éghajlati 
övre?

A kontinens éghajlatának általános jellemzése. 
Dél-Amerika és Afrika éghajlatának sok a közös vonása. A 
kontinens nagyobbik része Afrikával azonos éghajlati övek-
ben fekszik. Dél-Amerika, akárcsak Afrika, alapjában véve 
sok napmeleget kap, ezért, különösen a kontinens északi 
részében, a magas hőmérséklet az uralkodó. Csak délen 
csökken a levegő hőmérséklete télen +3 °C, néha pedig 0 
°C alá. Azonos szélességi körökön a kontinensek éghajlata 
hasonló, ám megfigyelhetünk lényeges eltéréseket is.

Dél-Amerika a Föld legnyirkosabb kontinense, és nem 
olyan forró, mint Afrika. Itt nem találunk olyan nagy szá-
raz területeket, mint Afrikában. Dél-Amerika egy része 
a mérsékelt éghajlati övben fekszik. Afrikától eltérően, a 
szubekvatoriális kivételével, minden éghajlati öv csak az 
egyenlítőtől dél felé haladva változik. A kontinensen a he-
gyekben jól megfigyelhető a magaslati éghajlati öveződés. 
Egészében véve Dél-Amerika éghajlata változatosabb Afri-
ka éghajlatánál. (Miért?)

Az éghajlati térképek segítségével állapítsátok 
meg a januári és a júliusi középhőmérsékletet a 
kontinensen! Magyarázzátok meg, hogyan függ 
a középhőmérséklet a földrajzi szélességtől, a 
domborzattól, a kontinens partjai közelében ta-
lálható áramlásoktól!



A legnagyobb eltérések a csapadékháztartásban ta-
pasztalhatók. A kontinensen a csapadék egyenlőtlenül osz-
lik meg.

Az éghajlati térképen mutassátok meg, hogy a 
kontinens mely területei kapnak sok csapadékot! 
Hol hull kevés csapadék? Magyarázzátok meg az 
okokat!

A sok meleg és a nedvesség Dél-Amerika nagyobbik 
részében kedvező feltételeket teremt a növények egész évi 
vegetációjához. A kontinensen minden trópusi növény ter-
meszthető, évente több termést takaríthatnak be.

Éghajlati övek

 1. Milyen éghajlati övekben fekszik Dél-Amerika? 
2. Határozzátok meg az egyenlítői öv fekvését! 
Az atlasz éghajlati térképei segítségével írjátok 
le ennek az övnek az éghajlatát, hasonlítsátok 
össze Afrika azonos éghajlatának adataival; von-
jatok le következtetéseket a hasonlóságokból és 
az eltérésekből, nevezzétek meg ezek okát! 3. 
Mondjátok meg, hogy a kontinens mely részeinek 
éghajlatában nyilvánul meg jól a két idény, a bő-
séges záporoktól kísért esős évszak, és a száraz 
évszak, amikor hónapokig egyetlen csepp eső 
sem hull! Hogy nevezik az ilyen éghajlatot? Miért 
váltakoznak ebben az övben az idények? Mikor 
hull csapadék a Guyanai-hegyvidéken, a Brazil-
felföldön? Miért?

A trópusi övben a délkeleti passzátok hatására alakul az 
éghajlat. Ezek a szelek sok nedvességet hoznak az Atlanti-
óceán felől a Brazil-felföld szél felőli oldalaira. Az év nagyobb 



részében itt forró és párás az idő. A kontinens középső ré-
szén ebben az övben csaknem egész évben szárazság van. 
A Csendes-óceán partvidéke és az Andok nyugati oldala a 
Perui-áramlás hatása alatt áll. Az áramlás hideg mélységi 
vizei elősegítik a ködképződést. A ködből a partvidéken köd-
szitálás alakul ki. Ez az egyetlen csapadékforrás. Az Ataca-
ma-sivatagban évekig nem esik egy csepp eső sem. Itt van 
a világ egyik legszárazabb vidéke.

A szubtrópusi öv éghajlatát nyáron a trópusi légtömegek 
alakítják. Ilyenkor forró, száraz az időjárás, csak ritkán hull 
egy-egy záporeső. Télen a nyugati szelek mérsékelt levegőt 
és sok csapadékot hoznak az óceán felől. Ekkor a borús, 
meleg, esős idő az uralkodó.

A kontinens déli részén a mérsékelt övben különösen el-
lentétes az éghajlat. A nyugati partvidék éghajlata tengeri 
és mérsékelt. A tél viszonylag meleg, a hőmérséklet +4 °C, 
+6 °C, az időjárás borús, szeles, a nyár pedig párás, hű-
vös, gyakoriak az esőzések, a levegő hőmérséklete +8 °C,  
+10 °C. Évente több mint 2000 mm csapadék hull. Az öv 
keleti részében az éghajlat mérsékelten kontinentális, a tél 
hűvös, kevés hó esik, a nyár száraz és meleg. Nyáron itt 
hóviharok is előfordulnak – érezteti hatását az Antarktisz kö-
zelsége.

Az Andok magashegyi éghajlata. Az Andok éghaj-
lata igen változatos. Az éghajlat fő sajátossága, hogy a hegy 
lábától a csúcs felé, illetve észak-déli irányban változik.

Az egyenlítőnél az Andok alsó övében az éghajlat a ke-
leti és a nyugati oldalon egyenlítői, a csúcsokat pedig hó és 
gleccserek borítják. Különösen zord az éghajlat a trópusi öv-
ben az Andok középső fennsíkjain, ahol rendkívül tiszta és 
száraz a levegő. A nagyon kevés csapadék még nyáron is 
főleg hó alakjában hull. Itt fekszenek a világ leghidegebb és 



legsivárabb magashegyei. A ritka levegő, a perzselő nap-
sugarak, az orkán erejű szelek jellemzik az időjárást, amely 
hirtelen és naponta többször is megváltozik. Az ember csak 
nehezen viseli el az ilyen magashegyi éghajlatot.

Az Andok szubtrópusi és mérsékelt övében növekszik a 
csapadék mennyisége, szembetűnők az idénybeli eltérések 
a levegő hőmérsékletében.

 FELADATOK. 1. Hasonlítsátok össze Dél-Ameri-
ka és Afrika éghajlatát, mutassatok rá a hasonló 
és az eltérő vonásokra! Magyarázzátok meg az 
okokat! 2. Hogyan változik a kontinens éghajlata 
észak-déli, illetve kelet-nyugati irányban halad-
va! 3. Az éghajlati térkép, a tankönyv segítségé-
vel gyűjtsetek adatokat a kontinens valamelyik 
területéről (Brazil-felföld, La Plata-alföld déli ré-
sze, Amazonas stb. közül tetszés szerint. A váz-
latot lásd a 22. §-ban!)!

47. §. Belvizek

 l. A természet mely alkotórészei gyakorolják a 
legnagyobb hatást a kontinens felszíni vizeire? 
2. Mutassátok meg a térképen Afrika, majd pedig 
Dél-Amerika legnagyobb folyóit! 3. Melyik óceán-
ba viszik vizüket? Miért?

Dél-Amerika bolygónk vízben leggazdagabb kontinense, 
ami a nagy mennyiségű csapadékkal magyarázható. Itt foly-
nak nemcsak a kontinens, hanem az egész Föld legnagyobb 
folyói, az Amazonas, a Parana és az Orinoco.

Végezzetek a térképen kisebb megfigyelést és állapítsá-
tok meg:



1. Dél-Amerika mely területeinek legsűrűbb a 
folyóhálózata? Miért? 2. Dél-Amerika folyóinak 
példáján bizonyítsátok be a folyók függését a 
domborzattól és az éghajlattól! 3. Hasonlítsátok 
össze Dél-Amerika és Afrika folyóit: a kontinens 
területén való elhelyezkedés (a folyóhálózat sű-
rűsége), a folyás, a táplálás, a vízjárás jellege 
alapján! A belső lefolyású medencék melyik kon-
tinensen foglalnak el nagyobb területet? Miért?

Az Amazonas a Föld legbővizűbb folyója. Forrásvidé-
ke a Csendes-óceán közelében helyezkedik el. A kontinens 
medencéjének területe csaknem akkora, mint egész Auszt-
ráliáé. Az északi és déli mellékfolyók vízszintje különböző 
évszakokban emelkedik. (Miért?) Ez némileg csökkenti az 
Amazonas vízszintjének ingadozását, és ezért a folyó egész 
évben bővizű. A vízszint emelkedésekor, ami hosszú hóna-
pokra elhúzódik, a folyó óriási térségeket eláraszt, és járha-
tatlan mocsarakat képez.

Az Amazonas medre a középső folyásánál eléri az 5 
km-es szélességet, az alsó folyásánál pedig 80 km széles, 
így aztán a szemközti part nem is Játszik. A folyó torkolatát 
a hordaléktól az apály és a dagály tisztítja meg. Ez még a 
torkolattól 1400 km-re is észlelhető. A folyó zavaros sárgás 
vizét még a parttól 300 km-nyire is látjuk az óceánban.

Az Amazonas vizének gazdag az élővilága. A csendes 
öblökben és csatornákban nő az óriási tündérrózsa, a Vic-
toria amazonica, amelynek 2 m átmérőjű levelei 50 kg-os 
terhelést is kibírnak. A folyó méreteit mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a tény, hogy nagy testű emlősállat, édesvízi 
delfin él benne. Ugyancsak az Amazonas lakója a piranha 
(olv. piránya) nevű ragadozó hal és az 5 m-es hosszúságot 



is elérő krokodil. Sok a haszonhal, a többi között a 4 m hosz-
szúságúra kifejlődő piraruka.

A Paraná és az Orinoco folyón, az Amazonastól el-
térően, jól megnyilvánul a vízjárás idényjellege. A nedves 
egyenlítői levegő beáramlása és az esős évszak beköszönte 
után a folyók kilépnek medrükből és elárasztják a környező 
síkságokat, nagy mocsaras térségeiket alakítanak ki. A szá-
raz évszakban a folyók igen elsekélyesednek.

Állapítsátok meg, melyik hónapokban emelke-
dik, illetve csökken a vízszint a Paraná folyóban! 
Tegyétek meg ugyanezt az Orinoco folyóval kap-
csolatban! A vízjárás szerint mely afrikai folyók 
hasonlatosak az előbbi kettőhöz? Hogyan talál-
tátok meg a feleletet e kérdésekre?

Az Andokból, a Guyanai-hegyvidékről és a Brazil-fel-
földről leömlő folyókon nagyon sok a zuhatag és a vízesés. 
Különösen ismert a Paraná egyik mellékfolyóján található 
Iguasú-vízesés (olv. iguászu), amelynek dübörgése 20–25 
km-re is elhallatszik. A folyót buja növényzetű sziklás szi-
getek tagolják 300 ágra. Ez a Föld legszebb vízesései közé 
tartozik. Az Orinocónak a Guyanai-hegyvidékén eredő egyik 
mellékfolyóján találhajtuk a világ legmagasabb, 1054 m-es 
zuhatagát, az Angel-vízesést.

A kontinensen kevés nagy tó van. A legnagyobb tó, a 
Mara-caibo északon fekszik a földkéreg árkában és keskeny 
szoros köti össze a Karib-tenger öblével. Az Andokban fek-
szik a világ legnagyobb magashegyi tava, a Titicaca-tó (olv. 
titikáká).

Dél-Amerika felszíni vizeinek nagy szerepe van a lakos-
ság életében. A sík vidéki folyók hajózhatók. A gyors sodrá-



sú folyókon vízerőműveiket építettek. Az aszályos vidékeken 
a vizet öntözésre használják.

 FELADATOK. 1. A kontinens belvizeinek mely 
sajátosságai vannak összefüggésben a dombor-
zattal? Melyek az éghajlattal? 2. Végezzétek el a 
következő gyakorlati munkát: állapítsátok meg az 
Amazonas és a Kongó (Zaire), illetve az Orinoco 
és a Zambézi hasonló és eltérő jellemvonásait! 
(A vázlatot lásd a 23. §-ban!) 3. A térkép segítsé-
gével állapítsátok meg, Dél-Amerika mely folyóin 
tehetünk kisebb „világkörüli utazást”! A folyók 
egyesítésére milyen terveket tudtok még ajánla-
ni?

48. §. Szerves világ. Természeti övezetek

 Miben rejlik Ausztrália szerves világának sajá-
tossága? Mi e sajátosság magyarázata?

Dél-Amerika szerves világának eredetisége. Mi-
után Gondvána külön kontinensekre vált szét, Dél-Amerika 
sokáig el volt szigetelve a többi földrésztől. Ennek következ-
tében itt csak Dél-Amerikára jellemző állat- és növényfajok 
alakultak ki. Az Afrikában és Ausztráliában honos növények-
kel, például a pálmákkal, akácokkal együtt találunk csupán 
itt tenyésző növényeket. Ide tartozik a kaucsuktermő hevea, 
a kakaófa, a kínafa. Az utóbbinak a kérgéből gyógyszert 
nyernek ki. Dél-Amerika sok termesztett növény őshazája. 
(Lásd a 117. ábrát!)

Sajátos az állatvilág is. Egyes állatok (hangyászok, tatuk, 
pumák) csaknem az egész kontinensen előfordulnak.



1. A térkép segítségével állapítsátok meg: milyen 
természeti övezetek vannak a kontinensen! Mely 
övezeteknek legnagyobb a területe és miért? 2. 
A térkép segítségével hasonlítsátok össze Afrika 
és Dél-Amerika természeti övezeteinek fekvését, 
vonjatok le következtetéseket a hasonlóságokból 
és az eltérésekből! 3. Hogyan nyilvánul meg Dél-
Amerikában a szélességi övezetesség? 4. Milyen 
sorrendben kell jellemeznünk a természeti öve-
zetét? (Lásd a 25. §-t!)

Az egyenlítői erdők övezete. Ez az övezet, akárcsak 
Afrikában, az egyenlítő két oldalán fekszik. Dél-Amerikában 
a szelva nevet viseli, ami portugálul erdőt jelent. Itt ez az 
övezet jóval nagyobb területet foglal el, mint Afrikában. A 
szelva nyirkosabb az afrikai erdőknél, növény- és állatfajok-
ban is gazdagabb. Találunk itt 80 m-es magasságot elérő 
pamutfákat, különböző pálmákat, kakaófát, kaucsuktermő 
fát (hevea). A hatalmas fatörzsekre liánok tekerednek. A fá-
kon sok a szépen virító orchidea. A fák nemcsak értékes fa-
anyaggal szolgálnak. Gyümölcsüket, nedvüket fogyasztják, 
kérgüket felhasználják a technikában és a gyógyászatban.

Az erdők vöröses-sárgás ferrolit talaja, ugyanúgy képző-
dik, mint az afrikai erdőkben. (Lásd a 25. §-t!)

A szelva állatvilága rendkívül gazdag. Itt olyan állatok ho-
nosak, amelyek alkalmazkodtak a fán való élethez. Közéjük 
tartozik a lajhár is. Még a békák és a gyíkok is a fákon élnek. 
A folyókban és a mocsaras helyeken patás állatok, tapírok 
élnek. Ugyancsak itt találjuk a Föld legnagyobb rágcsálóját, 
az 50 kg-osra is megnövő vízidisznót. Ragadozó állat kevés 
van. Közülük legismertebb a jaguár.

A gazdag madárvilág képviselői közé tartoznak a virágok 
nektárjával táplálkozó parányi kolibrik, a papagájok és a tu-



kánok. Sokféle lepke, bogár és más rovar tenyészik itt. Az 
erdő alsó szintjében és a talajban hangyákat találunk. Ezek 
között nagyon sok a ragadozó faj. Egyes fajok 3 cm hosszú-
ra is megnőnek.

A térképek, táblázatok és a tankönyv szövege 
segítségével hasonlítsátok össze Dél-Amerika és 
Afrika egyenlítői erdőinek övezetét! Vonjatok le 
következtetéseket!

 
69. ábra. A lajhár egész életét 

az ágakon tölti, karmaival 
beléjük kapaszkodva `

70. ábra. A Brazil-felföld 
szavannáján

A szavannák övezete. A dél-amerikai szavannák, 
akárcsak az egyenlítői erdők, eltérnek az afrikai szavannák-
tól. A szubekvatoriális éghajlati övben mind a síkságokon, 
mind pedig a fennsíkokon vannak szavannák. Az északi fél-
teke szavannáin pálmáik és akácok nőnek a fű között, a déli 
féltekén viszont szegényesebb a fás növényzet. A Brazil-fel-
föld (központi részeinek szavannáin rendkívüli a szárazság. 
Itt a törpefák, a fatermetű kaktuszok az elterjedtek.



Az afrikai szavannákhoz képest Dél-Amerika állatvilága 
szegényebb. Itt él a kis testű szarvas, a pekarinak nevezett 
vaddisznó, tatu – szarulemezekből álló páncélt viselő emlős –,  
hangyász; a madarak közül a nandu honos.

A térképek, ábrák, táblázatok és a tankönyv szö-
vege segítségével hasonlítsátok össze Dél-Ame-
rika és Afrika szavannáit! Vonjátok le következ-
tetéseket!

A sztyeppek övezete. A szavannától délre terülnek el 
a szubtrópusi sztyeppek, amelyeket Dél-Amerikában pam-
páknak neveznek. A pampa szó az indiánok nyelvén fás 
növényzet nélküli területet jelent. A nedves szubtrópusi ég-
hajlat alatt termékeny vörös ferrolit talaj alakult ki. A sztyep-
pek növényzetét füvek alkotják. Legelterjedtebb közülük az 
árvalányhaj, a vadköles stb.

A pampák nyílt térségeire jellemzőek a gyors lábú álla-
tok: a pampa-szarvas, a pampaszi macska, néhány lámafaj 
(a láma a tevével rokon patás állat), a madarak közül a nan-
du.

A félsivatagok övezete. A kontinens déli részén a 
csapadékban szegény mérsékelt éghajlat alatt jött létre a 
félsivatagok övezete. A kontinensnek ezt a sivár vidékét Pa-
tagóniának nevezik. Az övezet jellemző sajátosságai közé 
tartozik a gyenge termőképességű szürkeföld és a gyér nö-
vényzet. A különféle pázsitfüvek és a tüskebokrok sűrű bo-
zótot alkotnak. A félsivatagokban, akárcsak az északra fekvő 
sztyepeken rágcsálók és ásóállatok élnek. Ezek közé tarto-
zik a pampaszi nyúl, más néven viscacha (olv. viszkacsa), a 
nutria, a tatu, amely veszély esetén beássa magát a földbe.

A kontinens talaja, növényei és állatai fontos természeti 
kincsek. Sok növényfajnak, a termékeny talajoknak, a pré-



mes állatoknak nagy a gazdasági értéke. A folyókban és a 
part menti vizekben sok a hal (60. ábra).

 FELADATOK. 1. Miben rejlik Dél-Amerika szerves 
világának eredetisége? Mi ennek az eredetiség-
nek az oka? 2. Miben rejlik Dél-Amerika és Afrika 
természeti övezeteinek hasonlósága és eltérése? 
Nevezzétek meg az eltérések okait! 3. Soroljátok 
fel Dél-Amerika állatvilágának jellegzetes képvi-
selőit! Az atlaszban Az állatvilág elterjedése című 
térkép segítségével állapítsátok meg, hogy a szö-
vegben felsoroltakon kívül még milyen állatok él-
nek a kontinensen! 4. Tegyetek képzeletbeli uta-
zást a szelvában, a szavannán vagy a pampán, és 
írjátok le élményeiteket napló, beszámoló, visz-
szaemlékezés, levél formájában (az utazás öve-
zetét és az írásmű műfaját is ti válasszátok meg!)!

49. §. Magassági öveződés az Andokban. 
Antropogén természeti komplexumok

 l. Mit nevezünk magassági öveződésnek? Mitől 
függ a magassági öveződés? 2. A természet mely 
alkotórészei változnak a legszembetűnőbben, 
amikor a hegy lábától a csúcs felé haladunk?  
3. Milyen éghajlati öveken keresztül húzódik az 
Andok?

Magassági öveződés az Andokban. Az Andoknak a 
különböző szélességi körökön fekvő részei a magassági övek 
számát és összetételét illetően eltérnek egymástól. Minél ma-
gasabbak az Andok vonulatai és minél közelebb fekszenek az 
egyenlítőhöz, annál több természeti övét figyelhetünk meg a 
hegy lábától a csúcs felé haladva. Az egyenlítő közelében az 



Andok lábánál sűrű egyenlítői erdőket találunk, amelyek alig 
különböznek az Amazonas erdőitől. Felfelé haladva a növény-
fajok alacsonyabbak lesznek, számuk csökken. Az egyenlítői 
erdőket a hegységi erdők, még magasabban a magashegyi 
erdők váltják fel. A továbbiakban az erdők átadják helyüket a 
hegységi réteknek, amelyeket paramosznak nevezünk. E ré-
teken pázsitfüvek, fa alakú virágos növények nőnek. A hegy-
ség felső övét hó és gleccser foglalja el.

 
71. ábra. Magassági öveződés az Andokban az egyenlítőhöz 

közeli földrajzi szélességen



A 71. ábra segítségével állapítsátok meg a termé-
szeti övek váltakozásának függését a hegység 
magasságától, a levegő hőmérsékletének válto-
zásától és a csapadéktól!

A szubtrópusi éghajlati övben a hegyek lábánál félsivata-
gok fekszenek, amelyek felfelé haladva átmennek a kemény 
lombú örökzöld erdők és cserjések övébe. Még magasab-
ban nőnek a lombhullató délibükk-erdők, amelyeket a havasi 
legelők követnek.

A Középső-Andokban az óceán hatásától hegyvonula-
tokkal elszigetelt fennsíkjain száraz, hegyi sztyepek és fél-
sivatagok találhatók.

Az Andokban élő állatok között vannak nagyon ősi fajok 
is. Ilyen például a pápaszemes medve. A rágcsálók közül 
említésre méltó az értékes prémű csincsilla. Helyenként 
megmaradtak a vad lámák. A kiugró sziklákon fészkelnek 
bolygónk legnagyobb ragadozó madarai, a kondorkeselyűik. 
Kiterjesztett szárnyuk csaknem 3 m.

Antropogén természeti komplexumok. Az ember 
még akkor kezdett hatást gyakorolni Dél-Amerika természe-
tére, amikor a földművelő őslakosság felégette az erdőket. 
Ám ezek a változások elenyészők voltak azokhoz képest, 
amelyek az európaiak betelepedése után kezdődtek. A XVI. 
századtól megkezdődik a természeti kincsek kíméletlen ki-
aknázása. A földek felszántása, az erdők kiirtása, a legelte-
téses állattenyésztés. A más (kontinensekről behozott növé-
nyek megjelenése nagy változásokat idézett elő a kontinens 
természetében. Például a pampák jelentős részét felszán-
tották vagy a jószág legeltetésére használják. A legelőket 
felverte a gyom. A pampa elveszítette eredeti arculatát. A 
teljes kipusztulás veszélye fenyegeti az igen értékes arauká-



ria-erdőket. Az araukária a Brazil-felföld keleti részén növő 
tűlevelű fa. Irtják a kontinens délnyugati részében található 
délibükk-erdőket is.

 
72. ábra. Lámák a Középső-Andok fennsíkjain

Az utóbbi évtizedekben növekszik az iparvállalatok hul-
ladékainak a természetre gyakorolt kedvezőtlen befolyása. 
A természet szennyezését az is súlyosbítja, hogy a külföl-
di nagyvállalatok hazájukból Dél-Amerikába telepítik át a 
szennyező, sok hulladékkal járó, a természetet nem kímélő 
iparágakat.

A kontinensen sok antropogén komplexumot hoztak lét-
re. Ezek nagyobb része a pampákon, a Brazil-felföld szavan-
náin, az Andok belső fennsíkjain található. A trópusi erdők 



és szavannák helyén az Afrikából behozott kávéfa ültetvé-
nyeit találjuk, a pampákon végtelen búza- és kukoricaföldek 
meg legelők húzódnak.

 
73. ábra. Az erdők felégetése Amazóniában

Rendkívül gyorsan pusztulnak Amazónia erdői. A 
transzamazóniai autóút (5000 km) építése megnyitotta az 
utat a szelvába. A hasznosítás mai üteme mellett a XXI. szá-
zad elejére ezek az erdőségek eltűnhetnek. Amazónia erdőit 
bolygónk tüdejének nevezik, mivel innen származik a Föld 
légkörébe jutó oxigén egyharmada. Ezért érinti az egész 
emberiség érdekeit ezeknek az erdőknek a megmaradása.

A természetvédelem kérdése a XX. század elején merült 
először fel Dél-Amerikában. Ám csak egy évtizeddel ezelőtt 
állították össze néhány országban azoknak az állatoknak 
a jegyzékét, amelyek megőrzése érdekében sürgős intéz-
kedésekre van szükség. Több mint száz körül van a Vörös 
Könyvbe felvett emlős- és madárfajok száma. Az egész 
kontinensnek körülbelül két százaléka védett terület. Sok 
országban nemzeti parkok és természetvédelmi területek 



létesülnek, amelyek egyben idegenforgalmi központként is 
szolgálnak.

Az atlasz komplex térképe segítségével állapítsá-
tok meg, milyen természeti övezetekben hoztak 
létre természetvédelmi területeket és nemzeti 
parkokat!

Elemi csapások. Az Andok közelében fekvő országok 
népei számára az egyik legszörnyűbb elemi csapás a föld-
rengés. Ezt rendszerint tűzhányókitörés, tengerrengés és 
szökőár kíséri. A hegyekben a földrengés kőlavinával, hegy-
omlással, hólavinával jár. A városokban a pusztítás velejáró-
ja a tűzvész, amely nagy károkat okoz a lakosságnak.

Elemi csapások előfordulnak a sík vidékeken, például a 
La Plata-alföldön is. E csapások közé tartoznak a hosszas 
esőzések utáni áradások, a gyakori aszályok a kontinens 
belsejében, a váratlanul beköszöntő hidegeik. Különösen 
nagy megpróbáltatást jelentenek a természeti csapások 
Dél-Amerika fejlődő országai számára, ahol kevés a pénz a 
lakosság normális életének a gyors helyreállításához. 

 FELADATOK. 1. Mitől függ a magassági övek 
száma a hegyekben? 2. Az Andok mely részében 
van nagyobb hatással a magassági öveződés-
re az óceán? Miben nyilvánul meg ez a hatás?  
3. Mondjatok példákat arra, hogyan változtatta 
meg az ember a kontinens természetét! 4. Adja-
tok választ a kontinens természeti rekordjaival 
kapcsolatos kérdésekre!



50. §. Népesség és országok

 l. A népsűrűség és népek című térkép segítsé-
gével állapítsátok meg, milyen népek lakják Dél-
Amerikát! 2. A kontinens mely részein élnek indi-
ánok?

A kontinens népei. Dél-Amerika népességének ösz-
szetétele igen bonyolult. E bonyolultság megmagyarázásá-
hoz ismernünk kell a kontinens benépesedésének történetét.

Az első emberek csaknem 20 ezer évvel ezelőtt jelentek 
meg itt. Ezek az Észak-Amerikából áttelepült ősindiánok vol-
tak, akik az egész kontinenst benépesítve számtalan törzset 
alkottak.

A XVI. században az európaiak megkezdték Dél-Ameri-
ka meghódítását, és az áttelepülési a kontinensre. Elsőként 
a spanyolok és a portugálok érkeztek ide, majd őket követték 
az Európa más országaiból származó emberek.

Az európaiak betelepedésekor az indián népek többsé-
ge a nem zetiségi-törzsi rendszer szintjén élt. Csupán az An-
dokban állt fenn az inkák fejlett gazdasággal és kultúrával 
rendelkező ősi állama. Az inkák hatalmas templomainak és 
palotáinak romjai, az úthálózat, vízvezeték és öntözőcsator-
na-rendszerek ma is ámulatba ejtik az embereket.

A tudósok kutatásai bebizonyították, hogy az indián né-
pek nemcsak a hegyekben foglalkoztak földműveléssel, ha-
nem a síkságokon is, ahol gátakat építettek, lecsapolták a 
földeket. Az indiánok elsőként termesztettek kukoricát, bur-
gonyát, földimogyorót. E növényeket ma a világ sok orszá-
gában termesztik.

A kontinens meghódítása az európaiak által számta-
lan csapást jelentett az őslakosság számára. Az inkák ál-



lamát kifosztották. Az Atlanti-óceán mentén élő indiánokat 
rabszolgaságba döntötték, egy részüket kiirtották vagy a 
kontinens mélyébe szorították a megélhetést nem biztosító 
földekre. Az indiánok számának csökkenése arra késztette 
az európaiakat, hogy munkaerő után nézzenek. Az ültetvé-
nyeken végzendő munkára négereket, afrikai rabszolgákat 
kezdtek behozni. Így tehát a kontinensen jelenleg az em-
beriség mindhárom nagy emberfajtájának képviselői élnek. 
(Soroljátok fel a fajtákat!) A betelepült lakosság (európaiak 
és négerek) egymás közötti és az őslakossággal való keve-
redése következtében a népesség rendkívül bonyolulttá vált. 
Az európaiak és az indiánok házasságából származó utódo-
kat meszticeknek nevezzük. Ma ők alkotják az Andok men-
tén fekvő sok ország lakosságának zömét. Az európaiak és 
a négerek házasságából származó utódokat mulattoknak, 
az indiánok és a négerek közös utódait pedig zambáknak 
nevezik. A négerek és a mulattok főleg a kontinens keleti 
részét lakják.

Az idők folyamán a népesség körében összekeveredtek 
a nyelvek, a szokások, a hagyományok, az erkölcsök. Így 
jöttek létre Dél-Amerika új népei. A népesség zöme spanyo-
lul beszél, Brazíliában a portugál a használatos, de fennma-
radtak egyes indián nyelvek is.

A faji tekintetben vegyes lakosság ma a kontinens se-
regnyi országában túlsúlyban van. Indiánokat szinte minden 
országban találhatunk, ám az esetek többségében (Peru, 
Bolívia és Ecuador kivételével) csak a lakosság kis részét 
képezik.

Dél-Amerika országaiban nem mindenütt viszonyulnak 
egyformán az indiánokhoz. Egyes helyeken intézkedéseket 
tesznek életük megjavítására. Argentínában például tör-



vényt hoztak a védelmükre. Ám ezek az intézkedéseik még 
nem elegendők. Az indiánoknak kb. 80%-a írástudatlan.

A népesség elhelyezkedése. Dél-Amerikában több 
mint 275 millió ember él. (Hasonlítsátok össze Afrikával és 
Ausztráliával!) A népesség rendkívül egyenlőtlenül oszlik 
meg a kontinensen. A többség az óceánok partvidékén él, 
ott, ahová a letelepedők is megérkeztek. Igen nagy a nép-
sűrűség az Andok középső fennsíkjain is. (Magyarázzátok 
meg, miért!) A kontinens nagy belső térségei gyéren lakot-
tak, az egyenlítői erdők bizonyos területei pedig szinte la-
katlanok.

Hasonlítsátok össze Dél-Amerika és Afrika né-
pességét száma, összetétele és területi megosz-
lása tekintetében! A kapott eredményt magyaráz-
zátok meg!

Országok. A mai országok határai a XIX. század elején 
alakultak ki a népeknek a spanyol és portugál gyarmatosítók 
ellen vívott függetlenségi harca eredményeként. Dél-Ameri-
ka több állama a harmadik világ országainak csoportjához 
tartozik. Gazdaságuk fejlődését visszafogta a gyarmatosítók 
uralma és a kizsákmányolás.

Dél-Amerika minden államának, kettő kivételével, ki-
járata van az óceánra. A legnagyobb területű országok a 
kontinens keleti részén fekszenek. Ezek közé tartozik Bra-
zília, amely elfoglalja Dél-Amerikának csaknem a felét, és 
Argentína. Az utóbbihoz tartozik a kontinens déli részének 
a nagyobbik fele. Északon fekszik Venezuela. Az Andokhoz 
tartozó államok: Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia és Chile.

Mutassátok meg ezeket az országokat és fővá-
rosaikat a következő sorrendben: van kijárata az 



Atlanti-óceánra; a Csendes-óceánra; kontinentá-
lis országok!

 FELADATOK. 1. Honnan származnak Dél-Ame-
rika mai népei? 2. Beszéljetek a kontinens ősla-
kosságának helyzetéről! 3. A kontinens nyugati 
részén az Andokban miért nagy a népsűrűség, 
hiszen a hegyekben rendszerint kevés a lakos-
ság! 4. Milyen ismertetőjegyek szerint csoporto-
síthatjuk Dél-Amerika országait!

51. §. Brazília. Argentína

 1. Társadalmi rendszerük és gazdasági fejlő-
désük szerint milyen csoportokhoz tartoznak 
Dél-Amerika országai? 2. A térkép segítségével 
állapítsátok meg Brazília földrajzi fekvésének fő 
jellegzetességeit! 3. Milyen éghajlati övekben és 
természeti övezetekben fekszik ez az ország? 4. 
Keressétek meg a térképen a fővárosát!

Brazília területe és lakossága szerint a világ egyik leg-
nagyobb országa. Egyike Dél-Amerika legfejlettebb és leg-
gazdagabb államainak. Brazilokból álló lakossága vegyes 
eredetű. A népesség zöme a portugál nyelvet beszéli.

Természeti viszonyok. Brazília óriási területén igen 
változatos a természet, ám az összes természeti komple-
xumok két területre oszthatók: Amazóniára és a Brazil-fel-
földre.

Amazónia csak a világűrből tekinthető át teljesen. Sima 
felületét bővizű folyók hálózata tagolja és sűrű, örökzöld ős-
erdő borítja. A magasabb fekvésű helyeken nőnek a legér-
tékesebb erdők. Ezekben gyűjtik a kaucsuktermő növények 
nedvét, a viaszt, a mogyorót, itt készletezik az aromás és 



a gyógynövényeket. Ám az erdő gazdag kincseit még nem 
megfelelően aknázzák ki.

Amazónia nemcsak erdőkben gazdag. Az üledékes kő-
zetekben kőolajra, földgázra, színes fémekre bukkantak. A 
folyókban sok a hal. Itt találjuk a Föld édesvízi halfajainak 
egyharmadát.

A lakosság zömét őslakos indiánok alkotják, akik csak-
nem úgy ékiek, mint távoli őseik: vadászattal és halászattal, 
primitív földműveléssel és gyűjtögetéssel foglalkoznak. A 
vadászok mindmáig íjat és nyílvesszőket használnak, a nők 
pedig kihegyezett botokkal művelik a földet.

Az Amazónián keresztül vezető autóút építése nyomán 
ide települnek át a föld nélküli parasztok. A kiirtott erdők he-
lyén felszántják a földet, jószágot tenyésztenek.

A Brazil-felföld domborzata változatos. A lapos, maga-
san fekvő síkságok mellett találunk alacsony hegyeket is. 
A felföld kiemelkedő részei meredeken ereszkednek le az 
Atlanti-óceán felé. A kristályos kőzetek nagy vasérc-, man-
gánérc- és színesfémérckészletet rejtenek. A földkéreg 
repedéseibe behatoló magma elősegítette a gyémánt, a 
ritkafémércek (például az uránérc) képződését.

A Brazil-felföld változatos éghajlatával magyarázható a 
változatos növényzet. Az állandóan nyirkos trópusi erdőket 
az óceántól eltávolodva szavannák váltják fel. A folyók men-
tén galéria- erdők húzódnak, amelyekben viaszpálmák nő-
nek. Az ország déli részén örökzöld és vegyes erdők nőnek. 
Az erdőket araukáriák alkotják örökzöld aljnövényzettel. Az 
aljnövényzet legjelentősebb képviselője a paraguay-tea.

