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Tisztelt kolléga!
Örömmel nyújtjuk át a planetológia a földrajzoktatásban kézikönyvet, mely
NpWIUpV]EOiOODN|]pSLVNRODLWDQN|Q\YHNWHPDWLNiMiWN|YHWFtPHNDODWW
tanári és diákoldalakból. A tanári oldal a tanárok számára nyújt információkat,
érdekességeket és segítséget ahhoz, hogy az adott témát megtanítsa, a
diákoldal pedig (jelzés nélkül) közvetlen kinyomtatható és a diákoknak
kiadható.
Célunk az volt, hogy az egyes tematikákba „csomagolva” olyan
bolygótudományi ismereteket próbáljunk meg becsempészni a földrajzos
WDQDQ\DJEDPHO\QHPYHV]HOQDJ\REELGWD]yUiEyOpVDGLiNRNI|OGUDM]L
LVPHUHWHLWEYtWLD]D]DERO\JyWXGRPiQ\LLQIRUPiFLyNiOWDOD)|OGHWIRJMiN
jobban megismerni. Mindezt az összehasonlító bolygótudomány (komparatív
planetológia) módszerével próbáljuk elérni.
$IHODGDWRNN|]|WWNO|QE|]WtSXV~DNYDQQDNDM|YEHQKRQODSXQNRQ
(http://planetologia.elte.hu) további, gyakorlati feladatokat is közzéteszünk,
HJ\ROGDODVOHW|OWKHWPRGXORNIRUPiMiEDQ
A honlapon mellékelten megtalálja a Cartographia földrajzi atlasza mintájára
készített bolygóatlaszunkat, és annak kiegészítéseit, melyekben bolygóközi
rekordokat és a bolygók és holdak leírását is megtalálja.
Ha bármilyen kérdése, kérése volna, várjuk levelét.
Ha a közölt anyagot Ön is bekapcsolta a földrajztanításba, késjük, ossza meg
YHOQNWDSDV]WDODWDLWKRJ\DNpVEELNLDGiVRNEDQPpJMREEPyGV]HUHNHW
NtQiOKDVVXQN+DEiUPLPiV|WOHWHYROQDPHOO\HOV]tQHVHEEpWHKHWD
bolygótudományba ágyazott földrajz oktatása, szintén várjuk levelét.
Címünk a címoldalon olvasható.

Köszönettel:
KÉPEK LETÖLTÉSI HELYE:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://www.msss.com/
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TÉRKÉPEK, TÁJÉKOZÓDÁS $)g/',7e5%(1,'%(1 7$1È5,
Háttérismeretek:
A kiegészítés célja, hogy a diákok megtudják: már annyi ismerettel rendelkezünk más égitestek földrajzáról is,
hogy azokról részletes térképeket tudunk rajzolni. Más égitestek koordináta-rendszere azonban különbözhet a
)|OGpWOGHFVDNDKRVV]~ViJLIRNKiOy]DWEDQPHUWDV]pOHVVpJHNtermészetföldrajzilag (forgástengely) kijelöltek.
A Holdas (1.) feladatat segít a Hold méretének érzékelésében. A Hold térképének felrajzolása/lediktálása
élményt is adhat, ha teliholdkor a diákok le tudják rajzolni a Hold földrajzi területeit, azaz: térképét.
HOSSZÚSÁG
0iVpJLWHVWHNNRRUGLQiWDUHQGV]HUpQHNNH]GKRVV]~ViJLN|UHpJLWHVWHQNpQWHOWpUOHKHW OiVGD
térképmellékletet). Ez a - mindig kötött NHULQJpV&KROGDNHVHWpQDN|]SRQWLpJLWHVWIHOpQp]ROGDON|]pSSRQWMD
(természetföldrajzilag kijelölt), máshol egyezményesen meghatározott. Az értékek általában nem 0– +/-180,
KDQHPIRNLJKDODGQDNOHKHWNHOHWYDJ\Q\XJDWIHOpQ|YHNYVNiODLV)
SZÉLESSÉG
$]HJ\HQOtWNPLQGHQpJLWHVWQpODIRUJiVWHQJHO\UHPHUOHJHVHN$VNiODH]HVHWEHQD]RQRVDI|OGLYHO ±
fok)
MAGASSÁG
A nagyobb égitestek „tengerszintjét” általában x km bolygósugárban határozzák meg (részletesen lásd a
térképmelléklet Földrajzi adatok részében). (A mellékletben a magassági térképeken fehér=alacsony,
fekete=magas). A holdak többségére még nincs meghatározva magassági alapszint.
Feladatok megoldásai:
1. feladat: Ha a Magyarország a Holdon lenne, mekkorának látszana? Használd atlaszod kiegészítését!
Kb. Mare Serenitatis (Derültség tengere PpUHW&
2. feladat: .HUHVVPDJ\DUHUHGHW&QHYHNHWD9pQXV]D+ROGpVD0DUVWpUNpSHLQ+DV]QiOGDWODV]RG
kiegészítését! Vénusz: pl. Tünde, Margit, Orczy, Erika kráterek, Jászai Patera, Szél-Anya Dorsa (hátság); Mars:
Bak, Eger, Paks, von Kármán kráterek, Hold: Hell, Weinek, Zach, Petzval, Fényi, Szilard, Izsák, Eötvös, Bolyai,
Neumann, Békésy kráterek. (+Merkúr: Bartók, Jókai, Liszt kráterek).
Kreatív feladat SORWWKRQUDNLDGKDWy 0LO\HQOHQQHD)|OGKDN|W|WWNHULQJpV&OHQQH D1DSKR]N|W|WWD]D]
mindig ugyanazt az oldalát fordítaná a Nap felé, éppúgy mint ahogy a Hold mindig ugyanavval az oldalával
IRUGXOD)|OGIHOp H]HVHWEHQD]HJ\LNIpOWHNpMHPLQGLJV|WpWDPiVLNPLQGLJPHJYLOiJtWRWWYROQD(EEOOHKHW
továbbgondolni sok egyéb következményt.
2. kreatív feladat: Milyen fázisokat mutat a Föld a Holdról nézve, amikor mi újholdat, teliholdat stb. látunk?
A holdfázisok rajza segít: a Holdról mindig ellentétes fázisban látható a Föld.

TÉRKÉPEK, TÁJÉKOZÓDÁS $ 1(0 )g/',7e5%(1,'%(1
Más égitestek térképei A nagy földrajzi felfedezések az idegen égitestek felfedezésével folytatódnak. A földi
WpUNpSHNWOHOWpUHQD]RQEDQQHPWHUHSLIHOPpUpVVHOKDQHPD]RGDNOG|WWDXWRPDWD&UV]RQGiNIpQ\NpSHL
alapján készítik ezek térképeit. A NASA szakemberei ill. orosz kutatók már néhány kivételével az összes
pJLWHVWUONpV]tWHWWHNWpUNpSHNHW$WpUNpSH]pVEHQQHKp]KRJ\PpJDV]DNHPEHUHNQHNVHPPLQGLJHJ\pUWHOP&
KRJ\PLWLVOiWKDWXQNDIpQ\NpSHNHQ QHPOHKHWRGDPHQQLpVPHJQp]QLN|]HOUOpVVRNV]RUDI|OGLWOWHOMHVHQ
HOWpUI|OGUDM]LV]HUNH]HWHNHWLVWDOiOQDN $PDJDVViJLpUWpNHNPHJiOODStWiVDLVQHKp]/HJHJ\V]HU&EEHQD
hegyek által vetett árnyék hossza alapján állapítják meg a magasságokat. Az 1990-es évek során a Holdról, a
0DUVUyOpVD9pQXV]UyO pVD)|OGUO LVUpV]OHWHVPDJDVViJLWpUNpSHNNpV]OWHN&UV]RQGiN D)|OGHVHWpQD]
&UUHSOJpS Op]HUHVPDJDVViJPpUpVHLVHJtWVpJpYHOtJ\H]HNIHOV]tQpWPiUHOpJUpV]OHWHVHQLVPHUMN
TUDOD-E hogy a Naprendszer nagyobb égitestjei közül melyek várnak még mindig felfedezésre? Nincs még
IpQ\NpSQNDNUiWHUH]HWW0HUN~UHJ\LNIpOWHNpMpUOD]iOODQGyDQQDUDQFVV]tQ&N|GEHEXUNROyG]y7LWiQ
IHOV]tQpUO D6]DWXUQXV]KROGMD pVD3O~Wy&KDURQUHQGV]HUUO$1$6$pVD](6$ (XUySDL%UJ\Q|NVpJ
tervei között mind a három égitest meglátogatása szerepel.
TUDOD-E, hogy mi alapján adják a felfedezett formák (hegyek, árkok, kráterek) neveit? Minden égitesten
PiVDV]DEiO\D9pQXV]RQFVDNQLQHYHNHW LVWHQQNpVWXGyVRN OHKHWDGQLD0HUN~URQP&YpV]HNQHYHLWD
Marson a Marsot kutatók és földi kisvárosok neveit stb. A nevekre bárki tehet javaslatot és a Nemzetközi
Csillagászati 8QLyEtUiOMDHONHW
TUDOD-E, KRJ\D]&UKDMyVRNQDND]|VV]HVFVLOODJNpSHWIHMEOWXGQLXNNHOO"$]pUWYDQUiV]NVpJKRJ\KD
YpOHWOHQOHOV]DNDGQiQDND]&UKDMyWyODNNRULVWiMpNR]yGQLWXGMDQDNpVvisszataláljanak.
Feladat: Ha a Magyarország a Holdon lenne, mekkorának látszana? Használd atlaszod kiegészítését!
Feladat: .HUHVVPDJ\DUHUHGHW&QHYHNHWD9pQXV]D+ROGpVD0DUVWpUNpSHLQ+DV]QiOGDWODV]RG
kiegészítését!
Feladat: Térképezd fel saját szemeddel a Hold felénk forduló féltekét.

A Hold fényképe. Ide írhatod be a szabad szemes megfigyeléskor is látható területek földrajzi neveit.

%5.87$7È6$)g/'6=2/*È/$7È%$10%+2/')(/9e7(/(.
Más égitestek távérzékelése 0&KROGIHOYpWHOHNQHPFVDND)|OGUOKDQHPPiVpJLWHVWHNUOLVNpV]OQHN$
UpV]OHWHVIHOGHUtWpVUHRO\DQ&UV]RQGiWNOGHQHNDWiYROLERO\JyKR]PHO\N|UO|WWHSiO\iUDiOO D]D]P&KROGMiYi
válik) és ott akár évekig megfigyeléseket végez, az egész bolygót részletesen lefényképezve.
A felbontás fontossága Más égitestek felfedezésekor (is) fontos a képek felbontása, hiszen minél több részlet
látható (nagyobb a felbontás), annál többféle földrajzi jelenség válik OiWKDWyYi(]DI|OGLP&KROGNpSHNQpOQHP
RO\DQQDJ\EDMKLV]HQDI|OGHWDIHOV]tQUOUpV]OHWHVHQLVPHUMN0iVpJLWHVWHNQpOpSSIRUGtWYDHOEEDQDJ\
NRQWLQHQVQ\LV]HUNH]HWHWHNHWLVPHUMNPHJpVFVDNNpVEEDNLVHEEPpUHW&HNHW
TUDOD-E, KRJ\D9pQXV]IHOV]tQHD]&UEOQHPOiWKDWyPHUWiOODQGyDQYDVWDJIHOKWDNDUyERUtWMD"ËJ\D
9pQXV]IpQ\NpSH]pVpKH]UDGDUKXOOiPRNDWKDV]QiOQDND]&UV]RQGiNPHO\HNiWKDWROQDNDIHOKN|QLV
TUDOD-E, KRJ\DOHJROFVyEE&UV]RQGDNEPLOOLyGROOiUED PLOOLiUG)W NHUO"
TUDOD-EKRJ\D)|OGHWPHJILJ\HOWiYpU]pNHOP&KROGDNNPPDJDVDQNHULQJHQHNPtJD
PHWHRUROyJLDLpVWiYN|]OpVLP&KROGDNNPPDJDVDQ"
Feladat: Keress olyan földrajzi alakzatokat a nagy képen, melyek a kis (bal fenti) képen nem láthatók. Keress
QpKiQ\I|OGLSpOGiWPHO\HNOiWKDWDWODQRNPDUDGQiQDNHJ\RO\DQIHOIHGH]V]iPiUDDNLFVDNPNpSSRQWRV
NpSHNNHOUHQGHONH]QHD)|OGUO
eJLWHVWHNHWIpQ\NpSH]
P&KROGDN $)|OGYDJ\PiV
pJLWHVWP&KROGMDL
Cél égitest
Föld
Föld
Föld
Föld
Föld
Föld
Föld
Hold
Vénusz
Mars
Jupiter és
holdjai
Szaturnusz
és holdjai
Nap

0&KROG
&UV]RQGD
LANDSAT
SPOT
Meteosat
(légkör)
Envisat
Ikonos
Terra
AVHRR
Clementine
Magellan
Mars Global
Surveyor
Galileo
Cassini
SOHO

