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Románia földrajza
Románia földrajzi fekvése,
államhatárai és területe
Matematikai elhelyezkedés
Koordináták: Románia a 43º37' (Zimnicea) és 48º15'
(Rădăuţi), északi szélességek, a 20º15' (Beba-Veche) és 29º41'
(Sulina) keleti hosszúságok között helyezkedik el.
Románia fekvése a földgömbön: az északi féltekén
helyezkedik el, a 45º északi szélességi kör átszeli az országot.
Következménye: Románia a mérsékelt éghajlati övben fekszik.
Románia fekvése az európai kontinensen: Közép-Európa
délkeleti részén helyezkedik el, majdnem a kontinens közepén
fekszik, egyenlő távolságra (2800–2900 km) a Jeges-tenger (É),
Atlanti-óceán (NY) és az Urál-hegység (K) között, de közelebb
a Földközi-tengerhez (D) (1000 km). Ennek következménye az
éghajlat kontinentális és mérsékelt jellege.
Államhatárok: az államhatárok teljes hossza: 3190,3 km,
melyből 1800 km folyami határ (Duna, Prut, Tisza, Maros), és
244 km tengeri határ.

Románia államhatárai
 (K) Moldovai Köztársaság – Horodiştea településtől egészen
a Prut folyó torkolatáig;
 (K) Ukrajna – Prut folyó torkolatától egészen a Duna Chiliaágának torkolatáig;
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 (D) Bulgária – Vama Veche településtől Pristol községig;
 (DNy) Szerbia – Pristol községtől egészen Óbéba (Beba
Veche) településig;
 (Ny) Magyarország – Óbéba (Beba Veche) községtől egészen
Halmi (Halmeu) községig terjed;
 (É) Ukrajna – Halmi (Halmeu) községtől Horodiştea településig.

Románia területe
Románia területe 238 391 km2. Kiterjedés alapján közepes
nagyságú, Európa tizenkettedik országa.

Földrajzi fekvése
Románia földrajzi helyzetét kontinensünkön három fő európai
jelentőségű természeti adottság határozza meg.
1. Románia kárpáti ország, mivel a Kárpátok hegyvonulatának
legnagyobb része (2/3-a) az ország területén húzódik.
Természeti kincsekben (erdők, havasi legelők, ásványkincsek,
ásványvizek) gazdag. A Kárpátok kialakulása befolyásolta a
többi felszíni forma kialakulását és a folyóvízhálózat irányát.
2. Románia dunai ország, mivel a folyam hosszának 38%-a
(1075 km), a vízhozam és hajózás szempontjából a
legfontosabb szakasza és torkolata is itt található, az ország
déli határát pedig majdnem teljes egészében a Duna alkotja.
Néhány folyó kivételével, az ország folyóvizei a Duna
vízrendszeréhez tartoznak (98%). Hajózás szempontjából is
nagy jelentőségű, mivel összeköti országunkat a Duna menti
országokkal, a Duna–Rajna–Majna-csatorna összeköttetést
biztosít a Fekete-tenger és az Északi-tenger között.
3. Románia tengeri (pontuszi) ország, mivel a Fekete-tenger
nyugati partján fekszik. Ennek nagy előnye, hogy a vízi
utakon könnyen kapcsolatot lehet teremteni a világ
országaival. Partvonalának hossza 244 km.
2
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Az ipar
Energetikai ipar
Kitermelő ipar (energiahordozók)
a) Kőszén
A szenet sok helyen felhasználják: szénből állítják elő a
kokszszenet – ennek segítségével olvasztják meg a kohókban a
vasércet, így állítják elő a nyersvasat. A szén ugyanakkor
alapvető nyersanyag a vegyiparban, valamint hőerőművek és
lakások fűtőanyaga.
Kalóriaértéke alapján két csoportba soroljuk:
 Gyenge minőségű szenek: tőzeg (turbă), lignit (lignit),
barnaszén (cărbune brun)
 Jó minőségű szenek: feketeszén (huilă), antracit (antracit)
A legfontosabb kőszéntelepek:





antracit: Schela (Gorj megye),
feketeszén: Petrozsényi-medence (Depr. Petroşan),
barnaszén: Kománfalvi-medence (Depr. Comâneşti),
lignit: Géta-hátság: Rovinari- és Motru-medence (Pod. Getic:
Bazinul Motru, Bazinul Rovinari),
 tőzeg: Vatra Dornei, Borszék.
b) Kőolaj
A kőolaj elsődleges energiaforrás és a vegyipar egyik legfontosabb nyersanyaga. A Szubkárpátokban, a Géta-fennsíkon, a
Román-alföldön, a Nyugati-alföldön és a Fekete-tenger kontinentális talapzatában van jelen. Kevés a tartalék a több évtizede
tartó kitermelés miatt.
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Kőolajkitermelő központok:
 Moldvai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Moldovei): Kászoni–
Tázló-medence (Depr. Tazlău-Caşin),
 Kárpátkanyari-Szubkárpátok (Subcarpaţii de Curbură):
Prahova, Dâmboviţa, Buzău megyék (judeţele Prahova,
Dâmboviţa, Buzău),
 Géta-szubkárpátok (Subcarpaţii Getic): Băbeni, Albeni,
 Géta-fennsík (Podişul Getic): Ţicleni, Bâlteni,
 Román-alföld (Câmpia Română): Videle,
 Nyugati-alföld (Câmpia de Vest): Berettyószéplak (Suplacu
de Barcău),
 A Fekete-tenger kontinentális talapzata (Platforma continentală).
Kőolajfinomítók: Borzeşti, Dărmăneşti, Ploieşti, MidiaNăvodari, Berettyószéplak (Suplacu de Barcău), Temesvár
(Timişoara).
c) Földgáz
Akárcsak a kőolaj, a földgáz is energiaforrás és ipari nyersanyag. A gázok egy csoportja a kőolaj kitermelésével egyidejűleg jut a felszínre (kísérőgáz, szondagáz formájában), a másik
csoportját, a metángázt a gázkutak (szondák) segítségével
termelik ki az Erdélyi-fennsíkon: Nagysármás / Sărmaşu,
Magyarsáros/Deleni, Szásznádas/Nadeş).
Felhasználják, mint fűtőanyagot és a vegyiparban nyersanyagként. Gazul metan se găseşte în domurile din Podişul
Transilvaniei
d) Geotermális energia
A Nyugati-alföld gazdag geotermális energiában, többnyire
csak kiegészítésként hasznosítják: lakások, melegházak fűtésére
és a gyógyászatban.
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A villamosenergia ipar
Hőerőművek: a legnagyobb hőerőművek a következők:
Turceni, Rogojelu, Bucureşti, Brazi, Ludas-Radnót (Ludus –
Iernut), Marosnémeti-Déva (Mintia – Deva), Borzeşti, IşalniţaCraiova.
Vízerőművek: a legnagyobbak a k0vetkezők:






Dunán (Dunăre): I,II Vaskapuk Porţile de Fier I., II.
Besztercén (Bistriţa): Stejaru
Argesen (Argeş): Vidraru
Buzăun: Siriu
Lotrun: Lotru-Ciunget

Atomerőmű: Cernavodán
Geotermikus energia: Nyugati-alföld ( Câmpia de Vest)
Szélerőművek: Román-alföld (C. Română), Dobrudzsaifennsík (Pod. Dobrogei)