A felföld folyóin sok a zuhatag és a vízesés, amelyek 
nagy energiatartalékokkal bírnak. Ez az oka annak, hogy itt 
nagyon sok erőmű épült.



A lakosság gazdasági tevékenysége. Brazília a vi-
lág iparilag jól fejlett országai közé tartozik.

Soroljátok fel Brazília természeti kincseit! A tér-
kép segítségével állapítsátok meg, hol él az or-
szág népességének zöme és mivel foglalkozik!

Az ország világviszonylatban az első helyek egyikét fog-
lalja el a vasérc-, mangánérc-, bauxittartalékok és egyéb 
ásványi kincsek terén. A lakosság egy része szén- és ércbá-
nyákban, a kőolajiparban dolgozik. A kitermelt ércek felével 
a külföldi tőkések rendelkeznek. A hadiipari nyersanyagot 
főleg az USA-ba szállítják. A partvidéken fekvő gyárakban 
fémet olvasztanak, gépkocsit, traktort, folyami és tengeri 
hajókat, repülőgépet gyártanak. Az ipar rohamos fejlődése 
miatt az országban romlik a természet állapota. Egyre több 
szennyező anyag kerül a levegőbe és a vízbe.

Az utóbbi időben az országban természetvédelmi intéz-
kedéseket tesznek. Sok nemzeti parkot hoztak létre a párat-
lan természeti objektumok védelmére.

Az ország népességének számottevő része mezőgaz-
dasági munkát végez. A legjobb földek nagybirtokosok és 
részben külföldiek tulajdonát képezik. Fennmaradtak a gyar-
mati rendszer csökevényei: az ingyenmunka, az adóssági 
függés; elterjedten alkalmazzák a kézi munkát. A mezőgaz-
dasági növények nagy részét (kávé, kakaó, gyapotcserje, 
cukornád) kivitelre termesztik.

A komplex térkép segítségével állapítsátok meg, 
hol és milyen növényeket (termesztenek az or-
szágban; magyarázzátok meg elhelyezkedésük 
okait! Milyen háziállatokat tenyésztenek? Még 
milyen gazdasági tevékenységgel foglalkoznak 
Brazília lakói?



A népesség életmódja. Az életmódban felleljük a 
portugálok, az indiánok és a négerek hagyományait meg 
szokásait. A portugálok nyelvüket és építészetüket hozták 
Brazíliába. Az indiánoktól átvették a különböző háztartási 
eszközök – szőnyegek, függőágyak, táskák, bútorok, faluhe-
lyen pedig a háztetők és -falak – fonásának hagyományát. A 
brazilok kedvenc szórakozását jelentik a karneválok, (ame-
lyekben az afrikai művészet hatása nyilvánul meg.

Az ország népességének nagyobb része a partvidéken 
vagy annak közelében található városokban él. Egy jó fek-
vésű öböl partján áll Dél-Amerika egyik legszebb városa, az 
ország jelképe, Rio de Janeiro (olv. rió de zsaneiró). Brasília 
(olv. brazília), a főváros, az ország középső részében fek-
szik. Ez a város a közelmúltban épült. Tervezői úgy álmodták 
meg, hogy a jövő városához legyen hasonlatos.

Különösen nehéz az indiánok élete. Sorsuk Brazília tör-
ténetének egyik legszomorúbb lapja. A portugál gyarmatosí-
tás kezdetétől napjainkig az őslakosság száma lényegesen 
(huszadára) csökkent. Egyes indián törzsek teljesen eltűn-
tek.

Argentína. Területét tekintve ez Dél-Amerika második 
legnagyobb országa. A lakosság alapvető részét az euró-
pai telepesek spanyolul beszélő utódai képezik. Az indiánok 
részaránya igen kicsi. Az ország természetvilága változatos 
és gazdag. Argentína a kontinens gazdaságilag legfejlettebb 
országai közé tartozik. Népességének nagyobb része vá-
rosokban él. Fővárosa Buenos Aires (olv. buenosz ájresz).

 FELADATOK. 1. Melyek Brazília földrajzi fekvé-
sének sajátosságai? Hogyan tükrözi ezeket az 
ország természete? 2. Milyen természeti kincse-
ket használ az ország az ipar és a mezőgazda-
ság fejlesztéséhez? 3. A paragrafus szövege és 



kiegészítő irodalom segítségével beszéljetek a 
brazilok életmódjáról! 4. Milyen természeti kin-
csek vannak Argentínában? Hogyan hasznosít-
ják ezeket? 5. Részletes vázlat (Lásd a 32. §-t!) 
formájában készítsétek el Argentína leírását!

52. §. Peru

 1. Melyek Peru földrajzi helyzetének sajátossá-
gai? 2. A térkép segítségével állapítsátok meg 
Peru földrajzi fekvésének fő vonásait! Mutassá-
tok meg a fővárosát!

A Perui Köztársaság területét tekintve a kontinens harma-
dik legnagyobb országa. Hosszú ideig állt európai országok 
és az USA befolyása alatt, és csupán a perui földbirtokosok 
és mágnások érdekeit szem előtt tartva fejlődött. Az ország-
ban sok a munkanélküli, nagyarányú az analfabétizmus.

Peru népességét indiánok, a spanyolok leszármazottai 
és meszticek alkotják. Az országban két államnyelv van, a 
spanyol és a kecsua. A spanyolul beszélő peruiak főleg vá-
roslakók, a kecsua indiánok pedig falvakban élnek.

Peru ősrégi civilizációjú ország, joggal viseli a Dél-Ame-
rika archeológiai múzeuma nevet.

Természeti viszonyok. Az ország természete rendkívül 
változatos és ellentétes. A Csendes-óceán mellett magaslik 
a gigantikus méretű Andok, a termékeny völgyek szomszéd-
ságában hatalmas, hó borította hegyek törnek a magasba, a 
sivatagok mellett Amazónia végtelen erdői húzódnak. A ter-
mészeti viszonyok szerint az ország három részre tagolódik.

Partvidék. Ez a tenger melléki síkság keskeny  
(80–180 km) sávban húzódik az óceán mentén 1600 km-



es hosszúságban. Ez a rész a trópusi sivatagok övezetében 
fekszik. A partvidéket a hegyekről leömlő folyók tagolják, 
amelyek csak az esőzések idején, valamint az Andokat borí-
tó hó és gleccserek olvadásakor telnek meg vízzel. A száraz 
folyómedrek az óceánhoz vezető fura úthálózatra emlékez-
tetnek. A partvidék növényzete gyér: kaktuszok, kemény-
szárú füvek csomói nőnek.

A népesség a folyók mentén található oázisokban össz-
pontosul. Az öntözött földeken cukornád- és gyapotcserje-
ültetvényeket telepítettek.

A Csendes-óceán Peru partjainál halban gazdag. (Mi-
ért?) Az ország halászati nagyhatalommá vált.

Hegyvidék. A part menti sivatagot követően falként 
emelkedik az Andok. A hegységet folyóvölgyek tagolják vo-
nulatokra. A vonulatok között nagy magasságban fennsík hú-
zódik. A hegység éghajlata változatos. A nyugati vonulatokra 
alig, a keletiekre viszont bőven hull csapadék. A fennsíkokon 
magashegységi az éghajlat. A fennsíkok délkeleti részében 
fekszik a Titicaca-tó. Partjait benőtte a nád, amelyből az in-
diánok házat építenek és tutajt fonnak. A tó partjain fekvő 
termékeny földeken az indiánok ősidők óta földműveléssel 
foglalkoznak. Első ízben itt kezdték termeszteni a burgonyát.

A fennsíkokat rétek borítják, amelyek csaknem az örök 
hó határáig húzódnak. Ott, ahol kevesebb a csapadék, a ré-
tek hegységi sztyepbe mennek át. Ezek a rétek és sztyepek 
nagyszerű legelőt jelentenek a szarvasmarha, a háziasított 
lámák és a juhok számára. Itt nagy földesúri gazdaságokat 
hoztak létre. Az indiánok falvakban élnek. Kis kőházaik pad-
lója földes és a tető fűvel fedett. A háztáji földet kőfal övezi.

A hegyekben sok az ásványi kincs. Legjelentősebbek a 
színesfémek, köztük is a réz lelőhelyei. Az ásványi kincsek 



kitermelése vezető szerepet játszik az ország iparában. A 
magasan fekvő ércbányákban nehéz éghajlati’(körülmények 
között indiánok dolgoznak. Régen az ércbányászat az ame-
rikaiak kezében volt, ma már viszont csaknem teljes egészé-
ben az állam fennhatósága alá került.

Amazónía. Az országnak ezt a részét végtelen erdő-
ségek foglalják el, amelyeken keresztül méltóságteljesen 
hömpölyög mellékfolyóival a bővizű Amazonas. Az erdők-
ben a folyók útként szolgálnak. A szárazföldi közlekedésre a 
folyótól folyóig vezető ösvényeket használják. Az Amazonas 
folyón találjuk Iquitos kikötőt és az ország e részének leg-
fontosabb városát. Az Atlanti-óceánról idáig tudnak feljönni 
a tengeri hajóik. Peruban elkezdődött Amazónia gazdasá-
gi hasznosítása. A térségben fakitermeléssel, kaucsuk- és 
gyantagyűjtéssel foglalkoznak.

Gazdaság. Peru a nagy természeti kincsek országa, ám 
ezeket egyelőre még alig hasznosítják. A színesfémérceken 
kívül az országban kőolajra, foszforitokra és más ásványi 
kincsekre bukkantak. A folyók hatalmas erővel rendelkeznek 
és sok energiát termelhetnek. A hegyek közötti völgyek ter-
mékeny talajaikról híresek, az óceán vize pedig halban gaz-
dag. Ám a természeti kincsek hasznosítása nagy nehézsé-
gekkel jár. A partvidéken kevés a víz az öntözéshez, a keleti 
részben sok a nedvesség, ezért lecsapolást kell végezni. A 
hegyekben minden megfelelő földet hasznosítanak az em-
berek, ám az elmaradott művelési módszerek miatt a talaj 
gyorsan kimerül.

A népesség nagyobb része a mezőgazdaságban, a bá-
nya- és a haliparban dolgozik. Fejlődik a színesfémolvasz-
tás. A városok, köztük Lima, az ország fővárosa is, óceán 
partvidékén helyezkednek el.



Peruban olyan intézkedéseket tesznek, amelyek a főleg 
természeti vonatkozásban gazdag területek fejlesztésére 
irányulnak. Terveket dolgoznak ki az alacsony terméshoza-
mú földek feljavítására, és arra, hogy az Andok keleti oldalá-
ról a folyók vizét elvezessék a Csendes-óceán partvidékére.

 FELADATOK. 1. Mivel magyarázhatók Peru ter-
mészetének nagy ellentétei? 2. Milyen természeti 
kincsek találhatók az országban? 3. Hasonlítsá-
tok össze Peru, Brazília és Argentína népessé-
gének összetételét! Magyarázzátok meg az elté-
rések okait! 4. A paragrafus szövegében kiemelt 
földrajzi neveket tüntessétek fel a vázlattérké-
pen!

ELLENŐRIZD MAGAD!

 1. Mit kell (tennünk, hogy meghatározzuk a kon-
tinens földrajzi fekvését? Soroljátok fel Afrika, 
Ausztrália és Dél- Amerika földrajzi fekvésének 
közös és eltérő vonásait! 2. Mi a közös a tanulmá-
nyozott kontinensek domborzatának szerkezeté-
ben? Mi ennek a magyarázata? Mik az eltérések? 
3. Melyik kontinens éghajlata a legváltozato-
sabb? Miért? Melyik kontinens éghajlatában nyil-
vánul meg leginkább a világóceán hatása? Az ég-
hajlati viszonyokat tekintve a kontinensek mely 
területei a legkedvezőbbek az ember életéhez és 
gazdasági tevékenységéhez? 4. A három felso-
rolt kontinens mely folyóit hasonlíthatjuk össze 
a folyás és a vízjárás jellegének hasonlósága, il-
letve eltérése alapján? Feleleteteket magyarázzá-
tok meg! 5. Vonjatok párhuzamot a kontinensek 
hasonló természeti övei között! Magyarázzátok 



meg az összehasonlítás eredményét! Valamelyik 
tetszés szerinti övezet példáján tárjátok fel a ter-
mészet alkotórészei közötti kölcsönös kapcsola-
tot! 6. Soroljátok fel, milyen eltérések vannak a 
kontinensek között a mai népesség összetétele 
szempontjából! Mi a közös a kontinensek őslako-
sainak történetében? Mi az eltérő? Bizonyítsátok 
be példákkal, hogy a kontinenseken a népesség 
a betelepedés történetétől és a természeti viszo-
nyoktól függően oszlik meg! 7. A komplex térkép 
segítségével keressétek meg a kontinenseken az 
emberek által leginkább hasznosított területeket! 
Milyen természeti övezetekben fekszenek ezek 
a területek és miért? 8. Milyen természeti jelen-
ségek járnak katasztrofális következményekkel 
a népesség gazdasági tevékenysége és élete 
szempontjából? Melyek függetlenek az embertől, 
és melyek következnek be a gazdasági tevékeny-
ség következtében? 9. Melyik kontinenst változ-
tatta meg leginkább az ember? Miért?

ÉSZAk-AMErikA
A téma tanulmányozása során nemcsak ismereteket sze-

reztek (például a felszíni takarónak az éghajlatra gyakorolt 
hatásáról) és gyakorlati tudásra tesztek szert (például össze 
tudjátok hasonlítani a különböző területek éghajlatát stb.), 
hanem fel is tudjátok használni a tanultakat Észak-Amerika 
természete, népessége és országai fő sajátosságainak az 
önálló megmagyarázásához.



TErMÉSZET

53. §. Földrajzi fekvés. A kontinens 
megismerésének történetéből

 l. Mit kell tennünk és milyen sorrendben, hogy 
meghatározzuk a kontinens földrajzi fekvését?  
2. Milyen ismeretforrások alapján végzitek a 
meghatározást? Miért?

Észak-Amerikában egészen más természeti viszonyok 
vannak, mint a már tanulmányozott kontinenseken. Igen vál-
tozatos természeti komplexumai között sok páratlan a maga 
nemében: az óriási mamutfenyők ligetei, a hatalmas tavak, 
az iszapvulkánok és gejzírek vidékei, a kanyonoknak neve-
zett rendkívül mély folyóvölgyek stb. A kontinens természe-
tét nagyon átalakította az ember, sok a kultúrtáj.

A kontinens földrajzi fekvése. Észak-Amerika boly-
gónk harmadik legnagyobb, 24,2 millió km2 területű konti-
nense. Körvonalát tekintve némileg hasonlít Dél-Ameriká-
hoz, ám a kontinens legszélesebb része a mérsékelt széles-
ségen fekszik, ami lényeges befolyást gyakorol Észak-Ame-
rika természetére és megkülönbözteti a már tanulmányozott 
földrészektől.

1. Állapítsátok meg Észak-Amerika földrajzi fek-
vését! 2. Milyen előzetes megállapításokat tehe-
tünk a kontinens természetét illetően, ha ismer-
jük a kontinens fekvését? 3. Hasonlítsátok össze 
Dél-Amerika és Észak-Amerika földrajzi fekvését, 
magyarázzátok meg az összehasonlítás eredmé-
nyeit!



Észak-Amerika partjai erősen tagoltak. Különösen sok 
az öböl és a félsziget a kontinens keleti és északi partvi-
dékén, és jóval kevesebb a nyugatin és a délin. A tudósok 
feltevése, szerint a kontinens keleti része sok millió évvel ez-
előtt egységes egészet alkotott Európával, az északnyugati 
rész pedig Északkelet-Ázsiához kapcsolódott. A partvonal a 
litoszfératáblák mozgása következtében alakult ki.

Az űrfelvételeken a kontinens északi részében nehe-
zen különböztethető meg a szárazföldi hó- és jégtakaró az 
óceán jegétől. Itt fekszik mintegy az Arktisz jegébe fagyva a 
hatalmas területű Kanadai Északi-sarki Szigetvilág. A szá-
razföldbe benyúlik a Hudson-öböl (olv. hödzön), amelyet az 
év nagyobb részében jégtakaró borít.

1. A továbbiakban tegyetek képzeletbeli utazást 
a térképen és állapítsátok meg a partvonal fő 
objektumainak fekvését! 2. Hasonlítsátok ösz-
sze a kontinenst mosó három óceán partjainak 
tagoltságát és magasságát! A litoszfératáblákról 
szerzett ismeretek alapján mutassatok rá a feltárt 
eltérések okaira! Milyen gyakorlati jelentőséggel 
bírnak a kontinens partvonalának jellegéről szer-
zett ismeretek? 3. A világóceán természetéről 
szerzett ismeretek alapján mondjátok el, hogy 
milyen hatást gyakorolnak egyes részei Észak-
Amerika természetére!

A kontinens megismerésének történetéből
Észak-Amerika mely részeit fedezték fel a vikin-
gek és mikor? Melyeket a spanyolok?

A spanyolok felfedezéseit követően a többi európai or-
szág is expedíciókat küldött az Újvilág partjaira. A XX. szá-
zad végén az angolok szolgálatában álló J o h n  C a b o t 



(olv. dzson kabot) és európaiak számára felfedezte Új-
Funlandot és a Labrador-félsziget partvidékét. Az angol 
hajósok és utazók (H. Hudson (XVII. sz.) és A. Mackenzie 
(XVIII. sz.) és mások) a kontinens keleti és északi részét ta-
nulmányozták. (Nevüket keressétek meg a térképen!) A XX. 
század elején Amundsen elsőként hajózott végig a konti-
nens északi partvidéke mentén, meghatározta a Föld északi 
mágneses sarkának földrajzi helyzetét. 

Északnyugat-Amerika kutatói. A kontinens kutatá-
sához jelentős mértékben hozzájárultak az oroszok. Más 
európaiaktól függetlenül fedezték fel és vették birtokukba a 
kontinens észak- nyugati részének nagy térségeit. Amerika 
földjének az ekkor még csak készülőiéiben levő térképére 
azoknak a szigeteknek az orosz neve került fel elsőként, 
amelyeket a XVIII. század közepén fedezett fel V i t u s z 
B e r i n g  é s  A l e k s z e j  C s i r i k o v .  Az orosz hajósok 
1741-ben két vitorlás hajón elhajóztak az Aleut-szigetek mel-
lett, megközelítették Alaszka partjait, egyes szigetekre ki is 
szálltak.

Orosz Kolumbusznak nevezték G r i g o r i j  S e l e  h o -
v o t ,  a kereskedelmi társaság egyik megalapítóját. Orosz 
telepeket létesített Amerikában, kereskedett a helyi lakos-
sággal, elősegítette orosz Amerikának, Alaszkának a kuta-
tását és birtokbavételét.

Orosz települések létesültek a partvidék nagy részén 
egészen az é. sz. 38. fokáig, ahol egy orosz erőd épült a 
Csendes-óceán partján. A XIX. század folyamán Ameri-
kában e településeket világkörüli expedíciók is felkeresték, 
amelyeket Oroszország a világóceán és az addig még isme-
retlen földek tanulmányozásának céljából indított.

Északnyugat-Amerika orosz kutatóinak emlékét földrajzi 
nevek őrzik: Chirikov-sziget, Shelikov-szoros stb. Az alasz-



kai orosz birtokokat a cári kormány eladta az Amerikai Egye-
sült Államoknak.

 FELADATOK. 1. A természet mely alkotórészei 
tükrözik leginkább Észak-Amerika földrajzi fek-
vésének sajátosságait! 2. Soroljátok fel a szö-
vegben említett tengerészek és utazók nevét; 
egészítsétek ki ezeket más forrásokból vett ne-
vekkel!

54. §. Domborzat és ásványi kincsek

 l. Nevezzétek meg Észak-Amerika legnagyobb 
domborzatformáit! Hogyan helyezkednek el 
egymáshoz képest? 2. Állapítsátok meg, milyen 
hasonlóságok és eltérések vannak Észak- és 
Dél-Amerika domborzatában! 3. A 6. ábra segít-
ségével határozzátok meg a kontinens helyzetét 
az Észak-amerikai-litoszfératáblán! A tábla mely 
határain a legnagyobb a földkéreg mozgása? Mi-
ért?

Domborzat. A kontinens felszínének szerkezetében a 
síkságok vannak túlsúlyban, a hegyek a terület egyharmad 
részét foglalják el.

A kontinens keleti részét főként síkságok foglalják el. 
Ezek egybeesnek az ősfölddel, amelynek felszíne hosszú 
időn keresztül mállóit és kiegyenlítődött. Sok ezer évvel ez-
előtt a síkságok nagyobb részét óriási gleccser borította (74. 
ábra).

Az északi rész domborzatát az alacsonyan fekvő síksá-
gok uralják. Az alacsony, erdei- és lucfenyővel benőtt dom-
bok itt keskeny és hosszú tómedencékkel váltakoznak. A ta-
vak partvonalai igen különös formájúak. Mindenütt láthatjuk 



az eljegesedés nyomait, a letarolt sziklákat, a lapos domb-
tetőket, a hordalékkő-halmokat (morénákat) a gleccserek ál-
tal kivájt árkokat. Innen délre terülnek el a gleccserhordalék 
borította Középső-síkságok és a lapos Mississippi-alföld, 
amelynek nagy részét folyóhordalék alakította ki.

Nyugatabbra fekszenek a Nagy-síkságok, amelyek óriási 
méretűek és jellegzetes a szerkezetük. E síkságok gigan-
tikus lépcsőként emelkednek fel a Kordillerákhoz. A Nagy-
síkságokat alkotó kontinentális és tengeri eredetű üledékes 
kőzeteket a hegyekről leömlő folyók tagolják.

 
74.ábra. Észak-Amerika eljegesedése

A kontinens keleti részében húzódik az erősen lekopott, 
völgyektől tagolt Appalache-hegység (olv. epelcs). A hegyol-
dalak menedékesek, a csúcsok lekerekítettek, csak kevés-
nek a magassága haladja meg a 2000 métert.



A nyugati partvidék mentén húzódik a Kordillerák, amely 
két litoszfératábla határán, az itt sok töréssel tagolt földkéreg 
összenyomódásának övezetében keletkezett. A Kordillerák 
az óceán fenekén kezdődik és a szárazföldön folytatódik.

A földkéreg mozgása nagy földrengéseket és tűzhányó-
kitöré seket eredményez. A kialakult vulkánok a kontinens 
lakóinak szeme láttára ébrednek fel, füstöt, hamut és lávát 
vetnek ki magukból. Új tűzhányók keletkeznek, katasztrofá-
lis földrengések vannak, hatalmas gejzírek és hévízforrások 
keletkeznek.

A Kordillerák szépsége rendkívüli. A hegységet kanyo-
noknak nevezett mély folyóvölgyek tagolják. A mély árkok 
szomszédságában hatalmas hegyvonulatokat és tűzhányó-
kat találunk. A Kordillerák északi részében emelkedik a leg-
magasabb, 6194 m-es, hó és gleccserek borította csúcs, a 
McKinley (olv. mekkinli). A Kordilleráknak ebben a részében 
egyes gleccserek a hegyekről közvetlenül a tengerbe csúsz-
nak.

Figyeljétek meg a térképen a Kordillerák szerke-
zetét: soroljátok fel a fő hegyláncokat, a legmaga-
sabb csúcsokat, az Orizaba (tűzhányót, a hegyek 
közötti sík területeket, a fennsíkokat! Tegyetek 
képzeletbeli utazást a Kordillerákban északi-déli 
irányban, és írjátok le, hogyan változik a hegység 
magassága, szerkezete!

Ásványi kincsek. Észak-Amerika gazdag ásványi kin-
csekben. A kontinens síkságainak északi részében sok a 
vas-, réz-, nikkelére és más ércek lelőhelye. A Középső- és 
a Nagy-síkságok üledékes kőzeteiben, valamint a Mississip-
pi-alföldön sok a kőolaj, a földgáz és a kőszén.



 
75. ábra. Mállásformák a Kordillerák fennsíkjain

Az Appalache-hegységben és előhegyeiben vasércet és 
kőszenet találunk. A Kordillerák gazdag mind üledékes (kő-
olaj, földgáz, kőszén), mind pedig magmás eredetű (színes-
fémércek, arany, uránércek stb.) ásványi kincsekben.

 FELADATOK. 1. Magyarázzátok meg a nagy dom-
borzatformák elhelyezkedését a kontinensen! Mi-
ért a kontinens nyugati részén fekszik a Kordille-
rák? 2. Milyen hatást gyakorolt a domborzatra az 
eljegesedés? Hol képződnek napjainkban mag-
más eredetű ásványi kincsek? Miért? Elemezzé-
tek a paragrafus szövegét: keressétek meg ben-
ne a leírásokat, a tényeket, a természetben zajló 



folyamatok és jelenségek okainak magyarázatát, 
válasszátok külön az okokat és okozatokat!

55. §. Éghajlat

 1. Milyen tényezőktől függ áz éghajlat alakulása? 
Melyik a legfontosabb e tényezők közül? 2. Mi az 
oka a légtöme gek mozgásának? 3. Soroljátok fel 
a fő és az átmeneti ég hajlati öveket!

Az éghajlat általános jellemzése
Önállóan állapítsátok meg a térképen: 1. Hogyan 
nyilvánul meg az övezetesség a levegő hőmér-
sékletének megoszlásában a kontinens fölött 2. 
Milyen éghajlati övekben fekszik Észak-Amerika? 
Melyekben fekszik a nagyobbik része? 3. Sorol-
játok fel a kontinens éghajlatát befolyásoló lég-
tömegek típusait és altípusait! Hol alakulnak ki 
ezek a légtömegek? Milyen légtömegek gyakorol-
ják a legnagyobb hatást a kontinens éghajlatára? 
Miért? A térkép segítségével elemezzétek a csa-
padék megoszlását a kontinensen! Nevezzétek 
meg azokat a területeket, ahol sok, illetve kevés 
csapadék hull! Magyarázzátok meg a megálla-
pított tényeket! A kontinens mely részein hull a 
csapadék hó formájában? Hogyan találtátok meg 
a választ?

Az a tény, hogy Észak-Amerika az egyenlítői éghaj-
lati övön kívül minden más övre kiterjed, nagy eltéréseket 
okoz a kontinens éghajlatában. Az éghajlatra más tényezők 
is jelentős befolyást gyakorolnak. Ismeretes, hogy a föld-
felszínnek az azonos széles ségen fekvő részei különböző 
mennyiségű napmeleget nyelnek el és vernek vissza, eltérő 
módon melegszenek fel és hűlnek le, nem azonos mennyi-



ségű nedvességet juttatnak a légkörbe. (Lásd a 76. ábrát!) 
Télen a kontinens nagyobb részét hó borítja. Ennek követ-
keztében a napsugarak egy része visszaverődik és a levegő 
hőmérséklete lecsökken. A szárazföld és az óceán felszíne 
eltérően befolyásolja a légtömegek tulajdonságait, nedves-
ségtartalmát, a légmozgás irányát, a hőmérsékletet és más 
tulajdonságokat. A szárazföldbe mélyen benyúló Hudson- 
és a Mexikói-öböl lényeges, ám eltérő befolyást gyakorol a 
kontinens éghajlatára.

 
76. ábra. A napsugarak visszaverése és elnyelése a földfelszín 

különböző fajai által



Az éghajlatra hatással van a kontinens domborzata is. 
Például a mérsékelt szélességeken a nyugat felől áramló 
tengeri levegő lehűl és sok csapadékot visszajuttat a part-
vidékre. 

Északon a hegyvonulatok hiánya folytán a sarkvidéki 
légtömegeik behatolhatnak a kontinensre és kiterjedhetnek 
a Mexikói-öbölig, a trópusi légtömegek pedig néha akadály-
talanul behatolhatnak messze a kontinens északi részébe. 
Az említett légtömegek hőmérsékletében és nyomásában 
tapasztalható nagy különbségek megteremtik a feltételeket 
ahhoz, hogy a kontinens síkságain erős szelek, orkánok 
alakuljanak ki. A viharok néha váratlanul törnek ki és sok 
csapást okoznak.

Mondjatok még példákat arra vonatkozóan, mi-
ként befolyásolja Észak-Amerika éghajlatát a 
felszíni takaró: az óceánok, a meleg és hideg 
áramlások, a hegyvonulatok iránya, a felszín ma-
gassága!

Éghajlati övek és a rájuk jellemző időjárás. A 
kontinens északi partvidéke és a közeli szigetek az arktikus 
éghajlati övben fekszenek. Itt egész évben az északi sarkvi-
déki hideg levegő uralkodik. Télen a Nap melege nem éri a 
földet, mivel sarki éjszaka van. A legalacsonyabb téli hőmér-
sékletet Grönlandon mérték (–44 °C, –50 °C). Gyakran van 
köd, felhős időjárás és hóvihar. A nyár hideg, a hőmérséklet 
nulla fok alatt, vagy annak közelében van. Ilyen körülmények 
között képződnek a gleccserek, amelyek beborítják Grön-
land nagyobb részét és a Kanadai Északi-sarki Szigetvilág 
szigeteit.



A sarkkör és az é. sz. 60. foka közötti terület a szubarktikus 
övben fekszik, ahol a zord telet borús, esős időjárású hűvös 
nyár váltja fel.

A térkép segítségével határozzátok meg a téli és 
a nyári hőmérsékletet, a csapadék mennyiségét 
és járását ebben az övben! Magyarázzátok meg a 
megállapított eltérések okait!

A kontinens nagyobb része az é. sz. 60. és 40. foka kö-
zött a m é r s é k e l t  övben fekszik. Ennek az övnek az ég-
hajlatára a hideg tél és a viszonylag meleg nyár a jellemző. 
Télen hó, nyáron eső esik és a borús időjárást felváltja a 
meleg, napos idő. Ám a mérsékelt égövre jellemzőek a fel-
színi takaró által előidézett jelentős éghajlati különbségek. 
Az öv keleti részében a tél hideg és havas, a nyár pedig me-
leg; a partvidéken gyakori a sűrű köd. Az öv középső ré-
szén mások az időjárási viszonyok. Télen sokszor havazik 
és hóviharok tombolnak, a fagyokat enyhe idő követi. A nyár 
meleg, esetenként záporesők, aszályok és száraz szelek 
kísérik. (Milyen légtömegek idéznek elő ilyen időjárást?) A 
mérsékelt öv nyugati részén tengeri az éghajlat. A téli közép-
hőmérséklet 0 °C körül van, nyáron pedig csak +10 °C, +12 
°C-ig emelkedik. Csaknem egész évben nyirkos, szeles az 
időjárás, a szél az óceán felől havas esőt és esőt hoz.

A szubtrópusi öv éghajlata is többféle. Alakulását nem-
csak az évszakonkénti változó légtömegek befolyásolják, 
hanem a part menti áramlások és az öv uralkodó szelei is.

A térkép segítségével állapítsátok meg, hogy 
milyen hőmérsékleti és csapadékbeli eltérések 
tapasztalhatók a kontinens szubtrópusi övben 
fekvő területei között! Az eltérések okait magya-
rázzátok meg!



A trópusi övben egész évben forróság van a kontinens 
partvidékén és a szigeteken sok csapadék hull, amelyet az 
óceán felől hoznak a szelek. A nedves szelektől hegyekkel 
elzárt, valamint a part mentén húzódó területek (Mexikói-
magasföld, Kaliforniai-félsziget), amelyeket a hideg áramlás 
érint, kevés csapadékot kapnak.

A kontinens legdélibb része a szubekvatoriális övben 
fekszik. A hőmérséklet egész évben magas. Az időjárás alig 
változik, a csapadék mennyisége csak nyáron nő meg.

Az éghajlati viszonyok a kontinens nagy részén kedvező-
ek a különböző mezőgazdasági növények termesztéséhez. 
A mérsékelt övben búzát, kukoricát a szubtrópusiban citrus-
féléket, rizst, gyapotcserjét, a trópusiban kávét, cukornádat, 
banánt termesztenek. Itt évente két, esetenként pedig három 
termést takarítanak be.

 FELADATOK. 1. Hasonlítsátok össze Észak- és 
Dél-Amerika éghajlatát! A két kontinens mely te-
rületeinek hasonló az éghajlata! 2. Milyen hatás-
sal van a kontinens éghajlatára a felszíni takaró 
jellege? Mondjatok példákat! 3. Hasonlítsátok 
össze az azonos éghajlati övben fekvő félszige-
tek (Alaszka és Labrador vagy Kalifornia és Flori-
da) éghajlatát! Írjátok be a füzetbe a következteté-
seiteket, magyarázzátok meg a hasonlóságok és 
az eltérések okait!

56. §. Belvizek

 l. A tanulmányozott kontinensek közül melyek 
gazdagok belvizekben? Melyek szegények? Mi-
ért? 2. Mitől függ a folyók és a tavak eloszlása, a 
kontinensek területén?



Észak-Amerika területén bővizű folyók folynak, sok itt a 
tó és a föld alatti víz.

A kontinens térképe segítségével állapítsátok 
meg: 1. Milyen nagy folyók folynak a kontinensen 
és hova viszik vizüket? 2. Hol húzódik a konti-
nens partjait mosó óceánokba ömlő folyók me-
dencéjének vízválasztója? 3. Mi táplálja a konti-
nens folyóit? 4. Észak-Amerika mely folyói fagy-
nak be? Melyek bővizűek egész éven át? Miért? 
5. Mely folyóknak sebes a folyása? 6. Hol van sok 
tó a kontinensen? Miért?

A síkságok és az Appalache-hegység fő folyó- és 
tórendszerei. Észak-Amerika legnagyobb folyója a Missis-
sippi, mellékfolyójával, a Missourival összegyűjti az Appa-
lache-hegység, a Középső- és a Nagy-síkságok vizét. Ez a 
föld egyik leghosszabb folyója, és a kontinens legnagyobb 
vízhozamú folyama. Táplálásában a főszerepet az esővíz 
játssza. Vízének egy részét a síkságokon és a hegyekben 
olvadó hó levéből nyeri. A síkságokon a Mississippi egyen-
letesen hömpölyög. Az alsó folyásánál a legbővizűbb. Itt a 
síkságokon számtalan kanyart ír le, medrében sok sziget 
képződik. Amikor az Appalache-hegységben elolvad a hó, 
vagy a Nagy-síkságokon záporesők esnek, a Mississippi 
kilép a medréből és elárasztja a mezőket meg a települése-
ket. A folyón épített gátak és levezető csatornák jelentősen 
csökkentették az árvízkárokat. Az amerikai nép életében a 
Mississippi olyan szerepet játszik, mint a magyar népében a 
Tisza. Az egykor a folyó partján élt indiánok nem véletlenül 
nevezték a Mississippit a folyók atyjának.

Az Appalache-hegység keleti oldaláról lezúduló folyók 
sebes folyásúak, bővizűek és nagy energiakészletet rejte-



nek. E folyókon sok vízerőmű épült. Sokuk torkolatánál ha-
talmas városok épültek.

A kontinens fontos vízrendszerét alkotják a Nagy-tavak 
és a Szent Lőrinc-folyó, amely összeköti e tavakat a Csen-
des-óceánnal.

Nézzétek meg figyelmesen a 77. ábrát, soroljátok 
fel a Nagy-tavakat, határozzátok meg a vízszint-
különbséget!

