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DÉLI-KÁRPÁTOK 

Földrajzi fekvés és határai: az Erdélyi-medencétől délre, a Prahova-völgye illetve a Cserna, 

Temes és Bisztra folyóvölgyek között (Temes-Cserna-Bisztra tektonikus árok) 

 ellemezzétek a mellékelt térképet és nevezzétek meg égtájak szerint a Déli-Kárpátokkal 

szomszédos domborzati egységeket; 

A domborzat általános jellemzői: 

• gyűrődéssel keletkeztek az alpesi hegységképződési fázis/alpesi orogenézis idején; 

• a Román-Kárpátok közül a legmagasabbak, amelynek 11 hegycsúcsa meghaladja a 2500 

m tengerszint feletti magasságot, itt találjuk az ország legmagasabb hegységét, a 2545 m 

magas  Moldoveanu-csúcs a Fogarasi-havasokban; 

 nevezzétek meg a 2000 m tengerszint feletti magasságot meghaladó csúcsokat, 

valamint a hegységet amelyekben találhatóak; 

 

 

•  masszívak, kevésbé tagoltak medencék, völgyek és hágók  által;  



 

 nevezzétek meg azokat az átjárókat (hágók/szorosok), amelyet egy észak-dél irányban 

áthaladó folyó mélyített ki; nevezzétek meg a vizsgált/érintett terület történelmi és földrajzi 

térségeit; 

 nevezzétek meg az Olt, Zsil (Jiu) és Sztrígy(Strei) folyók által átszelt hegyközi 

medencéket; 

• az uralkodóan kemény kőzeteknek tulajdoníthatóak a nagy magasságok és a tömbös, 

kevésbé tagolt, masszív domborzati jelleg („ Erdélyi Alpok”-nak is nevezik): többségében 

metamorf kőzetek (kristályos palák) és gyűrt üledékes kőzetek a peremvidéken (mészkő, 

konglomerát, homokkő);  

• a hegyvonulatok iránya hosszanti, kelet-nyugat irányú ( Fogarasi-havasok) vagy észak-dél 

irányú, völgyekkel elválasztva (Bucsecs-hegység, Királykő-hegység, Iezer-hegység)  vagy  

sugarasan szerteágazó egy központi hegységből (az Olt folyótól nyugatra); 

• domborzati formák és típusok: a legelterjedtebb a  glaciális domborzat, főleg a Fogarasi-, 

a Páring- és Retyezát-Godján-havasokban; cirkuszvölgyek/kárfülkék, amelyek otthont 

adnak a gleccsertavaknak, gleccservölgyek, kárgerinc, morénák; karszt domborzat a 

Bucsecs-hegységben (Ialomiței/Jalomica-szurdok és barlang), Királykő-hegység 

(Dâmbovicioarei-szurdok és barlang), Páring-hegység (Asszonyok-barlangja/Peștera 

Muierii); konglomeráton kialakult domborzat  a Bucsecs-hegységben (Babele, Szfinx-

kőgombák); a kristályos palákon kialakult masszív jellegű domborzat (sajátos kemény, 

nehezen erodálodó formákkal) ; folyóvizi domborzat; 

• UNITĂȚILE MAJORE DE RELIEF/CARPA 

• a Déli-Kárpátok alegységei/csoportjai a legmagasabb hegységek alapján neveződtek el; 

 nevezzétek meg azokat az átjárókat (hágók/szorosok), amelyet egy észak-dél irányban 

áthaladó folyó mélyített ki; nevezzétek meg a vizsgált/érintett terület történelmi és földrajzi 

térségeit; 

 keressétek meg a Déli-Kárpátok csoportjait, amelyeket a térképen a következő betűk 

jelölnek: A – Bucsecs-hegycsoport, B – Fogaras-hegycsoport, C –Páring-hegycsoport  și D 

– Retyezát-Godján-hegycsoport,  nevezzétek meg a határait is; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tudd meg! 

• A két világháború közötti időszakban a 2535 m magas Negoiu-csúcsot tartották az ország 

legmagasabbjának; 

• Az Asszonyok-barlangja (Peștera Muierii), amelyet az asszonyok és  gyermekek menedékként 

használtak háborúk idején, az ország első elektromos világítással ellátott barlangja; 

• Az ország  14 hegycsúcsából amelyek meghaladják a 2 500 m tengerszint feletti magasságot, 

8 a Fogarasi-havasok gerincén található; 

• A legendás Drakula gróf nevével is azonosított Törcsvári kastély (Castelul Bran), amelyet a 

Törcsvári-szoros brassói kijáratánál találunk,  ma múzeumként működik, ahol megtaláljuk az 

egykori Mária román királynő által gyűjtött értékes emléktárgyakat és bútorokat, valamint 

hagyományos népművészeti tárgyakat. 

 

 

 


