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a naP KÍsÉrŐi

A naprendszer

Naprendszernek	 nevezzük	 a	 tejútrendszer 
azon	tartományát,	melyben	az	égitestek	moz-
gását	 központi	 csillagunk,	 a	 Nap	 határozza	
meg.	 A	 Nap	 gravitációja	 mintegy	 két	 fény-
évnyi	sugarú	térben	befolyásolja	az	égitestek	
–	a	bolygók	és	holdjaik,	a	kisbolygók,	az	üstö-
kösök	és	a	meteorok	–	mozgását.	A	Naptól	a	
fény	a	Földre	8	perc	alatt,	bolygórendszerünk	
külső	határára	öt	és	fél	óra	alatt,	a	Naprend-
szer	külső	határán	lévő	üstökösövezetbe	pe-
dig	másfél	év	alatt	 jut	el.	A	Nap	gravitációja	
azért	hat	 ilyen	óriási	 térben,	mert	 a	Nap	al-
kotja	az	egész	Naprendszer	tömegének	több	
mint	99%-át.

A bolygók általános jellemzése

A	 bolygók	 a	 Nap	 körül	 keringő	 égitestek,	
amelyeknek	saját	fényük	nincs,	csak	az	anya-
csillag	fényét	verik	vissza.	Mozgásuk	törvény-
szerűségeit	 kepler,	 német	 csillagász	 fogal-
mazta	meg	1609-ben.	Ő	állapította	meg,	hogy	
a	bolygók	ellipszis	 alakú	pályán	mozognak,	
melynek	 egyik	 gyújtópontjában	 a	Nap	van.	
Naptávolban	a	bolygók	lassabban	mozognak,	
mint	napközelben.	

Kepler törvénye

A	bolygók	Naptól	való	távolságát	csillagászati	
egységben	mérjük.	Egy	csillagászati	egység-
nek	tekintjük	a	Nap	és	a	Föld	közepes	távol-
ságát	(1	CSE	=	150	millió	km).

A	8	nagybolygót	a	Naptól	való	távolságuk	
és	átlagsűrűségük	alapján	két	jellegzetes	cso-
portra	oszthatjuk.	

•  a Föld típusú	vagy	belső	bolygókhoz	
tartozik	a	Naphoz	közel	keringő	Mer-
kúr,	Vénusz,	Föld	és	Mars.	Szilárd	kő-
zetburokkal	 rendelkező,	 viszonylag	
nagy	(3	gramm/cm3	feletti)	sűrűségű,	
de	kis	térfogatú	égitestek.

•	 	A	 Jupiter típusú	vagy	külső	bolygók	
(Jupiter,	Szaturnusz,	Uránusz,	Neptu-
nusz)	 jóval	 nagyobb	 térfogatúak,	 de	
igen	kicsi	(0,7–2,2	g/cm3)	a	sűrűségük.	
Túlnyomórészt	 gázokból	 állnak.	 Jel-
lemzőjük	 még	 a	 körülöttük	 keringő	
holdakban	való	gazdagság.

A	 Plútó	 2006-tól	 félbolygónak	 számít.
A	 csillagászok	 kis	 mérete	 és	 hasonló	 nagy-
ságú	holdja	miatt	minősítették	 át	 az	 egyko-
ri	 legkülső	 bolygót.	Mérete	 és	 tulajdonságai	
alapján	a	belső,	Nap-távolsága	miatt	a	külső	
bolygókhoz	hasonlít.	

Valamennyi	bolygóra	és	holdra	jellemző,	
hogy	a	Földhöz	hasonlóan	gömbhéjas szerke-
zetűek.	Az	egyes	héjak	(mag,	köpeny,	kéreg)	
azonban	különböző	nagyságúak.	Olvadt	álla-
potban	lévő	mélységi	kőzetek	(magma)	csak	
a	Földnél	valamivel	kisebb	méretű	Vénuszon	
vannak.	Aktív	vulkáni tevékenységet	csak	a	
Jupiter	egyik	holdján,	az	Ión	fi	gyeltek	meg.

a Föld típusú vagy belső bolygók

A Merkúr felszíne

a Merkúr	 a	 legkisebb	 bolygó.	 Saját	 légköre 
nincs,	ezért	a	hőmérséklet	a	Nap	felőli	olda-
lon 350 oC,	 a	 Nappal	 ellentétes	 oldalon	 vi-
szont	–180 oC	alá	csökken.	Légkör	hiányában	
semmi	nem	védi	a	felszínét	a	meteorbecsapó-
dásoktól,	ezért	mindenhol	a	holdkráterekhez	
hasonló	gyűrűs	hegyek	borítják.	

Kepler törvénye
A Merkúr felszíne
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Sűrű légköre miatt a Vénusz felszíne nem látszik

a Vénusz	sűrű	szén-dioxid	légköre	erőtel-
jes	üvegházhatást	okoz.	Mivel	a	hosszúhullá-
mú	(hő-)	sugarakat	a	légkör	a	felszín	felé	veri	
vissza,	a	 felszíni	hőmérséklete	közel	500	 oC. 
A	sűrű	légkör	miatt	a	fényvisszaverő-képes-
sége	(albedója)	a	bolygók	közül	a	legnagyobb.	
A	 Merkúrhoz	 hasonlóan	 közelebb	 kering	 a	
Naphoz,	mint	a	Föld,	ezért	csak	napkelte	előtt	
vagy	napnyugta	után	fi	gyelhető	meg.	Innen	
ered	 népi	 neve,	 az	 Esthajnalcsillag.	 A	 Hold	
után	 a	 legfényesebb	 égitest	 az	 éjszakai	 ég-
bolton.	A	 felszín	 közelében	 légköre	 hirtelen	
megritkul,	és	lánchegységek,	fennsíkok	képe	
bontakozik	ki.	

A Mars előterében egyik holdja látható

a Mars légköre	 is	döntően	szén-dioxid-
ból	áll,	azonban	sokkal	ritkább.	Így	látszik	a	
vastartalmú	üledékektől	vöröses	színű	felszí-
ne.	Bár	átlaghőmérséklete	csak	–60	oC	körüli,	
egyenlítőjén	mértek	+10	oC	feletti	hőmérsék-

letet	 is.	 Sarki	 jégsapkája	 döntően	 szén-dio-
xidból	álló	szárazjég,	de	tartalmaz	vízjeget	is.	
Méretének	 szabályszerű	változásából	követ-
keztettek	arra,	hogy	a	Marson	is	váltakoznak	
az	 évszakok.	Mivel	 a	marsi	 évek	 nagyjából	
kétszer	olyan	hosszúak,	mint	a	földiek,	az	ot-
tani	évszakok	is	kétszer	annyi	ideig	tartanak,	
mint	a	Földön.	A	Mars	felszínét	is	hullámos	
síkságok,	hegységek	és	árkok	tagolják.	

Itt	 található	a	Naprendszer	 legnagyobb	
vulkáni	 kúpja,	 az	Olympus	Mons,	 egy	 ha-
talmas,	szelíd	lejtésű	vulkáni	pajzs,	csúcsán	
80	 km	 átmérőjű	 kalderával.	 Magassága	 25	
kilométer,	az	átmérője	az	alapjánál	mintegy	
600	km.	

Az Olympus Mons felülnézeti képe

A	 ritka	 légkör	 miatt	 sok	 a	 becsapódási	
kráter.	A	300	km/órát	elérő	szélsebesség	miatt	
jelentős	a	szél	munkája.	A	Mars	felszínén	je-
lenleg	nem	található	cseppfolyós	víz,	de	szá-
mos	bizonyíték	arra	utal,	hogy	a	múltban	volt	
víz	a	bolygón.	

Egykori folyóvölgyek faágszerű hálózata a Marson

Sűrű légköre miatt a Vénusz felszíne nem látszik

Az Olympus Mons felülnézeti képe

Egykori folyóvölgyek faágszerű hálózata a Marson
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A	Mars	és	a	Jupiter	között	a	több	százmil-
liárd	 szikladarabból	 álló	 kisbolygók (vagy 
aszteroidák) öve	található.	Ha	ütközés	miatt	
önálló	Nap	körüli	pályájukról	kimozdulnak,	
meteorként	 indulhatnak	 el	 a	 Föld	 felé.	 Kö-
zülük	a	 legnagyobb	a	Ceres,	mely	2006-ban	
szintén	félbolygó	lett.

a Jupiter típusú vagy külső bolygók és 
holdjaik

A Föld és a Jupiter

a Jupiter	a	legnagyobb	bolygó.	Tömege	kétszer	
akkora,	mint	az	összes	többi	bolygóé	együtt-
véve.	Távcsövön	át	vizsgálva	feltűnik,	hogy	a	
bolygót	sötét	és	világos	sávok	rendszere	fon-
ja	 körbe,	 melyekben	 időről	 időre	 állandóan	
változó	szabálytalan	örvénylések	tűnnek	fel.
A	Jupiter	déli	félgömbjén	található	nagy vö-
rös Folt	átmérője	akkora,	mint	a	földi	Egyenlí-
tő	hossza.	Úszó	szigethez	hasonlóan	vándorol	
az	őt	közrefogó	sávok	mentén.	A	Pioneer	és	a	
Voyager	űrszondák	kimutatták,	hogy	mind-
ez	egy	örvénylő	vihar.	Szilárd	felszíne	nincs.
A	Jupiter	16	holdja	közül	a	négy	legnagyob-
bat	Galilei	fedezte	fel	1610-ben.	Ezzel	végleg	
megdőlt	 a	 geocentrikus	 (Föld	 középpontú)	
világkép,	 hiszen	 a	 Földről	 is	 láthatóan	 ezek	
a	 Jupiter	 körül	 keringtek.	Közülük	 a	ganü-
médész	 a	 Naprendszer	 legnagyobb	 holdja.	
Felszíne,	hasonlóan	a	kallisztóhoz,	kráteres.	
az Ión	fi	gyeltek	meg	a	Naprendszerben	–	a	
Földön	kívül	–	működő	vulkánt.	Az	európa 
azért	 különleges,	 mert	 felszínét	 repedések-

kel	(rianásokkal)	teli	vízjég	borítja,	mely	alatt	
egyes	kutatók	életet	feltételeznek.

Előtérben az Európa, háttérben az Io és a Jupiter

a Szaturnusz	a	második	legnagyobb	boly-
gó.	A	Jupiterhez	hasonlóan	ezt	a	bolygót	is	az	
egyenlítőjével	 párhuzamos,	 világos	 és	 sötét	
csíkokból	álló	mintázat	borítja,	de	a	sávok	sok-
kal	 szabályosabbak	és	 színük	 is	halványabb.	
A	Szaturnusznak	sincs	szilárd	felszíne.	Átla-
gos	sűrűsége	a	bolygók	között	a	legkisebb	(0,7	
g/cm3),	még	a	vízen	is	fennmaradna.

A Szaturnusz és holdjai (fent), gyűrűi (lent)

A Föld és a Jupiter

Előtérben az Európa, háttérben az Io és a Jupiter

A Szaturnusz és holdjai (fent), gyűrűi (lent)
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A	Szaturnusz	gyűrűit	elsőként	Galilei	fi	gyel-
te	meg	1610-ben.	A	gyűrű	különálló	részecs-
kékből	épül	fel,	melyek	önállóan	–	és	a	Kep-
ler-törvényeknek	megfelelően	–	keringenek	a	
bolygó	körül.	A	Szaturnusznak	van	a	legtöbb	
holdja	a	naprendszerben.	Közülük	a	Titán	na-
gyobb,	mint	a	Merkúr.

Az Uránusz és holdjai

az Uránusz	 abban	 különbözik	 a	 többi	
Jupiter	 típusú	 bolygótól,	 hogy	 van	 szilárd	
magja	és	–	a	Vénuszhoz	hasonlóan	–	a	többi	
bolygóval	 ellentétes	 a	 tengelykörüli	 forgása. 
kékes színét	a	légkörében	lévő	metánnak	kö-
szönheti,	 amely	 elnyeli	 a	 vörös	 fényt.	 Ezért	
kék a Neptunusz	is,	melyet	a	bolygók	közül	a	
legkésőbb,	 1846-ban	 fedeztek	 fel.	 Jellegzetes	
képződménye	a	Nagy	Sötét	Folt.

A Neptunusz

Az üstökösök és a meteorok

az üstökösök	a	távoli	üstököszónából	indulva	
megnyúlt	 ellipszis	 alakú	 pályán	mozognak.	
Ha	a	nagybolygók	ezt	a	pályát	megzavarják,	
akkor	az	parabola	vagy	hiperbola	alakú	lesz,	
és	az	üstökös	elhagyja	a	Naprendszert.	

A Halley-üstökös

Az	üstökösök	fejből	és	csóvából	állnak,	a	
fej	 részei	 a	mag	 és	 a	 kóma.	A	magot	por	 és	
jég	 alkotja,	 melynek	 átmérője	 néhány	 km.
A	 körülötte	 lévő	 felhőszerű	 burok,	 a	 kóma	
átmérője	már	a	Földének	többszöröse.	Amint	
a	nagyobb	üstökösök	megközelítik	 a	Napot,	
fokozatosan	fényes	csóvát	eresztenek.	Ennek	
hossza	meghaladja	a	Nap–Föld	távolságot,	fé-
nyessége	pedig	a	Vénuszét.	

Az 1200 m átmérőjű és 134 m mély arizóniai Barringer-
meteorkráter

A Neptunusz

A Halley-üstökös

Az 1200 m átmérőjű és 134 m mély arizóniai Barringer-
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a meteor	 vagy	 hullócsillag	 a	 bolygókö-
zi	 térből	 származó	 anyag	 (aszteroida	 vagy	
üstökös	 magmaradványa),	 amely	 kozmikus	
sebességgel	behatol	a	Föld	légterébe.	A	mete-
orok	túlnyomó	többsége	a	 légkörben	70–120	
km	magasságban	elég.	Ennek	hatására	fény-
jelenség	lép	fel.	A	nagyobb	darabok	elérhetik	
a	felszínt.	A	meteorok	földre	hullott	darabjait	
meteoritnak	nevezzük.

A mohamedánok szent meteorfétise, a Kába-kőA mohamedánok szent meteorfétise, a Kába-kő
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a naP KÍsÉrŐi

MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal!
 írd a második oszlopba a fogalomhoz tartozó meghatározás betűjelét!

FÖLDRAJZI	FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

ALBEDÓ a a	Föld	légkörében	elégő	meteor

CSILLAGÁSZATI	EGYSÉG B
a	 légköri	 szén-dioxid	 és	 vízgőz	 hosszúhullámú	
(hő)	sugárzás-visszaverő	képessége	okozza

HULLÓCSILLAG C olvadt	állapotú	mélységi	kőzet

FÉnyÉv D a	Nap	és	a	Föld	közepes	távolsága

KALDÉRA E kisbolygó

ÜVEGHÁZHATÁS F csonka	kúp	alakú	vulkáni	hegy

magma g a	fény	által	egy	év	alatt	megtett	út

ASZTEROIDA H sugárzás-visszaverő	képesség

2. a kepler-törvény

a)	 Karikázd	be	azoknak	az	állításoknak	a	betűjelét,	amelyek	leolvashatók	az	ábráról!	

	 A)	A	Merkúr	a	leggyorsabb	bolygó.
	 B)	A	Mars	napközelben	gyorsabban	mozog.
	 C)	A	Jupiter	naptávolban	gyorsabban	mozog.
	 D)	A	Nap	a	bolygók	ellipszis	alakú	pályájának	egyik	gyújtópontjában	van.
	 E)	A	Szaturnusz	lassabban	mozog,	mint	a	Mars.

	 b)		Melyik	a	hamis	állítás	a	fentiek	közül?	Miért?	 

 

 

a)	 Karikázd	be	azoknak	az	állításoknak	a	betűjelét,	amelyek	leolvashatók	az	ábráról!	
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3. írd be a buborékokba, melyik bolygóra mutatnak! 

4. válaszolj a szöveg és az alábbi táblázat alapján a kérdésekre!
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MERKÚR	 0,055 0,05 5,43 0,24 0,387 47,9 58,7	nap 12% 0

vÉnuSZ 0,815 0,83 5,24 0,62 0,723 35,0 –243 nap 59% 0

FÖLD 1 1 5,52 1,00 1,000 29,8 23	h	56	m 37% 1

MARS 0,107 0,15 3,93 1,88 1,524 24,1 24	h	37	m 15% 2

JUPITER 317,8 1347 1,33 11,86 5,203 13,1 9	h	50	m 45% 16

SZATURNUSZ 95,2 770,5 0,70 29,46 9,539 9,6 10	h	14	m 46% 18

URÁNUSZ 14,6 50,6 1,27 84,02 19,18 6,8 –15,6	h 48% 17

NEPTUNUSZ 17,2 42,8 1,71 164,79 30,06 5,4 17,7	h 50% 8

PLÚTÓ 0,0027 0,01 1,2 248,60 39,46 4,7 6,39	nap 40% 1

A)	 A	Naprendszer	csúcstartói

	 Melyik	bolygó	a…	 legnagyobb	tömegű?	 	 _________________	

	 	 	 	 legtöbb	holddal	rendelkező?	 _________________	

	 	 	 	 legfényesebbnek	látszó?	 _________________		

	 	 	 	 legkisebb	sűrűségű?		 	 _________________

B)	 	Mely	bolygókon	kel	a	Nap	nyugaton?	(A	Földdel	ellentétes	tengelykörüli	forgás	jellemzi	
őket.)

	 _____________________________	 	 ___________________________
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C)	Mely	bolygók	hasonlítanak	az	egyes	tulajdonságaikban	leginkább	a	Földhöz?	
	 	Írd	be	a	táblázatba	a	Földet	jellemző	adat	alá	a	megfelelő	bolygó	nevét!	Egyet	könnyítésül	

megadtunk.
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FÖLD 1 1 5,52 1,00 1,000 29,8 23	h	56	m 37%

BOLYGÓ	
nEvE vénusz

5. Tedd sorrendbe a bolygókat térfogatuk szerint! 
 1-est írj a legkisebb, 8-ast a legnagyobb térfogatú neve mellé! az olvasmány szövege, a 3. 

feladat képe és a 4. feladat táblázata segíthet a megoldásban.

vÉnuSZ URÁNUSZ

MERKÚR MARS

JUPITER NEPTUNUSZ

FÖLD SZATURNUSZ

6. melyik égitestekhez kapcsolhatók a képek? miért?
 nevezd meg az égitesteket, és írd le – a képhez kötődő – két ismertetőjegyét! 

A)

 

 

 

B)

 

 

 

A)

B)
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 C)

 

 

 

7. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján!

a)	 Mi	a	Naprendszer?

 

 

b)	 Mi	alapján	különböztetjük	meg	a	Föld	típusú	és	a	Jupiter	típusú	bolygókat?

 

c)	 Mi	alapján	számítjuk	ki	a	csillagászati	egységet?	

 

d)	 Mi	a	bolygók	és	a	holdak	közös	tulajdonsága?	

 

e)	 Miért	hívják	a	Marsot	vörös	bolygónak?	

 

f)	 Mi	a	hasonlóság	a	Jupiter	és	a	Szaturnusz	között?	

 

 

g)	 Miben	különbözik	az	Uránusz	a	többi	Jupiter	típusú	bolygótól?	

 

h)	 Mi	a	hasonlóság	az	Uránusz	és	a	Neptunusz	között?	

 

i)	 Mi	a	különbség	a	meteor	és	a	meteorit	között?	

 

 

 C)
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8. az alábbi vázlat alapján foglald össze, mit tanultál a nap bolygóiról!

I.	 A	Naprendszer
	 a)	Tejútrendszer,	központi	csillag
	 b)	fénysebesség,	bolygórendszer
	 c)	a	Nap	gravitációja

II.	 A	bolygók	általános	jellemzése
	 a)	Kepler	törvénye
	 b)	csillagászati	egység
	 c)	a	8	nagybolygó	csoportosításának	alapja
	 d)	félbolygó
	 e)	gömbhéjas	szerkezet

III.	A	Föld	típusú	vagy	belső	bolygók
	 a)	a	Merkúr	jellemzése
	 b)	a	Vénusz	jellemzése
	 c)	a	Mars	jellemzése

IV.	A	Jupiter	típusú	vagy	külső	bolygók	és	holdjaik
	 a)	a	Jupiter	jellemzése
	 b)	a	Szaturnusz	jellemzése
	 c)	az	Uránusz	és	a	Neptunusz	jellemzése

V.	 Üstökösök	és	meteorok
	 a)	üstökösök	anyaga,	csóvája
	 b)	meteor	és	meteorit

9. Fogalmazd meg röviden írásban, hogyan befolyásolja a Föld típusú bolygók hőmérsékle-
tét a légkör! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A szél

A légnyomás

A	levegő	tömege	a	gravitációs	erő	miatt	nyo-
mást	 gyakorol	 a	 földfelszínre	 és	 a	 testekre.
a légnyomás	 a	 levegő	 súlyának	 (Newton)	
felületegységre	ható	értéke	(N/m2).	A	tenger	
szintjén	 ez	 átlagosan	 1	 atmoszféra.	mérték-
egysége	a	meteorológiában	a	bár	és	millibár.	
Utóbbi	rövidítése:	mbar	(1	atm	=	1013	mbar).	
Felfelé	haladva	a	légnyomás	csökken,	hiszen	
a	 levegőréteg	 sűrűsége,	 vastagsága	 és	 így	 a	
tömege	is	kisebb	lesz.	A	légnyomás	azonban	
nemcsak	 függőlegesen	 változik,	 hanem	víz-
szintesen	 is	 egyenlőtlenül	 oszlik	 meg.	 Egy	
magassági	 szinten	 az	 azonos	 légnyomású	
helyeket	 izobárvonalak	 kötik	 össze.	 Ezek	
alapján	 készítik	 az	 izobártérképet.	 A	magas	
légnyomású	 terület	 közepét	 m	 betűvel,	 az	
alacsony	légnyomásúét	a betűvel	jelölik.

