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BIZARR BAZÁR
Á zsia a világ egyik legélénkebb piactere, ahol 4 milliárd  

ember él, kereskedik, termel, termeszt és gyárt szinte 
mindent, amire a mindennapokban szükség van. Szőnyegek  
és takarók, friss élelmiszer és készételek, televíziók és autók,  
hajók és számítógépek, sőt sok más árucikk is elkel ebben  
a hatalmas és nyüzsgő bazárban.

Oroszországi Föderáció
Szibéria – Oroszország ázsiai területe – az 
európai rész nélkül is a legnagyobb ország 
lenne a világon. A rendkívül kemény telek 
és rövid nyarak miatt igen gyéren lakott.

Természeti kincsek
Szibéria erdőkben gazdag, 

emellett hatalmas olaj-, föld gáz- 
és ásvány kincs tartalékokkal 

rendelkezik, bár ezek közül sok 
távoli, nehezen megközelíthető 

területeken található.

Szibériai tigris
A fenséges vadállat  

– a világ legnagyobb  
tigrise – alig több mint  

500 példánya él Szibéria 
távoli, keleti vidékein.

Sakk
Oroszország nemzeti játékát,  

a sakkot rendszeresen játsszák 
Szibériában a hosszú téli estéken.

Transzszibériai vasútvonal
A 9310 km hosszú transzszibériai 
vasútvonal Moszkvától Szibérián 
keresztül Vlagyivosztokig ér.  
A teljes utazás nyolc napig tart.

Törökország
Oroszországhoz hasonlóan 
Törökország is két földrészen 
terül el. Nagyobbik része 
Ázsiában van. Földközi-tengeri 
partvidéke sok turistát vonz, 
és fontos bevételi forrás.

Szőnyegek
A török kilim, azaz szőtt szőnyeg 
világszerte ismert bonyolult, 
absztrakt mintázatáról.

Kaukázus
A Kaukázusban fekvő három kisebb 
hegyvidéki, elsősorban mezőgazdasági 
ország olyan hatalmas államok közé 
szorul, mint Oroszország, Irán és 
Törökország.

Grúzia
Grúziát a Kaukázus védi  
a hideg északi szelektől,  

így remek szőlőtermesztő  
és borvidék.

Textilek
Grúzia selyem- és textilipara 
jelentős szerepet játszik az 
ország gazdaságában.

Örményország
A világ legrégebbi keresztény 
országa elsősorban mezőgaz-
da ságból, pontosabban  
juh  tenyésztésből él.

Azerbajdzsán
Az ország nevének jelentése „a 
lángok földje”. A 8. században 
kapta a perzsáktól, akik a 
földből feltörő, égő földgázt 
megpillantották. Sok olajat  
és földgázt exportál Európába.

A Közel-Kelet
A Földközi-tenger keleti partján fekvő, és 
a Jordán folyó által kettészelt, nagy múltú 

vidék a világ legrégebbi civilizációinak  
és vallásainak bölcsője volt.

Kaviár
A Kaszpi-tengerből származó 
tokhal ikrájából értékes kaviár  
– drága ínyencség – készül.

Szíria
A zöldségek  
és gyümölcsök  
mellett az egyik 
legjövedelmezőbb 
termény Szíriában 
a gyapot.

Libanon
Libanon nemzeti szimbóluma  
a cédrus cédrus, amely akár  
1500 évig is élhet, már csak  
néhány védett erdőben maradt fenn.

Kibbeh – bárányhúsból, 
búzatöretből és hagymából 
sütött étel – Libanon 
nemzeti eledele.

Izrael
Izraelt 1948-ban alapították  

a világ különböző részein élő 
zsidók hazájaként, de sok 
muzulmán és keresztény 
vallású palesztin is él itt.

Palesztina
A Jordán a legalacso-

nyabban fekvő folyó a 
 világon. Nyugati partján 

és a Gázai övezetben 
élnek a palesztinok, ám 

országuk autonómiája 
korlátozott.

Jordánia
A holt-tengeri  

sót összegyűjtik,  
hogy főzéshez és 
élelmiszer-tartó-

sításhoz használják, 
de van, aki a víz 

gyógyító hatására 
esküszik.

Arab-félsziget
Az Arab-félszigetet nagyrészt forró, száraz sivatag borítja, amely 

alatt a világ legnagyobb kőolaj- és földgáztartalékai rejlenek. 
A kitermelés elképesztő jólétet biztosít a régióban.

Szaúd-Arábia
A kőolaj mesésen gazdaggá tette 
Szaúd-Arábiát. Az országban új 

iparágakat fejlesztettek fel, és 
sótalanító üzemeket építettek, hogy 

ihatóvá tegyék a tengervizet.

Jemen
A kávéivás szokása feltehetően Jemenből 
származik. A mai napig itt termesztik az 
egyik legfinomabb kávébabot a világon.

