
Földrajzi övezetesség – 1 

FORRÓ ÖVEZET 
 

Az övezet nagyjából az északi és a déli szélesség 30° között húzódik. 

Egész évben nagy a napsugarak hajlásszöge → nagy a felmelegedés → az évi középhőmérséklet 20°C felett van. 

Az övezet éghajlatának kialakulásáért a passzát szelek felelősek. 

Az öveket nem a hőmérsékleti különbségek, hanem a csapadék mennyisége és eloszlás alapján különítjük el. 

 

EGYENLÍTŐI ÖV 

Egyenlítő mentén, kb. az északi és déli 10. szélességek között (pl. Kongó-medence, Amazonas-medence, Indonéz-szigetvilág). 

Egyenlítői éghajlat 

– 1 évszak (állandóan forró, párás, fülledt, csapadékos nyár uralkodik); 

– egész évben magas hőmérséklet, kicsi évi közepes hőingás; 

– mindig a passzát szél felszálló ága uralkodik → sok csapadék + egyenletes csapadékeloszlás (szinte minden délután esik az eső); 

– nagyon párás levegő. 

Vízrajz → bővizű folyók, egyenletes vízjárás, sűrű vízhálózat – pl. Kongó, Amazonas. 

Természetes növényzet → esőerdő. 

Talaj → trópusi vörösföld (tápanyagban szegény, gyenge termőképességű, sérülékeny, laterites). 

Felszínformálás → legfontosabb a mállás, gyakoriak a földcsuszamlások, jelentős a folyóvizek hordalékszállító tevékenysége is. 

Mezőgazdaság: 

– trópusi talajváltó gazdálkodás (esőerdők primitív törzsei égetéses, kapás, ásóbotos technikával, kézi erővel, önellátásra termesztenek pl. gumós növényeket, kölest); 

– monokultúrás trópusi ültetvények (volt gyarmatokon, hatalmas területeken, gépek, bérmunkások segítségével, egyfajta növényt termesztenek eladásra, pl. ananászt, 

banánt, kókusz- és olajpálmát, kakaót, kaucsukfát). 

 

ÁTMENETI ÖV 

Egyenlítőtől távolabb, kb. a 10. és a 20. szélességek között húzódik (pl. Szudán, Kelet-afrikai-magasföld, Guyanai-hegyvidék, Brazil-

felföld, Ausztrália egyes részei). 

Szavanna éghajlat 

– egész évben magas hőmérséklet, kicsi évi közepes hőingás; 

– 2 évszak (esős évszak, száraz évszak); 

– nyáron: passzát szél felszálló ága uralkodik – meleg, esős évszak; 

télen: passzát szél leszálló ága uralkodik – forró, száraz évszak; 

– az Egyenlítő közelében hosszabb az esős évszak (9-10 hónap), több a csapadék; 

távolabb (a térítők felé) rövidebb az esős időszak (2-3 hónap), kevesebb a csapadék. 

Vízrajz → folyók vízjárása erősen ingadozó (esős évszakban bővizűek, száraz évszakban kevés a víz). 

Természetes növényzet → szavanna: 

– erdős (fás, nedves) – az Egyenlítőhöz közelebb, ahol több csapadék hullik; 

– cserjés (száraz) – az Egyenlítőtől távolabb, ahol már kevesebb a csapadék; 

– füves (tüskés) – a térítőkörök közelében, ahol nagyon kevés csapadék hullik. 

Talaj → laterites vörös- és sárgaföld, a füves szavannák alatt sötét szavannatalaj. 

Felszínformálás → száraz évszakban az aprózódás, esős évszakban a mállás jellemző. 

Mezőgazdaság 

– talajváltó (ugaroltató) földművelés, nomád pásztorkodás (sovány szarvasmarha, juh, kecske) – cél az önellátás; 

– a nagy, monokultúrás ültetvényeken pl. kávét, földimogyorót, az öntözött területeken gyapotot termesztenek eladásra, Dél-Amerika szavannáin vágómarhákat (hús), 

Ausztráliában juhokat (merinói gyapjú) tenyésztenek. 
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TÉRÍTŐI ÖV 

Ráktérítő és Baktérítő környékén, kb. a 20. és a 30. szélességek között húzódik (pl. Szahara, Líbiai-sivatag, Kalahári-medence, Namib-

sivatag, Arab-félsziget, Iráni-felföld, Atacama-sivatag, Ausztrália belső része). 

