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Fontos tisztázni, hogy a szoláris éghajlati övezetesség és a valódi éghajlati 

övezetesség között mi a különbség! Az övezetességet módosító tényezők 

szerepét érdemes elmagyarázni a feladatok elvégzése után. Nagymértékben 

segíti a megértést, ha egy  földgömböt és egy fényforrást használva be lehet 

mutatni a tengelyferdeség következményeit. 

 

 

 

 

Napsugárzás egy képzeletbeli Földön 

Képzeljük el, hogy a Föld egy teljesen homogén égitest, a felületén nincsenek 

hegységek, alföldek, azaz semmilyen kitüremkedés és mélyedés. Képzeljük el 

azt is, hogy a forgástengelye merőleges a Nap körüli keringés síkjára. Egy 

ilyen ideális esetben a napsugarak hajlásszöge pontosan az Egyenlítőnél lenne 

90°-os deleléskor. A sarkpontok felé haladva a hajlásszög egyre csökkenne. Ez 

nem is változna egyszer sem, mialatt a Föld megkerüli a Napot. 

 

A napsugárzás a Földön 

A valóság természetesen nem ennyire egyszerű. A Föld forgástengelye és a 

keringési síkja 66,5°-os szöget zár be. Ezért az év folyamán a Nap egyszer az 

északi félgömböt világítja meg jobban, ekkor van ott nyár, egyszer pedig a 

délit. 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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A forró éghajlati övezet 

A forgástengely ferdesége miatt nem mindig az Egyenlítőnél a legmagasabb a 

napsugarak hajlásszöge deleléskor. 365 nap alatt az északi és a déli szélesség 

23,5°-a között vándorol. A közötte lévő területen az év valamelyik napján 

biztos, hogy a fejünk felett, az ún. zeniten delel a Nap, azaz a sugarak beesési 

szöge 90°. A 23,5°-os szélességi kör neve az északi félgömbön Ráktérítő, a 

délin Baktérítőt. A közöttük lévő terület a forró éghajlati övezet. 

 

A hideg éghajlati övezet 

Az északi és a déli szélesség 66,5°-án túl a Nap évente legalább egy napon 

nem nyugszik le, illetve nem kel fel. Ez a két szélességi kör jelöli ki az Északi- 

és a Déli-sarkkört. A sarkpontoknál ezek a szakaszok 6 hónapig tartanak, fél 

éves nappalt fél éves éjszaka követ. A sarkpontok és a sarkkörök között lévő 

területet nevezzük hideg övezetnek. 

 

A mérsékelt éghajlati övezet 

A sarkkörök és a térítők közti területeken mindennap fölkel és lenyugszik a 

Nap, de sosem delel zeniten. Ezek a területek tartoznak a mérsékelt éghajlati 

övezetbe. 
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Szoláris éghajlati övezetek: 

 

Név 
Hideg éghajlati 

övezet 

Mérsékelt 

éghajlati övezet 

Forró éghajlati 

övezet 

Elhelyezkedés 

Északi-sark és 
az Északi-

sarkkör között, 
illetve a 

Déli-sark és a 
Déli-sarkkör 

között 

Északi-sarkkör 

és a Ráktérítő, 
illetve a 

Baktérítő és a 
Déli-sarkkör 

között 

Ráktérítő és a 

Baktérítő között 

Jellemző 

A Nap évente 

legalább egyszer 
nem kel fel, 

illetve nem 
nyugszik le 

A Nap 

mindennap 

fölkel és 
lenyugszik, de 

sosem delel 
zeniten 

Az év legalább 

egy napján a 
napsugarak 

hajlásszöge 
deleléskor 90° 

 

 

Igaz-hamis feladat megoldása: 

 

Állítás Igaz Hamis 

A sarkkörök és a térítők között a Nap minden 
nap felkel és lenyugszik 

x  

A Föld egy teljesen homogén égitest  x 

A Ráktérítő és a Baktérítő között az év 
legalább egy napján nem kel fel Nap 

 x 

Nem mindig az Egyenlítőnél a legmagasabb 
a napsugarak hajlásszöge deleléskor 

x  

Az északi hideg éghajlati övezet az Északi-

sarkkör és az Északi-sark között van 
x  

 

 


