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Európa
• Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán,
északon a Jeges-tenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpitenger, délkeleten a Kaukázus és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger.
Európa Ázsiával együtt alkotja Eurázsiát, amelynek Európa a nyugati egyötöd
részét teszi ki.
• Terület szerint Európa a második legkisebb kontinens, 10 508 000
négyzetkilométerrel, amivel kissé meghaladja Ausztrália területét. Így az összes
szárazföld közel egy tizenötödét teszi ki.
• Népesség alapján a negyedik helyen áll Ázsia, Afrika és Amerika után. 2001-ben
Európa népességét körülbelül 666 és fél millió főre becsülték, ami a Föld
népességének egy hetede.
• Az európai civilizáció a gyarmatosítás és az európai népek kivándorlása révén
más kontinensekre is kiterjedt, így az európai kultúrkör fogalma Európán kívül
az észak-amerikai geopolitikai régió, valamint Ausztrália és Új-Zéland kultúráját
is magában foglalja.

A név eredete
• Homérosz szerint az Európa név (görögül: Ευρώπη, ejtsd:
európé) eredetileg Közép-Görögország neve volt. Később
egész Görögországot így nevezték, végül i. e. 500 körül a
Görögországtól északra fekvő összes területet is. Az Európa
szó eredetét leggyakrabban a görög eurüsz (széles) és opsz
(arc) szavakra vezetik vissza. Más vélemények szerint a szó
sémi eredetű, és az ereb (naplemente) szóból eredhet – közelkeleti nézőpontból a nap a nyugaton elterülő földek mögött
nyugszik le. Egyébként a szintén hasonló latin eurus szó a keleti
szelet jelenti. A görög mitológia elbeszélése szerint Európé
föníciai királylány volt, akit Zeusz bika alakjában rabolt el.

Éghajlat és élővilág
• Európa mérsékelt övezetében a nyugati szelek hatása a szárazföld belseje felé
egyre csökken. Emiatt módosul a természetföldrajzi tényezők változásának
általában É-D-i iránya. Az óceáni éghajlatú tájakon, az Atlanti-óceán partvidéke a
természetes növénytakaró a lombhullató erdő tölgyesekkel, bükkösökkel.
Helyükön ma már többnyire rétek, legelők szántókat találunk. Az erdők alatt
barna erdőtalajok képződtek. Az állatvilág a szárazföldi éghajlatú tájakkal
jórészt azonos. A folyók bővizűek
ő ű és egyenletes vízjárásúak. Az óceántól
távolodva, kelet felé az éghajlat nedves kontinentális. Az óceáni éghajlatnál
melegebb nyarak, hidegebb telek jellemzik. A csapadék kevesebb, és a legtöbb
nyár elején hullik. (Hazánk éghajlata is ilyen.) A természetes növénytakaró a
lombhullató erdő, mely a szárazföld belseje felé ligetes mezőségekké ritkul.
Állatvilágát sünök, vakondok, pockok, mókusok, egerek, nyulak, őzek,
vadmacskák adják.

• Jellemző talaja: a barna erdőtalaj. A belső területeken a száraz kontinentális éghajlat
alakult ki. Itt már nagyobb az évi közepes hőingás, a csapadék pedig egyre kevesebb. A
természetes növénytakaró az erdős és füves puszta. Alattuk mezőségi talajok
(feketeföld) képződtek. A kontinentális területek természetes növénytakarójának helyét
ma már többnyire szántóföldek foglalják el. A folyók vízjárása az egyenlőtlen
csapadékleoszlás miatt, ingadozó. A meleg mérsékelt övben Európában mediterrán
éghajlat van. A nyár forró és száraz. Ősszel és télen az óceán felől fújó nyugati szél
csapadékot hoz. A folyók a száraz időszakban szinte kiszáradnak, télen áradnak. A
természetes növénytakaró, a keménylombú erdőket sok helyen kiirtották. Helyüket
szúrós, örökzöld cserjék foglalják el. A erdők alatt fahéjszínű talaj és terra rossa
(vörösföld) képződött. Az állatvilág átmeneti jellegű, fajai a szomszéd területekkel
azonos. Európa hideg mérsékelt övének tajga éghajlata a sarkkörtől délre húzódik. Ez a
Föld legnagyobb összefüggő területű fenyőerdeje. A 30–40 m magas, oszlopszerű
vörös- és cirbolyafenyők között különféle prémes állatok (coboly, hermelin, ...),
ragadozók rejtőzködnek. A kontinens viszonylag kis területén, a sarkkör tájékán
megtalálható a hideg övezet és természetes növényzete, a tundra is. A
magashegységekben hegyvidéki az éghajlat.
• Sok európai állatfaj nálunk őshonos, de nem mindegyik európai állat (földközi-tengeri
vakond, pávaszemes gyík, mór teknős, barlangi vakgőte, szirtifogoly, pireneusi
pézsmacickány stb.). Hazánkban a legtöbb madárfaj védett, viszont minden hüllő- és
kétéltűfaj védett.

