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A Föld 
és a világűr

Földünkön számtalan csodálatos 
tájban gyönyörködhetünk: 
fenséges erdőkben, égig érő 
hegyekben, lélegzetelállító 
tengerekben és csodaszép 
városokban. Ha pedig 
felnézünk az égre, a világűr 
csillagokkal teli végtelenje 
nyílik meg előttünk.

Az éghajlat és az időjárás alapvető szerepet játszik 
a Föld evolúciójában, mivel a felszíni formákat és 
az emberek életét egyaránt befolyásolja. Másod- 
percenként száz villámcsapás érheti a Föld felszínét. 
A városokban hatalmas áramkimaradást okozhat  
egy-egy elektromos központot ért villámcsapás.
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Hány fa nő  
a világ erdeiben?
A bolygó szárazföldjeinek közel egyharmadát 
erdők borítják. A Földön kb. 3 billió fa nő,  
ám évente több milliárd fát vágnak ki 
az erdőirtások során.

A boreális (északi) erdőket  
főleg tűlevelű fenyők alkotják, 

néhány lombhullató fajjal,  
például nyírfával kiegészülve.

 A Föld 
erdeinek össz-

területe majdnem 
akkora, mint 

Észak- és 
Dél-Amerika 

együtt.

A térkép az erdők elterjedését 
mutatja a Földön. A trópusi erdők 
az Egyenlítő mentén, a boreális 
erdők pedig az északi sarkkörtől 
délre fekvő hűvös területeken nőnek.

ERDŐK A FÖLDÖN

A Föld minden lakójára   
egy futballpálya méretű erdőterület  
és 400 fa jut.

A világ fáinak majdnem a fele 
trópusi esőerdőben, közel  
a negyede boreális erdőben  
él, és majdnem ekkora részt  
tesznek ki a mérsékelt övi erdők 
fái is. A többi terület az erdők 
maradék 10%-án osztozik.

TÉNYEK RÖVIDEN

A Föld teljes erdőterülete mintegy 
40 millió km2, de minden évben egy kisebb 

országnyi területet vágnak tarra, hogy  
a helyén haszonnövényeket termesszenek  
vagy állatokat legeltessenek. Nagyon sok  

fát vágnak ki a faipar és a papírgyártás 
nyersanyagaként is.

Délkelet-Ázsia országaiban  
– Indonéziában, Kambodzsában, 

Thaiföldön, Burmában  
(Mianmarban) és Malajziában –  

találhatók a Föld legöregebb  
trópusi esőerdei.

Ausztrália erdeinek 
majdnem a fele 
Queenslandben nő, 
a nemzeti parkká 
nyilvánított, védett 
területeken.

A mérsékelt övi 
lombos erdőket 
főleg tölgy-, bükk- és 
juharfajok alkotják, 
amelyek az enyhe, 
„mérsékelt” 
éghajlatot kedvelik.

A mérsékelt övi 
tűlevelű erdőket 

különböző tobozos 
fenyőfajok alkotják.

A trópusi esőerdők 
az egész évben meleg 
és csapadékos egyenlítői 
övben élnek, ezért a fák, 
például a brazil dió 
(paradió), magasra nőnek.

Boreális

Trópusi

Trópusi Boreális Mérsékelt Egyéb

Mérsékelt övi tűlevelű

Mérsékelt 
övi lombos
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Melyik a leghosszabb 
hegylánc?
Az óceánközépi hátság 65 000 km  
hosszú, és szinte az egész az óceán 
mélyén húzódik.

Izland az egyik olyan hely, ahol 
az óceánközépi hátság a felszín 
fölé emelkedik. A hátságnál zaj-
ló lemezmozgások miatt Izlandon 
sok működő vulkán található. 
Ilyen például a Bardarbunga, 
amely 2014-15-ben fél éven 
keresztül aktív volt.

TŰZ ÉS JÉG

  Az óceán- 
középi hátság 

több mint 
kilencszer olyan 

hosszú, mint 
az Andok 

hegyláncai.

A hátság csúcsai 
átlagosan 2500 m-rel 
a tengerszint alatt 
találhatók. A legtöbb 
vulkánkitörés olyan 
mélyen történik, hogy 
észre sem vesszük.

A leghosszabb 
szárazföldi  

hegylánc az Andok. 
Dél-Amerika hét 
országán nyúlik 

keresztül, 7000 km 
hosszan.

Az óceánközépi hátság a tektonikus lemezek, 
azaz a földkéreg darabjainak határa 
mentén alakul ki. Ahogy a kőzetlemezek 
távolodnak egymástól, a földköpenyből 
az izzó magma a felszínre tör, és kőzetekké  
szilárdulva hegyeket alkot.

Az óceánközépi hátság nagy 
részét még nem térképezték fel. 
Mivel az óceán mélyének kutatása 
bonyolult feladat, a meglévő 
térképek is pontatlanok lehetnek.

Andok 
(Dél-Amerika) 7000 km

Urál (Európa/Ázsia) 
2400 km

Sziklás-hegység/Sierra Madre 
(Észak-Amerika) 6000 km

Nagy-lépcső 
(Afrika) 5000 km

Nagy-Vízválasztó-hegység  
(Ausztrália) 3600 km

Földünkön sok 
hatalmas hegylánc 

húzódik, minden kontinensen 
legalább egy. Az ábra az egyes 

földrészek leghosszabb 
hegyvonulatait mutatja.

TÉNYEK RÖVIDEN

Himalája/Karakorum/Hindukus 
(Ázsia) 3800 km

Transzantarktiszi-hegység
(Antarktisz) 3500 km
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Milyen nagy 
a Csendes- 
óceán?
A Csendes-óceán 
a legnagyobb óceán: 
a Föld felszínének 
egyharmadát borítja. 
A területe kb. 
161 760 000 km�.

A nagy csendes-óceáni 
szemétsziget egy 
15 millió km2-es terület 
az óceánban. A vízfelszínen 
temérdek (főleg műanyag) 
szemét úszik, amelyet 
a tengeráramlatok 
sodornak össze.

ÓCEÁNI SZEMÉT

TÉNYEK RÖVIDEN

A Föld 
felszínének 

mintegy 
kétharmadát 

víz borítja, ennek 
fele a Csendes-

óceánban található.

A szárazföldek 
összterülete 

kb. 149 millió km2.

Csendes- 
óceán

A Tűzgyűrű a Csendes- 
óceán partjai mentén 
végigfutó, széles, sávszerű 
terület; itt található a világ 
vulkánjainak több mint 
háromnegyede, és a föld-
rengések 90%-a is itt 
következik be.

Ázsia

Afrika

 Az összes 
kontinens 

elférne 
a Csendes-óceán 
medencéjében.

A Csendes-óceán medencéje 
a lemezmozgások miatt 
lassan süllyed, ahogy 
a tengerfeneket alkotó 
óceáni lemezek a kontinentális 
lemezek alá csúsznak.
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