1. ábra Az izobártérképen a légnyomásértékeket millibár-
ban adják meg

A szél kialakulása

A	levegő	az	egyensúlyra	való	törekvés	miatt	
olyan	állapotot	kíván	felvenni,	hogy	a	légkör	
adott	 szintjén	 mindenhol	 ugyanakkora	 le-
gyen	a	 légnyomás.	A	levegő	ezért	vízszintes	
irányban	 elmozdul.	 Az	 elmozdulás	 mindig

a magas légnyomású helyről az alacsony légnyo-
mású hely felé történik.	 A	 magas,	 illetve	 az	
alacsony	 légnyomás	majdnem	mindig	 a	hő-
mérséklet	 függvénye.	A	 felmelegedő	 levegő	
kitágul,	 emiatt	 megritkul,	 s	 így	 könnyebb	
lesz.	 A	 könnyebb	 levegő	 felszáll.	 A	 felszálló	
levegő	 helyén	 „levegőhiány”	 marad,	 ezért	
ott	 alacsony	 a	 légnyomás.	 A	 szomszédos	
magas	 légnyomású	 helyekről	 utánpótlás	 ér-
kezik	 ide,	 azaz	 levegő	 áramlik	 az	 alacsony	
nyomású	 területre.	 A szél a különböző	 lég-
nyomású	 területek	 között	 meginduló lég-
áramlások földfelszínnel párhuzamosan futó ága.

2. ábra A parti szél áramlási köre délben

A parti szél 

A	 napsugarak	 a	 szárazföldeket	 gyorsabban	
fel	tudják	melegíteni,	mint	a	vizeket.	Ennek	
a	szárazföld	és	a	vizek	eltérő	fajhője	az	oka.	
a fajhő	az	a	hőmennyiség,	amely	egy	adott	
anyag	 egységnyi	 tömegének	 1	 °C-kal	 való	
felmelegítéséhez	 szükséges.	 A	 víz	 1	 °C-kal	
való	felmelegítéséhez	több	energia	kell,	tehát	
fajhője	nagyobb.	A	gyorsabban	 felmelegedő	
szárazföldek	 felett	 a	 levegő	 hőmérséklete	
nappal	magasabb,	ezért	felszáll.	Mivel	itt	ala-
csony	légnyomású	terület	alakul	ki,	ide	áram-
lik	 a	 víz	 felett	 kevésbé	 felmelegedett,	 ezért	
nagyobb	nyomású	levegő.	A	magasban	aztán	
záródik	 a	 kör,	 és	 a	 szárazföld	 felől	 áramlik	
a	 levegő	 a	víz	 felé.	éjjel	 a	helyzet	 fordított.
A	 tenger	 vagy	 az	óceán	nehezebben	hűl	 le,	
ezért	 derült	 éjszakákon	 a	 vízfelszín	 lesz	 a	
melegebb,	és	a	levegő	a	hidegebb	szárazföld	
felől	 áramlik	 a	 melegebb	 tenger	 felé.	 Parti	
széllel	találkozhatunk	a	Balatonnál	is.

1. ábra Az izobártérképen a légnyomásértékeket millibár-

2. ábra A parti szél áramlási köre délben
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a szél iránya és erőssége

A	 szelet	 irányával	 és	 nagyságával	 jellemez-
zük.	A	 szél iránya	mindig	 az,	ahonnan fúj. 
Az	irányt	égtájakkal	adjuk	meg.	A	meteoro-
lógiában	angol	nyelvű	rövidítést,	illetve	szög-
fokokat	használnak.	Az	égtájak	nevei	szerint	
a szél négy főiránya	a	következő	lehet:	Észak	
(É),	Dél	 (D),	Kelet	 (K),	Nyugat	 (Ny).	A	négy	
főirány	mellett	12 mellékirányt	különbözte-
tünk	meg.	

A	 levegőrészecskék	 vízszintes	 elmozdu-
lásának,	azaz	a	szél	irányának	merőlegesnek	
kellene	lennie	az	izobárvonalakra.	A	valóság-
ban	ez	nem	így	van.	A	levegőrészecskék	moz-
gása	majdnem	párhuzamos	az	izobárokkal.	

3. ábra A Coriolis-erő szelekre gyakorolt hatása az északi 
félgömbön

Az	az	erő,	amely	ezt	a	jelenséget	előidézi,	a	
Föld	forgása	miatt	lép	fel.	Minél	közelebb	van	
egy	 földrajzi	 hely	 a	 Föld	 forgástengelyéhez	
(amely	 a	 sarkoknál	metszi	 a	 Föld	 felszínét),	
annál	kisebb	utat	tesz	meg	egy	tengelykörüli	
forgás	alatt.	A	kerületi sebesség az	Egyenlí-
tő	felé	haladva	egyre	növekszik.	A	legmaga-
sabb	 értéket	 az	 Egyenlítőn	 éri	 el,	 hiszen	 az	
Egyenlítő	pontjai	vannak	legtávolabb	a	Föld	
forgástengelyétől.	 Így	a	magasabb	szélességi	
fokok	 felől	 indulva	 a	 levegőrészecske	 egyre	
nagyobb	kerületi	sebességű	helyek	fölé	érke-
zik.	Mivel	ő	maga	kisebb	sebességgel	indult,	
„lemarad”	a	Föld	forgásához	képest.	Ellenke-
ző	irányban,	az	alacsonyabb	szélességi	fokok	
felől	indulva	egyre	kisebb	kerületi	sebességű	
helyek	 fölé	 érkezik,	 ezért	 „lehagyja”	 azokat,	
és	„előresiet”	a	Föld	forgásához	képest.

4. ábra Az eltérítő (Coriolis-) erő 

Ezt	a	Föld	forgásából	adódó	eltérítő	erőt	Co-
riolis-erőnek	 nevezzük.	 A	 Coriolis-erő	 az	
északról	délre,	illetve	a	délről	északra	mozgó	
levegőrészecskék	 mozgásait	 tehát	 az	 északi	
félgömbön	jobbra,	a	déli	félgömbön	balra	té-
ríti	 ki,	 ha	mozgásuk	 irányába	 tekintünk.	 (A	
Coriolis-erő	fi	zikai	értelemben	csupán	látszó-
lagos,	ha	a	Föld	nem	forogna,	nem	lépne	fel.)

5. ábra A Coriolis-erő eltérítő hatása

a szél erősségét sebességével	 határoz-
zuk	 meg.	 Mértékegységnek	 kilométer/órát	
(km/h)	 vagy	méter/másodpercet	 (m/s)	 hasz-
nálunk.	A	szélerősségskálát	Sir	Francis	Beau-
fort	 admirális	 készítette	 el	 tapasztalati	 úton	
még	1805-ben.

4. ábra Az eltérítő (Coriolis-) erő 
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Foko-
zat

a szél sebessége a szél hatása

km/h megjelölés vízen és szárazFöldön

0 0 Szélcsend A	víz	tükörsima.	A	füst	függőlegesen	száll	fel.

1 1–4 Fuvallat
Szellő

A	vízen	apró	fodrok.	A	füst	majdnem	függőleges.

2 5–11

3 12–21 Enyhe	szél	

Mérsékelt	
szél

Határozott	hullámok.	A	szél	a	fák	leveleit	mozgatja.

4 22–25

Hosszú,	alacsony	hullámok.	A	szél	a	fák	gallyait,	kisebb	
ágait	állandóan	mozgatja.

5 26–36
Élénk szél

Hosszú,	közepes	hullámok.	A	vastag	ágak	is	mozognak.

6
37–42

43–47
Erős	szél

Zúgó	hangot	ad.	A	hullámok	nagyok.	A	kisebb	fák	törzsei	
hajladoznak,	a	vékony	gallyak	letörnek.7 48–58

8 59–72 Viharos	szél
Sűrű,	fodros	hullámok.	A	fákról	ágak	törnek	le,	a	nagyobb	
fák	törzsei	is	erősen	hajladoznak.

9 73–86 Vihar

Evezni	széllel	szemben	már	nem	lehet.	A	vihar	kidönti	a	
gyengébb	fákat,	a	vastag	ágakat	is	eltöri.	A	kisebb	épületek	
károsodnak,	a	tetőcserepek	lesodródnak.

10 87–101 Erős	vihar
Hosszú,	átbukó	magas	hullámok.	A	vihar	fákat	csavar	ki,	
az	épületekben	jelentős	károk	keletkeznek.

11 102–115

Orkán

A	látótávolság	megszűnik.	A	szél	épületeket,	tetőket	rom-
bol,	súlyos	pusztítást	végez.12 116–130

13 131 



16    szövegértés-szövegalkotás  FÖLDRAJZ	11–12.

A szél mérése

a szélmérő műszereket	 általában	 10	 méter	
magasságban	 helyezik	 el.	 A	műszereknek	 a	
hagyományos	 és	 egyszerű	 szélzászlótól	 az	
elektronikus	szélmérőkig	számos	fajtája	van.	
Elhelyezésüknél	 ügyelni	 kell	 arra,	 hogy	 a	
környező	fák,	épületek	ne	módosítsák	a	szél	
áramlását.	

6. ábra A kanalas szélmérő      7. ábra Osztrák szélpark 

A	tartósan	erős	légáramlatok	(tengerpar-
tokon,	hegyvidékeken)	 egyre	nagyobb	mér-
tékben	 használt	 megújuló	 energiaforrások.	
Kiaknázásuk	 megoldást	 kínálhat	 az	 egyre	
növekvő	 energiaigény	 kiszolgálására.	 Ma-
gyarországon	hat	szélerőmű	működik.

A szélfajták

a helyi szelek a különböző	 felszínek	 eltérő	
mértékben	 való	 felmelegedése	 révén	 ala-
kulnak	 ki.	 Ennek	 oka	 a	 Föld	 felszínén	 lévő	
anyagok	különböző	napsugárzás-elnyelő	ké-
pessége.	 A	 helyi	 szelek	 természetesen	 csak	
akkor	 fi	gyelhetők	meg,	 ha	 nagyobb	 légköri	
folyamat	 nem	 zavarja	 meg	 kialakulásukat.	
Ilyen	a	már	említett	parti szél. a főn- és bukó-
szelek	a	magas	hegyvidékeknél	alakulnak	ki.	
A	hegység	az	áramló	levegőt	a	magasba	kény-
szeríti.	 A	 hegycsúcson	 a	 levegő	 irányt	 vált,	
és	 a	 völgy	 felé	 veszi	 az	 útját.	Az	 emelkedés	
közben	a	levegőre	egyre	kisebb	nyomás	hat,	
ezért	 a	 hőmérséklet	 100	 méterenként	 közel	
1	°C-ot	csökken.	Ezt	hívjuk	adiabatikus lehű-
lésnek.	A	felemelkedett	levegő	azonban	még	
tartalmaz	vízpárát,	amely	a	lehűléssel	felhővé	
alakul	és	 csapadék	 formájában	 lehull.	A	bu-
kószél	viszont	száraz	és	általában	melegebb,	
ezért	 az	 Alpokban	 gyakran	 okoz	 lavinát.
a hegyvidéki szél	 iránya	 napszaktól	 függ.	
Nappal	 a	 hegyoldalakon	 a	 domborzat	 hatá-
sa	miatt	 a	 levegő	 jobban	 felmelegszik,	mint	

a	 völgyekben.	 Emiatt	 a	 levegő	 a	 völgyekből	
áramlik	a	hegycsúcsok	irányába	(völgyi	szél),	
éjjel	 viszont	 a	 hegycsúcsok	 hűvös	 levegője	
megindul	a	völgyek	felé	(hegyi	szél).	

Néhány	helyi	szél	és	jellemzőjük:

a helYI 
szelek el-
Nevezése

előFordu-
lásI helYÜk

időJárási Jel-
lemzőJÜk

Blizzard 
Észak-Ame-
rika	

Viharos,	hideg	
szél,	gyakran	jár	
hóviharral.	

Bóra 
Dalmát	ten-
gerpart	

Hideg,	száraz,	
a	hegyvidékről	
lebukó	szél.	

Burán 
Belső-ázsiai	
sztyeppék	

Erős	szél,	nyáron	
por-,	télen	hóvi-
harral	jár.	

Chinook 
Sziklás-hegy-
ség	keleti	
oldala	

Főn	jellegű	szél,	
télen	gyors	hóolva-
dást	okoz.	

Harmattan 

Szahara	déli	
peremvidéke	

Északkeleti	irá-
nyú	száraz	szél,	
sivatagi	vörös	port	
szállít.	

Kossava 
al-Duna és 
az	Alföld	déli	
része 

Ősszel	és	tavasszal	
fellépő	délkeleti	
szél. 

Misztrál 
Rhone-tor-
kolat	

Heves,	hideg,	
északi	szél.	

Nemere 
Oroszország,	
Székelyföld	

Erős,	hideg,	na-
gyon	száraz	keleti	
szél. 

Sirokkó 

Dél-olaszor-
szág,	Adria	

Meleg,	de	nagyon	
száraz.	Ha	főnszél,	
akkor	nedves,	a	
tenger	felől	szállít	
vizet.	

Számum 

Afrika,	Arábi-
ai	sivatag	

Rövid	ideig	tartó	
porviharral	járó	
szélroham	a	meleg	
félévben.

6. ábra A kanalas szélmérő      7. ábra Osztrák szélpark 6. ábra A kanalas szélmérő      7. ábra Osztrák szélpark 6. ábra A kanalas szélmérő      7. ábra Osztrák szélpark 
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a trópusi ciklonok	 nem	 két	 különböző	
légtömeg	határán,	hanem	az	egységesen	me-
leg	 egyenlítői	 légtömegekben	 keletkeznek.	
Kialakulásuk	 olyan	 vízfelszínek	 felett	 indul	
meg,	ahol	a	víz	felszíni	hőmérséklete	legalább	
26	°C.	A	trópusokon	végbemenő	gyors	felme-
legedés	miatt	hirtelen	feláramlás	következik	
be.	 A	 feláramló	 levegő	 helyén	 maradt	 igen	
alacsony	 nyomású	 terület	mintegy	 odaszip-
pantja	 a	 környék	 kevésbé	 meleg	 levegőjét,	
ami	heves	mozgásokkal	jár.	Az	óceánok	víz-
tükre	felett	így	heves	zivatarok	alakulnak	ki.	
A	forró	övezetben	állandóan	fújó,	keleties	irá-
nyú	passzátszelek	nyugatra	hajtják	e	zivata-
rokat.	A	szél	erősödésével	kialakul	az	örvény	
középpontja.	 A	 végeredmény	 egy	 tomboló,	
nagy	 kiterjedésű,	 sebesen	 örvénylő	 trópusi	
ciklon,	 amely	 özönvízszerű	 esőt	 hoz.	 Belső	
részükben	(egy	10–20	km	átmérőjű	területen)	
alig	fúj	a	szél.	Ez	a	terület	a	ciklon	szeme.	Ki-
felé	haladva	a	szél	sebessége	a	300	km/h-s	ér-
téket	is	elérheti.	A	szárazföldek	partjait	elérve	
hatalmas	pusztításokat	okoznak.	A	szárazföld	
elérése	 azonban	 a	megszűnésüket	 is	 jelenti,	
mert	 elvesztik	 a	 meleg	 vízfelszíntől	 kapott	
energia-utánpótlásukat.	A	trópusi	ciklonokat	
Amerika	keleti	partjainál	hurrikánnak,	Ázsia	
keleti	partjainál	tájfunnak	nevezik.

8. ábra Hurrikán kialakulása a Karib-tenger felett

a tornádó a mérsékelt	 övezetben alakul 
ki.	Elsősorban	ott,	ahol	a	magasban	beáram-
ló	hideg	levegőnek	nem	állja	útját	hegység	a	
hideg	övezet	felől.	Ez	nagy	sebességgel	áram-
lik	az	alatta	elhelyezkedő	meleg	levegő	felett.	
A	nagy	nyomáskülönbség	miatt	 szívótölcsér	

keletkezik,	melyben	a	 szél	 sebessége	elérhe-
ti	a	480	km/h-t.	Akár	lovakat	vagy	autókat	is	
felszippanthat.	 A	 tölcsérek	 átmérője	 ritkán	
haladja	meg	a	100	métert,	és	1-2	óra	alatt	meg-
szűnnek.

9. ábra A tornádó szívótölcsére

A szél felszínformáló munkája

A	 szél	 felszínformáló	munkáját	 legjobban	 a		
növényzettől	 mentes	 sivatagok	 területén	 fi	-
gyelhetjük	meg.	A	hőingadozás	egyre	kisebb	
darabokra	 repeszti	 a	 kőzeteket,	 sziklatöm-
böket.	 A	 legkisebb	 méretű	 homokszemcsé-
ket	a	szél	görgeti	vagy	ugráltatja	a	felszínen.	
Olyannak	tűnik,	mintha	az	egész	homokten-
ger	hullámzó	mozgásban	 lenne.	A	homokfod-
rok	futása	merőleges	a	szél	irányára.

10. ábra Homokfodrok egy keresztirányú dűnén

Az	erős	szél	közvetlenül	a	talaj	felett	több	
milliméter	 átmérőjű	 homokszemeket,	 kisebb	
kavicsokat	is	magával	ragadhat.	Mintegy	más-
fél	méteres	magasságig	 erőteljes	 a	 szélmarás 

8. ábra Hurrikán kialakulása a Karib-tenger felett

9. ábra A tornádó szívótölcsére

10. ábra Homokfodrok egy keresztirányú dűnén



18    szövegértés-szövegalkotás  FÖLDRAJZ	11–12.

folyamata.	Ennek	során	a	szél	a	kvarchomokot	
vésőként	használva	csiszolja,	marja	a	kőzete-
ket.	Így	alakulnak	ki	a	gombasziklák. Ha a szél 
annyira	alávési	 a	kőgomba	kalapját,	hogy	az	
bármelyik	pillanatban	ledőlhet,	akkor	 ingókő-
vé	 válik.	 A	 szélmarás	 eredményeként	 válto-
zatos	képződmények	 jöhetnek	 létre,	hiszen	a	
kvarchomok	 a	 puhább	 kőzetbe	 jobban	 bele-
mélyül,	a	keményebbel	nehezen	birkózik	meg.	
Ezt	a	jelenséget	nevezzük	szelektív denudáci-
ónak	(válogató	lepusztulásnak).

11. ábra Ingókő az Arches Nemzeti Parkban (USA)

A	szél	nemcsak	pusztítja	a	domborzat	ki-
emelkedéseit,	hanem	el	 is	szállítja	a	kivésett	
anyagot.	A	defl áció	 (szélkifúvás)	mélyedése-
ket	hoz	 létre.	Ezekben	–	ha	 elérik	 a	 talajvíz	
szintjét	–	tavak	(pl.	a	szegedi	Fehér-tó)	vagy	a	
sivatagban	oázisok	helyezkednek	el.	A	defl	á-
ció	mozgatja	a	legfeljebb	20	méter	magas,	sar-
ló	alakú	dűnéket,	a	barkánokat	is.	Amikor	a	
barkánok	oldalirányban	összekapcsolódnak,	
akkor	jönnek	létre	a keresztirányú dűnék.

12. ábra A barkán oldalán (a szarvakon) a szél a homokot 
gyorsabban mozgatja. A barkán évente 20-40 métert tesz meg

11. ábra Ingókő az Arches Nemzeti Parkban (USA)
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A szél

MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal!
 írd a fogalom mellé a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!

FÖLDRAJZI	FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

IZOBÁR a Ázsiai	trópusi	ciklon.

CORIOLIS-ERŐ B
Magas	hegyvidékek	határozzák	meg	a	levegő	moz-
gását.

SZELEKTÍV	DENUDÁCIÓ C
Egy	adott	anyag	egységnyi	tömegének	1	°C-kal	való	
felmelegítéséhez	szükséges	hőmennyiség.

FAJHŐ D Kifli	(vagy	sarló)	alakú	vándorló	homokbucka.

FŐN E
Szélkifúvás,	 melynek	 során	 a	 szél	 mélyedéseket	
hoz	létre.	

BARKÁN F
Az	azonos	légnyomású	helyeket	összekötő,	önma-
gába	visszatérő	vonal.

TÁJFUN g
Az	a	jelenség,	melynek	során	a	puhább	kőzetek	gyor-
sabban,	a	keményebbek	lassabban	pusztulnak	le.