Öböl-országok
A Perzsa-öböl déli és nyugati 
partvidékét számos kisebb arab 
emirátus, azaz királyság foglalja 
el. Rengeteg olajjal és földgázzal 
rendelkeznek, a befolyó pénzből 
pedig a többi iparágat és a 
turizmust fejlesztik.

Omán
Omán partjainál a tenger 
tonhallal, szardellával, 
szardíniával és tintahallal van 
tele, a helyi halászok nagy 
örömére.

Egyesült Arab Emírségek
1971-ben hét emírség szövetséget hozott 

létre Egyesült Arab Emírségek néven.  
Az egyikük – Dubai – rendkívüli, 

legyező formájú mesterséges szigetet 
építtetett tengerre, hogy idevonzza  

a külföldi turistákat.

Katar
Katar száraz, sivatagos 

félszigetén a rengeteg olaj és 
földgáz kitermelése  
és finomítása jelenti  

a gazdaság alapját.

Bahrein
A kis szigetországban 
korábban fontos volt a 
gyöngyhalászat, az olaj- és 
földgázkitermelés azonban 
átalakította a gazdaságot.

Kuvait
Kuvait olajkészlete, amely 

a világon az ötödik 
legnagyobb, gazdasági 
fellendülést hozott az 

országnak.

Irak
A Tigris és az Eufrátesz folyók 
termékeny völgyeiben fekvő Irak 
déli és nyugati részét perzselő 
sivatagok, északi és keleti területeit 
pedig hegyek borítják.

Mezopotámia
Az Urban található zikkurat az  
egyik első, fejlett civilizáció emléke. 
Mezopotámia idején épült 5000 éve  
a mai Irak területén.

Olaj
Irak hatalmas földgáz-
mezőkkel, emellett  
a világ harmadik leg-
nagyobb olajtartalékával 
rendelkezik.

Közép-Ázsia
Az öt közép-ázsiai „-sztán”, azaz 

„ország” 1991-ben vált függetlenné 
sokévnyi orosz uralom után. 

Türkmenisztán és Üzbegisztán területe 
nagyrészt sík és sivatagos vidék, 

Kirgizisztán és Tádzsikisztán 
hegyvidéki terület, Kazahsztánra  

pedig a sztyeppék jellemzők.

Irán
1979 óta iszlám vallási 
vezetők irányítják Iránt, így 
ez a világ két teokráciájának 
(vallási államának) egyike.

Szőnyeg
Irán híres sűrűn szőtt, 
bonyolult mintázatú 
szőnyegeiről, amelyek 
hónapokig készülnek.

Építészet
Sok iráni mecsetet díszítenek 
gyönyörű, színes csempék és 
aranykupolák. A mecsethez 
tartozó minaretből hívják 
imádkozni a hívőket.

Türkmenisztán
A „türkmén nép országa” az 
akhal tekini versenylovakról 
híres. A ló az ország nemzeti 
szimbóluma is.

Üzbegisztán
Üzbegisztán fontos gyapot-
termesztő ország. Itt található 
a világ egyik legnagyobb 
aranybányája is, emellett 
hatalmas földgáz- és 
kőolajtartalékai vannak.

Kazahsztán
Az első kazahok lovas nomádok 
voltak. A lóversenyek a mai napig 
népszerűek, a nemzeti ital pedig  
a kumisz – az erjesztett kancatej. 
Egészségükre!

Kirgizisztán
A hegyvidéki Kirgizisztán 
rengeteg kiaknázható természeti 
kinccsel rendelkezik. A táj 
tökéletesen alkalmas vízerő-
művek építésére, illetve hatalmas 
higany- és aranykészleteket rejt, 
amelyet exportál.

Tádzsikisztán
Az atomerőművekben 
hasznosított hatalmas 
uránkészletek adják 
Tádzsikisztán gazdaságának 
alapját.

Dél-Ázsia
A muzulmán vallású Afganisztán és 
Pakisztán India, Irán és Közép-Ázsia 
között helyezkedik el. Mindkét 
országban több, különböző nyelvet 
beszélő nép él.

Buszozás
A tarka, égősorokkal 
díszített buszok Pakisztán 
látványos és színpompás 
közlekedési eszközei.

Pakisztán
A gyapottermesztő Pakisztánban 

jelentős textilipar alakult ki.

Afganisztán
Az Afganisztánban élő különböző 
népcsoportok mind saját jellegzetes 
fejfedőiket viselik.

Karakül juh
Az afgán gazdák karakül juhot 

– az egyik legrégebben háziasított 
juhfajt – tenyésztenek jelleg-

zetesen göndör gyapjuk miatt.

Indiai szubkontinens
A világ népességének több mint egyötöde él 

az indiai szubkontinensen, amely sok 
különböző etnikai csoportnak és 

vallásnak ad otthont. Mindez az 
újdelhi Lótusz templomban is 

kifejezésre jut, ahol minden 
vallás követői együtt 

imádkozhatnak.