Képek: A Tisia-völgyek (Mars)
V]pOHVOiWyV]|J&IpQ\NpSH IHQQ
240 méter/képpont felbontással,
mellette összehasonlításul
%XGDSHVWP&KROGNpSHD]RQRV
felbontásban), benne bejelölve az
DUpV]OHWPHO\UOQDJ\IHOERQWiV~
kép (3 km széles terület, 6 méter
/képpont felbontás) készült.
Ennek egy részlete (a déli
végében látható kráter déli
pereme) látható a nagy képen.
Általában minden nagy felbontású
képhez készül egy kisebb
felbontású, annak környezetét
ábrázoló fénykép is. A Mars
Global 6XUYH\RU&UV]RQGDNpSH
http://www.msss.com/
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(TANÁRI)
$OHFNHSiUKX]DPRWYRQD)|OGUONpV]OWP&KROGNpSHNpVD]&UV]RQGiNiOWDOPiVpJLWHVWHNUONpV]tWHWW
fényképek között. Ezek gyakorlatilag azonos módszerekkel készülnek. A legjobb felbontású képek mind a Föld,
mind más égitestek fényképezése esetén fekete-fehérek. Mindkét esetben fontos a képek felbontása, de más
pJLWHVWHNHVHWpQDMyIHOERQWiV~NpSD]HJ\HWOHQOHKHWVpJDNLVHEEDODN]DWRNpVMHOHQVpJHNIHOLVPHUpVpUH D
)|OG|QH]HNHWHOHYHLVPHUMNDIHOV]tQUO ËJ\D6327pV/$1'6$7P&KROGDNKR]KDVRQOyDV]HUHSHD0DUV
Global 6XUYH\RUD9pQXV]WIpQ\NpSH]Magellan vagy a Jupitert és holdjait fotózó *DOLOHR&UV]RQGiNQDN
(mindegyik bolygó körüli pályán keringve fényképez/ett). A Voyager annyiban különbözik, hogy csak elsuhant
az égitestek mellett: így viszont a Naprendszer szinte minden nagyobb égitestjét le tudta fényképezni.
+RJ\IRO\LNPiVpJLWHVWHNÄI|OGUDM]LIHOIHGH]pVH´"ÈOWDOiEDQD]HOVRGDNOG|WW&UV]RQGiNPpJFVDNQpKiQ\
„nagytotált” és pár közelképet készítenek, amíg - általában alig pár óra alatt - elsuhannak az égitest mellett. Ez
alapján elnevezik a nagyobb területeket (DOEHGyDODN]DWRNV|WpWpVYLOiJRVIROWRN pVDPiUNLYHKHWNLVHEEHNHW
SONUiWHUHN $NpSHNHWD]&UV]RQGiNUiGLyQNOGLNYLVV]DD)|OGUH$N|YHWNH]Ii]LVEDQD]RGDNOG|WW
&UV]RQGDSiO\iUDiOOD]pJLWHVWN|UOpVtJ\DNiUW|EEpYHQát vizsgálja: így elkészülhet a bolygó felszínének
UpV]OHWHVIHOPpUpVH$ERO\JyNN|UOLSiO\iQiOWDOiEDQDGRWWPDJDVViJEDQNHULQJDP&KROGtJ\DIHOERQWiV
HJ\VpJHV(]]HOHOOHQWpWEHQD]yULiVERO\JyNHVHWpQD]&UV]RQGDD]yULiVERO\JyN|UOLSiO\iUDiOOpVLQQHQN|]HOtWL
meg külön pályákon (keringésekben) az egyes holdakat. Annál jobb felbontású képeket tud készíteni a holdak
IHOV]tQpUOPLQpON|]HOHEEWXGH]HNHQDSiO\iNRQNHUOQLIHOV]tQNK|]$]Io és az (XURSDQHY&holdakról pl. a
legjobb felbontású kép 6-9 m / képpont felbontásúak: de csak egy-egy ilyen készült, amikor 500 km-re
közelítette meg az Iót ill. az Europát a *DOLOHR&UV]RQGD$)|OGHWPHJILJ\HOWiYpU]pNHOP&KROGDNiOODQGyDQ
NPPDJDVSiO\iQiOOQDN$/$1'6$7P&KROGOHJMREEIHOERQWiV~NpSHm/ képpontos, az Ikonosé 1
m/képpont.
$]~MDEE&UV]RQGiN Op]HUHV PDJDVViJPpUpVHNHWLVYpJH]QHNtJ\NpV]OQHNDJOREiOLVPDJDVViJLWpUNpSHN$
IHOGHUtWpVXWROVyIi]LViEDQD]&UV]RQGDOHV]iOOy ODQGHU HJ\VpJHWLVYLV]PDJiYDODPLDIHOV]tQHJ\UpV]pUO
panorámaképet készít (eddig a Hold, Vénusz (Venyera szondák) és Mars (Vikingek és Pathfinder) esetén készült
ilyen); akár felszíni mintát is vehet és azt visszaküldheti a Földre (utóbbi még csak a Hold esetében történt meg).
$P&KROGDN&UV]RQGiNN|]OQHPPLQGDOiWKDWyYDJ\DKKR]N|]HOLKXOOiPKRVV]RNRQIpQ\NpSH]QHN0LYHOD
9pQXV]WiWOiWV]DWODQIHOKWDNDUyERUtWMDHQQHNIpQ\NpSH]pVpKH]FVDNUDGDUYROWDONDOPDVPHUWDUDGDUKXOOiPRN
NpSHVHNiWKDWROQLH]HNHQDIHOKN|QLV$YpQXV]LKR]KDVRQOyUDGDUWpUNpSNpV]OPDMGEHQDKDVRQOyDQ
IHOKNEHEXUNROyG]y7LWiQ6]DWXUQXV]KROGUyOLVPHO\QHNIHOV]tQpUOPDPpJDOLJWXGXQNYDODPLW
0pUWIRQWRVDNH]HNDNpSHND)|OGPHJLVPHUpVpEHQ"$PiVpJLWHVWHNUONpV]tWHWWNpSHNRO\DQV]HUNH]HWHN
MHOHQOpWpUHLVIpQ\WGHUtWKHWQHNPHO\D)|OG|QD]HUy]LyOHPH]WHNWRQLNDPLDWWPiUHOW&QWHNYDJ\QHPNLYHKHWN
PtJPiVpJLWHVWHNHQpYPLOOLiUGRNyWD]DYDUWDODQXOPHJPDUDGWDN NUiWHUHN GHD)|OGNRUDLLGV]DNiEDQOpWH]HWW
GHPiUDÄHOW&QW´JHROyJLDLV]HUNH]HWHNHWLVPXWDWKDWQDN +DVRQOyDQpl a földi kráterek felismerésében a földi
WiYpU]pNHOpVLVVRNDWVHJtWD]HURGiOWNUiWHUHN DUpJpV]HWLOHOHWHNSOVLI|OGYiUQ\RPDLKR]KDVRQOyDQ pSSD
IHOV]tQUOLVPHUKHWIHOQHKH]HQP&KROGNpSHNHQDPDJDVEyOOiWKDWyYiYiOLNN|UDODN~V]HUNH]HWN 
Feladat : Keress olyan képeket a nagy képen, melyek a kis (fenti) képen nem láthatók (és következtetni sem
OHKHWQHUiMXN .HUHVVQpKiQ\I|OGLSpOGiWPHO\HNOiWKDWDWODQRNPDUDGQiQDNHJ\RO\DQIHOIHGH]V]iPiUDDNL
csak 200 PNpSSRQWRVNpSHNNHOUHQGHONH]QHD)|OGUO
.pSNUiWHUHOWpUV]tQ&I|OGWDQLUpWHJHNDNUiWHUIDOiQDNUiWHUIDOiQDNHOWpUV]tQH UpWHJHN"nedves?), a kis
kráter mélye kitöltve homokkal (porral), a kráterperem kiemelkedése, apróbb alakzatok stb. Hasonlóan csak a
nagy felbontású (UpV]OHWJD]GDJ NpSHNHQOiWWiNPHJDNO|QIpOHDODN~KRPRNG&QpNHWDNLVHEE
vízfolyásnyomokat, portölcsérek nyomát (forgószelek) és magukat a forgószeleket stb.
)|OGLSpOGiNSDWDNRNPHGUHKi]DNXWDNHPEHUHN pOOpQ\HN HJ\HGLIiNVWE
Megjegyzés: a http://earthexplorer.usgs.gov LQWHUQHWHVFtPHQDNiULQJ\HQLVOHW|OWKHWHND)|OGUONpV]OW
NO|QIpOHP&KROGDVNpSHN$7HUUDP&KROGNpSHLDKWWSWHUUDQDVDJRYFtPHQW|OWKHWNOH$]LGHJHQ
pJLWHVWHNUONpV]OWNpSHNinternetes letöltési helye a NASA bolygófénykép-tára:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/, Itt már HOIHOGROJR]RWWNpSHNW|OWKHWNOHWHOMHVIHOERQWiVEDQ$0DUVGlobal
Surveyor kis és nagy felbontású képei a http://www.msss.comFtPHQWDOiOKDWyNpVW|OWKHWNOH
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$] pJLWHVWHN EHOV KWHUPHOpVH D IHOV]tQL DNWLYLWiV V]HPSRQWMiEyO NXOFVNpUGpV 0LQpO
LQWHQ]tYHEE pV WRYiEE WDUW D EHOV HUHGHW& DNWLYLWiV DQQiO QDJ\REE PpUWpNEHQ iWDODNXO D]
égitest felszíne, és annál nagyobb területet borítanak a fiatal felszínformák. Mindez
OHJHJ\V]HU&EEHQ D NUiWHUHN V]iPOiOiViQ NHUHV]WO HOOHQUL]KHW ± PLQpO J\HQJpEE D
IHOV]tQiWDODNXOiVDQQiOW|EEV&U&QNUiWHUH]HWWIHOV]tQUpV]OiWKDWy
$EHOVHUHGHW&DNWLYLWiVIRUUiVDLDEHOVKWHUPHOIRO\DPDWRN(J\pJLWHVWEHOVHMpEHQKW
WHUPHOKHW D UDGLRDNWtY ERPOiV NO|QE|] KIHOV]DEDGXOiVVDO MiUy NpPLDL UHDNFLyN D
zsugorodás, az iUDSiO\ KDWiV pV D EHOV W|PHJiWUHQGH]GpV $ IHOV]tQUH MXWiV VHEHVVpJpW D
EHOV KWUDQV]SRUW MHOOHJH EHIRO\iVROMD $ OHJMHOOHJ]HWHVHEE pV D )|OGQpO OHJIRQWRVDEE
KWHUPHO IRO\DPDW D rádióaktiv bomlás. Amennyiben feltételezzük, hogy minden égitest
XJ\DQRO\DQDUiQ\EDQWDUWDOPD]QDUDGLRDNWtYDQ\DJRWDIHOV]tQLDNWLYLWiVDW|PHJWO pVtJ\D
UDGLRDNWtY HOHPHN PHQQ\LVpJpWO  IJJ 0LQpO QDJ\REE HJ\ pJLWHVW DQQiO QDJ\REE D EHOV
KIRUUiVDpVDQQiONLVHEEDGRWWKWHUPHOW|PHJUHMXWyIHOV]tQDPHO\HQNHUHV]WODKWOHDGMD
$NLVHEEpJLWHVWHNEHQWHKiWDWHUPHOGKPHQQ\LVpJNHYHVHEEpVJ\RUVDEEDQVXJiU]yGLNNL
Minél nagyobb tehát egy égitest, annál tovább aktív a felszíne. Ez a Föld típusú bolygóknál
MyOPHJILJ\HOKHWD+ROGpVD0HUN~UFVDNpOHWHHOVNEPLOOLiUGpYpEHQYROWDNWtYD0DUV
ennél tovább, a Vénusz és a Föld pedig napjainkban is.

Feladatmegoldás
7&QWHVG IHO D JUDILNRQRQ D] HJ\HV ERO\JyN IHOV]tQpQHN OHJILDWDODEE UpV]pW D ERO\Jy
tömegének függvényében!
Égitest

Égitest
tömege
(földtömeg)

Legfiatalabb
QDJ\ WHUOHW&
felszín részék
kora
Hold
0,01
3,5 milliárd
év
Mars
0,11
3,0
Vénusz
0,81
0,5
Föld
1
0,1
$] HJ\HV V]iPDGDWRN IOHJ D 0DUVQiO D
OHJILDWDODEEQDJ\WHUOHW& IHOV]tQUpV]HN NRUD
csak durva közelítések.
$] HUHGPpQ\ HJ\pUWHOP&HQ PXWDWMD D ERO\Jy W|PHJH pV D OHJILDWDODEE QDJ\ WHUOHW&
felszínrészek korát (a nagy terület azért szükséges, mert kisebb területen – speciális
N|UOPpQ\HN HVHWpQ ± D YLV]RQ\ODJ NLV EHOV KIRUUiV~ pJLWHVWHN LV PXWDWKDWQDN DNWLYLWiVW
IHMOGpVNNpVLV]DNDV]iEDQ

$)g/'%(/6+-(
$]HJ\HVERO\JyNpVKROGDNIHOV]tQpQNLW|UYXONiQRNDWWHNWRQLNXVIRO\DPDWRNDWDEHOVK
KDMWMD$EHOVKOHJIRQWRVDEEIRUUiVDDUDGLRDNWtYERPOiV0LQpOQDJ\REEHJ\pJLWHVWDQQiO
W|EE K WHUPHO UDGLRDNWtY DQ\DJ YDQ EHQQH pV IHOV]tQH DPLQ NHUHV]WO NLVXJiUR]]D D KW
tömegéhez képest annál kisebb. Ezért minél nagyobb egy égitest, annál rövidebb ideig
P&N|GQHN UDMWD SO YXONiQRN $ +ROGRQ PiU  PLOOLiUG pYH QHP W|UWpQWHN YXONiQNLW|UpVHN
míg a nagyobb Marson 0PLOOLiUGpYHLVP&N|GWHNW&]KiQ\yN)|OGQN|QSHGLJMHOHQOHJ
is zajlanak kitörések.

Feladat
7&QWHVG IHO D JUDILNRQRQ D] HJ\HV ERO\JyN IHOV]tQpQHN OHJILDWDODEE UpV]pW D ERO\Jy
tömegének függvényében!
Égitest

Égitest
tömege
(földtömeg)

Hold

0,01

Mars
Vénusz
Föld

0,11
0,81
1

Legfiatalabb
QDJ\ WHUOHW&
felszín részék
kora
3,5 milliárd
év
3,0
0,5
0,1
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tanároknak
$)|OGJ|PEKpMDVV]HUNH]HWHD)|OGIHMOGpVHVRUiQDODNXOWNL(]DIHMOGpVD1DSUHQGV]HUPiVERO\JyLQiOLV
YpJEHPHQWNO|QE|]PpUWpNEHQ$NO|QE|]DQ\DJRNGLIIHUHQFLiOyGiViUyODPHWHRULWRNLVIRQWRVLQIRUPiFLyW
KRUGR]KDWQDN $ PHWHRULWRN HJ\ UpV]H ÄGDUDEMDLUD KXOORWW´ GH GLIIHUHQFLiOyGRWW EHOV V]HUNH]HW& pJLWHVW EHOV
gömbhéjaiból származhatnak (pl. vas meteorit :D]pJLWHVWPDJMDOHKHWHWWNPHWHRULW:NpUHJGDUDEHUHGHW 
$ N]HWERO\JyN )|OG WtSXV~ ERO\JyN  V]HUNH]HWH D )|OGpKH] KDVRQOy EiU DUiQ\DLEDQ YiOWR]y J|PEKpMDNUD
bontható (pl.: a Merkúr rendelkezik a legnagyobb maggal, a Föld kérge a legvékonyabb, a Hold és a Mars kérge
jóval vastagabb...).
$ N]HW DQ\DJ~ ERO\JyN PHOOHWW D] yULiVERO\JyN -XSLWHU WtSXV~ ERO\JyN  V]HUNH]HWpW LV J|PEKpMDNUD
bonthatjuk fel. A hipotézisek szerint egyes óriásbolygók magjához közel például folyékony, fémes hidrogén
helyezkedik el.
$1DSUHQGV]HUWYL]VJiOYDDGLIIHUHQFLiOyGRWWN]HWpVMpJDQ\DJ~KROGDN SOEuropa – jupiterhold, Triton –
QHSWXQXV]KROG V]HUNH]HWHDGKDWpUGHNHV|VV]HKDVRQOtWiVLDODSRW$NOV MpJNpUHJ DODWW HJ\ NLWHUMHGW D] HJpV]
pJLWHVWHWEHERUtWyYt]yFHiQWIHOWpWHOH]QHNPDMGH]WN|YHWLDN]HWDQ\DJ~V]LOLNiWEHOV
$]pJLWHVWHNEHOVV]HUNH]HWpQHNDPHWHRULWRNKROGDNERO\JyNDQ\DJiQDNYL]VJiODWiQDNMHOHQWVpJHKRJ\D
1DSUHQGV]HU NHOHWNH]pVpQHN LGHMpEO KRUGR]KDW LQIRUPiFLyW LOOHWYH VHJtWKHWL D] HJpV] 1DSUHQGV]HU pV HJ\HV
pJLWHVWHLQHNIHMOGpVLIRO\DPDWDLQDNNXWDWiViW
Feladatmegoldás
6]HULQWHGDNDQ\DJ~PHWHRULW
vagy a vasmeteorit egy képzeletbeli
„széthullott”
égitest
melyik
gömbhéjából származhatott? – A
vasmag darabjai a vasmeteoritek, a
NPHWHRULWHN
HJ\
NOVEE
gömbhéjból származnak.
2. Vajon ha a Föld szétrobbanna,
milyen meteoritok záporoznának a
N|UQ\H]ERO\JyNUD"±$NO|QE|]
J|PEKpMDNWyO IJJHQ NO|QE|]
DQ\DJ~
PHWHRULWHN
(OOHQU]
kérdésként szerepelhet a Föld
gömbhéjainak felsorolása.