Forró övezeti sivatagi éghajlat 

– 2 évszak (forró, száraz nyár és meleg, száraz tél); 

– mindig a passzát szél felszálló ága uralkodik → gyakran hosszú évekig nem hullik csapadék; 

– napi hőingás nagyon nagy (felhőzet hiánya miatt nappal nagyon erős a besugárzás – éjjel viszont nagy a kisugárzás, hajnalban 

fagyok is előfordulhatnak). 

Vízrajz 

– ritka vízhálózat, sok lefolyástalan terület; 

– időszakos vízfolyásokban csak esőzések után van víz; 

– tavak vize az erős párolgás miatt gyakran sós, mélységük és kiterjedésük ingadozó (időszakos tavak); 

– oázisok vize forrásokból, fúrt kutakból, jövevényfolyókból származik; 

– csak az Egyenlítő vidékéről induló jövevényfolyók szállítanak jelentős mennyiségű vizet – pl. Nílus. 

Természetes növényzet → nem alakul ki összefüggő növénytakaró (csak a félsivatagokban). 

Talaj → a csapadék és a mállás hiánya miatt igazi talajok nem alakulnak ki (legfeljebb ún. sivatagi váztalajok). 

Felszínformálás 

– erős napi hőingás miatt jelentős az aprózódás → kősivatagok (szikla és kavics), homoksivatagok, sós agyagsivatagok alakulnak ki; 

– homokos területeken fontos a szél munkája is. 

Mezőgazdaság 

– öntözött oázisokban pl. datolyapálmát, zöldséget, kölest termesztenek, a jövevényfolyók mellett gyapotot; 

– félsivatagokban nomád pásztorkodás folyik, pl. teve, kecske, juh. 

 

(TRÓPUSI) MONSZUN VIDÉK 

Nem alkot összefüggő területet, ezért nem nevezik övnek – csak a kontinensek keleti oldalán lehet megtalálni (pl. India, Délkelet-Ázsia, 

Mexikó keleti partjai, Karib-szigetek, Ausztrália északi része). 

Trópusi monszun éghajlat 

– az éghajlatot a trópusi monszun szél alakítja → 3 évszak váltja egymást (száraz, napsütéses, enyhe tél / rövid, forró, száraz tavasz / 

forró, párás, fülledt, csapadékos nyár). 

Vízrajz → folyók vízjárása erősen ingadozó (nyáron gyakoriak a pusztító áradások). 

Természetes növényzet → monszunerdő (Ázsiában dzsungelnek hívják). 

Talaj → sok csapadék miatt erősen kilúgozott, tápanyagban szegény, sárgásvörös, laterites talaj. 

Felszínformálás → télen az aprózódás és a szél, nyáron a mállás és a folyóvizek munkálkodnak. 

Mezőgazdaság → árasztásos rizstermesztés (hegyoldalakon teraszosan is), tea, bambusz, gyümölcsök, fűszerek... 
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MÉRSÉKELT ÖVEZET 
 

MELEG MÉRSÉKELT ÖV 

A meleg mérsékelt öv (a mérsékelt övezeten belül) mindkét félgömbön nagyjából a 30. és a 45. szélességi körök között húzódik. 

Az övön belül két kisebb területet különböztetünk meg, a felmelegedés és a csapadék eloszlása alapján. 

 

 MEDITERRÁN TERÜLET 

Kontinensek nyugati oldalán helyezkedik el (pl. Földközi-tenger partvidéke, Kalifornia, Chile középső része). 