A Niagara-folyó köti össze az Erié- és az Ontario-tavat, 
miközben utat vág magának egy mészkőből álló fennsíkon. 
A meredek kiszögellésről aláhullva alkotja a világszerte is-
mert Niagara- vízesést. A zuhatag lassan visszahúzódik az 
Erie-tó felé, mivel a víz szétmállasztja a mészköveket. Em-
beri beavatkozásra van szükség, hogy fennmaradhasson ez 
a páratlan természeti objektum.

A kontinens északi részén folyik a Mackenzie (olv. 
mekenzi), amelyet az indiánok Nagy-folyónak neveznek. A 
folyó vizének java részét hóléből nyeri. Sok vizet kap a mo-
csarakból és a tavakból, ennek következtében a folyó nyáron 
bővizű. Az év nagy részében a Mackenzie-t jég borítja.

A kontinens északi részében sok a tó. Többségüket fo-
lyók kötik össze egymással. Medencéjüket a földkéregben 
kialakult törések hozták létre, majd a gleccserek tovább mé-
lyítették. E vidék egyik legnagyobb és legszebb tava a Win-
nipeg-tó, amelynek neve az indiánok nyelvén vizet jelent.

A Kordillerák folyói és tavai. A Kordillerákból rövid, 
gyors sodrású folyók ömlenek a Csendes-óceánba. Közülük 
a legnagyobb a Columbia és a Colorado. E két folyó a hegy-
ség keleti részében ered, végighalad a belső fennsíkokon, 
mély kanyarokat képez, majd átjutva a hegyvonulatokon az 
óceánba ömlik. A Colorado folyón világszerte ismert a Grand 



Canyon, amely 320 km hosszan húzódik a folyó mentén. A 
kanyon falait különböző korú és színezetű kőzetek alkotják. 

 
77. ábra. A Nagy-tavak

Az éghajlati térkép segítségével határozzátok 
meg, hogy a két folyó közül melyik bővizűbb, és 
miért! 

A Kordillerákban sok a vulkáni eredetű tó és a gleccser-
tó. A belső fennsíkokon sekély vizű sós tavakat találunk. 
Ezek az egykoron nedvesebb éghajlat mellett létezett nagy 
vízmedencék nyomait őrzik. Sok tavat sóréteg borít. Ezek 
között legnagyobb a Nagy-Sóstó.

A belső vízmedencék szennyeződése. A kontinens gaz-
dag vízkészlete ellenére egyes vidékeken kevés a tiszta 
édesvíz. Ennek az a magyarázata, hogy mind több vizet 
használnak fel az iparban és a mezőgazdaságban öntözés-
re. Az édesvíz mennyiségét a szennyezés is csökkenti. Sok 



folyó és tó ipari hulladékkal, a mezőkről származó műtrágyá-
val szennyezett.

A Nagy-tavak vize a közelmúltig a rendkívüli tisztaságá-
ról volt híres, de ma már ez is szennyezett. E tavakba kü-
lönböző veszélyes szennyező anyagokat juttatnak, amelyek 
felhalmozódnak a tó fenekén a mély medencékben, össze-
keverednek az iszappal és elpusztítják a vízben meg a tó 
partján élő szervezeteket.

 
78. ábra. A coloradói Grand Canyon. Mélysége helyenként több 

mint 1,5 km

 FELADATOK. 1. A kontinens mely részei gazda-
gok vizekben? Miért? 2. Túlnyomórészt honnan 
táplálkoznak Észak-Amerika folyói? Hogyan mu-



tatkozik meg a folyók vízjárásán az, hogy külön-
böző éghajlati övekben találhatók? Mondjatok 
példákat! 3. Dél-Amerika mely folyóihoz hason-
lítható a Mississippi vízjárása szerint? 4. A kon-
tinens mely részeiben kevésbé szennyezettek a 
vizek? Hogyan találtátok meg a feleletet e kér-
désre?

57. §. Természeti övezetek.  
Antropogén természeti komplexumok

 1. A térkép segítségével állapítsátok meg a szé-
lességi övezetesség megnyilvánulásának sajá-
tosságait Észak-Amerikában! 2. Milyen vázlat 
szerint kell elkészítenünk a természeti övezet le-
írását?

A kontinens északi részében sávokban húzódnak a ter-
mészeti övezetek, keletről nyugat felé, viszont a középső és 
déli részben a délkörök mentén helyezkednék el. A termé-
szeti övezetek ilyen eloszlása Észak-Amerika sajátossága. 
E sajátosság fő meghatározója a domborzat és az uralkodó 
szelek.

A hóval és jéggel borított arktikus sivatagok övezetében 
fekszik Grönland és a kanadai Északi-sarki Szigetvilág na-
gyobb része. A rövid nyár folyamán a köves felületen helyen-
ként gyér növényzet képződik mohából és zuzmóból.

A tundra övezete a kontinens északi részének partvi-
dékét és a közeli szigeteket foglalja el. T u n d r á n a k  ne-
vezzük a szubarktikus övezet olyan erdőtlen térségeit, ame-
lyeket a sovány, mocsaras tundratalajon tenyésző mohás, 
zuzmós és bokros növényzet borít. A tundratalaj a zord ég-



hajlat és a sokéves fagy viszonyai között alakul ki. Az észak-
amerikai tundra természeti komplexumai meg az eurázsiai 
tundra komplexumai között sok a közös vonás. A mohán és a 
zuzmón kívül mocsári füvek nőnek a tundrában. A kimagasló 
részeken törpefű, nyírfa, valamint hamvas áfonya tenyészik. 
A tundra növényzete sok állat számára táplálékul szolgál. 
A jégkorszak óta fennmaradt itt a pézsmatulok. Ezt a ha-
talmas fűevő állatot sűrű, hosszú szőrzet védi a hidegtől. A 
pézsmatulkok száma megcsappant és ezért védelem alatt 
állnak. A zuzmólegelőkön karibucsordák (északi szarvasfaj-
ta) legelnek. A ragadozó állatok közül itt a sarki róka és a 
farkas honos. A szigeteken és a partvidéken, a számtalan 
tavon rengeteg madár fészkel. A partvidékre a fóka meg a 
rozmár, a tundrába a kariba vonz sok vadászt. A mértéktelen 
vadászat nagy kárt okoz az övezet állatvilágának.

Kövessétek nyomon a térképen a tundra déli ha-
tárát, és magyarázzátok meg fekvését! Írjátok le a 
tundrát nyáron és télen! Használjátok fel a képe-
ket, táblázatokat és a paragrafus szövegét!

Déli irányban a tundra ritkás erdőkbe megy át, amelyeket 
tajga vált fel. A t a j g a  a mérsékelt öv természeti övezete, 
amelyben kis levelű fafajtákkal vegyesen növő tűlevelű fák 
vannak túlsúlyban.

A tajgában a talaj a hideg, havas tél és a nedves, hűvös 
nyár viszonyai között képződik. A növényi maradványok ilyen 
feltételek mellett lassan bomlanak el, kevés televény kelet-
kezik. Vékony rétege alatt egy fehéres színű réteg húzódik, 
amelyből kimosódott a televény. E réteg színe a hamuéhoz 
hasonlít, ezért fakó (podzolos) talajnak nevezzük.



A térkép segítségével állapítsátok meg a tajga 
földrajzi fekvését a kontinensen! Hol és miért 
nyúlik fel ez az övezet messze északra?

Az amerikai tajgában honos a fekete- és a fehérfenyő, a 
balzsamfenyő, a vörösfenyő és az erdei fenyő néhány faja. A 
ragadozó állatok közül feketemedve, kanadai hiúz, amerikai 
nyérc, bűzös borz fordul elő; a fűevők közül megtalálható a 
jávorszarvas, a vapiti szarvas. A nemzeti parkokban fenn-
maradt az erdei bölény.

A vegyes erdők övezete átmeneti jelleget visel a tajga 
és a lombos erdők között. Nézzük, mit ír ezeknek az erdők-
nek a természetéről egy európai utazó: „Meglepő a fajták 
nagy változatossága... megszámláltam több mint tíz lomb-
levelű és néhány tűlevelű fajt. Nagyszerű gyűjtemény jött 
össze: tölgyfák, mogyoróbokor, bükkfák, rezgőnyárfák, kő-
risfák, hársfák, nyírfák, lucfenyők, erdeifenyők és még vala-
milyen, számomra ismeretlen fajok. Valamennyi rokona a mi 
európai fáinknak, ám némileg mégis mások: eltérnek egyes 
apróságokban, a levelek erezetében, de főleg életritmusuk-
ban. Ezek a fák valahogy erősebbek, pompázatosabbak”.

A vegyes és a lombos erdők szürke erdei talajon vagy 
barna erdőtalajon nőnek. E talajok több televényt tartal-
maznak, mint a tajga fakó talaja. A termékeny talajok miatt 
a kontinens nagy részén ezeket az erdőket letarolták, he-
lyükre faültetvényeket telepítettek. Kisebb őserdők csak az 
Appalache-hegységben maradtak fenn.

A l o m b l e v e l ű  erdőkben bükkfák, tölgyfajok tucatjai, 
hársfák, juharfák, lombhullató magnóliák nőnek. Az aljnö-
vényzetet vadalmafák, -cseresznyefák és -körtefák alkotják.



 
79. ábra. Közép-amerikai 

szavanna
80. ábra. A Mexikói-

magasföldön
A Kordillerák oldalán növő erdők eltérnek a sík vidéki 

erdőktől. Itt más növény- és állatfajok honosak. Például a 
szubtrópusi hegységi erdőkben a Csendes-óceán partvidé-
kén 100 m-nél magasabb és a 9 m-es vastagságot is elérő 
mamutfenyők nőnek.

A sztyepek övezete a kontinens középső részén észak-
déli irányban húzódik a kanadai tajgától a Mexikói-öbölig. A 
s z t y e p p e  a mérsékelt és a szubtrópusi övezet erdőtlen 
térsége, amelyet a csernozjomon és a rozsdabarna talajon 
tenyésző füves növényzet borít. A sok meleg itt kedvező vi-
szonyokat teremt a füvek növekedéséhez, amelyek között a 



pázsitfűfélék (kenyérfű, bizonfű, pusztai csenkesz) vannak 
túlsúlyban. Az észak-amerikai sztyeppét prérinek nevezik. A 
prérit mindenütt felszántották vagy legelővé változtatták. A 
préri hasznosítása kiihatott az állatvilágra. Csaknem eltűn-
tek a bölények, megcsappant a kojotok (prérifarkasok) és a 
rókák száma is.

A Kordillerák belső fennsíkjain fekszenek a mérsékelt öv 
sivatagjai. Itt leggyakrabban feketeüröm és paréj fordul elő. 
A Mexikói-magasföld szubtrópusi sivatagjaiban kaktuszok 
nőnek.

A természet átalakulása az emberi tevékenység 
hatására. A kontinens természete nagyon megváltozott. A 
gazdasági tevékenység kihatott a természet minden alkotó-
részére. E részek szoros kapcsolatban vannak egymással 
és ennek következtében a szennyeződés és a pusztulás ál-
talános jelleget ölt. Különösen nagymértékben változik meg 
a természet az USA területén. Sok vidéken a talajban, a nö-
vényzetben és az állatvilágban tettek kárt. Az USA sok ré-
szén tisztítás után többször is felhasználják a vizet, de még 
így sincs elegendő belőle.

Csökken a szántóföldek területe. Mind több helyet foglal-
nak el a városok, az utak, a gázvezetékek, a repülőterek, a 
villamos vezetékek mentén húzódó földsávok. A természeti 
komplexumok átengedik helyüket a mezőgazdasági és vá-
rosi, más szóval antropogén komplexumoknak.

A kontinens egyes területeit a litoszféra mozgásával, a 
légköri folyamatokkal összefüggő elemi csapások sújtották. 
A Kordillerákban gyakran vannak pusztító erejű földrengé-
sek, vulkánkitörések. A kontinens középső részén, ahol hir-
telen csökken a csapadék mennyisége, gyakoriak az aszá-
lyok, a száraz szelek, a talaj termőrétegének részecskéit 
elsodró porviharok. Megtörténik, hogy a szubtrópusi övbe 



betör a hideg sarkvidéki levegő. A hőmérséklet hirtelen alá-
száll, havazik. A tornádónak nevezett hatalmas légörvények 
nagy pusztítást végeznek.

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az em-
bernek a természetre gyakorolt igen aktív befolyása gya-
koribbá teszi az elemi csapásokat. Ezek közé sorolhatjuk a 
főleg csapadékszegény nyugati vidékeken előforduló erdő-
tüzeket is.

Az utóbbi években az észak-amerikai országokban olyan 
törvényeket fogadtak el, amelyek célul tűzték ki az ártalmas 
anyagok mennyiségének, a szennyforrások számának csök-
kentését, tisztító létesítmények építését, nyilvántartják a ter-
mészet egyes alkotórészeinek állapotát. A természet védel-
me érdekében a kontinensen több tucat nemzeti parkot és 
természetvédelmi területet létesítettek. Ezeken a helyeken 
védett természeti komplexumok vannak.

Keressétek meg a térképen Észak-Amerika 
nemzeti parkjait és természetvédelmi területe-
it! Mondjátok meg, milyen természeti övezetben 
fekszenek!

A természet romló állapota mellett szinte csak ezek a zu-
gok maradtak az egyedüli olyan helyek, amelyeket minden 
évben városlakók milliói keresnek fel. A turisták áradata mi-
att kellett létrehozni a nemzeti parkokat, hogy megmentsék 
a kipusztulástól a ritka növény- és állatfaj óikat.

 FELADATOK. 1. Milyenek a kontinensen a termé-
szeti övezetek elhelyezkedésének sajátosságai? 
2. Keressétek meg a szövegben a „tundra”, „taj-
ga”, „sztyeppe” fogalmak jellemző ismertetője-
gyeit! 3. Mely természeti övezetek sínylették meg 
leginkább az ember gazdasági tevékenységét? 



Soroljátok fel mindegyik természeti övezet állat-
világának képviselőit! Használjátok a paragrafus 
szövegét és az atlasz térképét! 5. A szövegben 
megtaláljátok az egyik övezet nővényeinek leírá-
sát. Keressétek meg a térképen azon sajátossá-
gok magyarázatát, amelyeket az utazó felsorol!

LAkOSSÁG ÉS OrSZÁGOk

58. §. Lakosság és országok

 1. Keressétek meg a térképen Észak-Amerika kö-
vetkező államait és fővárosukat: Kanada, USA, 
Kuba, Mexikó! 2. Társadalmi rendszerük szerint 
mely típusokhoz tartoznak ezek az országok?

Eszak-Amerika népei
1. A Népsűrűség és a népek című térkép segítsé-
gével ál lapítsátok meg, hol élnek az eszkimók és 
az indiánok, a kontinens mely részeit népesítik 
,be az amerikaiak, a fran cia kanadaiak, a jiégerek!

Eszak-Amerika népességének fő részét az európai or-
szágokból, javarészt Angliából származó emberek képezik, 
ők az USA-beli amerikaiak és az angol kanadaiak, akik az 
angol nyelvet beszélik. A Kanadába áttelepült franciák le-
származottai franciául beszélnek.

A kontinens őslakosságát indiánok és eszkimók alkotják. 
Még jóval azelőtt benépesítették Észak-Amerikát, mielőtt 
az európaiak felfedezték volna. Ezek a népek a mongolo-
id emberfajta amerikai ágához tartoznak. A tudósok meg-
állapították, hogy az indiánok és az eszkimók Eurázsiából 
származnak.



 
81. ábra. San Francisco

Az indián lakosság száma a nagyobb (kb. 15 millió fő). 
Az amerikai indiánok elnevezésnek semmi köze sincs Indiá-
hoz, ez Kolumbusz történelmi tévedésének eredménye, aki 
meg volt győződve arról, hogy Indiát fedezte fel. Az európa-
iak bejöveteléig az indián törzsek vadászattal, halászattal, 
vadon termő bogyóik gyűjtögetésével foglalkoztak. A törzsek 
zöme (aztékok, maják) Dél-Mexikóban összpontosult, ahol 
viszonylag fejlett gazdasággal és kultúrával bíró saját álla-
mot alkotott. E törzsek tagjai földműveléssel foglalkoztak: 



kukoricát, paradicsomot és más, később Európába is beho-
zott kultúrnövényt termesztettek.

Az európai gyarmatosítók megérkezése után az indiánok 
sorsa tragikusan alakult: irtották, a termékeny földekről elűz-
ték őket, elpusztultak a behurcolt betegségektől.

A XVII–XVIII. században az ültetvények művelésére a 
gyarmatosítók afrikai négereket hoztak be, akiket rabszol-
gának adtak el az ültetvényeseknek. Manapság a négerek 
főleg a városokban élnek, túlnyomórészt nehéz és rosszul 
fizetett munkát végeznek.

A népesség elhelyezkedése. Észak-Amerika népessé-
ge mintegy 520 millió fő. Elhelyezkedése főleg a kontinens 
benépesülésének történetével és a természeti viszonyokkal 
van összefüggésben. Legsűrűbben lakott a ‚kontinens déli 
fele. Nagy a népsűrűség a keleti részben is, ahol az európai 
országokból érkezett első telepesek ütöttek tanyát. Észak-
Amerikának ebben a részében fekszenek a legnagyobb vá-
rosok is.

A kedvezőtlen életkörülmények miatt gyéren lakottak a 
kontinens tundra és tajga borította északi területei. Az aszá-
lyos éghajlatú és egyenetlen domborzatú hegyvidékek né-
pessége is jelentéktelen. A termékeny talajú sztyep öveze-
tében, ahol sok a meleg és a nedvesség, jóval nagyobb a 
népsűrűség.

Politikai térkép. Észak-Amerikában fekszik a világ 
legnagyobb tőkés országa, az Amerikai Egyesült Államok. 
Területe három, egymástól messze távol eső részből áll. Két 
rész – a legnagyobb terület és északnyugaton Alaszka – a 
kontinensen található. A Csendes-óceán központi részében 
fekszenek a Hawaii-szigetek. Ezeken kívül az USA-nak se-
regnyi birtoka van, amelyeket javarészt csendes-óceáni szi-
getek alkotnak.



Az USA legnagyobb területétől északra fekszik egy má-
sik nagy állam, Kanada, délre pedig Mexikó. Közép-Ame-
rikában és a Karib-tenger szigetein néhány kisebb államot 
találunk, amelyek Mexikóhoz hasonlóan a harmadik világhoz 
tartoznak.

Kuba szigetén és a környező kis szigeteken fekszik a 
nyugati félteke első szocialista állama, a Kubai Köztársaság. 
Itt 1959-ben győzött a szocialista forradalom.

 FELADATOK. 1. A tankönyv szövege segítségé-
vel foglaljátok össze Észak-Amerika népeinek 
eredetét! 2. Soroljátok fel azokat az okokat, ame-
lyektől Észak-Amerika népességének elhelyez-
kedése függ! 3. Észak-Amerika politikai térképén 
keressétek meg a tananyagban említett államo-
kat és mondjátok meg, hogy milyen államcsopor-
tokhoz tartoznak!

59. §. Kanada

 l. Észak-Amerika melyik részét foglalja el Kana-
da? Milyen óceánok mossák partjait? 2. Keressé-
tek meg a térképen Kanada fővárosát! 

Kanada az egyik legnagyobb és legfejlettebb állam. A 
kontinentális részen kívül még hozzá tartoznak a kanadai 
Északi-sarki Szigetvilág szigetei is.

Természeti viszonyok. E hatalmas ország természe-
ti viszonyai nem mindenütt egyformák a népesség élete és 
gazdasági tevékenysége szempontjából.

Kanada területének északi része a zord Antarktisz erős 
befolyása alatt áll és alig lakható. Ezt a részt kevésbé hasz-
nosította az ember. A kis magasságban fekvő síkságokon 
jeges arktikus sivatagok, erdőtlen tundrák húzódnak.



Az 56., 57. § és a térképek segítségével soroljátok 
fel az ország északi része éghajlatának, növény-
zetének és állatvilágának sajátosságait!

Itt főleg eszkimók élnek, akik halásznak, fókára és más 
tengeri állatokra vadásznak.

Emberi életre inkább alkalmas a déli rész természete. 
Gyakorlatilag itt összpontosul Kanada egész élete.

Dél felé haladva az éghajlat egyre melegebb és nedve-
sebb lesz. Dél-Kanadában (milyen éghajlati övben fekszik?) 
több ezer kilométer hosszúságban húzódik a tajga. Külsőleg 
a mi északi tajgánkhoz hasonlít. A kanadai tajgában értékes 
faanyagot adó amerikai lucfenyőfajták, vörösfenyők, erdei-
fenyők nőnek. A népesség itt főleg fakitermeléssel és -fel-
dolgozással foglalkozik. A tűlevelű erdőkben sok a prémes 
állat. Az erdők jelenítik az ország gazdagságát. A kanadai 
faanyagot és papírt sok országban ismerik.

Kanada állami lobogóján juharfalevelet láthatunk. Juhar-
fa sok helyen nő. E fák ősszel rendkívül színpompásak és 
utánozhatatlan külsőt kölcsönöznek a vegyes erdőknek.

A préri termékeny csernozjomos és rozsdabarna talaján 
búza-, zab- és árpaföldek húzódnak. Gabonaneműekből 
gazdag termést takarítanak be, és a kanadai búzával meg-
rakott hajók a világ sok országába szállítják rakományukat. 
A Nagy-tavak északi partvidékén sok a gyümölcs.

A dús füvű legelőkön tehéncsordák és juhnyájak legel-
nek. A mezők és a legelők között, egymástól távol fekszenek 
a gazdasági épületekkel körülvett farmok. A gabona tárolá-
sára gabonaraktárakat építenek.

Az ország nyugati részét a Kordillerák foglalja el. Magas-
sága eléri a 6 km-t is. A hóborította csúcsokról gleccserek 



csúsznak alá. Itt veszik kezdetüket a gyors iramú folyók. A 
hegyoldalakat sötét tűlevelű erdők borítják.

A komplex térképen keressétek meg Kanada ás-
ványi kincseinek lelőhelyeit! Magyarázzátok meg 
elhelyezkedésük okait!

Kanadában a föld méhe igen gazdag. Különösen nagyok 
a nikkel- és rézérc, a cink- és vasérc, a nemesfémek (arany, 
platina) készletei. Vannak radioaktív fémércek is. Jelentős 
kőolaj- és földgázlelőhelyekre bukkantak. Sok ásványi kincs 
kitermelése terén Kanada világelső. Rendkívül nagy a víz-
erőműkészlete. A folyókon hatalmas vízerőművek épültek, 
amelyeknek olcsó energiáját a színesfémek olvasztásához 
használják fel.

A kanadai gyárakban nagyon sokféle terméket: gépko-
csikat és mezőgazdasági gépeiket, sugárhajtású repülőgé-
peket és óceánjáró hajókat gyártanak.

Kanada természeti kincsei felkeltették az amerikaiak ér-
deklődését is, akik kezükben tartanak sok olyan vállalatot, 
ahonnan a termékek jelentős része az USA-ba kerül.

A Kanadát érintő Atlanti- és Csendes-óceán part menti 
vizeiben sok a hal.

Népesség. Kanada különös ország: városainak és fal-
vainak utcáin a legkülönbözőbb nyelveken beszélnek. Ez 
érthető is, hiszen az országod főleg Európa és Ázsia sok 
országából áttelepült emberek lakják. A népesség fő részét 
angol kanadaiak és francia kanadaiak alkotják. Ennek kö-
vetkeztében az országban két államnyelv van: az angol és 
a francia. Az eszkimó és az indián őslakosság száma el-
enyésző.

Az ország népessége főleg az ország legdélibb részén, 
az USA határa mentén összpontosul, ahol az európai telepe-



sek tanyát ütöttek és megfelelőnek találták az életfeltétele-
ket. Ugyanakkor az erdős térségek gyakran gyéren lakottak. 
Kanada népességének háromnegyed része városokban, 
túlnyomórészt kisvárosokban él.

Az ország természetét az emberi tevékenység egyelő-
re csak kismértékben változtatta meg. Ámde délen, ahol 
nagy a népsűrűség, sóik a város és az iparvállalat, romlik a 
természet állapota. A hegyekben és a síkságokon a legjel-
legzetesebb természeti komplexumok védelme érdekében 
nemzeti parkokat hoztak létre. Ezek közül a legnagyobb a 
Wood Buffalo (olv. vud baffaló) Nemzeti Park mind erdős, 
mind sztyepes részeikkel is rendelkezik. Itt védelem alatt áll-
nak a ritkaságszámba menő bivalyok és más állatok, a ritka 
madárfajok fészekrakó helyei.

 FELADATOK. 1. Milyen természeti kincsekkel tű-
nik ki Kanada? Hogyan hasznosítja ezeket a la-
kosság? 2. Kanadát a legsoknemzetiségűbb or-
szágok között tartják számon. Mi ennek a magya-
rázata? 3. Kanada mely nemzeti parkjai vannak 
feltűntetve a komplex térképen?

60. §. Amerikai Egyesült Államok
Az USA a világ legnagyobb államai közé tartozik. Mind 

gazdaságilag, mind pedig katonailag felülmúlja a többi fejlett 
országot, ezért gyakran nevezik a globalizmus fő országá-
nak.

1. Milyen három terület tartozik az USA-hoz? Ke-
ressétek meg őket a térképen! 2. Soroljátok fel az 
ország partjait mosó óceánokat! 3. Az USA föld-
rajzi fekvése gazdaságfejlesztés szempontjából 



igen kedvező. Bizonyítsátok be az állítás helyes-
ségét! 4. Hol fekszik az ország fővárosa?

A népesség számát illetően az USA Kína, India után a 
harmadik helyet foglalja el a világon. A népesség zöme vá-
rosokban él. Ezek többségének lakossága meghaladja az 
egymillió főt. Az országban nagyon kevés a falusi népesség.

Természet. Az USA gazdaságának fejlődését nemcsak 
a földrajzi fekvés segítette elő, hanem a természet gazdag-
sága is. Az ország természete nagyon változatos. Az USA 
fő területe az északi mérsékelt és a szubtrópusi éghajlati öv-
ben fekszik, délen pedig kisebb területek még a trópusokba 
is benyúlnak.

A természeti eltéréseket jól megfigyelhetjük, ha utazást 
teszünk az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Ezen a ha-
talmas területen a természeti viszonyokat illetően három el-
térő területet különböztetünk meg.

Keleten javarészben az Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl 
partvidékén húzódó síkságokat, valamint az Appalache 
hegyrendszerét találjuk. Itt él az ország népességének kö-
rülbelül a fele. A partvidéken sok a kedvező fekvésű öböl. 
Ide érkeztek az első európai telepesek, később pedig itt jöt-
tek létre a nagyvárosok. Közülük a legnagyobb New York, 
amely nemcsak iparváros, hanem hatalmas tengeri kikötő is. 
A városban számtalan bank, üzlet és hivatal található.

Az alacsonyan fekvő síkságok és az alacsony hegyek 
kedvezőek a gazdasági tevékenységhez. A meleg és nedves 
éghajlat, a termékeny talaj jó feltételeket biztosít sok mér-
sékelt övi és szubtrópusi növény termesztéséhez. (Lásd a 
komplex térképet!)



 
82. ábra. Washington, az USA fővárosa. A Capitolium, a 

kongresszus épülete

Az ország középső részében, a keleten húzódó Appa-
lache-hegység és a nyugaton található Kordillerák között 
fekszenek a Mississippi és mellékfolyói által átszelt Nagy- 
és Középső-síkságok.

A meleg, hosszú és nedves nyár nagyon jó feltételeket 
teremt a mezőgazdaság számára. A síkságok keleti részé-
ben mintegy 1500 mm csapadék hull. A nedvesség a Me-
xikói-öböl felől érkezik a trópusi légtömegekkel. Búzát és 
kukoricát mindenütt termesztenek az országban, ám itt külö-
nösen nagyok a növények vetésterületei.



 
83. ábra. New York belvárosa

A Kordillerák közelében a csapadék mennyisége 300–
500 mm-re csökken. Ez a száraz sztyepek vidéke, ahol csak 
mesterséges öntözés mellett lehetséges a földművelés. A 
hatalmas legelőkön szarvasmarhát tenyésztenek.

Az USA-nak csaknem az egész nyugati részét a Kor-
dillerák hegyrendszere foglalja el. A hegyvonulatok között 
elég nagy magasságban belső’ fennsíkok és piátok feksze-
nek. Nyugat-Amerika nagy részén a tagolt domborzat és 
az aszályos éghajlat csak az öntözéses földművelést teszi 
lehetővé. A népesség a folyóvölgyekben szigeteket alkotva 
helyezkedik el. A Kordillerákban réz-, cink- és ólomércet, hi-
ganyt bányásznak, van arany és wolfram is.



Az USA csendes-óceáni partvidékének déli részén, ahol 
kellemesen meleg szubtrópusi az éghajlat, citrusféléket 
(narancs, citrom) és szőlőt termesztenek. Az óceán meleg 
vize, a verőfényes időjárás az egész országból vonzza az 
üdülőket. Világhírű a Disneyland, amelyben megismerhetjük 
különböző országok természetét és lakosságának életét.

Alaszka természete jellegzetes és zord. A félsziget jó ré-
sze a sarkkörön túl fekszik. A hegyes domborzat és télen 
a sarkvidéki hideg megnehezíti hasznosítását. A lakosság 
főleg ásványi kincsek kitermelésével foglalkozik.

Ipar. Az USA az ipari termékek gyártása terén az első 
helyet foglalja el a tőkés világban. Az iparban a főszerepet 
a tőkések egyesülései játsszák. Vállalataikban igen sokféle 
áru tömeggyártása folyik.

Az USA ipari fejlődését nagyban elősegítette természeti 
gazdagsága, a többi között sok ásványi kincse is. Az ország-
ban a föld méhe nagy fűtőanyagkészletet, kőszenet, kőolajat 
és földgázt, valamint vasércet és színesfémércet rejt. A sok 
hegyi folyón hatalmas vízerőművek épültek.

Az USA ipari és mezőgazdasági termékeinek jelentős 
részét exportálja.

A népesség gazdasági tevékenysége nagymértékben 
megváltoztatta az ország természetét, rontott az állapotán. 
Ez főleg azokban a városokban szembetűnő, ahol sok a 
gyár, az üzem és a gépkocsi. Szennyeződik a levegő, a fel-
színi vizek, a talaj.

Sok természeti kincs, főleg az édesvíz készlete fokozato-
san kimerül. Évről évre több vizet használnak fel az iparban 
és a mező- gazdaságban (öntözésre). A kormány seregnyi 
természetvédelmi törvényt fogadott el, egyre többet költenek 
a levegő és a víz tisztítására, ám egészében véve még nem 
sikerült megoldani ezt a gondot.



Az ország legfestőibb vidékein nemzeti parkokat léte-
sítettek, amelyek közül a legismertebb a Yellowstone (olv. 
jellósztón) Nemzeti Park. Ezt azért hozták létre, hogy meg-
őrizzék a gejzírjeiről híres páratlan vidéket. A legnagyobb 
gejzír időről időre 90 m magas vízoszlopot lövell ki.

 FELADATOK. 1. Mondjatok példákat az USA ter-
mészetének változatosságára! Az ország mely vi-
dékein a legkedvezőbbek a természeti viszonyok 
a mezőgazdaság számára? 2. Keressétek meg 
a komplex térképen a mezőgazdasági növényék 
termesztésének és az állattenyésztésnek a vidé-
keit, a kőolaj és a földgáz, a vasérc lelőhelyeit! 
3. A 60. §-t felhasználva mondjátok meg, milyen 
változásokon megy keresztül az USA természete, 
és mi okozza ezeket a változásokat?

61. §. Kubai Köztársaság
A Kubai Köztársaság a nyugati féltekén fekvő állam. Az 

ország Kuba szigetén és a környező kis szigeteken fekszik. 
Fővárosa Havanna.

1. Keressétek meg Kubát, a térképen! Milyen ten-
ger és öböl mossa partjait? 2. Határozzátok meg 
a Kuba és az észak-amerikai kontinens közötti 
legrövidebb távolságot! 3. Vonjatok le következ-
tetéseket Kuba földrajzi fekvéséből!

Természet. A kis terület ellenére Kuba természete vál-
tozatos. Tipikus kubai táj a kissé dombos síkság. Egyes vi-
dékeken alacsony hegyek emelkednek, amelyek az ország 
keleti részén majdnem elérik a 2000 m-t. A hegységképző-



dés még nem fejeződött be, és ezért néha földrengések for-
dulnak elő.

Az a tény, hogy Kubát tengereik övezik és a trópusi öv-
ben fekszik, érezteti hatását az éghajlaton, a talajon, a nö-
vényzeten. Bár magas a hőmérséklet, a passzátok és a parti 
szelek frissítő hatásának következtében itt nincs rekkenő 
hőség. Körülbelül 1400 mm csapadék hull, de a hegyekben 
még ennél is több. Kubában az év két évszakra, szárazra 
és esősre osztható. Az ilyen éghajlat kedvező a cukornád, a 
kávé, a banán, a citrusfélék, valamint a rizs termesztéséhez. 
A legnagyobb területet a cukornád foglalja el. Ez az évelő 
növény a forró és nedves éghajlat alatt 6 m magasra is meg-
nő. A mezőgazdaság és termékeinek feldolgozása jelenti a 
lakosság fő elfoglaltságát. Cukrot és trópusi gyümölcsöt – 
narancsot, grapefruitot – Kuba országunkba is szállít. A kör-
nyező tengerekben sok a hal, a languszta és a garnélarák.

Kubában összpontosul a világ nikkelkészletének jelentős 
része. A nikkelt arra használják fel, hogy szilárdabbá és ke-
ményebbé tegyék a fémeket. Akadnak bróm- és építőanyag-
lelőhelyek is.

A komplex térkép segítségével határozzátok meg, 
hol termesztenek cukornádat és más kultúrnövé-
nyeket, hol bányásznak ásványi kincseket!

Népesség. Kubában főleg a Spanyolországból áttele-
pültek élnek, ezért itt a népesség spanyolul beszél. A cu-
kornádültetvények művelésére négereket hoztak be. Leszár-
mazottaik ma az ország lakói, sok a mulatt. Az őslakosságot 
alkotó indiánokat a gyarmatosítók a múltban majdnem telje-
sen kiirtották.

Az utóbbi években sok minden megváltozott Kuba né-
pességének életében. A közelmúltban Kuba még az USA-tól 



függő, gyengén fejlett ország volt. A legnagyobb ültetvények 
és a cukorgyárak az amerikai tőkések kezében voltak, akik 
Kubát „cukortartójuknak” nevezték. Kuba cukrot, citrusfélé-
ket és nikkelt szállít a külföldi országokba.

 
84. ábra. Cukornád-

betakarítás 
85. ábra. Kuba fővárosa, 

Havanna
A XX. század elejéig a sziget trópusi erdőit csaknem tel-

jesen kiirtották. Az ember által érintetlenül hagyott termé-
szetes növényzet szinte nem maradt fenn. Csak helyenként 
találhatunk szigetekben pálmafákat. A letarolt erdők helyén 
szavanna képződött.

Kubában nagy figyelmet fordítanak a természetvédelem-
re. Nemzeti parkokat és védett területeket, több tucat víztá-
rozót létesítettek.

 FELADATOK. 1. A térképek, valamint a tankönyv 
segítségével készítsétek el Mexikó rövid leírását! 
Emeljétek ki a természet, a népesség és a gazda-
sági tevékenység fő vonásait! Használjátok fel az 
országok le leírásának vázlatát a 33. §-ból!



ELLENŐRIZD MAGAD!

