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Akörnyezeti és természetvédelmi nevelés
szempontjából örvendetes esemény,
hogy Magyarországon egyre több tanös-

vényt hoznak létre. Ezt kihasználva a tanösvé-
nyek a környezettudatos gondolkodás és maga-
tartás fejlesztésének kiváló eszközei és helyszínei
lehetnek. Mielõtt a tanösvényekhez kapcsolódó
foglalkozásokat bemutatjuk, érdemes tisztázni,
hogy mit jelent a tanösvény fogalma. A tanösvé-
nyek „olyan elsõdlegesen a látogatók környezeti
tudatának fejlesztése céljából létrehozott terepi
bemutatóhelyek, amelyek többnyire turistaútvo-
nalra felfûzött állomásokon, táblák, vagy kirándu-
lásvezetõ, tájékoztató füzet segítségével mutatják
be egy adott terület természeti- kultúrtörténeti-
gazdálkodási adottságait és értékeit, valamint
azok megõrzésének fontosságát és módját.”
(Nagy, 2005. 6. old.) 

Legtöbb tanösvényt nemzeti parkok hoztak
létre, de különbözõ „zöld” civil szervezetek, is-
kolák, erdészetek és önkormányzatok is építet-
tek tanösvényt a lakóhelyeken vagy azok köz-
vetlen közelében, így egyre szélesebb lehetõség
nyílik a projektmunka-jellegû tanulási formákra,
melyeket tantermen kívül valósíthatunk meg
tanórák összevonásával, komplex nevelési-in-
terdiszciplináris tananyag-feldolgozással. A tan-
ösvényeknek sokféle típusa van attól függõen,
hogy milyen célból készültek. A különbségek el-
lenére vannak közös vonásaik is:

– Az állomáshelyeket kijelölt útvonal köti össze.
A tanösvényeken egy adott tájrészlet látniva-
lóinak bemutatása meghatározott sorrendben
történik, amelynek követését a látogatók szá-
mára kijelölt útvonal teszi lehetõvé, és ez biz-
tosítja a rendszerezett bemutatást.

– Minden tanösvényen vannak állandó, épített
elemek. Alapvetõ követelmény az indító, állo-

másjelzõ tábla vagy jel használata. Az indító
vagy bemutató táblát néhány esetben szóró-
lap vagy füzet helyettesíti. További követel-
mény az útvonal bejárását segítõ, egyértelmû
jelzésrendszer (például turistajelek, útjelzõk)
alkalmazása.

– Balesetveszélyes helyeken kötelezõ a baleset
megelõzését szolgáló épített elemek (például
védõkorlátok) alkalmazása. (Érdemes ezek meg-
létérõl a terepi program szervezése elõtt a
helyszínen tájékozódni.)

– A látogatóknak önálló, aktív ismeretszerzésre,
„felfedezésre” van lehetõségük, másképpen
fogalmazva: a bemutatás szakvezetõ vagy tú-
ravezetõ közremûködése nélkül zajlik. (A nem-
zeti parkok területén kialakított tanösvények
esetében igényelhetõ szakképzett túravezetõ
szolgáltatás.) A látogatók önálló ismeretszer-
zését tájékoztató táblák és kiadványok segítik.
Néhány gazdaságilag fejlettebb országban
hangos vezetést (modern interpretációs készü-
lékek használata) alkalmaznak. 

– A tanösvényeken bemutatásra kerülõ témák-
nak általában van egy közös üzenete. Ez az
adott területen elõforduló értékes tájelemek
jelentõségének megismertetése, megõrzésük
fontosságának hangsúlyozása és megõrzésük
módjának bemutatása. Kiemelten hangsú-
lyozzák azt is, hogy a látogató mit tehet az
örökségmegõrzés érdekében. A bemutatásra
kerülõ ismeretek nem egymástól függetlenek,
hanem egy meghatározott vezérgondolatra
vannak felfûzve.

A tanösvények három fõ funkciót töltenek be:
– oktatási-ismeretterjesztési funkció
– értékvédelmi funkció
– élményadási funkció
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A három funkció a céltól és adottságtól füg-
gõen eltérõ hangsúllyal jelenik meg, de legtöbb
esetben mind a három funkció megjelenik vala-
milyen szinten.

A tanösvényeket kialakító tárgyak alapján
három tanösvény típust különítünk el: 

1. tájékoztató táblás
2. „karós-füzetes”
3. vegyes tanösvényt. 

1. Az elsõ „berendezési tárgy” maga az indító
tábla. Ez minden tájékoztató táblás tanösvé-
nyen megtalálható, ez a legfontosabb a táblák
közül. Ez a tábla mérvadó, a látogató csoportok
vagy turisták ez alapján döntik el, érdemes-e
megtekinteniük a tanösvényt. Az indító tábla az
információs táblák közé sorolandó, amelyek 
a tanösvény sajátos berendezési tárgyai. Ezeken
olvashatjuk az adott tanösvényre vonatkozó ál-
talános és gyakorlati információkat, amelyek az
útvonalra vonatkoznak. Feltüntetik, hogy a vá-
lasztott tanösvény milyen hosszú, mennyi idõ
alatt tudjuk bejárni, valamint a nehézségi foko-
zatot is jelölik. Az indító táblán hívják fel a láto-
gatók figyelmét arra, hogy tartsák tiszteletben 
a természetet, illetve hogy vigyázzanak a tiszta-
ságára. A berendezési tárgyak közé tartoznak
még a tájékoztató táblák, amelyek természeti és
kultúrtörténeti adottságokat mutatnak be a láto-
gatóknak a területrõl. A tájékoztató táblás tan-
ösvények a legelterjedtebbek, hazánk nemzeti
parkjaiban egységes formájúak és stílusúak.
Mindegyik táblán rajta van az adott nemzeti
park logója is. A tájékoztató táblás tanösvények
elõnye, hogy nincs nyitvatartási idõszakuk, te-
hát bármikor látogathatók. A táblákon nem tün-
tetnek fel sok információt, nem használnak
szakkifejezéseket, hogy az „átlagos” látogatók is
megértsék a tartalmát. A szöveg és a képek ará-
nya általában fele-fele arányban oszlik meg. 
A pedagógusoknak ajánlatos utánanézni, más
forrásokból is információkat gyûjteni. Ha a táb-
lák nem tartalmaznak interaktív feladatokat, ak-
kor a terep elõzetes bejárása után ezt is érdemes

készíteni a tanulók számára, mert így válhat tar-
tóssá az új tudásuk. Ha a tanulók olyan kérdé-
seket tesznek fel, amire nem tudunk a helyszí-
nen válaszolni, akkor érdemes õket is bevonva
megszerezni a hiányzó információkat. (1. kép)

Sajnos a táblákat gyakran megrongálják,
amelyeket nem mindig van lehetõsége azonnal
javítani a fenntartóknak, ez akadályozhatja
azok használatát.

2. A „karós-füzetes” tanösvények kevesebb
berendezési tárggyal rendelkeznek. Esetükben
számozott karókkal jelzik a bemutatandó élõlé-
nyeket, tárgyakat, természeti képzõdménye-
ket, amely füzetben van részletesen leírva. 
Ennél a tanösvény típusnál a tájékoztató füze-
tek nem szerezhetõk be bármelyik idõpontban,
ezért elõzetesen érdeklõdni kell: hol és mikor
kaphatók.

3. A vegyes típusú tanösvények, mint elnevezé-
sük is utal rá, táblákkal és a tanösvényhez kap-
csolódó füzettel egyaránt rendelkeznek. 

Általában minden tanösvény területén –
vagy ahhoz közel – található egy pihenõhely,
amely kiváló lehetõséget biztosít az iskolai cso-
portok számára, hogy megbeszéljék a látott,
hallott és tapasztalt jelenségeket. Mielõtt a tanu-
lócsoportot kivisszük a tanösvényre, a pedagó-
gusnak ajánlatos bejárni a terepet, minden in-
formációt elolvasni, és ezek alapján munkáltató
lapokat is készíthet a tanulók számára.
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Bemutatótáblás tanösvény



Az ismeretszerzés módja alapján beszélhe-
tünk bemutató és munkáltató tanösvényrõl. 
A bemutató tanösvény táblákon vagy a kirán-
dulásvezetõ füzetben leírt szöveggel, képekkel
mutatja be a területet. A munkáltató tanösvény
elõfordulása ritkább (szerencsére egyre jobban
gyarapszik a számuk). Ezekben a látogatók fel-
adatokat kapnak, mely szerint vizsgálódniuk,
aktívan tevékenykedniük kell az ismeretek meg-
szerzéséhez. Ezek a tanösvények elsõsorban is-
kolások számára készültek.

A tanösvények jellege szerint tematikus és
természetismereti tanösvényeket különböztethe-
tünk meg.  Magyarországon a tematikus tanösvé-
nyek földtani, állattani és növénytani értékeket
mutatnak be. A természetismereti tanösvények
többféle értéktípust mutatnak be, céljuk a komp-
lex ökológiai szemlélet formálása.

„A természeti tanösvények tervezett rövid
gyalogutak, melyek olyan természetes területe-
ken vezetnek keresztül, ahol a látogató érdekes,
illetve fontos természeti vagy történelmi jelleg-
zetességeket láthat és érthet meg útikönyv vagy
magyarázó jelzések segítségével.” (http:// www.-
tanösvény.lap.hu)

A közlekedés módja alapján: gyalogos, ke-
rékpáros, lovas és autós tanösvényeket lehet el-
különíteni. Magyarországon a gyalogos tanös-
vények a legelterjedtebbek, csak néhány
kerékpáros tanösvény található (például az
„Egyek-pusztakócsi” a Hortobágyi Nemzeti
Parkban). Autós és lovas tanösvény hazánkban
nincs, de az Amerikai Egyesült Államokban ilye-
nek is léteznek.

Összefoglalásként a tanösvények különbözõ
típusait az 1. táblázatban tekinthetjük át.

Magyarországon áltagosan 8–11 állomásból
álló tanösvények vannak. Ennyi állomás kielé-
gíti a látogatót mind az ismeretszerzés, mind 
a kikapcsolódás céljából. Az információ elegen-
dõ, nem megterhelõ az érdeklõdõk számára. 
Az állomáshelyeket útvonallal kötik össze, ezek
az utak lehetnek körutak, nyolcas alakúak,
egyenesek, hurok alakú leágazásokkal kísértek.
A körutak a legoptimálisabbak, mivel a látoga-
tók általában kerékpárral vagy gépkocsival ér-
keznek, és azokat a tanösvény kezdõpontjánál
hagyják. A nyolcas alakú útvonal azok számára
kedvezõ, akik az éjszakát is a közelben szeretnék
tölteni, ugyanis ez a típus lehetõvé teszi az útvo-
nal megszakítását. Egyenes útvonalat ritkán ala-
kítanak ki, mert ezt csak az úgynevezett „háti-
zsákos turisták” veszik igénybe. A hurok alakú
leágazások célja pedig az útvonal rövidítése, le-
hetõséget adva arra, hogy bizonyos látnivalókat
megtekintsünk vagy kikerüljünk, érdeklõdé-
sünknek és idõnknek megfelelõen.

Az útvonal kialakításánál figyelembe veszik
azt is, hogy az útvonal ne legyen túl hosszú, de
túl rövid sem. Hazánkban átlagosan 1,5–3 kilo-
méteres útvonalak készültek. A jósvafõi tanös-
vény az átlagos túraútvonalon túltesz, ugyanis
körülbelül 9 kilométer hosszúságú. Leghosz-
szabb tanösvényünk az Egyek-pusztakócsi tan-
ösvény 25 kilométerrel, ezt már célszerûbb ke-
rékpárral felfedezni, mint ahogyan javasolják is
a látogatók számára. Legrövidebb tanösvé-
nyünk az „Ipolytarnóci Földtani Tanösvény”,
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1. táblázat

Szempontok Tanösvénytípusok

Kialakítandó tárgyak szerint Tájékoztató
táblás „Karós-füzetes” Vegyes

tanösvény

Ismeretszerzés módja szerint Bemutató Munkáltató

Jellegük szerint Tematikus Természetismereti

Közlekedés módja szerint Gyalogos Kerékpáros Lovas Autós



amely 900 méter hosszú. Azokon a tanösvénye-
ken, ahol több bemutatásra szánt érték is talál-
ható, rövidebb útvonalakat is kialakítottak, és
tájékoztatnak is róla, hogy azok is ellátogassa-
nak a helyszínre, akik nem szívesen vállalkoz-
nak hosszabb útvonalakra. Akkor a leghatéko-
nyabb és a legélvezhetõbb egy tanösvény, ha
1–1,5 óra alatt teljesíteni lehet az útvonalát.
(Kárász, 2003)

A nemzeti parkok és más (elsõsorban termé-
szetvédõ) szervezetek által létesített tanösvé-
nyekrõl a honlapokon tájékoztató leírások van-
nak, de nyomtatott brosúrákat és segítséget is
adnak ezek az intézmények, ha felkeressük
õket. A terepi programok szervezésénél min-
denképpen érdemes ezekrõl információkat
gyûjteni, és célszerû a választott helyszínt elõze-
tesen bejárni. A kezdõ pedagógusoknak java-
soljuk, hogy a nemzeti parkok és más termé-
szetvédelmi szervezetek oktatásszervezõivel
vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sok hasz-
nos tanácsot kaphatnak. A természetvédelmi te-
rületek többségében építettek úgynevezett ma-
dármegfigyelõ magaslati épületeket, melyekhez
tanösvények is kapcsolódnak. A diákoknak
nagy élményt jelent ezeken a helyeken távcsõ-
vel megfigyelni a vízimadarakat, miközben 
a Ramsári egyezmény1 jelentõségérõl is tanul-
hatnak, ezért érdemes õket madárlesre is elvin-
ni. (2. kép)

Az ismeretközlõ és bemutató tanösvények
mellett egyre gyakoribbak az úgynevezett inter-
aktív táblás tanösvények, amelyek érdekes te-
vékenységekre, feladatmegoldásra szólítják a lá-
togatókat, így a kompetenciafejlesztõ oktatás
hatékony eszközei és helyszínei lehetnek. Az in-
teraktív tanösvények közül példaként az Aggte-
leki Nemzeti Park területén található „Fürkész
ösvényt” emelem ki. A 1,5 km hosszú, 12 állo-
másból álló tanösvény tábláin egy fürkészdarázs
mesefigura logója kíséri végig a gyerekeket úgy,
hogy a természetben található tárgyakkal, jelen-

ségekkel összefüggõ, élményszerû feladatokra
vagy játékokra buzdítja õket. Ezeknek a játékos
tevékenységeknek az a célja, hogy a túrázók mi-
nél több érzékszervükön keresztül megtapasztal-
ják a természet hangjait, színeit, illatait, vagy ki-
próbálják azokat a természetes anyagokból
készített eszközöket, amelyet az ember készített
régen ezen a tájon. 

Másik példaként a „Téglagyári tanösvényt”
mutatjuk be, amely Hódmezõvásárhelyen talál-
ható, nagyon szép környezetben épült, körül-
öleli három tó, ezáltal gazdag növény- és állat-
világa van a területnek. Nevét onnan kapta,
hogy a 19–20. században a helyén téglagyár
mûködött. A téglagyár épületei felkereshetõk 
a terület szomszédságában. A tanösvény terüle-
te mesterségesen, emberi beavatkozással jött lét-
re. Sok olyan család volt, akik a téglagyártásból
éltek, ehhez viszont szükségük volt agyagbányá-
ra is. Kezdetben csak kisebb gödröket vájtak, ám
ahogy fejlõdött a technika, egyre mélyebbre ás-
tak. Ezek a bányagödrök késõbb megtöltõdtek
vízzel, a vizet kedvelõ élõlények pedig megtele-
pedtek a környéken. A városban korábban
nyolcvan tó volt, ezek közül mára már csak 
a téglagyári tavak maradtak fenn. Ennek kö-
szönhetõen jelentõségük van a környékbeliek
számára. A tanösvény összesen 2,4 kilométer
hosszúságú, amit a látogatók körülbelül másfél
óra alatt tudnak megtenni. Öt élõhelytípust mu-
tat be a látogatóközönség számára: a szikes ta-
vi, a szikes legelõ, a mélyvízi, a cserjés biotóp és
a szántó élõhelyet. Leginkább madárvilága
vonzza a látogatóközönséget. Ha szerencsések
és kitartóak vagyunk, elkápráztathat bennünket
a gólyatöcs, gulipán, kis lile, parti fecske, búbos
vöcsök, gyurgyalag is, ezért érdemes távcsövet
vinni magunkkal. 

