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Legenda apie gražiąją Europą
Ten, kur dabar yra Izraelis, Libanas ir Sirija, tolimoje 

praeityje klestėjo Finikija. Vienas iš jos valdovų karalius 
Agenoras turėjo nepaprasto grožio dukterį, vardu Europa. 
Ją pamilo vyriausiasis dievas Dzeusas. 

Kartą, Europai su draugėmis žaidžiant Viduržemio jūros 
pakrantėje, prie jų, pasivertęs jaučiu, pasirodė Dzeusas. Jis 
pagrobė karaliaus dukterį ir ant nugaros nusinešė į Kretos 
salą, kurioje vėl atgavo dieviškąjį pavidalą. 

Kretoje Europa pagimdė tris sūnus. Vienas iš jų – Minas 
tapo Kretos karaliumi. Šioje saloje atsirado pirmoji Europos 
civilizacija, kurios laimėjimai plito toliau.

Žodis „Europa“ kilo iš senovės asi-
rų žodžio ereb,  reiškiančio „vakarai“. 
Senovės Graikijoje visos žemės, 
esančios į vakarus, vadintos Europa, 
o esančios į rytus, – azu  Azija.

Ar žinai, kad?
• Europa vadinamas ir aplink 

Jupiterį skriejantis palydovas.
• Europa yra ir koralų sala tarp 

Afrikos ir Madagaskaro.
• Europos vardu vadinamas kalnų 

masyvas šiaurės Ispanijoje.
• Europos Sąjungos šalių valiuta – 

euras – pavadinimą gavo nuo 
žodžio „Europa“.
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Europos Sąjungos vėliava ir himnas, Europos Par-
lamentas, Europos Teisingumo Teismas, Europos 
krepšinio ir futbolo pirmenybės, bendra valiuta eu-
ras – nuolat girdime minint žodį „Europa“. Žmonės 
iš įvairių Europos valstybių atvyksta, svečiuojasi, gy-
vena mūsų šalyje, o mes nevaržomai keliaujame po šį 
žemyną ir semiamės kitų šalių patirties. Parduotuvė-
se ir turguose perkame įvairiose Europos šalyse pa-
gamintų prekių, kavinės ir restoranai siūlo paragauti 
skirtingų valstybių patiekalų. 

Europa nėra tik žemyno, kuriame gyvename, pa-
vadinimas. Šis žodis dažnai simbolizuoja taikų įvai-
rių tautybių žmonių sugyvenimą. Pagarba žmogaus 
teisėms, moterų ir vyrų lygybė, demokratija yra labai 
svarbūs šiuolaikinės Euròpos kultū̃ros bruožai.

Šiame skyriuje sužinosi:
	 Kur vedama Europos ir Azijos sutartinė riba?
	 Iš ko kilo Europos pavadinimas?
	 Kokie yra bendri šio žemyno valstybių bruožai?
	 Kas yra Europos kultūra?
	 Kuriomis kalbomis šneka ir kokias religijas

išpažįsta europiečiai?
	 Į kokius regionus skirstomos Europos šalys?
	 Kas yra „geležinė uždanga“?
	 Kaip susiformavo Europos Sąjunga?
	 Kokie yra didžiausi ES pranašumai ir trūkumai?
	 Kaip valdoma Europos Sąjunga?

Europa

Afrika

Azija

Australija ir 
Okeanija

Pietų
Amerika

Šiaurės
Amerika 44,4 mln. km2

3879 mln.

30,3 mln. km2

959 mln.

8,6 mln. km2

32 mln.
17,8 mln. km2

382 mln.

24,2 mln. km2

528 mln.

Antarktida

14,1 mln. km2

–

Plotas: 10,5 mln. km2

Gyventojų: 717 mln.