A Naprendszer egyes égitesteinek lehetséges gömbhéjai
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$ 1DSUHQGV]HU NHOHWNH]pVH IRO\DPiQ IL]LNDL NpPLDL pV PiV WXODMGRQViJDLNWyO IJJHQ NO|QE|]
DQ\DJFVRPyN D] ÄpJLWHVWHNVHL´ M|WWHN OpWUH PDMG H]HN D] DQ\DJFVRPyN D] LG P~OiViYDO NO|QE|] PyGRQ
differenciálódni kezdhettek. A Földhöz hasonló gömbhéjas szerkezetek mellett (szilikát kéreg, köpeny, vas mag)
PiVV]HUNH]HWHNLVOpWUHM|KHWWHNJRQGROMXQNFVDND]yULiVERO\JyNUD SO-XSLWHU6]DWXUQXV] YDJ\DNO|QE|]
ERO\JyNMpJpVN]HWDQ\DJ~KROGMDLUD SOEuropa, a Jupiter holdja, vagy a Triton, a Neptunusz holdja).
$]yULiVERO\JyNEHOVV]HUNH]HWpEHQSpOGiXOIRO\pNRQ\IpPHVWXODMGRQViJRNNDOUHQGHONH]KLGURJpQDMpJ
pVN]HWDQ\DJ~KROGDNJ|PEKpMDLWMpJNpUHJpVH]DODWWHOKHO\H]NHGYt]yFHiQDONRWKDWMiN
$ ERO\JyN N|]YHWOHQ NXWDWiVD PHOOHWW D EHOV V]HUNH]HWUO ÄPHVpOKHWQHN´ D PHWHRULWRN LV $ PHWHRULWRN
anyagát vizsgálva, egy széthullott égitest gömbhéjainak darabjait kutathatjuk.
Feladat
 6]HULQWHG D N DQ\DJ~ PHWHRULW YDJ\ D YDVPHWHRULW HJ\ NpS]HOHWEHOL ÄV]pWKXOORWW´ pJLWHVW PHO\LN
gömbhéjából származhatott?
2. 9DMRQKDD)|OGV]pWUREEDQQDPLO\HQPHWHRULWRN]iSRUR]QiQDNDN|UQ\H]ERO\JyNUD"
Tudod-e?
Az égitestek anyagának gömbhéjakra tagolódásának egyik általánosságban megállapítható feltétele, hogy a
1DSUHQGV]HUNHOHWNH]pVHNRUOpWUHM|YD]pJLWHVWÄVDQ\DJiW´DONRWyDQ\DJFVRPyiWPpUMHPHJKDODGMDDNE
km –t.
A 0LUDQGD QHY& KROG OiVG D NpSHQ  NO|QOHJHV EL]DUU IHOV]tQH HJ\HV HONpS]HOpVHN V]HULQW D
GLIIHUHQFLiOyGiVQDND]WDSLOODQDWiWU]LPLNRUDNO|QE|]DQ\DJRN MpJN]HW DPpO\EHVOO\HGQHNLOOHWYHD
felszín felé törnek.

Miranda

A FÖLDMÁGNESSÉG (TANÁRI)
$)|OGPiJQHVHVWHUpQHNPHJOpWHHJ\LUiQ\W&YHOMyOEHEL]RQ\tWKDWy$GLiNRNEHWiMROKDWMiNYHOHDWDQWHUPHW
A lecke célja, hogy a diákokat ráébressze, hogy nem feltétlen van minden bolygónak mágneses mezeje és arra,
hogy milyen fontos, hogy ez a burok mégis létezik a Földön: az élet és a légkör megléte szempontjából. A
PiJQHVHVPH]EXERUpNNpQWÄOiWKDWDWODQOpJJ|PENpQW´LVHONpS]HOKHWPHO\HWPLQWKDYt]IRO\iVOHQQH
körbeáramlik a napszél (szakszóval híg plazma), s melynek közepén ott a Föld.
Ha van LQWHUQHWNDSFVRODWpUGHPHVOHKHWHJ\&ULGMiUiVMHOHQWpVKRQODSMiW DQJROXOSpace Weather) felkeresni.
A Magyar Csillagászati Egyesület honlapján rendszeresen látható az aktuális auróra (sarki fény) aktivitás képe is.

A FÖLDMÁGNESSÉG
$)|OG|QPHJV]RNWXNKRJ\D]KDV]QiOKDWXQNLUiQ\W&W$]LUiQ\W&QHPFVDND]pV]DNLGpOLLUiQ\WMHO]LKDQHP
D]WLVPXWDWMDKRJ\D)|OGQHNYDQPiJQHVHVPH]HMH9DQQDNpJLWHVWHNDKROQHPOHKHWLUiQ\W&WKDV]QiOQLPHUW
azoknak nincs vagy alig van mágneses tere (Vénusz, Mars).
A mágneses tér (PDJQHWRV]IpUD EXERUpNNpQWYpGLD)|OGHWDQDSV]pOWODPLEHQQDJ\VHEHVVpJ&W|OW|WW
részecskék (elektronok, protonok) „fújnak”, áramlanak folyamatosan a Napból kifelé. Amikor ez az áramlás eléri
D)|OGHWD)|OGPiJQHVHVWHUHNLWpUtWLNHWtJ\HEEHDI|OGHWYpGÄmágnesbuborékba” nem juthatnak le (csak a
sarkok mentén: ez a sarki fény.)
A Föld mágneses tere eltorzul a napszél szüntelen áramlásában, mint egy homoksziget egy folyóban: a nappali
oldalon, ahol a Földet éri, összenyomja, az éjszakain hosszú csóvaként elnyúlik. A nappali oldalon fejünk felett
NEH]HUNPPDJDVViJEDQWDOiOKDWyDYpGEXURNKDWiUIHOOHWHD]pMV]DNDLQNE,3 millió km-nyire.
+DH]DPiJQHVHVYpGEXURNQHPOHQQHDQDSV]pOV]DEDGRQpUQpDI|OGOpJN|UpWpVÄHOI~MQi´DQQDNLRQMDLWV
a Föld felszínére szabadon lejutó kozmikus sugárzás az életet is elpusztítaná.
TUDOD-E, hogy amikor a Nap a Föld irányában gyors napszélcsomagokat dob ki, azok a Földet elérve a
]DYDURNDWRNR]QDNDUiGLyKXOOiPRNWHUMHGpVpEHQD]HOHNWURPRViUDPV]ROJiOWDWiVEDQVWDNiUP&KROGDNDWpV
&UV]RQGiNDWLVW|QNUHWHKHW"(]HNDI|OGPiJQHVHVYLKDURNPHO\HNHOUHMHO]pVpUHPDPiUUHQGV]HUHVHQNpV]O
&ULGMiUiVMHOHQWpV

.=(7/(0(=(.9È1'25/È6$±7$1È52.1$.
$ )|OG EHOVHMpEO V]iUPD]y HQHUJLD UDGLRDNWtY ERPOiVK  iOWDO JHUMHV]WHWW konvektív áramlások az egész
földkéregre hatással vannak, alakítják az. Ez a OHPH]WHNWRQLND D NO|QE|] N]HWOHPH]HN PR]JiVL
folyamatainak egyik mozgatórugója.
A Naprendszerben egyedülálló jelenséggel van dolgunk, bár más égitesteken is találhatunk hasonló
jelenségeket, melyek ha nem is azonosak a földi lemeztektonikával mégis lehetséges analógiát jelenthetnek.
$ 9pQXV] IHOV]tQpQ PHJILJ\HOKHW NRURQiN NRURQD EHOV V]HUNH]HWNHW WHNLQWYH NRQFHQWULNXV
W|UpVUHQGV]HUUHO KDWiUROW QpKRO NLHPHONHG QpKRO VOO\HG GRPERU]DWWDO MHOOHPH]KHW iOWDOiQRVDQ  ± 
km2HV NLWHUMHGpV& J\&U&V PHJMHOHQpV& NpS]GPpQ\HN  pV OHJLQNiEE D] Artemis korona területén a földi
OHPH]WHNWRQLNiKR] KDVRQOy IRO\DPDWRNDW NpUHJNpS]GpVW illetve szubdukcióhoz hasonló kéregmozgást
IHOWpWHOH]QHN 6RNDQ D 9pQXV]RQ ]DMOy IRO\DPDWRN pV D )|OG JHROyJLDL IHMOGpVH N|]W NHUHVQHN NDSFVRODWRW
9pOHPpQ\NV]HULQWD9pQXV]MHOHQNRULNpSHD)|OGVLarchaikumi állapotaira emlékeztethet.
$ N]HWERO\JyN N|]O D 0DUV Valles Marineris törés- és hátságrendszerét szokták lemeztektonikai
folyamat eredményeként emlegetni, bár a Mars kérge a vastagsága miatt megrekedt a széttöredezés ezen
stádiumában.
Más égitesteken, például a jég- és
N]HWDQ\DJ~ KROGDN NpUJpEHQ
PHJILJ\HOKHW IRO\DPDWRN EiU VRN
morfológiai hasonlóságot mutathatnak földi formákkal (pl.: törésrendszerek), ezek létrejötte és esetleges
mozgásaik általában nem a radioDNWtY KWHUPHOpV iOWDO KDMWRWW OHPH]
tektonika, hanem például globális
tágulásra, az óriásbolygók a hold
jégkérgében kiváltott árapályfeszültség hatása.

Egy Vénusz felszínén található
koro-na lehetséges tektonikus formái

Feladatmegoldás
1. Mi(k) lehet(QHN  D JOREiOLV LOOHWYH PiV pJLWHVWHN HVHWpQ D] HJpV] ERO\JyUD NLWHUMHG lemeztektonika
feltétele(i) és hogyan? – $UDGLRDNWtYKWHUPHOpVDNpSOpNHQ\asztenoszféra (amelyen a lemezek elcsúszhatnak),
és a konvektív áramlatok.

.=(7/(0(=(.9È1'25/È6$
A hátságok keletkezésével, a V]XEGXNFLyPHJLVPHUpVpYHOIHOWHKHWOHJD1DSUHQGV]HUEHQHJ\HGOiOOyD)|OGUH
MHOOHP]IRO\DPDWRWDJOREiOLVOHPH]WHNWRQLNiWLVPHUKHWWHGPHJ
$ )|OGL OHPH]WHNWRQLNiKR] KDVRQOy GH NLVHEE UHJLRQiOLV V]LQW& WHNWRQLNXV IRO\DPDWRNDW IHGH]WHN IHO D
9pQXV]NO|QOHJHVNpS]GPpQ\HLDNRURQiNN|UQ\H]HWpEHQ
A koronák olyan sajátos, általában 200 – 300 km2DODSWHUOHW&J\&U&VNpS]GPpQ\HNPHO\HNHWNRQFHQWULNXV
UHSHGpVUHQGV]HU |YH] QpKD NLHPHONHG QpKD OHVOO\HG GRPERU]DWL IRUPiNNDO OiVG D NpSHQ  $ NRURQiN
területén lehetségesen összekapcsolódik a vulkanizmus és a lemeztektonika és a földi lemeztektonikához hasonló
hasadékvölgy UHQGV]HUWKR]QDNOpWUHDNRURQDEHOVUpV]pQ ÄWiYRORGyOHPH]HN´ LOOHWYHDI|OGLszubdukcióhoz
KDVRQOyMHOHQVpJHNHWSURGXNiOQDNDNRURQDSHUHPpQ ÄN|]HOHGDOiEXNyOHPH]V]HJpO\HN´ 6RNDQD9pQXV]RQ
]DMOyIRO\DPDWRNpVD)|OGJHROyJLDLIHMOGpVHN|]WNHUHVQHNNDSFVRODWRW9pOHPpQ\NV]HULQWD9pQXV]MHOHQNRUL
NpSHD)|OGVLarchaikumi állapotaira emlékeztethet.

.RURQiND9pQXV]IHOV]tQpUO
Feladat
1. Mi(k) lehet(QHN  D JOREiOLV LOOHWYH PiV pJLWHVWHN HVHWpQ D] HJpV] ERO\JyUD NLWHUMHG lemeztektonika
feltétele(i) és hogyan?
Tudod-e?
$UDGLRDNWtYKWHUPHOpVHQNtYOPiVHUNNHODNiUHJ\yULiVERO\JyLVKDWKDWKROGMiUD~J\KRJ\D]HJpV]KROG
NpUJpEHQ YiOWR]iVW LGp] HO SO W|UpVUHQGV]HUHNHW KR] OpWUH  (] D] iUDSiO\ I&WpV pV D] yULiVERO\JyN QDJ\
W|PHJpKH]N|WKHWIRO\DPDW

VULKÁNI TEVÉKENYSÉG – TANÁROKNAK
A földi OHPH]WHNWRQLND pV D ÄIRUUy IROWRN´ P&N|GpVpQHN KDWiViW N|YHWYH több típusú vulkanizmust
különböztethetünk meg a Földön (nagy vonalakban): távolodó lemezszegélyek és riftek hátságvulkanizmusát,
N|]HOHG OHPH]V]HJpO\HN HVHWpQ D szubdukciós övek vulkanizmusát, vagy akár a „forró foltos” (hot spot)
vulkanizmust.
$1DSUHQGV]HUPiVpJLWHVWHLQLVPHJMHOHQKHWDYXONiQLP&N|GpVSpOGiXOD9pQXV]RQYDJ\D0DUVRQLV
A Vénusz YXONDQRWHNWRQLNXVDNWLYLWiViQDNEL]RQ\tWpNDLOHKHWQHND]HO]IHMH]HWEHQWiUJ\DOWNRURQiNLOOHWYH
PiV D 9pQXV] IHOV]tQpQ PHJILJ\HOW SDM]VYXONiQV]HU& IRUPiN LOOHWYH D YXONiQLNXV P&N|GpVKH] NDSFVROKDWy
lávafolyások is.
A Mars felszínén szintén találunk vulkáni formákat. A Tharsis-hátságon található Olympus Mons
SDM]VYXONiQMDPHO\D]HGGLJLVPHUWOHJQDJ\REEYXONiQLNpS]GPpQ\D1DSUHQGV]HUEHQ NPPDJDVNP
iWPpU  $ OHPH]WHNWRQLND KLiQ\D PLDWW D PDUVL NpUJHW iWW|U PDJPD PLQGLJ D]RQRV KHO\HQ OpSHWW D IHOV]tQUH
(nem hozott létre vulkáni OiQFRNDW PLQW D )|OG IHOV]tQpQ D NRQWLQHQVYiQGRUOiV pV D IRUUy IROWRV P&N|GpV  $
0DUVYDVWDJNpUJHSHGLJNpSHV YROW DUUDKRJ\LO\HQPpUHW&NpS]GPpQ\HNHWLVPHJWDUWVRQ
Az említett két példa mellett érdekes lehet még a Io (Jupiter holdja) felszínén megfigyelt változatos vulkáni
aktivitás, melyet sokáig NpQYXONDQL]PXVNpQWGHILQLiOWDN PiUDH]DIHOWHYpVPHJGOQLOiWV]LN LOOHWYHDMpJpV
N]HWDQ\DJ~  KROGDN jégvulkanizmusa (kriovulkanizmus). A mechanizmusaik feltárása során az óriásbolygók
iUDSiO\I&WpVHLOOHWYHDUDGLRDNWtYHQHUJLDWHUPHOpVOHKHWVpJpWLVYL]VJiOMiN

Vulkanikus formák a Naprendszerben
Feladatmegoldások
0LO\HQYXONiQLUpV]WMHO|OQHND]DOiEELYXONiQRNUyONpV]OWNpSHQDEHW&N"±A. kráter, kaldera; B, vulkáni
lávafolyás.
2. Sorolj fel olyan pJLWHVWHNHWDKROYXONiQLP&N|GpVWLVPHUQHN"±9pQXV])|OG0DUVIo…
3. Hogy válhatott az Olympus Mons a Naprendszer eddig ismert legnagyobb vulkánjává? – Lemeztektonika
QLQFV NpUHJ QHP PRELO D IRUUy IROW I|O|WW YDVWDJ D NpUHJ J\HQJH D JUDYLWiFLy pV tJ\ ÄPHJWDUWMD´ D NL|PO
lávamennyiséget.

