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Tantervi helye
Teljes rendszerének felfogása életkori sajátosságokhoz 
kötött ï csak fokozatosan építhető fel
Kiindulópontja: az éghajlat (megnyilvánuló övezetesség 

felismertetése) 6. évf.: forró, mérsékelt és hideg éghajlati 
övezet + főbb jellemzőik, elhelyezkedésük 

7-8. évf.: övezetesség rendszere, váza
az övezetesség természet- és társadalom-földrajzi elemei 
regionális példákon:

Afrika – forró övezet és övei
Amerika – É-i hideg–D-i hideg övezetig minden + tszf. m.  
Ázsia a mérsékelt övezet övei 
+ tipikus tájak (pl. sivatag, tajga, monszunvidék)

9. évf. a vízszintes és a függőleges rendszer értelmezésére, 
övezeteik, öveik és területeik részletes megismerése



• Éghajlatot alakító
és módosító
tényezők

• Éghajlati diagram 
és térkép olvasása

• Érvényesülése

Éghajlati
alapismeretek

• Övezetek
modellszerűe
n kiemelhető
elemei (övek, 
területek
válogatás)

Logika
• A regionális

földrajz
során
felöltöztet-
hető váz

Rendszer

A földrajzi övezetesség fejezet logikája

Földrészek  természeti 
adottságai



Tantervi helye
(NAT, kerettantervek 2020)

8. évfolyam: az övezetesség rendszere, váza
l A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) 

elrendeződése –› rendszerben gondolkodás fejlesztése
l Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzői, 

rendszerezése –› összefüggésekben gondolkodás
l Az övezetek, övek környezeti problémái –› környezet-

tudatosság fejlesztése 
l A vízszintes és a függőleges övezetesség összefüggései 

–› természettudományos szemlélet
l A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális 

földrajzi ismeretek szintézise
l Földrajzi helyzet, természeti adottságok és társadalmi-

gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás –› 
összefüggésekben gondolkodás ...



l Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése 
l Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi 

övezetek, övek tipikus tájainak felismerése
l A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása
l A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei 

és jellemzői
l A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései

9. évfolyam – övezetességi szintézis
l A tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző 

tulajdonságai, függőleges övezetességű területek
l A természeti és társadalmi környezet jellemző 

kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben



Földrajzi övezetesség
Elhelyezkedése szerint

- vízszintes
- függőleges

Jellege szerint

- természetföldrajzi
- társadalomföldrajzi

komplex földrajzi 
övezetesség

= Az éghajlat, a talaj, a növény- és állatföldrajzi, a vízrajzi
és a felszínalaktani sajátosságok, valamint velük összefüg-
gésben a társadalmi-gazdasági élet jellegzetességeinek 
együttes, övezetes megjelenése a Földön.

ï Egyenlítőtől való távolság

ï tengerszint feletti magasság



Fő problémák

• éghajlati övezetesség ≠ földrajzi övezetesség

• nevezéktan

éghajlatnak nem jellemzője a növényzet, a vízjárás stb.

• komplex szemlélet hiánya:
földrajzi övezetesség ≠ természetfr-i övezetesség

hiányzik: gazdálkodás, életmód, veszélyeztetettsége 



A földrajzi övezetesség kategóriái

vidék

területek

övezetek

övek

a szélességi körökkel párhuzamosan, 
ált. megszakítás nélkül körbefutják a 
Földet a szárazföldeken

általában nem övszerű kiterjedésűek, 
gyakran merőlegesek a szélességi 
körökre, kisebbek

átmeneti sávokkal érintkeznek



Rendszere
ideális földrészen

monszunvidék



A földrajzi övezetesség rendszere 



A földrajzi övezetesség rendszere 
egy ideális földrészen



lyukas táblázat  ––› folyamatos kiegészítés
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lyukas táblázat  ––› folyamatos kiegészítés

7–8. évf.
állandóan fagyos

tundraéghajlat

tajgaéghajlat

óceáni égh.

mediterrán égh.

f.ö-i sivatagi é.

szavannaégh.

egyenlítői égh.

7–8. évf.
sarkvidéki öv

sarkköri öv
hidegmérsékeltöv

valódi mérsékeltöv

meleg 
mérsékelt öv

tértői öv

átmeneti öv

egyenlítői öv

7–8. évf.
sarki

szélrendszer

nyugatias
szélrendszer

passzátszél-
rendszer

‹– sarkvidékek 
témakör

‹– Ázsia
témakör

forró övezeti
monszun égh.



lyukas táblázat  ––› folyamatos kiegészítés
7-8. évf.
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óceáni égh.

mediterrán égh

f. sivatagi égh.
szavannaégh.

egyenlítői égh.