Egészen biztos, hogy nem megyünk haza
anélkül, hogy madarakat láttunk volna, ugyan-
is tavasszal a réti héják násztáncát figyelhetjük
meg a tavak fölött. Azért mutatjuk be második
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8 A Ramsári egyezmény a vizes élõhelyek védelme érdekében jött létre 1975-ben, amelyet Magyarország 1979-
ben írt alá, így Magyarországon közel harminc Ramsári védett terület található.



példaként ezt a tanösvényt, mert a „Zöld ka-
pocs” környezeti nevelõi munkaközösség  okta-
tócsomagot is kidolgozott a kisiskolások és az
óvodások számára. Az alsó tagozatos oktató-
csomag nagyon változatos tevékenységeket kí-
nál: a gyerekeknek meg kell figyelniük a hango-
kat, különbözõ feladatokat ad számukra 
a madarakról, rejtvénnyel gazdagítja a feladat-
kört. Bemutatja a nádasokat, játékosan megta-
níttatja a gyerekekkel a morzeábécét, megtapin-
tat velük különbözõ természeti anyagokat.
Feldolgozza a néprajzi és kulturális értékeket,
valamint bemutatja a tanösvény élõvilágát. 
A pedagógus számára is nagy segítség ez az ok-
tatócsomag, mert leírja a játékszabályokat, a kör-
nyéken található madarakat, bemutatja jellem-

zõiket, megismerteti a gyerekekkel a nádast,
mindezt szép színes képekkel és gyermeknyel-
ven, játékosan. A tanösvény körút alakú, és
egyirányú, állomásainak száma 14, de a tájé-
koztató táblák száma ennél jóval több. Bemu-
tatja a látogatóknak a környéken található 
növényeket, az „ökológiai lábnyom”2 kiszámítá-
sának módját, felhívja a figyelmet az újrahasz-
nosításra. Van, ahol a pedagógusoknak ötlete-
ket ad a feladatokkal kapcsolatban, felhívja 
a lehetõséget a versenyeztetésre. A tanösvény
vége felé egy „Mezítlábas tornapálya” található,
amely a játszótérhez hasonló elemekbõl áll. 
A tanösvény területén több pihenõhely van,
szemetesládák is vannak kihelyezve. Van egy
madárkilátó is, amely már az elsõ 10 perces sé-
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8 Az ökológiai lábnyom kiszámításával megbecsülhetjük azt a földterületet, amely megmutatja, hogy a fogyasz-
tásunk, hulladéktermelésünk és életmódunk arányában mekkora földterületet élünk fel. Magyarországon át-
lagosan úgy él a lakosság, hogy ha ezt az életstílust követjük, akkor háromszor akkora Föld bolygóra lenne
szükségünk, mint ami jelenleg van.

2. kép
„Madárlesõ” kilátó a Téglagyári Tanösvényen



tával elérhetõ. A leírásból is látszik, hogy egy
egész napos terepi foglalkozáshoz is bõséges és
változatos tevékenységkínálatot nyújt, ezért ér-
demes felkeresni ezt a területet.

Pedagógiai javaslatok a terepi 
foglalkozások szervezéséhez

Mielõtt hozzákezdenénk a természet felfe-
dezéséhez, gondoljuk át, mi szükséges ah-

hoz, hogy a gyerekek hasznos, élvezetes és 
maradandó élményeket szerezzenek. Joseph
Cornell (1998) javaslatát követve 5 alapsza-
bályt érdemes figyelembe venni a szabadtéri ta-
nításhoz. Ezen szabályok mindegyikén átsugár-
zik a gyerekek és a természet tisztelete, az 
a hozzáállás, amelyet a gyerekek is viszonoznak
majd. Akik már tartottak foglalkozásokat a sza-
badban, azok tapasztalhatták, hogy a gyerekek
sokkal felszabadultabban viselkednek a tante-
rem falain kívül, így nehezebb a figyelmüket 
a tanulás tárgya felé irányítani. A pedagógusok
egy része a fegyelmezési nehézségek miatt nem
szívesen viszi ki a tanulókat úgynevezett „sza-
badég” programokra. Ha Cornell alapszabálya-
it követve tartjuk a terepi foglalkozásokat, akkor
sikerül a tanulóink kirobbanó életerejét értelmes
irányba terelni.

1. Taníts kevesebbet, ossz meg többet!
Fontos, hogy a pedagógus megossza gon-

dolatait és érzéseit is a gyerekekkel, mert csak
így adhatjuk át igazán a természet iránt érzett
szeretetünket és tiszteletünket, csak így ösztö-
nözhetjük õket is hasonlóra. Ahelyett, hogy
csak puszta tényeket közölnénk (Ez itt egy ko-
csányos tölgy, amely magányosan terebélyes
lombkoronát tud fejleszteni), mondjuk el, mi-
lyen érzéseket, gondolatokat vált ki belõlünk 
a megfigyelt fa. Például így: „Nézzétek csak ezt
a hatalmas öreg, kocsányos tölgyfát! Igazán cso-
dálatos dolog, hogy ilyen nagyra tudott növe-
kedni. Vizsgáljuk meg, mi segítette õt abban,
hogy ilyen hatalmasra tudott nõni! Szerintetek

hány éves lehet? Milyen eseményekrõl számol-
hatna be ez a fa, ha egy csoda folytán beszélni
tudna?  Szerintem ez a fa sok-sok ember gon-
doskodó, izzadságos munkájáról is beszélhetne,
vagy megfigyelheti, miként töltik az emberek az
idejüket ezen a vidéken. Hallgassuk meg, mit
érezhetünk, ha a fülünket a fa törzséhez szorít-
juk, ha megtapintjuk?” stb.  A gyerekek sokkal
szabadabban válaszolnak ezekre a megjegyzé-
sekre vagy kérdésekre, mint a tankönyvi szö-
vegre, így a képzeletüket is jobban tudjuk moz-
gósítani.

2. Fogadj be!
A befogadókészség odafigyelést és ébersé-

get jelent. A természetben látott jelenségek
spontán lelkesedést váltanak ki a tanulóinkból,
amelyeket a tanulás irányába terelhetünk, ha
elég ügyesek vagyunk. Legyünk éberek, hiszen
a gyerekek minden kérdése, megjegyzése, bol-
dog felkiáltása lehetõség a kommunikációra. 

3. Azonnal keltsd fel a gyerekek figyelmét!
Már a kirándulás elõtt adjuk meg az ünne-

pélyes alaphangot a természetben végzendõ te-
vékenységekhez. Ehhez jó ötlet lehet például
egy szép idézet: „Ki a mezõre ballagok, hol fû
között virág terem. Virágok, szép virágaim, be
kedvesek vagytok nekem. S ki tudja, a virágok
illata nem beszédük-e, csak nem értjük, nem
hatol át testünkön lelkünk fülibe.” (Petõfi Sán-
dor: Virágok). Ezen idézet felolvasása után
megkérdezhetjük, hogy vajon mit üzennek a vi-
rágok az illatukkal? Az illatokat terepen tapasz-
talhatjuk meg, némelyik virágnak kellemes, má-
siknak kellemetlen illata van. A poloskaszagú
kosbornak például kellemetlen poloskaszaga
van. Ezzel a számunkra kellemetlennek tûnõ il-
lattal csak bizonyos rovarokat csalogat magá-
hoz, hogy elvégezzék a beporzását, de távol is
tartja a legelészõ állatokat, hogy ne egyék meg.

4. Elõször nézz, tapasztalj; azután beszélj!
Elõfordul, hogy a természetben olyan jelen-

séget látnak a gyerekek, amely egy pillanat alatt
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elragadja a figyelmüket. Például egy apró han-
gya nála tízszer – hússzor nagyobb hernyót von-
szol magával, vagy „bokszoló” mezei nyulakat
látnak márciusban. (A baknyulak ilyen mozdu-
latokkal próbálják elkergetni a másik hímet a te-
rületükrõl a párzási idõszakban.) A kisiskolás ko-
rú gyerekek egészen mindennapos dolgokban is
képesek megtapasztalni a csodát. Például egy
esõcseppektõl szikrázó pókháló elõtt is megáll-
nak. Ezt használjuk ki, és kezdeményezzünk be-
szélgetést például arról, hogy miért szõnek hálót
a pókok? Tudják-e, hogy a világ legerõsebb
anyaga a pókselyem? Cornell a következõt taná-
csolja: „Ne zavarjon, ha nem tudsz neveket. 
Az állatok és növények nevei csak felületes cím-
keként utalnak valódi lényükre. Ahogy saját lé-
nyed is lényegesen több, mint a neved, vagy
akár testi és szellemi vonásaid összessége, úgy 
a tölgyfa is több, mint név és adatok listája.”

5. Öröm hassa át a tapasztalást, vidámság vagy
nyugodt odaadás formájában!

A gyerekek természetesen kapcsolódnak be
a tanulás folyamatába, ha az alkalom légkörét
boldoggá, lelkessé tesszük. A saját lelkesedé-
sünk ragadós, tanítóként is nagy kincs lesz.

A Vác közelében található Gyadai Tanös-
vény meglátogatása nagy élményt nyújt min-
den gyermekcsoport számára. Ezt sejteti velünk

a tanösvény indító táblájának címe is.  (3. kép)
Ezen a területen sok tevékenységet végezhetnek
a tanulók, mert interaktív feladatokat tartalmaz-
nak a tanösvény táblái. A tanösvényhez tartozik
egy tó, amelynek élõvilágát úgynevezett „állat-
lesõn” ismerhetik meg a gyerekek. (4. kép) 
Ehhez az építményhez élvezetes feladatok kap-
csolódnak: találós kérdéseket kapnak, majd ha
kitalálták, be kell nézniük az adott lyukon, és
meglátják a vadállat képét. 
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mutató a környezetismeret és a természetis-
meret tanításához. Szegedi Egyetemi Kiadó,
Juhász Gyula Felsõoktatási Kiadó, Szeged.

[3]Kárász Imre (2003): Természetismereti tanös-
vények Észak-Magyarországon. Tûzliliom
Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület,
Eger.
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3. kép
A Gyadai Tanösvény indító táblája 

4. kép
„Állatlesõ” a Gyadai Tanösvényen 



Bevezetõ

Egy-egy tanmenet általában univerzális, 
a részletekre, helyi adottságokra és lehetõ-
ségekre nem tér ki. Viszont a gyakorló pe-

dagógusnak adott a lehetõség, hogy a programot
a tanuló közvetlen környezetéhez idomítsa, tiszte-
letben tartva ezzel több módszertani elvet is (mo-
tiváció, szemléletesség, tartós tudás, életközelség,
az iskola és az élet kapcsolata, érthetõség, aktivi-
tás elve). Nagyon fontosnak tartjuk a hely-helyi
ismereteket, hogy a gyerek érezze, hogy közvet-
len környezetérõl tanul, szerez ismereteket és jár-
tasságokat. Ez fõleg a kisiskolásokra vonatkozik.

Ezeket a célokat szerettük volna megközelí-
teni akkor, amikor a Szabadkán tanító tanítók-
nak és az ott tanuló gyerekeknek összeállítot-
tunk egy munkafüzetet. Ebben közel 20 helyszín
meglátogatását írtuk elõ, elsõsorban a környék
élõvilágának és környezetvédelmének megis-
merését szorgalmaztuk, de helyet kaptak a vá-
rosra vonatkozó leírások is.

Célunk, hogy hasonló ismeretszerzéshez ötle-
tet adjunk. Az integrált oktatás elvárásainak eleget
téve nem tudunk egy-egy (tudomány)területet
különválasztani, ezért minden utunk során 2–3 te-
rületet is érintünk. Az elsõ példa (Szabadka térké-
pe elõtt) egy viszonylag teljes feladatlap, a folyta-
tásban kivonatosan ismertetjük a földrajzzal
kapcsolatos feladatokat. 

A kirándulások módszertani 
elõkészítése

Akirándulás-szervezés általános szabályaira
nem térünk ki. Minden esetben eleget kell

tenni a didaktikai elvárásoknak. Egy-egy aktivi-

tást a tanító jó felkészülése elõz meg, majd 
a tantermi elõkészületek (szakmai, technikai
stb.). A gyerekek az adott helyre vonatkozó rö-
vid ismertetõt kapnak. Ezt még az iskolában fel
lehet dolgozni. Az utasítások és elõkészítõ fel-
adatok kiosztása is itt történik.  

A gyerekek a terepen az arra a helyre vonat-
kozó feladatlapon dolgoznak. Egy-egy tanulmá-
nyi séta általában 2–3 tanítási órát vesz igény-
be, az oda- és visszautazást nem számítva.

Hogy mely terepre mikor (hányadik osztály-
ban) mennek, az a programtól és a tanítótól
függ. Vannak olyan helyek, ahová vissza-vissza-
járnak.

Minden látogatás alkalmával a tanulók fel-
jegyzik az aznapi dátumot, idõjárást (hõmérsék-
letet, szélerõsséget, csapadékot). 

1. téma: Szabadka térképe elõtt

Aváros történelme és nevezetességei: város-
háza, könyvtár, színház, templomok, gim-

názium. Zöld felületek. A város tisztasága. Tájé-
kozódás a várostérkép segítségével.

Szükséges eszközök: ceruza, törlõgumi, vá-
rostérkép, színes ceruzák, hõmérõ, iránytû. 

Szabadka területén már nagyon-nagyon
régóta élnek. Errõl tanúskodnak a régészeti ása-
tások: a Nitrogénmûvek helyén három temetõt
is feltártak. A legrégebbibe kb. 1600 évvel ez-
elõtt temetkeztek. De találtak csontokat a feren-
cesek (barátok) temploma elõtt, az Építõmérnö-
ki Kar építésekor a Sétaerdõ mögött, a Zentai
úton a téglagyárban, a szennyvíztisztító mögött
stb. A régészek állítása szerint a mai Szabadka
környékén már 18 000 évvel ezelõtt is éltek.

MOZAIK KIADÓ10

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2013. március

Dr. Czékus Géza

Földrajzi barangolás Szabadkán 
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Városunk helyén valaha nagyon fontos ke-
reskedelmi útvonal haladt át. A sót szállító kara-
vánok Szegedrõl indultak, és naponta 35–40 ki-
lométert tettek meg. A lovak miatt víz közelében
kellett éjszakázniuk. Feltételezik, hogy egy ilyen
éjszakai szálláshely lehetett az a hely is, amely-
bõl a település kialakult, mivel Szabadka egy
napi járásra van Szegedtõl. Itt folyt le egy vízben
gazdag ér, amely a vidék felesleges vizeit vezet-
te le a Palicsi-tóba. A rajta kialakult gázló lelas-
sította és pihenésre késztette az erre utazókat. A
nagy forgalom idevonzotta a lakosságot, és las-
san-lassan terjeszkedett a település. Így alakul-
hatott ki Szabadka legrégebbi települése. A víz-
folyással és mocsarakkal körülvett, könnyen
védhetõ település elõnyt élvezett a többiekkel
szemben. Hogy a valamikori Szabadka ilyen
helyen terült el, azt Nepomuki szent János szob-
rok bizonyítják, amelyeket mindig vizek (folyó,
patak) közelében emeltek. Az egyik szobor a
Triglav cukrászda mellett van, a városközpont-
ban (fotó). Az õsi település lakossága lassan
gyarapodott, idõvel templomot is épített.