VULKÁNI TEVÉKENYSÉG
A Földön megismert lemeztektonikai folyamatok és a „forró foltos”
P&N|GpVHUHGPpQ\HNpQWNO|QE|]YXONiQLIRUPiNM|QQHNOpWUHDIHOV]tQHQ
SO UpWHJYXONiQRN SDM]VYXONiQRN  $ YXONiQL P&N|GpV NO|QE|] WtSXVDLW
ismerhetjük meg a lávafolyásoktól a hamuszóráson át a piroklaszt-árakig.
Vajon a Naprendszerben megjelenik-e a vulkanizmus?
$] HOV iOWDOXQN YL]VJiOW ERO\Jy D 9pQXV] OHKHW $ 9pQXV] YiOWR]DWRV
IHOV]tQpUO D YXONiQL V WDOiQ D WHNWRQLNXV IRO\DPDWRN iUXONRGKDWQDN $
NRURQiNDWSDM]VYXONiQLIRUPiNDWpVNO|QE|] OiYDIRO\iVRNDW WDOiOKDWXQN D
bolygó felszínén.
$ N]HWERO\JyN N|]O D 0DUVRQ WDOiOKDWy D 1DSUHQGV]HU HGGLJ LVPHUW
legnagyobb pajzsvulkáni formája az Olympus Mons (lásd a képen). A
lemeztektonika hiánya miatt a felszínre nyomuló magma egy adott helyen
törte csak át a kérget és itt „építette fel” a vulkánt (nem mozdult el a kéreg a
forró folt „fölött”).
$NpWNLHPHOWSpOGiQNtYOPiVpUGHNHVYXONiQLMHOHQVpJHNLVPHJILJ\HOKHWN
a Naprendszerben, például az ,R QHY& MXSLWHUKROGRQ P&N|G NpQHV DQ\DJ~
vulkánok, illetve az Europa (szintén jupiterhold) vagy a Triton (Neptunusz
KROG  IHOV]tQpQ PHJMHOHQ YXONiQV]HU& N~SIRUPiN PHO\HN D N]HWDQ\DJ
PHOOHWWMpJEOYDQQDN…
Vulkánkitörés az Io-n
Feladatok
1. Milyen vulkáni részt
jelölnek az alábbi vulkánokról
NpV]OWNpSHQDEHW&N"
2.
Sorolj
fel
olyan
égitesteket
ahol
vulkáni
P&N|GpVWLVPHUQHN"
3. Hogy válhatott az
Olympus Mons a Naprendszer
eddig ismert legnagyobb
vulkánjává?

Tudod-e?
A Naprendszer eddig ismert legnagyobb vulkánja az Olympus 0RQVPHO\NPiWPpUM&pVNPPDJDV
A legnagyobb földi vulkán a Mauna /RD +DZDLL NPiWPpUM&pVFVXSiQNPPDJDV QHPDYt]V]LQWKH]
hanem a csendes-óceáni fenékhez viszonyítva.

SZERKEZETI MOZGÁSOK – TANÁROKNAK
$ I|OGL N|UQ\H]HWHNEHQ PHJMHOHQ NO|QE|] V]HUNH]HWL WHNWRQLNXV  IRUPiN OpWUHM|WWpW D N]HWEXURNEDQ
IHOOpSNO|QE|]IHV]OWVpJWHUHN GLODWiFLyNRPSUHVV]Ly WtSXVDLpVQDJ\ViJXNDIL]LNDLN|UOPpQ\HNLOOHWYHD
N]HWHN PLQVpJH KDWiUR]]D PHJ $ NO|QE|] V]LQW& WHNWRQLNXV PR]JiVRN FVDN D OHJHJ\V]HU&EE IRUPiNDW
YL]VJiOYDJ\&UWUHGVYDJ\YHWGpVHNNHOV]DEGDOWiUNRVVDVEpUFHVV]HUNH]HWHNHWKR]QDNOpWUH
$ 1DSUHQGV]HU PiV pJLWHVWHLQ LV PHJILJ\HOKHWN NO|QE|] V]HUNH]HWL IRUPiN H]HN HUHGHWH QHP PLQGLJ
YH]HWKHWYLVV]DDUDGLRDNWtYKiOWDOJHUMHV]WHWWtektonikus mozgásokra, s gyakran a kéreg anyaga is különbözik
D)|OGLWO
$ MpJ pV N]HWDQ\DJ~ KROGDN IHOV]tQpQ PHJMHOHQ iURN LOOHWYH
W|UpVUHQGV]HUHNOpWUHKR]yLDOHKHWVpJHVEHOVI&WpVPHOOHWWD]iUDSiO\HUNpV
DIDJ\iVLWiJXOiVLVOHKHWQHN$IRO\DPDWRNIHOWpWHOH]KHWHQHJ\V]HUUHYDJ\
DNiU LGUHQGEHQ LV N|YHWKHWLN HJ\PiVW SO UDGLRDNWtY KWHUPHOpV :
konvektív áramlatok : UDGLRDNWtY W]HODQ\DJ HOIRJ\ iUDSiO\ HUN
gerjesztette kéregváltozások :HPHOOHWWDIDJ\iVVDOEHN|YHWNH]WiJXOiViOWDO
kialakuló szerkezeti formák : $NiU D] HJpV] KROGUD NLWHUMHG iUNRV YHWV
stb. szerkezetek kialakulása, pl.: Thetys (szaturnuszhold), Ithaca Chasma
„völgy”.
$PHJLQGXOyGHPHJUHNHGV]HUNH]HWLiWDODNXOiVHJ\SpOGiMDOHKHW
a Marson 5000 km hosszan elnyúló Valles Marineris repedésrendszer.
A sokat emlegetett vénuszi koronák környékén (pl.: Artemis korona)
is megfigyeltek hasadékrendszereket, pl.: Dali- és Diana–hasadék, mely
formák a környezet vulkano-tektonikus aktivitására utalhatnak.
Szerkezeti mozgások kiváltói lehetnek akár még a meteorbecsapódások is.
Az Europa felszínének részlete

A Titania hold felszíne
Feladatmegoldások
0LNOHKHWQHNDV]HUNH]HWLPR]JiVRNDIHOV]tQWDODNtWyWpQ\H]NRNDL"±5DGLRDNWtYKWHUPHOpV
1.
iUDSiO\I&WpVEHFVDSyGiVRNIDJ\iViOWDOEHN|YHWNH]WiJXOiV«
2.
Sorolj fel árkos, töréses szerkezeteket tartalmazó égitesteket a Naprendszerben! – Europa,
Ganymedes, Thetys, Mars…

SZERKEZETI MOZGÁSOK
$ )|OG|Q D V]HUNH]HWL PR]JiVRN iOWDO NLDODNtWRWW UHGN LOOHWYH YHWGpVHN iUNRV VDVEpUFHV szerkezetekek, a
N]HW DQ\DJiWyO D NpUHJEHQ IHOOpS IL]LNDL iOODSRWRNWyO KPpUVpNOHW Q\RPiV  pV D IHV]OWVpJ HUKDWiVRN D
NpUHJEHQ QDJ\ViJiWyOIJJHQHOWpUHN
0LO\HQ HUN DODNtWMiN D]RQEDQ D] RO\DQ pJLWHVWHN IHOV]tQpW DKRO QLQFVHQ YDJ\ NLV PpUWpN& D UDGLRDNWtY
ERPOiV EHOVK YDJ\QHPLVN]HWKDQHPMpJDONRWMDD]pJLWHVWDQ\DJiW"
$ MpJ pV N]HWDQ\DJ~ KROGDN IHOV]tQpW D UDGLRDNWtY KWHUPHOpVEO V]iUPD]y konvektív áramlások
PHOOHWW D] yULiVERO\JyN iOWDO NLYiOWRWW iUDSiO\I&WpV LOOHWYH D IDJ\iV iOWDO EHN|YHWNH] WiJXOiV LV DODNtWMD $
KROGDN IHOV]tQpQ J\DNRULDN D NO|QE|] PHJMHOHQpV& QpKD D] HJpV] KROGRQ NHUHV]WOK~]yGy W|UpVUHQGV]HUHN
(pl.: Europa (jupiterhold), Ganymedes (jupiterhold), Thetys (szaturnuszhold)).
Egy égitest felszínének szerkezetét alakíthatják még akár a meteorbecsapódások is.

7|UpVHNHJ\HVMpJpVN]HWDQ\DJ~KROGDNIHOV]tQpQ
Feladatok
3.
4.

Mik lehetnek a szerkezeti mozgások?
Sorolj fel árkos, töréses szerkezeteket tartalmazó égitesteket a Naprendszerben!

Tudod–e?
$ 0DUV &UEO LV MyO OiWV]y iUNRV V]HUNH]HWH D
Valles 0DULQHULVPHJN|]HOtWOHJNPKRVV]DQ
nyúlik el a bolygó felszínén.
Az Ariel (uránuszhold) felszínét néhol több tíz
kilométer mély hasadékok borítják, melyek alját
IHOV]tQUH W|U MpJ LOOHWYH N]HWDQ\DJ ROYDGW
keveréke önthette el.
A Thetys (szaturnuszhold) felszínén jelenik meg
a Naprendszer egyik egyedülálló hatalmas
völgyrendszere az Ithaca Chasma. A hold egyik
pólusától a másikig húzódik, átlagos szélessége
100 km, mélysége 4-5 km.

A Mars és a Valles Marineris

+(*<6e*.e3='e6±7$1È52.1$.
A globális OHPH]WHNWRQLND OHJIRQWRVDEE KDWiVDL SpOGiXO D N]HWOHPH]HN YiQGRUOiVD D YXONiQL P&N|GpV
DNWLYLWiVDPHOOHWWDKHJ\VpJUHQGV]HUHNNLDODNXOiVDDKHJ\VpJNpS]GpVOHKHW$NO|QE|]WtSXV~N]HWOHPH]HN
WDOiONR]iVD NO|QE|] KHJ\VpJNpS]GpVL YiOWR]DWRN NLDODNXOiViW DGMD SO DOSL himalája típusú
KHJ\VpJNpS]GpV$QGRNWtSXV~KHJ\VpJNpS]GpVV]LJHWtYWtSXV~KHJ\VpJNpS]GpV 
A Naprendszerben a OHPH]WHNWRQLNDYDODPLIDMWDYiOWR]DWiKR]N|WKHWGRPERU]DWIHMOGpVKHJ\VpJNpS]GpVD
9pQXV]RQDNRURQiNN|UQ\H]HWpEHQILJ\HOKHWPHJ$NRURQiNDW|YH]NRQFHQWULNXVW|UpVUHQGV]HUPHQWpQKRO
lesüllyed, hol kiemelkedik a domborzat.
$1DSUHQGV]HUEHQPHJMHOHQKHJ\VpJNpS]GpVLIRO\DPDWRNKR]OHKHWQHVRUROQLDYXONDQLNXVIRO\DPDWRNDWHJ\
UpV]pWLV$YXONiQLIRO\DPDWRNiOWDONLDODNtWRWW|VV]HIJJUHQGV]HUUHDIHOWpWHOH]HWWFHQWUiOLVNLW|UpVHNEOiOOy
pajzsvulkáni sorokat, vulkáni csoportokat, hátságokat (pl.: Vénusz; Mars - Tharsis Montes: Arsia Mons, Ascreus
Mons, Pavonis 0RQV OHKHWQHSpOGDNpQWHPOtWHQLHPHOOHWWD]HJ\HGOiOOyYXONiQLN~SRNLVMHOOHP]HN SO0DUV
– Olympus Mons; Elysium Mons).
Az Io (MXSLWHUKROG  DNWtY IHOV]tQpQ OpWUHM|Y KHJ\HN D NpUHJ NO|QE|] HUN KDWiViUD SO iUDSiO\ I&WpV
UDGLRDNWtY KWHUPHOpV  W|UpVYRQDODN PHQWpQ D IHOV]tQUH EXNNDQy EORNNMDL GDUDEMDL PHO\HN JHULQFHNHW
csúcsokat alkothatnak (pl.:Egypt Mons, Caucasus Mons). (Az Io vulkánjai híg lávájuk miatt ellapult formák.)
$] pJLWHVW IHOV]tQpEH FVDSyGy QDJ\ PpUHW& PiV pJLWHVWHN LV NpSHVHN KHJ\VpJUHQGV]HUHNHW OpWUHKR]QL $
EHFVDSyGiVL NUiWHUSHUHPHQ D NUiWHU W|UPHOpNpEO KHJ\VpJUHQGV]HUHN NHOHWNH]KHWQHN SO +ROG ± KROGL $OSRN
Appeninek, Kaukázus, Jura hegység).

+HJ\VpJNpS]GpVEHFVDSyGiVRVNUiWHUHNperemén a Holdon
Feladat megoldások
0LN OHKHWQHN D KHJ\VpJNpS] RNRN D 1DSUHQGV]HUEHQ" ± 3pOGiXO lemeztektonika,
1.
becsapódások, vulkanizmus.
2.
Mi a különbség a földi és a holdi Alpok kialakulása között? – A földi Alpok tektonikus úton, a
holdi Alpok becsapódással jött létre.