DEFLÁCIÓ H
Az	északi	félgömbön	jobbra,	a	déli	félgömbön	balra	
téríti	ki	a	levegőrészecskék	mozgását.

2. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján! 

a)	 Mi	a	légnyomás?	Mi	a	mértékegysége?

 

 

 

b)	 Miért	csökken	a	légnyomás,	ha	egyre	magasabbra	megyünk?

 

c)	 Mi	az	izobártérkép?	
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d)	 Mi	a	levegőmozgás	oka?	

 

 

 

e)	 Mi	a	levegőmozgás	iránya?	

 

f)	 Mi	az	oka	a	légnyomásváltozásnak?	

 

g)	 Hogyan	alakul	ki	a	szél?	

 

 

h)	 Mi	a	Coriolis-erő?	

 

i)	 Hogyan	befolyásolja	a	Coriolis-erő	a	légáramlást?	

 

 

 

j)	 Mi	jellemzi	a	helyi	szeleket?	

 

 

 

k)	 Milyen	helyi	szeleket	ismersz?

 

 

l)	 Mutasd	be	a	parti	szelet	(fajtája,	kialakulása,	áramlása)!	
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m)	Mutasd	be	a	főn	kialakulását	és	jelentőségét!	

 

 

 

 

 

n)	 Nevezz	meg	trópusi	ciklonokat!	

 

 

3. a szél kialakulása és áramlása

A)	 	Írd	 be	 a	 fehéren	 hagyott	 helyekre,	 hogy	
milyen	légnyomás	alakul	ki	a	víz	felett	és	a	
szárazföldön	a	déli	órákban!

B)	 	Milyen	irányban	mozdul	el	ekkor	a	levegő?	
Tegyél	nyilakat	a	vonalak	megfelelő	végére!

C)	 	Milyen	irányban	mozdítja	el	a	szél	a	képen	
látható	vitorlást?	Húzd	alá	a	helyes	választ!

 a) A	parttól	távolodik.		
 b)	A	part	felé	közeledik.
 c) A	parttal	párhuzamosan.

4. a légnyomás és a coriolis-erő

A)		Jelöld	az	izobárok	alapján	a	térképvázlatban	az	Eu-
rópában	kialakult	nagy	légnyomásközpontokat!

B)			Rajzold	be	ezek	alapján	a	levegő	mozgásának	irá-
nyát!	Vedd	fi	gyelembe	a	Coriolis-erőt	is!
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5. a szél felszínformáló munkája

A)	 Nevezd	meg	az	alábbi	képeken	látható,	szél	által	létrehozott	képződményeket!
	 Magyarázd	el	röviden,	hogyan	jöttek	létre!

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  
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B)	 Figyeld	meg	a	képet,	és	válaszolj	az	alábbi	kérdésekre!

–	Milyen	módon	mozgatja	a	szél	a	homokot	a	képen?	Rajzold	be	az	állandó	szélirányt!	
–	Milyen	formákat	hozott	létre?	

 

 

–	Segíti-e	a	szél	a	karaván	haladását?	

 

6. a szépirodalomban gyakran találkozunk a szél ábrázolásával. legtöbbször a szabadság 
vagy az emberfeletti erő jelképeként használják a költők, írók.

 Jellemezd a szél sebessége és hatása szempontjából, milyen szélről lehet szó az alábbi 
idézetekben! miből következtetsz erre? húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, ame-
lyekkel alátámaszthatod az állításodat!

A)	 P.		B.	Shelley:	Óda	a	nyugati	szélhez	(részlet)

Ki	felvered	nyár-álmából	a	kék
Földközi-tengert,	mely	lustán	pihen
kristályos	habverés	közt	fekve	rég

habkő	fokoknál,	Baiae	öbliben,
s	álmában	agg	kastélyok	tornya	ring
a	hab	sürűbb	napfényén	égve	lenn

s	azúr	moszat	s	virág	lepi	be	mind,
oly	szép,	hogy	festve	sem	szebb	–	óh,	te	Szél,
ki	jössz,	s	Atlant	vad	vízrónája	ing

s	fenékig	nyílik	s	látszik	lent	a	mély
tenger-virág	s	mit	az	iszap	bevon:
a	vízi	vak	lomb,	mely	zöldelni	fél,

mert	hangod	csupa	sápadt	borzalom,
melytől	remeg	s	széthull	–	óh,	halld	dalom!	

(fordította: Tóth Árpád) 
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B)	 Kántor	Péter:	Körúti	szél		

A	Nagykörúton
szalad	a	szél,
bárki	beszél,	o	
belebeszél,

Belepofázik,
belemorog,
belenevetgél,
belezokog,

Belehuhog	vagy
beletütül,
ha	fütyörészel,
belefütyül,

Bárcsak	akadna
jó	úti	cél!
sóhajt	a	kócos
körúti	szél,

Karodba	karol,
tovacibál,
kalapot	lop	a
Nyugatinál,

Levelet	pörget,
ugrik,	oson,
körbekering	az
Oktogonon,

Torombitázik,
hegedüdül,
meglát	egy	padot,
csüccs,	lecsücsül.

C)	 József	Attila:	Nyár	(részlet)

Ily	gyorsan	betelik	nyaram.
Ördögszekéren	hord	a	szél	–
csattan	a	menny	és	megvillan
kék,	tünde	fénnyel	fönn	a	tél.

D)	 	Weöres	Sándor:
							Kis	versek	a	szélről

i.
Tekereg	a	szél,
kanyarog	a	szél,
didereg	az	eper-ág:
mit	üzen	a	tél?

ii.
Fuj	a	szél,	fuj	a	szél,
de	morog	a	szél.
Apró	ez	a	szoba,
mégis	belefér.

iii.
Széles	világba
fut	a	szél	magába,
nyakában	a	lába,
sosem	érsz	nyomába.

E)	 L.	F.	Baum:	Óz,	a	nagy	varázsló	(részlet)

…	Henrik	bácsi	a	küszöbön	ült,	és	gondterhelten	nézett	föl	az	égre,	amely	még	a	szokott-
nál	is	szürkébb	volt.	…Messze	északon	egyszer	csak	halkan,	panaszosan	felzúgott	a	szél,	
és	a	magas	fű	hullámzott,	meghajolt	a	közelgő	vihar	előtt.	Egyszer	csak	dél	felől	is	élesen	
felsüvített	a	levegő,	és	amikor	Henrik	bácsi	meg	Dorka	arrafelé	néztek,	látták,	hogy	a	magas	
fű	azon	az	oldalon	is	hullámzik,	megremeg.	
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Henrik	bácsi	felugrott.	
–	Forgószél	közeledik,	Emmi!	–	szólt	be	a	feleségének.	–	Megyek,	utánanézek	az	álla-

toknak.	–	…
–	Siess,	Dorka!	–	kiáltotta.	–	Gyorsan	a	pincébe!	
…Dorkának	végre	sikerült	megfognia	Totót,	és	ő	is	le	akart	menni	a	pincébe	a	nénikéje	

után.	De	alig	ért	a	szoba	közepére,	mikor	a	szél	elbődült,	és	a	ház	úgy	megrázkódott,	hogy	
Dorka	elvesztette	lába	alól	a	talajt,	és	hirtelen	lehuppant	a	földre.	

És	akkor	furcsa	dolog	történt.	
A	ház	egyet-kettőt	perdült,	és	azután	lassan	a	levegőbe	emelkedett.	Dorka	úgy	érezte	

magát,	mintha	léggömbben	szállna	fel.	
Az	északi	meg	a	déli	szél	tudniillik	éppen	ott	találkozott,	ahol	a	ház	állt,	és	így	ez	lett	a	

ciklon	kellős	közepe.	Mármost	a	ciklon	közepén	a	levegő	tudvalevően	csendes,	de	a	forgó-
szél	nyomása	minden	oldalról	érte	a	házat,	egyre	feljebb-feljebb	emelte,	amíg	a	ciklon	leg-
tetejére	nem	sodródott;	és	ott	fenn	azután	a	vihar	elragadta,	és	sok-sok	mérföldnyire	vitte	
onnét,	olyan	könnyen,	akár	a	pehelytollat.	

Nagyon	sötét	volt,	és	a	szél	félelmetesen	süvített	körös-körül,	de	Dorka	nem	félt	–	nagy-
szerűen	bírta	az	utazást.	Az	első	néhány	fordulattól	meg	ijesztő	billenéstől	eltekintve	úgy	
érezte	magát,	mint	a	kisbaba,	ha	bölcsőben	ringatják.	…

 

 

 

 

7. soroljatok fel irodalmi műveket, filmeket, amelyek a tornádó erejéről, pusztító hatásáról 
szólnak! keressetek képzőművészeti alkotásokat, amelyek szelet, vihart ábrázolnak! Be-
széljétek meg, miért foglalkoztatja az embert, a művészeket ez a téma!

Irodalmi	alkotások,	filmek:

 

 

 

 

Képzőművészeti	alkotások:
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8. az alábbi vázlat alapján foglald össze, mit tanultál a szélről! 

I.	 A	légnyomás
	 a)	Mit	nevezünk	légnyomásnak?
	 b)	a	légnyomás	változása
	 c)	az	izobártérkép

II.	 A	szél	kialakulása
	 a)	a	szél	fő-	és	mellékirányai
	 b)	a	parti	szél

III.	A	szél	iránya	és	erőssége
	 a)	a	Coriolis-erő
	 b)	a	szélerősség
	 c)	a	szél	mérése
	 d)	a	szél	hatása	(táblázat)

IV.	A	szélfajták	(emelt)
	 a)	a	helyi	szelek	(táblázat)
	 b)	a	trópusi	ciklonok
	 c)	a	tornádó

V.	 A	szél	felszínformáló	munkája
	 a)	homokfodrok,	gombasziklák,	ingókövek
	 b)	a	defláció



az EnErgiagazdaság

Az energiahordozók

A	xIx.	század	eleje	óta	az	emberiség	száma	
hatszorosára,	 a	 termelt	 energia	 viszont	 hat-
vanszorosára	nőtt.	Ez	a	 robbanás	nagymér-
tékű	környezetszennyezéssel	jár.	Politikai	fe-
szültséget	is	okoz,	mivel	az	energiahordozók	
eloszlása	a	Földön	egyenetlen,	s	így	egyes	or-
szágok	 függőségbe	 kerülnek	 az	 energiában	
gazdag	országokkal	szemben.

az energiahordozókat két csoportra 
oszthatjuk:	elsődleges energiahordozókra és 
másodlagos energiahordozókra.	 Elsődlege-
sek	 azok	 az	 anyagok	 és	 mozgásfolyamatok,	
amelyek	a	természetben	megtalálhatók	és	az	
ember	 számára	 hasznosíthatók	 (pl.:	 kőszén,	
kőolaj,	 víz-,	 szél-,	 napenergia).	 Másodlagos	
energiahordozónak	 az	 elsődlegesből	 nyert	
hőt,	 villamos	 áramot,	 gőzt	 vagy	 gázt	 ne-
vezzük.	 A	 legfontosabb	 a	 villamos	 energia.
az elsődleges	energiahordozókat	további	két	
csoportba	 szokták	 sorolni:	 a	 fogyó energia-
hordozók és a megújuló energiahordozók 
csoportjába.	Például	a	fa	mint	energiahordo-
zó lassan	megújuló	erőforrás.	Fogyó	energia-
hordozók	 például	 a	 szenek,	 a	 szénhidrogé-
nek,	a	hasadóanyagok;	megújulók	például	a	
nap-, a szél-, az árapály- vagy a vízenergia.
A	megújulókat	 szokták	 „alternatív energia-
hordozóknak”	 is	 nevezni,	 mert	 a	 szén	 és	 a	
kőolaj	(fosszilis energiahordozók)	helyettesí-
tői	lehetnek.

I. Fogyó (fosszilis) energiahordozók 

A	 fosszilis	 energiahordozók	 (kőszén,	 kőolaj,	
földgáz)	 a	 nem	 megújuló	 energiaforrások	
körébe	tartoznak.	Azokat	a	készleteket,	ame-
lyek	több	százmillió	év	alatt	halmozódtak	fel,	
az	emberiség	néhány	száz	év	alatt	felemészti.	
A	kőszenet	ipari	méretekben	400	éve,	a	kőola-
jat	mintegy	 100	 éve	 használják.	 Számítások	
szerint	 a	 kőszénkészletek	még	 néhány	 száz	
évig,	a	kőolajkészletek	30-60	évig	biztosítják	
a	 világ	 energiaszükségletét.	 Ezt	 követően	 a	
nukleáris	 energia	 vagy	 a	megújuló	 energia-
források	használata	kerül	előtérbe.

1. a kőszén 

A	 kőszén	 mocsári	 környezetben	 alakul	 ki,	
ahol	a	növények	elhalásuk	után	víz	alá	kerül-
nek.	A	mocsarakban	a	betemetődött	növény-
zet	tőzeggé	alakul,	ami	90%	vizet	is	tartalmaz-
hat,	a	növényi	anyag	pedig	még	felismerhető	
benne.	

1. ábra A szénülés folyamata I.

A	tőzeg	akkor	alakul	át	kőszénné,	ha	az	
adott	 terület	 lassú	 süllyedése	 miatt	 további	
üledékrétegek	halmozódnak	fel	rajta.	A	tőzeg	
a	nyomásnövekedés	miatt	nagymértékben	tö-
mörül,	és	vize	nagy	részét	elveszíti.	Ekkor	jön	
létre	a	barnakőszén.	A	barnakőszén	maximum	
100 oC-ig	képződik.	A	szénülés	utolsó	szaka-
szában	 (100–400	 oC-on)	metán	 szabadul	 fel.	
Ekkor	keletkezik	a	 feketekőszén és az antracit. 
Ha	a	hőmérséklet	és	a	nyomás	tovább	növek-
szik,	az	antracit	grafi ttá	alakul.	

1. ábra A szénülés folyamata I.

Az elhalt növényekből 
tőzeg lesz

A tőzeg lassan lignitté 
préselődik

300 millió évvel ezelőtt 250 millió évvel ezelőtt
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2. ábra A szénülés folyamata II.

	 A	 növények	 kémiai	 alkotói	 a	 szén	
(50%),	az	oxigén	(43%),	a	hidrogén	(6%)	és		a	
nitrogén	(1%).	A	szénülés	során	ezek	mennyi-
ségi	aránya	a	szén	javára	tolódik	el,	ami	50%-
ról	100%-ra	növekedhet.	Eközben	gázvegyü-
letek	távoznak	el,	melyek	közül	a	metán	jelent	
veszélyt,	mert	a	bányaüregek	levegőjével	rob-
banásveszélyes	elegyet	alkot	(sújtólég).

a lignitet	kis	energiatartalma	miatt	a	 le-
lőhelyhez	 közel,	 hőerőművekben	 égetik	 el.
a barnakőszén,	a	feketekőszén és az antracit	vegy-
ipari	 alapanyagként	 használható.	 A	 feketekő-
szénből	nyerik	a	kohókokszot.

2. a szénhidrogének (kőolaj és földgáz)

A	kőolaj	szerves	eredetű	ásvány:	elhalt	tengeri	
(növényi	és	állati)	egysejtű	élőlények	levegő-
től	elzárt	lebomlásának	terméke.	A	képződött	
kőolaj	legtöbbször	elvándorol	keletkezési	he-
lyéről	 (az	anyakőzetből),	és	úgynevezett	kő-
olajcsapdában	(tároló	kőzetben)	gyűlik	össze.	
Ez	 lehet	 homok,	 szemcsés	 vagy	 repedezett	
mészkő	és	dolomit.	A	csapda	akkor	alakul	ki,	
amikor	 egy	 át	 nem	 eresztő	 fedőkőzet	 meg-
akadályozza	 a	 további	 vándorlást.	 (A	 kőolaj	
könnyebb,	mint	a	víz.)	Egy	kőolajcsapdában	a	
szénhidrogénmező	 kialakulásához	 legalább	
1-2	millió	év	és	600-700	méter	vastag	üledék-
réteg	szükséges.	

4. ábra A szénhidrogének vándorlásának elvi vázlata 
(Somfai, 1981)

Csak	 ott	 találhatunk	 nagy	 szénhidro-
géntelepeket,	 ahol	 a	 kőolajcsapdák	 hosszú	
életűek,	és	a	földkéreg	mozgásai	megkímélik	
a	csapda	kőzeteit.	 Ilyen	helyek	a	szárazföldi	
táblák	nagy	kiterjedésű,	mozdulatlan	üledék-
rétegei	 vagy	 a	 hegységrendszerek	 üledékes	
előterei.	 A	 legnagyobb	mértékű	 üledékkép-
ződési	 folyamat	 az	 egykori	Tethys	 területen	
ment	végbe.	A	Tethys	üledéke	ma	megtalál-
ható	a	Karib-tengertől	a	Földközi-	és	a	Kasz-
pi-tengeren	 át	 a	Közel-Keletig,	 sőt	Délkelet-
Ázsiáig.	Itt	található	a	kőolajkészletek	70%-a.	
A	magyarországi	szénhidrogén-képződésnek	
kedveztek	 a	 Kárpát-medencét	 felépítő	 üle-
dékes	 kőzetek	 és	 az,	 hogy	 a	 földkéregben	
lefelé	haladva	a	hőmérséklet	 a	világátlagnál	
nagyobb	mértékben	 emelkedik.	 Így	 a	 kőze-
tek	már	másfél	kilométer	körüli	mélységben	
elérhették	 a	 kőolaj-	 és	 földgázképződéshez	

2. ábra A szénülés folyamata II.

A további nyomás követ-
keztében bitumenes szén 
képződik

Végül antracitréteg jön 
létre

100 millió évvel ezelőtt Jelen

3. ábra
Az antracit széntartal-
ma már 90% feletti

4. ábra A szénhidrogének vándorlásának elvi vázlata
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szükséges	hőmérsékletet.	Kőolajtermelésünk	
a	 hazai	 szükségletnek	 20%-át,	 a	 földgázter-
melés	a	80%-át	fedezi.

A	kőolaj	(ásványolaj)	többnyire	sötét	szí-
nű,	sűrűn	folyó	anyag,	amelynek	összetéte-
le	az	előfordulási	helytől	 függően	változik.
A	 kőolajlepárlással	 (desztillációval)	 60	 és	
360	 °C	között	nyerik	a	következő	alkotóré-
szeket:	 nyers	 benzin,	 petróleum,	 gázolaj,	
kenő-	és	paraffi	nolaj,	a	párlási	maradék	pe-
dig	a	petróleumaszfalt.

Jelenleg	a	világ	energiafelhasználásában	
40%,	a	közlekedésben	90%	a	kőolaj	 részese-
dése.	 Ekkora	 mértékű	 olajfüggőség	 mellett	
sok	szakértő	beszél	arról,	hogy	válsághoz	és	
nemzetközi	feszültségekhez	fog	vezetni	akár	
egy	kisebb	mértékű	visszaesés	 is	 a	 kiterme-
lésben.	Az	olaj	 fontosságát	 jól	mutatja,	hogy	
az	iraki	válság	kirobbanásának	okát	sokan	az	
ott	található	olajmezők	megszerzéséért	vívott	
küzdelemben	látják.	

5. ábra Kőolajfúró-tornyok kontinentális peremtenge-
ren (self) 

3. Az atomenergia 

Az	atomenergia	az	atommagok	belső	energi-
ája.	Az	atomerőművekben	a	maghasadás	so-
rán	 felszabaduló	 energiából	 elektromos	 ára-
mot	állítanak	elő.	

A	 működő	 erőművek	 egyetlen	 környe-
zetkárosító	hatása	a	hőszennyezés.	Ez	azt	je-
lenti,	hogy	meleg	vizet	 juttatnak	a	folyókba,	
ami	káros	az	élőlényekre.	A	környezetvédők	
nagy	része	nem	is	az	atomerőművek	műkö-
dése	miatt	aggódik,	hanem	a	kiégett	fűtőele-
mek	sorsa	miatt.	A	kisebb	aktivitású	 (sugár-
zó)	anyagok	számára	minden	atomerőművel	
rendelkező	ország	épített	temetőt.	A	nagy	ak-
tivitású	anyagok	esetében	viszont	30	000	év	
kell	ahhoz,	hogy	a	sugárzás	az	életveszélyes	
szint	alá	süllyedjen.	

Az	első	atomreaktor	1942-ben	épült.	Lét-
rehozásában	 döntő	 szerepe	 volt	 Szilárd	 Le-
ónak	és	Wigner	 Jenőnek.	Az	atomerőművek	
napjainkban	 a	 világ	 villamosenergia-terme-
lésének	15-17%-át	adják.	