A legrégebbi írás, amely Szabadkát Zabatka
néven említi, 1391-bõl való, tehát több, mint
600 éves. Többször is változott a neve
(Zabadka, Szabatka, Szuboticza, Subotica). Egy
idõben „Szent Máriának” is nevezték (fotó). A
település maradványait a Szabadegyetem ala-
pozásakor találták meg (fotó).

Több, mint 500 évvel ezelõtt, a város köz-
pontjában a mai ferences templom (barátok
temploma) helyén, két mocsaras mélyedés kö-
zött emelkedõ magaslaton építették meg a sza-
badkai várat (makettje, azaz kicsinyített mása a
múzeumban megfigyelhetõ), amely a környezõ
települések lakosságának védelmét biztosította.
A török idõkben is volt élet a várban, helyõrség
állomásozott benne. A törökök távozása után a
szaporodó lakosság a vár körül, a pusztákon te-
lepedett le. A vár elképzelt maradványai a fe-
rences templom melletti rendház falában ma is
láthatók (a képen nyíl jelöli).

A törökök idejöveteléig Szabadka a magyar
fõnemesek birtokában volt. A mohácsi csatát

követõen rövid ideig Jovan Nenad birtokolta,
aki magát cárnak (császárnak) tekintette. 

1743. és 1779. között városunk a Szent Má-
ria nevet viselte. Kiváltságos mezõváros volt.
1779. szeptember elsején ismertették a szabad-
kaiakkal azt az iratot, amely alapján városunkat
szabad királyi várossá nyilvánították. Ez annyi-
ra fontos dátum a város történetében, hogy ma
a város napjaként ünnepeljük. 

Jegyezd meg! Szabadka városnapja ............
............... van. 

Nagyon nagy mértékben önálló lett, csak 
a királynak fizetett adót. A különbözõ jövedelmek
(italmérés, sörfõzés, malomtartás után fizetett
adó, a vám, mind itt maradt Szabadkán. Ezzel
megindult a város nagyfokú fejlõdése: fejlõdött
az ipara, megindult a gyógyszergyártás, vándor-
színházak alakultak. Mind több német iparos
költözött Szabadkára. Néhány év múlva már
több, mint 500 iparos dolgozott (molnárok,
ácsok, cipészek, csizmadiák, kovácsok, bogná-
rok, szíjgyártók, bõrfeldolgozók, asztalosok, szo-
bafestõk stb.). A városban malmot, téglaégetõt
építettek. Ettõl kezdve mûvelik meg a legelõket,
amelyeket ugaroknak neveztek. Egymás után
épültek fel az iskolák, közülük sok a tanyasi is-
kola. Kötelezõvé tették az iskolába járást, hogy
mindenki megtanuljon írni, olvasni és számolni.
A legtöbb iskola még ma is megvan, de nem ta-
nítanak bennük. Ilyen épület a lóversenytéren
lévõ vendéglõ és fogadóiroda. 160 évvel ezelõtt
Szabadkán nyílt meg hazánkban az elsõ óvoda.
Az elsõ óvóbácsi Makk György volt (fotó). 
Az óvoda ma is az õ nevét viseli. Térképeden
keresd meg (a Csikós Béla és a Prágai utca sar-
kán van), és látogass el az óvodába! 

Olvasókörök, baráti körök alakultak. 
A város mai képe kb. száz évvel ezelõtt ala-

kult ki. Az ismertebb épületek: Városháza, 
Zsinagóga, a Sárgaház, a Korzó, a Jadran-moz-
i, a Népszínház, Gimnázium, a Képzõmûvészeti
Találkozó, a Városi Könyvtár épülete, de Palics
nevezetességei (Víztorony, Vigadó (Nagyterasz),
Nõi strand, Lujza-villa, Bagolyvár) is ebbõl az
idõbõl valók. 
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Szabadka az elsõ világháború végéig, 1918-
ig Magyarország, és az Osztrák-Magyar Monar-
chia része. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királysághoz, majd Jugoszláviához tartozik. Ma
Szerbia egyik legszebb városa. 

Szabadka több, mint 100 000 lakosú város.
Környékén 18 nagyobb település található:
Alsó-Tavankút, Bajmok, Bácsszõlõs, Békova,
Csantavér, Dušanovo, Felsõ-Tavankút, Györ-
gyén, Hajdújárás, Kelebia, Kisbosznia, Ludas,
Mérges, Mišicevo, Nagyfény, Palics, Új Žednik
és Višnjevac. Szabadka községnek a felsorolt te-
lepülésekkel együtt 150 000 lakosa van. Vajda-
ságban Újvidék után a második legnagyobb te-
lepülés. A tartományi székvárostól 100 km-re,
Belgrádtól pedig 180 km-re fekszik, közvetlenül
a szerb-magyar határ mellett (többet a Szerb-
magyar határ cím alatt olvashatsz). A városon

áthalad az E-5-ös nemzetközi út, kissé távolabb
pedig az autóút, amelyek Európát Ázsiával kö-
tik össze. Csaknem 135 évvel ezelõtt futott be az
elsõ vonat a szabadkai vasútállomásra. Vasúton
mind a négy égtáj felé útra lehet innen kelni. 

Északra jól termõ gyümölcsösökkel és szõ-
lõskertekkel a Szabadka-horgosi homokvidék
terül el, a déli részén, a fekete földeken pedig
földmûveléssel foglalkoznak. 

Palics összenõtt a várossal, mindössze 7 ki-
lométernyi távolságra fekszik. Messze földön is-
mert fürdõhely (bõvebben: Ismerkedés a Pali-
csi-tóval).

Szabadkát magyarok, szerbek, horvátok,
bunyevácok és egyéb nemzetiségek lakják.
Gyakori nevek a következõk: Kovács, Kovac,
Kovacic, Horváth, Horvat, Nagy, Vojnic,
Vukovic, Szabó, Kiss, Gabric stb.
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1. ábra
Szabadka és környéke



Feladatok

1. Képzeld el, hogy repülõgépen ülsz, alattad lá-
tod a várost. Mi egy kicsit „csaltunk”, mert a tér-
képre a fákat, házakat nem rajzoltuk le, de az 
utcaneveket beírtuk. A templomokat is megje-
löltük. Feladatod, hogy színes ceruzával bejelöld
Szabadka központját, amelyet a vasútállomás, 
a Lenin park (újabb neve Vasútállomás-park), 
a Makszim Gorkij, Strossmayer (olvasd Stros-
majer), Matko Vukovic utca, a Hõsök tere, a Pe-
tõfi Sándor utca, November 29. (mai neve Zsi-
nagóga) tér, a Zmaj Jovina és a Ðuro Ðakovic
utcák határolnak! 

Szabadka nevezetességei

Városháza
A Városházáról a Városháza és a kilátó meg-

tekintése cím alatt olvashatsz.
A Városháza fõbejárata elõtti parkot szép

öntöttvas korláttal szegélyezték. Ez a „majom-
placc”, mert a fiatalok ezen ülve, mint a maj-
mok figyelik az ismerõseiket, a fiúk a lányokat.
A fiatalok kedvenc találkozóhelye, ahonnan az
iskolába, az egyetemre, a korzóra mennek.

Nézd meg a Városi Könyvtár épületét. Mi
„tartja” az erkélyét?

........................................................................

2. Nézd meg az olvasótermét is. Tudtad-e, hogy
ez az épület eredetileg kaszinónak épült, amely-
ben mûvelõdési rendezvényeket tartottak? Tud-
tad-e, hogy a könyvtár legrégebbi könyve több,
mint 500 éves?

Természetesen az ilyen ritkaságokat csak az
olvasóteremben szabad olvasni, nem lehet ki-
kölcsönözni. Te tagja vagy-e a könyvtárnak?

........................................................................

3. Nézd meg a Népszínház épületét is! 150
éves. Ebben az épületben valamikor szálloda is
volt. Szabadkán három színitársulat is mûködik:
A Népszínház magyar és szerb társulata és 
a Kosztolányi Színház társulata.  Milyen állapot-

ban van az épület? Véleményed szerint, a látot-
tak alapján mi az, amit a legsürgõsebben kelle-
ne felújítani rajta?

........................................................................

........................................................................

4. Mit tennél a sok gazdátlan galambbal?

........................................................................

........................................................................
A Városháza és a színház épülete közt van 

a magát cárnak nevezõ Jovan Nenad szobra. 
A szerb parasztokat õ egyesítette a törökök el-
len.  Mindössze fél évet töltött városunkban, az
akkori (kastélynak is nevezett) várban.

5. Sétálj végig a Korzón. Hasonlít-e a Putnik
Utazási Iroda épületének díszítése a Városháza
díszítésére? 

........................................................................

6. Mi jellemzõ a sétálóutcára?

........................................................................

........................................................................
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2. ábra
Szabadka központja



7. Miután végigértél a Korzón, a Gyermekszín-
ház épületéhez jutsz. Valamikor kaszárnya volt.
Balra fordulva csakhamar a Képzõmûvészeti
Találkozóhoz érsz. Már felépítésekor, 1904-ben
Szabadka legszebb palotájának nevezték. Szin-
tén Zsolnay kerámia díszíti. Ez az épület 
a Raichle (olvasd Rájhl) palota, Raichle Ferenc
otthona volt. Sokáig ebben az épületben kapott
helyet a Városi Múzeum. Ma képzõmûvészeti
kiállításoknak ad otthont. Szoktál-e kiállítást lá-
togatni?

8. Visszafelé jövet a pravoszláv (szerb) templom
elõtt állj meg! Térj be, és figyelmesen nézz kö-
rül! Vannak-e padok? Van-e oltár? Vannak-e
szobrok? Ha tudod, írd le, miben különbözik 
a katolikus templomtól!

........................................................................

........................................................................

........................................................................

9. Iránytû segítségével határozd meg, mely vi-
lágtáj felé néz a fõbejárata!

A pravoszláv templom fõbejárata ................
felé néz.

Sándorban is van egy pravoszláv templom.
Annak az oltárképfala nagyon értékes mûkincs.
Ha van rá lehetõséged, azt is tekintsd meg!

10. A szerb templomot és a Sugárutat elhagyva
a zsinagógához érsz. Szabadkán valamikor na-
gyon sok zsidó élt. Fõleg kereskedõk voltak. 
A második világháború idején gyûjtõtáborokba
vitték õket, és ártatlanul kivégezték. A zsinagó-
ga városunk, de egész Európa egyik legszebb
épülete. Védelem alatt áll. Sajnos, ez az épület
is felújításra szorul. 

Figyeld meg ablakait! Rajzolj le egyet, és szí-
nezd is ki!

A zsinagóga ablaka (hely kihagyva) 
A Népkör is nagyon régi intézmény, az idén

(2012.) ünnepli fennállásának 140. évforduló-
ját. Mûvelõdési rendezvényeket, irodalmi este-
ket, bálokat tartanak benne. 

A gimnázium a város egyik legszebb iskola-
épülete. Kosztolányi Dezsõ nagyon híres költõnk
édesapja volt az egyik igazgatója. Egyik tanára,
Iványi István írta meg Szabadka történelmét. 

Katolikus templomok
Szabadka lakosainak többsége római kato-

likus vallású, ezért van több katolikus temploma
is. Tornyukról már messzirõl felismerhetõk. Min-
den templomban van oltár, oltárkép, gyóntató-
szék, keresztkút és szószék. 

Az egyik legismertebb a nagytemplom,
amely Avillai Szent Teréz nevét viseli. Székes-
egyháznak, bazilikának is nevezik. Hazánkban
az egyik legnagyobb templom. A nagy egyházi
ünnepeket itt tartják, de orgonája világhírû,
többször is tartanak orgonahangversenyt ebben
a templomban. A fõoltár jobb oldalán van ál-
lamalapítónk, Szent Isván király, bal oldalt pe-
dig Szent László szobra.  A székesegyház szom-
szédságában van a püspökpalota és a katolikus
papnevelde – Paulinum.

Iránytû segítségével határozd meg, mely vi-
lágtáj felé néz a templom fõbejárata!

A székesegyház fõbejárata ..........................
felé néz.

11. Térj be a székesegyházba, és figyeld meg,
hol vannak az említett tárgyak! Rajzold is le 
a templom alaprajzát, és jelöld meg ezeket a he-
lyeket! 

Hely kihagyva:
A nagytemplom alaprajza. 1. fõbejárat 

2. oltár 3. oltárkép 4. gyóntatószék 5. keresztkút
6. szószék 7. Szent István szobra

12. Téged melyik templomban kereszteltek? 

........................................................................

13. Ki volt a keresztelõpapod?

........................................................................

14. Mire szolgál a szószék?

........................................................................
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A másik a ferencesek temploma, amit bará-
tok templomának is nevezünk, ugyanis azokat 
a papokat ferenceseknek vagy barátoknak hív-
juk. Az egykori vár helyén épült. Itt állt a város
elsõ és legrégebbi temploma is. Csak jóval ké-
sõbb épült fel a ma is meglévõ templom, amely-
nek eredetileg csak a jobb tornya volt meg, ké-
sõbb építették fel a másikat is. Közvetlen
mellette van a barátok, kolostora (háza), a rend-
ház. Ennek falában látható a már említett, el-
képzelt vármaradvány.

15. Iránytû segítségével határozd meg, mely vi-
lágtáj felé néz a templom fõbejárata!

A barátok temploma fõbejárata ...................
felé néz.

Következtess: a pravoszláv templom, a szé-
kesegyház és a ferencesek temploma fõbejárata
egy világtáj felé néz-e? ...........................

Tájékozódhatunk-e a templomok állása
alapján? ...........................................................

Erre a helyre rajzold le a ferences rendház
falában látható elképzelt vármaradványt (hely
kihagyva)!

A templom másik felén van Szabadka legré-
gebbi épülete, a városi kapitányok épülete. 
A kapitányok családja élt itt. Ma az átalakított és
rendbehozott házban kisipari mûhelyek vannak
(órás, szûcs, könyvkötõ, vendéglõ).

A városközpontban van a kis Rókus-kápol-
na. 160 évvel ezelõtt, Szent Rókus tiszteletére
építették. 265 évvel ezelõtt, 1738-ban nagy pes-
tisjárvány (döghalálnak is nevezték) söpört vé-
gig. Miután megszûnt, a szabadkaiak Szent 
Rókus tiszteletére megfogadták, hogy emlék-
napján (augusztus 16.) böjtölnek. Még ma is
sok család ezen a napon csak fõtt kukoricát és
dinnyét eszik. Egyébként a kápolna helyére va-
lamikor temettek. Mai kinézetét 100 éve kapta.  

Majdnem egyidõben épült fel a Szent Rókus
és a szent György templom, hasonlítanak is
egymásra. Egy nagyobb templom van még 
a Zombori úton, a Kálvária közelében és a Sé-
taerdõnél, a szerb temetõ mellett. A Palicsi úton

és a Halasi úton (Széchenyi Általános Iskolánál)
alacsony tornyú templomok vannak, ezek nem
nagyobbak egy lakóháznál.

A palicsi terelõút mentén, a Zentai úton van
a Szentkút, a szabadkaiak ismert zarándokhe-
lye. Augusztus utolsó hétvégéjén tömegesen lá-
togatnak el a Szûz Mária-tisztelõk, akkor van 
a szentkúti búcsú. Régi szabadkai szokás szerint
sokan még ma is gyalog mennek el.  

Egyéb templomok
A református imaház a nagytemplomhoz

közel, a Zombori úton van. Szép, udvari, mo-
dern épület, nincs tornya. Az evangélikus
templom is alacsony tornyú. A Radic fivérek ut-
cában van.

Egyéb nevezetességek
A Városi Levéltárban nagyon értékes irato-

kat õriznek. Szabadkának van rádió- és TV-állo-
mása is. A Szabadkai Rádión kívül több magán-
rádió is mûködik.

A Korzó elején van a Magyar Szó szerkesz-
tõsége. Az új városházán kapott helyet a Hét
Nap és a Jó Pajtás szerkesztõsége. Egy irodalmi
folyóirat, az Üzenet is Szabadkán készül. A leg-
ismertebb szerb nyelvû újság a Suboticke
novine.