Bollywood
A Mumbaiban zajló hindi nyelvű  
filmgyártás egyik központjának közismert 
beceneve Bollywood. Az elnevezés Mumbai 
régi neve, Bombay, valamint az amerikai 
filmgyártás fellegvára, Hollywood nevének 
összevonásával keletkezett.

Rokka
A rokkát, azaz a kézi fonóeszközt  

Mahátma Gandhi terjesztette el, és tette az 
indiai önellátás és függetlenség szimbólumává.

Bhután
A világ egyetlen buddhista királysága 
a Himalája területén fekszik. Jakot 
tartanak a húsáért, tejéért, szőréért  
és farkáért.

Nepál
A nepáli serpa népcsoport 
tagjai vezetik azokat  
a hegymászókat, akik  
fel akarnak jutni a 
Csomolungmára vagy más 
himalájai hegycsúcsra.

Banglades
Banglades alacsony fekvése miatt 
ideális hely a jutatermesztéshez – a 
kemény, rostos növényből kötelet, 
zsákot és szőnyeget készítenek. Srí Lanka

Srí Lanka a világ második 
legnagyobb teatermesztője. 
Az ország párás, dombos 
belső vidékein nevelik a 
teacserjéket.

Kelet-Ázsia
A nagy múltú Kína jelenleg a 

világ legnépesebb országa, 
amelynek rendkívül gyorsan 

fejlődik a gazdasága. Tőle 
északra fekszik Mongólia.  

A tengerpart nélküli ország 
ásványkincsekben gazdag.

Maldív-szigetek
A kókuszdió fontos termény  

a Maldív-szigeteken, de a 
tonhalhalászat és a turizmus is 

jelentős bevételi forrás.
A kínai nagy fal
Kr. e. 200 körül kezdték építeni, majd 
tovább bővítették és hosszabbították a világ 
leghosszabb építményét, amely majdnem 
6400 km hosszan kígyózik végig Kínán.

Kínai ételek
A kínai ételeket csillagánizzsal 
és más izgalmas fűszerekkel 
ízesítik, és kis tálakból 
fogyasztják két, fából készült 
evőpálcika segítségével.

Panda
A Kínában honos  

óriáspandából mindössze  
kb. 1800 példány él a vadonban.

Tajvan
Tajvan elektronikai termékeket  
exportál. A szigetország ipara  
az egyik legsikeresebb a világon.

Kiváló lovasok
Legyen az szórakozás, verseny, 

vadászat vagy sport,  
a mongolok nagy része 

rendkívül ügyesen 
lovagol.

Mongólia
Mongólia az egyik legritkábban lakott 
ország. Nomád népének egy része még 
mindig hagyományos nemezjurtákban 
vagy sátrakban él.

Japán és Korea
Dél-Korea és a szigetország, 

Japán ipara rendkívül 
fejlett. A hajóktól és 

autóktól a számítógépeken 
keresztül a nagy felbontású 

televíziókig számtalan 
terméket gyártanak.

Dél-Korea
A világ új hajóinak egyharmada dél-koreai 
hajógyárakból kerül ki, ahol minden 
negyedik munkanapon elkészül egy!

Észak-Korea
A ginzeng gyökere, amely 
Észak- és Dél-Koreában egyaránt 
terem, rendkívül egészséges és 
energiával tölt el.

Japán
A japánok élen járnak az 
elektronikai termékek, például a 
számítógépek és más fogyasztási 
cikkek gyártásában.

Délkelet-Ázsia
A délkelet-ázsiai félszigeten hét 
ország zsúfolódik össze. Sokféle hit és 
kultúra keveredik, élnek itt hinduk, 
buddhisták és muzulmánok.

Vietnam
Vietnam termőföldjeinek 

nagy része az év során víz 
alatt van, hiszen az ország 

jelentős rizstermesztő  
és exportőr.

Kambodzsa
Az egykori Khmer Birodalom központja, 
Kambodzsa dzsungelei olyan csodálatos 
épületeket rejtenek, mint a 12. századi 
templomegyüttes, Angkorvat.

Szingapúr
Szingapúr szigetországa 
a világ legforgalmasabb 
kikötője, ahová kínai, 
japán, közel-keleti és 
európai hajók érkeznek.

Malajzia
Malajzia az egyik leg-
fontosabb kókuszpálmaolaj-
termelő ország. Az olajat 
főzéshez és szappan-
készítéshez használják.

Mianmar (Burma)
A Burmában bányászott 
mélyvörös színű rubin a 
legjobb minőségű a világon.

Thaiföld
A thai fővárosban, Bangkokban sok piac 
épült a vízre. Az árusok úszó csónakokról 
árulják termékeiket.