+(*<6e*.e3='e6
$ I|OGL KHJ\VpJUHQGV]HUHNHW NLDODNtWy IRO\DPDWRN N]HWOHPH]HN WDOiONR]iVD szubdukció stb.), a
lemeztektonika hiánya miatt nem teljesen és mindig alkalmazhatóak más égitestekre.
A Vénusz felszínén megfigyelt jelenségekhez kapcsolódó kiemelkedések keletkezésének tárgyalásánál
megjelenik a lemeztektonika (koronák). Az Io (Jupiter hold) egyes gerincei, csúcsai a kéreg blokkjainak
W|UpVYRQDOPHQWpQYDOyPHJHPHONHGpVHLWHKiWV]LQWpQWHNWRQLNXVHUHGHW&QHNYHKHWN
A tektonikus folyamatok mellett a hegységrendszerek érdekes típusát alakíthatják ki a nagy becsapódások,
PHO\HN VRUiQ D NUiWHUSHUHPUH QDJ\ PHQQ\LVpJ& DQ\DJ KDOPR]yGKDW I|O KHJ\VpJUHQGV]HUHNHW DONRWYD +ROG ±
Alpok, Appeninek, Kaukázus).
$ KHJ\VpJNpS]GpV IRO\DPDWiUD OHKHW SpOGD PpJ D] pJLWHVWHN IHOV]tQpQ ]DMOy YXONiQL P&N|GpV LV Olympus
Mons, Tharsis Montes)
Feladatok
0LNOHKHWQHNDKHJ\VpJNpS]RNRND1DSUHQGV]HUEHQ"
2. Mi a különbség a földi és a holdi Alpok kialakulása között?
3. Hogyan alakulhatott ki becsapódásokkal a képen látható hegységrendszer a holdon?
5DM]ROMYi]ODWRWHONpS]HOpVHGUO

$/,726=)e5$e3Ë7.g9(,.=(7(..g5)25*È6$
$N]HWHNN|UIRUJiVD $)|OGN]HWHLpYPLOOLiUGRNyWDN|UIRUJiVEDQYHV]QHNUpV]W)HOV]tQpWDOHJW|EEKHO\HQ
ILDWDOOHGpNHVN]HWHNERUtWMiN$V]LOiUG)|OGIHOV]tQpQHNQDJ\REEUpV]pW  DYt]]HOIHGHWWyFHiQIHQpNWHV]L
NLH]WDIRO\DPDWRVDQP&N|GyFHiQN|]pSLKiWViJRNEDQIHOV]tQUH|POILDWDOYXONiQL ED]DOWRV N]HWHN pV
rajta üledékek) borítják.
$OHJW|EEPiVpJLWHVWHNHQH]]HOV]HPEHQDIHOV]tQHQQDJ\RQLGVN]HWHNIHNV]HQHNPHO\HNVL
PHWHRUERPEi]iVQ\RPDLWU]LN(QQHNRNDKRJ\PiVKROQLQFVVHPOHPH]PR]JiVPHO\EHROYDV]WDQiVHP
HUy]LyPHO\OHSXV]WtWDQiDN]HWHNHWHJ\HGODmikrometeoritek bombázása porítja felszínét. Ezért más
pJLWHVWHNIHOV]tQpQD]OHGpNHVN]HWHNpVD]iWDODNXOWN]HWHNV]LQWpQULWNiNVDIHOV]tQWiOWDOiEDQYXONiQL
NL|POpVLN]HWHNERUtWMiN$QDJ\REEEHFVDSyGiVRNKHO\pQDNHOHWNH]QDJ\KpVQ\RPiVKDWiViUDPHWDPRUI
N]HWHNLVNHOHWNH]QHN(]HNV]pWV]yUyGYDDV]RPV]pGRVN]HWHNNHOHJ\WWbreccsákat alkotnak. Mivel élet sincs
PiVXWWD]pOOpQ\HNPpV]Yi]iEyOiOOyPpV]NLVFVDND)|OG|QIRUGXOHO
A MpJPLQWiVYiQ\N]HW$NOV1DSUHQGV]HUEHQWDOiOKDWyKROGDN D]yULiVERO\JyNKROGMDL W|EEVpJpQHN
N]HWEXUNDQHPD)|OG|QPHJV]RNRWWN]HWDQ\DJEyOiOOKDQHPN]HWpVD]RWWDQLDODFVRQ\KPpUVpNOHWHQ
N]HWNHPpQ\VpJ&UHIDJ\RWWYt]MpJNO|QE|]DUiQ\~NHYHUpNpEOËJ\RWWDIHOV]tQDOyOHOW|UPDJPDDYt]
(kivétel az Io).
Gömbhéj nélküli égitestek $N]HWERO\JyNDQ\DJDQDJ\RQLGVYDODPLNRUPHJROYDGWJ|PEDODNRWYHWWIHO
DYLOiJ&UEHQPLQGHQROYDGWDQ\DJJ|PEDODNRWYHV]IHOHJ\Yt]FVHSSLV pV|VV]HWHYLV&U&VpJHDODSMiQ
J|PEKpMDNEDUHQGH]G|WW$]LGVNUiWHUH]HWWIHOV]tQ&ERO\JyNpVKROGDNVLIHOV]tQpQHNHUHGHWLDQ\DJDHQQHND
N]HWROYDGpNQDNOHJNHYpVEpV&U&UpV]pEOiOOPHO\D]ROYDGpNÄWHWHMpQ~V]RWW´ D+ROGRQH]HNDN]HWHND]
anortozitok). A kisbolygók nagy részénél ez az elkülönülés sem történt meg: ezek anyaga nem olvadt meg
egyszer sem (bazalttá sem válhatott), hanem abban az állapotban van ma is, ahogy a Naprendszer keletkezésekor
NLFVDSyGRWWD]VN|GEOpV|VV]HiOOWQDJ\REEDQ\DJFVRPyNNi D]LO\HQN]HWHNQHYHkondrit). Mivel a részben
Yt]MpJEOUpV]EHQHEEOD]VLN]HWDQ\DJEyOiOOyDSUypJLWHVWHNVRVHPROYDGWDNPHJJ|PEDODNRWVHPYHWWHN
fel: ezek a szabálytalan alakú égitestek, felszínüket legfeljebb a meteorbecsapódások aprózzák, porítják.
TUDOD-E, hogy Plútó holdja, a &KDURQV]LQWHFVDNYt]MpJEOiOO QHPFVDNDIHOV]tQHKDQHPD]HJpV]
égitest).
FeladatPLO\HQN]HWHNYDQQDN0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQPHO\HNPiVpJLWHVWHQQHPWDOiOKDWyNPHJYDJ\
ULWNDViJV]iPEDPHQQHN"0LND]RNDN]HWHNPHO\HNKH]KDVRQOyWPiVpJLWHVWHNHQLVWDOiOKDWXQN"

Részlet az (XURSD-XSLWHUKROGIHOV]tQpUODMpJERUtWRWWDIHOV]tQWUHSHGpVHNV]DEGDOMiNPHO\HNEODPpO\EOD
jég úgy tör fel, mint az óceánközépi hátságokon a magma. Néhány terüeten a repedések szabdalta felszín tovább
W|UHGH]LN$MpJWHKiWQHPDIHOV]tQIHOHWWOHYNpUHJKDQHPPDJDDERO\JyDQ\DJD
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$OHFNHHOVUpV]HEHPXWDWMDKRJ\D)|OGIHOV]tQpQPHJV]RNRWWN]HWHNPiVKROULWNDViJV]iPEDPHQQHN QLQFV
ülepedés, mert nincs szél vagy víz, illetve ELRJpQHUHGHW&N]HWHNVHPOHKHWQHN
ËJ\LWW SO+ROG PLOOLiUGpYHVN]HWHNHWWDOiOXQNDIHOV]tQHQ D]VLanortozitos felföldek 4,5, a fiatal
bazaltos „tengerek” 3,8-3 milliárd évesek). (A Vénusz kivétel: itt valamilyen katasztrófa történt kb. 1/2 milliárd
éve – láva borította el majd a teljes felszínt -, így a teljes felszín kb. ilyen korú).
$PiVRGLNEORNNPHJPXWDWMDKRJ\DOLWRV]IpUDDQ\DJDQHPPLQGHQKRON]HWDNOVQDSUHQGV]HUKROGMDLQMpJ
pVN]HWNHYHUpNH(]HNHQDKHO\HNHQDIHOV]tQWLVLO\HQIHOROYDGYDViUKR]KDVRQOyHJ\YHOHJIHGLpVH]HNHQD]
pJLWHVWHNHQDN|SHQ\HJ\UpV]HYt]EOiOOËJ\WHKiWDNpUHJDODWWRWWW|EEV]i]NPmély - a földi fogalmak szerint
Yt]yFHiQWDOiOKDWyËJ\DN]HWDONRWyiVYiQ\RNLWWHJ\WRYiEELYDODYt]]HOgyarapszanak. Minderre ezen
ERO\JyNV&U&VpJpEO LV N|YHWNH]WHWKHWQN JFPN|]|WW GHDIHOV]tQHQOiWKDWyUHSHGpVHNLVHUUHXWDOQDN
(]HNHQD]pJLWHVWHNHQDYt]W|UPHOpNHSRUQDNV]iPtWKLV]HQRO\DQDODFVRQ\DKPpUVpNOHWKRJ\QHPSiURORJKDW
el: „száraz” anyag.
$NLVERO\JyNDQ\DJDLVOHKHWMpJHOVVRUEDQD1DSWyOWiYROOHYpJLWHVWHNHVHWpEHQ$NLVERO\Jy|YEHQOHY
DV]WHURLGiNDQ\DJDQHPMpJKDQHPN]HW

A 40 km x 14 km x 14 km-es Eros kisbolygó és
V]DEiO\WDODQDODNMDNpWQp]SRQWEyOD1($5 Near
Earth Asteroid 5HQGH]YRXV &UV]RQGDN|]HONpSpQ(]HQ
az égitesten a szökési sebesség 35 km/h. Kráterei mélyét
por borítja.

$KDUPDGLNUpV]EHQDNLVERO\JyNVLDQ\DJiWPXWDWMDEHPHO\QHPGLIIHUHQFLiOyGRWWtJ\D1DSUHQGV]HU
NHOHWNH]pVpQHNDQ\DJDLWU]LN NRQGULW PHO\HND)|OG|Q pVPiVXWWLV PiUUpJHOW&QWHNDERO\JyNHOHWNH]pVH
pVPHJROYDGiVD LGHMpQ,WWpUGHPHVPHJMHJ\H]QLKRJ\WiYROLV]OHWFVLOODJRNN|UOLSRUJ\&U&N|VV]HWpWHOH
spektrumuk alapján is arra DXWDOKRJ\RWWV]LOLNiWN]HWpVMpJÄSRUV]HPHN´WDOiOKDWyN
FeladatPLO\HQN]HWHNYDQQDN0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQPHO\HNPiVpJLWHVWHQQHPWDOiOKDWyNPHJYDJ\
ritkaságszámba mennek?
0pV]N %DNRQ\%NNVWE O|V] 0H]VpJ KRPRN .LVNXQViJD0DUVRQYDQ D]$OI|OGOHGpNHLJUiQLW
(Velencei KJ PHWDPRUIN]HWHN $OSRNDOMD
0LND]RNDN]HWHNPHO\HNKH]KDVRQOyWPiVpJLWHVWHNHQLVWDOiOKDWXQN"
A Balaton befagyott jege (pl. (XURSDKROGIHOV]tQHLWWN]HWNpQWV]iPtWEiU HJ\DONRWyUpV]EO+2O-ból álló
ásvány!), bazalt (Badacsony)
Csoportfeladat+DPiUYDQPHJIHOHOKiWWpUWXGiVDDGLiNRNQDNMiWV]KDWQDNÄN]HWMyVQ´W,WWSiUEDQNHWWHQ
MiWV]DQDN(J\LNNNLWDOiOMD YDJ\DNiUNiUW\iQNLK~]]D KRJ\PLO\HQN]HWIDMWDpVKRO pJLWHVWYDJ\DNiUD
Földön egy hely) található (honnan jött és micsoda). A másikuk feladata, hogy kitalálja a múltját és a (z egyik
OHKHWVpJHV M|YMpW

FÖLDTÖRTÉNET
VLNUiWHUH]HWWIHOV]tQHNA Naprendszer égitestjei kb. egyszerre alakultak ki, álltak össze bolygóvá. Ha
PHJQp]QpQND)|OGHWPLOOLiUGpYHNNHOH]HOWWUiVHPLVPHUQpQNKLV]NRQWLQHQVHLHJpV]PiVKROKHO\H]NHGWHNHO
szárazföldjei pedig még élettelenek voltak: a Föld felszíne aktívan alakul kialakulásától fogva.
+DXJ\DQHNNRUPLOOLiUGpYHNNHOH]HOWWPHJQp]WNYROQDD+ROGDWD0HUN~UWYDJ\DCallisto, Ganymedes
holdakat, ezeket viszont szinte pontosan olyannak találtuk volna, mint amilyenek ma: ezen égitestek felszínének
DODNXOiVDPLOOLiUGpYYHOH]HOWWYpJHWpUWD]yWDQHPYiOWR]WDNOHJIHOMHEEQpKiQ\EHFVDSyGiVRVNUiWHUUHOYDQ
W|EEUDMWXN(]HQpJLWHVWHNPDPiUQHPDODNXOQDNWRYiEEJHROyJLDLODJKDORWWQDNWHNLQWKHWN
Fiatal felszínek. 9DQQDNRO\DQpJLWHVWHNPHO\HNUOYLV]RQWPLQGHQrégi N]HWKLiQ\]LNWHOMHVHQ$]Europa
Jupiter-hold felszíne viszonylag fiatal, megújuló jégtakaróból áll. Az Io Jupiter-hold teljes felszínét friss
YXONiQRNOiYDIRO\iVDLERUtWMiNPHO\YXONiQRNN|]OPRVWPLNRUHVRURNDWROYDVRGLVP&N|GLNQpKiQ\
Hasonló lehetett a Vénusz felszíne félmilliárd éve, amikor majdnem a teljes felszínét lávasíkságok borították el.
Ez esetekben minden korábbi felszíndarabkát frissen kiömlött láva borított el.
A Mars és a Föld története A Marson 2-3 milliárd éve hatalmas vulkánok jöttek létre - ekkor a kanyargó
PDUVLY|OJ\HNPiUPHJYROWDNRO\DQDODNEDQPLQWDKRJ\PDLVOiWMXNNHW0LYHOD)|OGUOQDJ\UpV]WPLQGHQ
RO\DQN]HWHOW&QWPHO\HNNRUNHOHWNH]HWWPDPiUQDJ\RQQHKp]NLGHUtWHQLKRJ\KRJ\DQQp]HWWNLHNNRUDVDMiW
ERO\JyQN9DOyV]tQ&KRJ\D)|OG|QNLDODNXOiVDXWiQpSS~J\FVDNNUiWHUHNpVOiYDWDYDNYROWDNPLQWDW|EEL
pJLWHVWHQ.pVEEPLNRUOHK&OWDYt]NLFVDSyGRWW DIHOV]tQUHKXOOW pVHJ\LGHLJHJpV]IHOV]tQpWYt]ERUtWRWWD
EHOOHFVDNDNUiWHUHNSHUHPpWDONRWyJ\&U&KHJ\HNiOOWDNNLV]LJHWNpQW.pVEEDODNXOWDNNLDV]iUD]I|OGHN
(OPpOHWHNV]HULQWD9pQXV]QDNpVD0DUVQDNLVYROWDNVLyFHiQMDLGHH]HNKDPDUHOW&QWHN YL]NHOSiUROJRWWD]
&UEHV]|N|WW $9pQXV]I|OPHOHJHGHWWD0DUVOHK&OW$)|OGYt]NpV]OHWHYLV]RQWazóta is folyékonyan
megmaradt felszínén.
Becsapódások ,GQNpQWQHPJ\DNUDEEDQPLQWPiVERO\JyEDD)|OGEHLVFVDSyGWDNNLVERO\JyNYDJ\
üstökösök. A becsapódások leggyakoribbak 3,8-4,5 milliárd éve voltak, amikor még sok „bolygóhoz fel nem
használt” anyagtörmelék keringett a Naprendszerben. Ezeknek a becsapódásoknak a nyomát láthatjuk a pl.
+ROGRQGHXJ\DQLO\HQV&U&QNUiWHUHNERUtWRWWiNDQQDNLGHMpQD)|OGHWLV,8 milliárd éve már kevesebb
meteor hullott, amit a holdi tengerek ekkor kiömlött bazaltján láthatunk. Azóta egyre kevesebb kráter jön létre. A
Földbe csapódó nagyobbak rendszerint nagy kihalásokat okoznak (a legutóbbi a dinoszauruszok kihalását
okozta. Ennek a krátere a Yucatan-félszigethez közel, a tenger mélyén a Chicxulub-kráter (ejtsd: csiksulub).
TUDOD-E, KRQQDQWXGMXNPLO\HQLGVHND]pJLWHVWHNIHOV]tQHL"$)|OGHVHWpEHQD]VPDUDGYiQ\RNVHJtWHQHN0iVKRO
HUUHQHPWiPDV]NRGKDWXQNLWWOHJHJ\V]HU&EEPyGV]HUDNUiWHUV]iPOiOiVPLQpOLGVHEEHJ\IHOV]tQGDUDEDQQiOUpJHEEyWD
van kitéve a meteorbecsapódásoknak: annál több kráter keletkezett már rajta (más égitesteken nincs vagy nagyon gyenge az
erózió hatása, így a kráterek megmaradnak). Ha láva folyik egy felszínre, akkor „nullázódik” a kora: újra kráter nélküli
felszínnel indul.