A kórház közelében van a városi stadion.
Tudod-e, mely futballcsapat játszik itt? 

A városi stadionban a ................................
játszik. Tudod-e, hogy a bolhapiac közelében lé-
võ pályán játszik a Bácska csapata, hazánk, de
az egykori Jugoszlávia legrégibb focicsapata?
Ha arra jársz, figyeld majd meg, hogy mikor
alakult (a bejárat fölött van feltüntetve). A Bács-
ka Labdarúgó Klub ................ évben alakult
meg. 

Szabadka tüdeje: a zöld növények
A valamikori szabadkaiak nemcsak szép

épületeket hagytak ránk, hanem szép fasorokat
és parkokat is. Minden utcában voltak fasorok.
Sajnos ma már ez nem mondható el. A nemzet-
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közi út mentén (Palicsi úton és a Belgrádi úton)
kevés fa maradt meg. Az útszélesítés áldozatai
lettek. A központ azonban maradt a régi. Utcáit
az ostorfa (helytelenül galagonyának nevezik)
árnyékolja be. A színház mellé és a Korzóra
hársfákat ültettek. A parkokban találunk kõris-,
juhar-, akác-, platánfát és feketefenyõt is. Egyes
utcákban a fagyalt nyírják, és szép sövényt al-
kot. Az öregebb, értékesebb fákról a Védett- és
gyógynövények cím alatt olvashatsz. 

A városközpont leggyakoribb növényei: 
ostorfa és fagyal. (fotók)

A város legnagyobb parkja a Sétaerdõ
(Epreserdõnek, Kiserdõnek is nevezik). Itt van
lakóhelyünk (de talán Vajdaság) legidõsebb fá-
ja, egy hatalmas tölgy. Több, mint 40 féle fa és
bokor népesíti be ezt a parkot. 

16. Figyelmesen járd be a városközpont utcáit.
Van-e olyan utca, ahol nem hiányzik egy ostor-
fa sem?

........................................................................

17. A járókelõk hogyan viszonyulnak a sövény-
hez? Figyelembe veszik-e, vagy – ha alacsony –,
átgázolnak-e rajta?

........................................................................

18. Mérd le a levegõ hõmérsékletét egy olyan
utcában, ahol vannak fasorok, és egy olyanban,
amelyben nincsenek!

Árnyékos utca levegõjének hõmérséklete:
............... ºC

Napsütötte utca levegõjének hõmérséklete:
............... ºC

Következtess!

........................................................................

19. A városközpontban milyen szemét a leg-
gyakoribb? .......................................................

........................................................................
És utcátokban? ................................................

20. A számodra legközelebbi játszótéren mit
kellene megváltoztatni, hogy tisztább és kelle-
mesebb legyen?

........................................................................

........................................................................

21. Véleményed szerint a városban a szemét
tárolása és elszállítása megfelelõ-e? Mit változ-
tatnál meg?

........................................................................

22. Jól tájékozódsz-e Szabadkán? Az alábbi
Szabadka-térképen számokat látsz. A térkép
alatt ismert épületeket és helyeket soroltunk fel.
Ezek elé írd oda a megfelelõ számot! Eredmé-
nyes tájékozódást kívánunk! 

Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek
elején nagyon sok iskola épült. Ezek általában
földszintesek voltak, csodaszámba mentek az
emeletes iskolaépületek. Egy korabeli iratból
tudjuk, hogy „palotaszerû iskolák épülnek Sza-
badkán”. Az Ivan Goran Kovacic, Matko
Vukovic, az Ivan Milutinovic és a Kakasiskola
(Nagyothallók Intézete) ma is gyönyörû épüle-
tek. Közel 20 év alatt 40 iskolaépület épült fel!
Ezek legtöbbje Szabadka környéki tanyasi isko-
la volt. A városvezetõk mindent megtettek,
hogy városunkban ne legyenek írástudatlanok. 

23. A 13 városi általános iskola közül me-
lyekrõl hallottál?

_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
______________________________________

Ezek közül melyek iskolád szomszéd iskolái?
______________________________________

A tejpiacon lévõ Zmaj Általános Iskolában
mûködött a Zárda. Ebben tisztelendõ nõvérek,
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apácák tanítottak. A Zárdában tanítóképzés is
folyt. Az iskola kápolnája ma egy tanterem, de
mennyezetén ott látható a négy evangélista fest-
ménye. A Zárdából sok nagyon jó tanítónõ ke-
rült ki.

Fotó: Szent Lukács és Szent Márk evangélis-
ta festménye

24. A hét középiskola közül melyiket ismered?
Sorold fel õket!

........................................................................

25. Szabadka fõiskoláiról és egyetemi karairól
is ismert. Melyeket tudod?

........................................................................

Térkép segítségével látogass el ezekhez az is-
kolaépületekhez és készíts róluk fényképfelvéte-
leket! 

24. Térképrõl olvasd le, hogy Szabadkáról
mely városokba utazhatunk közvetlenül vona-
ton és autóbuszon!

Vonaton Autóbuszon
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
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3. ábra
Szabadka-térkép.

Városháza

Nagytemplom

Népszínház Barátok Temploma Gyermekszínház

Zsinagóga

Nemzetközi út

Nagyposta

Tej és gyümölcspiac

Rókus Kápolna

Gimnázium

Pátria Szálló

Pravoszláv Templom

Korzó

Szabadegyetem

Népkör

Sugárút

Vasútállomás

Majomplacc

Városi Könyvtár



25. Versenyezzetek! Ki tudja több középület cí-
mét beírni? Elég az utcát feltüntetni!

A városi önkormányzat épülete:

........................................................................

A kórház épülete:

........................................................................

A legközelebbi orvosi rendelõ:

........................................................................

A legközelebbi gyógyszertár:

........................................................................

Az iskola címe:

........................................................................

A Városi Könyvtár címe:

........................................................................

26. Nevezd meg szállodáinkat!

........................................................................

2. téma: 
A Városháza és a kilátó megtekintése

A tanulmányi séta tartalma: Mesterségek
címere. Tájékozódás iránytû és térkép segítsé-
gével. A város panorámájának szemlélése táv-
csõvel és szabad szemmel. A szélirány megha-
tározása.

Földrajzzal kapcsolatos feladatok:
1. Iránytû segítségével határozd meg, hogy a fõ-
bejárat mely világtáj felé néz. 

A fõbejárat ........................... felé néz!

2. Csoportos látogatók felmehetnek a Városhá-
za tornyába, a kilátóba, amely kb. 45 méter ma-
gasan van.

Miután felértél, mit tapasztalsz? Fönn is szél-
csend van?

........................................................................

Iránytû segítségével határozd meg a fõ világtá-
jakat! Merrõl fúj a szél? 

........................................................................

3. A mellékelt térkép segítségével keresd meg 
a Strossmayer utcát, a Gyermekszínházat, a ba-
rátok templomát és a sugárutat!

4. A rajzon a talppontodat tüntettük fel, vagyis
azt a helyet, ahol állsz. Jelöld meg a fõ világtá-
jakat, majd jelöld meg a színházat, szökõkutat,
könyvtárat, a Korzót, a Korzó mozit, a Sétaer-
dõt, a nagytemplomot és a kórházat!

Ügyelj arra, hogy rajzod arányos legyen: ami 
a valóságban közelebb van hozzád, az a rajzon
is közelebb legyen!

5.Távcsõ segítségével is nézz körül! Keresd meg
a majsai-hidat és a kórházat!
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A felhõk kialakulásának módjai 
és építõanyaga

Afelhõ a légkörben lebegõ, olyan kismére-
tû vízcseppek vagy jégkristályok halma-
za, amelyek igen kicsi esési sebességét 

a felfelé irányuló légáramlatok kompenzálni ké-
pesek. A felhõképzõdésnek négy alapvetõ felté-
tele van:
– a levegõ elegendõ mértékû vízgõztartalma,
– kondenzációs magvak (aeroszol részecskék)

jelenléte a levegõben,
– felfelé irányuló légáramlás,
– a levegõ hõmérsékletének megfelelõ arányú

csökkenése a magasság növekedésével.

A levegõben mindig van víz, amely a földfel-
színrõl párolog el és jut a légkörbe. A víz három-
féle halmazállapotban fordulhat elõ a levegõben: 
– láthatatlan vízgõz, 
– apró vízcseppecskék,
– jégtûk vagy hópelyhek formájában. 

Ha a levegõ lehûl, a láthatatlan vízgõz kicsa-
pódik a légkörben lebegõ (aeroszol részecskék-
re) por- vagy koromszemekre, és apró vízcsep-
pek vagy jégtûk keletkeznek. A felhõ az így
létrejött vízcseppekbõl vagy jégtûkbõl áll. Felhõ-
elemnek nevezik azokat a felhõt alkotó vízré-
szecskéket, amelyek átlagos mérete 1 µm és 50
µm között változik (nagyrészt 10 µm és 30 µm
között van az átmérõjük). A felhõelemek a ter-
mészetben spontán, azaz homogén kondenzáci-
óval nem jöhetnek létre, mert a légkör telítettsé-
ge ehhez nem elegendõ. Ugyanis homogén
kondenzáció esetén egy felhõelem másodper-
cenkénti képzõdéséhez (köbcentiméterenként
értve) 440%-os túltelítettségre volna szükség
(kísérlettel bizonyított adat), míg a légkörben 

a túltelítettség mértékének maximuma a 101%-
ot nem haladja meg. Ezért a felhõelemek kép-
zõdéséhez kondenzációs magvakra (aeroszol
részecskék közül a vízben oldhatóakra) van
szükség, hogy a kényszerített, azaz heterogén
kondenzáció megtörténjék.

A felhõk kialakulásához szükséges felhõele-
mek létrejöttéhez nélkülözhetetlen légköri aero-
szolok lehetnek természetes és mesterséges ere-
detûek.

A természetes eredetû aeroszolok jelentõ-
sebb fajtái:
– A szárazföld felszínérõl a szél által a talajról és

a sziklákról leszakított apró részecskék, ame-
lyek általában 1 µm-nél nagyobb méretûek.

– A vulkáni tevékenység következtében a konti-
nentális por mintegy fele kerül a légtérbe.

– Növényi emisszió hatására foszfort, káliumot,
ként, magnéziumot igen nagy koncentráció-
ban tartalmazó aeroszolok kerülhetnek a lég-
térbe. A növényi eredetû aeroszol-kibocsátás
legjelentõsebb helyszínei a trópusi õserdõk. 
A legjellemzõbb növényi aeroszol-emittáló fo-
lyamatok: a növények kipárolgása, anyagcse-
réje, valamint a virágportranszport, illetve 
a növényi viasz kibocsátása.

– A szél a tengerek hullámtarajairól cseppeket
ragad magával. Mivel ezeknek a vízcseppek-
nek a mérete túlságosan nagy a légtérben va-
ló tartós lebegéshez, így viszonylag hamar
visszahullnak a vízfelszínre.

– A tengeri eredetû aeroszolok keletkezésének
másik, hatékonyabb (porlasztó hatás miatt)
változata, amikor a vízbõl a tenger felszínére
emelkedõ buborékok szétrobbannak. A szél 
a szétrobbant buborékok részecskéit emeli 
a légtérbe, sõt a szélsebesség növekedésével
még a buborékképzõdés is fokozódik. A ten-
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gervíz sóösszetételétõl függõen ezek az aero-
szolok magas koncentrációban tartalmazhat-
nak brómot, kalciumot, klórt, káliumot, mag-
néziumot, nátriumot.

A mesterséges eredetû aeroszolok jelentõ-
sebb fajtái:
– Az ipari létesítményekben elégetett szerves tü-

zelõanyagok füstje jelentõs aeroszolforrás.
Olajtüzelés esetén nátrium, magnézium, kén,
vanádium, míg széntüzelés esetén alumínium,
kalcium, kálium, magnézium, szilícium, vas 
a jelentõsebb mennyiségben elõforduló elem,
amely a szûrések ellenére is a légtérbe kerül.

– A jármûvek motorjainak égésterméke is jelen-
tõs mennyiségû.

– Nem hanyagolható el a lakossági szén-, olaj-
és fatüzelés légszennyezõ hatása sem.

– Az erdõégések következtében a légtérbe kerü-
lõ aeroszolok is antropogén eredetûnek te-
kinthetõk.

A troposzféra a légkörnek a hõmérséklet
szerinti rétegekre osztásának a földfelszínhez
legközelebbi övezete. A troposzférában kelet-
keznek a csapadékot adó felhõk. Jellemzõ tulaj-
donsága, hogy felfelé haladva a troposzférában
a hõmérséklet 100 méterenként kb. 0,56 ºC-kal
csökken. A fagyáspont nyáron 3000–3500 mé-
ter magasságban, télen a talaj közvetlen közelé-
ben található. A troposzféra magassága a föld-
rajzi szélességtõl függ. A sarkvidéken 8–10 km,
a mérsékelt övben 10–12 km, a forró öv felett
16–20 km magas.

A troposzférában található aeroszolok szá-
ma igen változó. Normális légköri viszonyok kö-
zött egy köbcentiméternyi levegõben az óceá-
nok felett, száznál is kevesebb, szárazföldek
felett nem szennyezett területen néhány ezer
kondenzációs mag található. Míg ipartelepek,
nagyvárosok levegõje akár százezres nagyság-
rendben is tartalmazhat mesterséges eredetû
aeroszolokat, pedig összességében a Földön
ezek aránya napjainkban (az összes légköri ae-
roszolt tekintve) 30% körül van.

A légkörben elõforduló aeroszol részecskék
többsége vízben oldódik. Amikor egy vízben ol-
dódó, szilárd halmazállapotú részecske környe-
zetében növekszik a nedvességtartalom, a ré-
szecske mérete kezdetben nem változik. Viszont
a megfelelõ páratartalom elérése után a szilárd
részecskébõl telített oldatcsepp lesz, mérete
megnövekszik. A nedvességtartalom növekedé-
se miatt a csepp egyre hígabb lesz, közben a su-
gara is egyre növekszik. Viszont a részecskék
méretétõl lényegesen függ a részecskékre ható
erõk aránya, ami az ülepedés sebességét hatá-
rozza meg.

Egyenletes ülepedés esetén Stokes
George Gabriel (1819–1903) ír fizikusról, 
a Cambridge-ben oktató tanárról elnevezett, el-
méleti úton talált és kísérletileg igazolt (1845)
Stokes-féle ellenállástörvény alapján számítható
közegellenállási erõ és az Archimedes (i.e.
287–212)-féle felhajtóerõ összege egyenlõ 
a gravitációs erõvel (a három erõ eredõje nulla):

ahol r a részecske sugara, v a részecske sebessé-
ge, ρ részecske sûrûssége, ρ’ a levegõ sûrûssé-
ge, η a közeg viszkozitása, g a gravitációs gyor-
sulás.

Ebbõl az ülepedés sebessége:

Amint látható, az ülepedés sebessége a ré-
szecske sugarának négyzetével arányos. Ennek
következtében a nagyobb méretû részecskék
száma sokkal gyorsabban csökken a légtérben,
mint a kisebb méretûeké. A 100 µm-nél na-
gyobb sugarú részecskék a levegõben aránylag
csekély mennyiségben, csak a források közelé-
ben találhatók.

A légtérben található részecskék számát az
ülepedés sebességén kívül még lényegesen be-
folyásoló hatás a koaguláció jelensége, amely 
a legkisebb, 0,1 µm-nél kisebb sugarú részecs-
kék számának csökkenését eredményezi. Koa-
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guláció során a rendezetlen mozgású részecskék
ütköznek egymással, az ütközés következtében
összetapadhatnak, nagyobb méretû felhõele-
mek, felhõcseppek jönnek létre.