Mediterrán éghajlat 

– 4 évszak (forró, száraz nyár; enyhe, esős tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz); 

– nyáron a passzát szélrendszer leszálló (száraz) ága jut uralomra, mert ekkor a hőmérsékleti egyenlítő a Ráktérítőnél húzódik – 

ezért a nyár napsütéses, forró, száraz; 

– ősszel a passzát visszahúzódik (mert ekkor a hőmérsékleti egyenlítő délre tolódik), így télen már a mérsékelt övezetre jellemző 

nyugatias szelek jutnak uralomra – az általuk szállított ciklonok bőséges csapadékot hoznak az óceán felől. 

Vízrajz → erősen ingadozó vízjárás (kis folyók, patakok nyáron kiszáradnak). 

Természetes növényzet → keménylombú erdő (babérfa, paratölgy, magyal, kámforfa…), tűlevelű erdő (ciprusok, mandulafenyő, 

mamutfenyő…), kiirtott erdők helyén: szúrós örökzöld cserjék (macchia). 

Talaj → közepes minőségű fahéjszínű talaj, (mészkőterületeken pedig vörös színű terra rossa [rossza]). 

Felszínformálás → nyáron az aprózódás, valamint a ritka, rövid, de annál hevesebb záporok által történő lejtőlemosás jellemző, 

télen a folyóvíz formálja a felszínt + az évezredek óta zajló erdőirtások sajnos súlyos, visszafordíthatatlan környezeti károkat 

idéztek elő (a heves őszi-téli esőzések a hegyoldalakról lemosták a talajt → a kopár lejtőket vízmosások szabdalták fel → a felaprózott törmeléket a folyók elszállították 

és a hegyek lábánál lerakva, gyors ütemben töltögetik a síkságokat (pl. Pó-síkság) → az erdők helyét szárazságtűrő bozótosok foglalták el, de a kecskék még ezek 

leveleit is lelegelik → ma már sok helyen teljesen kopár a felszín). 

Mezőgazdaság 

– olajfát, szőlőt (bor, mazsola), fügét, citrusféléket (citrom, narancs, mandarin, grapefruit [grépfrút], lime [lájm]), dinnyét, szelídgesztenyét, pisztáciát, gránátalmát, 

zöldségeket, dohányt stb. termesztenek, de az öntözött területeken megterem a búza és az árpa is; 

– a rossz hegyi legelőkön juhot, kecskét, szamarat tenyésztenek. 

 

 MONSZUN TERÜLET 

Kontinensek keleti oldalán helyezkedik el (pl. Kína délkeleti része, Japán déli része, Florida, La Plata tölcsértorkolat környéke). 

Mérsékelt övezeti monszun éghajlat 

– 4 évszak (forró, csapadékos nyár; hűvös, száraz tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz); 

– a szubtrópusi monszun szél alakítja az éghajlatot; 

– nyáron forró és esős – gyorsabban felmelegedő szárazföldet az óceán felől fújó monszun szél bőséges csapadékkal öntözi; 

– télen hűvös és száraz – monszunszelek az erősebben lehűlő szárazföld felől fújnak a szomszédos óceán felé, és száraz, hideg 

levegőt hoznak magukkal; 

– tavasszal és ősszel, mikor a monszun szél megfordul, pusztító forgószelek, hurrikánok söpörnek végig a tájon. 

Vízrajz → ingadozó vízjárás (nyáron a monszunesők miatt hömpölygő árvizek pusztíthatnak). 

Természetes növényzet → babérlombú erdő (babérfa, páfrányfenyő, mocsári ciprus…). 

Talaj → szerves anyagban szegény (a sok csapadék miatt kilúgozott) vörös- és sárgaföld. 

Felszínformálás → nyáron a mállás és a folyóvíz formálja a felszínt, télen az aprózódás jellemző. 

Mezőgazdaság 

– természetes erdőket nagyon megritkították, hegyoldalakon teraszokat képeztek ki, hogy újabb termőterületeket nyerjenek; 

– rizst, cukornádat, szóját, citrusféléket, teát, bambusznádat, dohányt, fűszernövényeket stb. termesztenek a nagy népességszámú lakosság ellátására, illetve eladásra. 
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VALÓDI MÉRSÉKELT ÖV 

A valódi mérsékelt öv (a mérsékelt övezeten belül) a meleg és a hideg mérsékelt övek között, nyugat-keleti irányban húzódik, és a 

kontinenseken széles sávba ível át. 