A Hold egyik „fiatal” tengere (Mare 1XELXP)HOKNWHQJHUHNEPLOOLiUGpYHV  EDOUD pVHJ\LGVNUiWHUH]HWWIHOI|OG
(kb. 4 milliárd éves) az Apollo-16 fényképein.

FÖLDTÖRTÉNET (TANÁRI)
$OHFNHDERO\JyNVW|UWpQHWpWPXWDWMDEHPHO\VRNpJLWHVWHVHWpEHQD]HJ\HGOLPR]JDOPDVLGV]DNYROWV
azóta nem sok történt rajtuk. A Föld ebben a tekintetben egyedülálló, mert a geológiai aktivitás D]yWDVHPV]&QW
PHJUDMWD.LHPHOHQGKRJ\D)|OG|QDOHJLGVHEEHNHWNLYpYHPLQGHQIpOHNRU~N]HWHNHOIRUGXOQDNLGVHNLV
ILDWDODNLVPtJPiVpJLWHVWHNIHOV]tQpQiOWDOiEDQYDJ\FVDNQDJ\RQLGV +ROG0HUN~U YDJ\ULWNiEEDQFVDN
QDJ\RQILDWDON]HWHN Europa, ,R WDOiOKDWyN8WyEELHVHWHNEHQD]iUDSiO\I&WpVQHNN|V]|QKHWLJHROyJLDL
DNWLYLWiViWD]pJLWHVW D]D]QHPDUDGLRDNWtYKWDUWMDpOHWEHQ HOEELHNNLVHEEHND)|OGQpOH]pUWKDPDU
ÄNLK&OWHN´tJ\EHOVKKtMiQNRUDLiOODSRWXNEDÄIDJ\WDN´
$OHJ~MDEEHOPpOHWHNV]HULQWD]HOP~OWPLOOLiUGpYEHQV]iPWDODQÄV]HUHQFVpQHN´N|V]|QKHWKRJ\D]pOHW
hordozására folyamatosan DONDOPDVPDUDGWD)|OG(]HJ\V]HU&V]HUHQFVpYHOLV|VV]HIJJQHPYROWRO\DQQDJ\
becsapódás, mely sterilizálta volna a bolygót. Az élet szempontjából azonban épphogy szükségesek a nagyobb,
de nem katasztrofális változások, mert a változás alkalmazkodásra készteti a lényeket: változatlan feltételek
mellett nem lett volna „szükség” alkalmazkodni, változni. A Naprendszer égitestjei közül (mai tudásunk szerint)
egyedül a Föld felszíne és éghajlata képes arra, hogy - becsapódások, jégkorszakok, vulkánkitörések és a Nap
LGN|]EHQLODVV~PHOHJHGpVHHOOHQpUHLVD]HOP~OWNEPLOOLiUGpYEHQfolyamatosan alkalmas legyen az élet
hordozására.
$OHFNHXWROVyHJ\VpJHDNUiWHUHNDODSMiQW|UWpQNRUPHJKDWiUR]iVWPXWDWMDEH(]WHUPpV]HWHVHQFVDNUHODWtY
NRUPHJKDWiUR]iVUDKDV]QiOKDWy DNiUFVDND]HJ\V]HU&EEVPDUDGYiQ\YL]VJiODWRN +RJ\D]DEV]RO~WNRURNDWLV
megállapítsuk, itt is radioaktív kormeghatározásra volt szükség, amivel korrelálhatóak voltak a kor értékek. Csak
DN]HWHNN|]YHWOHQYL]VJiODWiYDOOHKHWHWWD+ROGUyOYLVV]DKR]RWWN]HWPLQWiNRQUDGLRDNWtY DEV]RO~W
NRUPHJKDWiUR]iVWYpJH]QL(]HNVRNNDOLGVHEEQHNEL]RQ\XOWDND]EHQYiUWQiO ,5 milliárd éves). Máig
ehhez viszonyítják más égitestek kor-adatait, kisebb módosításokkal (minden kráter/km2 értékhez tartozik egy
abszolút kor érték).

Csoportfeladat
(J\NpS]HOHWEHOLpJLWHVWIHMOGpVW|UWpQHWHsztratigráfiája (rétegtana):
Az egyes csoportok fokhálózatos globális vaktérkép fóliát kapnak, 1-1 filctollal. Minden csoport a fóliára
felrajzolja a bolygót abban a korban ért változásokat. A kráterek besatírozott körök, a vulkánok középen
kalderával ellátott körök, a lávafolyások szabálytalan alakzatok.
$ViUJDUDM]ROMDIHODOHJVLEEHVHPpQ\HNHWNO|QE|]QDJ\ViJ~ pVN|]WNQpKiQ\QDJ\RQQDJ\ NUiWHUHNHW
$SLURV]|OGNpNUDM]ROMDDNpVEELHNHWWRYiEELNLVHEEpVN|]HSHVNUiWHUHNHWYDODPLQWHVHWOHJYXONiQRNDW
lávafolyásokat, lávasíkságokat. A legfiatalabb réteget fekete filccel rajzolják (a fiatalabb réteg filc színe jó, ha
NLWDNDUMDD]LGVHEEUpWHJHNILOFV]tQHLW LWWLVNUiWHUHNYXONiQRNOHV]QHN/HKHWVpJHVWHQJHUHNHWIRO\yY|OJ\HNHW
LVUDM]ROQL KDH]HNNLDODNXOiVDNRUPHJIHOHOQ\RPiV~pVKPpUVpNOHW&OpJN|UPHJOpWpWLVIHOWpWHOH]]N 
+DPLQGHQFVRSRUWNpV]tUiVYHWtWQHJ\PiVI|OpKHO\H]]ND]HJ\HVUpWHJHNHW DIHNHWHNHUOOHJDOXOUDKRJ\
NLIHGMHDNRUiEELDNDW DYpJHUHGPpQ\NpQWOiWKDWyNpSDERO\JyDNWXiOLVIHOV]tQHNO|QE|]NRU~pVWtSXV~
területekkel, melyek fedik egymást, akárcsak a valóságban. A kráterek körei a valósághoz hasonlóan
YpOHWOHQV]HU&HQKHO\H]NHGQHNHO$IHODGDWEHPXWDWMDDUpWHJWDQDODSMiW
$IHODGDWQiOKDQJV~O\R]DQGyKRJ\H]FVDNHJ\RO\DQpJLWHVWHQNpS]HOKHWHODKROQLQFVlemeztektonika: a
Föld esetén (de csak itt! ez akár DNiUV]HPOpOWHWKHWLV D]HJ\HVIyOLiNDWÄOHPH]HNUH´NHOOYDJGDOQLpVH]HNHW
odébb csúsztatni ill. eltüntetni („V]XEGXNiOWDWQL´ DYpJHUHGPpQ\SHGLJQHPYpOHWOHQV]HU&NUiWHUHORV]OiVOHV]
hanem a jelen és korábbi lemezhatárok által meghatározott helyeken található óceánok és hegységek szabdalják
(amik viszont már e fóliákon nem ábrázolhatók).

DOMBORZAT/SÍKSÁGOK

$ VtN ERO\JyIHOV]tQHN NO|QE|] IHOW|OW IRO\DPDWRN iOWDO DODNXOWDN NL iOWDOiEDQ YXONiQL
HUHGHW&HN NLVHEE V]iPEDQ D NOV HUN iOWDO OHSXV]WXOW pV IHOKDOPR]yGRWW DQ\DJRNEyO
NpS]GWHN
Égitest
Hold

Vénusz
Mars

Mars
Io

Síkság jellege
Nagy
becsapódásos
kráterekben
(medencékben)
Tengerek (Mare)
A felszín mélyebb részein
OpYN|]HOVtNWHUOHWHN
Északi síkságok

Sík aljzatú kráterek
Mélyebb
területeken
felszín a hold nagy részén

sík

Síkság kialakulása
Híg bazaltláva elöntések

Híg lávák kiömlésével és falhalmozódásával
Komplex: vulkáni láva feltöltés + víz
N|]UHP&N|GpVpYHO V]iOOtWyGRWW PDMG OHUDNyGRWW
anyagok
Egykor tavakkal kitöltött mélyedésekben
felhalmozódott tavi/folyóvízi üledékek

9XONiQLHUHGHW&NpQHVOiYiN
feltöltése

Fontos analógiák:
• Mobilis anyagok (láva, szél/víz/jég üledék a mély területeken halmozódik fel.
• A feltöltéssel más égitesteken is síkságok keletkeznek.
Feladatmegoldás
Az alábbi kép mellett a kráter és a benne lerakódott
anyag keresztszelvénye látható. A kipontozott helyek a
NO|QE|]NpS]GPpQ\HNHWpVIRO\DPDWRNDWMHO]LN7DOiOG
ki és írd az ábrára a hiányzó elnevezéseket!
A feladat arra az analógiára mutat rá, amely szerint a
NOV HUN iOWDO V]iOOtWRWW DQ\DJRN D PpO\HGpVHNEHQ
(gravitációs potenciálgödrökben) halmozódik fel minden
égitesten.

DOMBORZAT/SÍKSÁGOK

0iVpJLWHVWHNIHOV]tQpQOiWKDWyVtNViJRNNpW~WRQNHOHWNH]KHWWHN(J\UpV]WDNOVHUNiOWDO
szállított üledékek lerakódásával: HUUHSOD0DUVRQOiWKDWXQNQ\RPRNDWDKROD]LGVNUiWHUHN
DOM]DWDVtNWHUOHWWpYDQIHOW|OWYH±YDOyV]tQ&OHJDEHOpMNiUDPOyIRO\yNEyOLOOHWYHDEHQQN
HJ\NRUNHOHWNH]HWWWyEyONLUDNyGyOHGpNHNKR]WiNOpWUH0iVLNMHOOHP]VtNViJRO\DQYXONiQL
terület, ahol a kiömlött lávák szétfolytak, és sík felszínt alkottak. Utóbbiak pl. a Hold sötétebb
területei: a holdbéli tengereknek nevezett bazalt lávasíkságok.

Feladat
Az alábbi kép mellett a kráter és a benne lerakódott
anyag keresztszelvénye látható. A kipontozott helyek a
NO|QE|] NpS]GPpQ\HNHW pV IRO\DPDWRNDW MHO]LN
Találd ki és írd az ábrára a hiányzó elnevezéseket!

%(/6e6.h/6(5.±7$1È52.1$.
$ )|OG|Q D PiU PHJLVPHUW EHOV pV NOV HUN HJ\WW KDWYD DODNtWMiN D ERO\Jy IHOV]tQpW 0iV pJLWHVWHNHQ D
NOVpVEHOVHUNOpWUHM|WWpQHNKLiQ\iEDQLOOHWYHDI|OGLWOHOWpUKDWiVRNPLDWWYiOWR]DWRVIHOV]tQHNM|KHWQHN
létre.
$EHFVDSyGiVRVNUiWHUHNQDJ\V]HUHSHWW|OWKHWQHN EH HJ\ WHUOHW NRUiQDN D WHUOHW EHOV pV NOV HUN iOWDO
LUiQ\tWRWWIHMOGpVpQHNMHOOHP]pVpEHQ$NO|QE|]IHOV]tQHNUHODWtYNRUiWDEHFVDSyGiVRVNUiWHUHNDGRWWWHUOHWUH
YRQDWNR]WDWRWW V&U&VpJH PXWDWKDWMD $ NUiWHUHNNHO V&U&Q ERUtWRWW WHUOHWHNHW QHP DODNtWRWWiN NOV HUN QHP
„forgatták át” tektonikus vagy vulkanikus folyamatok, LGVHEEHN PLQW D EHFVDSyGiVRV NUiWHUHNNHO NHYpVEp
borított felszínek. A krátereket létrehozó becsapódások mellett az égitestek felszínét történetük folyamán számos
NOVHUDODNtWKDWMD

.O|QE|]PyGRQHURGiOyGyNUiWHUHND1DSUHQGV]HUEHQ
$ 0DUV IHOV]tQpQ PHJMHOHQ NO|QE|] IHOV]tQIRUPiN NO|QE|] D IHOV]tQW DODNtWy KDWiVRNUD XWDOKDWQDN $
V]pOIHOV]tQIRUPiOyKDWiViWPXWDWKDWMiNDG&QpNDhomokfodrok, homokleplek. Tömegmozgásos
jelenségre, periglaciális folyamatokra, folyóvízi erózióra utaló formákat is találhatunk a bolygó felszínén.

A Mars változatos felszíni formakincse (2. feladathoz kapcsolódó kép)
Feladat megoldások
0LO\HQ EHOV HUNHW LVPHUV] D )|OG|Q pV PiV pJLWHVWHNHQ" ± vulkanizmus, magmatizmus,
1.
iUDSiO\HUNWHNWRQLNXVIRO\DPDWRNIDJ\iVRVWiJXOiVstb…
2.
Milyen felszínformákat ismersz fel az alábbi NpSHNHQpVPLKR]KDWWDOpWUHNHW"±$G&QH%
G&QH&W|PHJPR]JiVRVMHOHQVpJ

%(/6e6.h/6(5.
$] HO] IHMH]HWHNEHQ PHJLVPHUW
EHOV LOOHWYH NOV HUN NO|QE|]
mértékben alakíthatják az égitestek
felszínét.
A becsapódásoknak amellett, hogy a
NOV HUN N|]p VRUROKDWyDN IRQWRV
szerepük van a bolygófelszínek korának
meghatározásában. A becsapódásos
NUiWHUHNNHOV&U&QERUtWRWWIHOV]tQHNHWQHP
DODNtWMiNDODNtWRWWiNEHOVpVNOVHUN
a régi becsapódásokat, csak az újabb
becsapódások pusztították.
Ezzel szemben a fiatalabb felszíneket
DODNtWyHUNSpOGiXODSUy]WiNDN]HWHNHW
lávafolyásokkal borították el, folyóvízi
erózióval pusztították a krátereket.
Gyakran a földi területeken is
PHJILJ\HOKHW
IRUPiNDW
SpOGiXO
G&QpNHW W|PHJPR]JiVRV RPOiVRV
jelenségeket, folyóvölgyeket hoztak létre.

