
NAGY-BRITANNIA TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 

Európa nyugati végén, a kontinentális talapzatból (selfből) emelkednek ki a Brit-szigetek. 

A La Manche választja el… Doveri-szoros (= Calaisi-szoros) ~ 33 km. 

 

Két ország: Nagy-Britannia és Írország. (EU-tagok.) 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság (~ Nagy-Britannia; ~ Egyesült 

Királyság). Fővárosa: London. 

Országrészek: 

 Anglia – London 

 Skócia – Edinburgh 

 Wales – Cardiff 

 Észak-Írország – Belfast 

 

Erősen tagolt partvonal. Fjordok, mély öblök, tölcsértorkolatok. 

 

Fiatal lánchegységek nincsenek, csak idős röghegységek és fiatal, feltöltött medencék, 

alföldek. 

A Brit-szigetek északi kétharmada a Kaledóniai-, déli egyharmada a Variszkuszi-

hegységrendszer maradványa. 

Skót-felföld: erősen lepusztult, hűvös, csapadékos, fátlan. 



A medencék alján sok helyen tőzeglápok, mocsarak találhatók. 

Skót-medence: feketekőszén, városok zöme itt. 

Pennine: ≈ 250 km. Déli részén található a feketekőszénre és vasércre települt Közép-

angliai Iparvidék (Black Country). 

Cambriai-hegység: Wales területén. Déli részén feketekőszén. 

Londoni-medence: nagy területű, melegebb éghajlatú, termékeny. 
 

 

Óceáni éghajlat, bővizű, egyenletes vízjárású folyók 
 

Éghajlat 

A mérsékelt övezetben → a valódi mérsékelt övben → az óceáni területeken. 

→ Óceáni éghajlat. 

Közel az óceán → télen fűt, nyáron hűt: enyhe tél, hűvös nyár. 

Nyugati szelek övében: a nyugati oldalakon még bőségesebb csapadék. 

Partjai előtt húz el az Észak-atlanti-áramlás (M). → fűt → pozitív hőmérsékleti anomália. 

Magas páratartalom, sűrű köd: „ködös Albion” (Shakespeare). (Albion: Dover fehér 

sziklái miatt.) 

Skócia különösen csapadékos, szeles, magas a felhővel borítottság aránya, a napsütéses 

órák száma alacsony. 

 

Folyók 

Rövidek – bővizűek – egyenletes vízjárás 

Óceáni éghajlat + Észak-atlanti-áramlás → télen sem fagynak be, egész évben hajózhatók. 

Kikötésre alkalmas tölcsértorkolatok pl. London – Temze. 

 

Természetes élővilág 

A XI. században még a szigetek nagy részét erdő borította: erdei fenyő, nyír, tölgy, 

gyertyán. 

Mára az erdők nagyrészt eltűntek: legelő lett belőle, szántó, majd az ipari forradalom 

idején a maradékot is eltüzelték. 

Dús füvű, üde rétjei télen is zöldek. 

Természetes állatvilága is megritkult → az annyira híres brit vadászatok számára külön 

tenyésztik a vadakat. 

 

Ír sziget 

„Zöld sziget” vagy „Smaragdzöld sziget” ← a hűvös nyár és az enyhe tél miatt állandóan 

üde zöld rétek, legelők. 

Írország fővárosa: Dublin. 
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