 1. Soroljátok fel Észak-Amerika domborzatának 
fő vonásait! 2. Észak-Amerika melyik részében 
a legkedvezőbb az éghajlat a népesség életvi-
szonya és gazdasági tevékenysége szempontjá-
ból? 3. Soroljátok fel a kontinens éghajlatának 
fő sajátosságait! Miben nyilvánul meg az óce-
ánok és a felszíni takaró hatása Észak-Amerika 
éghajlatára? 4. Milyen sorrendben és miért vál-
takoznak Észak-Amerika természeti övezetei?  
5. Mondjatok példákat arra, hogyan változtatta 
meg az ember Észak-Amerika valamelyik orszá-
gának természetét!

ATLANTi-ÓCEÁN
Az óceánok közül az Atlanti-óceán foglalja el a legfonto-

sabb helyet az ember életében. Ez történelmileg alakult így. 
Melyek az óceán természetének fő vonásai? Milyen kincse-
ket rejt magában és hogyan folyik ezek kiaknázása? A felele-
teket keressetek meg a szövegben és a térképeken!

62. §. Az Atlanti-óceán természetvilága

 1. Milyen vázlat alapján készítik el az óceán ter-
mészeti leírását? 2. Hogyan vonják meg a határt 
az óceánok között?

Az óceán földrajzi fekvése. Az óceán földrajzi fekvésének 
sajátossága a nagy észak-déli irányú kiterjedés. Szélessége 
a mérsékelt övben a legnagyobb, az egyenlítő közelében pedig 
összeszűkül.



1. A térkép segítségével határozzátok meg az Atlanti-
óceán földrajzi fekvését; hasonlítsátok össze a már 
tanult óceánok elhelyezkedésével! 2. Az ábra segítsé-
gével határozzátok meg a területét! 3. Hogyan hat az 
óceán fekvése a természetére?

Az óceán partvonala az északi féltekén erősen, a délin pedig 
gyengén tagolt. A szigetek többsége a kontinensek közelében 
fekszik.

Keressétek meg a térképen a Balti-, az Északi-tengert, 
valamint az általatok már ismert többi tengert és öblöt! 
Határozzátok meg a nagy szigetek fekvését és mondjá-
tok meg a nevüket! A felsorolt objektumokat tüntessétek 
fel a térképen!

Az óceán megismerésének történetéből. Az ember már 
az ősidőkben megkezdte az Atlanti-óceán hasznosítását. Az 
óceánnak és tengereinek partjain különböző korokban hajó-
zási központok jöttek létre az ókori Görögországban, Kar-
thágóban, Skandináviában. A Nagy Földrajzi Felfedezések 
korától kezdve az Atlanti-óceán a legfontosabb vízi út lett a 
Földön.

Soroljátok fel azoknak a hajósoknak a nevét, akik 
az első tudományos ismereteket gyűjtötték az At-
lanti-óceánról!

Az Atlanti-óceán komplex kutatása csak a XIX. század 
végén kezdődött meg. Egy angol expedíció a Challenger 
nevű hajón mélységméréseket végzett, anyagot gyűjtött a 
víztömegek tulajdonságairól, az óceán szerves világáról. A 
kutatási munkálatokhoz jelentős mértékben hozzájárultak 
az orosz, majd pedig a szovjet oceanográfiai expedíciók. 
Különösen sok adatot szereztek a Nemzetközi Geofizikai Év-



ben (1957–1958). Napjainkban több ország 40 tudományos 
hajójából álló expedíciós raj kutatja a víztömegek, a fenék-
domborzat tulajdonságait. Oceanológusok tanulmányozzák 
az óceán és a légkör kölcsönhatását, kutatják a Golf-áram-
lás és más áramlások természetét.  

 
86. ábra. Szélcsend a Csendes-óceánon

Fenékdomborzat. A litoszfératáblák elmélete szerint az 
Atlanti-óceán fiatal. (Hogyan keletkezett?) Közepes mélysége 
kisebb, mint a Csendes- és az Indiai-óceáné; a legnagyobb 
mélysége eléri a 8742 m-t (Puerto Rico-árok).

Nézzétek meg figyelmesen az óceán térképét és 
a 87. ábrát, beszéljetek a fenékdomborzat szerke-
zetének sajátosságairól! Mi tanúskodik a közép-
ső vonulat geológiailag fiatal koráról? Az óceán-
ban hol nagy a kontinentális talapzat? Miért?

Éghajlat. Az Atlanti-óceán átnyúlik a Föld minden éghaj-
lati övén, ezért éghajlata nagyon változatos.



Milyen övekben fekszik az óceán legszélesebb ré-
sze? Soroljátok fel ezen övek éghajlatának fő ismertető-
jegyeit! Miért zordabb az óceán déli részében az éghaj-
lat, mint az északiban?

Az éghajlat sajátosságai megmutatkoznak a víztö-
megek tulajdonságain is. A felszíni vizek hőmérséklete 
itt jóval alacsonyabb (+16,5 °C), mint a Csendes-óceán-
ban és az Indiai-óceánban. Ez az Északi-Jeges-óceánról 
és az Antarktiszról kisodort vizek és jég hűtő hatásával, 
valamint a víztömegek intenzív keveredésével magya-
rázható.

A 18. ábrán látható térkép segítségével határozzátok 
meg, hogyan változik a felszíni vizek hőmérséklete az 
óceánban! Az óceánban az izotermák hol hajlanak el a 
szélességi fekvéstől és hol húzódnak a délkörök men-
tén? Magyarázzátok meg az okokat!

A víztömegek sótartalma az óceán egyes részeiben ma-
gasabb az, átlagosnál (37,5%), mivel az elpárolgott nedvesség 
jelentős részét az óceán viszonylagos keskenysége miatt a sze-
leik átsodorják a szomszédos kontinensekre.

Áramlások. A többi óceántól eltérően az Atlanti-óceánban 
olyan áramlások keletkeznek, amelyeknek nagy része nem a 
szélességi körök, hanem majdnem a délkörök mentén húzódik. 
Ennek az az oka, hogy az óceán igen megnyúlt észak-déli irány-
ban és jellegzetes a partvonala. Az Atlanti-óceánban az áram-
lások aktívabbak, mint a többi óceánban, és egyik szélességről 
a másikra sodorják a vizet, a meleget és hideget.

Kövessétek nyomon az óceán fő áramlásait a tér-
képen! Magyarázzátok meg irányukat! Mutassá-
tok meg a meleg és a hideg áramlásokat! Milyen 
hatást gyakorolnak a környező szárazföldek ter-
mészetére? 



Az áramlások befolyásolják a jégviszonyokat is. Az óce-
ánra jellemző a sok jéghegy és az úszó tengeri jég. Grönland 
környékén találjuk az Atlanti-óceán egyik legfestőibb vidé-
két. Hatalmas jégnyelvek nyúlnak ki a szigetek mélyéről az 
óceánhoz, és az áttetsző jég magas falat alkot a hideg, ké-
keszöld víz partján. Időnként hatalmas robajtól kísérve nagy 
jégtömbök törnek le és zuhannak a vízbe. Az áramlások az 
é. sz. 40. fokáig sodorják ki a jéghegyeket az óceánba. Az 
Atlanti-óceánnak ezen a részén veszélyes a hajózás. A jég-
hegyek mozgását külön légi figyelőszolgálat követi nyomon, 
de készítenek felvételeket az úszó jéghegyekről műholdak 
is. A kapott információt valamennyi ország hajói megkapják.

Szerves világ. Az Atlanti-óceán élővilága fajokban 
szegényebb, mint a Csendes- és az Indiai-óceán. Ennek az 
a magyarázata, hogy az Atlanti-óceán viszonylag fiatal, és a 
legutóbbi eljegesedéskor erősen lehűlt az éghajlata. A fajok 
kis száma ellenére ebben az óceánban számottevő mennyi-
ségű hal és más állat él. Itt több a talapzat és a kiemelkedő 
fenékrész, mint a többi óceánban. Ezért sok a fenéklakó és 
a fenék közelében élő hal. Köztük tömegesen fordul elő ha-
szonhal is: tőkehal, hering, makréla, tengeri sügér. A sarki 
vizekben bálnák és fókák honosak, a meleg vizekben pedig 
sok a szardínia, a tonhal, a puhatestű és egyéb állat.

Természeti övek. Az Atlanti-óceánban szinte minden 
övezeti természeti komplexum megtalálható. (Lásd a 30. áb-
rát!) Vannak azonális természeti komplexumok is. Közéjük 
tartoznak például a tengerek (Északi-, Balti-, Földközi-ten-
ger stb.) az öblök és a tengerszorosok. Természetüket te-
kintve ezek eltérnek a nyílt óceán komplexumaitól.



 
87. ábra. Fenékdomborzat

Az északi szubpoláris öv nyugati részében, ahol a hideg 
és a meleg áramlások találkoznak, gazdag a vizek élővilága. 
A vizek ugyanilyen kölcsönhatása jellemző a mérsékelt övre 
is, ezért itt nagyon sok a plankton és a hal.

Innen délebbre fekszenek a két szubekvatoriális, két tró-
pusi és az egyenlítői öv meleg vizeinek hatalmas térségei. 



Az északi szubtrópusi övben található a maga nemében 
páratlan természetű Sargasso-tenger. Ennek a vize magas 
sótartalmú (37‰-ig) és igen meleg. Az óceán világoskék 
felszínén barnászöld foltokban emelkednek ki a Sargassum 
nevű moszat csomói. A tenger vize planktonokban szegény. 
Nagyon kevés itt a madár is. Az oceanológusok az ilyen vi-
dékeket „kék óceáni sivatagoknak” nevezik.

A gazdasági tevékenység fajai az óceánban. Az óceán 
mindkét partján gazdaságilag fejlett országok fekszenek. 
(Melyek?) Az Atlanti-óceánon keresztül vezetnek a legfonto-
sabb kereskedelmi utak, amelyek Európa és Észak-Amerika 
államait kötik össze.

Az Atlanti-óceán természeti viszonyai kedvezőek az élet 
fejlődéséhez, ezért az összes óceán közül ez a legproduk-
tívabb. Az óceán északi részére jut a halzsákmány nagy 
része. (Lásd a 60. ábrát!) Ám a fokozott ütemű lehalászás 
az utóbbi időben a biológiai gazdagság csökkenéséhez ve-
zetett.

Az Atlanti-óceán kontinentális talapzatain igen nagyszá-
mú az ásványi kincsek lelőhelye. Az Északi-, a Karib- és a 
Földközi-tengerben, a Vizcayai- és a Mexikói-öbölben kő-
olajtermelés folyik. Florida partjainál foszforitot bányásznak, 
Délnyugat-Afrikában foszforitokra és gyémántmezőre buk-
kantak.

Az utóbbi időben azt tapasztalhatjuk, hogy a városok nö-
vekedése, a kereskedelem fejlődése folytán sok tengerben 
és a nyílt óceán partjainál romlanak a természeti viszonyok. 
Szennyezett a víz, a levegő, romlanak az üdülési körülmé-
nyek. Például az Északi-tengert több kilométeres olajfoltok 
borítják. Észak-Amerika partjainál az olajszennyezés eléri a 
600 km-es szélességet is. 



 FELADATOK. 1. Az Atlanti-óceán természetére 
milyen hatást gyakorol annak földrajzi fekvése 
és méretei? 2. Jelöljétek meg az óceánban azo-
kat a természeti komplexumokat, amelyekben 
megnyilvánul a szélességi öveződés, és azokat, 
amelyek a szárazföld hatására alakultak ki! Ma-
gyarázzátok meg sajátosságait! 3. Írjátok le a 
Csendes-óceán természeti komplexumát!

ÉSZAki-JEGES-ÓCEÁN
Az Északi-Jeges-óceánt a zord éghajlat, a sok jég és a 

viszonylag kis mélységek különböztetik meg a többi óceán-
tól. Itt az élet teljes mértékben az Északi-Jeges-óceán és a 
szomszédos óceánok közötti víz- és hőcserétől függ.

63. §. Földrajzi fekvés.  
A megismerés történetéből

 Mit nevezünk Déli-sarkvidéknek? Melyek termé-
szetének fő jellegzetességei? Soroljátok fel kuta-
tóinak nevét!

Az óceán földrajzi fekvése. Az Északi-Jeges-óceán a Föld 
legkisebb óceánja. (Lásd a 2. ábrát!) Az óceán az Északi-
sarkvidék középső részében fekszik. Az Északi-sarkvidék 
hatalmas térségeket foglal el az Északi-sark körül, amely-
hez hozzátartozik az óceán, a kontinensek közeli részei, a 
szigeteik és szigetvilágok.

A térkép és a földgömb segítségével határozzátok 
meg az óceán földrajzi fekvésének sajátosságait! 
Miben különbözik a fekvése más óceánokétól? Ho-
gyan kapcsolódik az Északi-Jeges-óceán a szom-



szédos óceánokhoz? Milyen jelentőséggel bír ez a 
kapcsolat az óceán természete szempontjából?

Az óceán partjai főleg alacsony fekvésűek, csak helyen-
ként találunk hegyeket. A zord éghajlati viszonyok miatt a 
partvidék gyéren lakott és gazdasági szempontból alig hasz-
nosított. A partok mentén javarészt alacsonyan fekvő, elmo-
csarasodott tundrát találunk.

Az óceán területének jelentős részét tengerek alkotják. 
A tengerek zöme peremtenger, és csak egy beltengert ta-
lálunk. Az óceánban sok a sziget: Novaja Zemlja, Új-Szibériai-
szigetek stb. Ezek a kontinensek közelében fekszenek.

Keressétek meg a térképen a tengereket, a nagy 
szigete ket és szigetvilágokat, mondjátok meg a 
nevüket, mutas sátok meg őket és tüntessétek fel 
mindegyiket a vázlattér képen!

A megismerés történetéből. Az Északi-Jeges-
óceán megismerése olyan hőstettek története, amelyet egy 
sor ország –  Norvégia, Svédország stb. – tengerészeinek, 
utazóinak és tudósainak sok nemzedéke hajtott végre.

A távoli múltban a tengerparton élő orosz emberek, 
a pomorok törékeny csónakokon vágtak neki az útnak. A 
Spitzbergákon teleltek, elhajóztak az Ob torkolatához. Halá-
szattal foglalkoztak, tengeri állatokra vadásztak és jól ismer-
ték a sarki vizek hajózási viszonyait.

Az oroszok hajózási ismereteire támaszkodva az ango-
lok és a hollandok megpróbáltak rábukkanni az Európából 
Kelet országaiba (Kínába és Indiába) vezető legrövidebb 
utakra. William Barents hajóútját követően a XVI. század 
végén összeállították az óceán nyugati részének térképét.



Az óceán keleti partjainak tervszerű tanulmányozása a 
Nagy Északi Expedícióval (1733–1743) vette kezdetét. Az 
expedíció résztvevői tudományos hőstetteket vittek véghez: 
bejárták és feltérképezték a partot és a tengereket a Pecso-
ra torkolatától a Bering-szorosig. Sokuk nevét földrajzi nevek 
(Cseljuszkin-fok, Laptyev-tenger stb.) őrzik a térképen.

 
88. ábra. A Spitzbergák szigetvilágának zord természete

Az expedíció által gyűjtött adatokat tanulmányozva 
Lomonszov megalkotta az első tudományos elképzelést az 
Északi-Jeges-óceánról: annak az elképzelésének adott han-
got, hogy a sark közelében a tengerfenéken esetleg kiemel-
kedő részek vannak, feltételesen meghatározta az áramlá-
sok irányát, a jéghegyek kelet-nyugati irányú sodródását. A 
XIX. század végén, az oroszok tapasztalatára támaszkodva 
egy teleléssel hajózott át az óceánon az Adolf Nordenskjöld 
(olv. núrdensjöld) vezette orosz-svéd expedíció a Vega nevű 
kétárbocos vitorlás hajón. A XX. század elején ezt az utat 
megismételte Amundsen is.



Az óceán sarkvidék környéki területeiről az első adato-
kat a XIX. század végén gyűjtötték, amikor Nanzen Fram 
nevű hajóján sodortatta magát. Az adatgyűjtést a XX. szá-
zad elején Szedov folytatta tovább sarki hajóútja folyamán. 
Oroszországban elkészült az óceán tanulmányozásának új 
terve. 1899-ben Makarov tengernagy elgondolása szerint 
felépült a világ első jégtörő hajója, amely a Jermak nevet 
viselte. Ezen három utazást tettek a sarkvidéki vizeken és 
bebizonyították, hogy a jég a gépek erejével legyőzhető.

Az óceán kutatására napjainkban a jégtáblákra leszál-
ló repülőgépeket használnak, amelyek egyszeri megfigye-
léseket végeznek. Az űrfelvételek információval szolgálnak 
az óceán fölötti légkör állapotának változásáról, a jégtáblák 
helyváltoztatásáról.

A kutatások eredményeiként gazdag anyag gyűlt össze 
a Északi-Jeges-óceán természetéről: az éghajlatról, a szer-
ves világról, pontosabban meghatározták a fenék dombor-
zatát, megismerték a fenékközeli áramlásokat.

Az Északi-Jeges-óceán sok titkát már feltárták, ám sok-
ra még a jövő nemzedékének, és talán közületek is valaki-
nek, kell fényt deríteni.

 FELADATOK. 1. Miben rejlik az Északi-Jeges-
óceán földrajzi fekvésének sajátossága? Hogyan 
tükröződik e sajátosság az óceán természetén? 
2. Készítsetek a szöveghez vázlatot és ennek se-
gítségével beszéljetek az óceán felfedezéséről 
és megismeréséről! Milyen szerepet játszottak 
az orosz utazók és kutatók az óceán természeté-
nek tanulmányozásában? Gyűjtsetek az órára ki-
egészítő adatokat az óceán tanulmányozásáról! 
3. Készítsétek el az Északi-Jeges-óceánon tett 



képzeletbeli utazás útvonalát, és meséljetek róla 
az osztályban!

64. §. Az Északi-Jeges-óceán természete

 1. A vizsgált óceánok közül melyik a legmélyebb? 
Melyik óceánban rendkívül sok a különböző TK? 
Feleletetekhez fűzzetek magyarázatot!

Fenékdomborzat. Az Északi-Jeges-óceán legnagyobb 
mélysége 5449 m, közepes mélysége 1131 m. Jellemző 
sajátossága a nagy kontinentális talapzat, amelynek széles-
sége helyenként eléri az 1300–1500 km-t. A kontinentális 
talapzat az óceán területének több mint egyharmadát foglal-
ja el. Az óceánmeder bonyolult szerkezetű, középső részét 
hátságok és mély törések szelik át. A víz alatti hátságok Lo-
monoszov és Mengyelejev nevét viselik. A hátságok között 
mélytengeri árkok és katlanok fekszenek.

Éghajlat. Az éghajlat sajátosságait az óceán sarki fekvé-
se határozza meg. Az óceán fölött az arktikus légtömegek 
vannak túlsúlyban. A levegő átlaghőmérséklete télen –20 °C 
és –40 °C között ingadozik, nyáron pedig 0 °C körül van. 
Nyáron gyakori a köd. Az Arktisz légtömegei jóval melegeb-
bek az Antarktisz fölött kialakuló légtömegeknél. Ennek a 
Jeges-óceán vizében rejlő hőtartalék az oka, amely az Atlan-
ti-óceán és kisebb mértékben a Csendes-óceán meleg vizéből 
kapja az utánpótlást. Ennek következtében, egészében véve, 
és főleg télen, bármennyire is furcsa, az Északi-Jeges-óceán 
nem hűti, hanem lényegesen melegíti az északi félteke nagy 
kiterjedésű szárazföldi térségeit.

Áramlások. A nyugati és a délnyugati szelek hatására 
az Atlanti-óceán északi részéből a Jeges-óceánba torkollik 



az Északi-Atlanti-áramlás meleg vizének hatalmas tömege. 
Ahol az áramlás eléri az óceánt, ott jégmentes kikötők feksze-
nek.

Eurázsia partjai mentén nyugat-keleti irányban áramlik 
a víz. Az Atlanti-óceán meleg, nagy sótartalmú vize jóval 
sűrűbb az Északi-Jeges-óceán hideg, kisebb sótartalmú vi-
zénél. Ennek következtében a kelet felé mozgó meleg víz 
egy része alámerül. Az egész óceánon keresztül, a Bering-
szorostól Grönlandig ellentétes, kelet-nyugati irányú a víz 
mozgása. (A kutatók közül ki állapította meg ezt a mozgást?)

Jégviszonyok. A jég az Északi-Jeges-óceán legjel-
lemzőbb sajátossága. A jégképződést az alacsony hőmér-
séklet és a felszíni víztömegek Viszonylag alacsony sótar-
talma okozza. E víztömegeket a kontinensekről lefolyó nagy 
mennyiségű folyóvíz édesebbé teszi.

A jég más óceánokra való kisodródása akadályokba üt-
közik. (Miért?) Ezért itt a több éves 2–4 m-es és ennél vasta-
gabb jég van túlsúlyban. A szelek és az áramlások sodorják 
a jeget és jég torlaszokat képeznek.

Szerves világ. Az óceánban a szervezetek fő tömegét 
a hideg vízben, sőt még a jégtáblákon is megélő moszatok 
képezik. Gazdag élővilággal csak az Atlanti-óceánhoz közeli 
vidékeken és a folyók messze fekvő kontinentális talapzaton 
találkozunk. Itt plankton. képződik, a folyókban moszatok nő-
nek és halak (tőkehal, gadóc, óriás laposhal) tenyésznek. Az 
óceánban bálnák, fókák, rozmárok és jegesmedvék élnek.

Természeti övek. Az északi-sarki (arktikus) természeti 
öv ha tára délen körülbelül egybeesik a kontinentális talap-
zat szélével. Az Északi-Jeges-óceánnak ezt a legmélyebb 
és legzordabb részét sodródó jégtáblák borítják. A sarki éj-
szaka hat hónapig tart, nyáron a nap nem emelkedik magas-
ra. Jellemzőek a vidékre a jégtorlaszok, amelyek 10–20 m 



magasan emelkednek a jégmezők fölé. Nyáron a jégtáblákat 
olvadékvíz borítja. Ez az öv alig alkalmas arra, hogy itt szer-
vezetek megéljenek.

 
89. ábra. Jégtörő hajó az Északi Tengeri Úton

Az északi szubpoláris (szubarktikus) öv magában foglal-
ja az óceánnak a szárazföldhöz közeli részét. Ezt főleg az 
Északi-Jeges-óceán tengerei alkotják. Itt nem nagyon zord 
a természet. Nyáron a víz a part mentén jégmentes és a 
folyók miatt igen édes. A Norvég- és a Barents-tengerbe be-
hatol a meleg víz. Itt képződik a planktonok nagyobb része, 
haszonhalak tenyésznek, amelyek nyáron tömegével vonz-
zák ide a madarakat.



A gazdasági tevékenység fajtái az óceánban. 
Az Északi-Jeges-óceán rendkívül nagy jelentőséggel bír a 
Oroszország, Kanada és az USA szempontjából. Az óceán 
zord természete megnehezíti az ásványi kincsek feltárását. 
Ám ennek ellenére már kőolaj- és földgázlelőhelyekre buk-
kantak a Kara- és a Barents-tenger kontinentális talapza-
tán, Alaszka és Kanada partjainál. A Laptyev- és a Kelet-
Szibériai-tenger fenekén különböző ércekben gazdag üledé-
ket találtak.

Az óceán biológiai gazdagsága jelentéktelen. Az Atlanti-
óceán közelében fekvő részeken halásznak és moszatokat 
gyűjtenek, fókára vadásznak. Az óceánban a bálnavadásza-
tot szigorúan korlátozzák.

Az Északi Tengeri Út hasznosítása. Az Északi Ten-
geri Utat (ÉTÚ) az 1920-as évektől kezdték hasznosítani. Ez 
fontos hajóút, amely lényegesen lecsökkenti a távolságokat 
az európai és a távol-keleti kikötők között. Az ÉTÚ óriási sze-
repet játszik Szibéria hasznosításában. Ezen az úton felsze-
relést és élelmiszert szállítanak Szibériába, onnan pedig fát 
és ércet hoznak. A hajózási idény 2–4 hónapig tart, egyes 
helyeken pedig a jégtörők közreműködésével még tovább is. 
Az ÉTÚ járhatóságának biztosítása érdekében külön szol-
gálatok létesültek: sarki repülőállomások egész hálózata a 
partvidéken és a sodródó jégtáblákon. 

Az Északi-Jeges-óceánt tanulmányozó szakembereket 
találóan sarkkutatóknak nevezik. A sarkkutatókhoz való tar-
tozás nemcsak a szakmát jelöli, hanem földrajzilag is meg-
határozza a tevékenység gyakorlásának helyét. Az ember 
megfelelően el van látva műszaki eszközökkel, mégis nehéz 
az Északi-Jeges-óceánon dolgozni. A sarkkutatók nemcsak 
merész és bátor, kitartó és munkaszerető emberek, hanem 
szakmailag kiválóan képzettek is.



 FELADATOK. 1. Mivel magyarázható, hogy az 
óceán fölött melegebb a levegő, mint az Antark-
tisz fölött? 2. Milyen áramlások képződnek az 
óceánokban? Mi az oka az ilyen vízmozgásnak? 
3. Milyen természeti komplexumokat különbözte-
tünk meg az óceánban? Miért? 4. Milyen szerepet 
játszik az Északi Tengeri Út a gazdasági tevé-
kenységben?

EUrÁZSiA
Eurázsia az a kontinens, amelyiken élünk. A földgolyó 

más kontinenseitől az különbözteti meg, hogy igen válto-
zatos a természete. Miben nyilvánul meg e változatosság, 
milyen okok határozzák meg, hogyan mutatkoznak meg a 
természeti eltérések a népesség életén és gazdasági tevé-
kenységén, és ellenkezőleg, hogyan hat a népesség gazda-
sági tevékenysége a természet állapotára? Mindeme kérdé-
sekre az Eurázsia című téma tanulmányozása után tudjátok 
majd megadni a választ.

TErMÉSZETViLÁG

65. §. Eurázsia földrajzi fekvése
Eurázsia Észak-Amerikához hasonlítható, mivel mindkét 

kontinens közel azonos földrajzi szélességen fékszik.

Földrajzi fekvés. A kontinens nagysága.
1. A térképen milyen vonalakhoz és pontokhoz 
viszonyítva határozzák meg a kontinens földrajzi 
fekvését? 2. Határozzátok meg a térkép segítsé-
gével Eurázsia földrajzi fekvését! Gondolkozza-



tok el azon, hogy természetvilága szempontjából 
mely sajátosságok a legfontosabbak! 3. Hogyan 
befolyásolja a kontinens területe, észak-déli és 
nyugat-keleti kiterjedése a természet változatos-
ságát?

Eurázsia a földgolyó legnagyobb kontinense.
A diagram (3. ábra) segítségével hasonlítsátok 
össze Eurázsia területét Afrika és Észak-Amerika 
együttes területével! Fejtsétek ki elképzelésete-
ket a kontinensek természetének változatossá-
gáról!

Eurázsiát két világrész, Európa és Ázsia alkotja. A fel-
tételes határt az Urál-hegység keleti lába, az Elba folyó, a 
Kaszpi-tenger északi partvidéke és a Kuma-Manics-árok 
mentén szokás meghúzni. A tengeri határ az Azovi- és a Fe-
kete-tenger, valamint a Fekete- és a Földközi-tengert össze-
kötő szorosokon keresztül húzódik.

Partvonal. Eurázsia domborzati térképén láthatjuk, 
hogy leginkább a kontinens nyugati partvonala tagolt. Az At-
lanti-óceán mélyen benyomul a szárazföldbe, elszigeteli a 
Skandináv-félszigetet. A kontinens déli részén kitűnik nagy-
ságával az Arab- és a Hindusztáni-félsziget. Ezek partjait az 
Indiai-óceán mossa. Az Eurázsia déli partjainál fekvő kevés 
sziget legnagyobbika Srí Lanka.

Szembetűnően tagolt Eurázsia keleti, a Csendes-óceán 
által mosott partvonala is. A peremtengereket félszigetek 
(Kamcsatka) és szigetek láncolata választja el a Csendes-
óceántól. A szigetek közül legnagyobbak a Nagy-Szunda-
szigetek.

Az Eurázsiát észak felől mosó Északi-Jeges-óceán nem 
nyomul be mélyen a szárazföldbe. Országunk területén a 
legnagyobb félszigetek a Kola-, Tajmír- és a Csukcs-félszi-



get. A partvidéktől némileg távol fekszik Novaja Zemlja, az 
Új-Szibériai-szigetek stb.

A partok jelentős tagoltsága ellenére az óceánok a nagy 
távolságok miatt kevés befolyást gyakorolnak a kontinens 
belső részeinek természetére.

Az Eurázsiát érintő óceánok és tengerek. Megvizsgáljuk 
részletesebben az Eurázsia partjait mosó óceánokat és ten-
gereket.

Mutassátok meg az Eurázsiát nyugat felől érintő 
tengereket! Melyek ezek közül a beltengerek? Ke-
ressétek meg a térképen a Fekete- és a Földközi-
tengert összekapcsoló Boszporusz-szorost! Mi-
lyen meleg áramlás érinti Eurázsia nyugati part-
jait? Milyen hatással van Európa természetére?

Az Északi-Jeges-óceán és tengerei nagy részén érintik 
Eurázsia partjait.

Mutassátok meg a térképen az Eurázsiát észak 
felől mosó tengereket! Milyen szoros kapcsolja 
össze a Barents- és a Kara-tengert? Melyek az 
Északi-Jeges-óceán fenékdomborzatának sajá-
tosságai Eurázsia partjainál?

A Csendes-óceán Eurázsia keleti részén egy sor perem-
tengert képez. Ezek jóval mélyebbek, mint az északi partvi-
déken elterülők.

1. Mutassátok meg a Csendes-óceánnak a kon-
tinenst érintő tengereit! 2. Miért Eurázsia keleti 
partjainál húzódnak a mélytengeri árkok? Melyik 
kontinensnél képez a Csendes-óceán hasonlóan 
mély árkot? 3. Soroljátok fel a Csendes-óceán-
nak az Eurázsia partjait érintő áramlásait!



A Csendes-óceán tengerei hazánk partjainál télen be-
fagynak. Ahol a meleg Kuro-shio-áramlás húzódik, ott hiány-
zik a jégtakaró.

Az Indiai-óceán tengerei nyílt tengereik és kiterjedt kap-
csolatuk van az óceánnal.

Az Indiai-óceán mely tengerei és öblei mossák 
Eurázsia partjait? Mutassátok meg a térképen a 
bel- és a peremtengereket!

Elmondhatjuk, hogy Eurázsia az egyetlen olyan konti-
nens, amelynek partjait a földteke mind a négy óceánja mos-
sa. Az óceánok alkotta tengerek a kontinens keleti és déli 
részén a legmélyebbek.

 FELADATOK. 1. Hasonlítsátok össze Eurázsiát 
és Észak-Amerikát! Miben hasonló, illetve eltérő 
földrajzi fekvésük? 2. Tüntessétek fel a vázlattér-
képen az órán tanult tengerek és öblök, félszige-
tek és szigetek nevét!

66. §. Kutatások és felfedezések  
Közép-Ázsiában

 Soroljátok fel az Északi-Jeges-óceán orosz kuta-
tóit!

A nehezen megközelíthető Közép-Ázsiának és a vele 
szomszédos területeknek a tanulmányozását viszonylag ké-
sőn, csak a XIX. században kezdték meg. Ekkorra már a 
távoli Ausztráliát is jobban ismerték. E terület kutatásában 
különösen nagy érdemeket szereztek P j o t r  P e t r o v i c s 



S z e m j o n o v - T j a n - S a n s z k i j  é s  N y i k o l a j 
M i h a j l o v i c s  P r z s e v a l s z k i j  orosz utazók.

P. P. Szemjonov-Tjan-Sanszkij kutatásai. Egész éle-
tében a földrajz volt a kedvenc tudománya. Gyermekkorától 
kezdve a földrajz szerelmese volt, megfelelő szakképzésben 
is részesült, ö volt az első európai tudós, aki eljutott a Tien-
San távoli és ekkor még nehezen megközelíthető középső 
vidékére.

Szemjonov két utazást tett a Tien-Sanban. Az eredmé-
nyek lenyűgözők voltak. Megállapította a Tien-Sannak, Kö-
zép-Ázsia egyik fő hegységrendszerének határait, felfedez-
te a Han-tengrit, amelyet sokáig a Tien-San legmagasabb 
csúcsaként tartottak számon. Az Isszik-kul magashegységi 
tavat kutatva bebizonyította, hogy ez lefolyástalan tó. Első 
ízben állapította meg a magassági öveket a Tien-San-
hegységben. Kiderült, hogy a hóhatár itt magasabban húzó-
dik, mint az Alpokban.

Tudományos érdemének elismeréseként Szemjonov jo-
got nyert arra, hogy használhassa a Tjan-Sanszikij nevet. 
Hegygerinceket, hegycsúcsokat és egy gleccsert neveztek 
el Közép-Ázsiában róla.

N. M. Przsevalszkij kutatásai Közép-Ázsiában. 
Przsevalszkij neve örökre bekerült a földrajzi felfedezések 
és kutatások történetébe. Megvetette Közép-Ázsia sokolda-
lú tanulmányozásának alapjait. Akkora térséget kutatott át, 
amely csaknem egyenlő Ausztrália területével. 

Sok nehézséggel kellett megbirkóznia Przsevalszkij úti-
társainak: átkelni á magas hegygerinceken és az élettelen 
homoksivatagokon, leküzdeni a forróságot és a nagy hide-
get.

Przsevalszkij utazásainak a földrajztudomány szempont-
jából rendkívül nagyok az eredményei. Első ízben jelöltek be 



a térképen több tucat, korábban ismeretlen hegygerincet, le-
írták sok sivatag természetét, a Huang-ho és a Jangce ázsiai 
folyó forrásvidékét. Przsevalszkij határozta meg a Lob-nor-tó 
fekvését és írta le természetét. Ez a tó gyakran változtatja a 
helyét. Elsőként írt le új állatfajokat, a többi között a vadlovat 
(Przsevalszkij-ló), az ázsiai vadtevét.

Utazása közben Przsevalszkij feltérképezte a terepet, 
meteorológiai megfigyeléseket végzett. Négy utazást tett 
Közép-Ázsiába és igen gazdag kőzet- és növénygyűjte-
ményt állított össze. A látottakat leírta műveiben, amelyek-
ben nagy figyelmet fordított a helyi lakosságra, életmódjára 
és életviszonyaira. A kutató ötödik közép-ázsiai utazása ele-
jén hunyt el. Halálos ágyán meghagyta, hogy az Isszik-kul 
partján temessék el a Tien-San-hegység lábánál. 

 FELADAT. Mivel járult hozzá Szemjonov-Tjan-
Sanszkij és Przsevalszkij Közép-Ázsia tanulmá-
nyozásához?

67. §. Eurázsia domborzatának közös 
sajátosságai

A domborzat sajátosságai.
1. Soroljátok fel Ázsia legmagasabb hegyvonula-
tait! Hasonlítsátok össze magasságukat a többi 
kontinens hegyvonulataival! 2. Melyik hegység-
ben található Eurázsia legmagasabb csúcsa? 
3. Mutassátok meg a térképen a kontinens leg-
nagyobb síkságait! Hasonlítsátok össze őket te-
rületileg és számbelileg Észak- és Dél-Amerika 
síkságaival! 4. Keressétek meg a térképen a Holt-
tengert, Európa és az egész földkerekség legmé-



lyebb árkát! Határozzátok meg a magasságok in-
gadozásának nagyságát a kontinensen!