Az öv éghajlatát a nyugatias szelek és az általuk szállított ciklonok alakítják. 

Az övön belül négy kisebb területet különböztetünk meg, melyek éghajlati jellemzőit az óceántól való távolság határozza meg: 

– a kontinensek nyugati partjainál, az óceán közelében erősen érvényesül az óceán hűtő-fűtő hatása, és az óceán felől érkező 

ciklonok bőséges csapadékot szállítanak; 

– kelet felé haladva, ahogy egyre távolabb kerülünk az óceántó, fokozatosan mérséklődik, végül megszűnik a hűtő-fűtő hatás 

hőmérsékletkiegyenlítő szerepe, vagyis nő az évi közepes hőingás, a nyár melegebb, a tél hidegebb lesz, és a csapadék 

mennyisége is egyre csökken. 

 

 ÓCEÁNI TERÜLET 

Kontinensek nyugati partszegélyén helyezkedik el (pl. Nyugat-Európa, USA északnyugati partvidéke, Kanada délnyugati partjai, 

Chile déli része, Új-Zéland). 

Óceáni éghajlat 

– 4 évszak (hűvös, csapadékos nyár; enyhe, esős tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz); 

– óceán hűtő-fűtő hatása miatt kicsi napi és évi közepes hőingás; 

– egész évben sok a csapadék, egyenletes a csapadékeloszlás; 

– magas a páratartalom, gyakori a köd és a borultság, sok a felhő – a napsütéses órák száma kevés; 

– az éghajlat alakulását a tengeráramlások is befolyásolják. 

Vízrajz → bővizű folyók, egyenletes vízjárás. 

Természetes növényzet → lombhullató erdő (tölgyesek, bükkösök), kiirtották erdőségek helyén törpecserjés-bokros fenyér, 

mélyebben fekvő területeken tőzegmohaláp; és mindenhol szinte egész évben zöld a fűtakaró. 

Talaj → humuszban nem túl gazdag (a sok csapadék miatt kilúgozott) barna erdőtalaj. 

Felszínformálás → mállás, csapadék, folyóvíz. 

Mezőgazdaság 

– a dús füvű legelőkön szarvasmarhát (tej) és juhot (gyapjú) tenyésztenek, de jelentős az istállózó állattartás is; 

– a szántóföldeken szálastakarmányokat, rozst, árpát, zabot, burgonyát, zöldségeket, lent, kendert, a melegebb területeken cukorrépát termesztenek. 

 

 MÉRSÉKELTEN SZÁRAZFÖLDI TERÜLET 

Óceáni területektől keletre, az óceánparttól távolabb, illetve a kontinensek keleti oldalán helyezkedik el (pl. Nyugat-Európa egy 

része, Közép-Európa [Magyarország], Kelet-Európa középső területe, Kína északkeleti része, USA északkeleti területe). 

Nedves kontinentális éghajlat 

– 4 évszak (meleg, száraz nyár; hideg, havas tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz); 

– óceán hűtő-fűtő hatása erősen lecsökken, ezért jóval nagyobb a napi és az évi közepes hőingás; 

– csapadékot az óceán felől érkező ciklonok főleg tavasszal és nyár elején hoznak; 

– nyár közepén gyakori az aszály, télen havazik. 

Vízrajz → ingadozó vízjárású folyók (hóolvadásnak, csapadékeloszlásnak megfelelően). 

Természetes növényzet → óceánokhoz közelebb lombhullató erdő (tölgy, bükk, nyír, juhar, hárs, kőris), távolabb erdős puszta. 

Talaj → termékeny barna erdőtalaj. 

Felszínformálás → mállás és aprózódás, ill. a folyók és a szél munkája váltakozik évszakoktól függően. 