Laosz
A laoszi Mekong folyó 
nevének jelentése: „a folyók 
anyja”. Halban igen gazdag, 
a rizsföldek öntözését 
szolgálja, és az ország 
legfontosabb vízi útvonala.

Délkelet-Ázsia szigetei
Ázsia délkeleti partjainál fekszik a világ 
legnagyobb szigetcsoportja, Indonézia, 
amelyet több mint 18 000 sziget alkot.

Brunei
Miután a parányi királyság alatt 
olajat találtak, Brunei a világ egyik 
leggazdagabb országa lett.

Kelet-Timor
A Közel-Keleten kívül ennek a kis 
országnak a partjainál található a 

legnagyobb olajmezők egyike.

Indonézia
Gamelánok – összehangolt ütős 

zenekarok – kísérik a táncosokat a 
szertartásokon és vallási ünnepségeken.Fülöp-szigetek

A Fülöp-szigetek a második 
legnagyobb kókusztermesztő 

ország a világon.  
A kókuszból sok hasznos 

terméket készítenek.

Lokum

kebab

Fűszeres 
húsgombóc

Füge

sárgabarack

Tádzs Mahal – 
Sáh Dzsahán mogul sah építtette 1631-ben 
elhunyt felesége, Mumtáz emlékére.

A hagyományos 
japán viselet a 

kimonó és a geta, 
azaz a fatalpú saru.

Főzéshez hasznáLt 
kókusztej és -hús

a kókusz küLső 
rostjábóL készüLt 

szőnyegek

PáLmaLevéLbőL 
készüLt kosarak

IszFahánI 
sah-mecset

Perzsia
– az ókori Irán 
– miniatúra-
festészetéről 
volt híres.

Sakkozd ki! Rendben!

Jó cica!

Szép szőnyeg!

Saját 
szövés.

Halikra? 
Fúj!

Aztán 
kössünk 
valamit!

100% 
Pamut

A túl sok 
só ártalmas!

Nem is!

Megint halat 
vacsorázunk.

Hogy ízlik 
a kávé?

Sosem ittam még 
ilyen finomat!

Mindenem az 
építészet.

Varázsszőnyeg…

Bee!

Elkendőz…

Forog, forog a 
kerék…

A kötél 
kötelező…

Ezt jól 
kifőztük!

Mennyi habarcs 
kellett ide!

Ez mekkora!

Dúdold, én meg 
eljátszom!

Olajos- 
hordón 

dobolok!

Csak semmi 
rizsa!

Vakrandin 
találkoztunk.

Csip-csip!

Zsák a 
foltját…

Megéri  
az árát!

Fotózz le!

Siess! Kiárusítás!

Minek ez 
a sietség?

Több marad 
nekem!

Fonjunk fonalat!

Nem 
érem el!

Érik a szőlő…

Mennyi 
selymes 
puhaság… Ez 

elképesztő!Jó lesz 
tartalékba…

Ez az!

Hordószónok.

Micsoda 
gyöngyélet!

Alkalmi 
vétel!

Megragadott?
Robbanásveszély!

Van még 
egy kis 
hely?

Ez ipari erősségű 
gyapot.

Szeretek 
független lenni.

Diószüret!

Szállj le a 
magas lóról!

Csapjunk a lovak közé!

Micsoda 
felbontás!

De jó! Hajó!

Mikor? Angkor!

Te vagy  
a legjobb!

Egy kis olajat 
az autóba?

Mekkora 
kincs vagy!

Csúcs- 
termék

Miről szól 
a könyv?
A parányi és leleményes agymanók különleges 

Föld körüli utazásra hívnak a lenyűgöző 
atlasz segítségével. A hat kihajtható dupla oldalon 
a kontinenseket fedezhetjük fel: Észak-Amerikát, 
Dél-Amerikát, Afrikát, Európát, Ázsiát és Óceániát. 
Rengeteg érdekes témával találkozhatunk: 
megismerhetjük a Föld szerkezetét, népességét, 
óceánjait, időjárását és éghajlatát. 

Érdekességek
A kihajtható oldalak között áttekintjük bolygónk földrajzát az óceánok mélyétől 
az egyes területek időjárásáig és éghajlatáig, a világunkat alkotó kőzetektől és 
folyamatoktól a földlakók sokszínűségéig.

Bevezetés
Az utazás a kihajtható lapok külső oldalán indul,  

a kontinensek jellemzőit érzékletesen ábrázoló  
térképek alapján.

A kontinens 
rövid áttekintését 
tartalmazó bevezetés

Kihajtható oldalak
A dupla oldalakat kihajtva rengeteg információ  

tárul elénk a kontinens országaiban élő népekről, 
szokásaikról, a legfontosabb iparágakról  

és a legérdekesebb nevezetességekről.

Kövess engem!
Mindvégig szorgosan gyűjtöm  

a kincseket a hátizsákomba,  
a tudnivalókat pedig a fejembe,  
hogy a könyv végén különleges 

meglepetéssel szolgálhassak.