A térkép elemzése alapján levonhatjuk a következte-
téseket: 1. Eurázsia jóval magasabb a többi kontinensnél. 
2. Területén helyezkednek el a földkerekség legnagyobb 
hegyrendszerei. Ezek közül legmagasabb a Himalája Cso-
molungma (Everest) nevű csúcsával. 3. Eurázsia síkságai 
óriási méretűek és több ezer kilométeren át húzódnak. Itt 
sokkal több a síkság, mint más kontinenseken. 4. Eurázsi-
ában rendkívül eltérőek a magasságok. A Holt-tenger árka 
és a Himalája legmagasabb csúcsai között több mint 9 km a 
szintkülönbség.

Mivel magyarázható Eurázsia felszínének e változatos-
sága? Az okok a kontinens fejlődésének történetében ke-
resendők. A kontinens alapját az Eurázsiai-litoszfératábla 
alkotja, amely helyenként eltérő korú. A legősibb része a 
Kelet-Európai-, a Szibériai-, a Kínai-Koreai- és a Dél-Kínai-
ősföld. (Határozzátok meg korukat!) A később lezajlott hegy-
ségképző folyamatok egyesítették ezeket az ősföldeket, és 
megnövelték a kontinens területét.

A későbbiekben Eurázsiához csatlakoztak az ősi 
Gondvana töredékeiből keletkezett ősföldek, amelyek az 
Arab- és a Hindusz-táni-félsziget alapját képezik. (Lásd A 
földkéreg szerkezete című térképet!)

Az Eurázsiai-tábla déli határain, a szomszédos táblák-
kal való találkozásánál erőteljes hegységképző folyamatok 
zajlottak és zajlanak, amelyek igen magas hegyrendszerek 
kialakulásához vezettek. A kontinens keleti részében, ahol a 
Csendes-óceáni-tábla az Eurázsiai-litoszfératábla alá nyo-
mul, és ott szigetívek és mélytengeri árkok képződtek. Eu-
rázsiának ezt a részét a földkéreg nagy aktivitása jellemzi.



Földrengéses és vulkáni területek. Eurázsia terüle-
tén húzódnak keresztül a földkerekség óriási méretű szeiz-
mikus övei, és ezen a részen van a Földön a földrengések 
nagyobb része.

A legaktívabb a pacifikus földrengéses öv, amellyel sok 
földrengés van összefüggésben. Ezek egyike 1923-ban le-
rombolta Japán fővárosát, Tokiót. E földrengés következté-
ben több mint 100 ezer ember pusztult el. Az eurázsiai szeiz-
mikus öv Eurázsia déli részén húzódik. 1988. decemberé-
ben Örményországot erős földrengés rázta meg.

A földkéreg szerkezeté című térképen figyeljétek 
meg a földrengéses öveket!

 
90. ábra. A Föld legmagasabb hegycsúcsa, a Csomolungma



A földkéregben végbemenő folyamatok tanulmányozása 
segít annak meghatározásában, hogy hol várható földren-
gés.

A szeizmikus övek együtt járnak a vulkáni területekkel. 
Különösen sok a tűzhányó a csendes-óceáni „tűzgyűrűben”. 
Eurázsia legmagasabb működő tűzhányója, a Kjlucsevszkaja 
Szopka 4750 m magas. A Nagy Szunda-szigetek egyikén 
fekszik a Krakatau tűzhányó, amely a múltban hatalmas kitö-
réseiről volt híres.

Sok a tűzhányó a Földközi-tenger szigetein és partvi-
dékén. A vulkánok megváltoztatják a kontinens felszínét, új 
hegységeket és szigeteket, kőzeteket (vulkáni tufa) hoznak 
létre.

Az emberek megtanulták, hogyan állítsanak szolgálatuk-
ba bizonyos vulkáni jelenségeket: a mélységből előtörő forró 
gőz erőművek turbináit forgatja. Ilyen erőmű épült például 
Kamcsatkán. Találunk hasonló erőműveket más országok-
ban is. A források forró vizével épületeket és melegházakat 
fűtenek.

A kontinens eljegesedése. A kontinens dombor-
zatára nagy hatással volt az eljegesedés, amely elérte a 
kontinens északi részét. A tudósok feltételezése szerint az 
Északi-Jeges-óceán mai selftengerei által elfoglalt terület az 
eljegesedés idején szárazulat volt. Nagy-Britannia és Íror-
szág szigete a kontinens részét képezte. A mostani Bering-
szoros helyén húzódó földsáv valamikor összekapcsolta 
Eurázsia északkeleti részét és Észak-Amerikát.

A gleccserek a Skandináv-félszigetről és az Urál-hegy-
ség sarkvidéki vonulatairól ereszkedtek alá, messze benyo-
multak délre, és hatalmas területeket borítottak be vastag 
jégtakaróval. A jégpáncél vastagsága helyenként a 2 km-t is 



elérte. A jégár hol visszahúzódott északra, hol pedig előre-
nyomult délre.

Az eljegesedés szembetűnően megváltoztatta Eurázsia 
felszínét. A Skandináv-hegységről lecsúszó jég lesimította a 
hegység felszínét. A jég olvadása után a Kelet-európai-sík-
ságon, a Balti-tengertől délre, Ázsia északi részében szám-
talan moréna maradt hátra. Morénának nevezzük a glecs-
cser által felhalmozott különböző méretű kőzettörmeléket. A 
morénadombok és -vonulatok süllyedékekkel váltakoznak, 
amelyekben gyakran tavak keletkeztek. Az ilyen domborza-
tot morénadomborzatoknak nevezzük. A jégárnak köszön-
hetően létrejött több tízezer tó ékesíti a Kelet-európai-síkság 
északnyugati részének természetét.

Az ősi jégtakaró beborította az Alpok, a Tien-San hegye-
it, az Urál-hegység északi részét, az Altajt és a Pamírt. Mint 
már tudjátok az eljegesedés kiterjedt Észak-Amerika északi 
részébe is.

 FELADATOK. 1. Eurázsia domborzata miben 
különbözik a többi kontinens domborzatától? 
2. A természetben sok folyamat nem elszigetel-
ten, hanem egymással kölcsönös kapcsolatban 
zajlik. Milyen kapcsolatban állnak egymással a 
földrengések, a vulkánok és a hegységképződé-
sek területei? 3. Milyen tényekkel bizonyíthatjuk, 
hogy Eurázsia domborzata jelenleg is fejlődik?

68. §. Fő domborzatformák.  
Az ásványi kincsek lelőhelyei 

Hogyan mutatkozik meg a földkéreg különböző része-
inek eltérő kora és e részek fejlődésének sajátossága a 



hegységek és a síkságok elhelyezkedésén, a hegységek 
magasságán?

Síkságok. Akárcsak a többi kontinensen, a népesség fő 
része Eurázsiában is a síkságokon él.

1. Keressétek meg a térképen a Kelet-európai-
síkságot és a Nagy-Kínai-alföldet, az Arab- és a 
Dekhan-, a Góbi- és a Közép-szibériai-fennsíkot! 
Magyarázzátok meg fekvésüket!

A Nyugat-szibériai-alföld a földkerekség legnagyobb al-
földje. Valamikor a mai alföld helyén egy ősi tengert hullámai 
csobogtak. Ennek következtében az üledékes eredetű, ten-
geri és kontinentális kőzetekből álló felszín eléggé egyenle-
tes. A gleccserek az Eurázsia északi részében fekvő síksá-
gokon morénavonulatokat hagytak maguk után.

Hegyek és fennsíkok. Eurázsia hegyei a síkságokhoz 
hasonlóan eltérő eredetűek és korúak. Az újidei gyűrődésű 
hegységek két óriási övét képeznek, amelyek a kontinens 
keleti és déli peremén fekszenek.

Az Alpi-Himalája-hegységrendszer déli részén húzódik 
az Atlanti-óceántól csaknem a Csendes-óceánig. Hozzá tar-
tozik a Pireneusok, az Alpok, a Kárpátok, a Kaukázus, a Pamír 
és a Himalája.

Keressétek meg ezeket a hegységeket a térké-
pen! Soroljátok fel Európa és Ázsia legmagasabb 
hegységeit! Nevezzétek meg csúcsaikat! Tüntes-
sétek fel a vázlattérképen a szövegben felsorolt 
hegyvonulatokat!

Az Alpi-Himalája-hegyrendszer egyes helyein több 
hegyvonulat találkozik. Itt hegyvidékek képződtek, amelyek 



közül legnagyobb a Pamír. Még magasabbra emelkedik a 
Tibeti-hegyvidék.

A Pacifikus-hegységrendszer gyűrődéses vonulata 
Kamcsatkán kezdődik és a Nagy-Szunda-szigeteken ér vé-
get. Eurázsiában ez a hegységrendszer egybeesik a csen-
des-óceáni vulkáni gyűrűvel és a földrengések övével. En-
nek következtében a hegyvonulatok csúcsait néha működő 
és kialudt vulkánok alkotják.

Sokkal idősebb a Skandináv-hegység, az Urál, a Tien-
San és az Altáj; ezek óidei gyűrődések. (Lásd A földkéreg 
szerkezete című térképet!) A külső folyamatok hatására év-
milliók folyamán nagyon lerombolódtak. Egyesek közülük, 
például az Urál, a Tien-San és az Altaj tovább emelkedtek.

Ásványi kincsek. A világ sok országában egyre több 
ásványi kincsre van szükség. Eurázsia ásványi kincsekben 
igen gazdag. Különösen nagyok az érckészletek.

1. Az Atlaszban A földkéreg szerkezete című tér-
képen mutassátok meg, hogy Eurázsia melyik ré-
szében van sok érces ásvány! 2. Milyen ásványi 
kincsek vannak a környéketeken? Mi az ásványi 
kincsek meglétének magyarázata?

Eurázsia rendkívül gazdag olyan ritkán előforduló szí-
nesfémekben, mint amilyen az ón és a volfram. Ezek lelő-
helyei sávokban húzódnak Eurázsia keleti részében, az úgy-
nevezett ón-volfram övet alkotva. Mindkét fémet elterjedten 
alkalmazzák az iparban.

A magmás kőzetekkel kapcsolatban áll az arany és a 
drágakövek képződése. Országunk ázsiai részén sok az 
arany- és gyémántlelőhely. A Hindusztáni-félszigeten és Srí 
Lankán különböző drágakövek – kék zafír, vörös rubin – le-
lőhelyére bukkantak.



Érces ásványokat mind mélyen, az ősföldek kristályos ta-
lapzatában, mind pedig a felszínre bukkanó magmás kőze-
tekben találunk. A magmás kőzetekkel összefüggésben van-
nak a Hindusztáni-félsziget hegységeinek vasérclelőhelyei.

Eurázsia gazdag üledékes eredetű ásványi kincsekben. 
Itt összpontosul a világ éghető ásványikincs-készletének na-
gyobbik része. Kőolaj- és gázkészlet tekintetében Eurázsia 
túltesz minden más kontinensen. Világszerte ismertek lelő-
helyeik a Nyugat-szibériai-alföldön, az Arab-félszigeten. Kő-
olajra és földgázra bukkantak az Északi-tengerben, és már 
meg is kezdték a kitermelést.

Kőolaj- és földgázlelőhelyek rendszerint a földkéreg üle-
dékes kőzetekkel feltöltött süllyedékeiben helyezkednek el. 
A geológusok nemcsak a szárazföldön találnak kőolajat, ha-
nem a kontinentális talapzaton is. Kőolaj- és földgázkiterme-
lés terén hazánk világelső.

Jelentős kőszénkészlet található a Donyec-medencé-
ben. Sok szén található Európa középső területein, Eurázsia 
keleti részén: a Nagy-Kínai-alföldön.

A sós víz elpárolgása folytán konyhasó és kálisó kelet-
kezett a sekély vizű tavakban és tengerekben. A kálisóból 
műtrágyát gyártanak.

Bauxitlelőhely található Kazahsztánban, a Nagy-Kínai-
alföld északi részén, az Alpok mentén. (Lásd a komplex tér-
képet!)

 FELADATOK. 1. Jelöljétek be a vázlattérképen a 
paragrafus szövegében említett síkságokat és 
hegyvonulatokat! 2. Mivel magyarázható a mag-
más és az üledékes eredetű ásványi kincsek el-
helyezkedésében tapasztalható eltérés? 3. Hatá-
rozzátok meg a következő jelenségek és tények 
okait: a) Eurázsia keleti partjai mentén húzódik a 



Pacifikus-hegységrendszer; b) Japánban gyako-
riak a földrengések és a vulkánkitörések; c) Ke-
let-Európában nagy síkság fekszik; d) Eurázsia 
északi részén nincsenek földrengések és vulkán-
kitörések; e) az Arab- és a Hindusztáni-félsziget 
nagy részét fennsík foglalja el.

69. §. Eurázsia éghajlatának  
általános jellemzése

Már tudjátok, hogy minden kontinensnek saját éghajla-
ti viszonyai vannak. Eurázsia éghajlati eltéréseinek meg-
határozásában segítségünkre van az, ha összehasonlítjuk 
Észak-Amerika éghajlatával.

1. Az atlasz térképei segítségével határozzátok 
meg, hogy melyik kontinensen a legváltozato-
sabbak az éghajlati viszonyok! 2. Bizonyítsátok 
be, hogy Eurázsiában forróbb a nyár, mint Észak-
Amerikában! Ebből a célból hasonlítsátok össze: 
a) a két kontinens legmagasabb júliusi középhő-
mérsékletét; b) a legmagasabb abszolút hőmér-
sékletet! A feladat elvégzéséhez elegendő meg-
vizsgálnotok a júliusi hőmérsékletet a kontinens 
déli részein, és az abszolút hőmérsékletet pedig, 
az Arab-félszigeten és az USA nyugati részén. 
3. Határozzátok meg, hogy melyik kontinensen 
hidegebb a tél! Keressétek meg Eurázsia észak-
keleti részén Ojmjakont! Itt milyen télen a legala-
csonyabb hőmérséklet? 4. Eurázsia mely vidéke-
in hull a legtöbb csapadék? Vannak-e ilyen he-
lyek Észak-Amerikában? Melyik kontinensen fog-
lalnak el az aszályos vidékek nagyobb területet?



Tehát Eurázsia éghajlata változatosabb, mint Észak-
Amerikáé. Eurázsiában magasabb a júliusi középhőmérsék-
let és itt található az északi félteke hideg sarka (Ojmjakon, 
–71 °C). Eurázsiában fekszik a földkerekség legnedvesebb 
helye is. Ezt a Himalája délnyugati lejtőjének lábánál találjuk, 
ahol évente több mint 10000 mm csapadék hull. Ám egészé-
ben véve Eurázsia éghajlata szárazabb, mint Észak-Ameri-
káé.

A földrajzi szélesség hatása az éghajlatra. Mivel 
magyarázható Eurázsia éghajlatának nagy változatossága? 
Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy a kontinens igen 
nagy kiterjedésű észak-déli irányban és ez befolyásolja a 
meleg eloszlását.

Különösen forró a nyár a Ráktérítő és az egyenlítő között, 
ahol a Nap magasan a látóhatár fölé emelkedik. A földfelszín 
itt csaknem kétszer annyi meleget kap, mint a sarkkörön túl.

Az éghajlati térkép segítségével igazoljátok, hogy 
Eurázsia éghajlata függ a földrajzi szélességtől!

Az óceán hatása az éghajlatra. Eurázsiában is nyu-
gat-keleti irányban váltakoznak az éghajlati viszonyok. Mi 
ennek a magyarázata? A legfontosabb okok közé sorolhatjuk 
az óceán közelségét, az uralkodó szélirányokat és az óceáni 
áramlásokat. A kontinens nyugati részein (a mérsékelt szé-
lességeken), ahova eljut a mérsékelt hőmérsékletű tengeri 
levegő az Atlanti-óceán felől, sok csapadék hull. Ám minél 
tovább haladunk kelet felé, annál kevesebb a levegőben a 
nedvesség, növekszik a nyári és a téli hőmérséklet közötti 
különbség. Nyáron a kontinens fölött igen erősen felmeleg-
szik a levegő, télen pedig lehűl a hideg felszín fölött.

A kontinens keleti peremének éghajlatát azok a légtöme-
gek befolyásolják, amelyek nyáron a Csendes-óceán, télen 



pedig a kontinens felől érkeznek, ahol magas légnyomású 
terület alakul ki. Az óceán felől fújó nyári monszun sok csa-
padékot hoz magával, a télit pedig száraz, derűs időjárás 
kíséri.

A Hindusztáni- és az Indokínai-félsziget éghajlata a 
monszunoktól függ. Az óceán felől az egyenlítői légtömegek 
csak nyáron jutnak el ide, amikor a kontinens erősen felme-
legszik és alacsony légnyomású terület alakul ki fölötte. Az 
Indiai-óceán felől fújó monszunok nagyon sok csapadékot 
hoznak magukkal. A téli monszun a kontinens felől fúj, és 
iránya megegyezik az északkeleti passzátokéval.

Tehát az óceánnak az éghajlatra gyakorolt hatása a hő-
mérsékletváltozásban és abban nyilvánul meg, hogy a kon-
tinens peremétől a belseje felé haladva csökken a csapadék 
mennyisége.

A domborzat hatása az éghajlatra. Eurázsia nagy 
hegységei, az Alpok, a Kaukázus és a Himalája nyugat-ke-
leti irányban húzódnak, és útját állják a dél felé fújó hideg 
északi szeleknek. Ugyanakkor az Atlanti-óceán irányából ér-
kező nedves légtömegek akadálytalanul messze eljutnak a 
kontinens belsejébe. Különösen ott hull sok csapadék, ahol 
az óceán felől fújó monszunoknak hegyvonulatok állják útját. 
A Délkeleti-Himalája lábánál fekszik a világ legnedvesebb 
helye, a híres Cserapandzsi. Sok csapadék hull a Nyugati-
Kaukázus déli oldalán is. 

Eurázsia hegységeiben, akárcsak a többi kontinensen, 
magassági övek szerint változnak az éghajlati viszonyok. A 
legszembetűnőbb a magassági éghajlati öveződés az olyan 
hegységekben, mint amilyen az Alpok, a Kaukázus és a Hi-
malája. A magasan fekvő fennsíkok, Tibet és a Pamír, éghaj-
lata magashegységi, száraz. A nyár forró, a tél pedig fagyos, 
az év nagyobbik részében zord az időjárás.



 FELADATOK. 1. Miben különböznek Eurázsia és 
Észak-Amerika éghajlati viszonyai? 2. Az atlasz 
térképe segítségével határozzátok meg, hogy 
Eurázsia melyik részén alakul ki télen magas lég-
nyomású terület! Mi váltja ki a kialakulását? 3. A 
térkép és a tankönyv segítségével készítsetek 
beszámolót arról, hogyan oszlik meg a csapadék 
Eurázsia területén!

70. §. Eurázsia éghajlati övei és 
éghajlattípusai

Éghajlati övek. A kontinens éghajlati viszonyainak 
nagy változatosságát az éghajlati övek térképe igazolja.

1. Soroljátok fel a földgömb éghajlati öveit! Mi-
lyen ismertetőjegyek alapján különböztetik meg 
őket? 2. Eurázsia éghajlati öveinek térképe (91. 
ábra) segítségével állapítsátok meg: a) milyen 
éghajlati övekben fekszik a kontinens; b) melyik 
éghajlati öv foglalja el a legnagyobb területet;  
c) milyen irányban váltakoznak az éghajlati övek! 
3. Mi erre a magyarázat?

Éghajlattípusok. Eurázsia arktikus szigetei és a kon-
tinensnek az Északi-Jeges-óceánnal szomszédos keleti ré-
sze az a r k t i k u s  é g h a j l a t i  ö v b e n  fekszik. Itt egész 
évben a száraz és hideg arktikus levegő uralkodik. A hőmér-
séklet állandóan alacsony, télen pedig erős fagyok vannak. 
A rövid nyár folyamán néhány hónapra kissé a látóhatár fölé 
emelkedik a sarki nap, amely alig melegíti fel az óceán és a 
szárazföld felszínét.

A  s z u b a r k t i k u s  ö v  keskeny sávban húzódik végig 
az egész kontinensen, nyugaton kiterjed Izland szigetére is. 



A szubarktikus éghajlat az arktikushoz képest némileg eny-
hébb.

 
91. ábra. Eurázsia éghajlati övei



A legkülönbözőbbek az éghajlattípusok a mérsékelt, a 
szubtrópusi és a trópusi éghajlati övben. 

Eurázsia területének legnagyobb része az é s z a k i 
m é r s é k e l t  ö v b e n  fekszik. A nyugati irányból áramló 
légtömegeknek köszönhetően ebben az övben különösen jól 
megfigyelhetjük az éghajlattípusok nyugat-keleti irányú vál-
takozását. (Lásd a 91. ábrát!)

Eurázsia nyugati részén az Atlanti-óceánról érkező lég-
tömegek miatt a tél enyhe, a januári középhőmérséklet 0 °C 
fölött van, nyáron pedig +10 °C és 18 °C között. A gyakran 
hulló csapadék mennyisége 1000 mm fölötti. Nyáron több-
nyire felhős, borús az idő. Derűs napok ritkán fordulnak elő. 
Télen változékony az időjárás, gyakran szemerkél az eső és 
hosszan tartó köd van. Hó ritkán hull és gyakran el is olvad. 
Ez a m é r s é k e l t  ö v i  t e n g e r i  éghajlat.

Keleti irányban, egészen az Urál-hegységig a m é r -
s é k e l t e n  s z á r a z f ö l d i  éghajlat az uralkodó. Itt már 
gyengébb az Atlanti-óceán hatása. A nyár meleg, a tél pedig 
hideg, fagyos. Az atlanti-óceáni levegő nyáron felmelegszik 
a kontinens fölött, télen? pedig lehűl. A Kelet-európai-sík-
ságon változékony az időjárás. Télen a derűs, verőfényes 
napokat enyhülés váltja fel, nyáron pedig- felhők borítják be 
az eget, esik az eső. 

Mivel magyarázható az időjárás-változás? Melyik 
klimatogramma tartozik a mérsékelten szárazföl-
di éghajlathoz?

A szárazföldi légtömegek határozzák meg az Urálon túl, 
a Belső- és Közép-Ázsiában fekvő mérsékelt övi területek 
éghajlatát. Nyáron az erősen felhevült felszín fölött a leve-
gő felmelegszik, ugyanakkor télen –50 °C alá is süllyed. Az 
Atlanti-óceán felől érkező levegő szinte egyáltalán nem hoz 



magával csapadékot. Télen kevés hó hull és a felszín igen 
mélyen átfagy. Ez a m é r s é k e l t  ö v  s z á r a z f ö l d i 
é g h a j l a t a .

 
92. ábra. A hőmérséklet és a csapadék évi járása Eurázsia eltérő 
éghajlati öveiben. A betűk az év minden második hónapját jelölik.

Ennek az övnek a keleti részén monszun éghajlat ural-
kodik, amelynek fő sajátossága az, hogy évszakonként pon-
tosan váltják egymást a légtömegek. (Mi ennek a magyarázata?) 
A m o n s z u n  é g h a j l a t  Eurázsiában nemcsak a mérsé-
kelt éghajlati övét foglalja magában, hanem a szubtrópusi és 
a szubekvatoriálist is.

A s z u b t r ó p u s i  é g h a j l a t i  ö v  a Pireneusi-félszi-
gettől a Csendes-óceánig szeli át Eurázsiát. Nyáron a trópu-
si levegő beáramlásával beköszönt a forró, száraz időjárás. 
Eső ritkán esik. Az égbolt felhőtlen, szikrázóan kék. Télen a 
Földközi-tenger partvidékén más az időjárás: gyakran esik 
az eső és meleg van. A növények tovább fejlődnek. Az esőt 
a nedves nyugati szelek hozzák az Atlanti-óceán felől. A kö-
zéphőmérséklet mindenütt 0 °C fölött van. Ez a s z u b t r ó -
p usi m e d i t e r r án  ég h aj1at.

A levegő nedvességtartalma nyugatról kelet felé haladva 
csökken, a szubtrópusi öv középső részén pedig, akárcsak a 



mérsékeltben, az éghajlat már s z u b t r ó p u s i  s z á r a z -
f ö l d i .  A nyár rendkívül forró, a tél pedig elég hideg. Csa-
padék kevés hull. A szél magával röpíti a port és a homokot.

Eurázsia csendes-óceáni partvidékén a szubtrópusi öv-
ben a légtömegek a Csendes-óceán felől nyáron sok csa-
padékot, sűrű felhőtakarót és lehűlést hoznak magukkal. 
Szünet nélkül zuhog az eső. A folyók megtelnek, kilépnek a 
medrükből, elárasztják a mezőket, utakat, településeket. Té-
len a kontinens belsejéből jóval hidegebb szárazföldi levegő 
érkezik és a hőmérséklet 0 °C-ra is csökkenhet. Az ilyen ég-
hajlatot szubtrópusi monszun éghajlatnak nevezzük.

A tankönyvben található térképen (91. ábra) ke-
ressétek meg a trópusi, a szubekvatoriális és az 
egyenlítői éghajlati övét. Mondjátok meg, hogy 
milyen éghajlattípus uralkodik ezekben, és hatá-
rozzátok meg az éghajlattípusok sajátosságait!

Az éghajlat hatása a népesség gazdasági tevé-
kenységére. Eurázsia éghajlati viszonyai nagymértékben meg-
határozzák a népesség gazdasági tevékenységét. A kontinens 
északi részén a mezőgazdaság számára nyáron kevés a meleg, a 
déli részen viszont a magas hőmérséklet révén 2–3 termést is beta-
karíthatnak a trópusokon. Ám helyenként meggátolja a csapadék-
hiány.

Különösen kedvező a mezőgazdaság számára a konti-
nens keleti, délkeleti és déli részének monszun éghajlata. Az 
ültetvényeken teacserje, cukornád nő. A mérsékelt éghajlati 
övben, különösen ott, ahol forró a nyár és nem nagyon hideg 
a tél, búzát, kukoricát és egyéb gabonaneműeket, valamint 
cukorrépát, almát, szőlőt termesztenek. A Földközi-tenger 
partján az enyhe és meleg éghajlat alatt szubtrópusi növé-
nyeket termesztenek.



 FELADATOK. 1. A klimatogrammák (91. ábra) se-
gítségével határozzátok meg Eurázsia éghajlat-
típusait! 2. Írjátok le vidéketek jellegzetes nyári 
időjárását! Milyen éghajlattípusnak felel meg?  
3. Hasonlítsátok össze Észak-Amerika és Eur-
ázsia éghajlattípusait! Mi a közös összetételük-
ben és fekvésükben? 4. Vidéketek falusi népes-
sége hogyan veszi figyelembe az éghajlati viszo-
nyokat?

71. §. Belvizek. Eurázsia legnagyobb  
folyó- és tórendszerei

 Olvassátok el a szöveget és mutassatok rá a bel-
vizek elhelyezkedésének sajátosságaira Eurázsi-
ában!

A belvizek eloszlása. A népesség számának gyara-
podása és a gazdaság fejlődése miatt egyre több édesvízre 
van szükség. Eurázsia belvizekben gazdag. E kontinensen 
folyik a földkerekség sok nagy folyója. Az eurázsiai tavak 
igen nagyok és mélyek. Mivel Eurázsia különböző részein 
eltérő a domborzat és az éghajlat, ezért a kontinens terü-
letén nagyon egyenlőtlenül oszlanak el a folyók és a tavak.

A hegyekből és a kontinens belsejében fekvő magasla-
tokról aláömlő folyók vize a földkerekség minden óceánjába 
eljut. A térképen (93. ábra) jól látható, hogy körülbelül azonos 
nagyságú területről folynak a folyók mindegyik óceánba. A 
legsűrűbb a folyóhálózat a kontinens peremén, és csak a dél-
nyugati részén gyérebb. Ugyanakkor hatalmas belső terüle-
teknek nincs lefolyásuk a világóceánba. A kontinensnek mint-
egy egyharmad részét belső lefolyású területek foglalják el.



Igen értékes természeti kincsként tartják számon a föld 
alatti vizeket. Különösen gazdag a föld alatti vízkészlet or-
szágunkban, például a Nyugat-szibériai-alföldön. A föld alat-
ti vizek nemcsak a folyókat és a tavakat táplálják, hanem a 
lakosság igényeit is kielégítik.

Az egész Föld édesvízkészletének jelentős részét tar-
talmazza a világ legmélyebb tava, a Bajkál. A kontinentális 
gleccserek is sok édesvizet tartalmaznak.

Eurázsia legfontosabb folyó-és tórendszerei
1. Keressétek meg a térképen országunk folyóit! 
Melyik folyó medencéjében éltek? Hogyan hasz-
nosítja e folyó vizét a lakosság? 2. Soroljátok fel 
Ukrajna legnagyobb tavait! Milyen következte-
tésre jutunk hazánk belvizeinek tanulmányozása 
után? 3. Keressétek meg a térképen a Tisza és 
a Latorca folyót, valamint az Dnyepert, a Prutot 
és a Vorszklát és mellékfolyóikat! Európa melyik 
részén folynak és hova torkollanak?

Szibéria folyói közül leghosszabb a Léna, a legbővizűbb 
a Jenyiszej. A Léna a Bajkál-tó közelében veszi kezdetét és 
észak-keleti irányban folyik a Laptyev-tengerbe. A Léna nyu-
godtan és méltóságteljesen hömpölyög szép, festői partok 
között.

Keressétek meg a térképen az Amurt, a Huang-
hót és a Jangcét! Milyen irányban folynak és 
hova ömlenek?

A Jangce Eurázsia leghosszabb folyója. A monszunesők 
idején kiárad. Torkolatánál nagy deltát képez, nagy része ha-
józható. Alsó folyásán még óceánjáró hajók is felúszhatnak. 



A Jangcénak és mellékfolyóinak a vizét öntözésre használ-
ják. E folyó völgyében él Kína népességének negyedrésze.

 
93. ábra. Eurázsia óceáni és belső lefolyású medencéi

A Gangesz monszunéghajlatú területen folyik. Víztarta-
lom tekintetében csak az Amazonas és a Kongó előzi meg. 
A Himalájában ered és a kontinens legnedvesebb területén 
folyik keresztül. Akárcsak a Jangce, a Gangesz is nyáron 
árad ki. A folyó zavarossárga vize rengeteg szilárd részecs-



két hoz magával, és a Bengáli-öbölbe torkollva kiterjedt del-
tát alkot.

Az Indust a Himalájában olvadó hó és gleccserek, vala-
mint az ott hulló monszunesők táplálják.

Belső lefolyású területek. A kontinens jelentős ré-
szének nincs lefolyása az óceánba. (Mutassátok meg ezt a 
területet a tankönyv 93. ábráján!) E terület legnagyobb fo-
lyója a Volga. Mellékfolyóival együtt csaknem az egész Ke-
let-európai-síkság vizét összegyűjti. A síkság mérsékelten 
szárazföldi éghajlata meghatározza a Volga vízjárását. (Em-
lékezzetek vissza a vízjárás sajátosságaira!) A víztárolóknak 
köszönhetően a folyó egész nyáron bővizű és hajózható.

A száraz, vízben szegény Belső- és Közép-Ázsiában 
alig van folyó. Ezek magasan a hegyekben erednek, és a 
síkságon folytatják útjukat. Ez a néhány folyó lefolyástalan 
tavakba torkollik. A víz az életet jelenti a sivatagban, ezért az 
oázisok lakói öntözésre használják. A vízszint nyáron meg-
emelkedik, amikor a hegyekben olvad a hó és a gleccser. 
Ázsiának ebben a részében az Amu-Darja a legnagyobb 
folyó.

Tavak. Eurázsiában, akárcsak Észak-Amerikában na-
gyon sok a tó. A folyókhoz hasonlóan egyenlőtlenül oszlanak 
el. Különösen sok a tó Eurázsia északnyugati részén. A leg-
nagyobb a Ladoga-tó és az Onyega-tó. E tavak medencéje 
a földkéreg lassú süllyedése következtében keletkezett. Az 
ősi gleccser több tízezer tónak vájta ki a medencéjét. Ezek 
édesvizű tavak.

Ott, ahol az éghajlat száraz és forró, rendszerint kevés a 
tó, a víz pedig sós. Ide tartoznak a belső lefolyású területek 
tavai.



 
94. ábra. A Genfi-tó az Alpokban

A hegyekben seregnyi tó a földkéreg töréseiben helyez-
kedik el. A legmélyebb törésben a Bajkál-tó fekszik. Az Al-
pokban található a szépségéről híres Genfi-tó.

Egykoron a világóceánnal kapcsolatban állt ősi tenger-
medence maradványait képezi a Kaszpi- és az Aral-tó (ten-
ger). 

A tavak gazdasági jelentősége óriási. Sok tó – a Bajkál-, 
a Ladoga-, az Onyega-tó stb. – nagy édesvízkészletet rejt 
magában és hajózható.

 FELADATOK. 1. A térképek és a vázlat (24. §) se-
gítségével írjátok le a kontinens egyik tetszés 
szerinti folyóját! Határozzátok meg e folyónak a 
domborzattal és az éghajlattal összefüggő sajá-
tosságait! 2. Miért édesvizűek Eurázsia észak-
nyugati részének tavai?



72. §. A folyók fő táplálási típusai.  
A víztározók állapotának megváltozása

A mai eljegesedés. A sokéves fagy

A folyók fő táplálási típusai. A földkerekség folyóit 
a táplálás típusai szerint különböztethetjük meg. Négy ilyen 
típust tartanak számon: esővíz, hó (a hótakaró olvadásából), 
a gleccser (a gleccser olvadékvize). A folyókat f ö l d  a l a t t i 
v i z e k  is táplálják. A leggyakoribb a v e g y e s  táplálás.

Az évszaktól függően egy nedvességforrásból jut a víz 
a folyóba. Nyáron ez a forrás az esővíz, tavasszal pedig a 
hóié.

Így tehát a folyók táplálási típusa és vízjárása az éghajlati 
viszonyoktól, azaz a csapadék mennyiségétől és évszakon-
kénti eloszlásától, az uralkodó hőmérséklettől függ.

Eurázsiában az Északi-Jeges-óceánba ömlő folyókat 
rendszerint hólé és esővíz táplálja. Télen e folyók huzamos 
időre befagynak, a tavaszi hóolvadáskor pedig megtelnek 
olvadékvízzel és kilépnek a medrükből. 

1. Nevezzétek meg Eurázsia nyugati része folyó-
inak táplálási típusait és vízjárási sajátosságait! 
Hogyan mutatkoznak meg ezek a sajátosságok a 
folyók gazdasági hasznosításán? 2. Keressétek 
meg a térképen a Dunát, a Rajnát, az Elbát, az 
Oderát és a Visztulát! Hogyan változik e folyók 
táplálási típusa és vízjárása a mérsékelten szá-
razföldi éghajlat viszonyai között?

A Földközi-tengerbe ömlő folyókat az egyenlőtlen vízjá-
rás jellemzi. A téli esők miatt a folyók túlságosan is megtel-
nek vízzel. Nyáron viszont, száraz időben, elsekélyesednek, 
egyesek, pedig ki is száradnak.



95. ábra. A vízszint 
váltakozása a Jangce-

folyón az év folyamán (A 
Magyarázzátok meg a folyón a 
vízszint váltakozásának okait!)