Mezőgazdaság 

– a szántóföldeken búzát, kukoricát, árpát, cukorrépát, napraforgót, szóját, burgonyát, zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek; 

– jelentős a belterjes (intenzív, istállózó) állattenyésztés: főleg sertés, baromfi (mellettük szarvasmarha is) 
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 SZÁRAZFÖLDI TERÜLET 

Óceántól még távolabb, a kontinensek belsejében helyezkedik el (pl. Kelet-Európa déli része, Közép-Ázsia pusztái, Préri, Pampák). 

Száraz kontinentális éghajlat 

– 4 évszak (meleg, száraz nyár; hideg tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz); 

– óceán hatásai már alig érezhetőek, a nyugatias szelek hatása erősen lecsökken; 

– nagy a napi és az évi közepes hőingás; 

– kevés a csapadék, eloszlása egyenetlen, gyakran aszályos a nyár. 

Vízrajz → erősen ingadozó vízjárású folyók, télen befagynak. 

Természetes növényzet → füves puszta (Eurázsiában sztyepp, Észak-Amerikában préri, Dél-Amerikában pampa). 

Talaj → humuszban gazdag, kiváló minőségű, főleg löszön kialakult fekete mezőségi talaj (feketeföld, csernozjom) jellemzi, 

valamint az alacsony füvű, szárazabb területeken kialakult, közepes termőképességű gesztenyebarna mezőségi talaj. 

Felszínformálás → aprózódás, szél munkája fontos. 

Mezőgazdaság 

– a fekete mezőségi talajjal rendelkező magas füvű puszták Földünk „éléskamrái”; 

– a fejlett országok nagy területű, gépesített farmjain búzát és kukoricát termesztenek, a legelőkön vágómarhákat és juhokat tenyésztenek, az ólakban sertéseket 

hizlalnak hatalmas mennyiségben → a szakosodott (egyféle növénnyel vagy állattal nagy mennyiségben foglalkozó) termelés célja az eladás. 

 

 SZÉLSŐSÉGESEN SZÁRAZFÖLDI TERÜLET 

A kontinensek legbelső, legeldugottabb, magas hegyekkel körülzárt területein helyezkedik el (pl. Góbi-sivatag, Takla-Makán-sivatag, 

Turáni-alföld félsivatagai és sivatagai, USA délnyugati félsivatagai). 

Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat 

– 4 évszak (forró, száraz nyár; kemény, hideg tél; rövid tavasz és ősz). 

Vízrajz 

– ritka vízhálózat, sok lefolyástalan terület; 

– időszakos vízfolyásokban csak esőzések és a környező hegyek hóolvadása után van víz; 

– tavak vize az erős párolgás miatt gyakran sós, mélységük és kiterjedésük ingadozó (időszakos tavak); 

– oázisok vize forrásokból, fúrt kutakból, jövevényfolyókból származik. 

Természetes növényzet → nem alakul ki összefüggő növénytakaró (csak a félsivatagokban, pl. szárazságtűrő kaktuszok). 

Talaj → a csapadék és a mállás hiánya miatt igazi talajok nem alakulnak ki (legfeljebb ún. sivatagi váztalajok). 

Felszínformálás 

– hőingás miatt jelentős az aprózódás (kő-, homok- és sós agyagsivatagok) + homokos területeken fontos a szél munkája is. 

Mezőgazdaság → öntözött oázisokban pl. zöldséget, rizst, gyapotot termesztenek, a félsivatagokban nomád pásztorkodás folyik, pl. teve, kecske, juh. 

 

HIDEG MÉRSÉKELT ÖV 

Az északi félgömb kontinenseinek északi részén húzódik (pl. Kanada déli és középső területei, Észak-Európa, Oroszország középső 

sávja). Déli félgömbön ezen a földrajzi szélességen a szárazföldek hiányoznak, ezért ott ez az öv nem található meg. 

Tajga éghajlat 

– 4 évszak (rövid, hűvös nyár; hosszú, zord tél; átmeneti jellegű tavasz és ősz). 