Európai unióról alap ismeretek
• Az Európai Unió 27 európai ország között kialakított egyedülálló gazdasági és politikai
partnerség.
• Az Uniónak köszönhetően az utóbbi fél évszázadot béke, stabilitás és jólét jellemezte,
nőtt az életszínvonal, bevezették az egységes európai valutát, és folyamatosan zajlik az
egységes európai piac kiépítése, amelynek keretében a személyek, az áruk, a
szolgáltatások és a tőke a tagállamok között ugyanolyan szabadon mozoghatnak, mint
egy országon belül.
• Az EU a második világháborút követően jött létre. Az első intézkedések a gazdasági
együttműködés
előmozdítására irányultak: az alapfeltevés az volt, hogy az
egymással kereskedő országok gazdaságilag függenek egymástól, ezért kerülni fogják a
konfliktust.
• Az Unió azóta óriási egységes piaccá alakult, és közös valutája az euró. Ez az
eredetileg pusztán gazdasági uniónak induló szerveződés idővel több területet is a
hatáskörébe vont, a fejlesztési segélyektől a környezetvédelmi politikáig.
• Az EU tevékenyen támogatja az emberi jogokat és a demokráciát , és a világ
legambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit állapította meg az
éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán. Az uniós országok közötti határellenőrzések
eltörlésének köszönhetően immár az EU területének a legnagyobb részén szabadon lehet
utazni. Jóval könnyebb immár másik uniós országban élni és dolgozni is.
•

Az Európai Unió története
•
•
•

1945 - 1959
Béke Európában – az együttműködés kezdetei
Az Európai Unió azzal a céllal jön létre, hogy véget vessen a szomszédos
európai országok közötti ismétlődő, véres háborúknak, melyek közül a
legrettenetesebb a második világháború volt. 1950-re kézzelfogható
közelségbe kerül az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása. Ez jelenti
az első lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése, a
tartós béke biztosítása irányában. A közösség hat alapító tagállama:
Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és
Olaszország. Az ötvenes évek a Kelet és a Nyugat közötti hidegháború
jegyében telnek. 1956-ban szovjet tankok fojtják el a kommunista rezsim
elleni magyarországi tiltakozást. 1957-ben a Szovjetunió Szputnyik-1 néven
felbocsátja a világ első műholdját, és ezzel lépéselőnyre tesz szert a világűr
meghódításáért folyó versenyben. Ugyanebben az évben aláírják a Római
Szerződést, és ezzel létrejön az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más
néven a közös piac.

1960 - 1969
• A hatvanas évek – a gazdasági fellendülés időszaka
• A hatvanas évek az „ifjúsági kultúra” születésének időszaka. A
világszerte tizenéves rajongók tömegeit vonzó beategyüttesek,
elsősorban a Beatles feltűnése hozzájárul a kulturális forradalom
térhódításához, a generációs szakadék növekedéséhez. A
gazdasági növekedés töretlen, amit az is elősegít, hogy az EUországok közötti kereskedelemben megszűnnek a vámok.
Megegyezés születik az élelmiszer-termelés közös szabályozásáról
is, ezzel sikerül leküzdeni az élelmiszerhiányt; hamarosan már az
élelmiszer-felesleg okoz fejtörést. 1968 májusát a párizsi
diáktüntetések teszik emlékezetessé; számos társadalmi és
magatartásbeli változás forr össze „a 68-as nemzedék” nevével.