Ezektől eltérően a monszun csapadékjárású folyókon 
a vízszint hirtelen megemelkedik (95. ábra). Ekkor olvad a 
hegyekben a hó és a jég. Hirtelen áradás kezdődik, a folyók 
kilépnek a medrükből. A lakosság gátakat épít, ám a folyó-
víz gyakran átszakítja őket és megszámlálhatatlan bajt okoz. 
Télen a vízszint jóval alacsonyabbá válik, a mérsékelt égöv 
monszunéghajlata alatt a folyók, például az Amur, még be 
is fagynak.

Az egyenlítői éghajlatú Nagy-Szunda-szigeteken a folyó-
kat esővíz táplálja, a vízjárásuk pedig egyenletes.

Európa több folyója gleccserekből táplálkozik. Közéjük 
tartoznak a Közép-Ázsia magas hegységeiben eredő belső 
lefolyású folyók. Ezek tavasz végén és nyár elején áradnak 
meg, amikor a hegyekben olvad a hó meg a gleccserek. Az 
ilyen folyók egyike az Amu-Darja.

Milyen táplálási típus van túlsúlyban annál a fo-
lyónál, amelyiknek a medencéjében éltek? Sorol-



játok fel a folyók vízjárását befolyásoló éghajlati 
sajátosságokat!

A víztározók állapotának megváltozása a népesség gaz-
dasági tevékenységének hatására. Sok folyó és tó a konti-
nens sűrűn lakott vidékein helyezkedik el, ki van téve a né-
pesség gazdasági tevékenysége állandó hatásának. Egyre 
több vizet használnak fel az iparvállalatok és á mezőgazda-
ság, a háztartás. Vízre van szükség a különböző berende-
zések hűtésére a hő- és atomerőművekben, az olvasztóke-
mencékben. Kell a víz a papír és a műszálak készítéséhez 
is. Sok édesvizet igényel az öntözéses földművelés. Lénye-
gesen befolyásolja a víztározók állapotát a hajózás is.

Különösen nagymértékben károsítja a vizet az, hogy 
kőolaj- származékokkal, műtrágyával, a földekről lefolyó 
mérgező vegyszerekkel szennyezik. Jelentős mértékben 
szennyezettek az olyan országok folyói, tavai és víztározói, 
mint Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Japán, 
skandináv államok. Sajnos ugyanilyen sorsra jutottak Ukraj-
na vizei is.

Több országban kidolgozták a vizek védelmének egész 
rendszerét, amely megakadályozza a vízkészletek kimeríté-
sét és elszennyeződését, illetve megszünteti a szennyezés 
következményeit. A víz szigorúan takarékos ipari és háztar-
tásbeli felhasználása a biztosíték arra, hogy megőrződik ez 
a felbecsülhetetlen értékű természeti kincs.

A mai eljegesedés. Eurázsia jelentős területeit jelen-
kori gleccserek borítják. Gleccsereket találunk sok északi 
szigeten, a többi között Izlandon, a Spitzbergákon, a Novaja 
Zemlján stb., valamint a legmagasabb hegyekben: az Alpok-
ban, a Himalájában, a Tien-Sanban és a Pamírban. A lefelé 
csúszó gleccserekből sok folyó veszi kezdetét. A forró és 



száraz éghajlatú országokban a gleccserek vizét öntözésre 
használják, mivel enélkül lehetetlen lenne a növénytermesz-
tés. Rendkívül nagy mértékben hasznosítják a Huang-hót, a 
Jangcét, az Indust és a Gangeszi. Országunkban sok vizet 
vesznek az Amu-Darjából, amelytől a Kara-Kum-csatornát 
ásták a Kaszpi-tenger irányába.

A sokéves fagy. Észak-Eurázsia nagy területén több 
éves fagy uralkodik, amelyet örök fagynak is neveznek. Ez 
a rész felöleli országunknak csaknem a felét, és délen el-
éri Mongóliát is. A fagyott kőzetréteg jeget tartalmaz. E ré-
teg vastagsága a Kola-félszigeten néhány méter, a Tajmír-
félszigeten pedig eléri az 1500 m-t is. Nyáron a fagyott réteg 
40–150 cm mélyen felenged.

A tudósok véleménye szerint a sokéves fagyot a hideg, 
hóban szegény teleik és a 0 °C-nál alacsonyabb évi közép-
hőmérsékletek okozzák. Az örök fagy rétegének vastagsága 
arról tanúskodik, hogy e réteg nagyon régen alakult ki.

A fagyos talajrétegen hömpölygő folyók tavasszal nagy 
területet elárasztanak, számtalan mocsarat képeznek, mivel 
a víz nem tud a mélybe szivárogni és megposhad. A sokéves 
fagy megnehezíti az utak és a lakóházak építését.

 FELADATOK. 1. Folyótok vízjárásának mely sajá-
tosságai függnek össze azzal, hogy hólé, illetve 
esővíz táplálja. Hogyan mutatkozik meg a népes-
ség gazdasági tevékenysége folyótok állapotán? 
2. Hasonlítsátok össze a Lénát és a Huang-hót a 
vízjárás és a táplálási típus szerint! Mivel magya-
rázható a köztük levő különbség? 3. Jegyezzétek 
be a vázlattérképre a szövegben kiemelt folyókat 
és tavakat!



73. §. Eurázsia természeti övezetei. Az 
arktikus, szubarktikus és mérsékelt éghajlat

Természeti övezetek fekvése. Eurázsia az északi 
félteke valamennyi éghajlati övében fekszik.

1. A térkép segítségével soroljátok fel Eurázsia 
természeti övezeteit észak-déli irányban a k. h. 
80. foka mentén! 2. Milyen következtetést von-
hatunk le a természeti övezetek váltakozásának 
sorrendjéből és ennek okaiból? 3. Nevezzétek 
meg a természeti övezetek váltakozásában álta-
latok ismert törvényszerűségeket!

Tehát Eurázsiában a természeti övezetek elhelyezkedé-
sében, akárcsak a többi kontinensen is, megnyilvánul a szé-
lességi öveződés törvénye.

Állapítsátok meg, hogy milyen természeti öveze-
tek vannak a kontinensnek csak a nyugati, illetve 
csak a keleti részében! Gondolkozzatok el azon, 
hogy miért nem alkotnak összefüggő sávot! A vá-
lasz megfogalmazásához elemezzétek az atlasz 
Évi csapadékátlag. Áramlások című térképét? 
Soroljátok fel a kontinens belsejében fekvő ter-
mészeti övezeteket! Milyen éghajlati viszonyok-
kal magyarázható kialakulásuk?

A természeti övezetek térképeinek elemzése révén az 
alábbi következtetéseket vonhatjuk le. Eurázsia természeti 
övezetei jóval változatosabbak, mint a földkerekség többi 
kontinenséé; a kontinens északi részén a természeti öve-
zetek összefüggő sávban húzódnak, a tajgától délebbre 
nemcsak észak-déli irányban váltakoznak, hanem nyugat-
keletiben is.



Milyen okokkal magyarázható a természeti öve-
zetek elhelyezkedése Eurázsia területén?

Az arktikus és a szubarktikus öv természeti övezetei. Eu-
rázsiában az arktikus sivatag, a tundrák és az erdős tundrák 
nem hatolnak olyan messze délre, mint Észak-Amerikában. 
A két kontinens ezen övezeteinek természetében nagyon 
sok a közös vonás. Ez nem véletlen, hiszen az övezetek a 
kontinensek északi peremén helyezkednek el, ahol huza-
mos ideig alacsony a hőmérséklet, örök fagy uralkodik és 
kiterjedt mocsarak húzódnak. Ráadásul a múltban a konti-
nensek egységes egészet (Laurázsia) alkottak.

A tankönyv szövegében (57. §.) keressétek meg 
az arktikus sivatag és tundra leírását! Mivel ma-
gyarázható a fás növényzet megjelenése az er-
dős tundrában?

Az arktikus sivatag és tundra természetét egyelőre még 
alig változtatta meg az ember. Ugyanakkor szembetűnően 
csökkent egyes állatok, például a jegesmedvék száma. A 
vadászati tilalom megóvta a kipusztulástól ezt a maga ne-
mében egyedülálló állatot.

A mérsékelt öv éghajlati övezetei
1. A térkép segítségével soroljátok fel a mérsé-
kelt éghajlati övben fekvő természeti övezeteket! 
Mutassátok meg a térképen az erdős övezeteket! 
Hasonlítsátok őket össze területük és fekvésük 
szempontjából Észak-Amerika természeti öveze-
teivel! Milyen következtetést vonhatunk le?

Erdős övezetek. Az erdős övezetek kiterjedt területe-
ket foglalnak el Eurázsiában. Területét tekintve a legnagyobb 



a tajga. A mérsékelt éghajlati övben a nyár jóval melegebb 
és hosszabb, mint a tundrában és az erdős tundrában; en-
nek következtében megjelenik a fás növényzet.

 

96. ábra. Jelentős erdőségek 
maradtak fenn a Kárpátokban 

97. ábra. A Kara-Kum-
sivatag tavasszal

A tajga övezetének talaja fakó talaj. (Hogyan képződik?) E 
talajon hidegtűrő tűlevelű növények – erdeifenyő és lucfenyő –  
nőnek. Az Urál-hegységtől keletre jegenyefenyő, cédrusnak 
nevezett szibériai fenyő és vörösfenyő honos. Az utóbbi az 
egyetlen olyan tűlevelű fa, amelyik télre lehullatja tűleveleit.

A vegyes és lombos erdők övezetét csak a kontinens 
nyugati és keleti részén találjuk meg. (Mi erre a magyarázat?) A 



lombos fák inkább a meleget kedvelik, ezért a tajgában nem 
nőnek. Az itteni talaj a fakó talajhoz képest jóval terméke-
nyebb.

Az európai lombos erdők legtipikusabb fája a bükk és 
a tölgy. Bükkerdők a nyirkos és meleg éghajlat alatt nőnek. 
A Kelet-európai-síkságon kevesebb a csapadék, a nyári és 
a téli hőmérséklet között szembetűnőbb az eltérés, ezért a 
bükkerdők átadják helyüket a tölgyeseknek. Honos itt a hárs, 
juhar és más fa is. A vegyes erdőket, de főleg a lomboso-
kat nagymértékben kiirtották. Az ember által nem háborított 
őserdők csak országunk keleti részében, a tajgában és a 
hegyekben maradtak fenn.

Az atlaszban Az állatvilág elterjedése című tér-
kép segítségével állapítsátok meg, melyek az er-
dős övezetek tipikus állatai!

Az állatvilág a tajgában maradt leginkább meg. A vegyes 
és a lombos erdőkben sok állatfaj igen megritkult és az em-
ber védelme alatt áll. A bölény, az usszuri tigris bekerült a 
Vörös Könyvbe.

Erdős sztyeppe és sztyeppe
Keressétek meg a térképen az erdős sztyeppe és 
sztyeppe övezetét! Hasonlítsátok össze fekvését 
és területnagyságát Észak-Amerikáéval!

A sztyeppék mezőségi talaja (csernozjom) termékeny-
ségéről híres. Ennek következtében az erdős sztyeppéket 
csaknem teljesei felszántották. A természetes növényzet 
csak a természetvédelmi területeken és a művelésre alkal-
matlan területeken maradt fenn. A meleg és a nedvesség 
aránya kedvező a különböző kultúrnövények gabonafélék, 



cukorrépa, napraforgó – termesztéséhez. A sztyeppén, 
néha pedig az erdős sztyeppéken is, aszályok fordulhatnak 
elő, és ezért nélkülözhetetlen az öntözés.

A sztyeppe állatai, amelyek főként rágcsálókból állnak, 
füvekkel táplálkoznak. A sztyeppe sok lakója, a mezei gö-
rény, az ürge, a különféle egerek, a természetes rejtekhelyek 
hiánya miatt üregekben laknak.

A mérsékelt öv félsivatagjai és sivatagjai
Hasonlítsátok össze ezeket az öveket területileg 
Eurázsiában és Észak-Amerikában! Magyarázzá-
tok meg fekvésüket a kontinensen belül!

A száraz és forró nyár hatása a félsivatagok és sivata-
gok övezetében megmutatkozik a talajon, a növényzeten és 
az állatvilágon. A növények számára nagyon mostohák az 
életfeltételek: a levegő száraz, nagy a forróság, a tél hideg, 
néha hóviharok kísérik. A növénytakaró különösen a forró és 
száraz sivatagokban szegényes. Meglepően kihalt a Takla-
Makan-sivatag futóhomokja.

A füvek és a cserjék alkalmazkodtak a száraz éghajlat-
hoz. A homok magába issza a ritkán hulló esőt, és a tavaszi 
napsugarak hatására a sivatag életre kel.

A félsivatagok és a sivatagok talajában sok a só. Ilyen 
feltételek között csak kevés növény, például a ballagófű, tud 
megélni.

A félsivatagokban és a sivatagokban a rágcsálók és a 
patások vannak túlsúlyban. Közép-Ázsiában kétpúpú tevét 
és kulánnak nevezett vadszamarat találunk. Ez a két ritka 
állatfaj bekerült a Vörös Könyvbe és a törvény védelme alatt 
áll.



 FELADATOK. 1. Hogyan hatnak az éghajlati elté-
rések az erdős övezetek növényzetével? 2. Isme-
retes, hogy az erdőkben nagyobb növénytömeg 
képződik, mint a sztyepeken, ugyanakkor a me-
zőségi talaj (csernozjom) jóval termékenyebb a 
fakó talajnál (podzol). Mi ennek a magyarázata? 
3. A mérsékelt öv természeti övezetei közül me-
lyiket hasznosította leginkább az ember? Mi se-
gítette elő a hasznosítást?

74. §. A szubtrópusi, trópusi, szubekvatoriális 
és egyenlítői éghajlati öv természeti övezetei. 

Magassági övek a Himalájában és az Alpokban

 1. Soroljátok fel Eurázsia szubtrópusi éghajla-
ti övének természeti övezeteit! Mondjátok meg 
változatosságuk okait! 3. Soroljátok fel a föld-
közi-tengeri éghajlattípus sajátosságait! (Lásd a 
klimatogrammát a 92. ábrán!)

Szubtrópusi erdők és cserjések. Európában a me-
leg Földközi-tenger partján fekszik a kemény lombú örökzöld 
erdők és cserjések övezete. Érdekes, hogy a cserjések na-
gyobb területet foglalnak el, mint az erdők.

Az itt túlsúlyban lévő fahéjbarna talaj termékeny. Az 
örökzöld növények jól alkalmazkodtak a nyári forrósághoz és 
a száraz levegőhöz. Leveleik tömörek, fényesek, egyes nö-
vények pedig keskeny, ritkán apró szőrszálakkal borítottak. 
Mindez a párolgás csökkentését segíti elő. Az esős, enyhe 
télben dúsan nő a fű.

A Földközi-tenger partjain szinte teljesen kiirtották az 
erdőket. Helyüket örökzöld cserjék és alacsony növésű fák 



foglalták el. Az utóbbiak közé tartozik az örökzöld szamó-
cafa, amelynek termése külsőleg a szamócára emlékeztet, 
az apró, fényes, tüskés levelű magyaltölgy, a mirtusz stb. A 
kultúrnövények közül olajfát, szőlőt, citrusféléket és más nö-
vényeket termesztenek.

Az átmeneti szubtrópusi esőerdők (monszunerdők) öve-
zete Eurázsia délkeleti peremén Kína és Japán déli részét 
foglalja el. A Földközi-tenger partvidékétől eltérően a nyár 
itt nyirkos, a tél pedig; viszonylag hideg és hűvös. Ezért az 
örökzöld növények – a magnólia, a kamélia, a kámforfa – al-
kalmazkodtak a téli szárazsághoz. Ezt az övezetet már rég 
hasznosította az ember. A letarolt erdők helyén a lakosság 
rizst, teacserjét, citrusféléket termeszt.

Szubtrópusi és trópusi félsivatagok meg sivata-
gok. Az atlasz térképei segítségével tanulmányozzátok ön-
állóan ezen övezetek természeti sajátosságait!

1. Hol fekszik a Rub el-Khali-sivatag? 2. Milyen a 
júliusi és a januári középhőmérséklet? Figyeljé-
tek meg, hogy a mérsékelt öv sivatagjaitól és fél-
sivatagjaitól eltérően ezekben az övezetekben a 
januári középhőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot! 
3. Soroljátok fel a félsivatagok és sivatagok ta-
lajait, határozzátok meg a növényzet és az állat-
világ jellegét! Befejezésül mondjátok meg, hogy 
miben különböznek Eurázsia mérsékelt, illetve 
trópusi övi sivatagjai!

Szavanna, szubekvatoriális és egyenlítői erdő
A térkép segítségével határozzátok meg, hol fek-
szik a szavanna, a szubekvatoriális és az egyen-
lítői erdő övezete! A világ természeti övezetei 
című térkép segítségével hasonlítsátok össze az 



egyenlítői erdők fekvésének sajátosságait Dél-
Amerikában, Afrikában és Eurázsiában! Melyik 
kontinensen foglalják el ezek az erdők a legna-
gyobb területet?

Eurázsia szavannáin a magas fűben (főleg pázsitfűben) 
pálma, akác, tikfa és zsírfa nő. Helyenként ritkás erdőrész-
legek fordulnak elő. A száraz évszakban némely fa, például 
a tikfa és a zsírfa, 3–4 hónapra lehullatja lombját. A tikfa 
értékes kemény faanyaga nem rothad el a vízben. A zsírfa 
eléri a 35 m-es magasságot és a 2 m-es átmérőt; az építő-
ipar használja.

A szubekvatoriális átmeneti esőerdők övezetében több 
csapadék hull, mint a szavannán, a száraz évszak pedig 
rövid. Ezért övezet növényzete is emlékeztet a délebbre 
húzódó egyenlítői erdőre. A száraz időszakban csak egyes 
fák hullatják le lombjukat. A szubekvatoriális erdőt a fafa-
jok gazdagsága jellemzi. A szavanna és a szubekvatoriális 
erdő állatvilága változatos és sok közös vonással bír. (Lásd 
a térképet!) Hindusztánban és Srí Lanka szigetén mindmáig 
élnek vadelefántok. A megszelídített elefántokat a lakosság 
nehéz gazdasági munkák végzésére használja. Mindenütt 
sok a majom.

Az egyenlítői erdő Eurázsiában főleg szigeteken fekszik, 
ez idáig még nagy területet foglal el, ám a fakitermelés miatt 
ez csökken. Mind kevesebbszer találkozhatunk az amúgy is 
ritka állatokkal, egyes orrszarvúfajokkal, tulkokkal, az orán-
gutánnak nevezett emberszabású majommal.

Magassági övek a Himalájában és az Alpokban. 
Eurázsiában a magassági öveződés területe nagyobb, mint 
bármelyik más kontinensen, hiszen itt hegyvidék foglalja el a 
kontinens területének majdnem a felét. A magassági övező-



dést a legjobban a Himalája monszunoktól áztatott nyugati 
oldalán, Európában pedig az Alpok déli lejtőinek nyirkosabb 
nyugati részén figyelhetjük meg. A magassági övek váltako-
zását ezekben a hegységekben a rajzok mutatják (98., 99. 
ábra). Vegyük őket egymás után szemügyre!

 
98. ábra. Magassági öveződés a Himalájában

1. Melyik hegység fekszik délebbre: a Himalája 
vagy az Alpok? Hányszor magasabb a Himalája 
az Alpoknál? 2. Soroljátok fel a magassági öveket 



a Himalájában! Milyen sorrendben (váltakoznak? 
Melyik magassági öv a legnagyobb kiterjedésű a 
Himalájában alulról fölfelé? 3. E hegységek ma-
gassága milyen befolyással van a növényzet nö-
vekedéséhez szükséges viszonyokra?

 
99. ábra. Magassági öveződés az Alpokban

Most nézzük meg a magassági övek sémáját az Alpok 
déli lejtőin.



Milyen sorrendben váltakoznak a magassági 
övek az Alpokban? Vessétek össze a magassági 
övek számát az Alpokban és a Himalájában! Mi az 
eltérések magyarázata?

A magassági övekkel összefügg az ember gazdasági te-
vékenysége is. Leginkább a hegylakókat és a hegyoldalakat 
hasznosították, ahol a legkedvezőbbek az életfeltételek a 
népesség számára. Itt rendszerint lakott településeket, ter-
mesztett növényekkel beültetett földeket, műutakat találunk. 
Felfelé haladva egyre kevésbé tapasztalható az embernek a 
természetre gyakorolt befolyása. A magashegységi réteken 
jószágot legeltetnek.

 FELADATOK. 1. Melyik kontinensen foglalja el a 
legnagyobb területet a trópusi sivatag? Nevez-
zétek meg a nagy kiterjedés okait! 2. Eurázsia 
valamely természeti övezetének példáján mutas-
sátok be az összefüggést az adott övezet termé-
szetének alkotórészei között! Melyik alkotórész 
határozza meg a többit? 3. Hasonlítsátok össze 
Eurázsia és Észak-Amerika természeti övezeteit 
az é. sz. 40. foka mentén! Váltakozásukban mi 
okozza a hasonlóságot és az eltéréseket?

75. §. Antropogén természeti komplexumok. 
Elemi csapások

 A téma tanulmányozásakor határozzátok meg, 
hogy miben különbözik az ember által létrehozott 
TK és a természeti TK!



Antropogén természeti komplexumok. Eurázsia 
népessége több száz és több ezer év alatt lényegesen meg-
változtatta a kontinensek természeti komplexumait.

 
100. ábra. Antropogén komplexumok Nyugat-Európában

Napjainkban különösen nagy területeket foglalnak el a 
mezőgazdasági komplexumok. Rég hasznosították Mezopo-
támia termékeny síkságait, az Indus és a Gangesz völgyét, 
a Földközi-tenger partvidékét, a Nagy-Kínai-alföldet. Euró-
pában a mezőgazdasági komplexumok az egész területnek 
körülbelül az egyharmadát foglalják el. Kelet- és Dél-Ázsia 
síkságain a vízzel elárasztott egyenletes földeken főleg rizst 
termesztenék. Kína délkeleti részén, Indiában és Srí Lanka 



szigetén teacserje termesztésével foglalkoznak. A teaültet-
vények a hegyoldalakon és az előhegyekben fekszenek.

A földek jelentős részét, főleg Közép- és Belső Ázsiában, 
legelőként használják. A mértéktelen legeltetés a növényzet 
fajbeli összetételének elszegényedéséhez vezetett.

Megváltoztak az erdei komplexumok is. Észak- és Nyu-
gat-Európa kivágott erdőinek helyére újakat ültettek, de 
ezeknek már más, jóval egyneműbb az összetétele. Például 
Nyugat-Európa lombos erdőit értékesebb faanyagú tűlevelű 
erdőkkel pótolták. Napjainkban ilyen erdők képezik az egész 
erdőterület háromnegyedét.

A Fekete-tenger egykor erdős partvidékén ma a cser-
jések vannak túlsúlyban. Indiában és Indokínában a 
szubekvatoriális és az egyenlítői erdőik helyét szavannák, 
bambuszligetek foglalták el. Sok állat- és növényfaj száma 
állandóan csökken. Eurázsiában, akárcsak a többi kontinen-
sen, növekszik az ember keze nyomán keletkezett sivatagok 
területe.

Csaknem teljésen felszántották Eurázsia termékeny me-
zőségi és gesztenyebarna talajú sztyepeit. Az ember egy 
sor új komplexumot – víztározókat – hozott létre a Volgán, a 
Dnyeperen, a Jenyiszejen és más folyókon. Hollandia lakos-
sága majdnem teljesen kiszárította az Északi-tenger öblét, 
és most az egykori tengerfenéken levő réteken jószágot le-
geltetnek, gyümölcsöt, zöldséget, virágot termesztenek.

Elemi csapások. A legpusztítóbb elemi csapás a föld-
rengés, a vulkánkitörés, az árvíz, a szökőár (cunami) és az 
orkán. Eurázsiában ezek a természeti jelenségek elég gya-
koriak, és a mind újabb területek hasznosítása miatt egyre 
nagyobb befolyást gyakorolnak az emberek életére. Szinte 
valamennyi jelenség a hegységképző folyamatokkal áll ösz-
szefüggésben. Különösen gyakoriak a földrengések és a 



vulkánkitörések a gyűrt hegységek Pacifikus-hegységrend-
szerében a Japán- és a Fülöp-szigeteken. Ám az itt élő em-
berek alkalmazkodtak a helyi körülményekhez. A házak és 
más létesítmények építésekor figyelembe veszik a földren-
gések lehetőségét.

Kelet- és Dél-Ázsiában a monszunesők idején gyakran 
vannak pusztító árvizek. A folyók kilépnek medrükből, elön-
tik a síkságokon fekvő termőföldeket, településeket, utakat. 
Áradásáról híres a Huang-ho, a Gangesz, országunkban pe-
dig az Amur. A katasztrofális méretű árvizek idején emberek, 
háziállatok pusztulnak el.

Az árvíz elleni harc céljából a lakosság régóta épít a fo-
lyói partokon gátakat, töltéseket és más létesítményeket.

A tenger melléki síkságokon az óceán fölött keletkező, 
tájfunnak nevezett orkán erejű szél idéz elő árvizeket. Ezek-
től a Japán- és a Fülöp-szigetek meg Indokína partvidéke 
szenved a legtöbbet. Tájfun idején a széllökéseik elérik az 
óránkénti 400 km-es sebességet is. 1970 novemberében 
Indokína (Banglades) sűrűn lakott partvidékére rettentő ere-
jű orkán tört rá. Az elemi csapás következtében mintegy 400 
ezer ember vesztette életét.

Nagy kárt okoz az embereknek az aszály és a talajeró-
zió. Az aszály elleni harc érdekében a lakosság víztározókat 
épít. Az Arab-félsziget egyes országaiban sótalanított ten-
gervizet használnak öntözésre.

A természeti komplexumok szennyezése. A gyor-
san fejlődő ipar miatt Eurázsia területe állandóan szennye-
ződik. Az iparvállalatok füstjével a levegőbe kikerülő kén- és 
nitrogénvegyületek, por és gázok összekeverednek a légköri 
nedvességgel, és savas esők formájában hullnak a földre. A 
légtömegek a szennyező anyagok jelentős részét néha több 
száz, sőt több ezer kilométerre is elsodorják.



A szennyező anyagok a legszembetűnőbb hatást Eur-
ázsia azon országainak természetére gyakorolják, ame-
lyekben a légtömegek nyugat felőli áramlása az uralkodó. A 
legtöbb hulladék Nagy-Britanniában, Németországban kerül 
a levegőbe. Az innen keletre és délkeletre fekvő országok, 
a többi között Lengyelország, Csehország, a Skandináv-fél-
sziget országai tapasztalják a savas esők következményeit. 
Kiszáradnak az erdők. Először a tűlevelű fák pusztulnak el. 
Sok tóban és folyóban kipusztulnak a halak. A talaj elveszíti 
termőképességét. A légköri szennyezettség kihat az ember 
egészségére. Szennyeződik Ukrajna területe is.

 FELADATOK. 1. Eurázsia mely természeti öveze-
teiben a legkedvezőbbek a feltételek a népesség 
életéhez és gazdasági tevékenységéhez? Mi a 
kedvező a feltételekben? 2. Mondjatok példákat 
arra, hogyan hat a népesség gazdasági tevékeny-
sége a természetre! 3. Képzeljétek el, hogy osztá-
lyotokat új természetvédelmi területek megszer-
vezésével bízták meg! Fontoljátok meg, hogy 
Eurázsia mely természeti övezeteiben végezné-
tek el e munkát és miért! 4. Milyen elemi csapá-
sok fordulhatnak elő vidéketeken? Hogyan veszi 
ezeket számításba a népesség életmódjában és 
gazdasági tevékenységében?

Népesség és országok

76. §. Népesség és országok
Eurázsia népei. Eurázsia területén mindhárom ember-

fajtát képviselő, sok különböző nép él.



Kelet-Európát és Észak-Ázsiát szláv népek lakják. Nyel-
vükben sok a közös szó, és sok a közös vonás kultúrájuk-
ban is. Megkülönböztetnek keleti, nyugati és déli szlávokat. 
A keleti szlávokhoz tartoznak az oroszok, az ukránok és 
a beloruszok, a nyugatiakhoz a lengyelek, a csehek és a 
szlovákok. A bolgárok, a szerbek, a horvátok és a szlovének 
délszlávok.

A germán népekre a szőke haj és világos bőrszín 
a jellemző. A román népek sötét hajszínűek, bar-
na bőrűek. A román népek nyelvének alapját a 
latin nyelv képezi.

Dél-Ázsiát számtalan indiai nép lakja. Még nagyobb lét-
számú nép a kínai.

Milyen népek lakják a Nagy-Szunda-szigeteket, 
Japánt?

A népesség egyenlőtlen eloszlása és annak okai. Eurá-
zsiában él a földkerekség lakosságának körülbelül a három-
negyede. A népesség száma mintegy 3,6 milliárd főt tesz ki.

Hasonlítsátok össze a népesség számát más 
kontinensek népességének számával! Milyen kö-
vetkeztetést vonhatunk le egy ilyen összehason-
lítás eredményeként?

A kontinens hatalmas és változatos területén a népesség 
rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg. Eurázsiában vannak a 
világ legsűrűbben lakott helyei.

A térkép segítségével állapítsátok meg, hogy a 
kontinens melyik vidékein a legnagyobb a nép-
sűrűség!



 

101. ábra. Vietnámi 
parasztasszony 

102. ábra. Mongol lányok 
népviseletben

A nagy népsűrűség egyik oka az ősrégi betelepültség. 
Az emberek már a régmúlt időkben letelepedtek Kelet- és 
Dél-Ázsiában. A falvakban a népsűrűség itt néha eléri a 
négyzetkilométerenkénti 1000–1500 főt. Nyugat-Európában 
az Atlanti-óceán partvidékén a legnagyobb a népsűrűség. 
Eurázsia e részének fontos sajátossága a városi népesség 
nagy száma. Ugyanakkor a kontinens jelentős része elég la-
kott. Szinte lakatlan a Tibeti magasföld és a Góbi-fennsík 
Belső-Ázsiában, az Arab-félsziget napégette sivatagjai. Ke-



vés a népesség Észak-Ázsiában, bár itt a természeti kincsek 
hasznosításával arányosan nő a száma.

Mi az oka Eurázsia eltérő népsűrűségének?

Országok

A jelenlegi európai és ázsiai országok eltérő módon jöt-
tek létre. Európában az antik korból az ókori Görögországot 
és az Ókori Rómát ismerjük. A középkorban a hűbérurak 
szakadatlan viszálykodása következtében államok jöttek lét-
re és hulltak szét.

A politikai térkép rendkívül tarka volt. Külhoni Európában 
ezért van ma is sok a kis és nagy állam. Ezen országok né-
peinek sok a közös érdeke, évszázadokon folyt közöttük a 
szellemi és az anyagi javak cseréje. Ezek az országok ma is 
szórósán együttműködnek.

Ezzel szemben Ázsia sok országa a hatalmas nyugat-
európai államok gyarmata vagy félgyarmata volt. A nemzeti 
felszabadító harc eredményeként független államokká vál-
tak.

A kontinens fejlett államainak többsége Európában talál-
ható, Japán, Kína, Tajvan, Szingapúr Ázsiában van. A fejlett 
európai országoknak a zöme a múltban hatalmas gyarma-
tokkal bírt, amelyeket kíméletlenül kizsákmányolt. Sok gyar-
matnak a népessége hosszú és súlyos harcok után vívta ki 
az állami függetlenséget, közülük a legnagyobb a rohamlép-
tekkel fejlődő India. 

 FELADATOK. 1. A vázlattérképen tüntessétek fel 
a kontinens legnagyobb országainak határait és 
nevét!



EGYES OrSZÁGOk rÖViD LEÍrÁSA

77. §. Európa országai. Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia és Magyarország

Az országok földrajzi fekvése. Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia és Magyarország közép-európai 
országok. Ezek az egységes területet foglalnak el. Csehor-
szágnak, Szlovákiának és Magyarországnak nincs tengeri 
kijárata. 

A természeti viszonyok szempontjából feltételesen két 
részre oszthatjuk ezen országok területét. Északra fekszik 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, 
délebbre Románia, Bulgária, a volt Jugoszlávia utódállamai 
és Albánia. Ezek az országok mind domborzatúikat, mind 
éghajlatukat illetően különböznek egymástól.

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyar-
ország. Természeti viszonyok. Csehország és Szlovákia ki-
vételével ezekben az országokban a felszín síksági jellegű. 
A Balti-tenger partvidékétől délre elterülő síkságok alacsony 
fekvésűek, és csak 50–200 m magasra emelkednek. Üledé-
kes kőzetek vastag rétegéből alakultak ki. Az ősi gleccser 
morénadombok vonulatát hagyta hátra. Magyarország terü-
letét is hatalmas síkság foglalja el a Duna középső folyása 
mentén. Ez a síkság a földkéreg lesüllyedt részének helyén 
képződött. Évmilliókkal korábban itt a tenger hullámai cso-
bogtak.

Csehország és Szlovákia területén túlnyomó részben 
hegyek vannak. Nyugaton ezek erősen lemállottak és csak 
néhol magasabbak 1500 m-nél. Keletebbre kezdődik a Kár-
pátok, amely jóval fiatalabb és magasabb hegység. Ám eb-



ben az üledékes kőzetekből kialakult hegységben is vannak 
menedékes lejtők, lekerekített csúcsok. A kristályos kőze-
tek felszínre bukkanásainak helyein a csúcsok hegyesek, a 
sziklák meredek falúak.

Mindegyik ország éghajlata mérsékelten szárazföldi. A 
nyári hőmérséklet mind nyugat-keleti, mind pedig észak-
déli irányban emelkedik. A magyarországi síkságokon és a 
meleg déli hegyoldalakon még a szőlő is beérik. Mindenütt 
kevesebb csapadék hull, mint a kontinens nyugati részén, 
ugyanakkor Lengyelország északi részén, ahol a talajvíz a 
felszín közelében van, a földeket le kell csapolni. Magyar-
országon viszont nyáron öntözésre szorulnak a mezők, a 
gyümölcsösök és a kertek. Télen kemény fagyok vannak, a 
földet két-három hónapig borítja hótakaró.

A hegyekben a hőmérséklet hűvösebb és nyirkosabb, 
ezért itt jól fejlődnek az erdők, sok folyó – az Elba, az Odera, 
a Visztula – veszi a kezdetét. Nyugat-Európa leghosszabb 
folyója, a Duna, összeköti Szlovákiát és Magyarországot a 
Fekete-tengerrel. A leghidegebb teleken az Odera és á Visz-
tula befagy.

Milyen természeti övezetekben fekszik Lengyel-
ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország 
területe? Soroljátok fel az övezeti talajtípusokat!

Ezen a területen kevés erdő maradt fenn. Majdnem tel-
jesen felszántották a pusztának nevezett magyar fekete 
földű sztyepet. Az emberek minden országban szeretettel 
bánnak a természettel, féltve őrzik a védett területeket. Len-
gyelország északkeleti részén fekszik a bölényeiről híres 
Bialowiezai Nemzeti Park. Itt még fennmaradtak a vegyes 
erdők kisebb területei. Vannak védett területek és nemzeti 
parkok más országokban is.



Soroljátok fel Lengyelország, Csehország, Szlo-
vákia, Magyarország domborzatának és éghaj-
latának azon sajátosságait, amelyek kedvezően 
befolyásolják a népesség gazdasági tevékenysé-
gét!

Népesség. A természet hasznosítása.
Olvassátok el a szöveget, nézzétek meg figyel-
mesen a komplex térképet és mondjátok el, hogy 
a lakosság miként hasznosítja országának ter-
mészeti kincseit! A Népsűrűség és népek című 
térkép segítségével állapítsátok meg a népesség 
összetételét!

