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Változatos földrészünk

El kell ismerni, hogy a többi földrésszel összehasonlítva Európa 

tulajdonképpen nem túl nagy, ellenben rendkívül változatos: 

a zordon hegyek között szelíd völgyek bújnak meg, vannak itt 

gleccserek vagy akár pálmafás tengerpartok is. De Európát nem-

csak a változatos tájak teszik izgalmassá, 

hanem a különböző kultúrák is.

Egy rövid utazással máris egy másik 

országban találjuk magunkat, ahol 

az emberek idegen nyelveken be-

szélnek, számunkra ismeretlen ze né-

ket hallgatnak. Saját ünnepeik van-

nak: Spanyolországban például részt 

vehetsz egy paradicsomcsatában… 

vagy Szent Iván éjjelén tábortűz felett 

ugrálhatsz Skandináviában. És minde-

nütt más különlegességek kerülnek az 

asztalra! Az olaszországi  Szicília szige-

tén fagylalttal töltött brióst 

kóstolhatsz. És Skóciában 

mit szólnál egy „hag-

gis”-hoz? Ez nem más, 

mint belsőségekkel töl-

tött birkagyomor.

csak a változatos tájak teszik izgalmassá, 
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Bár mi, európaiak sok 

mindenben különbözünk 

egymástól, sok dologban 

hasonlítunk is. Országaink 

történelme szorosan összefonódik egymással. Közös nagy ün-

nepeink van, mint például a húsvét vagy a karácsony, és számos 

európai nyelv áll rokonságban egymással.

   Ha a „Haus” németül 

házat jelent, azt is biz-

tos kitalálod, mit je-

lent a holland „huis”, 

az angol „house” 

és a svéd „hus”!

Azonban a leginkább fi gyelemre méltó az, hogy az európaiak 

többsége hasonlóan gondolkodik a fontos dolgokról. Például 

a legtöbben úgy vélik, hogy minden embert ugyanolyan jogok 

illetnek meg. A kormányokat szabadon kell megválasztani, min-

denki szabadon kinyilváníthatja a véleményét, a rászorulóknak 

pedig támogatást kell nyújtani. Ezek mind példák a közös euró-

pai értékekre, amelyek korántsem maguktól értetődőek minde-

nütt a világon.
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Európa vagy Európai Unió?

Kicsit megtévesztő lehet, hogy Magyarország Európában van, 

ugyanakkor az Európai Uniónak, röviden az EU-nak is a tagja. 

 Tulajdonképpen mi is a különbség a kettő között?

Először is, Európa egy földrész, azaz egy nagy kiterjedésű, 

egybefüggő szárazföld. Ezekből hét van a Földön: Ázsia, Afrika, 

Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália, Antarktisz – és Európa. 

Majdnem minden földrészt óceánok választanak el egymástól. 

De hogy Európa hol kezdődik és hol végződik, nem egészen 

egyértelmű, kelet felé ugyanis egyszer csak beleolvad Ázsiába. 

Általában az Urál hosszan elnyúló hegyvonulatát és az Urál  folyót 

tekintik a határnak. Ezek Oroszországon futnak keresztül, így 

ennek a hatalmas országnak körülbelül egyötöde Európához, 

a többi pedig Ázsiához tartozik. Törökország 

is e két földrészen fekszik.

Ha azt mondjuk, hogy 

„Európa”, gyakran nem az egész földrészre gondolunk, hanem 

az Európai Unióra (EU). Ez nem természetföldrajzi, hanem po-

litikai fogalom. Az EU 27 európai országot tömörítő szövetség. 

A tag országok szorosan együttműködnek annak érdekében, 

hogy jobb, egyszerűbb és biztonságosabb életet teremtsenek 

lakosaik számára. Az EU tagjainak listáját megtalálhatod a könyv 

borító jának belső oldalán.

ennek a hatalmas országnak körülbelül egyötöde Európához, 

a többi pedig Ázsiához tartozik. Törökország 

is e két földrészen fekszik.

„Európa”, gyakran nem az egész földrészre gondolunk, hanem 
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Jó, ha tudod
Európa (Ausztrália után) a 
második legkisebb földrész 
a világon.

A különböző városok óráin 
1-2 órás eltérést láthatsz. 
Európában négy időzónát 
különböztetünk meg.

Összehasonlításul

EURÓPA (FÖLDRÉSZ)
10,5 millió km2

43–50 (számítási módtól függően)

nagyjából 745 millió fő

EURÓPAI UNIÓ
4,1 millió km2

27

nagyjából 447 millió fő

TERÜLET
ORSZÁGOK
LAKOSSÁG

Portugália legnyugatibb csücske és az oroszországi 
Urál-hegység között mintegy 6000 kilométer távol-
ság van. Európa észak-déli kiterjedése mintegy 
3800 kilométer.

Európa legnyugatibb és legkeletibb pontja között 
kerékpárral az út 14 napig tartana – amennyiben 
éjjel-nappal szünet nélkül taposnánk a pedált.

Számítási módtól függően az európai orszá-
gok száma 43 és 50 között van. Attól függ, 
hogy beleszámoljuk-e a törpeállamokat, 
mint például Liechtenstein vagy Monaco.

ÁZSIA AFRIKA

ÉSZAK-AMERIKA

DÉL-AMERIKA

ANTARKTISZ
EURÓPA

AUSZTRÁLIA

LONDON BERLIN
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