6. ábra A Paksi Atomerőműben termelik meg a Magyar-
országon előállított villamos energia közel 40 százalékát

4. a fosszilis tüzelőanyagok válsága 

Az	1970-es	évek	olajválsága	felgyorsította	az	
egyéb	energiaforrások	felé	történő	elmozdu-
lást.	Az	egyik	lehetőség,	az	atomenergia	már	
addig	 is	 igen	 gyors	 ütemben	 terjedt	 el.	 Ezt	
fogták	vissza	az	emelkedő	árak	és	a	közvéle-
mény	nyomása,	amely	a	Three	Mile	Islanden	
(USA,	 1979)	 és	 a	Csernobilban	 (Szovjetunió,	
1986)	 bekövetkezett	 katasztrófa	 miatt	 erő-
södött.	 Több	 ország	 alternatív	 lehetőségévé	
a	 szén	vált,	 így	az	1970-es	 évek	közepétől	 a	
kőszén	 felhasználása	 világszerte	 újra	 30%-
kal	nőtt.	Ennek	hatására	1975	és	1990	között	
a	szén-dioxid	kibocsátása	több	mint	kétszere-
sére	emelkedett.

A	fosszilis	tüzelőanyagokra	–	korlátozott	
mennyiségük	miatt	–	nem	lehet	egy	egyenle-
tesen	fenntartható	energiagazdaságot	építeni.	
A	megoldás	a	megújuló	energiaforrások	hasz-
nosítására	történő	áttérés,	aminek	megvalósí-
tásához	 átmeneti	 energiaforrásra	 van	 szük-
ség.	Erre	a	földgáz	a	 legalkalmasabb,	hiszen	
elegendő	 mennyiségben	 áll	 rendelkezésre.
A	világ	fosszilistüzelőanyag-felhasználásának	
az	egynegyedét	a	 földgáz	 teszi	ki,	amelynek	
a	szén-dioxid-kibocsátása	alacsonyabb,	mint	a	
kőszénnek	és	a	kőolajnak.

6. ábra A Paksi Atomerőműben termelik meg a Magyar-
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Néhány ország feltárt földgáztartaléka (1990):

Ország

Földgáz-
tartalékok
(milliárd	
m3)

Földgáztartalé-
kok	a	jelenlegi	
felhasználási	
sebesség	mellett	
(évek)

Oroszország 52 000 95

Irán 17 000 437

Kanada 7578 100

Szaúd-
Arábia

5135 906

uSa 4930  7

Katar 4621 2080

irak 3115 117

Norvégia 2295 207

Kuvait 1370 69

kína 1000  9

II. A megújuló energiaforrások

A	megújuló	energiaforrások	a	természeti	fo-
lyamatok	 során	 folyamatosan	 rendelkezés-
re	állnak	vagy	újratermelődnek	 (nap-,	 szél-,	
víz-energia,	biomassza,	a	hidrogén,	a	geoter-
mikus	energia,	a	tengerek	árapály-,	hullám-	
és	hőenergiája).	A	megújuló	energiaforrások	
használata	 nem	 fogja	 minden	 környezet-
szennyezési	 problémánkat	 megoldani,	 de	
nagyban	 segít	 egy	 környezetbarát	 és	 fenn-
tartható	energiagazdaság	megteremtésében.

1. A geotermikus energia

A	 „geotermikus”	
kifejezés	 görög	 e-
redetű,	 jelentése:	
földi	 hő.	 Jelenleg	
g a z d a s á g o s a n	
csak	 hévíz	 közve-
títésével	 haszno-
sítható,	 amit	 a	víz	
magas	fajhője	tesz	
lehetővé.

A	 geotermikus	 energia	 kinyerése	 helyi-
leg	jelentős	és	gazdaságos	lehet	ott,	ahol	ked-
vezőek	 a	 földtani	 adottságok,	 és	 viszonylag	
kis	mélységben	magas	hőmérséklet	található.		
100	°C	feletti	hévíz	alkalmas	lehet	elektromos-
energia-termelésre	is.	A	100	°C	alatti	hévizek	
hasznosítása	legjobban	a	 lépcsős hőkinyeréssel 
oldható	meg:	a	90–60	°C-os	vízzel	lakást	fűte-
nek,	a	60–35	°C-os	vízzel	növényházat,	majd	
gyógyvízként	használják	fel.	Az	első	geoter-
mikus	 erőművet	 1904-ben	 Olaszországban	
építették,	és	ma	is	üzemel.	Izlandon	1930	óta	
fűtenek	 lakóházakat	 geotermikus	 energiá-
val.	 Felhasználásának aránya	 magas	 Izlan-
don,	 Új-Zélandon,	 Japánban,	 Kamcsatkán	
és	Észak-Amerika	nyugati	 területein,	de	ha-
zánk	energiamérlegében	kevesebb,	mint	1%.	
A	hazai	hévízkutak	által	felszínre	hozott	hő-
mennyiség	mintegy	40%-át	fürdők,	strandok	
hasznosítják,		közel	30%-át	pedig	üvegházak	
fűtésére	használják.

8. ábra Üvegház fűtése geotermikus energiával

2. A szélenergia

A	 szélmotorokkal,	 szélerőgépekkel	 főként	
villamos	energiát	 fejlesztenek.	Az	első	nagy	
szélerőmű	 1941-ben	 épült	 az	 Egyesült	 Álla-
mokban.	 A	 szél	 időben	 változó	 intenzitású	
energiaforrás.	 A	 szelet	 elsősorban	 azokon	 a	
vidékeken	érdemes	kiaknázni,	ahol	a	szélse-
besség	évi	átlaga	meghaladja	a	4-5	m/s	érté-
ket.	 Ez	 többnyire	 csak	 tengerparti	 helyeken	
van	 így.	 A	 szárazföld	 belseje	 felé	 haladva	 a	
belső	súrlódás	erősen	csökkenti	a	szél	sebes-
ségét.	Hazánkban	a	legszelesebbnek	számító	
Mosonmagyaróváron	 sem	 haladja	 meg	 az
5	 m/s	 értéket.	 	 Míg	 Magyarországnak	 hat,	

7.	ábra
Az Old Faithful
(Öreg Hűséges) gejzír a Yellowstone Nemzeti Park-
ban 65 percenként juttatja a forró vizet a felszínre

8. ábra Üvegház fűtése geotermikus energiával
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Dániának	 4900	 szélturbinája	 van,	 amelyek	
az	ország	teljes	energiaszükségletének	7%-át	
adják.	 Ez	 a	 legmagasabb	 arány	 világszerte.	
Egy	korszerű	(1,5	MW-os)	szélturbina	évente	
átlagosan	5000	tonna	szén-dioxid-kibocsátás-
tól	 védi	meg	 a	 Föld	 légkörét,	 és	 ezer	 ember	
számára	 termel	 elegendő	 energiát.	 A	 tervek	
szerint	2010-re	az	Európai	Unió	energiaellá-
tásának	10%-át	a	szélenergia	adja.

9. ábra A szélmotorokat a mezőgazdaságban a belvíz 
szivattyúzására is alkalmazzák

3. A napenergia

Az	ember	a	napenergiát	évezredek	óta	hasz-
nosítja,	ennek	ellenére	a	napenergia-haszno-
sítással	működő	elektromos	áramot	előállító	
és	melegítő	rendszerek	új	technológiának	te-
kinthetők,	amelyeket	Európában	alig	40	éve	
üzemeltetnek.

A	 napenergia	 hasznosítása	 két	 nagy	
csoportra	 osztható.	 Az	 egyik	 esetben	 nem	
használunk	külön	berendezést	a	napenergia	
felfogására,	 ekkor	 passzív napenergia-haszno-
sításról	 beszélünk.	 Az	 aktív napenergia-hasz-
nosítás	 esetében	 a	 napenergia	 befogására	 és	
elvezetésére	 gépészeti	 berendezéseket	 hasz-
nálnak.	 A	 passzív napenergia-hasznosítás 
feladata,	hogy	az	épület	az	éghajlat	adta	kere-
tek	között	optimálisan	hasznosítsa	a	napból	
érkező	energiát,	de	akkor	se	melegedjen	túl,	
amikor	 nyáron	 sok	 a	 napsütés.	 A	 közvetlen	
napenergia	 felhasználásának	 legegyszerűbb	
módja,	ha	a	ház	déli	oldalán	a	napsütés	szem-
pontjából	optimális	méretű	hőszigetelő	abla-
kokat	helyezünk	el,	az	épület	alaprajzát	kevés	
kiszögelléssel	 tervezzük	és	 a	 lakótereket	 fő-
ként	a	déli	oldalra	rendezzük.	

10. ábra A közvetlen hasznosítású épületek klasszikus 
képviselője a Wright-ház Új-Mexikóban

Itt jóformán egész évben süt a nap, hidegek az éjszakák.
A  nappali energiatöbbletet átmentik az éjszakai órákra

aktív napenergia-hasznosítás	 alatt	 a	
Nap	sugárzási	 energiájának	közvetlenül	vil-
lamos	 energiává	 történő	 átalakítását	 és	 en-
nek	hasznosítását	értjük.	Az	energiaátalakító	
szerkezeteket	 napelemeknek	 (napkollektor)	
nevezzük.	A	kollektorok	optimális	dőlésszö-
ge	a	felállítási	hely	földrajzi	 fekvésétől	 függ,	
és	évszakonként	váltakozik.	

A	napelemeket	jelenleg	leginkább	azokon	
a	területeken	használják,	ahol	viszonylag	kis	
árammennyiségre	van	szükség	(számológép,	
karóra,	 ventillátorok),	 vagy	 ahol	 nagyobb	
mennyiségű	áram	szükséges,	de	nincs	 lehe-
tőség	a	hálózat	kiépítésére	vagy	nem	éri	meg	
azt	kiépíteni	 (űrkutatás,	 fúró-	és	világítótor-
nyok,	kutatóállomások	stb.).

11. ábra Tetőszerkezetbe épített napkollektorok

9. ábra A szélmotorokat a mezőgazdaságban a belvíz 

10. ábra A közvetlen hasznosítású épületek klasszikus 
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4. A vízenergia 

A	 vízfolyások,	 tavak,	 tengerek	 mechanikai	
energiakészletét	 a	 vízi	 erőmű	 alakítja	 villa-
mos	energiává.	A	hasznosítható	energia	nö-
velése	érdekében	a	vizet	duzzasztják,	esetleg	
tárolják,	 és	 a	 vízerőtelepen	 a	 turbinákra	 ej-
tik,	amelyek	egy	generátort	hajtva	termelnek	
villamos	 áramot.	 A	 vízerőművek	 alkalma-
zásának	 előnye,	 hogy	 nincs	 szén-dioxid-ki-
bocsátásuk,	valamint	 az,	hogy	 szabályozzák	
a	 folyóvizek	 áradását	 és	 –	 a	 turbina	 védel-
mében	 –	 kivonják	 a	 folyókból	 a	 szemetet. 
Ugyanakkor	hátrányuk,	hogy	akadályozzák	
a	halak	természetes	vándorlását	és	csökken-
tik	 a	 víz	 oxigéntartalmát.	 Az	 áradás	 hiánya	
befolyásolja	az	árterület	ökorendszerét.		Víz-
erőművek	–	főként	a	kis	esésű	folyókon	–	csak	
gondos	 környezeti	 hatástanulmányok	 után	
létesíthetők,	 mert	 környezeti	 hatásuk	 igen	
szerteágazó	lehet. 

5. A biomassza

A	fotoszintézis	során	a	növényekben	létrejö-
vő	 szerves	 anyagokban	 a	 napfény	 energiája	
kémiai	 energia	 formájában	 raktározódik	 el.	
Ez	kémiai	átalakítás	után	(cseppfolyósítás,	al-
kohollá	erjesztés,	elgázosítás)	éghető	gázként	
vagy	folyékony	üzemanyagként	hasznosítha-
tó.	 A	 brazil	 cukornádtermés	 felét	 bioetanol	
előállítására	 használják	 fel,	 mely	 az	 ottani	
gépjárművek	 felének	 üzemanyagaként	 szol-
gál.	Az	EU	a	vízenergia	mellett	a	biomasszá-
ra	 kívánja	 építeni	 energia-utánpótlását,	 ami	
hosszú	 távon	 a	 megújuló	 források	 44%-át	
szolgáltathatja.

12. kép
A Hoover-gát a 
Columbia folyón
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EnErgiagazdaság

MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal!
 írd a fogalom mellé a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!

FÖLDRAJZI	FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

alternatív a
A	földkéregben	az	egységnyi	mélységnövekedésre	
eső	hőmérsékletnövekedés

Bioetanol B
Az	élőlény	és	a	környezet	viszonyával	 foglalkozó	
tudományág

desztilláció C
A	beeső	 napsugárzás	 nagy	 részét	 (85%-át)	 össze-
gyűjtő	és	átalakító	berendezés

Fosszilis D Vegyileg	tiszta	szén	módosulata

geotermikus gradiens E
Keményítő-	 és	 cukortartalmú	 növényi	 termékek-
ből	előállított	alkohol

grafit F Kétféle	lehetőséget	felvető	vagy	megengedő

intenzitás g
A	földtörténeti	múltban	elpusztult	növényekből	és	
állatokból	keletkezett	

kollektor H A	hatás	erőssége	(hatásfok)

ökológia i Folyadéklepárlás

2. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján! 

1.	Milyen	két	nagy	csoportra	oszthatjuk	az	energiahordozókat?

 

2.	Miért	nevezzük	fogyónak	az	energiahordozók	egyik	csoportját?	Melyek	ezek?

 

 

3.	Hogy	alakul	ki	a	barna-	és	a	feketekőszén?
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4.	Mivé	alakul	az	antracit,	ha	a	hőmérséklet	és	a	nyomás	tovább	növekszik?

 

5.	Mire	használják	a	lignitet,	a	barna-	és	feketekőszént,	az	antracitot?

 

 

6.	Miből	keletkezik	a	kőolaj?

 

 

7.	Milyen	anyagokat	nyernek	a	kőolajlepárlással	(desztillációval)?

 

 

8.	Mi	az	oka	annak,	hogy	a	világ	„kőolajfüggő”?

 

9.	Milyen	problémát	okoz	ez	a	nagymérvű	függőség?

 

 

 

10.	Mit	állítanak	elő	az	atomerőművekben?

 

11.	Milyen	szempontból	káros	egy	atomerőmű	a	környezetre?

 

 

 

12.	Mi	a	jelentősége	a	földgáznak	a	fosszilis	tüzelőanyagok	mennyiségének	gyors	csökke-
nése	miatt?
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13.	Sorold	fel	a	megújuló	energiaforrásokat!

 

14.	Mit	jelent	a	napenergia	passzív	és	aktív	hasznosítása?

 

 

15.	Milyen	előnye	és	hátránya	van	a	vízerőművek	alkalmazásának?

 

 

 

16.	Mi	a	biomassza?	Mire	használják?

 

 

 

17.	Milyen	két	megújuló	energiaforrásra	számít	leginkább	a	jövőben	az	EU?

 

3. a) a szöveg alábbi (1. és 2.) ábrája alapján magyarázd el a szénülés folyamatát!

Az elhalt növényekből 
tőzeg lesz

A tőzeg lassan lignitté 
préselődik

A további nyomás követ-
keztében bitumenes szén 
képződik

Végül antracitréteg jön 
létre

300 millió évvel ezelőtt 250 millió évvel ezelőtt 100 millió évvel ezelőtt Jelen
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B) a szöveg alábbi (4.) ábrája alapján magyarázd el a kőolajcsapda fogalmát! írj rövid vázla-
tot hozzá!

 

 

 

 

 

 

4. a)  Figyeld meg a térképet! melyik szám milyen helyet jelöl? Töltsd ki a táblázatot úgy, 
hogy a már energiahordozók szerint csoportosított számok mellé írod az alább felsorolt 
földrajzi neveket!
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   B)  írd a térkép mellett látható színes korongok mellé, milyen energiaforrást, -hordozót jelöl-
nek! az olvasmány szövege és a kitöltött táblázat a segítségedre lesz.

Perzsa-öböl	(Közel-Kelet), Karib-tenger	(Venezuela),	Columbia	folyó	(USA),	Új-Zéland,	Brazília,	
Kaszpi-tenger,	Norvégia,	Izland,	Kamcsatka,	Észak-Afrika	(Algéria,	Líbia),	Mexikói-öböl,	Észa-
ki-tenger,	Paraná	folyó

Pl.: 1. Perzsa-öböl 
(Közel-Kelet)

5. 2. 6. 

3. 12. 4. 

7. 13. 8. 

9. 

10. 

11. 

5. a)  milyen fajta energiaforrást, -hasznosítást mutatnak az alábbi képek? írd a képek alá a 
megoldást!

 

Karib-tenger	(Venezuela),	Columbia	folyó	(USA),	Új-Zéland,	Brazília,	
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B) írj „m” betűt a megújuló energiaforrások neve elé!
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6. a)  a táblázat, az ábra és a kép alapján magyarázd el az olajfüggőség fogalmát és következ-
ményeit! mi lehet a kiút ebből a helyzetből?

ORSZÁG

Földgáz-
tartalékok	
(milliárd	
m3)

Földgáz-
tartalékok	
a	jelenlegi	
felhasználá-
si	sebesség	
mellett	(év)

OROSZORSZÁG 52 000 95

IRÁN 17 000 437

kanaDa 7578 100

SZAÚD-ARÁBIA 5135 906

uSa 4930  7

KATAR 4621 2080

IRAK 3115 117

NORVÉGIA 2295 207

KUVAIT 1370 69

KÍNA 1000  9

 

 

 

 

  

  

  

  

 

B) mit gondolsz, vajon miért nem fogyott el az usa földgáztartaléka (lásd a táblázatot)? 
az 1990-es adatok szerint már nem lehetne földgázkészlete. válaszolj röviden!
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7. egészítsd ki az alábbi vázlatot, és ez alapján foglald össze, mit tanultál az energiagazda-
ságról! 

az energiahordozók csoportosítása	:		 a)	_____________________		 –	______________	

       	 	 	 –	______________

	 	 	 	 	 	 b)	_____________________

i. Fogyó (fosszilis) energiahordozók	:	 1.	_____________________	

	 	 	 	 	 	 2.	_____________________		 –	______________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	______________

	 	 	 	 	 	 3.	_____________________

	 	 	 	 	 	 4.	_____________________________________

ii. megújuló energiaforrások :  1.	_____________________________________	

	 	 	 	 	 	 2.	_____________________________________	

	 	 	 	 	 	 3.	_____________________________________

	 	 	 	 	 	 4.	_____________________________________

	 	 	 	 	 	 5.	_____________________________________



OLaszOrszág

1. Földrajzi helyzete és történelme

Az	Olasz	Köztársaság	 területéhez	 tartozik	 a	
Földközi-tenger	középső	medencéjébe	nyúló,	
csizma	alakú	Appennini-félsziget	 (ezért	hív-
ják	az	olaszok	csizmának – lo stivale),	két	nagy	
sziget,	 Szicília	 és	 Szardínia,	 valamint	 70	 ki-
sebb	sziget.	Az	Adriai-tenger,	a	Tirrén-tenger,	
a	Jón-tenger	és	a	Ligur-tenger	veszi	körül.	Az	
ország	északi	határvonalát	az	alpok	vonula-
tai	 adják,	 melynek	 területén	 Franciaország,	
Svájc,	Ausztria és Szlovénia	alkot	vele	száraz-
földi	határt.	Olaszország	területébe	beékelőd-
ve	 helyezkedik	 el	 két	 független	 törpeállam 
(enkláve),	San	Marino és Vatikánváros.

1. ábra: Olaszország és határai

Olaszország	számos	európai	kultúra	ott-
hona	 volt,	 például	 az	 etruszkoké,	 a	 görögö-
ké és a rómaiaké.	 Fővárosa,	 Róma	 történel-
mi	világváros,	az	ókori	Róma	és	a	katolikus	
egyház	 bölcsője.	 A	 középkorban	 az	 ország	
népvándorlások	 és	 inváziók	 színtere	 volt	 a	
germánoknak,	 keltáknak,	 frankoknak,	 sza-
racénoknak és normannoknak	 köszönhető-
en.	Ezt	 a	korszakot	 a	 14.	 századtól	 az	 itáliai	
reneszánsz	 két	 és	 fél	 évszázados	 virágzása	
követte,	mely	a	 tudományokban	és	a	művé-
szetekben	 felbecsülhetetlen	mértékben	 gaz-
dagította	 a	 nyugati	 kultúrát.	 Olaszország	
1871-ben	 történt	 egyesítésével	 értek	 véget	 a	
különböző	itáliai	városállamok	és	királyságok	
közötti	háborúk. az olasz monarchia	nagyon	
sok	válságos	időszakot	élt	át,	különösen	Beni-
to	Mussolini	több	mint	20	éven	át	tartó	kor-
mányzása	 alatt.	 1946-ban	 megalakult	 a	 ma	

is	létező	Olasz	Köztársaság.	Európa	országai	
között	 azóta	a	 legtöbbször	 itt	volt	kormány-
váltás.	 Ennek	 ellenére	 az	 ország	 megőrizte	
polgári	 demokratikus	 intézményeit,	 és	 be-
kapcsolódott	 az	 európai	 integrációba.	 1949-
ben	a	NATO,	1957-ben	pedig	az	Európai	Unió	
alapító	tagja	volt.