Ramusis
vandenynas

Indijos
vandenynas

Atlanto
vandenynas

Ramusis
vandenynas

Arkties vandenynas

IV. Europa – mūsų žemynas
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Europoje gyvena 730 mln. gyventojų, yra 
per 40 valstybių, šnekama 70 kalbų.
Religijų įvairovė (katalikai, protestantai, 
stačiatikiai, musulmonai).
Išlikę pastatų iš įvairių kultūros epochų 
(pvz., antikinės šventyklos, gotikinės 
katedros, barokiniai rūmai).
Europiečių išradimai (pvz., garo mašina, 
automobilis) paplito visame pasaulyje.
Europos kalbos (pvz., anglų, ispanų) tapo 
pasaulinės. 
Europiečių mokslininkai, mąstytojai, poetai iki 
šiol daro poveikį viso pasaulio mokslui ir lite-
ratūrai.
Europoje susiformavo daugybė muzikos stilių.
Valstybės valdymo forma – demokratija – 
atsirado senovės Graikijoje.

•

•

•

•

•

•

•
•
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3   Naftos telkinių susidarymas
Nafta susidarė iš milijardų mažyčių organizmų (planktono), kurie gy-

veno šiltame, gerai apšviestame ir deguonies prisotintame vandenyje. 
Žuvę jie grimzdo ir kaupėsi jūros dugne. Iš šių organizmų dideliame 
gylyje dėl deguonies trūkumo susidarė pūvančio dumblo sluoksnis. 

Naftingos uolienos susidarymas
Laikui bėgant dumblą uždengė kietesnių nuosėdų sluoksniai. Jų slė-

gio bei aukštos temperatūros veikiamas dumblo sluoksnis per milijonus 
metų sukietėjo ir tapo naftinga uoliena. Ji yra porėta ir panaši kempi-
nę. Uolienos ertmėse ilgainiui prisikaupė naftos.  

Naftos telkinių susidarymas 
Slėgio veikiamos ertmės naftingoje uolienoje po truputį mažėjo, o 

nafta pro plyšius ir įtrūkimus buvo išspausta į aukščiau slūgsančias uo-
lienas. Pasiekusi kietų ir nelaidžių uolienų sluoksnį, ji kaupėsi vadi-
namuosiuose kolektoriuose. Gausių telkinių susidarė ten, kur kietasis 
sluoksnis yra išgaubtas.

12	 Nafta – „juodasis auksas“
III. Azijos ūkis

Užduotys

1. Kodėl Persų įlankos šalys dažnai va-
dinamos pasaulio degaline? 

2. Paaiškink, kaip susidarė naftos telki-
niai 3 .

3. Nustatyk, kurios Persų įlankos šalys 
išgauna daugiausia naftos (žr. 1
54, 55 p.). Kur ji eksportuojama? 

4. Sudaryk sąrašą permainų, susijusių 
su didžiulėmis pajamomis iš naftos 
eksporto. 

5. Surenkite klasėje diskusiją „Persų 
įlankos šalys šiandien ir rytoj“ 4 ,
5 .

?

Persų įlankos šalys – „pasaulio degalinė“
Prieš kelis dešimtmečius Persų įlankos šalys buvo priskiriamos prie netur-

tingų, atsilikusių pasaulio valstybių. Karštosiose dykumose, kalnuotose pus-
dykumėse gyveno klajokliai, kurie klajojo su gyvulių kaimenėmis ieškodami 
vešlesnių ganyklų, vandens. Kupranugarių vilkstinėmis bedunai traukė iš 
vienos oazės į kitą, pirko ir pardavinėjo prekes. Oãzių valstiečiai augino ja-
vus, daržoves, vaisius. Pakrantėse įsikūrusių kaimų, miestų žmonės irgi gy-
veno labai vargingai. Vertėsi žvejyba, rinko perlus, statė laivus. Persų įlanka 
buvo toli nuo svarbių laivybos kelių, neturėjo patogių įlankų uostams įreng-
ti. Karštas klimatas ir bekraštės dykumos nekėlė didelio susidomėjimo šia 
žeme. Tik „Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakos bylojo apie nepaprastai 
turtingą arabų pasaulį, kuris niekaip nesiderino su tikrove. 