1970 - 1979
• Bővülő közösség – a csatlakozók első köre
• 1973. január 1-jén Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozik az
Európai Unióhoz, és ezzel kilencre nő a tagállamok száma. Az
1973. októberi rövid, ám véres arab-izraeli háború eredményeként
energiaválság és gazdasági nehézségek köszöntenek be
Európában. Véget érnek az utolsó jobboldali diktatúrák Európában:
1974-ben Portugáliában megbukik a Salazar-rezsim, a következő
évben Spanyolországban meghal Franco tábornok. Az EU
regionális politikája keretében megkezdik a munkahelyteremtést és
az infrastruktúrafejlesztést célzó átutalások folyósítását Európa
elmaradottabb területei számára. Növekszik az Európai Parlament
uniós ügyekben gyakorolt befolyása, és 1979-ben Európa polgárai
első ízben választhatják meg közvetlenül európai parlamenti
képviselőiket.

1980 - 1989
• Európa átalakulóban – a berlini fal leomlása
• A gdanski hajógyárban 1980 nyarán lezajlott sztrájk nyomán
Európa, sőt az egész világ megismerkedik a lengyel Szolidaritás
szakszervezet és vezetője, Lech Walesa nevével. 1981-ben
Görögország csatlakozásával tízre bővül az EU tagjainak száma; öt
évvel később Spanyolország és Portugália is belép az Unióba.
1986-ban aláírják az Egységes Európai Okmányt. Ez a szerződés
fekteti le az alapját annak a nagyszabású, hatéves programnak,
amelynek célja, hogy az európai integráció problémáit az uniós
országok közötti kereskedelmi forgalom szabad áramlásának
biztosításával, azaz az „egységes piac” létrehozásával oldja meg.
Sorsdöntő politikai átalakulások közepette 1989. november 9-én
leomlik a berlini fal, 28 év után újra megnyílik a Kelet- és NyugatNémetországot elválasztó határ, a két ország hamarosan
újraegyesül.

1990 - 1999
• Határok nélküli Európa
• A közép- és kelet-európai kommunista rendszerek bukásával
Európa népei közelebb kerülnek egymáshoz. 1993-ra megvalósul
az egységes piac és a négy szabadság: az áruk, szolgáltatások,
személyek és tőke szabad áramlása. A kilencvenes években két
újabb szerződés születik: 1993-ban az Európai Unióról szóló
Maastrichti Szerződés, 1999-ben az Amszterdami Szerződés. A
közös európai problémák sorában megjelenik a környezetvédelem
ügye, és felmerül, miként valósítható meg az együttes cselekvés a
biztonság és a védelem területén. 1995-ben három új taggal bővül
az Unió: csatlakozik Ausztria, Finnország és Svédország. Egy apró
luxemburgi település, Schengen adja a nevét annak a
megállapodásnak, amelynek eredményeként fokozatosan
megszűnik az útlevél-ellenőrzés az országok közötti
személyforgalomban. Fiatalok milliói tanulnak külföldön uniós
támogatás segítségével. A mobiltelefonok és az internet térhódítása
megkönnyíti a kommunikációt.

2000 – 2009
• További bővülés
• Európa keleti és nyugati részének politikai
megosztottsága végleg megszűntnek nyilvánítható,
amikor 2004-ben nem kevesebb, mint 10, majd 2007ben további két új ország csatlakozik az EU-hoz. 2008
szeptemberében a világgazdaságot pénzügyi válság
rázza meg, ami az uniós tagállamok szorosabb
gazdasági együttműködéséhez vezet. A Lisszaboni
Szerződést valamennyi uniós tagállam ratifikálja még az
előtt, hogy 2009. december 1-jén hatályba lépne. A
szerződés modern intézményeket és hatékonyabb
munkamódszereket biztosít az Unió számára.

2010-től napjainkig
• A lehetőségek és a kihívások évtizede
• Az új évtized súlyos gazdasági válsággal
kezdődik, ugyanakkor annak reményével
is, hogy a „zöld” és klímabarát
technológiákba való befektetések, továbbá
a szorosabb európai együttműködés tartós
növekedést és jólétet fognak
eredményezni.

• Végeeee