2. Természeti adottságai és 
mezőgazdasága

Északon az alpok két nagyobb részre osztha-
tó. a nyugati-alpok	láncai	a	francia	határnál	
kezdődnek.	 Ennek	 legmagasabb	 csúcsai	 az	
olasz–francia	 és	 az	 olasz–svájci	 határ	 szélén	
sorakoznak:	a	Monte	Bianco	(franciául Mont 
Blanc,	 4807	m),	 a	Cervino	 (svájci	Matterhorn, 
4478	m).	A	hegyláncok	között	évszázadok	óta	
hágók	teszik	lehetővé	a	közlekedést.

2. ábra: A Mont Blanc

a keleti-alpok	legszebb	vonulatai	mész-
kő és dolomit	 alkotta	 hegyláncok.	 Mesés	
szépségű	 a	 Dolomitok	 vonulata.	 Az	 Alpok	
déli	 lábánál	 a	 jégkorszaki	 gleccserek	 vég-
morénái	 mögött	 gleccsertavak	 fekszenek,	
melyek	vonzzák	a	 turistákat,	 ilyen	a	Garda-
tó és	a	Lago	Maggiore.	A	sokkal	 jövedelme-
zőbb	idegenforgalom	és	gyümölcstermesztés	
(alma,	körte,	 szilva)	miatt	 egyre	kevesebben	
foglalkoznak	legeltető	állattartással.

a pó-alföld	 harmad-	 és	negyedidőszaki	
tengeri,	 tavi,	 folyóvízi	 feltöltéssel	 alakult	 ki.
a Pó	 Olaszország	 leghosszabb	 folyója	 (652	
km),	mely	Torinótól	az	Adriai-tengerig	hajóz-
ható.	Délnyugati	oldalán	széles	síkságok,	me-
dencék	jöttek	létre.	Ez	Itália	legtermékenyebb,	
gondosan	 megművelt	 területe,	 egyúttal	 az	
ország	 éléstára.	 Kiemelkedő	 ágazata	 a	 szar-
vasmarha-tenyésztés	és	az	erre	épülő	élelmi-
szeripar.	 Olaszország	 a	 világ	 ötödik	 sajt-	 és	
tizenegyedik	 tejtermelője.	 A	 Pó-alföld	 Föl-

1. ábra: Olaszország és határai

2. ábra: A Mont Blanc
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dünk	legintenzívebben	művelt	területei	közé	
tartozik.	 A	 jól	 gépesített,	 öntözött	 földekkel	
rendelkező	gazdaságokban	főként	búzát,	ku-
koricát,	 rizst,	 cukorrépát,	 szóját,	gyümölcsöt	
és	zöldséget	termesztenek.

A	 Nyugati-Alpok	 folytatásának	 tekint-
hető	 az	 Itálián	 kb.	 1000	 km	 hosszan	 végig-
húzódó	 appenninek	 vonulata.	 Nyugatról	
lankásabb,	 keletről	 meredekebb	 dombságok	
kapcsolódnak	hozzá.	A	hegységet	 főleg	üle-
dékes	 kőzetek	 (mészkő,	 homokkő)	 alkotják.	
Az	Appenninek	a	legfi	atalabb	gyűrthegység 
Európában,	amit	a	gyakori	földrengések	és	a	
vulkanizmus	is	tanúsítanak.	

Európában,	 a	 kontinens	 törzsterületén	
egyedül	 Itália	 földjén	 találunk	ma	 is	műkö-
dő	 tűzhányókat.	 E	 vulkánok	 két	 nagy,	 az	
eurázsiai	 és	 az	 afrikai	 kőzetlemez	 ütközési	
zónájában	fekszenek.	E	területen	a	két	nagy	
lemezről	 levált	 és	 önállósult	 mikrolemezek	
teszik	rendkívül	bonyolulttá	a	tektonikai	fo-
lyamatokat.	Az	itáliai	vulkanizmus	esetében	
a	 tirréni	 mikrolemez	 alábukása	 következ-
tében	gyűrődtek	föl	az	Appenninek	vonula-
tai,	illetve	a	vulkánosság	is	ennek	mentén	jött	
létre.	Olaszország	területén	a	tűzhányó-tevé-
kenység	mintegy	7	millió	éve	kezdődött	el,	és	
máig	tart.	Ez	idő	alatt	a	vulkáni	tevékenység	
folyamatosan	vándorolt,	és	áttevődött	észak-
ról	délre.	

3. ábra: Nápoly, háttérben a Vezúvval

A	hajdani	vulkánok	Közép-Itália	nyugati	
részén	helyezkednek	el,	ahol	az	egykori	vul-
káni	 kúpok	 felrobbantak	 és	 berogytak.	 Így	
nagy	kaldérák	jöttek	létre,	melyeket	ma	cso-
dálatos,	 kerek	 krátertavak	 töltenek	 ki.	 Ilyen	
például	az	Albanói-tó.	A	legnagyobb	és	leghí-
resebb	vulkán	a	Vezúv.	Messziről	úgy	tűnik,	
hogy	két,	nagyjából	azonos	magasságú	kúp-
ja	van.	Pedig	az	egyik	„kúp”	nem	más,	mint	

egy	 hajdani	 hatalmas	 kitörés	 során	 létrejött	
kaldéraperem.	Ez	a	katasztrofális	kitörés	Kr.	
u.	79-ben	következett	be,	és	 teljesen	elpusz-
tította	a	vulkán	körüli	szépséges	üdülőváro-
sokat,	köztük	Pompejit.	A	vulkáni	hamu	be-
temette,	de	éppen	ezért	csodálatos	épségben	
megőrizte	 a	 romokat,	 melyeknek	 feltárása	
a	mai	napig	 tart.	Az	utolsó	nagyobb	kitörés	
néhány	évtizede	volt,	ma	a	kráter	belsejéből	
fölszálló	gázok-gőzök	utalnak	 csak	a	vulká-
ni	 aktivitásra,	 de	 nem	 zárható	 ki	 egy	 újabb	
nagy	kitörés.	Mivel	a	nápolyi	házak	egészen	
felhúzódtak	a	hegy	oldalába,		ezeket	már	egy	
kisebb	 kitörés	 is	 elpusztítaná,	 egy	 nagyobb	
pedig	 az	 egész	 városra	 veszélyt	 jelentene.
A	Vezúv	vulkanikus	talaján	kitűnő	bor	terem.	
A	hegytől	északnyugatra	elterülő	vulkanikus	
területen	a	vulkáni	utóműködés	érdekes	faj-
tái	fi	gyelhetők	meg.	Ilyen	például	a	Solfatara	
kráter,	ahol	kénes	kigőzölések	festik	sárgára,	
vörösre	 a	 környező	 kőzeteket,	 de	 találhatók	
itt	mofetták	 is,	 száraz	 szénsavas	 források,	 a	
leglátványosabbak	 pedig	 a	 fortyogó	 sárvul-
kánok.	

Ma	a	 legaktívabb	a	Stromboli	és	a	Szicí-
lia	keleti	részén	magasodó	Etna,	mely	Európa	
legnagyobb	működő	vulkánja.	136	feljegyzett	
kitörése	ellenére	a	földművelők	nem	hagyják	
el	termékeny	vulkanikus	talaja	miatt.

Olaszország	éghajlata	 döntően	mediter-
rán:	 forró,	száraz	nyár	és	enyhe,	csapadékos	
tél	jellemzi.	A	folyók	medre	a	nyári	hónapok-
ban	 teljesen	 kiszárad,	 ezért	 hajózásra	 vagy	
ipari	 célokra	nem	alkalmasak.	 Ilyen	Firenze	
folyója,	az	Arno	vagy	Róma	folyója,	a	Tevere 
(az	egykori	Tiberis).	

3. ábra: Nápoly, háttérben a Vezúvval
Ma	a	 legaktívabb	a	Stromboli	és	a	Szicí-

4. ábra:
A Stromboli kitörése 
(Lipari szigetek)
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Az	 északi	 területeken	 csípős	 tél	 és	 for-
ró	nyár	 uralkodik.	A	 sirokkó	 nevű	 szél	af-
rikából	 nagy	meleget	 fúj	 a	 déli	 területekre,	
meghosszabbítva	 ezzel	 a	 forró	 nyári	 napok	
számát.	

A	Rómától	délre	fekvő	nagybirtokok	zö-
mét	 bérlők	művelik	meg,	 s	 a	 régebbi	 kultú-
rák	mellett	 egyre	 nagyobb	 szerepet	 kapnak	
a	 zöldség-	 és	 a	 gyümölcsfélék,	 valamint	 az	
ipari	 növények.	 Olaszország	 a	 világrang-
listán	 elfoglalt	 helye	 szerint	 első	 a	 szőlőter-
mesztésben,	második	a	citrom-,	negyedik	az	
olajbogyó-,	ötödik	a	mandarin-	és	hetedik	a	
narancstermesztésben.

6. ábra: A 2,8 milliós Róma madártávlatból. A kép bal 
oldalán a kör alakú Szent Péter tér Vatikán államban

3. Olaszország népessége

58,9	 milliós	 lakosságával	 (2006)	 Olaszország	
az Európai	 Unió	 negyedik	 –	 Németország,	
Franciaország és az Egyesült	 Királyság	 után	
–	 legnépesebb	országa.	Az	utóbbi	 évek	mér-
sékelt	növekedése	főleg	a	bevándorlóknak	és	
az	emelkedő	átlagos	élettartamnak	(79,81	év)	
köszönhető.	Ennek	ellenére	a	népesség	roha-

mosan	 öregszik,	 és	 ha	 ez	 folytatódik,	 akkor	
2050-re	 a	 népesség	 a	 jelenlegi	 háromnegye-
dére	csökkenhet.	A	lakosság	99%-a	katolikus.	

Északon	az	életszínvonal	magas.	Az	au-
tók	 és	 a	 második	 ingatlantulajdon	 aránya	
magasabb,	 mint	 Nagy-Britanniában.	 Az	 el-
sőrendű	vasútvonalak	és	autósztrádák	gyors	
és	 kényelmes	 közlekedést	 biztosítanak.	Dél-
Olaszországban	 (Mezzogiorno,	 ahogy	 az	 ola-
szok	nevezik)	a	föld	java	része	néhány	gazdag	
földbirtokos	 tulajdona,	 akik	 a	 profi	tot	 észa-
kon	 fektetik	be.	A	fi	atalok	 innen	a	 csaknem	
biztos	munkanélküliség	elől	a	19.	század	óta	
északra	 vagy	 külföldre	 vándorolnak.	A	 déli	
régiók	 foglalkoztatási	 problémája	 továbbra	
sem	 megoldott,	 pedig	 a	 munkanélküliségi 
ráta	országos	átlagban	már	csak	8%	körüli.	Az	
ország	déli	része	érezhetően	szegényedik.

4. Olaszország gazdasága

Olaszország	 a	GDP-je	 alapján	a	világon	a	 7.	
legfejlettebb	 ország.	 Ipara	 a	 fejlett	 országo-
kéhoz	képest	nagy	késéssel	kezdett	fejlődni.	
Ezt	 jórészt	az	okozta,	hogy	az	ország	nyers-
anyagokban	és	energiahordozókban	szegény.	
Csak	 a	Pó-alföldön	 és	 a	 szárazföldi	 talapza-
ton	található	említésre	méltó	földgáz.	Mégis,	
az	1950-es	és	1960-as	években	Japán	után	a	2.	
leggyorsabban	fejlődő	gazdaság	az	olasz	lett.	
Az	 olasz	 gazdasági	 csoda	 az	 alacsony	mun-
kaerőköltségnek	és	a	főként	az	északi	ország-
részben	koncentrálódó	kis	és	közepes	méretű	
vállalatoknak	 köszönhető.	 Ezek	 textil-,	 ru-
házati,	 bőr-	 és	 cipőipari	 termékek,	 bútorok,	
elektromos	és	szerszámgépek	előállítására	és	
élelmiszer-feldolgozásra	szakosodtak.	

Főként	 a	 hagyományos	 olasz	 termékek	
piacvesztéséből	 fakadóan	 Olaszország	 ver-
senyképessége az utóbbi évtizedben gyen-
gül. Ennek	oka	az	lehet,	hogy	az	olasz	kis-	és	
középvállalkozások	mára	már	nem	verseny-
képesek	 az	 olcsó	 munkaerőt	 foglalkoztató	
országok	 vállalataival	 szemben.	 Különösen	
kedvezőtlen	a	déli	országrész	helyzete,	 ahol	
elsősorban	mezőgazdasági	és	élelmiszer-ipari	
termékeket	termelnek,	és	távol	esnek	az	uniós	
piacoktól.	Versenyképességüket	rontja,	hogy	
az	 olasz	 villamosenergia-termelés	 négyötöd	
részben	 importált	 energiahordozókon	 ala-

5. ábra:
Mediterrán 
fenyő, a pinea

6. ábra: A 2,8 milliós Róma madártávlatból. A kép bal 
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pul.	 Közülük	 a	 kőolaj	 szerepe	 még	 mindig	
kiemelkedő.	 Olaszországnak	 ezért	 hosszú	
távon	alternatív	energiaforrásokról	kell	gon-
doskodnia.	 Érdekes,	 hogy	 a	 világon	 először	
Olaszországban	 (Larderellóban)	 termeltek	
villamosenergiát	geotermikus	energiából.	

7. ábra: Gőzvezetékek Larderellóban

Az	olasz	gazdaság	számára	(is)	a	kiutat	a	
kevésbé	árérzékeny	kutatási	és	fejlesztési	(in-
novatív)	ágazatok	arányának	növelése	jelent-
heti,	ahol	kisebb	probléma	az	erős	valuta	és	
az	ázsiai	verseny.	Csökkenő	világpiaci	része-
sedését	új piacok –	pl.	Kína	vagy	Oroszország	
–	felé	történő	nyitással	próbálja	ellensúlyozni,	
bár	kereskedelmének	több	mint	60%-át	még	
az	 Európai	 Unión	 belül	 bonyolítja.	 Legfon-
tosabb	 partnerei	 továbbra	 is	 Németország,	
Franciaország,	 az	 USA,	 Nagy-Britannia	 és	
Spanyolország.	Olaszország	(Németország	és	
Ausztria	 után)	Magyarország	 3.	 legnagyobb	
külkereskedelmi	 partnere.	 A	 már	 korábban	
megtelepedett	nagyvállalatok	továbbra	is	 je-
len	vannak	a	magyar	piacon.	Ezek	közül	a	je-
lentősebb	olasz	befektetők	Magyarországon:	
az	Intesa	BCI	(CIB	Bank),	Agip	(szolgáltatás),	
Iveco	 (buszgyártás),	 Generali	 (biztosítás),	
Pirelli	 (kábelgyártás),	 Zanussi	 (háztartási	
gépek),	 Ferrero	 (édességipar),	 Sole	 (tejipar),	
Boscolo-csoport	 (szállodaipar),	 valamint	 a	
Benetton	(ruházat).	

5. Gazdasági és kulturális központok

A	 legfontosabb	 gazdasági	 és	 kulturális	 köz-
pontok	 északon	 találhatók.	 Az	 ország	 gaz-
dasági	fővárosa	Milánó	(1,4	millió	lakos).	Au-
tógyártása	 (Alfa	Romeo),	 vegyipara	 (Pirelli),	
textil-,	ruha	(divat)-	és	nyomdaipara,	tőzsdé-
je,	három	egyeteme,	múzeumai	és	színházai	
(Scala)	révén	Európa	egyik	kulturális,	ipari	és	
pénzügyi	központja.

8. ábra: Torino (1 millió la-
kos) gazdasági gyarapodását 
az 1899-ben alapított FIAT 
autóbirodalom folyamatos 
növekedése hozta magával

A	legnagyobb	forgalmú	kikötőváros	Ge-
nova	(770	ezer	lakos),	melynek	fő	iparágai	a	
kohászat,	 a	 kőolaj-fi	nomítás	 és	 a	 hajógyár-
tás.	 E	 három	város	 alkotja	 az	 ún.	 ipari	 há-
romszöget.	

Velence (320	ezer	lakos)	a	lagúnák	iszap-
jába	 süllyesztett	 facölöpökre	 épült	 város,	
mely	 a	 talaj	 tömörödése,	 valamint	 a	 tenger-
szint	emelkedése	miatt	folyamatosan	süllyed.	
Kulturális	 örökségben	 a	 világ	 egyik	 leggaz-
dagabb	városa.	Legszebb	reneszánsz	épületei	
a	Szent	Márk	téren	(Doge-palota)	és	a	Canal	
Grande	csatorna	mentén	helyezkednek	el.	

9. ábra: A Canal Grande közkedvelt fekete gondolái a 
Szent Márk tér és a Doge-palota előtt

8. ábra: Torino (1 millió la-
kos) gazdasági gyarapodását 
az 1899-ben alapított FIAT 
autóbirodalom folyamatos 
növekedése hozta magával

9. ábra: A Canal Grande közkedvelt fekete gondolái a 
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Európa	 első,	 1088-ban	 alapított	 egyete-
mén,	Bolognában	(375	ezer	lakos)	tanult	töb-
bek	 között	 Dante	 és	 Petrarca.	 A	 bankjairól	
és	 divatiparáról	 máig	 híres	 Firenzében	 (410	
ezer	 lakos)	 született	 az	olasz	nyelv,	 ez	 a	 vá-
ros	 volt	 a	művészet	 és	 a	 filozófia	 központja	
a	 reneszánsz	 óta.	 Dél-Olaszország	 központ-
ja	a	pizza	őshazája,	az	1,2	millió	 lakosú	Ná-
poly,	melyet	történelme,	festői	fekvése,	sűrűn	

lakott	 szűk	 sikátorai,	 világhírű	 múzeumai	
alapján	 ismer	a	világ.	Legfontosabb	 iparágai	
az	acélkohászat,	a	kőolaj-finomítás,	a	bőr-	és	
élelmiszer-feldolgozás.	 Szicília	 székhelye	 és	
legfontosabb	kikötője	Palermo. 740 ezer lako-
sú	 város,	 melynek	 fejlődését	 fékezi,	 hogy	 a	
maffia	hatalma	mind	a	városban,	mind	Dél-
Olaszországban	megnőtt.
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MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! írd a foga-
lom mellé a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!

FÖLDRAJZI	
Fogalom

MEGHATÁROZÁSOK

EnklávE a (Áru)behozatal

GDP	 B Beomlott,	feltöltődött	egykori	vulkáni	kráter

GEOTERMIKUS C
Valamely	állam	szempontjából	egy	másik	állam	te-
rülete,	melyet	minden	oldalról	az	határol

IMPORT D Bruttó	hazai	termék

INNOVÁCIÓ E A	kőzetlemezek	mozgásával	foglalkozó	tudomány

KALDÉRA F
A	Földközi-tengerről	kiinduló	meleg,	páradús	déli	
szél

LAGÚNA g Száraz,	szénsavas	vulkáni	kigőzölgés

MOFETTA H
Vulkáni	 tevékenység	 utóhatásaként	 előtörő	 kén-	
tartalmú	gőzök

SIROKKÓ i A	földkéreg	(emelkedő)	hőmérséklete

SZOLFATÁRA J
Sekély	tengeröböl,	melyet	homokgátak	és	szigetek	
részben	vagy	teljesen	elzártak

TEKTONIKA k Újítás

2. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján!

1.	Melyek	a	Nyugati-Alpok	legmagasabb	csúcsai?

 

2.	Milyen	eredetű	a	Garda-tó	és	Lago	Maggiore?

 

3.	Mi	jellemzi	a	Pó	folyót?

 

 

4.	Mit	termesztenek	a	Pó-alföldön?
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5.	Mi	bizonyítja,	hogy	az	Appenninek	a	legfiatalabb	gyűrthegység	Európában?

 

6.	Hol	fekszenek	az	itáliai	tűzhányók?

 

7.	Mi	bizonyítja,	hogy	Közép-Itália	nyugati	részén	is	voltak	vulkánok?

 

8.	Milyen	vulkáni	utóműködésre	láthatunk	példát	a	Vezúv	közelében?

 

 

9.	Miért	nem	költöznek	el	a	ma	is	működő	vulkánok	mellől	az	emberek?

 

10.	Melyek	a	ma	legaktívabb	vulkánok	Olaszország	területén?

 

11.	Mi	jellemzi	Olaszország	éghajlatát?

 

 

12.	Minek	köszönhető	az	utóbbi	évek	mérsékelt	népességnövekedése	Olaszországban?

 

13.	Milyen	különbség	figyelhető	meg	az	északi	és	déli	területek	gazdasági	fejlettsége	között?

 

14.	Mi	jellemzi	Olaszország	iparát?

 

 

15.	Miért	nevezhető	gazdasági	fővárosnak	Milánó?

 

 

16.	Mely	városok	alkotják	az	ún.	ipari	háromszöget?
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17.	Milyen	iparágak	jellemzik	Nápolyt?

 

3. húzd alá az alábbiak közül azokat a kifejezéseket, amelyekben olaszország valamilyen 
világranglistán az első 5 helyezett közé tartozik! 