A kontinens országai színes 
és ötletes ábrázolással

A legfontosabb 
tudnivalók  
kiemelve

Az agymanókat követve 
minden tájat bejárhatunk

Rengeteg ábra és 
magyarázat a Föld 
földrajzi jellemzőivel  
és folyamataival

A kontinensek 
jellegzetességei vicces 
térképeken

Az agymanók 
sok mindent 
megmagyaráznak

Rengeteg izgalmas adat 
az egyes országokról

Máris eltévedtem...

ÁZSIA
Á zsiában minden hatalmas. Ez a világ 

legnagyobb kontinense, itt fekszik a 
világ legnagyobb országa – Oroszország –,  
itt él a világ teljes népességének több mint 
fele, és itt található a világ legnépesebb 
városa, Tokió. Ázsia a szélsőségek földrésze: 
a hófödte Szibériától a szélfútta Góbi 
sivatagon át a párás trópusi esőerdőkig  
és a forró, homokos sivatagokig itt  
minden előfordul.

Holt-tenger
A találó nevű Holt-tenger vize annyira  
sós, hogy semmi nem él meg benne.  
Az ásványi sók magas koncentrációja miatt 
lebeghetünk a felszínén. A Jordán folyó 
táplálja az alacsonyan fekvő tavat, 
amelynek nincs lefolyása a tenger felé.  
Itt található a Föld szárazföldi felszínének 
legmélyebb pontja, 420 m-rel  
a tengerszint alatt.

Ankara, 
Törökország

Bejrút, Libanon

Jeruzsálem, izraeL

Damaszkusz, 
szíria

Ammán, 
Jordánia

Bagdad, irak

Rijád, 
szaúd-arábia

Doha, kaTar

Manáma, 
bahrein

Kuvait, 
kuvaiT

Abu-Dzabi, 
egyesüLT arab emírségek

Maszkat, omán

Teherán, irán

Jereván, 
örményország

Asgabat, 
TürkmeniszTán

Baku, 
azerbaJdzsán

Taskent, 
üzbegiszTán

Asztana, 
kazahszTán

Kabul, 
afganiszTán

Iszlámábád, 
PakiszTán

Újdelhi, 
india

Dusanbe, 
TádzsikiszTán

Biskek, 
kirgiziszTán

Katmandu, 
nePáL

Dakka, 
bangLades

Nepjida,
mianmar (burma)

Colombo,
srí Lanka

Bangkok,
ThaiföLd

Phon Penk,
kambodzsa

Vientián, 
Laosz

Hanoi, vieTnam

Kuala Lumpur,
maLaJzia

Szingapúr, 
szingaPúr

Jakarta, 
indonézia

Dili, keLeT-Timor

Manila, füLöP-szigeTek

Tajpej, TaJvan

Szöul, 
déL-korea

Phenjan, 
észak-korea

Tokió, 
JaPánPeking, 

kína

Ulánbátor, 
mongóLia

Eufrátesz

T
ig

ri
s

Kaukázus

Himalája

Góbi siva
tag

Gangesz

Timpu, 
bhuTán

M
ekong

Sá
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a-
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ó

Ja
ng

ce

Ke
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zib
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ia 

he
gy

vid
ék

e

oroszországi 
föderáció

Oroszországeurópai területe

Törökországeurópai területe

Nicosia,
ciPrus

FÖLDKÖZI-TENGER

VÖ
RÖ

S-TEN
G
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Torosz-hegység

KA
SZ

PI
-T

EN
G

ER

ÁDENI-ÖBÖL ARAB-TENGER
IN

DIAI-Ó
CEÁN

BENGÁLI-
ÖBÖL

ANDAM
ÁN-

TENGER

THAI-ÖBÖL

DÉL-KÍNAI-
TENGER

JÁVA-
TENGER

CSENDES-ÓCEÁN

KELET-KÍNAI-
TENGER

SÁRGA-
TENGER

JAPÁN-
TENGER

OHOTSZKI-TENGER

CSENDES-ÓCEÁN

KELET-
SZIBÉRIAI-
TENGER

LAPTYEV-
TENGER

KARA-
TENGER

JEGES-TENGER

Ur
ál

Északi sarkkör

Aral-tó

Am
u-darja

Kara-kum
Tien-sa

n

Hindukus
Takla-Makán 

sivatag

Szír-sivatag

Brahmaputra

Ráktérí
tő

Zagrosz

Ob

Jenyiszej

Léna

Szanaa, Jemen

Rab-el-Háli

Perzsa-öböl
A Perzsa-öblöt Irán, Szaúd-Arábia 
és a tőle délre fekvő államok zárják 
körül. A hatalmas olajmezők felett 
fekvő területen található a világ 
ismert olajtartalékának 
kétharmada.