Fémfeldolgozó ipar
Magába foglaljaba vaskohászatot, a színesfém kohászatot és a
gépgyártó ipart.
Vaskohászat
Nyersanyagalap: vasérc, koksz, mangán stb.
Termékek: nyersvas, acél amelyből hengerel árút és öntött
vastárgyakat gyártanak.
Vasérctelepek: nagyon szegényes, kis mennyiségben található
a Ruszka-havasokban (M-ţii Poiana Ruscă), Erdélyiszigethegység (M-ţii Apuseni), Hargita-hegység (M- ţii
Harghitei), Dognecei-hgy (M-ţii Dognecei).
Mangán: a Keleti-Kárpátok északi csoportja (Grupa Nordică a
Carpaţilor Orientali)
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Európa földrajza
Európai földrajzi térsége
Területe: 10,17 millió km2.
Népessége: 700 millió lakos.
Földrajzi elhelyezkedése:
 teljes egészében az Északi-félgömbön fekszik, földrajzi szélességben kb. 4000 km, és hosszúságban 6000 km kiterjedésű;
 Ázsiával egységes kontinenst alkot, mindkettő ugyanazon a
tektonikus lemezen található, az Eurázsiai-lemezen;
 két részre osztható: kontinentális Európára (keleten) és
félszigeti Európára (nyugaton).
Határai:





(É) Jeges-tenger,
(Ny) Atlanti-óceán,
(D) Földközi-tenger,
(K) Urál-hegység, Kaszpi-tenger, Kaukázus-hegység.

Legszélsőbb pontjai:





(É) Északi-fok: 71°08’ északi szélesség,
(Ny) Roca-fok: 9°34’ nyugati hosszúság,
(D) Tarifa-fok: 36° északi szélesség,
(K) Urál-hegység: 67°30’ keleti hosszúság.
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Európát körülvevő tengerek a következők:
 (É) Barents-tenger, Fehér-tenger, Norvég-tenger, Északitenger, La Manche-csatorna, Balti-tenger;
 (D) Földközi-tenger; a Földközi-tenger részei: Ligur-tenger,
Tirrén-tenger, Adriai-tenger, Jón-tenger, Égei-tenger, Feketetenger, Azovi-tenger, Márvány-tenger.
Félszigetek: Skandináv-fsz., Kola-fsz., Jutland-fsz., Ibériai-fsz.,
Appennini-fsz., Balkán-fsz.
Öblök: Botteni-öböl, Finn-öböl, Nápolyi-öböl.
Szigetek: Izland, Brit-szigetek, Korzika, Azori-szigetek,
Kanári-szigetek, Baleár-szigetek, Szardínia, Szicília, Kréta,
Málta, Ciprus.
Tengerszorosok:
Dardanellák-szoros.

Gibraltári-szoros,

Boszporusz-szoros,

Parttípusok:
a.) magas parttípusok:





fjordok – Skandináv-félsziget,
riás-partok – Bretagne-félsziget,
dalmát-part – az Adriai-tenger keleti partja,
tölcsértorkolatok – Temze, Szajna, Elba;

b.) alacsony parttípusok:
 lagúnás, limános part: alacsony tengerpartok,
 deltatorkolatok: Volga, Duna, Rhône, Tiberis.

87

88

Fő domborzati formák, szerkezetek,
lépcsők, morfológiai egységek
Átlagmagasság: az európai kontinens átlagmagassága 340 m.
Domborzati lépcsők:
 85% alföldi terület (500 m alatt),
 15% hegyvidék és magas dombvidék.
A legmagasabb csúcs a Kaukázus-hegység Elbrus csúcsa (5642 m).
Tektonizmus szempontjából Európa az Eurázsiai-lemezhez
tartozik.
A legrégebbi szerkezetmorfológiai egységek a prekambriumi
szerkezetek, amelyek a kontinens elsődleges kontinentális magját képezik: északon a Balti-pajzs, keleten a Kelet-Európaisíkság.
Hegységképződések
 kaledóniai hegyképződés: maradványai: Brit-szigetek
hegységei, Skandináv-hegység.
 variszkuszi/herciniai hegységképződés: központja a
Francia-Középhegység; Fekete-Erdő-hegység, TüringiaiErdő-hegység, Érchegység, Cseh-masszívum, Észak-Dobrudzsai-masszívum.
 alpesi hegységképződés: Pireneusok, Alpok, Appenninek,
Kárpátok, Balkán-hegység.
Vulkánok:
 Hekla vulkán (Izland)
 Etna, Vezúv, Stromboli vulkánok (Olaszország)
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