
UKRAJNA 
 

Terület: 603 700 km2 (6,5xHU) 

Lakosság: 45 millió fő (2016) 

Főváros: Kijev (3 millió fő) 

GDP: 93,3 mrd USD (2016) (74% HU) 

GDP/fő: 2.200 USD (17% HU) 
 

 

 

FIATAL, ÚTKERESŐ ORSZÁG 

A keleti szláv népek közé tartoznak. 

A korai szláv államiság kialakulásának egyik bölcsője: Kijevi Rusz. 

Nagy része Oroszország részévé vált. 

Korábban Lengyelország, a Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság birtokolta (a 

mai) nyugati részeit. 

Az I. vh. után a Szovjetunió része lett. 

1932-1933: közel 8 millió halt éhen (tudatos népirtás: genocídium) 

A II. vh. után Csehszlovákiától megszerezte Kárpátalját. 

Pártállami diktatúra, tervutasításos gazdaság. 

1986: csernobili atomkatasztrófa 

1991: a Szovjetunió felbomlásával független állam. 

2014: a Krím orosz megszállása; a szakadár Donyecki Népköztársaság és Luhanszki 

Népköztársaság 

 

A LETŰNT BIRODALOM ÉLÉSTÁRA 

Nagytájai: 

az Alföld határainkon átnyúló része 

Északkeleti-Kárpátok 

Kelet-európai-síkság, melyet a 200-400 m tszf. magasságú hátságok tagolnak. 

Természetes növénytakaró: 

A földrajzi övezetesség szépen érvényesül: északnyugatról délkelet felé erdővidék, 

erdős sztyepp, sztyepp. A csapadék ebben az irányban csökken, a kontinentális 

vonás erősödik. 

Ukrajna legjelentősebb természeti erőforrása: a fekete mezőségi talaj (csernozjom). 

Termesztett növények: 

Északon: burgonya, rozs, árpa, zab 



Középső országrész: kukorica, búza, árpa, cukorrépa 

Délkelet: árpa, napraforgó 

Kárpátok előtere, Krím: szőlő, gyümölcs 

Városok környéke: zöldség 

Délnyugaton: dohány 

 

A SZOVJET NEHÉZIPAR ÖRÖKSÉGE 

Ásványkincsek: 

1. Krivij Rih vasérce → vasmű 

2. mangánérc 

3. a Donyec-medence feketekőszene 

 

Iparvidékek: 

1. Donyec-medence: feketekőszénre telepített iparvidék 

központ: Doneck (Donyeck) 

2. Közép-ukrajnai iparvidék: a Dnyeperre telepített vízerőművek adják az alapját 

3. Kijiv (Kijev) – látnod kell a Pecserszkaja Lavra kolostorát! 

4. Harkiv 

5. Lviv (Lvov, Lemberg) 

6. Odessza – az ország legforgalmasabb tengeri kikötője 

…………………………………………………………………………… 

A KRÍM 

1954-ben Hruscsov ajándékozta az Ukrán SzSzK-nak 

autonóm terület 

oroszok (vissza)elfoglalják 

Krími-hegység 

üdülőhelyek, szőlő, gyümölcs, zöldség 

Jalta – üdülőhely 

Szevasztopol – kikötő 

 

KÁRPÁTALJA 

ruszinok és magyarok (150ezer fő alatt) 

a Tisza forrásvidéke (Fekete- és Fehér-Tisza) 

Munkács, Ungvár, Beregszász 

Huszt, Visk, Técső 

Aknaszlatina kősója (Lesz-e ökológiai katasztrófa?) 
© Tőzsér Pál 