A felhõképzõdéshez szükséges lehûlés több-
féle eredetû lehet. A lehûlést okozhatja hõveze-
tés, kisugárzás, felszálló légáramlás is. A hõveze-
tés és a kisugárzás önmagában vízszintes
irányú, nagy kiterjedésû, de csak vékony felhõ-
réteget hozhat létre. Nagy és tartós felhõtöme-
gek keletkezéséhez a felszálló légáramláshoz
kapcsolódó lehûlés nélkülözhetetlen.

A felfelé irányuló légáramlást, a hõmérsék-
let-különbségen alapuló ún. termik hatás, az
idõjárási frontok hatásai, vagy a földfelszín dom-
borzati viszonyai biztosíthatják. A termik (kürtõ-
szél) felfelé irányuló légáramlásban kialakuló
áramlási csõ, amely a környezeténél erõsebben
felmelegedett talaj felett keletkezik. Termikek ki-
alakulásakor néha a levegõ áramlásának, tala-
jon való súrlódásának, örvénylésének is szerepe
van. 

A felfelé irányuló légáramlásnak a felhõele-
mek légtérben tartásában fontos szerepe van.
Ugyanis a felhõt alkotó vízcseppek áramlási ha-
tás hiányában másodpercenként néhány milli-
métert (esetleg még centimétereket is) esnek
(ülepedési sebesség!) a Föld felszíne felé. 
Viszont a felfelé szálló levegõ sebessége ennél
sokkal nagyobb, másodpercenként több méter
is lehet. Ezért emelkednek a felhõcseppek, ezért
maradnak a magasban a felhõk. Amikor a felfe-
lé irányuló légáramlás eléri a fagyáspontnál hi-
degebb légrétegeket, és továbbhatol, akkor elõ-
ször túlhûlt (0 ºC-nál hidegebb) vízcseppek,
majd kb. –10 ºC alatti hõmérséklet esetén jég-
kristályok, jégtûk képzõdnek. Télen, ha a hõ-
mérséklet fagypont alatti, akkor a vízgõzbõl át-
menet nélkül hókristályok, majd hópelyhek
keletkeznek. 

A napsütés hatására a földfelszín különbözõ-
képpen melegszik fel. A száraz talaj vagy a dom-
bok déli lejtõi erõsebben fölmelegednek, ezért
itt a levegõ fölszáll. Emelkedése közben azután

egyre jobban lehûl, míg végül elszigetelt kis go-
molyok keletkeznek. Nyilván idõbe telik, amíg 
a Nap elegendõ mértékben felmelegíti a talajt,
ezért az elsõként megjelenõ felhõk viszonylag
kicsik. Ugyanakkor az erdõk vagy a hegyek
északi lejtõi viszonylag hûvösek maradnak, itt 
a levegõ lefelé mozog, felhõ nem jön létre.

A hegygerincek fölött, illetve után (a lég-
áramlás, a szél mozgásirányát tekintve) is kiala-
kulhat felhõ. A vízszintesen áramló levegõ, a szél
a hegyoldalnak ütközve emelkedni kényszerül.
Eközben lehûl, a benne levõ vízgõz kicsapódik,
és felhõ képzõdik. A hegygerincen átkapaszkodó
szél ezután lefelé halad a lejtõn, közben fölme-
legszik és kiszárad. A szélnek kitett hegyoldalt,
ahol a levegõ fölfelé kényszerül, luv-oldalnak, 
a szélárnyékosat pedig, ahol a levegõ lefelé áram-
lik, lee-oldalnak nevezik. A felhõ mindig a luv-
oldalon, illetve a hegygerincen képzõdik, a szá-
raz, meleg szél (a fõn) a lee-oldalon.

A felhõk kialakulásának a levegõ páratartal-
ma csak szükséges, de nem elégséges feltétele.
A felfelé irányuló légáramlás a felhõelemek lég-
térben maradásának szükséges feltétele. A lég-
áramlás lehet egyenletes, vékony, párhuzamos
rétegekbõl felépülõ, azaz lamináris, vagy a leve-
gõmolekuláknak a súrlódás következtében lét-
rejövõ rendezetlen függõleges kicserélõdése, az-
az örvénylõ jellegû is. Közismert, hogy az eltérõ
légnyomású területek közötti kiegyenlítõdést lét-
rehozó, leggyakrabban vízszintes (egyébként 
a Föld felszínével közel párhuzamos) irányú lég-
áramlást szélnek nevezzük. A szélnek a száraz-
föld és a tengerek, óceánok felett is van szerepe
a felhõk kialakulásában. Szárazföldön, például
a hegygerincek tetején és a luv-oldalán képzõ-
dõ felhõket említhetjük. Vízfelületek felett pedig
a légtér párásodásán kívül aeroszolokra is szük-
ség van, amelyek a vízbõl a tenger felszínére
emelkedõ buborékok szétrobbanásának követ-
kezményei. A szél szerepe a szétrobbant bubo-
rékok részecskéinek a légtérbe emelésénél, és 
a buborékképzõdés fokozódásánál tölt be fon-
tos szerepet.
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A felhõk osztályozása

Afelhõk megdöbbentõen változatos szerke-
zetûek, ezért egyetlen rendszerbe be sem

sorolhatók. Mivel a felhõ a légkörben lebegõ,
igen kicsi vízcseppek, jég- vagy hókristályok
halmaza, alkotó elemei szerint osztályozva víz-,
jég- és vegyes összetételû felhõket különbözte-
tünk meg.

A felhõk alaptípusainak osztályozásában
Luke Howard (1772–1864) tapasztalt amatõr
meteorológus (angol gyógyszerész) végzett any-
nyira újszerû és értékes munkát, hogy rendsze-
rezésének fõ elemei és szerkezete napjainkban
is használatos. A felhõk jellemzõ megjelenési
formája, elhelyezkedésük földfelszíntõl való tá-
volsága, függõleges méretük és kialakulási me-
chanizmusukra vonatkozó ismeretek szerint tör-
ténik az osztályozásuk. A meteorológusok 
a nemzetközi gyakorlatban a Meteorológiai 
Világszervezet (World Meteorological Organiza-
tion, WMO) gondozásában megjelenõ Felhõat-
laszban hozzáférhetõ osztályozást használják.

A nemzetközi osztályozás a felhõket két fõ
csoportba sorolja. Egyrészt a szokványos fel-
hõk, amelyek a troposzférában alakulnak ki.
Másrészt a különleges felhõk, amelyek a sziszte-
matikus osztályozás keretébe nem férnek bele.
Ezek a különleges felhõk részben a troposzférá-
ban, részben a troposzféra felsõ határánál ma-
gasabb légrétegekben jönnek létre.

Szokványos felhõk

A szokványos felhõknek tíz jól elkülöníthetõ
alaptípusa létezik, amelyekbe tartozó felhõk
megkülönböztetését a fõ felhõfajta megadása
mellett formai jegyek megadásával tovább lehet
finomítani. A szokványos felhõk esetén a nem-
zetközi felhõosztályozás szerkezetük alapján ré-
teges és gomolyos felhõket, a felhõalap magas-
sága szerint alacsony, közepes és magas szintû
felhõket, jellemzõen nagy függõleges kiterjedé-
sük figyelembe vételével függõleges felépítésû
felhõket különböztet meg.

A felhõzet mennyiségének földrésznyi mére-
tekben való eloszlása igen szoros kapcsolatban
van a csapadék eloszlására. Ez a mennyiségi kap-
csolat egyrészt a magas szintû felhõk esetén egy-
általán nem értelmezhetõ, mert azokból sohasem
hullik csapadék, másrészt az alacsony szintû fel-
hõk esetén csak részben igaz, mert az azokból hul-
ló csapadék mennyisége nem jelentõs.

Pehelyfelhõk
A pehelyfelhõk (cirrus) rostos vagy fonalas

szerkezetûek, a magas szintû felhõk közé tartoz-
nak. A troposzféra leghidegebb (–30 ºC és –50
ºC közötti) részén, legfelül, közepes földrajzi szé-
lességeken 9–12 km magasságban alakulnak ki.
Csaknem kizárólag jégkristályokból állnak,
amely a mélyen fagypont alatti hõmérséklet mi-
att érthetõ is.

A legtöbb pehelyfelhõ meglehetõsen átlát-
szó (önárnyéka nincs), mert a benne található
jégkristályok igen kicsik, és viszonylag ritkán he-
lyezkednek el. A pehelyfelhõk szabálytalan gör-
bületû, fehér szálakból álló rostos jégkristályokból
kialakuló fonalaik sávos formában elhelyezkedve
gyakran halgerincre vagy kampóra emlékeztet-
nek. A fonalas (intortus) és a rostos (vertebra-
tus) változatuk a leggyakoribb. 

Pehelyfelhõk olyankor is észlelhetõk, amikor
napokig száraz, derült, napos idõjárás uralko-
dik. Ekkor jelenlétük semmilyen idõjárásválto-
zást nem valószínûsít. Viszont mennyiségük és
kiterjedésük növekedése idõjárási front közele-
dését jelzi.

Bárányfelhõk
A bárányfelhõk (cirrocumulus) ritkán elõfor-

duló, legtöbbször a fátyolfelhõk felbomlásából,
az azok háborgásának szegélyén keletkezõ ma-
gas  szintû felhõk közé tartozó képzõdmények.
Rétegesen vagy foltokban elhelyezkedõ, köze-
pes földrajzi szélességeken 5–13 km magasság-
ban található egymástól elkülönült fehér (önár-
nyék nélküli, apró jégkristályokból álló)
pamacsok vagy gomolyagok alkotják a bárány-
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felhõt. Alkotórészeik csoportokba vagy sorokba
rendezõdnek. Gyakran alakulnak ki a jégkristá-
lyok csoportosulásakor szabályos hullámok és
fodrok. Gyapjas kinézetük alapján kapták a bá-
rányfelhõ elnevezést.

Bárányfelhõk nem csak fátyolfelhõk felbom-
lásakor képzõdhetnek, hanem középmagas pár-
nafelhõkbõl is létrejöhetnek. A párnafelhõk víz-
cseppecskéi (az emelkedés során) igen alacsony
hõmérsékletre kerülve, túlhûltté (fagyáspontnál
alacsonyabb hõmérsékletûvé) válnak, majd
gyorsan kifagynak, jégkristályok lesznek belõlük.
Az így létrejött bárányfelhõkön olykor szivár-
ványszerû elszínezõdés (irizáció) figyelhetõ meg.  

Fátyolfelhõk
A fátyolfelhõk (cirrostratus) olyan magas

szintû felhõk, amelyek az idõjárás rosszabbodá-
sakor, a pehelyfelhõk és a bárányfelhõk besûrû-
södésével keletkeznek. Közepes földrajzi széles-
ségeken 5–13 km magasságban helyezkednek
el. Miként az elnevezésük is jelzi, vékony, fehér,
tejszerû leplet alkotva, fátyolként az égbolt egé-
szét (vagy nagy részét) befedik. Jégkristályokból
áll, saját árnyéka nincs. A fátyolfelhõkön a Nap
és Hold még átlátszik, de a jégkristályok jelentõs
száma (besûrûsödés!) miatt a fényük  színes ha-
logénjelenségeket okozhat.

Mivel a magas szintû felhõk különbözõ lég-
köri mozgások következtében alakulnak ki, vál-
tozásaikból az idõjárás változására is következ-
tetni lehet. Esetenként a fátyolfelhõk átmeneti
megjelenése, valamint mennyiségben sokáig
nem változó jelenléte hatásaiban csupán a lég-
kör magasabb rétegeire korlátozódik. Máskor 
a felvonuló, egyre növekvõ mennyiségû fátyol-
felhõk az idõjárás jelentõs romlására figyelmez-
tetnek, ugyanis erõs, fejlett frontok elõhírnökei
lehetnek.

Párnafelhõk
A párnafelhõ (altocumulus) olyan középma-

gas gomolyfelhõ, amely a stabilis idõjárási hely-
zetet jelzi. Ugyanis a párnafelhõ legtöbbször 

a vegyes halmazállapotú, csapadékot is ered-
ményezhetõ középmagas rétegfelhõ, a lepelfel-
hõ felbomlásából keletkezik. A párnafelhõk 
közepes földrajzi szélességeken 2–7 km magas-
ságban helyezkednek el. A párnafelhõk részecs-
kéinek döntõ többsége vízcsepp, csupán a felhõ
felsõ részében keletkezhetnek jégkristályok
olyankor, amikor ott alacsony a hõmérséklet. 
A párnafelhõk lapos gomolyokból és szürkés
színû felhõpadokból állnak. A magasabban el-
helyezkedõ és kisebb kiterjedésû, magas szintû
bárányfelhõkkel ellentétben az oldaluk gyakran
sötét, árnyékolt. Ezért durva bárányfelhõknek is
nevezik ezeket a gomolyfelhõket.

Lepelfelhõk
A lepelfelhõk (altostratus) határozottan ve-

gyes halmazállapotú felhõk. Vízcseppecskékbõl
és jégkristályokból állnak. Folytonosan, viszont
gyenge csapadékot (esõcseppeket, hópelyhe-
ket) hullatnak a lepelfelhõk. Közepes földrajzi
szélességeken 2–7 km magasságban helyezked-
nek el. A lepelfelhõ rosszabbodó idõjárás esetén
a fátyolfelhõ-takaró süllyedésének eredménye.
Rostos vagy sávos szerkezetû, szürkés vagy ké-
kes színû, nagy vízszintes kiterjedésû (néhány-
szor tíz vagy száz km) rétegfelhõ. A Nap vagy 
a Hold legfeljebb csak elmosódottan látszik át 
a lepelfelhõn.

Alacsony szintû rétegfelhõk
Az alacsony szintû rétegfelhõ (stratus) olyan

szerkezet nélküli felhõréteg, amelyik légörvé-
nyek (ciklonok) elõoldalán vagy magasra emel-
kedõ ködbõl képzõdik. A közepes földrajzi széles-
ségeken 0,5–2 km magasságban helyezkednek
el. Az alacsony szintû rétegfelhõ a talajhoz közel,
széles, vastag, szürke, egyenletes rétegben fedi
be a tájat. Inkább enyhe szemerkélést okoz,
mintsem igazi esõt vagy havazást. Nagyobb
magasságban, az alacsony hegyekben vagy
akár már a felhõkarcolók tetején jelenlétét köd-
ként érzékeljük.
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Gomolyos rétegfelhõk
A gomolyos rétegfelhõ (stratocumulus) olyan

alacsony szintû rétegfelhõ, amely gomolyokból
vagy lapos részekbõl álló, szürke vagy szürkésfe-
hér foltok, máskor lepel vagy rétegek alakjában
tartalmazza a vízcseppecskéket (illetve alacsony
hõmérséklet esetén a jégrészecskéket). A köze-
pes földrajzi szélességeken 0,5–2 km magasság-
ban helyezkednek el.

A gomolyos rétegfelhõk szerkezete cellásan
tagolódó csomókból és gömbökbõl álló, baráz-
dás elrendezésû. Rendszerint olyankor alakulnak
ki, amikor a gomolyfelhõk a magasba emelked-
nek, és oldalirányban széles lepellé terülnek szét.

Réteges esõfelhõk
A réteges esõfelhõk (nimbostratus) olyan füg-

gõleges felépítésû felhõk közé tartoznak, amelyek
vízszintes és függõleges irányban egyaránt nagy
kiterjedésûek. Egyenletes eloszlású, alaktalan,
csaknem egységesen sötétszürke színû, legtöbb-
ször a párnafelhõkbõl kialakuló, igen vastag fel-
hõréteg. Országos esõt adó melegfrontok kísérõ-
je, vastagsága miatt a Napot teljesen eltakarja. 
A közepes földrajzi szélességeken 2–7 km magas-
ságban képzõdnek, majd egyre közelebb kerül-
nek a talajhoz. A komor, palaszürke színû réteg-
felhõk a közelgõ csapadék legbiztosabb jelei.
Ezek a felhõk azért sötét színûek, mert vastagok
és sok vizet tartalmaznak, így a napfény nem ha-
tol át rajtuk. A réteges esõfelhõ vízcseppecskéket
(gyakran túlhûlt állapotban levõket), esõcseppe-
ket, hókristályokat és hópelyheket (illetve ezek
keverékét) tartalmaz.