Vízrajz → folyók vízjárása ingadozó (télen a folyók hosszú hónapokra befagynak, hóolvadáskor megáradnak). 

Természetes növényzet → tűlevelű erdő (sűrű, sötét fenyőerdő = tajga). 

Talaj → rossz termőképességű podzol, szürke erdőtalaj. 

Felszínformálás → főként a fagy és a hőingás okozta aprózódás jelentős. 

Mezőgazdaság → növénytermesztés nem jellemző, fontos viszont az erdőgazdálkodás (fakitermelés, vadászat) és a prémes állatok tenyésztése (drága bundájuk miatt). 



Földrajzi övezetesség – 6 

HIDEG ÖVEZET 
 

Az övezet a Föld leghidegebb területein, sarkkörök környékén és azokon túl (a sarkvidékeken) között húzódik. 

Egész évben kicsi a napsugarak hajlásszöge → kicsi a felmelegedés → az évi középhőmérséklet 0°C alatti. 

Nyáron a sarkköröknél 1 napig, a sarkpontok felé távolodva fokozatosan egyre hosszabb ideig (6 hónapig) éjjel sem nyugszik le  a Nap 

(de a kis beesési szög miatt akkor sincs meleg), télen viszont ugyanannyi ideig nappal sem kel fel a Nap! 

Az övezet éghajlatának kialakulásáért a sarki szelek felelősek. 

 

SARKKÖRI ÖV 

Sarkkörök mentén húzódik (pl. Alaszka, Kanada északi része, Grönland partjai, Oroszország északi része). 

Tundra éghajlat 

– 2 évszak (hosszú, sötét, zord tél; rövid, hűvös nyár); 

– kevés csapadék nagy része hó formájában hullik. 

Vízrajz → folyók vizét az év nagy részében jégpáncél borítja + nyáron hatalmas mocsárvidékek alakulnak ki. 

Természetes növényzet → tundra (törpefák és cserjék, mohák, zuzmók). 

Talaj → fagyott tundratalaj (nyáron felenged a felső rétege, de az olvadt hólé a fagyott altalajba nem tud leszivárogni, így hatalmas mocsárvidékek alakulnak ki). 

Felszínformálás → fagy okozta aprózódás + talajfolyás (nyáron felolvadt felső réteg a lejtős területek fagyott altalaján megcsúszik, „lefolyik”). 

Mezőgazdaság → rénszarvastenyésztés, halászat, vadászat. 

 

SARKVIDÉKI ÖV 

Sarkkörök mentén húzódik (pl. Alaszka, Kanada északi része, Grönland partjai, Oroszország északi része). 

Állandóan fagyos éghajlat 

– 1 évszak (rendkívül hideg, viharosan szeles, örök tél), 3-6 hónapig tartó éjszakával. 

– hőmérséklet soha nem emelkedik 0°C fölé → a kevés csapadék kizárólag hó formájában hullik. 

Vízrajz → vastag jégtakaró (a hó formában hulló kevés csapadék sok-sok ezer év alatt több száz, sőt több ezer méter vastag jéggé préselődött össze). 

Természetes növényzet → nem alakult ki. 

Talaj → nem alakult ki. 

Felszínformálás → jég okozta aprózódás. 

 

 

 

 

 



Földrajzi övezetesség – 7 

FÜGGŐLEGES FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 
 

A magashegységekben – a vízszintes földrajzi övezetességhez hasonlóan – szabályos éghajlati övezetek és növényövek alakulnak ki. 

Az éghajlati elemek változását a tengerszint feletti magasság határozza meg: 

– magasság emelkedésével → csökken a hőmérséklet, csökken az évi közepes hőingás, csökken a légnyomás, csökken a levegő 

oxigéntartalma (ritkább lesz a levegő), nő a besugárzás, nő a napi hőingás, évi csapadék is több, mint az alacsonyabb területeken. 

Az éghajlati elemek változásait követi a vízrajz, a természetes növénytakaró, a talaj, a külső felszínformáló erők és a 

mezőgazdaság változása (akárcsak a vízszintes földrajzi övezetességnél). 