–	a	világ	sajttermelése
–	a	világ	tejtermelése
–	a	világ	szőlőtermesztése
–	a	világ	mandarintermesztése
–	a	világ	narancstermesztése
–	az	Európai	Unió	országainak	népessége
–	a	katolikus	lakosság	aránya	
–	a	világ	legfejlettebb	ipari	országa
–	a	II.	világháború	utáni	leggyorsabb	gazdasági	fejlődés
–	a	világ	kőolajtermelése

4. milyen sztereotípiák élnek bennünk az olaszokról, olaszországról? sorolj fel néhány olyan 
dolgot, eseményt, tevékenységet, ami eszedbe jut, ha azt a szót hallod, hogy olaszország!

 

 

 

 

 

5. a reneszánsz művészet itáliában

a)  írd az alábbi táblázatba azoknak a képeknek a számát, amelyek valamilyen szempontból 
az egyes információkhoz tartoznak! egy szöveghez több kép is tartozhat.

Dante	Alighieri	olasz	nyelven	írt	Isteni	színjátéka	a	reneszánsz	irodalom	egyik	
első	előkészítője.	Raffaello	a	vatikáni	pápai	lakosztályok	freskóin	szintén	ábrá-
zolta	Dantét	a	közismert	babérkoszorúval.

Az	utókor	Petrarcát	nemzeti	nyelven	írt	szonettgyűjteménye,	a	Daloskönyv	mi-
att	tiszteli,	bár	latin	nyelvű	elbeszélő	költészetéért	koszorúzták	költővé	Rómában	
a	Capitoliumon.

Boccaccio	is	nemzeti	nyelven	írt	műve,	a	Dekameron	miatt	vált	híressé,	amely-
nek	kerettörténetében	a	főszereplők	a	firenzei	Santa	Maria	del	Fiore	templom-
ban	(a	mai	Dóm	elődje)	találkoznak	először.

Michelangelo	Dávidját	Firenze	egyik	fontos	közéleti	helyszínén,	a	Piazza	della	
Signorián,	a	Palazzo	Vecchio	előtt	állították	fel.	Ma	itt	a	másolat	található.
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Michelangelót	II.	Gyula	pápa	megbízta	nagyszabású	síremlékének	megtervezé-
sével	és	kivitelezésével.	Ennek	egy	darabja	lett	volna	a	Mózes	is,	amely	ma	a	San	
Pietro	in	Vincoli	templomban	található	Rómában.

Michelangelo	tervezte	a	római	Szent	Péter	Bazilika	kupoláját.

Lorenzo	de’	Medici	nagyszabású	síremlékét	készítette	el	Michelangelo	a	fi	renzei	
San	Lorenzo	templomban.

Leonardo	1503-tól	 1506-ig	Firenzében	 festette	 remekművét,	 a	Mona	Lisát.	Az	
arckép	 festésével	párhuzamosan	dolgozott	 a	Palazzo	Vecchio	 tanácstermében	
egy	freskón	Michelangelóval	egy	időben.

Raffaello	Sanzio	 II.	Gyula	megbízására	megfestette	a	vatikáni	pápai	 lakosztá-
lyokban	híres	 freskóit,	 köztük	 az	Athéni	 iskolát,	 éppen	abban	az	 időszakban,	
mikor	Michelangelo	a	Sixtus-kápolnában	a	mennyezeti	freskókon,	pl.	az	Ádám	
teremtésén	dolgozott.	

A	reneszánsz	egyik	legfontosabb	épülettípusa	a	városi	palota,	 ilyen	pl.	a	Leon	
Battista	Alberti	építész	 tervei	alapján	épült	fi	renzei	Rucellai-palota	és	a	 római	
Farnese-palota,	melynek	egy	része	Michelangelo	tervei	alapján	épült.

II.	Gyula	pápa	 idejében	vált	 az	 örök	város	 a	 reneszánsz	 építészet	 és	 festészet	
vitathatatlan	fővárosává.	Portréját	több	reneszánsz	festő	megfestette,	többek	kö-
zött	Raffaello.

1. Dante és műve                                                                2. Petrarca                                        3. Raffaello: Dante

4. Szent Péter Bazilika                                      5. Petrarca                                                          6. Medici-síremlék (részlet)
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7. II. Gyula                                                             8. Mózes (részlet)                                          9. Dávid

10. Athéni iskola (részlet)                                   11. Ádám teremtése                                                      12. Mona Lisa

13. a Rucellai-palota                         14. a Farnese-palota                                                               15. A Palazzo Vecchio
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B) magyarázd meg az összefüggéseket azzal a képpel kapcsolatban, amelyhez a legtöbb szö-
veges információ tartozik!

 

 

 

 

 

 

 

c) gyűjts még információkat a képekhez (pl. a művek alkotóiról, az ábrázolt személyekről, 
épületekről, a hozzájuk köthető városokról stb.)!

 vagy 

 készíts portrét (leírást) egy reneszánsz művészről az itt található információk és képek, 
valamint az általatok eddig tanultak segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. a)  Tedd sorrendbe az alábbi városokat a felsorolt szempontok szerint! használd a térképe-
det és az olvasmány szövegét!

palermo, Torino, nápoly, genova, velence, Bologna, milánó, Firenze
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elhelyezkedésük	északról	dél	felé:	

 

 

lakosság	száma	szerint	csökkenő	sorrendben:	

 

 

B) írd a képek alá, melyik alább felsorolt városra jellemző dolgot, személyt vagy eseményt 
ábrázolnak!

milánó, Torino, genova, velence, Bologna, Firenze, nápoly
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8. Foglald össze az olaszországról tanultakat az alábbi vázlat alapján!

1. olaszország földrajzi helyzete		 	–	határai

   történelme	 	 –	az	ókortól	napjainkig

2. Természeti adottságai	 	 	 –		a	Nyugati-	és	Keleti-Alpok,	a	Pó-alföld,	az	Ap-	
penninek,	a	vulkánok,	éghajlata

        mezőgazdasága	 –		Rómától	 délre:	 zöldség-	 és	 gyümölcsfélék,	 ipari	
növények,	világranglista

3. Népessége	 	 	 	 –		EU,	mérsékelt	növekedés	oka,	előrejelzések,	kato-
likusok,	fi	atalok	elvándorlása	(munkanélküliség)

4. gazdasága	 	 	 	 –		GDP,	ipari	fejlődése,	versenyképessége,	energia-
hordozók,	kereskedelme	(magyar	piac)	

5. gazdasági és kulturális központjai	 –		Milánó,	Torino,	Genova,	Velence,	Bologna,	Firen-
ze,	Nápoly,	Palermo

 

 



BUdaPEsT

1. Budapest földrajzi adottságai

A	 mai	 Budapest	 eltérő	 földrajzi	 adottságú	
tájak	 találkozásánál	 jött	 létre.	A	 jól	 védhető	
terület	 (Gellért-hegy,	 Várhegy)	 meleg	 vizű	
forrásokat,	építőanyagot,	földművelésre	alkal-
mas	 völgytalpakat,	 szőlőtermesztésre	 kiváló	
délies,	 napsütötte	 domboldalakat	 kínált	 az	
idetelepülőknek.	Itt	érintkeznek	egymással	a	
Kárpát-medence	legfontosabb	nagytájai:	

• a pesti-síkság,	mely	az	Alföld	része,	
•  a Budai-hegység,	a	Dunántúli-közép-

hegység	 mészkőből,	 dolomitból,	 ho-
mokkőből	felépülő	tája,

•  a	 termékeny	mezőföldi lösztábla	Té-
tényig	terjeszkedik,

•  északkeleten,	a	város	mai	határa	kö-
zelében	 a	 gödöllői-dombvidék lan-
kái	 magasodnak,	 melyek	 az	 Északi-
középhegység	előőrsei.	

A	különféle	előnyöket	kínáló	nagytájakat	
a	 Duna	 kötötte	 össze	 és	 választotta	 el	 egy-
mástól.	A	 két	part	 közötti	 átjárás	 a	megyeri	
révnél,	a	mai	Óbuda	magasságában	és	a	tabá-
ni	révnél,	a	mai	Erzsébet	hídtól	északra	volt	a	
legkönnyebb.

2. Budapest területi fejlődése

A	13.	században	Magyarországon	kialakultak	
az	 árutermelés	 és	 a	 városiasodás	 feltételei.
A	tatárjárás	(1241)	után	Pest	és	Buda	megme-
nekült	 lakóit	 és	 az	új	 betelepülőket	 IV.	Béla	

a	 budai	Várhegyre	 telepítette.	Ott	magának	
palotát,	 a	polgároknak	 templomot	emelt	 –	 a	
mai	Mátyás-templomot	–,	és	az	új	várost	fallal	
kerítette	be.	A	Várhegy	déli	harmadán	Zsig-
mond	és	Mátyás	uralkodása	 alatt	 épült	 ki	 a	
királyi	palota.

2–3. ábra: Buda és Pest a középkorban

A	15.	századra	vált	a	15	ezer	lakosú	Buda	
az ország igazi fővárosává.	Itt	éltek	az	ország	
gazdag	 polgárai	 1-2	 emeletes	 gótikus,	 majd	
reneszánsz	 városi	 polgárházaikban.	A	 török	
előrenyomulás	1541-ben	vetett	véget	a	 fény-
kornak.	 A	 törökök	 csak	 az	 erődítményeket	
tartották	karban	és	 fürdőket	építettek,	a	vá-
ros	többi	épülete	folyamatosan	pusztult.	Buda	
visszafoglalása	 (1686)	 után	 jórészt	 német	
anyanyelvű	telepesek	tüntették	el	a	romokat.	
A	18.	század	végén	Pest	és	Buda	 lélekszáma	
együttesen	megközelítette	az	50	ezret.	

1. kép: Pannónia köz-
pontja Aquincum 
volt, lakóinak száma a 
2-3. század fordulóján 
elérte a 12 ezer főt.
 Az aquincumi légió 
fürdőjében (Flórián 
tér) hideg, langyos és 
forró vizű medencék, 
tágas, padlófűtéssel el-
látott termek szolgálták 
a katonák felfrissülését

2–3. ábra: Buda és Pest a középkorban
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4. ábra: Budapest területi fejlődése 1686 és 1873 között

a 18. század végétől	az	agrárkonjunktú-
rához	kapcsolódó	tőkés	fejlődés	és	a	polgáro-
sodás	miatt	pest-Buda jelentősége nőtt. a re-
formkorban	Pest	már	az	irodalmi	és	színházi	
élet	 központja	volt,	 itt	 készültek	 az	országos	
sajtótermékek,	 innen	 indultak	 ki	 a	 szellemi,	
politikai	 mozgalmak.	 Pest,	 Buda	 és	 Óbuda 
lélekszáma	a	18.	század	végi	50	ezerről	a	pol-
gári	forradalomig	170	ezer	fölé	növekedett.	A	
két	várost	1848-tól	állandó	kőhíd,	a	Lánchíd	
kötötte	 össze,	 Pest	 és	 Buda	 az	 1850-es	 évek-
ben	a	kiépülő	vasúthálózat	központjává	vált.
Az	első,	Pest–Vác	vonalat	1846-ban	nyitották	
meg,	 1851-re	meg	 is	 hosszabbították:	 Pozso-
nyon	keresztül	Bécsig.	Később	az	Alföld	 leg-
fontosabb	 terménykereskedő	 városaival	 jött	
létre	vasúti	kapcsolata.	A	városnak	a	termény-
kereskedelemben	 elfoglalt	 vezető	 szerepe	 a	
későbbi	 fővárosnak	 is	 biztosította	 a	 megha-
tározó	 részesedést	 a	 pénzintézeti	 tevékeny-
ségben,	 a	 hitelpiacon,	 az	 iparvállalatok	 ala-
pításában.	A	kiegyezés	(1867)	után	Pest-Buda	
a	 kiépülő	 polgári	 közigazgatás	 központjává	
vált,	 számos	 országos	 hatáskörű	 intézmény,	
hivatal	 székhelye	 lett.	 Ez	 nagyarányú	 köz-
épület-építést	indított	el,	így	sok	új	munkahe-
lyet	 teremtett.	1873-ban egyesült pest, Buda 
és óbuda.	Az	országgyűlés	biztosította	a	kö-

zépítkezésekre	fordított	hitelek	adómentessé-
gét,	és	elfogadta a	főváros	rendezéséről	szóló	
törvényt,	mely	tartalmazta	a	következő	évti-
zedek	legfontosabb	városrendezési	feladatait:

•  két	 új	Duna-híd	 építését:	Margit-híd	
és	 Ferenc	 József-híd	 (ma:	 Szabadság-	
híd),

• a	Kis-	és	Nagykörút	kiépítését,
•  a	Sugár	út	(ma:	Andrássy	út)	megnyi-

tását,
•  a	Duna	mindkét	partjának	szabályo-

zását,
• az	alapvető	közművek	kiépítését.

5. kép: Csatornarendszer kiépítése a Nagykörút alatt

A	 városrendezési	munkálatok	 a	 század-
fordulóra	 Európa	 8.	 legnagyobb	 és	 egyik	
legrendezettebb	 városává	 tették	Budapestet.	
1878	 óta	 működött	 az	 elektromos	 közvilá-
gítás,	 1881-től	 telefonközpont,	 s	 1896-ban	
megnyitották	az	európai	kontinensen	az	első	
földalatti	vasutat.

6. kép: 1887-ben indult útjára az első villamosjárat a 
Nyugati pályaudvartól a Király utcáig

5. kép: Csatornarendszer kiépítése a Nagykörút alatt

6. kép: 1887-ben indult útjára az  1887-ben indult útjára az  1887 első villamosjárat a első villamosjárat a első villamosjárat
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az első világháború után	 a	 nagyvárosi	
élet	az	 ismert	 történelmi	és	 társadalmi	okok	
miatt	 megtorpant.	 A	 második	 világháború-
ban	a	főváros	súlyos	veszteségeket	szenvedett	
emberéletben,	 épületekben,	 vagyontárgyak-
ban	(pl.:	elpusztult	valamennyi	Duna-híd).

7. ábra: Budapest 1950-ben

Jórészt	 1945–1948	 közé	 esett	 a	 város	 új-
jáépítésének	ideje,	noha	még	az	ötvenes-hat-
vanas	években	is	folyt	az	elpusztult	épületek,	
létesítmények	 helyreállítása,	 pótlása	 (pl.:	 az	
új	Erzsébet-hidat	 1964-ben	adták	át	 a	 forga-
lomnak,	a	Budavári	Palota	háború	utáni	fel-
újítása	a	nyolcvanas	évekig	tartott).	1950-ben 
–	 részben	 politikai	 okokból	 –	 23	 település	
Budapesthez	csatolásával	 létrejött nagy-Bu-
dapest.	A	város	területe	525	km2-re,	lakossá-
ga	1,6	millióra	nőtt;	a	fővárosban	dolgozott	a	
gyáripar	alkalmazottainak	60%-a.

A	 városnak	 a	 társadalmi-gazdasági	 élet	
szinte	 minden	 területén	 kimagasló	 szerepe	
volt.	1970-ben	átadták	az	első	metróvonalat. 
A	80-as	évek	derekáig	valamennyi	banknak,	
külkereskedelmi	vállalatnak,	könyvkiadónak	
Budapest	lett	a	székhelye;	például	csak	itt	mű-
ködik	nemzetközi	repülőtér.	Sorra	épültek	a	
nagy,	40-50	ezer	főt	befogadni	képes	lakóte-
lepek	(Újpalota,	Óbuda,	Békás-	és	Káposztás-
megyer,	 Kelenföld,	 Kispest	 stb.).	 Százezrek	
költöztek	 a	 fővárosba,	 amelynek	 lakossága	
1989-ben	elérte	a	2,1	millió	főt.

8. kép: Épülő lakótelep és vakációzó fi úk, 1960
(Váradi Ibolya felvétele, Magyar Nemzeti Múzeum)

Ekkor	jelentkeztek	a	magyar	fővárosban	
is	a	Nyugat-Európában	már	ismert	urbanizá-
ciós	jellemzők:

A	 város	 foglalkozási	 szerkezetében	 •
vezető	helyre	került	a	tercier	szektor 
(kereskedelem,	oktatás,	egészségügy,	
adminisztráció,	közlekedés	stb.).
A	 magángazdaság	 Budapesten	 kez- •
dett	 a	 leggyorsabban	 terjeszkedni.
A	80-as	években	az	ország	magánvál-
lalatainak	 kétharmada	 a	 fővárosban	
működött.

A	nyolcvanas	évek	végén	Budapest	a	kö-
zép-európai	 változások	 élvonalába	 került.
A	Közép-	és	Kelet-Európába	irányuló	nyugati	
tőke	30%-a	Budapestre	került.

3. Budapest szerkezete

Budapest	mai	városszerkezete	a	területi	fejlő-
dés	során	alakult	ki.	A	történelmi	városmag,	
a city a belső munkahelyöv (a), amely Budán	
a várnegyedből, a	pesti	oldalon	a	Duna	és	a	
Kiskörút	 által	 közrefogott Belvárosból	 áll. 
A	Várnegyed	 (I.	 kerület)	 kulturális,	 lakó-	 és	
idegenforgalmi	negyed	(Széchényi	Könyvtár,	
Nemzeti	Galéria,	Országos	Levéltár).	A	Belvá-
ros	 (V.	 kerület)	 fő	 funkciója	 a	magyar	 állam	
politikai	és	gazdasági	életének	 irányítása.	 Itt	
találhatók	 a	 kormányhivatalok,	 a	 miniszté-
riumok	többsége	és	a	Parlament.	A	városkép	

8. kép: Épülő lakótelep és vakációzó fi úk, 1960
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meghatározói	az	elegáns	bevásárlóutcák	(Váci	
utca,	Petőfi		Sándor	utca).	

A	Millenniumra	(1896)	megépített	Nagy-
körút	 mentén	 található	 az	 egykori	 modern	
belső lakóhelyöv (b).	A	VI–Ix.	 kerület	mel-
lékutcáiban	málló	 vakolatú	 bérházak	 jelzik,	
hogy	előrehaladt	a	slumosodás.	E	negyedek-
ben	a	lakosság	is	elöregedett,	a	tehetősebbek	
elköltöztek,	a	hátrányos	helyzetű	rétegek	be-
áramlásával	előrehaladt	a	szegregáció	 (elkü-
lönülés).	A	meginduló	városrehabilitáció	célja	
az	épületek	megújítása	mellett	az,	hogy	elő-
mozdítsa	a		népességnek	erre	a	területre	való		
visszavándorlását.

9. ábra: Budapest szerkezete

A	 bérháznegyedet	 a	 megépülő	 vasutak	
mentén	az	egykori	gyárvárosok	(Angyalföld,	
Kőbánya,	Csepel)	mint	külső munkahelyöv 
veszik	körbe	(c).	Ez	ma	az	ún.	„rozsdaövezet”,	
melynek	 régi	 iparterületei	 –	 a	 Belvároshoz	
való	közelség	miatt	–	nagyméretű	fejlesztési	
lehetőséget	 jelentenek,	 ami	 lehetővé	 teszi	 a	
terület	jellegének	teljes	átalakítását	(irodahá-
zak,	bevásárlóközpontok).

A	 pesti	 oldal	 külső	 kerületei	 a külső la-
kóhelyövet	(d)	 jelentik	családi	házakkal,	ker-
tes	 beépítéssel	 és	 számos	 nagy	 lakóteleppel.
A	fő	közlekedési	utak	találkozásánál	új	város-
központok	 épültek,	 amelyek	 tehermentesítik	
a	Belvárost.	A	budai	oldalon	a	Gellérthegytől	
délre,	a	 lágymányosi	 síkon	épültek	a	 főváros	
legkorszerűbb	 üzemei	 (xI.	 kerület).	 A	 budai	
hegyek	lejtőin	drága	és	elegáns	lakónegyedek	
találhatók.	Az	1990-es	évek	eleje	óta	a	fővárosi	
népesség	 száma	 rohamosan	 csökken	 (1990–

2005	között	400	000	fővel).	Ennek	oka	a	demog-
ráfi	ai	 csökkenés	 (elöregedés)	 és	 a	 budapesti 
agglomeráció településeire (e)	való	kiköltözés	
(szuburbanizáció).	 A	 budapesti	 agglomeráció	
alatt	Budapest	fővárost	és	a	körülötte	kialakult	
településgyűrűt	értjük,	amelyhez	hivatalosan	
81	település	tartozik	(2,5	millió	lakos).

10. ábra: Összeurópai közlekedési folyosók

4. Budapest – kapuváros 

Kapuvárosnak	olyan	várost	nevezünk,	amely	
a fejlett városok hálójának a szélén (periféri-
áján) helyezkedik el.	Közvetlen	kapcsolatban	
áll	a	többi	fejlett	várossal,	és	az	onnan	érkező	
tőkét	 és	 kapcsolatokat	 befogadja,	 feldolgoz-
za	 és	 a	 saját	 közvetlen	környezetébe	 –	 első-
sorban	Dél-	és	Kelet-Európa	felé	–	továbbítja.	
Több	európai	közlekedési	útvonal	 is	áthalad	
rajta,	 amelyek	által	képes	befogadni	és	oda-
vissza	közvetíteni	a	Nyugat-Európából	érke-
ző	globális	hatásokat.