Aral-tó
Az Üzbegisztán és Kazahsztán határán 
fekvő Aral-tó valaha egészen bővizű volt. 
Az elmúlt 50 év során azonban a tavat 
tápláló folyókat elvezették vagy lecsapolták 
a termőföldek öntözéséhez. A tó jelenleg 
eredeti méretének negyedére csökkent, 
és három részből áll.

Himalája
A világ legmagasabb hegylánca, a  
Himalája akkor alakult ki, amikor  
az Indoausztráliai-lemez összeütközött  
az Eurázsiai-lemezzel. A világon  
14 hegycsúcs magassága haladja meg  
a 8000 m-t, és mindegyik ebben a 
hatalmas hegységben található. A világ 
legmagasabb csúcsa a 8850 m magas 
Csomolungma (Mount Everest).

Bajkál-tó
A szibériai Bajkál-tó igazi csúcstartó:  

1637 m-es mélységével a világ legmélyebb 
tava, emellett a Föld legnagyobb víztömegű 

édesvizű tava: a világ teljes készletének  
több mint ötöde itt található. Itt él a világ 

egyetlen édesvízi fókafaja, a nerpa vagy 
bajkáli fóka, illetve 1700 egyéb növény-  

és állatfaj, amelyek sehol máshol nem 
fordulnak elő a Földön. A Bajkál-tó tehát 

igazi különlegesség!

Bajkál-tó

Bandar Seri
Begawan, brunei

Thár
-siva

tag

Sztyeppe
A Fekete-tengertől Ukrajnán, 
Dél-Oroszországon és Kazahsztánon 
keresztül Mongóliáig terjedő hatalmas, 
füves és főként fátlan síkságok alkotják 
a sztyeppét. A termékeny talaj alkalmas 
búza és más gabonák termesztésére, 
illetve juhok, kecskék és lovak 
tartására.

Góbi sivatag
Az Észak-Kína és Dél-Mongólia 

területén fekvő Góbi Ázsia 
legnagyobb sivatagja. Homok helyett 
nagyrészt csupasz sziklák borítják, és 

gyakoriak itt a porviharok. A Góbit 
szélsőséges időjárás, hosszú, rideg 
telek és perzselő nyarak jellemzik.

Mélyponton 
vagyok…

Gázai övezet

Ciszjordánia

PERZSA-ÖBÖL

Malé, maLdív-
szigeTek

É

K

D

NY

Vigyázz, kész, rajt!

Hová tűnt a tó?

Itt vagyok!

CÉL

Nekifutás…

…és ugrás!

En garde!

START

Ússzunk!

Lakatlan…

Nyihaha.

Szibéria

Olaj! Juhé!

Mondtál 
valamit?

De furcsa hal!

Milyen a kilátás?

A világ 
csúcsán 
vagyok!
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Putrajaya, 
maLaJzia

Tbiliszi, 
grúzia
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A FÖLD SZERKEZETE
Bolygónk kémiai elemekből felépülő kőzeteket és ásványokat  

tartalmazó bonyolult összetételű gömb. A földkérget alkotó  
tektonikus lemezek folyamatos mozgásban vannak. A kontinensek  
vándorlása és összeütközése formálja a felszínt: hatalmas hegyláncok 
emelkednek, vulkánok és földrengések törnek ki.

A Föld mágnesessége
A Föld magját alkotó nagy 

mennyiségű vas hatalmas  
mágnessé változtatja a bolygót, 
amely északi és déli pólussal 
rendelkezik. A két mágneses 
pólus eltér a földrajzi 
sarkoktól, ráadásul  
évente akár 40 km-rel  

is elmozdulhatnak  
a Föld változó mágneses 

mezejének hatására.

Kémiai összetétel
A Földet több mint 80 különböző kémiai elem 
alkotja. Legnagyobb mennyiségben vasat tartalmaz, 
amely nagyrészt a magban koncentrálódik. Bolygónk 
fontos összetevője emellett az oxigén, a magnézium  
és a szilícium is.

A Föld belsejében
Közvetlenül a Föld felszíne alatt  

a hőmérséklet eleinte csökken, 
majd ismét emelkedni kezd,  

és rendkívül forróvá válik. A Föld  
belső magjának hőmérséklete eléri  

az elképesztő 6000 °C-ot.

Mozgásban
A kontinensek a földköpeny felső rétegén vándorló 
tektonikus lemezeken helyezkednek el. Valamikor egyetlen 
egészet alkottak, de fokozatosan széttöredeztek és 
eltávolodtak egymástól, így jöttek létre a mai kontinensek.

A Föld rétegei
A Föld több rétegből áll:  

a belső magot az óriási nyomás 
miatt szilárd fémek alkotják,  

míg a külső magot olvadt fémek 
építik fel. A magot szilárd 

kőzetréteg veszi körül, amely  
a földkéreg, azaz a Föld külső 
héjának közelében megolvad.