Mindezeknek a változásoknak a hegységekben tapasztalható, függőleges irányú elrendeződését összefoglaló néven függőleges 

földrajzi övezetességnek hívjuk. 

A hegyvidékek éghajlatának alakításában nagy szerepe van a helyi szeleknek is 

– a hegységek szél felőli oldala sok csapadékot kap (a felszálló levegőből itt csapódik ki a vízgőz); 

– az ellentétes oldal, és a hegyekkel körülzárt medencék, fennsíkok viszont csapadékszegények (szárazak). 

A függőleges öveken belül a „földszint” az adott hegység földrajzi helyzetének megfelelő övvel (vidékkel, területtel) azonos,  az 

„emeletek” száma pedig a hegység magasságától függ. Minél közelebb fekszik tehát egy hegység az Egyenlítőhöz, ill. minél 

magasabb, annál teljesebb lesz a függőleges övezetesség. 

 

MÉRSÉKELT ÖVEZETBEN 

A mérsékelt övezet függőleges övezetességének legtipikusabb példája az Alpokban tanulmányozható. 

Itt az éghajlati elemek változását érzékenyen követő növényövek segítenek bennünket az eligazodásban: 

– a hegyek lábánál (kb. 500 m-ig) szántóföldi művelés jellemző; 

– az alacsonyabb régiókat lombhullató erdők, főként tölgyesek uralják, feljebb a tölgyeseket bükkösök váltják, majd a lombhullató fák 

fenyőfákkal keverednek (ezek az ún. vegyes erdők) (kb. 1500 m-ig); 

– még magasabban uralkodóvá válnak a tűlevelű erdők (fenyőerdők); 

– az összefüggő, zárt erdőségek felső határán (kb. 2200 m-en) húzódik az erdőhatár; 

– az erdőhatár felett egy darabig még felbukkannak a magányos törpefenyők; 

– ezt követően érjük el a magányos fák felső határát, a fahatárt (ahol már egyáltalán nincsenek fák); 

– a fahatár feletti alpesi legelőkön csak fű és virág nő; 

– még feljebb pedig már csupán mohák és zuzmók borítják a sziklákat; 

– a tartós hóhatár 2800 m felett alakul ki (több hó hullik, mint amennyi elpárolog vagy elolvad – felhalmozódva hó- és jégsapkával fedi be a hegyeket). 

Az alacsonyabb, melegebb térszíneken a hőingás okozta aprózódás, a mállás, a csapadék lejtőleöblítő hatása, a folyóvizek és a szél 

alakítja a felszínt. A hóhatár felett a fagy okozta aprózódás és a gleccserjég munkája jelentős. 

A mérsékelt övezet magashegységei természeti erőforrásokban gazdagok (pl. Ausztriában) 

– bővizű, nagyesésű folyók (olcsó vízenergia, vízerőművek, villamosenergia-termelés tiszta, „zöld” módon); 

– ásványkincsek (bányászat, nehézipar); 

– erdők (erdőgazdálkodás, fakitermelés, faipar); 

– dúsfüvű hegyi legelők (tejtermelő szarvasmarha-tenyésztés, sajt, csokoládé); 

– szép tájak, jó levegő, sportolási lehetőségek télen-nyáron (idegenforgalom). 

 

FORRÓ ÖVEZETBEN 

Földünkön a legteljesebb függőleges övezetesség az Egyenlítő közelében alakult ki – pl. Andok, Kilimandzsáró. 

Az éghajlati elemek változását hűen tükrözik a természetes növénytakaró (és a mezőgazdaság) egymás fölött húzódó, jól elkülöníthető 

szintjei, az Andokban (Kolumbiában, Ecuadorban, Peruban) például a következőképpen: 

– forró öv (tierra caliente) → esőerdő – banán, kakaó, cukornád (kb. 1000 m-ig); 

– meleg mérsékelt öv (tierra templada) → szubtrópusi örökzöld erdő – kávé, kakaó, gyapot (kb. 2000 m-ig); 

– hűvös mérsékelt öv (tierra fria) → lombhullató és tűlevelű erdők – búza, kukorica, bab, paradicsom, paprika (kb. 3000 m-ig); 

– hideg öv (tierra helada) → alsóbb régiói füves, törpecserjés területek (parano) – burgonya, árpa, ill. juh (kb. 4000 m-ig), 

felsőbb régióiban csak sűrű csomókban növő, szúrós fűfélék élnek (puna) (kb. 5000 m-ig); 

– tartós hóhatár (5000 m felett). 