Budapest lakossága közép-európában a 
legnagyobb.	A	népesség	azért	fontos	tényező,	
mert	 az	nyújt	megfelelő	piacot	 a	 teljes	 körű	
szolgáltatások	kialakulásához,	ezáltal	képes	a	
város	eltartani	európai	szintű	oktatási	és	kul-
turális	intézményeket.	Budapesten	képzett	a	
munkaerő,	és	a	kutató-fejlesztő	szektor	(K+F)	
itt	a	legjobb	a	régióban.	

Ma	 Budapest	 adja	 az	 ország	 bruttó	 ha-
zai	 termékének	 (GDP-jének)	 közel	 felét,	 ide	
irányul	 a	 külföldi	 tőkebefektetések	 58%-a,	
a	 főváros	 termeli	 az	 exportra	 kerülő	 javak	
53%-át.	Itt	él	az	ország	felsőfokú	diplomával	
rendelkező	lakosságának	közel	fele	(47%-a),	a	
vezető	üzleti	menedzserek	80%-a.

9. ábra: Budapest szerkezete

10. ábra: Összeurópai közlekedési folyosók
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5. az urbanizáció előnyei és hátrányai

az urbanizáció	 (városodás)	 lényege	 a	 kon-
centráció.	A	városi	lakosság	kis	helyen,	„ösz-
szezsúfolódva”	él,	ezért	gyorsan	és	olcsón	jut	
információhoz,	 egyszerűbben	 bocsátkozhat	
gazdasági	 tranzakciókba	 a	 munkakeresés-
től	a	bolti	bevásárlásig.	a városi lét	azonban	
súrlódásokkal	 is	 jár,	hiszen	kevesebb	az	egy	
lakosra	 jutó	 tér.	 A	 városi	 autóhasználat so-
rán	kiderül,	hogy	a	gépkocsi	legtöbb	előnyét	
elveszíti.	 Az	 ezredforduló	 után	 a	 belvárosi	
kerületekben	a	gépjárművek	átlagos	sebessé-
ge	csúcsidőben	15	km/óra	alá	 csökkent,	ami	
alacsonyabb,	mint	egy	kerékpáros	sebessége.	
A	forgalom	lelassulása	elsősorban	a	munka-,	
illetve	szabadidő	kiesése	miatt	költséges,	mi-
vel	 a	gépkocsikban	munkavállalók	ezrei	vá-
rakoznak	 tétlenül.	 Emellett	 az	 alacsonyabb	
sebesség	 hatására	megnő	 az	 üzemanyag-fo-
gyasztás,	és	így	a	környezetszennyezés	mér-
téke	is	emelkedik.

Budapest	 és	 agglomerációja	 lakosságá-
nak	 egészsége,	 életminősége	 szempontjából	
alapfeltétel	a	levegőminőség javítása és a zaj 
elleni vedelem.

a vízgazdálkodás szempontjából	gondot	
okoz	a	keletkezett	szennyvizek	nagy	mennyi-

sége.	Különös	fi	gyelmet	kell	fordítani	a	megle-
vő	vízbázisok	megőrzésére,	a	szabadidős	célú	
vízterek	és	közlekedési	szempontból	a	Duna	
fejlesztésére.	A	magyar	főváros	egyedi	termé-
szeti	adottsága,	hogy	területén	123	langyos,	il-
letve	meleg	vizű	forrás	fakad.	A	budai	Duna-
partot	kísérő	források	északon	a	Pünkösd-	és	a	
Római-fürdőt	tápláló	forrásokkal	kezdődnek.	
Délebbre	 jelentős	 gyógyhatású,	 24–58	 oC-os 
forráscsoport	fakad	a	Lukács,	illetve	a	Császár	
fürdő	területén,	valamint	a	Gellérthegy	tövé-
ben	(Rudas	és	Gellért	fürdő).	

a hulladékgazdálkodás	 terén	 kiemel-
ten	 fontos	 a	 komplex	 hulladékgazdálkodási	
programok	elindítása,	valamint	újrafeldolgo-
zási	 technológiák	és	 szelektív	gyűjtési	 rend-
szerek	 támogatása.	 Ugyancsak	 kiemelten	
fontos	a	térségben	keletkező	megújuló ener-
giaforrások	 feltérképezése	 és	 hasznosítási	
arányának	 növelése.	 A	 zöldövezet program 
a	 fenntartható	 területhasználat	 kialakításá-
ra,	a	természeti	értékek	megőrzésére	irányul.	
Ilyen	például	az	UNESCO	Világörökség	Lis-
tájára	felvett	Várhegy,	a	nemrég	védelem	alá	
helyezett	Gellért-hegy,	valamint	a	növény-	és	
állatvilága	 miatt	 természetvédelmi	 területté	
nyilvánított,	 emiatt	 csak	 korlátozottan	 láto-
gatható	Sas-hegy	is.

11. ábra: Budapest napi anyagcseréje
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MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! írd a foga-
lom mellé a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!

 (a fogalmakat a szövegben aláhúzással jelöltük.)

FÖLDRAJZI
Fogalom

MEGHATÁROZÁSOK

AGGLOMERÁCIÓ a
Két	 csoport	 elkülönítése	 lakóhelyük,	 munkahelyük,	
szociális	intézményeik	szerint

DEMOGRÁFIA B
A	város	és	az	őt	körülölelő,	vele	összefüggő	(de	közigaz-
gatásilag	önálló)	településegyüttes

RÉGIÓ C
Az	 a	 folyamat,	 amikor	 először	 a	 népesség,	 később	 az	
ipari	 termelés	 és	 a	 szolgáltatások	kiáramlanak	a	város	
környékére

Slum D
Nagy	tőkeigényű	ágazat,	melyet	alapvetően	a	szolgálta-
tások	jellemeznek

SZEGREGÁCIÓ E

A	 városi	 népesség	 számszerű	 növekedését,	 a	 városok	
növekedését,	 terjeszkedését	 és	 a	 városok	 számának	 a	
gyarapodását	 jelentő	 városodás	 (mennyiségi	 fogalom)	
és	 a	 városi	 életmód	 elterjedését	 jelentő	 városiasodás 
(minőségi	fogalom)

SZUBURBANIZÁCIÓ F
Építészetileg	erősen	leromlott	állagú,	túlzsúfolt	terület,	
ahol	hátrányos	helyzetű,	társadalmi	csoportok	élnek

TERCIER	SZEKTOR g Meghatározott	területi	egység	(táj,	vidék,	övezet)

URBANIZÁCIÓ H
A	 népesség	 számának	 változásával	 foglalkozó	 tudo-
mány

2. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján!

I.	 a)	Milyen	adottságai	miatt	települtek	a	mai	Budapest	területére	az	első	lakosok?

 

 

	 b)	A	Kárpát-medence	mely	nagytájai	találkoznak	Budapesten?

 

 

	 c)	Milyen	szerepe	volt	és	van	a	Dunának	ezen	a	tájon?
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	 d)	Hol	volt	először	a	legkönnyebb	az	átjárás	a	Dunán?	

 

	 e)		Többek	közt	milyen	előnyeit	használták	ki	e	területnek	az	ókori	római	légiók	katonái?	

 

II.		a)	Mely	magyar	uralkodók	nevéhez	kapcsolható	a	Várhegy	mai	képének	kialakítása?

 

	 b)	Mikor	vált	Buda	igazán	az	ország	fővárosává?	Mi	vetett	véget	a	fénykornak?	

 

	 c)		Minek	volt	köszönhető	a	18.	századtól	Pest-Buda	jelentőségének	újbóli	megnövekedése?	

 

 

 

	 d)	Melyik	az	első	állandó	kőhíd?	Mikor	épült?

 

	 e)	Mi	indította	el	a	nagyarányú	középület-építést	a	kiegyezés	után?

 

 

	 f)		Mikor	egyesült	Pest,	Buda	és	Óbuda?	Melyek	lettek	ekkor	a	legfontosabb	városrende-
zési	feladatok?	

 

 

 

	 g)		Mi	minden	járult	ahhoz,	hogy	Budapest	a	századfordulóra	Európa	8.	legnagyobb	és	
egyik	legrendezettebb	városává	vált?	

 

 

 

	 h)	A	két	világháború	után	mi	mindent	kellett	újjáépíteni	a	fővárosban?	
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	 i)	Mit	takar	Nagy-Budapest	fogalma?	

 

 

 

	 j)	Milyen	urbanizációs	folyamatok	jellemezték	Budapestet	a	nyolcvanas	évek	végén?	

 

 

 

	 k)	Befektetési	szempontból	mi	jellemezte	Budapestet	a	nyolcvanas	évek	végén?	

 

III.	a)	Melyik	területet	jelenti	Budapesten	a	city?	Mi	jellemzi	ezt	a	városrészt?

 

 

 

 

	 b)	Hol	található	a	belső	lakóhelyöv?	Mi	jellemzi?	

 

 

 

	 c)	Mi	a	„rozsdaövezet”?	

 

 

 

 

	 d)	Melyik	a	külső	lakóhelyöv	Budapesten?	
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	 e)	Mi	az	oka	annak,	hogy	a	főváros	népessége	rohamosan	csökken?	

 

 

IV.	a)	Mit	nevezünk	kapuvárosnak?	

 

 

 

	 b)		Milyen	előnyei	vannak	Budapestnek,	amelyek	miatt	a	külföldi	tőkebefektetések	nagy	
része	ideáramlik?	

 

 

 

	 c)		Hazai	viszonylatban	milyen	számszerű	adatokkal	bizonyítható,	hogy	a	főváros	gazda-
sági	és	kulturális	téren	is	aránytalanul	nagy	jelentősséggel	bír?	

 

 

 

V.		a)	Milyen	előnyei	vannak	az	urbanizációnak?	

 

 

 

	 b)	Milyen	hátrányai	vannak	az	urbanizációnak?	

 

 

 

	 c)	Milyen	területeken	jelent	megoldandó	problémákat	a	nagyváros?	
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	 d)	Milyen	természeti	értékek	megőrzésére	irányult	az	utóbbi	évek	néhány	programja?	

 

 

3. a) mely budapesti hidak képét látod? írd a kép alá a híd nevét! Ügyelj a helyesírásra!

1.  

7.  

2.  

3.  4.  

5.  6.  
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B) írd le a hidak sorrendjét északról dél felé haladva!

É Árpád	híd

D

4. a) nevezd meg a mai Budapest városszerkezeti öveit!

B) írd az alábbi jellemzők sorszámát a megfelelő öv neve mellé az a) feladatba! 
 (egy öv neve mellé több szám is kerülhet, ill. egy szám több övhöz is tartozhat.)

1.	 	Bérházakkal	sűrűn	beépült.
2.	 	Pénzügyi	és	közigazgatási	központ.
3.	 	Pályaudvarok,	gyárak,	lakónegyedek	egyaránt	jellemzik.
4.	 	Lazán	beépített,	kertvárosi	jellegű,	de	lakótelepek	is	épültek.
5.	 	Ennek	az	övnek	a	népességszáma	erőteljesen	növekszik.
6.	 		A	nappali	népesség	 száma	 jóval	meghaladja	az	éjszaka	 is	ott	 tartózkodók	 (ott	 lakók)	

számát.
7.	 A	külföldiek	által	leglátogatottabb	öv.	

a)	 

b)	 

c)	 

d)	 

e)	 
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5. a)  melyik képet választanád, ha egy külföldi ismerősödnek először küldenél képeslapot 
Budapestről, és szeretnél a városról egy jellemző fotót mutatni? válaszodat röviden 
indokold!

 

 

 

1. A Parlament                                                     2. A Hősök tere                                                   3. A Mátyás-templom

4. A Gellérthegy                                                  5. A Mammut bevásárlóközpont                 6. A Váci utca

7. A Művészetek Palotája                                      8. A Gundel étterem                                       9. A Margitsziget

10. A Nemzeti Színház                                       11. A Puskás Ferenc Stadion                         12. A Gellért gyógyfürdő
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B) a város melyik szerkezeti övezetében vannak az a) feladat képein látható helyszínek? 
(írd le a szerkezeti öv nevét és a hozzá tartozó számot!)

1.  

2.  

vajon mit jelent ez a fajta csoportosulás?

 

 

 

 

6. az alábbi képek alapján fogalmazd meg, hogy a városépítés szempontjából miért volt 
fontos a csatornarendszer kérdésében hozott döntés!

Budapest ősvízrajzi képe. A nyílnál 
egy Duna-holtág látszik (a mai Nagy-
körút vonala).

Az első tervek szerint (1870-es évek) itt csatornaépítés kezdődött volna, 
mint Velencében.

A számítások végeredménye: túl drága lenne
a csatorna megépítése, inkább körutat építenek, 
a vizet pedig a körút alatt egy csatornarendszer 
gyűjti össze.

A felszínen elindul az első villamos.
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7. a)  Fogalmazd meg az alábbi ábra alapján, milyen káros hatása van a városi életnek a kör-
nyezetre!
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B) milyen megoldásokat javasolnál a fenti problémákra, ha neked kellene megszervezni a 
lakóhelyed környezetvédelmét?

 

 

 

8. Foglald össze a Budapestről tanultakat az alábbi vázlat alapján!

1) Budapest földrajzi adottságai	 –	előnyök	a	letelepülők	számára
	 	 	 	 	 –	legfontosabb	nagytájak	találkozása
     – a Duna szerepe

2) Budapest területi fejlődése	 –	a	Várhegy	központi	szerepe	a	13.	századtól
	 	 	 	 	 –	15.	század:	fénykor
	 	 	 	 	 –	18.	századtól	polgárosodás,	fontos	középítkezések
	 	 	 	 	 –	1873:	egyesítés,	városrendezés
	 	 	 	 	 –	1950:	Nagy-Budapest	létrehozása,	fejlődés
	 	 	 	 	 –	urbanizációs	folyamatok

3) Budapest szerkezete	 	 –	belső	munkahelyöv
	 	 	 	 	 –	belső	lakóhelyöv
	 	 	 	 	 –	külső	munkahelyöv
	 	 	 	 	 –	külső	lakóhelyöv
	 	 	 	 	 –	agglomeráció

4) Budapest – kapuváros	 	 –	a	fogalom	meghatározása
	 	 	 	 	 –	Budapest	előnyei	
	 	 	 	 	 –	számadatok	a	centralizált	országról

5) az urbanizáció előnyei  –	tájékozódás
	 	 	 	 	 –	munkalehetőség
	 	 	 	 	 –	bevásárlás

       és hátrányai		 –		tömeg	az	utakon
	 	 	 	 	 –		környezetszennyezés	 (levegő,	 víz,	 hulladéktermelés)	

ellen:	 megújuló	 energiaforrások	 keresése,	 zöldövezet-
program

     



aUszTráLia

1. Ausztrália természeti földrajza

ausztrália,	a	Föld	legkisebb	kontinense	(vagy	
legnagyobb	szigete)	a	déli	félgömbön,	a	Bakté-
rítő két oldalán, a 10–40. fok között	helyezkedik	
el.	A	kontinens	mintegy	300 m-rel	emelkedik	
a tengerszint fölé,	és	földrajzi	szempontból	há-
rom részre	osztható.

a nyugat-ausztráliai-pajzs átlagosan	
300–500	 m	 magas,	 és	 a	 kontinens	 60%-át	
foglalja	 el.	Az	 egykori	Gondvana őskontinens 
részét képező	 ősmasszívumdarab	 főleg	 grá-
nitból	 és	 gneiszből	 áll.	 Legnagyobb	 részét	
bokros	 sztyepp	 fedi,	 peremén	 helyezked-
nek	el	Ausztrália	legnagyobb sivatagjai,	pl.
a Nagy-homoksivatag vagy	 a Nagy-Viktória-si-
vatag.	Vörös	 sziklák	 és	por,	 okker	 síkságok,	
bíbor	színben	úszó	hegyek,	ragyogó	kék	ég	
és	magányos	házak	jellemzik	a	végeérhetet-
len	sivatagi	tájat. Középső	részén	lepusztult	
őshegységek	 emelkednek	 ki	 környezetük-
ből.	A	 legjellegzetesebb	 az	Ayers Rock (Ulu-
ru),	 amelynek	 homokkőrétegei	 nagyjából	
függőlegesen	állnak. 

1. kép: Az Ayers-szikla (Uluru), az őslakosok szent helye

a kelet-ausztráliai-medencerendszer az 
ősmasszívumot	keletről	határolja.	Észak–déli	
irányú	 törések	 mentén	 mélybe	 süllyedt	 és	
jobbára	tengeri	üledékekkel	kitöltött	meden-
cékből	áll.	Tagjai	a	Nagy-Artézi-medence	és	
a	két	legjelentősebb	folyó,	a	Murray	és	a	Dar-
ling	alföldje.

a kelet-ausztráliai-hegyvidék (nagy-
vízválasztó-hegység) 3000	 km	 hosszan	
észak-déli	 irányban	 húzódó	 röghegység,	
amely	 dél	 felé	magasodik.	 Az	 ún.	 Ausztrál-

Alpok	 területén	 van	 a	 legmagasabb	 csúcsa,	
a Mount Kosciusko	(2228	m).	Ez	a	hegység	vá-
lasztja	el	a	keleti	part	csapadékos,	termékeny	
részét	 a	 belső,	 száraz,	 nyugati	 területektől.	
Élővilágát	az	eukaliptuszfák és a koalák	 jellem-
zik.	A	65	km	átlagos	szélességű,	alacsony	par-
ti	síkságok	Ausztrália legsűrűbben lakott részei.

2. kép: Az eukaliptusszal táplálkozó, napi 20 órát alvó koala

A	 Gondwana	 szétesése	 után	 –	 mintegy	
30	millió	évvel	ezelőtt	–	Ausztrália	elszigete-
lődött a	többi	kontinenstől.	Így	az	ősi	tojásra-
kó	kloákás	emlősöket	(hangyászsün, kacsacsőrű 
emlős)	és	az	erszényeseket	(koala, vombat, ken-
guru)	nem	tudták	kiszorítani	a	fejlettebb	méh-
lepényes	emlősök.	Ez	a	védettség	biztosította	
az emu és a kazuár	megmaradását	 is,	melyek	
Ausztrália	 nagytestű,	 röpképtelen	 madarai.	
A	csúcsragadozókat	északon	az	óriás krokodi-
lok képviselik;	az	ország	egész	területén	élnek	
pókok és mérges kígyók. 

1. kép: Az Ayers-szikla (Uluru), az őslakosok szent helye

2. kép: Az eukaliptusszal táplálkozó, napi 20 órát alvó koala

3. kép: Ausztrália 
címere, melyben 
két oldalról egy 
kenguru és egy 
emu tartja a hat 
szövetségi államot 
jelképező pajzsot



70    szövegértés-szövegalkotás  FÖLDRAJZ	11–12.

Ausztráliára	a trópusi és a mérsékelt ég-
hajlat	a	jellemző.

4. kép: Ausztrália éghajlata

Az	 évszakok	 hozzánk	 képest	 féléves	 el-
tolódásban	 váltják	 egymást:	 amikor	 nálunk	
tél	 van,	 ott	 akkor	 van	 nyár.	 A	 téli	 időszak-
ban	 a	 nyugati	 szélrendszer	 esőfelhői	 öntö-
zik	 Délnyugat-Ausztráliát	 (óceáni	 éghajlat).	
A	 kontinens	 belsejében	 és	 északon	 –	 a	 dél-
keleti	 passzátszelek	 miatt	 –	 azonban	 a	 tél	
száraz	(átmeneti	éghajlat	–	trópusi	szavanna	
és	 sztyepp	övezet).	Gyakoriak	a	szélsőséges 
időjárási jelenségek,	a	hatalmas	szárazságok	
vagy	a	nagy	áradások.	Ausztrália	északi	part-
vidékén	november	és	március	között	pusztító	
hurrikánok	 söpörhetnek	 végig.	 A	 száraz	 te-
rületeken	szárazságtűrő	erdőségek	–	akácia,	
eukaliptusz	–	találhatók.	A	fák	bőrszerű	leve-
leikben	raktározzák	el	a	nedvességet,	a	gya-
kori	 erdőtüzeknek	 az	 eukaliptusz	 kemény	
kérge	ellenáll.

2. Ausztrália történelme és népei

Az	 első	 embercsoportok	 a	 jégkorszak	 idején,	
mintegy	40	000	éve	érkeztek	Ausztrália	 föld-
jére	 Délkelet-Ázsia	 felől.	 Ausztrália	 őslakói 
az ausztralid rasszba	 tartoznak,	akik	 leginkább	
a	negridekhez	hasonlítanak.	Az	őslakók	törzsi 
szervezetben	 éltek,	és	vadászattal,	gyűjtögetés-
sel,	halászattal	foglalkoztak.	A	xVIII.	század-
ban	az	aboriginek	(őslakók)	száma	250-300	ezer	
lehetett,	akik	mintegy	500-600	törzsben	éltek,	
és	közel	ugyanennyi	nyelvet	beszéltek.	Az	ős-

lakók száma 1930-ra 70 
ezer	főre	csökkent.	Ma	
a	 20	 milliós	 lakosság	
kb.	1	%-át	alkotják	(265	
ezer	fő).	Csak	1994-ben	
ismerte	 el	 törvény	 a	
földhöz	 kötődő	 tulaj-
donjogukat.