Ezeknek az országoknak sűrűn lakott a területe. A né-
pességnek több mint a fele városokban lakik. A városok kö-
zül az államok fővárosai a legnagyobbak.

Az ipar és a mezőgazdaság mindegyik országban egy-
aránt fejlett. A föld méhe gazdag ásványi kincsekben, főleg 
kő- és barnaszénben. A legnagyobb szénlelőhelyek (mutas-
sátok meg őket a térképen!) Lengyelországban és Csehor-
szágban vannak. Az üledékes kőzetekkel vannak összefüg-
gésben a lengyelországi rézérclelőhelyek is. Magyarország 
bauxitban (alumíniumérc) gazdag. Alumíniumból különböző 
gépekhez – gépkocsikhoz, repülőgépekhez stb. – gyártanak 
alkatrészeket. Ezt a fémet felhasználja az építőipar is.

Jól fejlett a mezőgazdaság, de itt kevesebb embert 
foglalkoztatnak, mint az iparban. Lengyelországban főleg 
rozsot, zabot és burgonyát termesztenek. Nagy területeket 
foglalnak el a legelők. A háziállatok közül a legelterjedtebb 
a tehén és a sertés. Csehországban, Szlovákiában és Ma-
gyarországon, ahol melegebb az éghajlat, búzát és cukor-



répát termesztenek. Magyarország híres gyümölcsöseiről, 
szőlőültetvényeiről, különböző zöldségféléiről. 

78. §. Románia, Bulgária, Szerbia, Albánia

 1. Keressétek meg a térképen ezeket az orszá-
gokat és fővárosaikat! 2. Milyen tengerek érintik 
területüket?

Természeti viszonyok. Ezen országok természeté-
nek fő sajátossága a természeti viszonyok rendkívül nagy 
változatossága. Itt a legkülönfélébb természeti komple-
xumokkal – havasi rétekkel, aszályos sztyepekkel és erdő 
borította hegytömbökkel – találkozunk. A Földközi-tenger 
partvidékén szubtrópusi növényzet nő. A domborzat főleg 
hegyes. A hegyvonulatok a Földközi-tenger partvonalával 
párhuzamosan húzódnak. A Földközi-tengernek igen tagolt 
a partvonala. Románia területén ív alakban húzódik a Kárpá-
tok. Folytatását az Észak-bulgáriai-hegység képezi, amely 
nyugat-keleti irányban húzódik. A hegyképződés itt még 
nem fejeződött be, ezért, főleg Jugoszláviában, gyakoriak 
a földrengések. A Duna alsó folyása és mellékfolyói mentén 
mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmas alföldek és 
dombos síkságok terülnek el.

Ezekben az országokban változatos az éghajlat. A Föld-
közi- tenger partvidékének mediterrán az éghajlata. (Sorol-
játok fel a mediterrán éghajlat sajátosságait!) A többi terüle-
ten az éghajlat mérsékelten szárazföldi. A nyár forró, a júliusi 
középhőmérséklet +23 °C…–25 °C. A tél rövid és aránylag 
meleg. Hó főleg a hegyeikben esik. A tengertől távolodva 
mind szárazabb lesz az éghajlat. Körülbelül 600–650 mm 



csapadék hull. A Duna alsó folyásánál ez a mennyiség 300–
400 mm-re csökken, itt gyakoriak az aszályok.

A legfontosabb folyó a Duna, amely hajózható. A folyók 
rendszerint a hegyekből folynak alá. Ennek következtében 
gyors sodrásúak, ami lehetővé teszi vízerőművek építését. 
A legnagyobb a Vaskapu Vízerőmű, amelyet Románia és a 
volt Jugoszlávia közösen épített a Dunán. 

A Földközi-tenger partvidékén alig maradt természetes 
növényzet. A termesztett növényzet közül leggyakrabban 
citrom- és narancsfélékkel, szőlővel és olaj faültetvényekkel 
találkozhatunk. A Duna alsó folyásán a síkságot termékeny 
fekete földű sztyeppe foglalja el, amelyet majdnem teljesen 
felszántottak. A hegyekben tölggyel vegyes bükkerdők ma-
radtak fenn. Ezeknél magasabban luc- és jegenyefenyő-er-
dők nőnek. A hegyi réteken juhot tenyésztenek.

A népesség és foglalkozása.
Az atlasz Népsűrűség és népek című térképe 
segítségével határozzátok meg, hogy: a) milyen 
népcsoportokhoz tartozik Bulgária, Szerbia, Al-
bánia és Románia népessége; b) melyik ország-
ban a legváltozatosabb a népesség összetétele!

Bulgária kivételével mindegyik ország népessége főleg 
faluhelyen lakik. A Földközi-tengerhez közel eső síkságok és 
a partvidék földművelésre alkalmas. A hegyekben kevés a 
település.

A múltban ezek az országok mezőgazdaságilag elmara-
dottak voltak. Ma már itt nemcsak a mezőgazdaság fejlett, 
hanem az ipar is.

A hegyek érces ásványi kincsekben gazdagok. Különö-
sen híresek a cinket, ólmot és ezüstöt tartalmazó, értékes 



polimetallikus ércek lelőhelyei. Jelentős készletek vannak 
nikkel- és kromitércből, rézből. (A komplex térképen ke-
ressétek meg lelőhelyeiket!) Romániában az Elő-Kárpátok 
süllyedékében kőolajra és földgázra bukkantak.

A vidéki népesség fő foglalkozása a növénytermesztés. 
Hatalmas földterületeket vetnek be búzával, kukoricával, cu-
korrépával és napraforgóval.

Romániában, Bulgáriában, Szerbiában bőven terem 
az alma, a szilva, az őszibarack és a szőlő. Mindenütt ter-
mesztenek zöldséget: paradicsomot, uborkát, édespaprikát. 
Ezekben az országokban szinte egyetlen ételt sem készíte-
nek zöldség nélkül. 

Fejlett a juhtenyésztés. A juhtejből készült sajt (brindza) 
igei népszerű eledel.

Az azúrkék tenger, a festői hegyek, az ásványvízforrá-
sok, a meleg éghajlat, a történelmi műemlékek sok turistát 
vonzanak ide. A turizmus és az üdültetés fontos gazdasági 
ágat képez. 

 FELADATOK. 1. Hol vannak üdülőövezetek Románi-
ában, Bulgáriában és Szerbiában? Magyarázzátok 
meg fekvésüket! 2. Mindegyik európai ország termé-
szetének és gazdasági tevékenységének megvannak 
a sajátosságai. A tankönyv szövege, a térképek és 
az illusztrációk segítségével készítsetek beszámolót 
ezen országok valamelyikéről!

79. §. Mongólia, Kína, a KNDK, Vietnám, 
Laosz általános jellemzése 

Földrajzi fekvés. A kontinens ázsiai részében fekszik 
Mongólia, Kína, a KNDK, Vietnam és Laosz.



Mutassátok meg őket a térképen! Melyeknek van 
tengeri kijárata? Terület és népesség szempont-
jából hogyan csoportosíthatjuk ezeket az orszá-
gokat?

Az ázsiai országok által elfoglalt terület eléggé nagy. E 
terület észak-déli és nyugat-keleti kiterjedése megközelítő-
leg azonos és mintegy 5 ezer km-t tesz ki. Az ilyen hatalmas 
térségeken a természet és a népesség életmódja egyaránt 
változatos.

Népesség. Ázsia országaiban közel négymilliárd em-
ber él. A keleti rész a legsűrűbben lakott. (Miért?) A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK), azaz Észak-Ko-
rea kivételével mindegyik országban a falusi népesség van 
túlsúlyban.

A természeti viszonyok és hasznosításuk. A ter-
mészetükben tapasztalható eltérések szerint ezeket az or-
szágokat két részre oszthatjuk. A kontinensnek a Csendes-
óceán tengerei mentén húzódó partvidékét a KNDK, Kína 
keleti része és Vietnám foglalja el. A partvidék közelében 
fekszik Laosz.

Méreteivel kitűnik a Nagy-Kínai-alföld, amely főleg a 
Huang-ho folyó hordalékából alakult ki. A Koreai-félszige-
ten és Indokínában ősidei közepes magasságú vonulatok 
húzódnak. A legtöbb hegyet a KNDK-ban és Vietnámban 
találjuk.

A monszunéghajlat kedvez a gazdasági tevékenységnek.
Határozzátok meg, milyen éghajlati övekben fek-
szenek az említett ázsiai országok! Milyen irány-
ban változik a júliusi középhőmérséklet és az évi 
csapadékmennyiség? Hol húzódik a 0 °C izoter-
mája?



 
103. Narancsszüret Vietnámban

Különösen forró és nyirkos a nyár Vietnámban és Laosz-
ban. Ezért a lakóépületek között a könnyű, jól szellőző, fűtés 
nélküli házak vannak túlsúlyban.

Az ősz és a tavasz rendszerint aszályos, a növényter-
mesztéshez mesterséges öntözésre van szükség. Az öntö-
zéshez szükséges vizet tározókban gyűjtik össze. A víz a 
folyókból (mi a nevük?) csatornákban jut a mezőre. Ilyen 
megoldással a legkülönfélébb meleg- és, nedvességkedve-
lő növényeket termeszthetik. Mongólia kivételével minden 
országban a kultúrnövények termesztése a népesség fő 
foglalkozása.



A természetes növényzet ritkaságszámba megy. Az er-
dők főleg a hegyekben maradtak fenn.

A komplex térkép segítségével határozzátok 
meg, milyen növényeket termesztenek Kelet-Kí-
nában!

A Huang-hótól délre mindenütt rizs-, gyapotcserje- és 
cukornádültetvények húzódnak. Vietnámban és Laoszban 
kaucsuktermő fát (heveát), ananászt, mangót, papajának 
nevezett dinnyefát termesztenek.

 
104. ábra. A mongol sztyeppék térségei

A kontinens belsejében, Belső-Ázsiában található a Mon-
gólia és Kína nyugati része. A hegyvonulatokkal tagolt, kissé 



megemelkedett síkságokat a félsivatagok és sivatagok vég-
telen térségei foglalják el. Leginkább nyugat-keleti fekvésű 
hegyvonulatok, különösen a Tibeti-magasföldön, emelked-
nek a magasba. Tibettől északabbra sok a zárt völgykatlan.

Az éghajlat fő sajátossága a markánsan megmutatkozó 
szárazföldi jelleg. A nyár forró, a tél fagyos és hó nélküli. Az 
éghajlat rendkívül száraz, nagyon kevés a csapadék.

A hatalmas legelőkkel rendelkező Mongóliában és Nyu-
gat-Kínában a népesség régóta nomád állattartással foglal-
kozik. Az utóbbi időben sok minden megváltozott a nomád 
törzsek életében. Ma már rádiót hallgatnak, újságot olvas-
nak.

 
105. ábra. Hanoi, Vietnám fővárosa



A kevés folyó völgyeiben elvétve előforduló oázisokban 
búzát, árpát, zöldségféléket termesztenek.

Ásványi kincsek. A tengeri termékek feldolgozá-
sa. Az ázsiai országok gazdagok ásványi kincsekben.

1. Az atlasz komplex térképe segítségével keres-
sétek meg lelőhelyeiket! 2. Melyik ország rendkí-
vül gazdag ásványi kincsekben?

 
106. ábra. Közép-Ázsia sivatagi lejtőin

A Csendes-óceán tengerein kedvezőek a feltételek a 
tengergazdálkodáshoz. Nemcsak halat halásznak, hanem 
puhatestűeket, tengeri sünt és moszatokat is.



A halászat és más tengeri termékek kitermelése terén 
Kína a harmadik helyen áll a világon. A part menti vizek ko-
moly szennyeződése miatt az utóbbi csökkent a halászat 
volumene. A kínaiak és a vietnámiak körében megszokott 
dolognak számít a rizsföldeken való haltenyésztés.

 FELADATOK. 1. A természetben tapasztalható 
eltérések szerint milyen két részre oszthatjuk az 
ázsiai országok területét? 2. A természeti eltéré-
sek hogyan mutatkoznak meg a népesség gazda-
sági tevékenységén! 3. A térképek és más segéd-
eszközök segítségével írjátok le Mongólia termé-
szetét, népességét és az ott folytatott gazdasági 
tevékenységet (a vázlatot lásd a 32. §-ban)!

80. §. Kína

 1. Határozzátok meg, hogy. területét tekintve világvi-
szonylatban hányadik helyen áll Kína! 2. Soroljátok fel 
a vele határos országokat! 3. Milyen éghajlati övek-
ben fekszik Kína? 4. Vonjatok le következtetéseket 
Kína földrajzi fekvéséből!

Kína a földkerekség egyik legnagyobb országa. Terüle-
tén rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a népesség, amelynek 
nagyobbik része Kelet-Kínában él.

A tankönyv szövege és a térképek segítségével 
készítsetek beszámolót Kelet-Kína természetéről 
és népességének gazdasági tevékenységéről!

Kelet-Kína. A Sárga-, a Kelet-Kínai- és a Dél-Kínai-tenger 
mentén néhány ezer kilométeren át húzódik Kelet-Kína. Kü-
lönösen sűrűn lakottak a Jangce és a Huang-ho folyó mellett 



elterülő tenger menti síkságok. (Lásd a Népsűrűség és né-
pek című térképet!)

Az alacsony fekvésű Nagy-kínai-alföld felszíne főleg a 
Huang-ho folyó és mellékfolyói hordalékából alakult ki. Az 
árvizek elleni védekezés céljából a folyómedrek mentén föld-
gátakat építettek. Ezek a földgátak és töltések megakadá-
lyozzák, bár nem mindig, hogy monszunesők idején a folyók 
kiáradjanak. A gátakat és a töltéseket állandóan magasítják.

Kína hatalmas ország és különböző vidékein eltérő az 
éghajlat. Kelet-Kínában az éghajlat észak-déli irányban vál-
tozik. Mindenütt sok a csapadék, de évi eloszlása egyenlőt-
len. (Mi az oka, hogy csak bizonyos évszakokban hull csapadék?) A nyár 
elég forró, ám északon és délen eltérő a téli hőmérséklet. A 
Jangce alsó folyásától északra a januári középhőmérséklet 
0°C alatt van.

Kelet-Kína népességének zöme faluhelyen lakik. Az 
ország népességének jelentős része a mezőgazdaságban 
dolgozik. Kelet-Kína nagyobbik részén két, a legdélibb rész-
ben pedig három termést is betakaríthatnak évente, ami igen 
fontos a népesség nagy száma szempontjából.

A Nagy-kínai-alföldön szinte minden talpalatnyi földet 
hasznosítottak. Itt megszokott látvány a csatornákkal szab-
dalt végtelen mező, a néhány fával körülvett szalmából font 
vagy agyagból vert házak csoportja. A Jangcétől északra 
búzát vetnek, ami táplálóbb mint a rizs, ám kevesebbet te-
rem. Északkeleten egy kaolingnak nevezett rozsfajt ter-
mesztenek.

A fő kultúrnövény, akárcsak a többi monszun éghajlatú 
országban, a rizs, amelyet a Jangce medencéjében és a 
folyótól délebbre termesztenek. Itt 0 °C fölött van a téli hő-
mérséklet.



A rizs a kínaiak legfontosabb élelmiszere. Minden főét-
kezéskor fogyasztanak rizst. Rizsföldekkel nemcsak a sík-
ságokon találkozunk, hanem Kelet-Kína déli részén az ala-
csony hegyek eléggé meredek lejtőin is. A parasztok előbb 
rizspalántákat nevelnek, amelyeket később kiültetnek a me-
zőre. Csaknem mindenütt termesztenek batátát.

A Huang-ho és a Jangce medencéjében nagy területeket 
foglal el a gyapotcserje. A nyirkos és forró délen, a trópus kö-
zelében cukornádat, narancsot és mandarint termesztenek. 
Megterem itt a banán és az ananász is. Kína a tea őshazája. 
Több mint 400 teafajt tartanak számon. A kínaiak főleg a 
zöldteát kedvelik. A teacserje a domboldalakon jól megterem 
a nyirkos éghajlat alatt.

A komplex térképen keressétek meg, hol ter-
mesztik a paragrafus szövegében említett kultúr-
növényeket!

Kelet-Kínában már rég kivágták az erdőket, csupán a vi-
dék legészakkeletibb részén maradt fenn néhány erdőrész.

Nyugat-Kína. Az ország nagyobbik része (kétharmada) 
Belső-Ázsiában fekszik. Itt főleg tibetiek, ujgurok (közel áll-
nak az üzbégekhez), mongolok élnek.

Mivel magyarázható Nyugat-Kína természeti sa-
játosságai?

Az ország nyugati részén a népesség fő foglalkozása a 
nomád állattenyésztés. A kecske- és juhnyájakat, a méne-
seket, a tehén- és tevecsordákat egyik legelőről a másikra 
terelik. Tibetben jakot tenyésztenek. Ez az állat jól alkalmaz-
kodott a magas hegyek zord életfeltételeihez. Elvétve oázi-
sokat is találunk.



A népesség gazdasági tevékenysége egyes vidékeken 
delfőcióhoz, a sivatagok terjedéséhez, a folyók szennyező-
déséhez vezet. A Huang-ho völgyében a záporesők számos 
vízmosást képeznek, amelyek tönkreteszik a mezőket, öntö-
zőcsatornákat, utakat.

Ásványi kincsek. Kína gazdag különböző ásványi kin-
csekben. Nagy készletei vannak kőszénből, vasércből, de az 
ország leginkább ón- és volfrámlelőhelyeiről híres. Ón- és 
volframkészleteit tekintve Kína világelső. Sok érclelőhelye 
túlnyomórészt az ország keleti részében összpontosul. A le-
lőhelyek összefüggésben állnak a földkéreg töréseivel és a 
törésekbe benyomuló magmával.

A vasérc gyakran a kőszén közelében fekszik, ami igen 
kedvező a vas- és acélolvasztás szempontjából.

Vegyétek szemügyre a komplex térképet és ke-
ressétek meg az ásványi kincsek kitermelésének 
lelőhelyeit, az egymáshoz közel fekvő vasérc- és 
kőszénlelőhelyeket!

Iparvárosokból az ország keleti részében van több. So-
kuknak az egymilliós lélekszámot is meghaladó a lakossága. 
Kína fővárosa, Peking, modern nagyváros. 

 FELADAT. Miért elférő Nyugat- és Kelet-Kína 
népességének gazdasági tevékenysége! Milyen 
iparágak ‚fejlettek Kelet-Ázsia partjai mentén!

81. §. Európa fejlett országai. Nagy-Britannia
Nyugat-Európában találjuk a világ sok fejlett országát. 

Ezek mind területük nagyságát, mind pedig a népesség szá-
mát tekintve eltérnek egymástól.



1. Keressétek meg a térképen a következő euró-
pai országokat: Nagy-Britannia, Franciaország, 
Németország és Olaszország! 2. Milyen óceánok 
és tengerek, érintik a fejlett európai országok 
partjait?

A fejlett európai országok által elfoglalt terület mintegy 5 
ezer km-en át húzódik észak-déli irányban. A terület nagy-
ságából adódik a természeti viszonyok változatossága is. 
Itt minden megtalálható. Az északi arktikus sivatagoktól és 
tundrától a délen fekvő mediterrán szubtrópusokig. A ter-
mészetre és a népesség gazdasági tevékenységére nagy 
befolyást gyakorol az óceánok, főképpen az Atlanti-óceán 
közelsége.

A nyugat-európai országokban igen fejlett az ipar, a me-
zőgazdaság és a közlekedés. Gazdasági fejlettség tekinte-
tében Németország, Franciaország és Nagy-Britannia csak 
az USA és Japán mögött marad el. A sokféle természeti 
kincset, főleg az ásványi kincseket, már javarészt haszno-
sították, ezért a hiányzó mennyiséget külföldről hozzák be. 
Túlsúlyban vannak az antropogén természeti komplexumok. 
Érintetlen természet csak a magas hegyekben maradt fenn.

Nyugat-Európa a Föld egyik legsűrűbben lakott vidéke. A 
népesség többsége városokban él.

Nagy-Britannia. Ennek az országnak a hivatalos neve 
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. 
Nagy-Britannia viszonylag kis területű szigetállam. Fővárosa 
London.

1. Milyen szigeteken fekszik Nagy-Britannia? 
2. Keressétek meg a térképen az ország partja-
it érintő óceánt és tengert, valamint az Észak-
Atlanti-áramlást! 3. Milyen következtetést vonha-



tunk le az Atlanti-óceánnak az ország éghajlatára 
gyakorolt hatásából?

A természet sajátosságai. Az ember megváltoztatja 
a természetet. Nagy-Britanniát keskeny tengerszoros vá-
lasztja el a kontinenstől. Az ország éghajlata változatos. Az 
észak-nyugati részt erősen lemállott ősidei hegység borítja, 
amely bár könnyen megközelíthető, de az emberi élethez 
megfelelőbb a sík vidéki délkeleti rész.

Az óceán közelsége miatt a nyár hűvös (+12 °C, +16 °C), 
a tél pedig enyhe, +4 °C, +5 °C-os januári középhőmérsék-
lettel. Hó esik, de gyorsan el is olvad, és csak északon a 
hegyekben marad meg 1–1,5 hónapig. A hegyek felfogják 
az óceán felől érkező nedves levegőt, ennék következtében 
északnyugaton több a csapadék, mint délkeleten. Nagy-Bri-
tanniát gyakran nevezik a zöld rétek országának. A tenge-
ri éghajlat kedvez a fű növekedésének, amely délkeleten 
egész éven át zöldell.

Az angliai időjárás változatos, kiváltképp ősszel borús és 
esős. Az óceán felől gyakran fújnak nyirkos szelek. Télen és 
nyáron egyaránt sűrű köd képződik.

A bővizű folyók hajózhatók. A hegyi folyók vize a vízerő-
művek turbináit forgatja.

Nagy-Britannia területét valamikor lomblevelű erdők bo-
rították Mára ezek az erdők már eltűntek, csak helyenként 
maradtak meg tölgy- és bükkfákból álló ligetek és erdőfoltok. 
A legnagyobb állatokat, a medvét, á vaddisznót és a szar-
vast rég kiirtották.

Az ország partjainál sokféle halat – heringet, tőkehalat, 
apróheringet – halásznak. Az angolok sok halat fogyaszta-
nak.



A népesség és foglalkozása. Nagy-Britannia, akár-
csak az európai országok többsége, sűrűn lakott. Sok város 
a tenger közelében fekszik.

Milyen népek lakják Nagy-Britanniát?

Az országban elég nagy azoknak a külföldi állampolgá-
roknak a részaránya, akik a volt gyarmatokról érkeztek. Az 
országban főleg az angol nyelv a használatos, amely világ-
szerte is igen elterjedt.

Nagy-Britanniában igen fejlett az ipar, amelynek fejlődé-
se a múltban a kőszén és a vasérc bányászatával állt össze-
függésben. (Keressétek meg ezeket a helyeket a komplex térké-
pen!) Manapság a gyárak és az üzemek már főleg behozott 
nyersanyagot dolgoznak fel. Az országban repülőgépeket, 
tengeri hajókat, gépkocsikat, számítógépeket gyártanak. Az 
Északi-tenger fenekén hatalmas kőolaj- és földgázlelőhe-
lyekre bukkantak. Napjainkban már intenzíven folyik a kiter-
melés.

A falusi népesség kis létszámú. Fő foglalkozása az ál-
lattenyésztés, amelyhez rendkívül kedvezőek a természeti 
viszonyok. Juhot, húshasznú és tejelő teheneket, a városok 
közelében pedig sertést és baromfit tartanak.

A jóval szárazabb és melegebb délkeleten búzát, árpát 
és cukorrépát termesztenek. Nagy-Britannia gabonából 
importra szorul. Burgonyát mindenütt termesztenek. Sok a 
gyümölcsös és a konyhakert, meg a melegház.

A falu lakói a közeli állattartó farmokon dolgoznak.

 FELADATOK. 1. A térkép segítségével röviden 
soroljátok fel Nagy-Britannia természetvilágának 
fő sajátosságait! 2. Az ország melyik részében 



a legkedvezőbbek a természeti viszonyok a nö-
vénytermesztéshez? Miért?

82. §. Franciaország és Németország
A Francia Köztársaság Európa egyik legnagyobb terüle-

tű országa. 

 1. Miben különbözik Franciaország és a szomszé-
dos Nagy-Britannia földrajzi fekvése? 2. Az ég-
hajlati térképek segítségével határozzátok meg a 
júliusi és a januári középhőmérséletet! 

Természet. Az ember megváltoztatja a természetet. 
Franciaországnak csaknem a felét (északi és nyugati ré-
szét) földművelésre alkalmas síkságok foglalják el. A dél-
keleti részben fennsíkpk és hegyek vannak túlsúlyban. A 
legmagasabb hegység az Alpok. Az ország nagyobbik fe-
lében mérésékelten meleg és tengeri éghajlat uralkodik. 
Az Atlanti-óceán hatása leginkább nyugaton tapasztalható. 
A Földközi-tenger partvidékén a nyár forró és száraz, a tél 
pedig meleg és nyirkos. Franciaországban sok a folyó, az 
Alpokban pedig a festői tó. A hegyi folyókon vízerőműveket 
építettek. Ezek szolgáltatják az országban előállított összes 
villamos energia egyharmadát.

Az ember jelentősen megváltoztatta Franciaország 
természetét. Erdők főleg az Alpokban maradtak fenn. Sok 
erdőt, főleg az ország déli részén, tűzvész pusztított el.Az 
Alpokban és a Pireneusokban, a tenger közelében •termé-
szetvédelmi területeket és nemzeti parkokat hoztak létre. Az 
Északi-tengerben és a Vizcayai-öbölben sok a hal.

Népesség és gazdasági tevékenysége. A népes-
ség viszonylag heterogén. A franciákon kívül néhány millió 



külföldi él az országban, akik munkát keresni jöttek a szom-
szédos országokból: Olaszországból, Spanyolországból, 
Portugáliából és Algériából és más afrikai országokból.

A falusi népesség nagyobb számú, mint Nagy-Britanni-
ában, ám egyre csökken. A kicsiny falvak néha mindössze 
néhány portából állnak. Túlsúlyban vannak a kisvárosok. Az 
ország fővárosa Párizs, amely a világ egyik legnagyobb és 
legszebb városa.

 
107. ábra. Párizs. Champs-Elysées

Franciaország többféle ásványi kincsben is gazdag.

A komplex térkép segítségével határozzátok meg 
az ásványi kincsek fajait és a kitermelés helyét!



Ugyanakkor kőolajból és földgázból kevés van, ezért kül-
földön kénytelenek beszerezni. A földgáz például Oroszor-
szágból érkezik csővezetéken.

A nagy iparvállalatok főleg a magántulajdonúak, de van-
nak állami vállalatok is. Az országban különösen fejlett a re-
pülőgépek, gépkocsik, tengerjáró hajók és más közlekedési 
eszközök előállításával kapcsolatos gépgyártás. A hazai 
bauxitból alumíniumot olvasztanak. Az atomerőművek sok 
villamos energiát állítanak elő.

A mezőgazdaság csaknem maradéktalanul ellátja az 
országot élelemmel. A szarvasmarha mennyiségét illetően 
Franciaország az első helyen áll Európában. A legfontosabb 
mezőgazdasági növény a búza. Vetésterületei az ország 
északi részén vannak túlsúlyban, délen főleg kukoricát ter-
mesztenek. Franciaország híres gyümölcsöseiről és sző-
lőültetvényeiről is. Északon sok az alma- és a meggyfa, a 
napsütötte déli részen pedig őszibarackot, kajszibarackot, 
olajbogyót szüretelnek. Termesztenek különféle zöldségnö-
vényeket is.

A Német Szövetségi Köztársaság az egyik legfejlet-
tebb tőkés állam. Németország Nyugat-Európa legnagyobb 
lélekszámú országa. A második világháború után mintegy 9 
millió német települt át más országokból az akkori Nyugat-
Németországba. Franciaországhoz hasonlóan itt is nagyon 
sok a külföldi. A népesség 90%-a városokban él.

Természeti viszonyok. Az Németország terü-
lete észak-déli irányban, húzódik. Északon fekszik az 
Északnémet-alföld. Valamikor itt tenger volt, amely vastag 
üledékréteget hagyott maga után. A morénadombok között 
kisebb tavakat találunk. A nedves éghajlat miatt sok mocsár 
képződött, amelyeket csaknem teljesen lecsapoltak. Helyü-
kön most rétek és szántóföldek húzódnak. Az enyhe tengeri 



éghajlat, a csapadékbőség kedvez a fű növekedésének. Ez 
a terület fontos állattenyésztési vidék.

Az ország területének nagyobb részét közepes magas-
ságú, erdő borította festői szépségű hegyvonulatok foglalják 
el. A hegyi legelőkön jószágot legeltetnek, a mezőkön pedig 
rozst és burgonyát termesztenek.

Németország déli részén az Alpok északi vonulatai és 
előhegyei húzódnak. Az Alpok itt alacsony, és csupán egyes 
csúcsai érik el a 300 m-es magasságot. Az előhegyekben 
természetvédelmi területeket és nemzeti parkokat hoztak 
létre.

Az ország nagy részének éghajlata átmenetet képez a 
tengeri és a szárazföldi éghajlat között. A meleg nyár a +20 
°C-ot is elérő júliusi középhőmérséklettel lehetővé teszi a 
legkülönfélébb növények termesztését. A Rajna völgyében 
még a szőlő is megterem. Mindenütt sok a csapadék: 600–
800 mm.

A legnagyobb folyón, a Rajnán több millió tonna rako-
mányt szállítanak. A folyók torkolatában nagy kikötővárosok 
helyezkednek el.

Erdőkből kevés maradt meg. Túlsúlyban vannak az em-
ber alkotta természeti komplexumok. A fejlett ipar, az utak, 
valamint a folyóparti városok és községek sűrű hálózata mi-
att nagyon szennyezett a természet. A folyók a szennyezett 
vizet az Északi-tengerbe viszik. A sok folyó és tó ellenére 
nem jut elegendő édesvíz a lakosságnak és a vállalatoknak.

A népesség gazdasági tevékenysége. Az ország 
gazdaságában fő helyet az ipar foglalja el. Németország-
ban mindenütt vannak gyárak és üzemek, amelyek a leg-
különfélébb termékeket állítják elő. Különösen a gépgyártás 
fejlett. Nagy tételben exportálnak gépkocsikat, elektronikai 
termékeket. Németország gazdag kőszénben és kálisóban. 



(Keressétek meg a térképen, hol bányásszák ezeket!) A 
nyersanyag (kőolaj, földgáz stb.) nagy részét Németország 
importálja.

A mezőgazdaságban túlsúlyban van a szarvasmarha-
tartás. Ehhez igen kedvezők a természeti viszonyok, a nö-
vénytermesztés pedig biztosítja a jószágnak a takarmányt. 
Rozst, zabot, takarmányfüveket vetnek. A fő mezőgazdasá-
gi növény a búza, amelynek egy részét exportálják. 

 FELADATOK. 1. A szöveg és a térképek segítsé-
gével mutassatok rá Franciaország természeté-
nek, népességének és gazdaságának sajátossá-
gaira! 2. A komplex térkép segítségével beszél-
jetek a népesség gazdasági tevékenységéről az 
ország különböző részeiben! 3. Hogyan hat e te-
vékenység az Németország természetére! 

83. §. Japán
Japán viszonylag kis területű ország, négy nagy és körül-

belül ezer kis szigeten fekszik.

 1. Keressétek meg a térképen Japánt, és mond-
játok meg, mi a fővárosa! 2. Milyen óceán, illetve 
tengerek érintik Japánt? 

Természet. A Japán-szigetek ott jöttek létre, ahol a 
hatalmas Csendes-óceáni-litoszfératábla összeütközött a 
szárazföldi Eurázsiai-táblával. Az ütközés következtében a 
kontinens keleti pereme széttöredezett és szigetek keletkez-
tek. A legdélibb szigetek korallból épültek. Japántól keletre 
mélytengeri árok húzódik.

Ezen a vidéken a földkéreg még most is aktív, a hegy-
ségképző folyamatok még nem fejeződtek be. A földkéreg 



mozgékonyságáról tanúskodnak a gyakori földrengések és 
a működő tűzhányók. Kisebb földrengések szinte naponta 
vannak Japánban.

Az ország természete nagyon festői. Különös vonzerőt 
kölcsönöznek az öblökkel tagolt partok és a kis szigetek, az 
erdő borította hegyek. A hegyek között mintegy 40 működő 
és sok kialudt tűzhányót találunk. A kevés síkság a Csendes-
óceán partvidékén terül el. A legnagyobb szigeten található 
az ország fővárosa, Tokió. Japán nagy északkelet-délnyu-
gati kiterjedése miatt változatosak az éghajlati viszonyok.

A térkép adatai segítségével igazoljátok ezt a kö-
vetkeztetést! Mivel magyarázható az éghajlat vál-
tozatossága?

A meleg Kuro-shio-áramlás enyhébbé és nedvesebbé 
teszi Japán éghajlatát. Itt kétszer-háromszor annyi csapa-
dék hull, mint a kontinensen. Nagy csapást jelentenek az 
ország számára a Csendes-óceán felől érkező tájfunok, 
amelyek pusztulást hagynak maguk mögött. A tájfunok nyár 
végén és ősszel a leggyakoribbak. Záporok kísérik őket, a 
folyók kilépnek medrükből és mindent elárasztanak.

Az ország folyói nem nagyok, ám sebes sodrásúak és 
zuhatagosak. Sok folyón vízerőmű épült. A folyóvizet öntö-
zésre használják, ezért egyes déli szigeteken ma már hiány 
mutatkozik belőle.

Az erdők gazdagok és sokféle fa nő bennük. A lucfe-
nyőkből és jegenyefenyőkből álló tajgát északon a lombos 
erdők váltják fel, amelyekben leggyakrabban tölgy és bükk 
fordul elő. Tokiótól délebbre, ahol a januári középhőmérsék-
let 0 °C fölött van, örökzöld tölgyekből, szépen virító ‚kaméli-
ából, a levelében különböző olajokat tartalmazó kámforfából 
álló szubtrópusi erdők nőnek.



A japánok szeretik és féltőn óvják a természetet. A cse-
resznyevirágzás ünnepe az egyik legszebb népi ünnep.

A népesség és foglalkozása. Japán sűrűn lakott or-
szág. A népesség fele a csendes-óceáni partvidék keskeny 
sík vidéki sávján összpontosul.

Japán fejlett ország, sokféle termék – acél, tengeri hajók, 
gépkocsik, számítástechnikai berendezések stb. – gyártása 
terén világelső. Az országnak kevés az ásványi kincse, ezért 
ezekből javarészben behozatalra szorul.

A fő gabonanövény a rizs, amelyet csaknem országszer-
te termesztenek az öntözött földeken, és bő termést érnek 
el. Egyre nagyobb területet ültetnek be teacserjével és cu-
kornáddal, ezzel a két melegkedvelő és vízigényes növény-
nyel. A városok közelében nagy területeket foglalnak el a 
zöldségfélék: a káposzta, a retek és az uborka.

A japánok életében nagy szerepet játszanak az ország 
partjait mosó tengerek. Halászattal nemcsak a parti vizeken 
foglalkoznak, hanem a partoktól távol, a Csendes-, az Indiai- 
és az Atlanti-óceánon is. A rizs és a hal képezi a népesség 
fő táplálékát. Rizsből a legkülönfélébb ételeket készítik, de 
többnyire csak megfőzik, olaj, só és egyéb fűszer nélkül. El-
fogyasztják a tenger ajándékait, a moszatokat, főleg a bar-
namoszatot, a tengeri sünt, a nyolckarú polipot, a puhates-
tűeket is. A halhoz hasonlóan ezeket is leginkább nyersen 
eszik meg.

