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Földrajzi övezetesség 

A témakörhöz tartozó fontosabb alapfogalmak: 

Éghajlati övezet: a gömb alakú Földön az éghajlati elemek (és sok más 

természetföldrajzi tényező) övszerű sávok mentén rendeződnek el. 

Éghajlat-alakító tényezők: azok a csillagászati (kozmikus) és földi jelenségek, 

amelyek megszabják valamely hely éghajlati változását, azok törvényszerűségét. 

Ezek: 

 napsugárzás; 

 a földfelszín anyaga, domborzata, tengerszint feletti magassága, növényzete; 

 uralkodó szél és tengeráramlások. 

Napéjegyenlőség: évente két alkalommal, március 21-én és szeptember 23-án a 

napsugarak deleléskor az Egyenlítőre esnek merőlegesen. Ekkor az egész Földön 12 

órás nappal és 12 órás éjszaka van, azaz hosszuk megegyezik. Az északi félgömbön 

március 21-e a csillagászati tavasz, szeptember 23-a pedig a csillagászati ősz 
kezdete. 

Nyári napforduló (az északi félgömbön június 22-e): a Nap március 21-én az 

Egyenlítő felett delel 90°-ban, ettől kezdve június 22-ig egyre északabbra esik az a 

terület, ahol 90°-ban delel a Nap, azaz a Nap látszólagos évi pályája során észak felé 

"vándorol". Június 22-én delel 90°-ban a legészakabbra, a Ráktérítő felett, ezután 

látszólagos égi pályáján az Egyenlítő, azaz dél felé tart. A Nap pályájában ily módon 
június 22-én bekövetkező fordulat a nyári napforduló. 

Téli napforduló (az északi félgömbön december 22-én): December 22-én ugyanaz 

történik a déli félgömbön, mint június 22-én az északi félgömbön, azaz a Nap 

látszólagos pályáján ekkor éri el a legdélibb pontot. ezután visszafordul észak, azaz 

az Egyenlítő felé. A Nap pályájában ily módon bekövetkező fordulat a téli 

napforduló. 

 

 

 



Szoláris éghajlati övezet: a napsugarak hajlásszöge (=deleléskor a napsugarak és a 

földfelszín által bezárt szög) által kijelölt éghajlati övezetek (csak a Nap sugárzását 

és a Föld bolygótulajdonságait vesszük figyelembe): 

 

1. ábra A szoláris éghajlati övezetek 

 

Földrajzi övezetek: az éghajlat, a természetes növényzet, az állatvilág, a talaj, a 

vízjárás, a felszínformáló erők együttes övezetes megjelenése. 

 

Tanulási segédlet: 

tankönyv: 29. oldal 1.4. ábra, 31. oldal 1.10. ábra 

Interneten elérhető anyagok: 

https://www.youtube.com/watch?v=3m-2Wn2-bi8 

https://www.youtube.com/watch?v=k1TWl3Fhb9Q 

 

Ellenőrző kérdések: 

Nevezd meg a szoláris éghajlati övezeteket, azonosítsd be a határaikat (nevezetes 

szélességi körök és hányadik fokon helyezkednek el)! 

Sorold föl az Éghajlat-alakító tényezőket! 

Értelmezd és magyarázd el saját szavaiddal a Napéjegyenlőség és Napfordulók 

jelentőségét! 

https://www.youtube.com/watch?v=3m-2Wn2-bi8
https://www.youtube.com/watch?v=k1TWl3Fhb9Q