Marsi folyamvölgy – földi folyó

Feladatok
0LO\HQEHOVHUNHWLVPHUV]D)|OG|QpVPiVpJLWHVWHNHQ"
2. Milyen felszínformákat ismersz fel az alábbi NpSHNHQpVPLKR]KDWWDOpWUHNHW"

SZÉL - TANÁROKNAK
A nyomásváltozás hatására mozgó légtömeg a
szél. A folyamatot helyi, lokális, illetve
JOREiOLV D] HJpV] )|OGUH NLWHUMHG V]LQWHQ
DODSYHWHQ D EHVXJiU]iV NO|QEVpJH HPHOOHWW
pedig a felszín tulajdonságainak különbségei
gerjeszthetik.
Nyomásváltozások
hatására
EHN|YHWNH] IRO\DPDWRNDW D 1DSUHQGV]HU PiV
pJLWHVWHLQLVPHJILJ\HOKHWHN SpOGiXO 
A
Mars
területén
a
felszíni
törmelékanyag és a ritka légkör kis
KNDSDFLWiVDPLDWWDOHYHJJ\RUVDQPHOHJV]LN
felemelkedik és összeáramlik. A portölcsérek
PHOOHWWPHO\HNNLYiOWyRNDDKPpUVpNOHWQDJ\
napi járása, az évszakos változások a
portölcséreknél nagyságrendekkel nagyobb,
globális porviharokat gerjesztenek. A globális
porviharok oka a déli félgömb tavaszán a déli
pólussapkáról szublimáló szén-dioxid által
gerjesztett, a pólus felöl távolodó nyomásfal,
mely a felszín porát felkavarva olyan
|QJHUMHV]W IRO\DPDWRW LQGtW EH SRUI&WpVL
IRO\DPDW PHO\JOREiOLVV]LQW&YpLVQ|YHV]WKHWL
a vihart.
A Hold területén megfigyelt „hajnali
szél” szintén a besugárzás különbségének
hatására alakul ki. A terminátor (nappal-éjszaka
elválasztó vonal) napsütötte oldalán a
IHOV]tQN|]HOL UpWHJHNEO Ji] SiURORJ NL pV D]
árnyékos oldal felé áramlik.

Marsi és földi porvihar összehasonlítása
Feladat megoldások
1. Mit ábrázolhat az alsó kép? – A kép „porördögök” nyomait ábrázolja a Marson.

SZÉL
A
magas
nyomású
WHUOHWHNUO D] DODFVRQ\
nyomású
területek
felé,
nyomásváltozás
hatására
mozgó légtömeg a szél.
A
Naprendszer
más
égitestein, a Földhöz hasonlóan, a besugárzás különbségei, a nyomásváltozások,
illetve a felszín tulajdonságainak különbségei miatt „légmozgások” alakulhatnak ki.
A
Mars
felszínén
a
KPpUVpNOHW QDSL MiUiViQDN
hatására „porördögök” alakulKDWQDN NL D KPpUVpNOHW pYL
járása, az évszakok változása
globális porviharokat kavar a
„Vörös Bolygó” felszínén.
A Hold területén megfigyelt
„hajnali szél” szintén a
besugárzás
különbségének
hatására
alakul
ki.
A
terminátor
(nappal-éjszaka
elválasztó vonal) napsütötte
oldalán a felszínközeli réteJHNEO Ji] SiURORJ NL pV D]
árnyékos oldal felé áramlik.

Feladatok
0LWiEUi]ROKDWD]DOVyNpS" $IHOVNpSVHJtWKHW

LÉGKÖR

$]pJLWHVWHNOpJN|UpQHNIIRUUiVDDIHOV]tQLDNWLYLWiV$0DUVD9pQXV]pVD)|OGOpJN|UHD
EHOVEONLSiUROJRWWDQ\DJEyOiOOD]XWyEELNHWWQpODYXONiQRNQDSMDLQNEDQLVXWiQSyWROMiND
OpJN|U DQ\DJiW $ OpJN|U|N |VV]HWpWHOH HQQHN PHJIHOHOHQ HOVVRUEDQ YXONiQL HUHGHW&
V]pQGLR[LG$)|OGHVHWpEHQD]pOYLOiJKDWiViUDV]DEDGR[LJpQLVPHJMHOHQLNEHQQHHPHOOHWW
ELRJpQ pV DELRJpQ HUHGHW& IRO\DPDWRN PHJN|W|WWpN D OpJN|UL V]pQGLR[LG QDJ\ UpV]pW pV D]
XJ\DQFVDNYXONiQLHUHGHW&QLWURJpQIHOG~VXOW
$ OpJN|UL IpQ\V]yUyGiV VRUiQ D IHOHWWQN OpY Ji]DQ\DJUyO IpQ\ V]yUyGLN PLQGHQ LUiQ\ED
DPHO\EOtJ\DV]HPQNEHLVMXW(PLDWWOiWMXNIpQ\HVQHND]pJEROWA rövidebb hullámhosszú
VXJiU]iV HUVHEEHQ V]yUyGLN PLQW D KRVV]DEE KXOOiPKRVV] ± HQQHN PHJIHOHOHQ D] pJEROW
NpNHV V]tQ& D 0DUVRQ D OpJN|UEHQ OHEHJ Y|U|VHV SRUWyO Uy]VDV]tQHV D 9pQXV]QiO SHGLJ
RO\DQYDVWDJDOpJN|UKRJ\DNpNWDUWRPiQ\PpJDIHOV]tQHOWWNLV]yUyGLNpVDIHOV]tQUHFVDN
a vöröses jut le) A légkör nélküli égitesteken nappal is sötét az ég – tehát a “nappal világos
pJEROW´ D OpJN|UUHO UHQGHONH] pJLWHVWHN VDMiWMD $ OpJN|UL Ji]RN PHQQ\LVpJH pV D UDMWXN
HOiOOyIpQ\V]yUyGiVWyOYLOiJRVViYiOypJEROWIpQ\HVVpJHDUiQ\RVHJ\PiVVDO
Feladat:
1. Az alábbi képek a nappali égbolt látványát mutatják a Vénusz, a Föld, a Hold és a Mars
esetében. Számozással rakd a légkör tömege (a légkört alkotó gázok mennyisége) szerinti
sorrendbe az alábbi képeket!

7DQXOViJPLQpOV&U&EEHJ\OpJN|U PLQpOQDJ\REEDW|PHJH DQQiOW|EEQDSIpQ\V]yUyGLN
UDMWDH]pUWDQQiOIpQ\HVHEED]pJEROWMD$ULWNiWyODV&U&OpJN|U&pJLWHVWHNIHOpKDODGYDHJ\UH
világosabb napközben az égbolt, egyre kevesebb csillag látszik – végül már a Nap sem
ILJ\HOKHWPHJ

LÉGKÖR

A bolygók légkörén a napfény szóródik, és mivel szóródott fény napközben minden
irányból jut a szemünkbe, ez okozza a nappali égbolt világos színét. Légkör nélküli
pJLWHVWHNHQ SO +ROG  D] pJ QDSN|]EHQ LV V|WpW pV OiWV]DQDN D FVLOODJRN 0LQpO V&U&EE HJ\
légkör, annál több napfény szóródik rajta, annál világosabb, és annál kevesebb csillag látható
napközben. A Földön napközben a légkör miatt csillagok már nem látszanak, csak a Nap.
0LQpO V&U&EE HJ\ OpJN|U iOWDOiEDQ DQQiO W|EE IpQ\ V]yUyGLN UDMWD D QDJ\RQ V&U& pJLWHVWHN
IHOV]tQpUOQDSN|]EHQPiUD1DSVHPOiWKDWy
Feladat
1. Az alábbi képek a nappali égbolt látványát mutatják a Vénusz, a Föld, a Hold és a Mars
esetében. Számozással rakd a légkör tömege (a légkört alkotó gázok mennyisége) szerinti
sorrendbe az alábbi képeket!

ÜVEGHÁZHATÁS

A széndioxid mellett a másik fontos és elterjedt üvegházgáz a Föld-típusú bolygók
OpJN|UpEHQ D Yt]J] $] YHJKi]KDWiV UpYpQ D IHOV]tQ N|]pSKPpUVpNOHWH HPHONHGLN D]
emelkedés mértéke a Marsnál 5, a Földnél 35, a Vénusznál kb. 480 °C. Az egyes
ERO\JyOpJN|U|NWHKiWD I|OGLKH] KDVRQOyDQ Q|YHOLN D IHOV]tQL KPpUVpNOHWHW D] YHJKi]KDWiV
UpYpQ$Yt]J]LVHUVYHJKi]Ji]H]pUWDV]iUD]KHO\HNHQ SOVLYDWDJRN D]YHJKi]KDWiV
J\HQJpEE DPLWO pMV]DND D OpJN|U QHP WXGMD DQQ\LUD YLVV]DWDUWDQL D QDSSDO IHOPHOHJHGHWW
IHOV]tQKMpWpMV]DNDWHKiWHUVHQOHK&ODOHYHJ
Feladat
Számold ki a táblázat harmadik oszlopának értékeit, amelyek azt mutatják hány fok lenne az
adott égitest felszínén légkörének üvegházhatása nélkül!
Bolygó
Jelenlegi átlagos
Az üvegházhatás
Átlagos felszíni
IHOV]tQLKPpUVpNOHW
KPpUVpNOHWQ|YHO
KPpUVpNOHWYHJKi]KDWiV
(°C)
hatása (°C)
nélkül (°C)
Mars
-60
5
-65
Föld
+10
35
-25
Vénusz
+500
480
+20
7DQXOViJ MyO OiWKDWy KRJ\ D] YHJKi]KDWiV QpONO VRN pJLWHVW IHOV]tQL KPpUVpNOHWH QXOOD
fok körül volna – azaz sokkal hidegebb lenne mint napjainkban.

ÜVEGHÁZHATÁS

Az üvegházhatás a Földéhez hasonlóan más égitestek felszínét is melegebbé teszi, mint
DPLO\HQ OpJN|U QpONO YROQD /pJN|U KLiQ\iEDQ D I|OGIHOV]tQ N|]pSKPpUVpNOHWH SpOGiXO
IDJ\SRQWDODWWYROQD$ERO\JyNRQDOHJJ\DNRULEEYHJKi]Ji]DV]pQGLR[LGpVDYt]J]
Feladat:
Számold ki a táblázat harmadik oszlopának értékeit, amelyek azt mutatják hány fok lenne az
adott égitest felszínén légkörének üvegházhatása nélkül!
Bolygó

Mars
Föld
Vénusz

Jelenlegi átlagos
IHOV]tQLKPpUVpNOHW
(°C)
-60
+10
+450

Az üvegházhatás
KPpUVpNOHWQ|YHO
hatása (°C)
5
35
480

Átlagos felszíni
KPpUVpNOHWYHJKi]KDWiV
nélkül (°C)

$+0e56e./(71$3,-È5È6$

$ KPpUVpNOHW QDSL MiUiVD pV D ERO\JyOpJN|U|N K YLVV]DWDUWy NpSHVVpJH N|]|WW IRUGtWRWW
DUiQ\ iOO IHQQ $ K YLVV]DWDUWy NpSHVVpJ D OpJN|U W|PHJpYHO K WHKHWHWOHQVpJH  pV
YHJKi]KDWiVVDO Q $ QDJ\REE W|PHJ& OpJN|U ODVVDEEDQ WXG OHK&OQL PLYHO W|EE KW NHOO
OHDGQLD D] YHJKi]KDWiV SHGLJ KV]LJHWHONpQW P&N|GLN D K NLVXJiU]iViW ODVVtWMD $]
YHJKi]KDWiVEDQLWWLVV]HUHSHYDQD]|VV]HVYHJKi]Ji]QDNtJ\DYt]J]QHNLV
$ J\HQJpEE YHJKi]KDWiVWyO HOiOOy HUVHEE QDSL KLQJiV D )|OG|Q D VLYDWDJRN WHUOHWpQ
lezajló napi KLQJiVVDODQDOyJ
Feladat
Ábrázold a mellékelt grafikonon az egyes bolygók felszínén a napi KLQJiVW y tengely) és a
bolygó légkörének tömegét (x tengely, a Földi légkör tömegén 1 egységnek tekintve)! A
kapott négy pont mindegyike mellé írd oda, melyik égitestre vonatkozik.
Égitest

Átlagos
Légkör tömege,
napi KLQJiV azaz mennyisége
(Föld légköre=1)
(°C)
Hold
270
0
Mars
60
0,01
Föld
15
1
Vénusz 1
100
A légkör tömege érték csak durva közelítés,
mivel a légkör összetételét nem veszi
figyelembe, a nagyságrendi különbségek
(földi légkör százada-százszorosa) azonban
használható mint durva közelítés.

$+0e56e./(71$3,-È5È6$

A napi KLQJiVPpUWpNHDOpJN|UKYLVV]DWDUWyNpSHVVpJpWOpVD]YHJKi]KDWiVWyOIJJ$
Yt]J] IRQWRV YHJKi]Ji] DKRO QDJ\RQ NHYpV YDQ EHOOH SO VLYDWDJRN  D QDSL KLQJiV
többször 10 fok is lehet. Hasonló a helyzet a Marson, ahol a ritka légkör szintén nem tud sok
KW YLVV]DWDUWDQL (OOHQEHQ DKRO VRN Yt]SiUD YDQ D OpJN|UEHQ SO WUySXVL yFHiQ N|]HOL
területek) ott kisebb a napi KLQJiV $]RNQiO D ERO\JyNQiO DPHO\HN OpJN|UpEHQ VRN PiV
üvegházgáz van (pl. széndioxid a Vénusznál), ott alig van napi KLQJiV $)|OGLQDOpJN|UL
V]pQGLR[LGDOLJYiOWR]LNLGEHQHOOHQEHQDYt]J]HUVHQLQJDGR]LN±H]pUWOHKHWDYt]J]]HO
mint üvegházgázzal kapcsolatban érzékelni a jelenséget.)