A réteges esõfelhõbõl folytonosan hulló csa-
padék (egyenletes esõzés vagy havazás) követ-
keztében a felhõ alapja gyakran elmosódottá
válik, alatta szakadozott felhõfoszlányok jelen-
nek meg. Ezek a felhõfoszlányok beleolvadhat-
nak az esõfelhõbe, de el is különülhetnek tõle.

Gomolyfelhõk
A gomolyfelhõk (cumulus) olyan függõleges

felépítésû felhõk közé tartoznak, amelyeket szép
idõben, függõleges irányú, termikus légmozgá-

sok hoznak létre. A szép idõre jellemzõ gomoly-
felhõk függõleges irányban nagy kiterjedésûek.
A közepes földrajzi szélességeken 0,5–5 km ma-
gasságban helyezkednek el.  Nyári hónapokban
a talajközeli meleg levegõ hatására alakulnak ki
a többé-kevésbé feltornyosodó nappali gomo-
lyok. A gomolyfelhõk gyakran egymáshoz kap-
csolódva emelkednek. A tömegük és a vastag-
ságuk napközben a besugárzás erõsödésével
növekszik, estefelé viszont a lehûlés következté-
ben feloszlanak. Másrészt, ha sok nedvességet
tartalmaznak és tovább emelkednek, akkor esõt
hozó zivatarfelhõvé fejlõdhetnek.

A magasba törõ légáramlás, amely a go-
molyfelhõt felépíti, gyakran zárórétegbe ütközik.
Amikor a felfelé irányuló légáramlás nem elég
erõs a záróréteg megemeléséhez, akkor a felhõ
lapos marad. Amikor azonban a felfelé áramló
levegõnek nagy a nedvességtartalma, akkor 
a sok nedvesség kicsapódásával felszabaduló
hõ tovább segíti a felfelé áramlást. A megemelt
záróréteg is hûlni kezd a folyamat során, és
benne finom, fátyolszerû rétegfelhõ keletkezik.
Ez a gomolyfelhõ oldalán vagy tetején kialaku-
ló, kupolaszerû boltozat. A gomolyafelhõk sûrû,
fehér felhõfeje a karfiolra emlékeztet.

A nyári tornyos gomolyfelhõben a víz mind-
három halmazállapotban megtalálható. A meleg
levegõ felfelé áramlik, és olyan gomolyfelhõt
épít, amely alul vízcseppekbõl, felül jégtûkbõl áll.
Amikor a jégtûk zuhanni kezdenek, egymáshoz
és a vízcseppekhez ütközve egyre nagyobb jég-
szemekké alakulnak. A jégszemek legtöbbször
elolvadnak esés közben, ilyenkor záporesõ hul-
lik. A jégszemek egy része néha azonban nem
olvad el, ilyenkor jégesõként érik el a földet.

Zivatarfelhõk
A zivatarfelhõk (cumulunimbus) függõleges

felépítésû felhõk közé tartozó hatalmas, turbu-
lens eredetû felhõtömegek, amelyek alsó része
hegy (vagy torony) alakú gomolyokból áll, felsõ
része pedig legtöbbször üllõ alakban szétterülõ,
rostos szerkezetû. A zivatarfelhõknek két fõ faj-
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táját különböztetjük meg, konkrétan a csupasz
(calvus) és a borzas (capillatus). Ezeken belül
nincsenek változatok az osztályozásban, de lé-
teznek járulékos alakzatok és kísérõfelhõk. Pél-
dául a szétterülõ üllõ alakzatok (incus), a boltív
(arcus), az esõsáv (virga), a lefelé kidudorodó,
emlõ alakú (mammatus).

A zivatarfelhõk keletkezése forró nyári na-
pokon vagy hideg frontok betörésekor a nedves
légkör labilis rétegzõdésére vezethetõ vissza. 
A zivatarfelhõk leggyakrabban hidegfrontok
mentén és azok nyomában alakulnak ki. A ziva-
tarfelhõk közepes földrajzi szélességeken
0,5–12 km magasságban helyezkednek el.

Becslések szerint egy kisebb, 5 km2 területû
és 4 km vastagságú zivatarfelhõben, azaz nagy-
jából 2 ⋅ 107 tonna tömegû levegõt tartalmazó
térrészben mintegy 2 ⋅ 105 tonna tömegû vízgõz
és ugyanekkora tömegû kicsapódott víz (nagy-
részt vízcsepp és kisebb részben jégkristály) van.

A zivatarfelhõkben az erõs felfelé és lefelé
történõ áramlások vészjóslóan örvénylõ felhõ-
alakzatokat hoznak létre, és általában heves
esõzést okoznak.

Különleges felhõk

A szisztematikus osztályozás kereteibe nem
férnek be az olyan (bár a troposzférában elhe-
lyezkedõ) felhõk, amelyek vulkáni kitörések,
nagy tüzek, vízesések felett keletkeznek. A kon-
denzcsíkok, a gyöngyházfényû felhõk, az éjsza-
kai világító felhõk szintén a különleges felhõk
közé tartoznak.

Gyöngyházfelhõ
A gyöngyházfelhõ nevét a gyöngyházéhoz

hasonló, különlegesen szép színeirõl kapta. 
Ritkán elõforduló felhõfajta, a sztratoszféra felsõ
rétegeiben fordul elõ, a Föld felszínétõl kb. 
25 km magasságban. Általában közvetlenül
naplemente után észlelhetõ.

Világítófelhõ
A világítófelhõ napnyugta után észlelhetõ, 

a földfelszíntõl kb. 80–85 km magasságban. 

A világítófelhõ jégkristályokból áll és leggyak-
rabban északkelet felõl mozog, több száz km/h
sebességgel.

Talajközeli felhõ, a köd

Nemzetközi megállapodás alapján akkor be-
szélünk ködrõl, ha a légköri vízgõz kon-

centrációja olyan mértékû, hogy talajközelben 
a látástávolság kisebb 1 km-nél. Amikor a látás-
távolság nagyobb 1 km-nél, akkor párás levegõ-
rõl beszélünk.

A köd kialakulása és sûrûsége függ a kon-
denzációs magok mennyiségétõl és fajtájától.
Ahol az ipartelepek (pl. Londonban, Peking-
ben) sok kondenzációs magot termelnek, ott
gyakori a ködképzõdés. Szmog esetén a füst és
köd egyszerre van jelen. Gondoljunk a 2008.
évi, Pekingben tartott nyári olimpiára, ahol na-
gyon sok gyár termelésének idõszakos leállítá-
sával tudták csak biztosítani az elvárható tiszta-
ságú légköri viszonyokat.

A köd sûrûségi fokozatait is a látástávolság
különbözõ értékei szabják meg. Mivel a köd 
a közlekedést (a repülést és a hajózást különö-
sen) nagyon megnehezíti, sûrûsége és magassá-
ga szerint szabványos osztályozása van. Egyéb-
ként a levegõben levõ cseppfolyós vízmennyiség
a legsûrûbb ködben is igen csekély: 0,05–1,0
gramm köbméterenként.

A Geiger Rudolf (1894–1981) nevéhez
köthetõ nemzetközi osztályozás szerint, keletke-
zési okai alapján négy ködfajtát különböztetünk
meg.

Párolgási köd
A párolgási ködöt a levegõbe kerülõ vízgõz

idézi elõ. A párolgási ködnek két változata van:
a tengeri köd és a melegfront köd.
– A tengeri köd rendszerint õsszel és télen alakul

ki, amikor a tengertõl meleg légtömegek
áramlanak a hideg szárazföldre. Ide tartozik 
a tavak õszi ködje, illetve a poláris vidékeken,
a jégen keletkezõ nyílt víz fölött kialakuló (pél-
dául a Balti-tenger téli ködje) köd is.
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– A melegfront köd a meleg frontok mozgása-
kor (néhány órás idõtartamra) a melegfrontok
elõtti hideg levegõben keletkezik.

Kisugárzási köd
A kisugárzás okozta lehûlés következtében

keletkezõ ködfajta a kisugárzási (vagy hideg)
köd. A kisugárzási ködnek két változata van: 
a talaj menti köd és a magas köd.
– A talaj menti köd magassága az észlelhetõ

szemhatár alatt van, õsszel és télen bizonyos
napszakokban fordul elõ. Mezei, völgyi és
mocsári ködként gyakori. Kisugárzás okozta
lehûlés eredménye, éjszaka és hajnalban ke-
letkezik, teljesen általában délig oszlik fel.

– A magas köd magas légnyomású idõjárási
helyzetben (mindig õsszel és télen) képzõdik,
a síkságok fölött szétterülve helyezkedik el.

Meleg köd
Az advektív vagy meleg köd olyankor kelet-

kezik, amikor a melegebb levegõ hideg felszín
fölé érkezve hûlni kezd. Télen és nyáron is elõ-
fordul.
– A téli meleg köd szubtrópusi vagy tengeri me-

leg légtömegek elõnyomulásának eredménye.
– A nyári meleg köd állandó és tartós (nincs

napszakhoz kötve). Tavasszal és nyáron tipi-
kus és erõs az új-fundlandi partok hideg vi-
zeinél, valamint nyáron a Balti-tengereken.

Lehûlési köd
Nevének megfelelõen a lehûlési köd a leve-

gõ lehûlésekor keletkezik. Tipikus hegyi köd,
bármikor elõfordulhat. A lejtõn felfelé áramló
levegõben található.

A köd keletkezésének és megszûnésé-
nek befolyásolása

Mesterséges köd fejlesztése 
A mesterséges köd fejlesztése háborúban az

ellenséges csapatok szabad tájékozódásának
akadályozására, békében egyrészt a tavaszi
fagykárok csökkentésére, másrészt a növényvé-

delemben a kártevõk elleni védekezésre hasz-
nálatos.

Megfelelõ vegyi anyagok (pl. foszfor, kénsav
és klórszulfonsav keveréke, kéntrioxid, ón-tetra-
klorid, titán-tetraklorid) levegõbe szórásával mik-
roszkopikus cseppekbõl álló köd hozható létre. 

A fagykároknak leginkább kitett gyümölcs- és
szõlõültetvényeknél legegyszerûbben erõs füstö-
léssel mesterséges ködképzõdést idéznek elõ, és
így a talajfelszín és a legalsó légrétegek kisugárzá-
sát mérséklik. A növényvédelemben mesterséges
köd fejlesztésére Berger-keverékeket, ködsavat,
nyerskátrányt stb. használnak.

Szélcsendes idõben, derült éjszaka a mes-
terséges köd tartósan megmarad.

Ködoszlatás
Ködoszlatáson a köd mesterséges megszün-

tetését értjük. A légi közlekedés (ködös idõben 
a repülõgépek fel- és leszállásának megkönnyíté-
sére) területén van jelentõsége. Elvileg két mód-
szer is használható. Egyrészt a repülõtér levegõ-
jének melegítése (pl. lángszórószerû eszközökkel
– megfelelõ technikai felszereltség hiányában –
vészhelyzetben), másrészt a ködcseppek esõcsep-
pekké való egyesítésével. A ködcseppek esõcsep-
pekké történõ egyesítésére egyrészt nagyon kicsi
ezüstjoid-részecskéknek a ködbe lövésével „ki-
csapódási magvak” létesíthetõk az esõcseppek
részére, másrészt a kicsapódás elérhetõ akuszti-
kus módszerrel, konkrétan (jelentõs hangteljesít-
ményû sípokkal sugárzott) ultrahanggal.
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Bevezetés

Akereskedelmi célú repülésben mindig 
a legrövidebb útvonalak kialakítására tö-
rekedtek. Az utasok és az áruk, illetve

azok feladói és fogadói számára a repülési idõ,
a légitársaságok számára pedig az üzemanyag-
felhasználás csökkentése a cél, hogy mérsékel-
jék a környezetterhelést és a költségeket. Napja-
inkban a légtér zsúfoltsága következtében 
a nemzetközi járatok nem a legrövidebb útvona-
lon közlekednek, ezért szükségessé vált egy egy-
séges európai légtér kialakítása, melyben a légi
jármûvek a lehetõ legrövidebb útvonalon közle-
kedhetnek. Az Európai Parlament kezdeménye-

zésére jött létre 2004-ben az a nemzetközi
egyezmény, melynek keretében a jelenleg még
államhatárok mentén feldarabolt légteret na-
gyobb regionális egységekbe, úgynevezett funk-
cionális légtérblokkokba integrálják, a közfor-
galmi magaslégtéri repülések számára pedig
szabad útvonalakat alakítanak ki. 

A légi útvonalak alakulásának történe-
ti áttekintése

AXX. század elsõ pilótái a repülés hajnalán
a légiforgalomtól mentes égbolton kötetle-
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Sztrunga Erzsébet

A légi közlekedési útvonalak átalakulása
Európában



kül bonyolódott a gyér, túlnyomó részben pos-
taforgalom, a légi jármûvek akár egy tágasabb
mezõrõl felszállva is szabadon repültek. A repü-
lések kezdetben kizárólag nappal zajlottak, mi-
vel a biztonságos éjszakai navigáció hiányzott.
Navigációs eszközök és légi útvonalak hiányá-
ban a „látni és látszani” elvét követték, korláto-
zott látási viszonyok mellett ritkán volt repülés.
Kerülték a felhõben történõ repüléseket is, és
csak olyan idõjárási körülmények között repül-
tek, ahol a vízszintes látástávolság legalább há-
rom mérföld volt (5500 méter, ma ez a nagyobb
sebességû gépek miatt 1500 méter). Tájékozó-
dáshoz a közúti és vasúti hálózatot használták.
1921-ben hajtották végre az elsõ kísérleti jellegû
éjszakai repülést, melynek során az útvonal
mentén navigációs pontként máglyákat hasz-
náltak. 1923-ban az amerikai Ohio államban
Dayton és Columbus települések között 72 mér-
földes útvonalat világítottak ki elektromos és
gázlámpák segítségével. Mivel a kísérlet sikeres

volt, az elektromos és gázlámpák helyett villa-
nófényes világítótornyokból (1. ábra) álló útvo-
nal-hálózatot alakítottak ki. A 10 mérföldenként
elhelyezett jelzõtornyok közül minden harmadik
közbensõ leszállóhelyként is szolgált. A világító-
tornyok hálózatának eredményeként az éjszakai
repülések rövid idõn belül elterjedtek az Ameri-
kai Egyesült Államokban. 

1929-re 14500 mérföldnyi kivilágított útvo-
nalat hoztak létre, transzkontinentális útvonala-
kat kialakítva többek között New York és San
Francisco között (2. ábra). Felhõs idõben azon-
ban a világítótornyok sem tudták biztosítani 
a pontos útvonalkövetést, ezért hamarosan be-
vezették az alacsony frekvenciás rádiónavigá-
ciós berendezéseket.

A kezdeti útvonalhálózat az egyes repülõte-
reket összekötõ vonalakból alakult ki (Voit E.
1990.), mivel a kor technológiai színvonala
mellett a repülõgépeknek üzemanyag-felvétel
céljából a lerepülendõ útvonalon elhelyezkedõ
szinte minden közbensõ repülõtéren (ún. dob-
bantó repülõtereken) le kellett szállniuk. Nappal
a jármûvek a repülõterek között a térképeken
kijelölt útirányokat mágneses iránytû segítségé-
vel követték. 
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1. ábra
A Cleveland-Albany útvonalon elhelyezkedõ 

3-as számú jelzõtorony
(Forrás: www.charleslindbergh.com).