5. kép: Őslakos férfi 

Európából	elsőként	Tasman holland ku-
tató	 hajózta	 körül	 Ausztráliát	 1642–43-ban,	
ekkor	 nevezték	 el	 a	 területet	 Új-Hollandiá-
nak.	Az	angol	hajósok	közül	cook kapitány 
tett	 jelentős	 lépéseket	 Ausztrália	 partjainak	
és	 a	 környező	 szigetek	 (Új-Zéland,	 Új-Gui-
nea)	felfedezésében.	Az	angolok	az	amerikai	
függetlenségi	 háború	 után	 nem	 tudták	 az	
elítélt	bűnözőket	Amerikába	szállítani,	ezért	
1788-tól	 Ausztráliába	 vitték	 őket,	 ahol	 Syd-
ney	területén	alakult	ki	az	első	fegyenctelep.
A	xIx.	században	az	angolok	gyarmatosítot-
ták	az	egész	területet,	elsősorban	a	tengerpar-
tokon	jött	létre	több új település,	és	megindult	a	
gazdaság	fejlődése.	

6. kép: A Harbour Bridge és az Operaház a legnagyobb 
városban, Sydneyben (3,8 millió lakos)

a mezőgazdaságot	akkor	a	juhtenyésztés	
és	a	búzatermelés	jellemezte,	de	a	gazdasági 
fejlődésnek	az	arany	 felfedezése	adott	nagy	
lendületet.	 A	 xIx.	 században	 6	 gyarmatból	
állt	 a	 terület,	 belőlük	 alakult	 ki	 1901-ben	az	
Ausztráliai	 Államszövetség.	 1911-től	 az	 új	
szövetségi	 főváros	 Canberra	 lett.	 Ez	 vetett	
végett	 a	 két	 legnagyobb	 város	 –	 Sydney	 és	
Melbourne	–	vetélkedésének.	1931-ben	Ang-
lia	 domíniumi státust	 biztosított	 Ausztrália	
számára,	amelyben	az államfő a mindenkori an-
gol uralkodó	(ma	II.	Erzsébet),	de	a politikai élet 

4. kép: Ausztrália éghajlata

Európából	elsőként	Tasman holland ku-

6. kép: A Harbour Bridge és az Operaház a legnagyobb 
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önálló	(parlament,	kormány).	A	hat	szövetségi	
állam	külön-külön	parlamenttel	és	kormány-
nyal	is	rendelkezik.	

7. kép: Az ausztrál zászló (1901) alapja kék színű, tartal-
mazza a brit kék felségjelzést és a Dél keresztje csillag-
képet egy további csillaggal díszítve, mely az Ausztrál 
Államszövetséget szimbolizálja

A	második	 világháború	 végén	 a	 lakosság 
több	mint	90%-a	angol vagy ír	származású	volt.	
Azóta	 az	 olaszok, görögök, hollandok, lengyelek, 
törökök, magyarok	 Ausztráliát	 multikulturális 
társadalommá	 változtatták.	 Az	 1960-as	 évek	
közepétől	az	ázsiai bevándorlás	vált	a	 legjelen-
tősebbé.	A	hivatalos	politika	is	a	multikultúrát	
támogatja,	nem	az	amerikai	típusú	asszimiláci-
ós	törekvéseket.	Mivel	az	ausztrálok	több	mint	
100	nyelven	beszélnek,	és	több	mint	2	millió-
an	otthonukban	nem	az	angolt	használják,	a	
napi-	és	hetilapok	több	nyelven	jelennek	meg,	
és	így	hangzanak	el	a	rádió-	és	tévéadások	is.	

A	lakosság	90%-a	városokban	él,	ugyan-
akkor	Ausztrália	a világon a legritkábban la-
kott kontinens (3	fő/km2).	

3. Az ausztrál gazdaság

A	 xx.	 század	 második	 felében	 a	 gazdag	
nyersanyagkészletek	és	az	intenzíven	fejlődő	
gazdaság	 következtében	 Ausztrália	 a	 fejlett	
ipari	országok	sorába	lépett.	

Ausztrália	 elsősorban	 a	 parasztságnak	
köszönheti	 jellegét	 és	 történelmét.	Az	agrár-
szektor	 jelenleg	az	 ausztrál	 gazdaság	12%-át	
teszi	ki,	és	1,6	millió	embernek	biztosít	mun-
kahelyet.	A	külterjes	jelleg,	a	családi	tulajdon	
és	a	magas	fokú	specializáció	(szakosodás)	jel-
lemzi	a	mezőgazdaságot.	A	teljes	agrárterme-
lés	70%-a	kerül	exportra	(gyapjú,	búza,	cukor,	
hús).	 Itt	van	a	világ	legnagyobb	(130	milliós)	
juhállománya,	ezért	a	világ	gyapjútermelésé-
nek	negyede	is	Ausztráliából	kerül	ki.

Ausztrália	gazdagsága	a	felbecsülhetet-
len	 értékű	 ásványkincseinek	 köszönhető.	
Összességében	 ma	 az	 Egyesült	 Államok	 és	
Kína	után	a	3.	helyen	áll,	de	világelső	a	bauxit	
(a	világ	össztermelésének	40%-ával),	az	ólom	
és	 a	 gyémánt	 kitermelésében.	 A	 világon	 az	
összes	kitermelt	gyémánt		35%-a	innen	szár-
mazik.	Ausztráliában	található	a	világ	ismert	
urántartalékának	közel	 40%-a,	 és	 itt	hozzák	
felszínre	a	világon	kitermelt	uránium	23%-át.	
Élenjár	továbbá	a	vasérc-,	réz-,	nikkel-,	arany-	
és	óntermelésben	is.	

8. kép: Ausztrália bányászata és államai

A	 Nagy-Vízválasztó-hegység	 hatalmas,	
könnyen	 kitermelhető	 szénlelőhelyei	 adják	
az	export	13%-át.	A	szenet	elsősorban	Japán	
–	Ausztrália	 legfontosabb	 gazdasági	 partne-
re	–,	az	urániumot	Kína	vásárolja.	ausztrália 
nem szorul energiabehozatalra,	 sőt	 a	 meg-
újuló	 energiahordozók	 (nap-,	 szél-,	 vízener-
gia)	hasznosításában	is	élenjár.	

Az	öt	legfontosabb exporttermék	a	szén,	
az	arany,	a	vasérc,	a	nyersolaj	és	a	marhahús;	
a legfőbb importtermékek	pedig	a	személy-
gépjárművek,	 a	 nyersolaj,	 a	 számítógépek,	
a	gyógyszerek,	valamint	 a	 távközlési	 felsze-
relések.	 A	 fejlett	 országok	 között	 Ausztrália	
az egyik leggyorsabb növekedési ütemmel 
büszkélkedhet,	mivel	a	GDP	éves	növekedé-
se	3,6%	volt	1998	és	2004	között.	Az	egy	főre	
eső	GDP	összege	2004-ben	meghaladta	a	30	
ezer	amerikai	dollárt,	amellyel	Japánt	követi.

7. kép: Az ausztrál zászló (1901) alapja kék színű, tartal-
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MunkAlAp

1. kapcsold össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! írd a foga-
lom mellé a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!

FÖLDRAJZI 
Fogalom

MEGHATÁROZÁSOK

ASSZIMILÁCIÓ a A	brit	birodalom	önkormányzattal	rendelkező	állama

DOMÍNIUM B
Földpátot,	kvarcot	és	színes	szilikátokat	tartalmazó	átala-
kult	kőzet

ExPORT C Árubehozatal

gnEiSZ D Ősföld

GONDWANA E Árukivitel

IMPORT F Beolvasztás	más	országba	vagy	népbe

PAJZS g A	munka	megosztása	egyes	sajátos,	különálló	területekre

SPECIALIZÁCIÓ H
A	földtörténeti	középidőben	kisebb	kontinensekre	szét-
eső	egykor	egységes	őskontinens	(déli	földrész)

2. válaszolj röviden az alábbi kérdésekre az olvasmány szövege alapján!

1.	Hol	található	Ausztrália?

 

2.	Mely	három	részre	osztható	földrajzi	szempontból?

 

3.	Milyen	táj	jellemzi	a	fenti	három	nagyobb	földrajzi	területet?

 

 

 

 

4.	Milyen	állat-	és	növényvilág	jellemzi	Ausztráliát?
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5.	Mi	jellemzi	Ausztrália	éghajlatát?

 

 

 

 

 

 

 

6.	Mit	tudunk	az	őslakókról?

 

 

 

 

7.	Hol	és	hogyan	alakult	ki	az	első	fegyenctelep?

 

 

8.	Mi	Ausztrália	államformája?	Ki	az	államfő?

 

 

9.	Milyen	az	ausztrál	zászló?

 

 

10.	Mi	jellemzi	lakosságát?
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11.	Mit	jelent	a	multikultúra	támogatása	Ausztráliában?

 

 

 

 

 

 

12.	Mi	jellemzi	Ausztrália	gazdaságát?

 

 

 

 

 

 

 

 

13.	Kik	legfontosabb	kereskedelmi	partnerei?

 

14.	Milyen	energiát	importál?

 

 

15.	Világviszonylatban	milyen	helyen	áll	a	GDP	tekintetében?
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3. ausztrália mely jelképei láthatók az alábbi rajzon?

a)	 

 

 

b)	 

 

 

c)	 

 

 

d)	 
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4. milyen környezeti és társadalmi problémákkal küzd jelenleg ausztrália? 
 írd a képek számát az aktuális probléma mellé! 

KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
KÉP(EK) 
SZÁMA

OK

A	világon	a	legmagasabb	a	bőr-
rák	aránya

A	Déli-sark	felett	növekedő	ózonlyuk	miatt.

A	 növekvő	 ásványkincs-kiter-
melés	miatt	változik	a	táj

A	bányászattal	nem	halad	egyszerre	a	rekultivá-
ció	(tájhelyreállítás).	Aggodalom,	hogy	túl	gyor-
san	élik	fel	a	kincseiket	az	ausztrálok.

1. Aranybánya Nyugat-Ausztráliában               2. Nyugat-ausztráliai strand         3. A szarvasmarha-állomány növekedése

4. Műholdfelvétel Ausztráliáról                                                    5. Felirat a kengurun: „Tovább a köztársaságért!”

6. Tüntetés                                                                                             7. Éghajlatváltozás? – A kitermelés fellendülése



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 ausztrália    77

Angliától	való	 teljes	 független-
ségi	törekvések

Konfl	iktus	esetén	Anglia	beleszólhat	a	politiká-
ba.

Növekvő	üvegházhatás
A	 szarvasmarha-állomány	 növekedése	 miatt	
is	 fokozódik	 az	 üvegházhatás.	 (Az	 állatok	 az	
emésztés	során	metánt	bocsátanak	ki.)

Félelem	 az	 illegális	 bevándor-
lóktól

A	 nagymértékű	 bevándorlás	 munkanélkülisé-
get	és	gazdasági	visszaesést	okozhat.

Bozóttüzek	terjedése
Veszélyeztetik	 az	 állatállományt,	 fokozzák	 az	
üvegházhatást.	

5. ausztrália különleges állatfajai
 melyik képhez melyik leírás illik? írd a meghatározás mellé a megfelelő kép számát!

1. Tűzfarkú pinty                                                             2. Koala                                                  3. Sisakos kazuár

4. Vörös óriáskenguru                                             5. Vombat                                                    6. Nagy sárgabóbitás kakadu

7. Bordás krokodil                                           8. Varánusz                                                    9. Emu7. Bordás krokodil                                           8. Varánusz                                                    9. Emu7. Bordás krokodil                                           8. Varánusz                                                    9. Emu
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Új-Guinea,	Észak-Ausztrália	és	az	Indonéziához	tartozó	Aru	és	Seram	szigetek	sűrű	erdőinek	
lakója.	Az	egyetlen	futómadár,	amely	a	síkság	helyett	a	trópusi	esőerdők	sűrű	aljnövényzetében	
él.	Magassága	 130–170	 centiméter,	 súlya	 17–70	 kilogramm.	Lapos	 szegycsontú,	 röpképtelen	
madár.	Könnyen	felingerelhető	állat,	rátámad	az	emberre	is.	Kiérdemelte	a	világ	legveszélye-
sebb	madara	címét.	

Ausztrália	legősibb	madárfajaihoz	tartozik.	Alfajai	nem	alakultak	ki.	Kistestű	madár.	A	lakó-
helye	Dél-Ausztrália,	Kenguru-szigetek,	Tasmánia.	Itt	elsősorban	világosabb	erdőkben,	folyó	
melletti	réteken	él,	de	ugyanakkor	a	parkok	és	a	kertek	gyakori	vendége	is.	A	kereskedésekben	
meglehetősen	borsos	ára	van	(150	dollár!).

Ausztrália	füves	területeinek,	szavannáinak,	bozótosainak	lakója.	Magassága	160-180	centiméter,	
50-60	kilogramm	súlyú.	A	tojók	valamivel	nagyobbak	a	hímeknél.	A	három	ujjban	végződő	igen	
erőteljes	 lábainak	köszönhetően	50	km/h	sebességgel	 is	 tud	futni.	Röpképtelen	madár.	Hosz-
szú,	szürkésbarna,	durva,	 lecsüngő	tollai	elrejtik	nagyrészt	visszafejlődött	szárnyait.	A	nyaka	
felső	része	csupasz,	és	gyér	tollazat	van	a	nyaka	alsó	részén	is,	a	feje	egy	része	világoskék	színű.	

Főleg	Ausztrália	északi-keleti-délkeleti	részén	található.	Hossza	50	cm,	alapszíne	fehér,	a	fülfe-
dők,	valamint	a	pofa-	és	a	toroktájék	tollainak	bázisa	halványsárga.	Különösen	a	fi	atal	korban	
emberi	oltalom	alá	helyezett	madár	meglehetősen	gyorsan	megszelídül,	megtanul	beszédet	
utánozni.	Sokak	szerint	ordibálásnak	tűnő,	kellemetlen	hangot	hallat.	Szívós,	ellenálló,	hosszú	
életű	madár.	A	leghíresebb	az	ausztráliai	Cocky	Bennett	volt,	„aki”	119	éves	korában	távozott	
az	élők	sorából.

Ausztráliában	honos	erszényes,	növényevő	állat.	A	megnevezése	ausztrál	bennszülött	nyelv-
ből	származik,	jelentése:	„nem	iszik”.	Mindenhol	megtalálhatók	Ausztrália	keleti	partjain,	de	
a	belső	vidékeken	is.	A	2000.	évi	sydneyi	olimpiai	 játékok	során	ő	volt	az	egyik	kabalaállat.	
Hasonlít	a	vombathoz	(legközelebbi	élő	rokonához),	de	a	bundája	vastagabb	és	puhább,	a	füle	
pedig	sokkal	nagyobb.	Naponta	kb.	20	órát	mozdulatlanul	tölt,	az	 idő	nagy	részében	alszik.	
Amikor	nem	alszik,	eszik.	Leginkább	eukaliptuszlevelekkel	 táplálkozik.	A	20.	század	elején	
majdnem	a	kihalásig	vadászták,	elsősorban	a	bundájáért.	

Közép-Ausztrália	száraz,	füves	térségeinek	lakója.	Robosztus	alkata	ellenére	az	újszülött	min-
dössze	28	g	súllyal	születik.	Az	anya	súlya	kicsinyének	így	több	mint	30	000-szerese.	A	második	
év	végére	ivaréretté	válik.	Egész	élete	során	növekszik,	ezért	az	öreg	hímek	néha	tekintélyes	
méretűvé	válhatnak.	Jóllehet	mozgása	esetlennek	tűnik,	amint	hátsó	lábain	szökdécsel,	azon-
ban	ha	üldözik,	még	a	40	km-es	óránkénti	sebességet	is	eléri.	Ha	maximális	sebességgel	halad,	
a	hosszú	izmos	farok	ellensúlyozza	és	egyensúlyban	tartja	az	előre	hajló	állat	fejét	és	vállait.	

Dél-Ausztráliában	sűrű	erdőkben	él,	tágas	üregeket	és	mély	járatokat	épít	a	földbe,	és	ott	alusz-
sza	át	az	egész	napot.	Csak	éjszaka	bújik	elő,	hogy	táplálékot	keressen.	Mindenféle	füvet	és	
gyökeret	megeszik.	A	 legtöbb	ausztráliai	erszényeshez	hasonlóan	kitűnően	bírja	a	 fogságot.	
Kellő	gondozás	és	megfelelő	táplálék	mellett	úgy	látszik,	jól	érzi	magát,	s	ilyenkor	megszelídül.	
A	nagy	prémárveréseken	„ausztráliai	medve”	néven	vásárolják.	

10. Kacsacsőrű emlős                                   11. Aga varangy                                        12. Hangyászsün
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Ausztrália	és	Tasmánia	erdős,	bozótos,	sivatagos	területein	honos.	Testhossza	35-53	centiméter,	
testtömege	2500-6000	gramm.	Hosszú,	fogatlan	szájszerve	és	hosszú,	ragadós	nyelve	van.	Ami	
az	emlősöknél	ritkaság,	méregmiriggyel	is	rendelkezik.	Ha	megtámadják,	összegömbölyödik	
és	tüskéi	megvédik	a	ragadozóktól,	vagy	beássa	magát	a	homokba.	Termeszekkel	és	hangyák-
kal	táplálkozik,	melyet	erős	karmaival	szerez	meg	a	korhadó	fákból	vagy	termeszvárból.

Kelet-Ausztráliában	élő,	részleges	vízi	életmódot	folytató,	különös	kinézetű	tojásrakó	emlős.	
Kb.	50	cm	hosszú,	hódra	emlékeztető	(áramvonalas)	testalkatú	állatok,	ám	széles	és	lapos	száj-
szerve	van	kemény	bőrből,	nincsenek	fogai	(csak	az	újszülötteknek).	A	hímek	a	hátsó	lábaikon	
„sarkantyúkat”	viselnek,	amelyekhez	méregmirigy	csatlakozik:	ezeket	egymás	közötti	vetél-
kedéseik	során	használják.	A	kicsinyek	teljesen	fejletlenek,	vakok	és	csupaszok.

Ez	a	faj	az	ausztrál	félsivatagok	és	 ligeterdők	lakója,	közeli	rokona	az	Új-Guineában	élőnek.	
Teljes	mérete	 elérheti	 a	 1,5	méteres	 hosszúságot	 is.	 Jellemzője	 a	meghosszabbodott	 nyak,	 a	
megnyúlt	csúcsban	végződő	fej,	valamint	az,	hogy	 járás	közben	nyakát	és	 fejét	a	 talaj	 felett	
tartja.	Néhány	 fajnak	a	nyaki	 részen	megnagyobbodott	pikkely	 található,	másoknak	 tüskés	
farkuk	van.	A	gyíkfélék	családjához	tartozik.	Nyelve	elágazik,	és	viszonylag	hosszan	kiölthető.	
Kiemelkedő	hallású.	

Ezek	a	kétéltűek	vészes	sebességgel	terjeszkednek	Ausztrália	északi,	trópusi	területein.	Auszt-
ráliának	nincsenek	őshonos	 fajai,	 viszont	 számos	őshonos	 ragadozó,	mint	 a	kígyók,	gyíkok	
és	 emlősök	 szívesen	 fogyasztják	 a	 könnyen	 elejthető	 zsákmányt,	 de	 védtelenek	 a	mérgével	
szemben.	Olyan	nagyra	nőnek,	mint	egy	lapostányér,	és	a	súlyuk	meghaladhatja	a	2	kg-ot	is.	
A	fejük	két	oldalán	egy-egy	óriási,	bab	alakú	méregmirigy	található,	és	a	hátuk	kidudorodó	
mirigyszemölcs-sorokkal	van	tele,	amelyek	tejfehér	mérget,	bufotoxint	termelnek.

Négy	rövid,	úszóhártyás	lábuk	van,	hosszú,	oldalt	összenyomott	evezőfarkuk.	Alsó	állkapcsuk	
negyedik	foga	leggyakrabban	a	többinél	nagyobb	szakítófog,	s	a	felső	állkapocs	egy	megfelelő	
mélyedésébe	illik	be.	Szemeiknek	a	két	szemhéjon	kívül	pislogóhártyájuk	is	van,	orruk	és	fü-
lük	nyílását	bőrlebeny	zárja	el.	A	vízben	igen	ügyesek,	a	szárazon	meglehetősen	lassúak.	Látó-	
és	hallószervük	igen	éles.	Társaságban	élnek.	

6. Foglald össze az ausztráliáról tanultakat az alábbi vázlat alapján!

1. ausztrália földrajzi helyzete –	meghatározás

	 	 	 	 	 	 Nyugat-ausztráliai-pajzs	
	 	 	 	 	 	 Kelet-ausztráliai-hegyvidék	
	 	 	 	 	 	 Kelet-ausztráliai-medencerendszer

2.  ausztrália különleges 
állat- és növényvilága

3. ausztrália éghajlata

4.  ausztrália népei, 
történelme, államformája

5. ausztrália gazdasága  –		mezőgazdaság,	 ipar,	ásványkincsek,	export-import,	ke-
reskedelem,	GDP