A népesség zöme városokban lakik. A legnagyobb vá-
rosoknak több mint egymillió lakosa van. A városok népes-
sége gyorsan növekszik, a falvaké viszont csökken. A japán 
házakban alig akad állandó belső közfal. A közfalak többsé-
ge elmozdítható. A padlót rizsszalmából készült szőnyegek 
borítják. Nappal ezeken ülnek, ebédelnek, éjszakára, pedig 
rajtuk ágyaznak meg. Bútor rendszerint kevés van.



Az ipar és a mezőgazdaság gyors fejlődése megmutat-
kozott az ország természetén. A folyók és a tengerek part-
vidéke sok helyen erősen szennyezett ipari szennyvízzel, 
háztartási hulladékokkal. Különösen szennyezett Honshu 
szigetének csendes-óceáni partvidéke. Itt él az ország 
egész népességének 4/5-e.

Sok erdőt kivágtak, helyükre vörösfenyőt, erdeifenyőt, 
lucfenyőt és japán cédrust telepítettek. Az utóbbi sűrű, kes-
keny koronájú, mindenütt épületek emelkednek, mezők és 
utak húzódnak. Ezért vetődik fel az országban olyan élesen 
a természetvédelem problémája. A japánok aktívan síkra 
szállnak a természetvédelemért. Egyre több helyen találha-
tunk nemzeti parkokat és természetvédelmi területeket, az 
ország jelentős részét már védettnek nyilvánították.

 FELADATOK. Képzeljétek el, hogy utazást tet-
tetek Japánba! Mit meséltek társaitoknak az or-
szág természetéről, népességéről és a népesség 
gazdasági tevékenységéről? Az elbeszéléshez 
használjatok különböző térképeket! Mondjatok 
példákat arra, hogyan hatnak a Csendes-óceán 
és tengerei Japán természetére és a népesség 
életére!

84. §. India
Az Indiai Köztársaság a világ legnagyobb fejlődő orszá-

ga. A múltban Nagy-Britannia gyarmata volt és a második 
világháború után kivívta függetlenségét. A mai India a világ-
űrt tanulmányozza, atomreaktorokat épít, kutatásokat folytat 
az Antarktiszon.



1. Mit tudtok Indiáról a könyvekből, internetről, 
folyóiratokból, rádióból és televízióból? 2. Keres-
sétek meg a térképen Indiát és fővárosát! A föld-
rajzi fekvés mely sajátosságait vehetjük jól szem-
ügyre a térképen? 3. Határozzátok meg India he-
lyét a világ legnagyobb országai között a terület 
nagysága és a népesség száma szempontjából!

Természet. India természete festői és változatos. Kü-
lönösen sajátságosak a Himalája, a Hindusztáni-alföld és a 
Hindusztáni-félsziget természeti komplexumai. (Keressétek 
meg őket a hegy- és vízrajzi térképen!)

Az ország északi részén hatalmas falként húzódik a 
Himalája. A hegyvonulatok meredeken emelkednek a Hin-
dusztáni-alföld fölé. A Himalája legmagasabb csúcsai meg-
haladják a 8000 m-t. Az alpinisták csak 1953-ban hódítot-
ták meg a Csomolungmát, a világ legmagasabb csúcsát. A 
Himalája úgy keletkezett, hogy az Eurázsiai-litoszfératábla 
pereme erősen megemelkedett az Indoausztráliai-táblával 
való ütközéskor. Még ma is előfordulnak itt földrengések, 
amelyek néha rendkívül pusztító erejűek.

A hegység déli lejtőin jól megnyilvánul a monszun ég-
hajlat. A magasság növekedésével a csapadék mennyisége 
alig változik, ám a hőmérséklet észrevehetően csökken. A 
magassági övek változása a Himalája déli lejtőjén a 98. áb-
rán látható.

A Hindusztáni-alföld előhegységi süllyedékben keletke-
zett. A málladék a Himalája emelkedésével arányosan feltöl-
tötte az árkot. Az alföld éghajlata szubekvatoriális monszun-
éghajlat. A nyári monszun megérkezése előtt április-május-
ban nagy a forróság. A hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik. A 
perzselő hőség kiszárít mindent, a folyók elsekélyesednek, 
a talaj megrepedezik. Aztán megérkezik a monszun, vele 



pedig az óhajtott nedvesség. Enyhül a forróság, feléled a 
természet.

A legtöbb, mintegy 2500 mm csapadék a Gangesz alsó 
folyásánál hull időszakos záporok formájában. Ám nem min-
denütt esik bőven eső. Az Industól (keletre, az aszályos ég-
hajlat alatt alakult ki a Thav-sivatag.

Az alföld egyenletes, sima, üledékes kőzetekből kialakult 
felszínét számtalan, a hegyekből lefolyó kanyargó folyó és 
öntözőcsatorna szeli át. A Gangesz a legfontosabb folyó, 
amit India szent folyójának tartanak.

A Hindusztáni-alföldön helyenként monszun erdőket ta-
lálunk. A száraz hónapokban szinte minden fa lehullatja a 
lombját. Ilyenkor az erdő szomorú, barátságtalan.

A Hindusztáni-félsziget nagyobbik részét az ősidei kris-
tályos kőzetekből kialakult Dekkán-fennsík foglalja el. A 
fennsík éghajlata eléggé aszályos és a száraz évszakban 
a mezőgazdaság mesterséges öntözésre szorul. A folyókat 
esővíz táplálja. A száraz évszakban annyira elsekélyesed-
nek, hogy patakokká válnak. A lávatakarón kialakult fekete 
talaj elég sokáig visszatartja a nedvességet ahhoz, hogy 
öntözés nélkül termeszthessenek gyapotcserjét. Az öntözés 
ellenére egyes években az aszály hatalmas területekre ter-
jed ki, és éhséget meg halált hoz az embereknek.

Az ember megváltoztatja a természetet. Több 
ezer éves léte alatt India természete a felismerhetetlensé-
gig megváltozott. Az emberek által érintetlenül hagyott ter-
mészeti komplexumokat csak a Himalájában találunk, ám 
ott is csak nagy magasságokban. Már csaknem minden 
mezőgazdasági művelésre alkalmas földet hasznosítottak. 
Az erdőket kivágták, helyüket szavanna foglalta el. Főleg a 
Hindusztáni-alföldön gyakoriak a nagy és pusztító árvizek. 
(Magyarázzátok meg, mi az oka!)



Lényegesen csökkent a vadállatok száma, sok közülük, 
például a királytigris, az orrszarvú, a bölény már ritkaság-
számba megy és bekerült a Vörös Könyvbe. Védelmük ér-
dekében nemzeti parkokat és természetvédelmi területeket 
hoztak létre. A foganatosított intézkedések eredményeként 
egyes állatok száma fokozatosan eléri a korábbi mennyisé-
get.

A népesség és gazdasági tevékenysége. Indiában több 
ember él, mint Afrikában és Dél-Amerikában együttvéve. 
Sok fejlődő országhoz hasonlóan a népesség száma gyor-
san gyarapszik. A népesség igen változatos összetételű, és 
több tucat nyelvet beszél. Az egyik legelterjedtebb nyelv a 
hindi. Sokan beszélik az angolt is.

India főleg a falvak országa. A felnőtt népesség csaknem 
3/4 része a mezőgazdaságban dolgozik. A mezőgazdaság 
számára eléggé kedvezőek a természeti viszonyok. A mon-
szunesők kezdetéig a parasztok kiültetik a nedvességked-
velő növényeket: a rizst, a cukornádat és a jutát. A juta rost-
növény, amelyből durva szöveteket, köteleket készítenek. 
Termesztenek gyapotcserjét, fűszernövényeket, teacserjét 
is. Az indiai tea világszerte ismert.

A térkép segítségével soroljátok fel a Gangesz 
völgyében, a Hindusztáni-félszigeten termesztett 
növényeket!

Az indiai falvak rendszerint a folyók közelében feksze-
nek. Sok ház közelében, főleg a Dekkán-fennsíkon, kisebb 
mesterséges tavak vannak, amelyekben az öntözésihez 
szükséges esővizet fogják fel az emberek.

A háziállatokat a mezei munkák végzésére használják. 
A népesség zöme vallási meggyőződésből nem fogyaszt 
marhahúst.



A világ sok országa közül India érces ásványi kincsei-
vel tűnik ki. Ezek az ásványi kincsek a törésekbe behatoló 
magmából alakultak ki. Csaknem minden nagyobb lelőhely 
a Dekkán-fennsíkon összpontosul.

A komplex térkép segítségével határozzátok 
meg, milyen ásványi kincsekben gazdag India! 
Eredetük szerint csoportosítsátok őket!

Az ásványi kincseket az ország gazdaságában, a többi 
között az állami tulajdonban levő vállalatok hasznosítják.

 FELADATOK. 1. Készítsetek vázlatot az India ter-
mészetéről szóló beszámolóhoz! Miben nyilvánul 
meg a természet változatossága! 2. Olvassátok el 
a szöveget és tegyetek fel kérdéseket Az ember 
megváltoztatja a természetet és a népesség és 
gazdasági tevékenysége című részekhez! 

ELLENŐRIZD MAGAD

 1. Eurázsia belső területeiről milyen új adatokkal 
gazdagították a földrajztudományt a kutatók?  
2. Hasonlítsátok össze Eurázsia domborzatát 
más kontinensek domborzatával! Mivel kell be-
fejezni az összehasonlítást? A domborzat mely 
sajátosságait magyarázhatjuk meg A földkéreg 
szerkezete című térkép és a litoszfératáblák tér-
képe segítségével? 3. Miben rejlik Eurázsia ég-
hajlatának változatossága? Miként befolyásolják 
a kontinens éghajlatát a mérsékelt szélességek 
nyugati szelei? 4. Táplálkozási rendszerük sze-
rint milyen folyótípusokhoz tartoznak a Jenyi-
szej, a Jangce, az Indus, valamint az Atlanti-óce-
ánba ömlő folyók? 5. Eurázsia területén miért 



nemcsak észak-déli irányban váltakoznak a ter-
mészeti övezetek, hanem nyugat-keleti irányban 
is? 6. Mondjatok példákat arra, amikor a népes-
ség gazdasági tevékenysége kedvezően, illetve 
(kedvezőtlenül hatott Eurázsia természetére!  
7. A Népsűrűség és népek című térkép segítségé-
vel határozzátok meg a népesség megoszlásá-
nak sajátosságait Eurázsiában! Magyarázzátok 
meg a sajátosságokat!

A TErMÉSZET ÉS AZ EMBEr 
kÖLCSÖNHATÁSA

A természeti kincsek ésszerű hasznosítása és eredmé-
nyes védelme érdekében ismernünk kell a földrajzi burok 
törvényszerűségeit, valós értékét, meg kell értenünk a ter-
mészet és az ember kölcsönhatását napjainkban.

85. §. A kontinensek és az óceánok 
természeti kincsei

 1. Soroljátok fel a kontinensek és az óceánok ter-
mészeti kincseit! 2. A gazdasági tevékenység mi-
lyen válfajai állnak kapcsolatban a kontinensek, 
óceánok természeti kincseinek kiaknázásával?  
3. Miért a kontinensek parti övezetét és az óceá-
nok part menti részét hasznosítja legaktívabban 
az ember? 4. Mit tudtok a természeti kincsek gaz-
dasági hasznosításáról? Milyen következtetés 
vonható le ebből az emberi tevékenységből?

A természeti kincsek jelentősége. Az emberiség 
a Földön nem élhet és nem fejlődhet a természettől és a 



természeti kincseiktől elszigetelten. A természeti kincsek öt 
faját különböztetjük meg: á s v á n y i ,  é g h a j l a t i ,  v í z i , 
f ö l d i  é s  b i o l ó g i a i  természeti kincsek.

A természet elégíti ki az ember legfontosabb szükségle-
teit, nevezetesen az energia-, a fűtőanyag- és az ipari nyers-
anyag-szükségletet. Kiszámították, hogy jelenleg a Föld 
mindegyik lakosára számítva naponta 3 kg szenet, ércet és 
építőanyagot termelnek ki. Az említett természeti kincsek 
iránti szükséglet évről évre növekszik. 

Az emberek gazdasági tevékenységére fóliát az éghajlat. 
Gyakran ettől függ az emberek által termesztett növények 
összetétele. A földgolyó azon vidékein, ahol elegendő a me-
leg és a nedvesség, bő termést érhetnek el mezőgazdasági 
növényeikből. A kedvező éghajlatú országokban évente két, 
sőt három termést is betakaríthatnak. Ám az éghajlati adott-
ságok még nem mindent jelentenek: szükség van korszerű 
mezőgazdasági gépekre, műtrágyára, esetenként pedig ön-
tözésre is.

A természeti kincsek közül az ember a vízből használja 
fel a legtöbbet. Különösen sokat (a felhasznált víznek akár a 
70%-át is) fordítanak a mezők öntözésére. Óriási vízmeny-
nyiséget igényel az ipari berendezések, az erőművek tur-
bináinak, a vas és acél-olvasztókemencéknek a hűtése, a 
papírgyártás stb. Napjainkban egyre több vízre van szükség 
a háztartásban. A Föld mindegyik városlakója napi átlagban 
150 l vizet használ el, míg egy falusi alig 50 l-t. Országunk 
nagyvárosaiban például, ez a mennyiség jóval nagyobb, 
mintegy 700 l. Ezért annyira fontos, hogy valamennyien ta-
karékosan használjuk a vizet.

A népesség életéhez és tevékenységéhez jelentős föld-
területekre van szükség, hogy városokat és falvakat, gyára-
kat és üzemeket, vasutakat és közutakat építsenek, egyéb 



tevékenységet folytassanak. A szárazulatok egyharmadát 
szántóföldek, gyümölcsösök, rétek és legelők foglalják el.

A talaj a természet egyik legfontosabb kincse, ez elégíti 
ki az emberek élelmiszer-szükségleteit. A különböző termé-
szeti övezetek talajainak termőképessége eltérő. A talaj igen 
körültekintő bánásmódot igényel, hiszen helytelen használat 
esetén tönkremegy.

A biológiai természeti kincsekhez tartozik az élő szer-
vezetek többsége. Fontos tulajdonságuk, hogy ésszerű fel-
használás esetén újratermelik önmagukat.

Az emberek életében óriási szerepet játszanak az erdők. 
(A botanika tananyagából emlékezzetek vissza az erdők 
sokrétű jelentőségére!) Jelenleg a szárazulatok felszínének 
körülbelül 30%-át borítják erdők. Az erdőségeket ésszerűen 
kell hasznosítani, hiszen egyre csökken az erdők területe.

A termékek jelentős részét a növénytermesztés szolgál-
tatja az embereknek. Világszerte körülbelül 3000 növényfajt 
termesztenem. Természetes növényzettel borított nagy terü-
leteket használnak a háziállatok legelőjeként.

A vadállatok és a madarak mértéktelen vadászata sok 
országban, különösen Afrika, Délkelet- és Dél-Ázsia orszá-
gaiban a vadállomány csökkenéséhez vezetett.

A természet hatása az ember életkörülményeire. Nem 
kisebb jelentőséggel bír a természet mint az a környezet, 
amelyben a népesség élete zajlik.

A természet elősegíti az emberek egészségének megőr-
zését és megerősödését. Nagy jelentőséggel bír a beléleg-
zett levegő és a felhasznált víz tisztasága. Nagy jelentősége 
van az erdőnek, a bolygó „tüdejének”, amely oxigénnel látja 
el a Föld légkörét. A fák megtisztítják a városok és a falvak 
légterét a portól, az ártalmas gázoktól. Sok ember leginkább 
az erdőben tud pihenni és felüdülni.



Az emberek kedvező életfeltételeinek megteremtésében 
nem ke vésbé fontos a domborzat és az éghajlat.

1. Magyarázzátok meg, hogy a Föld népességének 
alapvető része miért (él a síkságokon, valamint a ten-
gerek és az óceánok partján! 2. Milyen éghajlati övek 
a legkedvezőbbek az ember megélhetéséhez és tevé-
kenységéhez? 3. Mondjatok példákat arra, hogyan hat 
az éghajlat a népesség életmódjára, (az épületek jelle-
gére, az öltözékre a különböző éghajlati (viszonyokkal 
bíró országokban!

Az emberek életét és tevékenységét befolyásolják az el-
háríthatatlan természeti jelenségeik. Ezek közül sok gyak-
ran pusztító jellegű. Ennek következtében napjainkban nö-
vekszik e jelenségek tudományos előrejelzésének (földrajzi 
prognózis) szerepe.

A kontinensek természeti kincsei hasznosításá-
nak távlatai és nehézségei. Az emberisének egyre na-
gyobb mennyiségű természeti kincsre van szükségük. Ám 
a természeti kincsek hasznosítása sok nehézségbe ütközik. 
Az ásványi kincsek lelőhelyei rendkívül egyenlőtlenül oszla-
nak el a földtekén. A kitermelés egyre munkaigényesebb és 
költségesebb lesz. Az új lelőhelyek főleg a nehezen megkö-
zelíthető lakatlan helyeken vannak.

Az emberiségnek égetően szüksége van élelemre. Vi-
lágszerte több száz millió ember éhezik, és körülbelül egy-
milliárdra tehető az alultápláltak száma. Már alig akad meg-
műveletlen föld, pedig egyre újabb területekre lenne szük-
ség. A kontinensek egész felszínének megközelítőleg 30%-a 
aszályos vidék. Az öntözéshez újabb vízforrások, az öntöző-
csatornák építéséhez nagy pénzösszegek kellenek.



 
108. ábra. Halászat a 

Csendes-óceán kontinentális 
talapzatán 

109. Halászat a nyílt óceánon

A világóceán hasznosítása a jövőben. A népesség 
gyors gyarapodása, az égető élelem- és vízhiány miatt hasz-
nosítani kell a világóceán kincseit.

A jövőben a világóceánból lényegesen több ásványi kin-
cset, főleg kőolajat és földgázt fognak kitermelni. Már ma 
az óceán fenekéről nyerik a világon kitermelt kőolaj mintegy 
30%-át. A tudósok azt állítják, hogy a XX. század végén már 
az összes kitermelt kőolaj felét innen fogják nyerni.

A világóceánból sok színesfémet, például rezet, nikkelt, 
mangánt, kobaltot fognak bányászni. Az óceánok és a ten-



gerek vizében sok kémiai elem van feloldva. Egyes orszá-
gokban sólepárlással foglalkoznak. A tudomány és a tech-
nika fejlődése révén uránt, aranyat és más ritkán előforduló 
elemeket nyernek a tengervízből.

Bár az óceánokban előforduló növényi és állati szerveze-
tek össztömege jóval kisebb, mint a kontinenseken, a világ-
óceán mégis fontos élelemforrás. Sokáig úgy vélték, hogy 
a tengerből korlátlanul lehet kihalászni a halat. Ám a múlt 
század 70-es éveitől a halászflották javuló műszaki felsze-
reltsége és a világóceán szennyeződése miatt egyre csök-
ken a halászzsákmány. A tengeri halászatról sok ország fo-
kozatosan áttér az irányított tengergazdálkodásra. A tenger 
alatti farmokon mesterséges körülmények között nemcsak 
halat tenyésztenek, hanem például moszatokat és ehető pu-
hatestűeket is. Több országban, a többi között Japánban, az 
USA-ban, Kínában és Ausztráliában hoztak létre ilyen ten-
geri gazdaságokat.

Napjainkban az egyik legfontosabb feladat az, hogy el-
lássák az emberiséget édesvízzel. Az édesvíz iránti igény 
egyre nagyobb. Afrika, Dél- és Észak-Amerika, Ázsia dél-
nyugati része jelentős vízhiánnyal küzd. Egyes helyeken, 
például a közel-keleti olajemirátusokban sótalanítják a ten-
gervizet, de ehhez sok villamos energiára és pénzre van 
szükség.

Az emberek megtanultak villamosságot nyerni a dagály 
és az apály energiájából. Több országban építettek dagály-
erőműveket.

Sok helyen építenek olyan mesterséges szigeteket, ame-
lyekre fúróberendezéseket szerelnek. Vannak olyan előrejel-
zések, hogy az óceán a jövőben az ember lakhelyévé válik.

A világóceánt jól meg kell ismerni, mielőtt megkezdenék 
kincseinek a hasznosítását. Legfontosabb közös feladatunk 



az, hogy megelőzzük az óceán szennyeződését, megőriz-
zük mint a földi élet forrását. E kérdés sikeres megoldása a 
záloga annak, hogy a jövőben minden egyéb feladatot sike-
resen megoldjunk.

 FELADATOK. Beszéljetek arról, hogyan fog-
ják hasznosítani a világóceánt a jövőben. Miért 
növekszik a világóceán jelentősége az emberi-
ség szempontjából! Eddig különálló természe-
ti komplexumokat – kontinenseket, óceánokat, 
természeti övezeteket stb. – tanulmányoztatok. 
Ebben a részben megismerkedtek a Föld legna-
gyobb természeti komplexumával, a földrajzi bu-
rokkal. Megtudjátok, melyek a fő tulajdonságai 
és fejlődésének törvényszerűségei; milyen sze-
repet játszanak az élő szervezetek a Föld termé-
szetének kialakításában; mivel magyarázható a 
kontinensek és az óceánok természetének nagy 
változatossága. A földrajzi burokról szerzett is-
mereteket fel kell tudnotok használni a Föld bár-
mely területe természeti sajátosságainak meg-
magyarázásához.

86. §. A természet megváltozása az ember 
gazdasági tevékenységének a hatására

A természet változása a népesség gazdasági te-
vékenysége nyomán. A XX. század második felében, a 
tudomány és a technika gyors fejlődésének, a mind újabb 
természeti kincsek gazdasági hasznosításának időszaká-
ban az embernek a természetre gyakorolt befolyása kiterjedt 
az egész földtekére, az Arktisztól a távoli Antarktiszig. Ezt 



a hatást teljes mértékben hasonlíthatjuk az egész bolygón 
zajló természeti folyamatokhoz. 

Vernadszkij, a nagy orosz tudós hangsúlyozta, hogy az 
ember hatalmas geológiai erővé vált. Valóban, az ásványi kin-
csek kitermelésekor keletkező anyagok szállítása, a földek 
felszántása stb. meghaladja valamennyi külső természeti 
erő hatásának eredményét. Az emberi tevékenység 
eredményeként bolygónkon egynegyedével csökkent az élő 
szervezetek tömege. Jelenleg naponta közel 100 növény- és 
állatfajt pusztít el az ember. A közelmúltban kilépett a világ-
űrbe, ahol ugyancsak beszennyezte a Föld körüli térséget. 
A természet legfontosabb tulajdonsága az egysége. Elegendő 
egyetlen természeti komponenst megváltoztatni és ez el-
kerülhetetlenül más, valamint a természeti komplexum és 
egészében véve az egész természet megváltozását vonja 
maga után. (Jelezzétek előre, hogyan változik meg a termé-
szeti komplexum például annak következtében, hogy a folyó-
völgyben kivágják az erdőt!)

Az emberiség jövője szorosan összefügg az erdők sor-
sával, mivel bolygónkon az erdők termelik a legtöbb oxi-
gént. Elpusztításuk következtében szén-monoxid halmo-
zódik fel a légkörben, ami miatt lényegesen megemelkedik 
Földünkön a levegő hőmérséklete. (Milyen következmények-
kel járhat e folyamat?)

A kontinensek és az óceánok természeti komplexumai-
nak egyensúlya a különböző folyamatok hatására bomlik meg. 
Eközben nincs különösebb jelentősége annak, hogy melyik 
természeti komplexum kerül emberi befolyás alá. A ter-
mészeti kapcsolatok láncolata révén ennek a meggon-
dolatlan beavatkozásnak az eredménye előbb-utóbb közvet-
lenül visszaüt az emberre.



A természeti egyensúly megbomlásával kapcsolatos 
legfontosabb problémák közé tartozik az erdők kipusztítá-
sának veszélye és az ezzel összefüggő sivatagosodás, az 
élő szervezetek pusztulása a környezet elszennyeződése 
következtében, a talajok termőképességének elvesztése.

Ezenkívül szüntelenül növekszik a sivatagok területe, 
amelyek napjainkban a szárazföld területének 43%-t foglal-
ják el. Az ember tevékenysége következtében az elmúlt 50 
év folyamán 9 millió km2-rel növekedett a sivatagok területe, 
ez Dél-Amerika területének a felével egyenlő. Ám az embe-
reket egyre inkább aggasztja, hogy a természetre gyakorolt 
befolyással egyre jobban romlik annak állapota, szennyező-
dik és elszegényedik a természet, kimerülnek a természeti 
kincsek. 

A tudósokat leginkább a légkör állapota nyugtalanítja. 
Csökken az oxigéntartalom, ugyanakkor növekszik a szén-
dioxid és a por mennyisége. A légkör jól átengedi a napsu-
garakat (a fényt és a meleget), ám az egyre több szén-dioxid 
miatt a Föld hője nem juthat ki a világűrbe. Az éghajlat felme-
legedése az Arktisz és az Antarktisz jegének elolvadásához 
és a világóceán szintjének megemelkedéséhez vezethet. Az 
utóbbi a sűrűn lakott síkságok elárasztását vonja maga után. 
Ezzel együtt megsemmisítették az oxigén fő előállítójának, 
az egyenlítői erdőknek a 40%-át. Az erdők területe tovább 
csökken.

A természeti kincseik kitermelésének növekedése miatt 
egyre égetőbb szükség van az ásványi kincsekre. A szak-
emberek úgy vélik, hogy a XXI. század közepére az emberi-
ség kimeríti a fémlelőhelyek nagyobb részét, az ólom, az ón, 
az arany, az ezüst kitermelése pedig már a közeli években 
megszűnik. 



A természet fokozatosan elszegényedik. A kipusztulás 
veszélye fenyeget több ezer állat- és 25 ezer növényfajt. A 
kipusztulás fő oka élőhelyük elpusztítása, például a mocsa-
rak lecsapolása, az erdők kivágása, a mértéktelen vadászat 
stb.

A felszíni vizek, a légkör és a talaj szennyeződésével 
egyetemben igen nagy gondot okoz a világóceán szennye-
ződése, biológiai kincseinek csökkenése. Szennyeződik a 
kontinentális talapzat is, amely a halak ívásának és növeke-
désének helye.

1. Értékeljétek vidéketek természetvilágának 
állapotát! Milyen változásokat tartotok károsak-
nak? 2. Nevezzétek meg azokat a növényeket és 
állatokat, amelyeket felvettek vidéketek Vörös 
Könyvébe!

Az ember és a természet kölcsönhatásának eredménye-
ként a természetvilág számára nem mindig előnyös változá-
sok következnek be. Ukrajna alkotmánya kimondja: „Ukraj-
na állampolgárai kötelesek védeni a természetet, megóvni 
kincseit.” Ezért valamennyiünk számára fontos feladat, hogy 
helyesen értelmezzük a természet és az ember kölcsönha-
tásának sajátosságait, ismerjük a természeti kincsek éssze-
rű hasznosításénak tudományos alapjait és védjük a termé-
szetet.

A földrajztudomány szerepe a társadalom és a ter-
mészet kölcsönhatásával összefüggő problémák 
megoldásában. A földrajztudománynak kulcsfontosságú 
szerepe van a társadalom és a természet kölcsönhatásá-
ból származó problémák megoldásában, mivel egyesíti ma-
gában mind a természeti, mind a társadalmi ismereteket. A 



földrajz komplex módon közelíti meg a bonyolult földrajzi 
burok tanulmányozását.

Ezért a földrajztudósok aktívan részt vesznek a Földünk 
környezetének tanulmányozására és megőrzésére irányu-
ló nemzeti és nemzetközi tervekben.

Az ember megértette az ökológiai probléma összetettsé-
gét, és így jött létre a természeti jelenségek megfigyelésének 
az a kutatási módszere, ami monitoring néven ismeretes. 
A monitoring (a latin emlékeztető, figyelmeztető jelentésű 
szóból) bonyolult információs rendszer, aminek legfontosabb 
feladata az emberi hatásnak kitett természeti környezet 
megfigyelése és állapotának értékelése. Végső célja a 
természeti erőforrások ésszerű hasznosítására vonatkozó 
intézkedések kidolgozása, a környezetszennyezés megelő-
zése, a természeti egyensúly megőrzése.

A monitoring a tudományos földrajzi előrejelzés alapját 
képezi, lehetőséget teremt a természeti komplexumokban 
esetleg kialakuló kedvezőtlen jelenségek előrejelzésére. Az 
eközben nyert nagy mennyiségű adat alapján nem csak re-
gisztrálhatóak, de előre is jelezhetőek (prognosztizálha-
tóak) bizonyos változások, amelyek az ember gazdasági te-
vékenysége következtében alakulnak ki a természetben. A 
földrajzi előrejelzések lehetnek meteorológiaiak (például az 
időjárás-előrejelzés), hidrológiaiak (árvizek, iszapárak stb. 
megelőzése) stb.

Ugyanakkor a leghatékonyabbak a komplex előrejelzések, 
vagyis azok, amelyek a természeti komplexumban vár-
ható fajtaváltozásokat prognosztizálják.

 FELADATOK. 1. Mi a monitoring és mi a cél-
ja? 2. Miért van szükség földrajzi prognózisra?  
3. Mondjatok példákat arra, hogyan bomlik meg 



vidéketeken a természeti egyensúly! 4. Konkrét 
példák alapján mutassátok be a nemzetközi 
együttműködés szükségességét az emberiség 
globális problémáinak megoldása céljából!

87. §. Nemzetközi együttműködés a Föld 
természetvilágának hasznosítása és védelme 

érdekében

 l. Mondjatok példákat a természet és az ember 
kölcsönhatására a különböző társadalmi rend-
szerű országokban! 2. Soroljátok fej a Föld föld-
rajzi burka fejlődésének törvény-szerűségeit!

A földi természet egysége megköveteli, hogy összehan-
goltan és közös erőfeszítésekkel végezzék a hasznosítását 
és védelmét. A nemzetközi együttműködés égető szükség-
szerűségét az váltotta ki, hogy világszerte romlik a termé-
szeti környezet állapota.

Az államok közös együttműködése révén felbecsülhetik 
a természetben végbemenő változásokat és kidolgozhatják 
a természeti kincsek hasznosításának alapszabályait. Erre 
azért van szükség, hogy biztosítsák a termelés növelését, és 
ugyanakkor elejét vegyék az ökológiai helyzet romlásának.

Sok ország írt alá megállapodást a víz és a levegő tisz-
taságának megvédéséről (kiotói egyezmény). A Balti-tenger 
partján fekvő országok megegyeztek abban, hogy megóvják 
a Baltikumot a szennyeződéstől és ésszerűen hasznosítsák 
természeti kincseit.

Ukrajna aktívan részt vesz a természet és a természeti 
kincsek védelmét szolgáló nemzetközi szervezetek munká-
jában. 



Az elmúlt évtizedek során a világban a nemzetkö-
zi együttműködés eléggé szerteágazó rendszere alakult ki, 
amely az ember és a természet kölcsönhatásából szár-
mazó fő problémák megoldására irányul.

Ebben a rendszerben az ENSZ különböző szervei és 
szervezetei, elsősorban a világszervezet környezetvédelmi 
programját megvalósító kormányközi szervezet, az UNEP 
játssza a fő szerepet.

Az együttműködés nemzetközi gyakorlatában jelentős he-
lyet foglalnak el a kormányközi regionális programok, az 
államközi sokoldalú és kétoldalú programok (például a 
Rajna, a Duna, a Fekete-tenger vizének védelmével, Eu-
rópában a határokon átnyúló légkörszennyezéssel kap-
csolatosak). Vannak globális természetvédelmi programok is, 
amelyek például az utóbbi időben erősen megsérült 
földi ózonréteg tanulmányozásával foglalkoznak.

Ezenkívül jelenleg nagyon sok különböző nemzet-
közi nem kormányszervezet működik, amelyek kisebb vagy 
nagyobb mértékben a környezet globális problémáinak bi-
zonyos kérdéseivel foglalkoznak. Például a Nemzetközi 
Természetvédelmi Szövetség nevű szervezet nemcsak 
az úgynevezett vad természet védelmének alapjait dolgoz-
za ki, de a megóvására vonatkozó átfogó gyakorlati progra-
mot is megvalósít. Az utóbbi időben nagyon sok új termé-
szetvédelmi területet alapítottak. (Nevezzétek megfő típusai-
kat. Emlékezzetek vissza, mi a Vörös Könyv!)

Otthonunk, a Föld nevű bolygó megmentésében aktívan 
részt vesznek a társadalmi mozgalmak és szervezetek is. 
Legprominensebb képviselőjük a Green Peace nevű környe-
zetvédelmi szervezet, amelynek alapszervezetei Ukrajnában is 
megalakultak.



 FELADATOK. 1. Mutassatok rá az ember és a ter-
mészet kölcsönhatásának sajátosságaira! 2. Mit 
mond Ukrajna alkotmánya országunk természet-
védelméről! 3. Miért kell a természetvédelemnek 
nemzetközi jellegűnek lennie! Mondjatok példá-
kat arra, milyen nemzetközi természetvédelmi 
szövetségek munkájában vesz részt Ukrajna!

ELLENŐRIZD MAGAD!

 1. Mi bizonyítja a földi természet egységét? Miért 
fontos egység törvényének figyelembevétele az 
emberek gazdasági és tudományos tevékenysé-
gében? 2. Milyen szerepet játszik az anyagok és 
az energia körforgása a Föld természetvilágá-
nak a létében és fejlődésében? Mutassátok ezt 
be a víz körforgásán! 3. A 110. ábra segítségével 
magyarázzátok meg, miben nyilvánul meg mind-
egyik tényező hatása Ausztrália (vagy más kon-
tinens) természetének alakításában! Valamelyik 
kontinens vagy óceán példáján mutassátok be az 
övezetesség törvényének hatását! Milyen termé-
szeti övezetek fekszenek lakóhelyetek természeti 
övezetétől északra és délre? Mivel magyarázható 
a természeti övezetek váltakozása? 5. A szöveg-
ben azt olvashattátok, hogy a földrajzi burokban 
az anyagnak három halmazállapota van. Miért 
különösen fontos ez a víz szempontjából? Mi-
lyen folyamatok lennének lehetetlenek, ha a víz 
csak szilárd halmazállapotban fordulna elő, mint 
a Marson, vagy csak cseppfolyós volna? 6. Egy 
sziget az é. sz. 10. és 15. foka között fekszik, ke-
leti részén magas hegység húzódik. Beszéljetek 
e sziget természeti viszonyairól! 7. Figyelembe 



kell-e venni az embernek a földrajzi övezetesség 
törvényét gazdasági tevékenységében? 8. Sorol-
jatok fel 2–3 olyan tényt, amelyek azt igazolják, 
hogy a természeti komplexumok sajátosságai 
nemcsak az övezeti tényezőktől függnek, hanem 
a domborzattól, a kontinens nagyságától, a kör-
nyező óceánoktól, a szomszédos kontinensek-
től is! Hogyan nevezik ezeket a tényezőket? 9. A 
földrajzi burok törvényszerűségeinek ismerete 
alapján magyarázzátok meg a természeti eltéré-
sek okait Észak-Amerika északi és déli, valamint 
nyugati és keleti része között! 