2. ábra
Transzkontinentális légi útvonal köztes leszál-

lóhelyekkel: 2. Bellefonte, 3. Cleveland,
4. Bryan, 5. Chicago, 6. Iowa City, 7. Omaha,

8. North Platte, 9. Cheyenne, 10. Rawlins,
11. Rock Springs, 12.  Salt Lake City, 13. Elko,

14. Reno. (Forrás: Press release 6-7-2008,
Pemberton-Tobin-Scott, Transcontinental Air
Mail Re-enactment, September 10–15. 2008)



A légifolyosó-rendszert az Amerikai Egyesült
Államokban és Európában közel azonos idõ-
ben, az 1920-as évek második felében vezették
be (3. ábra). A repülõgépek a folyosók találko-
zásánál vagy a 200 mérföldenként elhelyezett,
alacsony frekvenciás navigációs berendezések
által biztosított irányokat követték. Mivel radar
még nem létezett, a jármûvek pontos mozgását
nem tudták ellenõrizni.

A II. világháború során feltalálták a radarbe-
rendezést, ezt követõen a repülõgépek már rádi-
ósugárzással kijelölt légifolyosókban közlekedtek,
a jármûvek mozgását radarokkal ellenõrizték,
ami lehetõvé tette biztonságos elkülönítésüket is.
A légifolyosó a légiforgalom könnyebb ellenõr-
zését szolgáló, fõként az utas- és áruszállító repü-

lõgépek mozgására kijelölt, meghatározott szé-
lességû útvonal volt (Ugróczky L. 1999.). A légi-
folyosók nem a legrövidebb útvonalat jelentet-
ték két repülõtér között, hanem a repülés
biztonsági követelményeinek figyelembe vételé-
vel jelölték ki azokat. 

A kezdetben 10 km-es, majd a sugárhajtású
gépek megjelenésével 20 km-es szélességben
kialakított légifolyosók (4. ábra) sokszor párhu-
zamosan haladtak egymással. Mivel a rádióna-
vigációs berendezések száma alacsony volt, 
a légifolyosók kialakításánál arra törekedtek,
hogy 100 km-nél kisebb szakaszon belül irány-
törés lehetõleg ne legyen, ha pedig töréspontot
kellett közbeiktatni, annak törésszöge nem lehe-
tett 30 foknál nagyobb. Az útvonalak a repülõ-
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3. ábra
Európa légiközlekedési útvonalai a két világháború között

(Forrás: National Geographic 1929.).



téri körzeteket nem keresztezték. Kerülték a légi-
folyosók egy csomópontban történõ találkozását
is, mivel az a légtér-kapacitás csökkenését ered-
ményezte volna (Voit E. 1990). Katonapolitikai-
védelmi funkciókat is betöltöttek, különösen 

a volt szocialista országokban: a légtereket a légifo-
lyosókkal együtt a hadsereg kezelte, a légifolyosó-
kon kívüli repüléseket pedig nem engedélyezték.

Közben a légiforgalom növekedése elõször 
a nyugat-európai országokban ért el olyan szin-
tet, melyet a légifolyosó-rendszerben már nem
lehetett kezelni. A légiforgalmi irányítás mûsza-
ki fejlesztéseinek eredményeként az 1970-es
években új útvonal-rendszert vezettek be, majd
a politikai viszonyok kedvezõ változása eredmé-
nyeként az 1990-es években a volt szocialista
országokban is átalakították a légtér szerkezetét.
Az európai normákat követve 1991-ben 
Magyarországon is megjelentek a légi útvonalak
(5. ábra). Napjainkban az európai légteret ezek
az ún. ATS-útvonalak hálózzák be, melyeken 
a légiforgalmi szolgálatok (ATS, Air Traffic Ser-
vices) látják el a irányítási feladatokat. Ezeknek
a változtatásoknak az eredményeként a forga-
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5. ábra
Magyarország magaslégtéri útvonaltérképe

(Forrás: Hungarocontrol, Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány 2011.)

4. ábra
Magyarország légifolyosói az 1980-as években

(Szerkesztette: Sztrunga Erzsébet).



lom rendezettebb lett, a gépek elõre meghatáro-
zott útvonalat követve repültek két repülõtér kö-
zött. A légiközlekedés tömegessé válását köve-
tõen ettõl az idõszaktól tudta kihasználni azt az
elõnyét, hogy két pont között ténylegesen lég-
vonalban történjen a helyváltoztatás (Kovács F.
2002.). 

Az új európai légtér felépítése

Alégtér használatára a polgári dominancia
lett a jellemzõ Európa teljes területén. 

Az útvonalak és polgári légterek között azonban
katonai légterek húzódnak, ahol a katonaság
elõre kijelölt idõpontokban végzi gyakorlatait,
ezáltal a légközlekedés számára ideiglenesen el-
zárt területek, így azok továbbra is kerülõútvo-
nalat jelenthetnek. Míg korábban a katonai lég-
terek teljesen elzárt területek voltak az európai
légtérben, napjaink légtértervezése egyre in-
kább arra törekszik, hogy megosztott légtérként
(Shared Airspace) hétköznapokon polgári köz-
lekedésre és katonai tevékenységre felváltva, 
a hétvégi idõszakban pedig teljes mértékben
polgári célra használják azokat.  Egy járat pon-
tos, végsõ repülési útvonala azonban ettõl füg-
getlenül mindig a légiirányítás és egyéb (idõjárá-
si, politikai, katonai stb.) tényezõk függvényében
alakul ki. 

A légiforgalom tartós növekedésének ered-
ményeként mind az útvonalak kapacitás-kihasz-
náltsága, mind pedig a légiforgalmi irányítás 
teljesítõképességének felsõ határához közelít. 
A légiközlekedés liberalizációja és az alacsony
költségû („fapados”) légitársaságok megjelenése
következtében a légtér telítõdött, az ATS-útvo-
nalhálózat is túlterhelt lett, ezért szükségessé vált
az európai légiútvonal-hálózat újrastrukturálása.

Bár Európa belsõ határai az egységes piac
bevezetésével megszûntek, a légtér széttagoltsá-

ga a szuverenitás következtében továbbra is
megmaradt. Ez a fragmentáció hatással van 
a légiközlekedés útvonalaira is: hosszabb útvo-
nalakat, torlódásokat, késéseket eredményez,
korlátozza a kapacitást, növeli a költségeket és
fokozza a környezetkárosítást. Szükségessé vált
egy olyan egységes légtér kialakítása, melyben
a légijármûvek a legrövidebb útvonalon, opti-
mális útvonalprofillal közlekedhetnek. Ezért az
Európai Unió létrehozta az Egységes Európai
Égbolt (Single European Sky, SES) kezdemé-
nyezést, amelynek keretében az eddig ország-
határok mentén széttagolt légtérszerkezetet
Funkcionális Légtérblokkok (FAB, Functional
Airspace Blocks)1 kialakításával egységesítik. 
A kezdeményezés eredményeként kilenc, Euró-
pa határain is túlnyúló Funkcionális Légtérblokk
kialakítására került sor (6. ábra). A légtér na-
gyobb regionális egységekbe történõ szervezé-

MOZAIK KIADÓ32

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2013. március

6. ábra
Az európai Funkcionális Légtérblokkok.

(Forrás: European Comission http://ec.eu-
ropa.eu/transport/air/single_european_sky/-

functional_airspace_blocks_en.htm)

8 Funkcionális légtérblokk: a mûködési követelményeken alapuló, az államhatároktól függetlenül kialakított lég-
térblokk, ahol a léginavigációs szolgálatok és a kapcsolódó tevékenységek teljesítmény alapúak és optimali-
záltak, annak érdekében, hogy valamennyi funkcionális légtérblokkban a léginavigációs szolgáltatók között fo-
kozott együttmûködés vagy adott esetben egy integrált szolgáltató jöjjön létre (Európai Parlament és Tanács
549/2004/EK Rendelete).



sével, valamint új irányítási technológiák beve-
zetésével lehetõvé fog válni az útvonalak opti-
málisabb alakítása. 

Mind nemzeti szinten, mind a FAB-ok szint-
jén, mind pedig európai szinten is jelentõs meg-
takarítások érhetõek el az egységes európai légi-
irányítással. A brüsszeli székhelyû Európai
Légiközlekedés-biztonsági Szervezet (EURO-
CONTROL) számításai szerint az útvonal-többlet
64,6%-kal csökkenthetõ lenne, ha a járatok köz-
vetlen útvonalon haladnának valamennyi ország
területén, és további 12,5%-os megtakarítás len-
ne elérhetõ a légtérblokkokon belüli államok kö-
zötti határok összeillesztésével (EUROCONTROL
2011.). Az útvonal-többlet az országhatárokon
belül is csökkenthetõ, azonban jelentõs része,
mintegy 22,9% csak európai szinten kezelhetõ
(7. ábra). 

A Funkcionális Légtérblokkokban új útvo-
nal-tervezést fognak alkalmazni a közforgalmi
repülések számára a magaslégtérben. Ezek lesz-
nek a szabad-útvonalak (Free Route). Három
ország egyes útvonalain már alkalmazzák õket,
Portugáliában 2009 májusában, Írországban
2009 decemberében, Svédországban 2010 ja-
nuárjában vezették be. A szabad útvonalú légtér
(Free Route Airspace)2 olyan része a légtérnek,
melynek vannak belépõ és kilépõ pontjai, de
ezeket nem kapcsolja össze kijelölt, rögzített út-
vonalhálózat. Vagyis ezek a járatok útvonalak
helyett pontról pontra repülnek. A kilépõ és be-
lépõ pontok között pedig szabadon tervezhet-
nek útvonalat a légteret használók, figyelmen
kívül hagyva az ATS-útvonal-hálózatot. Ezen
légterek mûködése (mivel több szektor3 mûkö-
dik bennük) nehezíteni fogja a szektorok közöt-
ti összehangolt koordinációt. Ezt az összehan-

golt munkát az irányítás csak új technológiai
rendszerek, összetevõk és eljárások operatív ki-
alakításával tudja megoldani.

A jelenleg mûködõ három szabad útvonalú
légtér az európai kontinens periférikus, viszonylag
elszigetelt területén helyezkedik el. Kialakításuk és
mûködtetésük így viszonylag egyszerû volt, ám
feltételezhetõ, hogy késõbb átmeneti irányítási
nehézségek adódhatnak, amikor a növekvõ szá-
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7. ábra
Az útvonalcsökkenések aránya a Légtérblok-

kokban (%)
(Forrás: EUROCONTROL CFMU 2011.)

2 Szabad útvonalú légtér: meghatározott légtér, amelyben a felhasználók a légtérbe való belépési és a légtérbõl
való kilépési pontok között szabadon, a légiforgalmi szolgálati útvonalhálózatra való tekintet nélkül tervezhe-
tik útvonalaikat (Forrás: az Európai Bizottság légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtásá-
ra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 677/2011/EU rendelete – 2011. július 7.).

3 Szektorizáció: A repüléstájékoztató körzeteket (FIR), valamint az irányítói körzeteket és a repülõtéri irányító
körzeteket – az egyes ATS egységek kapacitásának és a légiforgalmi szolgálatok hatékony ellátásának növelé-
se érdekében – a légiforgalom jellegének megfelelõen kisebb légtérszakaszokra osztották, melyekben a mû-
ködõ légijármûvek számára a légiforgalmi szolgálatokat ún. „szektorok” látják el (Mudra I. 2008.).



mú, ilyen típusú légterek kezdenek összeérni. 
A kezdeményezés a következõ években folytató-
dik Finnországban, Norvégiában, a MUAC4-
országokban és Szerbiában, valamint a mediter-
rán térség egyes részein (Magyarországon
2013–2014 telén tervezik a bevezetését). A terve-
zett Funkcionális Légtérblokkok közül a FAB EC,
Blue MED, FAB CE és Danube légtérblokkok te-
rületén egyelõre csak éjszakai idõszakban tervezik
a szabad útvonalú légterek bevezetését (8. ábra).

A szabad útvonalakat idõvel integrálják az
ATS-útvonalakba5, a cél pedig az, hogy a szabad
útvonalú légterek nagyságának és számának nö-
velésével létrehozzanak egy olyan egységes eu-
rópai légteret, amely lehetõvé teszi harmonikus
alkalmazásukat Európa teljes területén.

A 9. ábrán a Norwegian Shuttle NAX487T.
számú járatának útvonala látható, Stockholm és
Budapest között. A járat a szabad útvonalú lég-
térbõl kilépve – vélhetõen a légtér túlterheltsége
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8. ábra:  Szabad útvonalú légtér kezdeményezések
(Forrás: EUROCONTROL 2010.)

4 Maastricht Upper Area Control Centre, EUROCONTROL: a Maastricht Aachen repülõtéren található irányító
központ irányítja a repülõgépeket Belgium, Luxemburg, Hollandia és Északnyugat-Németország felett.

5 Air Traffic Services: légiforgalmi szolgálat; gyûjtõfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repü-
lõtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szol-
gálatot, bevezetõ irányító szolgálatot és repülõtéri irányító szolgálatot (26/2007.  (III. 1.) GKM-HM-KvVM
együttes rendelet). ATS-útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgá-
latok ellátása érdekében határoztak meg. A kifejezés légi folyosó, ellenõrzött vagy nem ellenõrzött útvonal, ér-
kezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható (26/2007.  (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes
rendelet).



miatt – nem tudott közvetlen útirányon haladni,
amelynek eredményeként jelentõs útvonal-
többletet produkált. Az ábrán kék színnel van
feltüntetve a járat tervezett útvonala, fehér szín-
nel pedig a valós útvonala, ezektõl keleti irány-
ban pedig lila színnel látható a harmadik, alter-
natív útvonal. Az alternatívaként megjelenõ
útvonallal 78 mérföld (közel 145 km) útvonal-
csökkenést lehetett volna elérni abban az eset-
ben, ha az ATC túlterhelése következtében a já-
rat késve indult volna el. Ahogy ez a példa is
mutatja, az útvonalak választásánál sok esetben
a légitársaságoknak a hosszabb útvonal és a ké-
sés között kell választaniuk. Bár közvetlen több-
let-kiadást a hosszabb útvonal választása jelent
a légitársaság számára, hosszú távú üzletpoliti-

kájuk figyelembe vételében a késések minimali-
zálásának ugyanilyen jelentõsége van. A kis
gépparkkal rendelkezõ légitársaságoknál komo-
lyabb problémát jelenthetnek a késések, mivel
magas a gépek kihasználtsága, így bármilyen
késés fennakadást okoz a további járatok indu-
lásánál. A késések akkor jelentenek azonnali
többletköltséget, ha azok mértéke az összes 
Európai Unión belüli, 1500 km-nél hosszabb út
esetén meghaladja a három, 1500 km-es vagy
annál rövidebb út esetén a két órát. Ebben az
esetben ugyanis az ellátáshoz való jog (az Euró-
pai Parlament és Tanács 261/2004/EK rendele-
te) keretén belül biztosítani kell az utasok szá-
mára a várakozási idõvel arányban álló étkezést
és frissítõket, valamint utasonként két díjmentes
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9. ábra
A Norwegian Shuttle 2011. szeptember 2-i NAX487T. számú Stockholm-Budapest járatának útvo-

naltérképe (Forrás: EUROCONTROL CFMU-CHMI)



telefonhívást vagy e-mail küldését. (Öt órát
meghaladó késés esetén fel kell ajánlani a jegy
árának visszatérítését, vagy amennyiben átfog-
lalás történik, a következõ napra szállodai elhe-
lyezést, valamint a repülõtér és a szálláshely kö-
zötti szállítást is biztosítani kell.)

Ritkább esetben megoldást jelenthet a repü-
lés tervezésekor a kisebb forgalommal terhelt re-
pülési szint választása is. A légitársaság üzletpoli-
tikája dönti el, hogy a rövidebb útvonalat vagy 
a késést választják. A legtöbb esetben, fõleg üzle-
ti (azaz nem közforgalmi) járatok esetén a cél 
a kiadott, ún. résidõkhöz6 való igazodás kénysze-
rének kiküszöbölése, ezáltal az ebbõl fakadó vár-
ható késés elkerülése. Elõfordulnak olyan esetek,
amikor a járat motorindítás után, de még felszál-
lás elõtt (a kigurulás folyamán) kap útvonali rés-
idõt. Ebben az esetben, bármennyire is sietnek,
ritkán szokták újratervezni az útvonalat, kerülõ
útvonalat tervezve, mert ahhoz többletüzem-
anyagra van szükség, a tankoló-autó kiállása pe-
dig önmagában is magas költséggel jár. A járatok
gazdaságos mûködtetéséhez minden útvonalra
vonatkozóan költség-indexet készítenek, amely-
nek segítségével a járat személyzete könnyebben
tud dönteni, ha választásra kerül sor.