Ütköző lemezek
A tektonikus lemezek összeütközésének és 
felgyűrődésének következtében alakulnak ki  
a dél-ázsiai Himalájához hasonló hegyláncok.  
A lemezek folyamatos mozgása miatt a Himalája  
évente kb. 5 mm-rel magasabb lesz.

Töredezett Föld
A tektonikus lemezek összeütközése vagy  
egymás melletti elcsúszása komoly terhelést jelent  
a kőzetrétegek számára, amelytől megrepednek  
vagy széttöredeznek, a törésvonalak mentén pedig 
egymás alá vagy fölé kerülnek, vagy éppen 
elcsúsznak egymás mellett.

Robbanékony Föld
A vulkánok olyan rések a földkéregben, amelyen  

át a felszín alatt összegyűlő gázok nyomásának 
hatására a forró, olvadt kőzet (a magma) 
megindul a felszín irányába, és ha eléri azt, 
lávaként ömlik a felszínre. A láva mellett 
gyakori a hamuszórás is, gyakran látványos 
kitörések formájában.

Rengő Föld
A tektonikus lemezek általában gond nélkül 
elmozdulnak egymás mellett, időnként azonban 
elakadnak. A felgyűlő erők ilyenkor hirtelen 
mozdítják el a lemezeket, lökéshullámokat és 
földrengéseket okozva. 

Kőzetfajták
Az évmilliók során a földkéregben a kőzetek három  
fajtája alakult ki: a vulkáni kőzetek az olvadt láva 
megszilárdulásával formálódtak, az átalakult kőzetek  
magas hőmérséklet vagy nyomás hatására jöttek létre,  
míg az üledékes kőzetek a felszín mélyedéseiben vagy  
az óceánok alján évmilliók során lerakódott törmelékből 
alakultak ki.

Vas 35%

Magnézium
17%

Szilícium
13%Kén

2,7%

Nikkel 2,7%

Kalcium 0,6%

Alumínium 0,4%

Oxigén 28%
Egyéb elemek 0,6%

Hegyláncok 
kiemelkedése

Mozgó 
lemezek

Belső mag 
– szilárd fémek

Külső mag – folyékony fémek

Köpeny – szilárd kőzet,  
a felső köpenyben  

folyékony magmával

Földkéreg – a Föld 
vékony, külső rétege

Törésvonal

A törésvonal mentén 
ellenkező irányban 

elmozduló kőzetrétegek

Törésvonal a két lemez 
találkozásánál

A földrengés 
fészke

Lökéshullámok

Vulkáni csatorna
Oldalcsatorna

Láva- és hamu- 
rétegekből felépült  

vulkán

M
ag

m
ak

am
ra

Északi  
mágneses sark

Földrajzi 
Északi-sark

Déli mágneses 
sark

Földrajzi 
Déli-sark

200 millió éve

180 millió éve

65 millió éve

Különös vonzódást 
érzek.

Juj!

Hű, de forró!

Megolvadt  
a hőmérő!

Kő kövön  
nem marad!

Segítség!

Ez eltörött.

Micsoda 
megrázkódtatás!

Ne fészkelődj!

Rám tört 
a remegés!

Egészen  
megrendültem!!Vau!

Ne elemezz folyton!

Te 
törted 
el!

Porból 
lettünk…

Mozdulj már!

Elemében van!

Ingatag  
a talaj…

Lerepült  
a sisakom!

Földcsuszamlás!

Mindig 
ugyanaz 
a lemez!

Kőagyú!

Gázos a 
helyzet!

Ütköztessünk!
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OTTHONUNK, A FÖLD
A Föld a Nap körül keringő nyolc bolygó egyike. A Nap hatalmas, forró  

csillag, amely fényt és hőt bocsát ki, így biztosítva az élet feltételeit a Földön. 
A Nap a Tejútrendszer nevű galaxist alkotó kb. 200 milliárd csillag egyike.  
Az univerzum kb. 100 milliárd galaxisból áll. Sok csillag körül 

keringenek bolygók, de a jelenlegi ismereteink szerint  
a Föld az egyetlen, amelyen kialakult az élet.

Június 22.
Északon nyár van, délen 
pedig tél. Északon ekkor 

a leghosszabb, délen 
pedig a legrövidebb  

a nappal.

Naprendszer
A Föld a Naprendszert 
alkotó, az aszteroidákkal és 
üstökösökkel együtt a Nap 
körül keringő nyolc bolygó 
közül a harmadik. A bolygók 
– ezek a szilárd kőzetből (pl. a Föld) 
vagy gázokból (pl. a Szaturnusz) álló, 
hatalmas gömbök – a Nap óriási gravitációs 
vonzása miatt keringenek körülötte.