Feladat
Ábrázold a mellékelt grafikonon az egyes bolygók felszínén a napi KLQJiVW y tengely) és a
bolygó légkörének tömegét (x tengely, a Földi légkör tömegén 1 egységnek tekintve)! A
kapott négy pont mindegyike mellé írd oda, melyik égitestre vonatkozik.
Bolygó

Hold
Mars
Föld
Vénusz

Átlagos
Légkör tömege,
napi KLQJiV azaz mennyisége
(Föld légköre=1)
(°C)
270
0
60
0,01
15
1
1
100

CIKLONOK, ANTICIKLONOK- TANÁROKNAK
$ )|OG|Q D] iOWDOiQRV OpJN|U]pV UpV]IRO\DPDWDLQDN IRQWRV |VV]HWHYL D ÄPpUVpNHOW |YEHQ´ D VDUNL pV D]
HJ\HQOtWLOpJW|PHJHNKDWiUiQ N|UOEHOODpVDV]pOHVVpJN|]|WW NLDODNXOyciklonáris és anticiklonáris
rendszerek.
$ N]HWDQ\DJ~ ERO\JyN N|]O D 0DUV SROiULV WHUOHWHL I|O|WW ILJ\HOWHN PHJ FLNORQV]HU& OpJN|UL
NpS]GPpQ\HNHWpVDIURQWRNUDMHOOHP]IHOKPLQWi]DWRW
A JuSLWHU Ä1DJ\ 9|U|V )ROWQDN´ QHYH]HWW NpS]GPpQ\H V]LQWpQ anticiklonáris, a déli félgömbön az
óramutató járásával ellentétes irányba mozgó rendszer. Az óriásbolygókon a Jupiteren kívül a Szaturnuszon a
„Nagy Fehér Foltot”, a Neptunuszon a „Nagy Sötét Foltot” figyelték meg.

„Foltok” a Naprendszerben
Feladat megoldások
1. Ciklonáris vagy DQWLFLNORQiULVUHQGV]HUQHNIHOHOQHPHJD)|OG|QD-XSLWHUGpOLIpOWHNpMpQHOKHO\H]NHGD]
óramutató járásával ellentétesen mozgó „Nagy Vörös Folt”? – Anticiklonáris.

A Vörös )ROWWyOQ\XJDWUDHVWHUOHWHNiUDPOiVLUHQGV]HUHL

CIKLONOK, ANTICIKLONOK
$ )|OG JOREiOLV OpJN|U]pVpQHN IRQWRV HOHPHL D] DODFVRQ\ LOOHWYH PDJDVQ\RPiV~ NpS]GPpQ\HL D FLNORQRN
DQWLFLNORQRN$1DSUHQGV]HUPiVÄpJLWHVWHLQ´LVPHJMHOHQQHNRO\DQNpS]GPpQ\HNPHO\HNOHJLQNiEED)|OG|Q
vizsgált ciklonokra, anticiklonokra hasonlítanak.
A Mars és a Vénusz pólusterületei fölött a földi FLNORQiULV NpS]GPpQ\HNUH HPOpNH]WHW OpJ|UYpQ\HNHW pV
ehhez NDSFVROyGyIHOKIRUPiNDWILJ\HOWHNPHJ
$]yULiVERO\JyNRQÄOHJMREEDQLVPHUW´DN|UQ\H]HWpEONLHPHONHGMHOHQVpJDÄ1DJ\9|U|V)ROW´D-XSLWHUHQ
$ 1DJ\ 9|U|V )ROW PHOOHWW LVPHUW PpJ D Ä1DJ\ )HKpU )ROW´ D 6]DWXUQXV]UyO pV D PiUD PiU PHJV]&QW Ä1DJ\
Sötét Folt” a Neptunuszon.
Feladatok
1. Ciklonáris vagy DQWLFLNORQiOLVUHQGV]HUQHNIHOHOQHPHJD)|OG|QD-XSLWHUGpOLIpOWHNpMpQHOKHO\H]NHGD]
óramutató járásával ellentétesen mozgó „Nagy Vörös Folt”?

A „Nagy Vörös Folt” sematikus áramlási képe

NAGY FÖLDI LÉGKÖRZÉS
Az égitestek légkörében található cellák számát az égitest forgásának sebessége határozza meg.
$9pQXV] IRUGXODWQDS DFHOOiNV]iPDHJ\DPHOHJOHYHJIHOV]iOOD]HJ\HQOtWQpVOHV]iOODVDUNRNRQ
PDMGDIHOV]tQKH]N|]HOHEEDK&Y|VHEEOHYHJYLVV]DWpUD]HJ\HQOtWK|]$)|OG|Q IRUGXODWQDS DFHOOiN
V]iPDHJ\HJ\HQOtWL IHOV]iOOyOHYHJ HJ\PpUVpNHOW Q\XJDWLV]pO |YLpVHJ\SROiULVFHOODDODNtWMDDI|OGL
légkör mozgását. A Jupiteren (1 fordulat: 10 óra) már 8 cella alakult ki. Az észak ill. dél felé áramló légtömegek
a &RULROLVHUKDWiViUDIRUGXOQDNQ\XJDWLLOONHOHWLLUiQ\~Yi$-XSLWHUQpODYLOiJRVV]tQ&]yQiNEDQIHOIHOpV]iOOD
OHYHJ SOD]HJ\HQOtWQpO DV|WpW|YHNEHQSHGLJOHHUHV]NHGLN
Tudtad-eKRJ\D9pQXV]RQDIHOKNNpQVDYEyOiOOQDNVEHOONNpQVDYFVHSSHNKXOODQDNaz 470 C°-os
IHOV]tQWD]RQEDQVRKDQHPpULNHOPHUWPpJI|OGHWpUpVHOWWHOSiURORJQDN
Föld

Vénusz

-XSLWHU$1DJ\9|U|V)ROWpYV]i]DGRNyWDOpWH]DQWLFLNORQMD
NpWHOWpULUiQ\EDQI~MyV]HO&FHOODKDWiUiQDODNXOWNL

NAGY FÖLDI LÉGKÖRZÉS (TANÁRI)
A lecke a cirkulációs cellák számára koncentrál: gyorsabb tengelyforgás több cellát
produkál. A tengelyforgás további következményeire is ki lehet térni: pl. a bolygó
ODSXOWViJiUD D9pQXV]HVHWpQJ\DNRUODWLODJQXOODD)|OGQpODSROiULViWPpUD]HJ\HQOtWL
iWPpU,6 %D NPNO|QEVpJDSROiULVpVHJ\HQOtWLiWPpUN|]W D-XSLWHUQpODSROiULV
iWPpUD]HJ\HQOtWLiWPpUD H]HUNPNO|QEVpJ pVWHUPpV]HWHVHQDIRUJiV
következménye a nappal-éjszaka váltakozása is.
$FLNORQRNHOWpULUiQ\~FHOOiNKDWiUiQDODNXOQDNNLD9pQXV]RQLO\HQQLQFVWHKiWRWW
QLQFVHQHNLVFLNORQRN$-XSLWHUHQLJHQQDJ\V]pOVHEHVVpJNO|QEVpJHNLVHOIRUGXOQDNVD
Nagy Vörös Folt is egy ilyen, cellahatáron kialakult anticiklon.

VÍZBUROK

A víz elterjedt anyag a Világegyetemben. (Ennek oka, hogy a Hidrogén a leggyakoribb
elem, és az oxigén legyártásáig “eljutó” csillagok is igen gyakoriak – a Napunk is fog oxigént
gyártani belsejében élete vége felé.) Ahhoz hogy a H2O folyékony állapotban legyen,
PHJIHOHO KPpUVpNOHW pV Q\RPiV YLV]RQ\RN V]NVpJHVHN H]HN SHGLJ PiU QHP RO\DQ
gyakoriak. A Naprendszerben folyékony halmazállapotú víz a Földön található, az
yULiVERO\JyN OpJN|UpEHQ Yt]FVHSSHNEO iOOy IHOKNEHQ D] (XUySD pV D 7LWiQ QHY& KROG
belsejében (a felszínen itt nincs folyékony víz). A Marson jelenleg a felszín alatt lehet tartósan
folyékony állapotú víz – ennek létezése azonban még nem bizonyított.

Feladatok
(XUySDQHY&jupiterhold felszínét, valamint belsejét, továbbá a Jupiter légkörének metszetét
mutatja. Töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit az ábra alapján!
Égitest
Föld
Európa
Jupiter

A víz hol van jelen Ez a víz milyen földi
folyékony állapotban
HOIRUGXOiViKR]KDVRQOtW"
Légkörben,
felszínen,
felszín alatt
Felszín alatt
Talajvíz, felszín alatti víz
Légkörben
9t]SiUDIHOKN

VÍZBUROK

A víz elterjedt anyag a Világegyetemben, és a Naprendszerben sem ritka. A Földön kívül
folyékony víz van pl. egyes jég holdak (pl. a Jupiter Európa holdjának) belsejében, vagy az
óriásbolygók (pl. Jupiter) légkörében. Folyékony állapotú víz csak ott létezik, ahol ehhez
PHJIHOHOKPpUVpNOHWpVQ\RPiVYLV]RQ\RNYDQQDN
Feladatok
$] DOiEEL iEUD D )|OG D] (XUySD QHY& jupiterhold felszínét, valamint belsejét, továbbá a
Jupiter légkörének metszetét mutatja. Töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit az ábra
alapján!
Égitest
Föld
Európa
Jupiter

A víz hol van
folyékony állapotban

jelen

Ez a víz milyen földi
HOIRUGXOiViKR]KDVRQOtW"

FELSZÍN ALATTI VÍZEK
A felszíni víz felszínformálásának nyomait a Földön kívül a Marson vizsgálhatjuk. Itt az
HUy]LyV PXQNiUD PHGHU pV Y|OJ\V]HU& NpS]GPpQ\HN D OHUDNy WHYpNHQ\VpJUH OHGpNHNNHO
feltöltött kráterek (l. korábban), illetve hordalékkúpok utalnak. Egyes vízfolyásoknál
PHJILJ\HOKHWKLHUDUFKLNXVDQ|VV]HNDSFVROyGyYt]KiOy]DWPiVRNQiODI|OGLN|]pSV]DNDV]KR]
hasonló PHDQGHUH]~WYRQDOOiWKDWy$]HJ\NRULSDUWYRQDODNWHUDV]RNIRUPiMiEDQILJ\HOKHWN
PHJVRNiUDPYRQDODVN|QQ\FVHSSDODN~V]LJHWLVPHJILJ\HOKHW
Feladat
Az alábbi fényképek PDUVEpOL NLV]iUDGW IRO\yNKR] NDSFVROyGy NpS]GPpQ\HNHW PXWDWQDN ËUG RGD
mindegyikhez, hogy milyen, a földi folyóknál megismert jelenséget fedezel fel a képen.
A – szigetek a nagyobb kiemelkedések mögött, amiket a víz megkerült
B – teraszok egy nagy kráter mögött kialakult sziget falán
C – kanyargó, PHDQGHUH]Yt]IRO\iVQ\RP
D – delta torkolat (ma a tavak kiszáradása miatt az egész hordalékkúp látható)

FELSZÍN ALATTI VÍZEK

$I|OGLIRO\yPHGUHNKH]pVIRO\yY|OJ\HNKH]KDVRQOyNpS]GPpQ\HNHWD0DUVRQLVWDOiOXQN
(]HN UpJL PHOHJHEE LGV]DNRNUyO WDQ~VNRGQDN DPLNRU YDVWDJDEED YROW D 0DUV OpJN|UH pV
ezért nagyobb volt a felszíni légnyomás, valamint az üvegházhatás miatt magasabb a
KPpUVpNOHW 1DSMDLQNEDQ RO\DQ KLGHJ pV ULWND OpJN|U& D 0DUV KRJ\ VWDELODQ IRO\pNRQ\ Yt]
nem lehet a felszínén.
Feladat:
Az alábbi fényképek PDUVEpOL NLV]iUDGW IRO\yNKR] NDSFVROyGy NpS]GPpQ\HNHW PXWDWQDN ËUG RGD
mindegyikhez, hogy milyen, a földi folyóknál megismert jelenséget fedezel fel a képen.
A–
B–
C–
D–

A TENGERJÁRÁS
Az árapály nem csak a vizeken jelentkezik, hanem a szárazföldeket is megemeli. Ez a hatás azonban a Föld+ROGUHQGV]HUHVHWpQDOLJpV]UHYHKHW SiUFP 6RNNDOQDJ\REEYLV]RQWD]yULiVL-XSLWHUiUDSiO\KDWiVD
OHJN|]HOHEELKROGMDLUDIOHJD]Ióra és az Europára. E két holdra a Jupiteren kívül egymás is hat gravitációs
HUHMpYHOVH]DNHWWVKDWiV DV]RPV]pGRVKROGUyOHJ\UpV]WD-XSLWHUUOPiVUpV]W IRO\DPDWRVDQPR]JDWMDD
KROGDNEHOVHMpQHNN]HWDQ\DJiW$N]HWHNLO\HQPR]JiVDiOWDONHOWHWWV~UOyGiVHKROGDNEHOVHMpEHQRO\DQQDJ\
KWNHOWDPLDYXONDQL]PXVWLVNpSHVIHQQWDUWDQLDKPHJROYDV]WMDDN|SHQ\N]HWDQ\DJiWpVYXONiQNLW|UpVHN
IRUPiMiEDQWiYR]LNËJ\DYXONiQRNIHQQWDUWiViKR]QLQFVV]NVpJUDGLRDNWtYKWHUPHOpVUHDERO\JyEHOVHMpEHQ
(]DIDMWDKWHUPHOpV ÄiUDSiO\I&WpV´ D]RQEDQEL]RQ\WDODQLGHLJWDUWpVyULiVERO\JyNN|]HOLQDJ\REEKROGMDLQ
jöhet létre.
.pSHJ\YXONiQNLW|UpVIHOKMHD],yQPHO\HWDPpO\EHQKDWyiUDSiO\HUNNHOWHWWHKI&W

A TENGERJÁRÁS
Ez a fejezet bemutatja, hogy az árapály nem csak tengerjárást, hanem a szárazföldek fel-le mozdulását is
RNR]KDWMD(QQHNPHVV]HKDWyN|YHWNH]PpQ\HKRJ\DPpO\EHQNHOHWNH]KNpSHVvulkanizmust is létrehozni a
felszínen, azaz a bolygó teljes geológiáját megváltoztathatja. Ilyen eset egy óriásbolygó közeli holdjain fordulhat
HOPLQpON|]HOHEEYDQKR]]iDQQiOHUVHEEDKDWiV(QQHNPHJIHOHOHQD-XSLWHUOHJEHOVQDJ\KROGMDD]Io a
OHJDNWtYDEENOVV]RPV]pGMDD](XURSDPiUQHPDNWtYHQQ\LUHGHDEHQQHNHOHWNH]KKDWDOPDVIRO\pNRQ\
Yt]yFHiQWWDUWIHQQN|SHQ\pEHQHQQHNNOVV]RPV]pGMDDGanymedes még kevésbé aktív, de itt is látható az
DNWLYLWiVMHOHD]VLNpUHJGDUDERNDWRO\DQUHSHGpVHNV]DNtWMiNPHJPHO\HNEOYDODKDDPpO\EODQ\DJ PDJPD
W|UWIHO$OHJNOVKROG Callisto) felszínét kráterek fedik: ez már nem változott évmilliárdok óta.
$]pOHWNHUHVpVHV]HPSRQWMiEyOWRYiEELN|YHWNH]PpQ\HD]iUDSiO\I&WpVIHOIHGH]pVpQHNKRJ\DPHQQ\LEHQH]D
I&WpVWDUWyVDQP&N|GKHW DPLWPDPpJQHPWXGXQN DNNRUWiYROLQDSRNyULiVERO\JyLQLVOpWUHM|KHWD]pOHWD]D]D
„lakható zóna” már nem csak a központi naptól függ, hanem egy távolabbi égitesten is kialakulhat (elvileg).