Összegzés

Agazdasági válság ellenére az európai konti-
nens légiforgalma folyamatosan növekszik.

Az Egységes Európai Égbolt programjának célki-
tûzése a növekvõ forgalmi igényekhez igazodó
korszerû és költséghatékony útvonalszerkezet ki-
alakítása, melyben a légijármûvek optimális út-
vonalprofillal közlekedhetnek. Az egységes légté-
ren belül az irányítást ún. Funkcionális
Légtérblokkok keretében tervezik megoldani, 
a légijármûvek pedig az ún. szabad útvonalakat
használva, a legrövidebb útvonalon repülve a já-
ratok hatékonyságát fogják növelni. Az európai
útvonalhálózat kialakításánál arra törekszik az
európai légiforgalmi irányítás, hogy az útvonala-

kat a repülés valamennyi fázisában a „kaputól
kapuig” elv szerint optimalizálja, különös tekin-
tettel a repülési hatékonyságra és a környezetvé-
delmi szempontokra (677/2011/EU rendelet).

Az Európai Unió Egységes Európai Égbolt
program legfontosabb célkitûzése a forgalmi
igényekhez igazodó és költséghatékony légtér-
használat, azaz a növekvõ légiforgalom bizton-
ságos kezelését biztosító korszerûsített útvonal-
szerkezet megvalósítása.
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Tanár: Kaszt Erika
Osztály: 7. osztály
Tantárgy: Földrajz
Témakör: A nyugati félgömb kontinense:
Amerika
Téma címe: Folyók, tavak, erdõk országa: 
Kanada
Óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Tanári eszközök: Jónás Ilona – Dr. Kovács
Lászlóné – Dr. Mészáros Rezsõné – Vízvári
Albertné: Földrajz 7 – Kontinensek földrajza
(Mozaik Kiadó, Szeged, 2010), Jónás Ilona – Dr.
Kovács Lászlóné – Dr. Mészáros Rezsõné – Víz-
vári Albertné: Földrajz munkafüzet 7 – Konti-
nensek földrajza (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010),
Földrajz Atlasz 5–10.osztályosok számára (Mo-
zaik Kiadó – Szeged, 2009), Amerika domborza-
ta és vizei falitérkép, falitábla, szókártyák, pro-
jektor, Google Earth program, internetkapcsolat
Tanulói eszközök: tanulói atlasz, tankönyv,
munkafüzet, szókártya, falitérkép, falitábla 
Az óra feladatai
Oktatási feladatok: Kanada természetföldrajzi
adottságainak – földrajzi elhelyezkedés, éghaj-
lat, természetes növénytakaró – bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és a gazdasági
szektorok (ipar, mezõgazdaság) közötti össze-
függések megláttatása.
Képzési feladatok: A térképen és mûholdfelvé-
telen való tájékozódás képességének fejlesztése.
Az összehasonlítás, a lényegkiemelés, a rend-
szerezés, az ok–okozati összefüggések meglátta-
tása és a logikus gondolkodás képességének fej-
lesztése. A táblázat értelmezésének és az
összetartozó adatok leolvasásának gyakorlása.
Szóbeli ismeretközvetítõ módszer alkalmazásá-
val az anyanyelvi kommunikáció fejlõdésének 
a segítése. Az információszerzés képességének
fejlesztése: a Google Earth program alkalmazá-
sával, az internet földrajzi tartalmainak bemuta-
tásával, térképolvasással. 
Nevelési feladatok: Értelmi képességek fejleszté-
se (gondolkodás, emlékezet, figyelem, követ-
keztetés). Globális környezeti problémák meg-
láttatása (bányászat környezetpusztítása,
talajszennyezés, erdõpusztulás). Környezettuda-
tos magatartás kialakítása. Távoli tájak lakóinak
megismerése, természettel való kapcsolatuk be-
mutatása, empátia fejlesztése.
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Kaszt Erika

Folyók, tavak, erdõk országa: Kanada
óratervezet

Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

I. Bevezetõ rész

Elõzetes ismeretek
felelevenítése,
topográfiai
ismeretek
gyakorlása

Óra eleji szervezés

Találjátok ki, hogy a leírás alapján melyik amerikai
nagytájra gondoltam!
Egy embert kérek a falitérképhez, aki ezután körbeha-
tárolja a tájat a térképen! A tájat északról a Kanadai-
õsföld, keletrõl az Appalache-hegység, délrõl a Mexi-
kói-öböl, nyugatról a Préri határolja.

2’

5’ Frontális
osztálymunka és
egyéni munka
felváltva
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

Tanári utasítás

Mississippi-alföld
Mutasd meg a falitérképen!

A táj a kontinens keleti partvidékén fekszik, nyugatról
a Mississippi-alföld határolja. 
Appalache-hegység

A következõ tájakat ti határoljátok körbe és a megol-
dáshoz válasszatok egy jelentkezõt! Egy tanuló mutat-
ja a tájakat a falitérképnél.
További lehetséges tájegységek: Kanadai-õsföld, Sziklás-
hegység, Kordillerák, Amazonas-medence, Andok stb.

Nyissátok ki az atlaszotokat Észak-Amerika dombor-
zati térképénél!
Keressétek meg az északi szélesség 50°-át és nyugat-
ról kelet felé kövessétek végig a kontinensen!
Tegyétek nyugatról keletre helyes sorrendbe a táblán
látható tájak neveit! Kérek egy jelentkezõt!
Labrador-félsziget, Préri, Szent Lõrinc-folyó torkolatvidé-
ke, Sziklás-hegység, Kordillerák, Új-Fundland, Felsõ-tó

Megoldás:
Kordillerák, Sziklás-hegység, Préri, Felsõ-tó, Szent
Lõrinc-folyó torkolatvidéke, Labrador-félsziget, Új-
Fundland

A Felsõ-tó melyik nagytájhoz tartozik?
Kanadai-õsföld
Hogyan jött létre?
A jégkorszaki jég vájta ki a medencéjét.
A Felsõ-tó melyik tórendszernek a része? 
A Nagy-tavaknak
A Nagy-tavak vizét melyik folyó vezeti le az Atlanti-
óceánba? 
A Szent Lõrinc-folyó
Milyen torkolattal éri el az óceánt?
Tölcsértorkolattal
Az Eire- és az Ontario-tavak között jelentõs szintkü-
lönbség van, amely az õket összekötõ folyón egy
nagyon szép természeti jelenséget hozott létre. Melyik
ez a természeti jelenség?
A Niagara-vízesés

2’

Falitérkép

Atlasz

Applikációs
kártyák, falitábla

Egyéni munka

Frontális
osztálymunka
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

Motiváció

Célkitûzés

II. Fõ rész
Új anyag
feldolgozása
1. logikai egység
Ismétlés,
gyakorlás, rögzítés
Ellenõrzés
Értékelés

A Google Earth program segítségével nézzük meg kö-
zelebbrõl a vízesést! Közelítsünk rá a területre!

Melyik két ország határán fekszik a Niagara-vízesés? 
Kanada és az Amerikai Egyesült Államok osztoznak
rajta.

Válasszunk néhány képet a Panorámió alkalmazás se-
gítségével!
A vízesés melyik gazdasági ágazat fejlõdését alapoz-
za meg?
A turizmusét.
Milyen környezet öleli körül azt a természeti jelenséget? 
Sûrûn beépített, szabályosan elrendezett utcákból ál-
ló város. 

Az elmúlt órákon megismerkedtünk az USA természe-
ti és gazdasági adottságaival. A mai órán az északi ha-
tárát jelentõ Kanadával fogunk megismerkedni. 

Oldjátok meg a munkafüzet 32. oldalán található 1. és
2. feladatot! Önálló munka elõzetes ismeretek alapján!
Megoldások:
1. Északról a Jeges-tenger, Keletrõl az Atlanti-óceán,
délrõl az USA határvonala, nyugatról a Csendes-óce-
án határolja.
2. A Kanadai-õsföld éghajlatai a tundra és a tajga, ter-
mészetes növénytakarója a tundra és a tajga. A préri
éghajlata száraz kontinentális, füves puszta növényzet-
tel, a Sziklás-hegység éghajlata hegyvidéki, természe-
tes növényzete a magassággal függõlegesen változik.
A hibátlan megoldásért két pont jár, ami az óra végén
beváltható az órai munka jegyébe. 

2’

5’

Kivetítõ, Google
Earth program,
mûholdfelvétel
vizsgálat

Képek
bemutatása

Önálló munka
Munkafüzet

Mûholdfelvétel
vizsgálat

Térképolvasás
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

Adatelemzés
Összehasonlítás

Térképelemzés

Motiváció

Nyissuk ki a tankönyvünket az 59. oldalon és elemez-
zük az 59.1-es ábra táblázatát! Hasonlítsuk össze az
adatokat az 52.1-es ábrán található adatokkal, ame-
lyek az USA-t jellemzik!
Területük hasonló, közel Európányi méretû országok.
Kanada lakosságszáma nagyon alacsony, így népsû-
rûsége is igen alacsony. Kanadában az angol mellett 
a francia is hivatalos nyelv, köszönhetõen a francia ál-
lamalapítóknak. 
Kanada fõvárosa Ottawa. A GDP hasonlóan magas.

A Google Earth programban közelítsünk rá Ottawa
környezetére! Hol helyezkedik el a fõváros? 
A Szent Lõrinc-folyótól kissé nyugatra.
Kattintsunk a várost jelölõ csillagra, ekkor egy szöveg-
buborék töltõdik be. Olvassuk le Ottawa lakosságszá-
mát!
A város lakossága kb. 800 000 fõ, agglomerációval
együtt több, mint 1 100 000 fõ. 
Kanada három nagyvárosa ettõl magasabb lakosság-
számmal rendelkezik. 
Lapozzatok az Atlasz Amerika országai címû térkép-
éhez és keressétek meg ezekez a városokat!
Montréal, Torontó, Vancouver

Adjatok magyarázatot arra, hogy Kanada nagyobb
városai a déli határvidék mentén húzódnak!
Itt a legkedvezõbb az éghajlat, az országban északra
haladva egyre alacsonyabb az évi középhõmérséklet.

Vizsgáljunk meg egy egészen északi fekvésû várost!
A Google Earth programban, a „röpíts ide” sorba írjuk be: 
Kugluktuk, Kanada

2’

2’

3’

Ábraelemzés

Mûholdfelvétel
vizsgálat

Térképvizsgálat
Atlasz

Mûholdfelvétel
vizsgálat
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

Részösszefoglalás

2. logikai egység

Tanári utasítás

Nézzünk meg néhány képet a „fényképezõgép” iko-
nokra kattintva.
Kik élnek a területen? Mivel foglalkoznak? Milyen kö-
rülmények között élnek?
Fõként eszkimók. Halászattal, bányászattal, rénszar-
vastenyésztéssel foglalkoznak. Modern, de egyszerû
körülményeket találunk, hatalmas, sík tundra veszi
körbe õket, amit télen teljesen befed a hó. Egy folyó
deltatorkolata mellett fekszik a kicsi település, a kör-
nyezetében rengeteg tó van. A legfontosabb közleke-
dési eszköz a repülõgép. 

Kanadában az északi és déli területek vizsgálatával
megállapíthatjuk, hogy az emberek életét, területi el-
helyezkedését melyik környezeti tényezõ határozza
meg leginkább. Melyik ez a természeti adottság?
Az éghajlat, ami délrõl észak felé egyre hidegebb szá-
raz kontinentális, tajga, majd tundra területeket jelent.

A továbbiakban megvizsgálunk öt területet Kanada
különbözõ részein, részben a transz-kanadai autóút
mentén haladva. 
Figyeljétek meg, hogy a felismert tevékenységek mi-
lyen természeti erõforrásokra támaszkodnak és ezek-
bõl milyen termékek származhatnak!

Az óra elején kiosztott szókártyákat ragasszátok a táb-
lára, amikor szerintetek az következik. Felszólítás nél-
kül kijöhettek és illesszétek a megfelelõ tájhoz a ter-
mészeti adottságokat és termékeket!

A Google Earth programban, a „röpíts ide” sorba írjuk be: 
(egy-két képet választunk a fényképezõgép ikon által
felkínált lehetõségek közül)

1. Sudbury, Kanada

1’

3’

Mûholdfelvétel
vizsgálat
Képelemzés
Táblai applikáció
Frontális
osztálymunka,
egyéni munka
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

A mûholdfelvételen egy rézbánya látható, hatalmas
külszíni fejtési területekkel, víztározókkal. A bányászat
negatív környezeti hatásai kifejezetten jól látszódnak.
bányászat – ásványkincsek – gépek, vegyipari termé-
kek
Az Atlasz segítségével soroljátok fel Kanada fontosabb
ásványkincseit!
Vasérc, uránérc, nikkel, platina, arany, ezüst, kõolaj,
földgáz…

2. La-Grande-1., Kanada
A Hudson-öbölbe érkezõ folyón egy vízerõmûvet lá-
tunk.
vízerõmû – folyók, tavak – energiatermelés

3. Regina, Kanada vagy Calgary, Kanada

A Préri-fennsíkon egymást érõ farmok sorakoznak,
közelítsünk rá egyre.
Farmgazdálkodás – termõföld – gabona, szarvasmarha

4. Kamloops, Kanada

3’

3’

3’



MOZAIK KIADÓ 43

2013. március A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

Az óra szerke-
zete és didak-
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Az óra menete Idõ
Módszerek,
eszközök,

munkaformák

Részösszefoglalás
Ellenõrzés

III. Befejezõ rész
Óra végi
összefoglalás

Óra végi értékelés

Óra végi szer-
vezési feladatok

A Sziklás hegység nyugati oldalán a fenyves erdõk
közötti tarvágások jól láthatóak. A kitermelt területek
aránya magas. 
fakitermelés – erdõségek – faáruk, cellulóz, papír

5. Vancouver, Kanada
Néhány képet megtekintve a magashegységek lábá-
nál egy kikötõvárost látunk a Csendes-óceán partján.
Kanada legszebb városának tartják Vancouvert. 
kikötõk – tengerpart, óceán – fagyasztott és konzer-
vált halak, kereskedelem

Ellenõrizzük a táblai vázlatunkat, hogy minden szó-
kártya a helyére került-e!
A gyerekek javíthatják egymás munkáját.
Mik Kanada legfontosabb természeti erõforrásai?
Az ásványkincsek, folyók, tavak, termõföld, erdõk,
óceán, tengerpart.

A táblai vázlat alapján értékeljük Kanada erõforrás-el-
látottságát!
Soroljuk fel a legfontosabb exporttermékeit!

Milyen közlekedési eszközöket választanál Kanada
nagy távolságra fekvõ tájainak megközelítéséhez?
Északon repülõgépet, délen a transzkontinentális au-
tóutat, vonatot, a Nagy-tavaktól keletre hajót. 

Mutassátok meg a falitérképen Kanada legjelentõ-
sebb városait!
Ottawa, Montréal, Torontó, Vancouver

Ügyesek voltatok! (Kiemelve az óra aktívabb tanulóit
és szép válaszait.)

Lecke kijelölése a tankönyvben, munkafüzetben.

3’

1’

3’

2’

Frontális
osztálymunka
Táblai vázlat

Frontális
osztálymunka
Táblai vázlat

Tevékenység Erõforrás Termék

bányászat ásványkincsek gépek, vegyipari cikkek

vízerõmû folyók, tavak energiatermelés

farmok termõföld gabona, hús, tejtermékek

fakitermelés erdõségek faáruk, cellulóz, papír

kikötõk tengerpart, óceán haláruk, kereskedelem