7-8. évf.
sarkvidéki öv
sarkköri öv

hideg 
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7-8. évf.

szürke erdőtalaj

sivatagi váztalaj

7-8. évf.

tajgavidék

mediterrán táj
sivatag

szavannavidék
esőerdővidék



lyukas táblázat  ––› folyamatos kiegészítés

7-8. évf.
sarkvidéki öv
sarkköri öv

hideg 
mérsékelt öv

valódi 
mérsékelt öv

meleg 
mérsékelt öv

tértői öv
átmeneti öv
egyenlítői öv

7-8. évf.

tajgavidék

mediterrán táj
sivatag

szavannavidék
esőerdővidék

erdőgazdálkodás

vegyes szántóföldi 
gazdálkodás

legelőváltó gazdálkodás

oázisgazdákodás

gazdálkodás



lyukas táblázat  ––› folyamatos kiegészítés

7-8. évf.
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tajgavidék

mediterrán táj
sivatag

szavannavidék
esőerdővidék

elsivatagosodás

globális 
felmelegedés

gleccserolvadás

tengerszint 
emelkedés

erdőpusztulás

biodiverzitás 
csökkenése

növekvő 
árvízveszély

szikesedés



Jellemzési szempontok ð elemzési algoritmus kialakítása



A vízszintes természetföldrajzi 
övezetesség 



Készíts jelmagyarázatot a térképhez!



Ismerd fel, mely övekben / területeken készülhettek a képek!

Rendezd sorba, hogyan követik egymást DNy–ÉK irányban!

monszunvidék 
mérsékelten szárazföldi terület

szárazföldi terület
szélsőségesen szárazföldi terület 

monszunterület 
sarkvidéki öv



Párosítás: táj – gazdálkodási mód ð öv 



A függőleges természetföldrajzi 
övezetesség 



Andok

Oktatótablók
• Mire jók?
• Mi a hiba bennük?







hóhatár = az a tengerszint feletti magasság / földrajzi 
szélesség, ami felett / amin túl egész évben megmarad a hó 
az adott területen

fahatár = a magányos fák utolsó előfordulási határvonala
törpecserjék / sziklahavas határán
a sarkköri övben, a hideg mérsékelt öv felöli szélén

erdőhatár = az összefüggő erdőterületek határa
tajga / tundra határán
hideg mérsékelt öv / sarkköri öv 



ariditási 
index = 1
(potenciáli
s párolgás 
/ lehullott 
csapadék)

mérsékelten 
szárazföldi 
terület
(nedves 
kontinentális 
éghajlat)

szárazföldi 
terület 

(száraz 
kontinentális 

éghajlat)



Igaz vagy hamis? 
A képen látható és a diagramon ábrázolt éghajlat határán 
húzódik az erdőhatár. 

Igaz 
kép – tundra, diagram – tajga éghajlat



Függőleges övezetesség Vízszintes övezetesség





vízszintes földrajzi övezetesség függőleges földrajzi övezetesség

egyenlítői öv egyenlítői öv

átmeneti övátmeneti öv

térítői öv

mediterrán területmonszunterület

meleg mérsékelt öv
monszun-
vidék

valódi mérsékelt öv

hideg mérsékelt övhideg mérsékelt öv

sarkköri öv sarkköri öv

sarkvidéki öv
sarkvidéki öv



Készítsük el a Kibo függőleges övezetességi térképét!
növényzet alapján

esőerdő ð egyenlítői öv

szavanna ð átmeneti öv
trópusi hegyi erdő 

ð szárazföldi terület

tűlevelű erdő ð hideg mérsékelt öv
törpefák  

havasi gyep ð sarkköri öv

örök hó ð sarkvidéki öv



2020 február

2000 február

1993 február



mediterrán
hideg

valódi mérsékelt
mérsékelten 
szárazföldi

függőleges földrajzi 
övezetesség

forró övezeti sivatagi
állandóan fagyos 

átmeneti
forró

Párosítsd a földrajzi övezetességi rendszerrel kapcsola-
tos azonos hierarchiaszintű fogalmakat! 

A. – b. (területek); B. – d. (övek); C. – nincs párja; 
D. – c. (éghajlatok); E. – a. (övezetek)



Ideális óceán felszíni áramlási rendszere

tenger-
áram-
lások

sűrűség-
különbség 

a tengervíz
hőmérséklet-

és sótartalom-
különbsége

állandó 
szelek

• K-i sarki
• Ny-i
• K-i passzát

helyi 
áramlások
parti 
áramlások 

szárazföldek 
és tengerek
változó 
elhelyezkedése 

napsugarak
hajlásszög-
változása 
a földrajzi 
szélességgel



Az övezetesség érvényesülése 
a vízjárásban

sarkköri öv
hideg mérsékelt öv

monszun terület
monszun vidék

forró övezet

Melyik övezetben vagyunk?

Melyik két öv határán 
vagyunk?

Melyik két övezet határán 
vagyunk?





Zonális talajok



A népsűrűség változása az övezetességi 
rendszerben

Ny K



Övezetesség a településtípusokban 
és az épületekben



Igaz vagy hamis?
A jobb oldalon lévő növény termesztése miatt következ-
hetett be a bal oldalon látható folyamat.



hideg mérsékelt öv túllegeltetés

szárazföldi terület túlöntözés miatti 
szikesedés

átmeneti öv bozóttüzek

mediterrán terület erdőpusztítás 

térítői öv talajerózió

Kösd össze!