 

ÖVEZET ÖV / VIDÉK TERÜLET ÉGHAJLAT 
évszakok 

száma 
rövid jellemzés VÍZRAJZ / VÍZJÁRÁS 

TERMÉSZETES 
NÖVÉNYTAKARÓ 

TALAJ 

         

H
ID

E
G

 Sarkvidéki öv  
állandóan fagyos 

éghajlat 
1 nagyon zord, örök tél állandó jégtakaró –– –– 

Sarkköri öv  tundra éghajlat 2 
hosszú, sötét, zord tél; 

rövid, hűvös nyár 
télen befagyott folyók, 

nyáron mocsarak 
tundra 

(moha, zuzmó…) 
tundratalaj 

M
É

R
S

É
K

E
L

T
 

Hideg 
mérsékelt öv 

 tajga éghajlat 4 
rövid, hűvös nyár; 
hosszú, zord tél 

ingadozó vízjárás 
(télen befagyott folyók) 

tajga 
(tűlevelű erdő = fenyves) 

szürke erdőtalaj 

Valódi 
mérsékelt öv 

szélsőségesen 
szárazföldi terület 

mérsékelt övezeti 
sivatagi éghajlat 

4 
forró, száraz nyár; 
kemény, hideg tél 

időszakos vízjárás 
(lefolyástalan területek) 

–– –– 

szárazföldi terület 
száraz kontinentális 

éghajlat 
4 

meleg, száraz nyár; 
hideg tél 

ingadozó vízjárás 
füves puszta 

(sztyepp, préri, pampa) 
feketeföld 

mérsékelten 
szárazföldi terület 

nedves kontinentális 
éghajlat 

4 
meleg, száraz nyár; 

hideg, havas tél 
ingadozó vízjárás lombhullató erdő barna erdőtalaj 

óceáni terület óceáni éghajlat 4 
hűvös, csapadékos nyár; 

enyhe, esős tél 
egyenletes vízjárás lombhullató erdő barna erdőtalaj 

Meleg 
mérsékelt öv 

(szubtrópusi) 
monszun terület 

mérsékelt övezeti 
(szubtrópusi) 

monszun éghajlat 
4 

forró, csapadékos nyár; 
hűvös, száraz tél 

ingadozó vízjárás babérlombú erdő vörös- és sárgaföld 

mediterrán terület mediterrán éghajlat 4 
forró, száraz nyár; 

enyhe, esős tél 
ingadozó vízjárás keménylombú erdő 

fahéjszínű talaj 
és terra rossa 

F
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R

Ó
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T
R

Ó
P

U
S

I)
 

(Trópusi) 
monszun vidék 

 
trópusi 

(forró övezeti) 
monszun éghajlat 

3 
meleg, száraz tél; 

rövid, forró, száraz tavasz; 
meleg, párás, esős nyár 

ingadozó vízjárás monszunerdő (dzsungel) 
sárgásvörös, 

laterites 

Térítői öv  
forró övezeti 

sivatagi éghajlat 
2 

forró, száraz nyár; 
meleg, száraz tél 

időszakos vízjárás 
(lefolyástalan területek) 

–– –– 

Átmeneti öv  szavanna éghajlat 2 
esős évszak; 

száraz évszak 
ingadozó vízjárás 

szavanna 
(erdős, cserjés, füves) 

trópusi vörösföld 
(laterit) 

Egyenlítői öv  egyenlítői éghajlat 1 forró, párás, esős nyár egyenletes vízjárás esőerdő 
trópusi vörösföld 

(laterit) 

 