A Föld alakja
Gömbölyűsége miatt a Föld 
forgási sebessége nagyobb az 
Egyenlítőnél – ahol a kerületének 
hosszabb utat kell megtennie  
a tengelye körül –, mint a 
sarkokon, így a bolygó középen 
valamivel szélesebb.

Képzeletbeli 
vonalak
A hajózás megkönnyítésére  
a térképészek képzeletbeli 
vonalakat rajzoltak a Föld  
köré. A szélességi körök az 
Egyenlítővel párhuzamosak,  
a hosszúsági körök pedig  
az Északi- és Déli- 
sarkot kötik  
össze.

A Föld forgása
A Föld nyugatról kelet felé  
24 óra alatt fordul egyet az 
Északi- és a Déli-sarkot összekötő 
– 23,5°-os ferdeségű – tengely 
körül, nappalra és éjszakára 
bontva a napokat.

A négy évszak
A Föld 365,242 nap (azaz egy év) alatt kerüli meg a Napot. 
Keringés közben forog a tengelye körül, így az év során 
minden pontja közelebb, majd távolabb kerül a Naptól. 
Ennek következtében a Föld nagy részén évente négy 
évszak különül el a napfényes és sötét órák (azaz  
a nappalok és éjszakák hossza) alapján.

Szeptember 23.
Északon ősz van, délen 
pedig tavasz. A nappal  
és az éjszaka mindkét 
féltekén egyforma hosszú.

Március 21.
Északon tavasz van, délen 
pedig ősz. A nappal és az 
éjszaka mindkét féltekén 

egyforma hosszú.
December 22.

Északon tél van, délen  
pedig nyár. Északon ekkor  

a legrövidebb, míg délen  
a leghosszabb a nappal.

NEPTUNUSZ
4,5 milliárd km−re 
a Naptól

SZATURNUSZ
1,4 milliárd km−re 
a Naptól

URÁNUSZ
2,8 milliárd km−re  
a Naptól

VÉNUSZ
108 millió km−re  
a Naptól

MERKÚR
58 millió km−re  
a Naptól

NAP

FÖLD
150 millió km−re  
a Naptól

MARS
228 millió km−re  
a Naptól

ASZTEROIDAÖV

23,5˚

A Föld 
forgástengelye

Napfény

Van benne rendszer!

Csak 
képzelődöm…?

Micsoda 
pörgés!

Alakulnak a dolgok…

Nem TE vagy derékban 
szélesebb!

Végre itt  
a nyár! 

Kozmikus!

Szezonális 
munka.
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Napfogyatkozás 
Előfordul, hogy a Hold keringés közben a Nap  
és a Föld között halad el, és a Föld felé tartó napsugarak 
útjába áll. Ilyenkor napfogyatkozás következik be. 
Holdfogyatkozásról akkor beszélünk, amikor a Hold 
kerül a Föld árnyékába.

A Föld légköre
A légkör vagy atmoszféra a Földet körülvevő vízpára, 
por és gázok – például nitrogén és oxigén – által 
alkotott burok, amelyet a gravitáció tart meg. A légkör 
kb. 800 km magasságig tart, ahol beleolvad a világűrbe.

Hold
A bolygónkhoz 
legközelebb eső 
égitest a Hold.  
A hatalmas kőgolyó 
átmérője negyede  
a Földének. A Hold 29,53 nap – egy holdhónap –  
alatt kerüli meg a Földet. Saját fényt nem bocsát ki, 
de a Nap fényét visszaverve „világít”.

Plútó
Az 1930-ban felfedezett Plútót eredetileg  

a Naprendszer kilencedik bolygójának tartották.  
Kis mérete és szabálytalan keringési pályája miatt 

azonban megkérdőjelezték bolygó státuszát,  
végül 2006-ban átminősítették törpebolygóvá. 

Hivatalos neve: 134340 Pluto.

MARS
228 millió km−re  
a Naptól

JUPITER
a Naptól  
778 millió km−re

Távközlési 
műhold

Űrállomás

Űrsikló

Magaslégköri 
sarki fény

Meteorológiai 
ballon

Alacsonylégköri 
sarki fény

A rádiójelek 
visszaverődnek  
az ionoszféráról.

Utasszállító 
repülőgép

Helikopter

Hold

Teljes napfogyaTkozás

HoldfogyaTkozás

Napfény

Napfény Hold

A Hold teljes árnyéka

A Föld teljes árnyéka

A Hold 
félárnyéka

A Föld félárnyéka

Föld

Föld

exoszféra

700—800 km

Termoszféra 
80—700 km

Ionoszféra  
(a Termoszférán 
belül) 
100—300 km

mezoszféra 
50—80 km

szTraToszféra 
12—50 km

Troposzféra 
0—12 km

Sajtból van!

Remek az 
atmoszféra!

Láttam  
a fényt!

Határ a 
csillagos ég.

Milyen  
a levegő 
odafent?

Fel, fel,  
a magasba!

Csak egy 
apróság…

RAKTÁR
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