Tradicinis gyvenimas pradėjo keistis po to, kai 1932 m. Bahreine buvo ap-
tiktas pirmasis nãftos telkinys. Dabar visose Persų įlankos šalyse jų yra dau-
giau kaip 30 000. Šiam regionui tenka 2/3 pasaulio nãftos atsargų, todėl ne 
be reikalo ji kartais vadinamas pasaulio degaline.  

Nãftos turi visos įlankos šalys. Jos randama po dykumų smėliais, įlankos 
dugnu. Gręžinių bokštai, didžiulės vandens cisternos, gyvenamieji ir biurų 
konteineriai yra būdingas tokių „naftos oazių“ vaizdas. Iš jų per dykumą į 
pakrančių uostus driekiasi vamzdynai. Daug naftos gavybos platformų stovi 
įlankoje, iš kurių po vandeniu irgi driekiasi nematomi vamzdžiai. 

Naftos kiekis šiame regione stulbina. Penkioms šalims tenka daugiau kaip 
pusė visų pasaulio naftos atsargų. Jų pakaks dar beveik 100 metų, nors liku-
siame pasaulyje naftà turėtų baigtis bemaž po 40 metų. Per dieną čia išsiur-
biama trečdalis pasaulyje išgaunamos naftos. Daugelyje vietų ji slūgso arti 
paviršiaus, tad išgauti nesudėtinga ir net 10 kartų pigiau nei, pavyzdžiui, 
Šiaurės jūroje. Persų įlankos šalims daug jos nereikia, todėl didžioji dalis 
eksportuojama. Nafta šiuo metu yra svarbiausia pasaulyje eksporto prekė, 
jos paklausa nuolat auga. 

Nafta – didžiųjų permainų „kaltininkė“
Pelnas iš naftos sukrovė nesuskaičiuojamus turtus jos turinčioms vals-

tybėms. Nėra Žemėje regiono ar šalies, kur iš viduramžių, aplenkiant 
laiką, taip greitai būtų „peršokta“ į modernų šių dienų pasaulį. Per trumpą 
laiką klajoklių palapines ir skurdžius kaimelius pakeitė didmiesčiai. Dabar 
juose puikuojasi iš stiklo, betono, plieno pastatyti daugiaaukščiai gyvena-
mieji ir verslo pastatai, dangoraižiai, modernūs viešbučiai, prekybos centrai. 
Kupranugarius pakeitė prabangūs automobiliai, o medines žvejų valteles – 
ištaigingos jachtos ir kateriai. Vilkstinių takais driekiasi modernūs elektra 
apšviečiami greitkeliai. 

Pagal vietos įstatymus šių šalių gyventojai atleisti nuo mokesčių, gydymą 
ir ligoninių išlaikymą finansuoja valstybė. Nereikia mokėti nei už vidurinį, 
nei universitetinį mokymą. 

Tokiose šalyse kaip Kuvei̇̃tas, JAE, Katãras vietos gyventojų, kurie papras-
tai dirba tik labai gerai apmokamus darbus, nedaug. Įvairiems darbams iš Eu-
ropos, Pietų ir Pietryčių Azijos čia atvyksta labai daug žmonių. Jie vadinami 
dárbo migrántais. Antai JAE jie sudaro net 85% visų gyventojų! 

Sparčiai augant ekonomikai, didėja vandens poreikis. Jo reikia ne tik bū-
tiniausiems poreikiams. Kepinant saulei, būtina nuolat laistyti golfo aikš-
teles, gėlynus, parkus. Gėlas vanduo tiekiamas iš druskingo jūros vandeñs 
glinimo įrenginių. Paruošti tokį vandenį kainuoja daug brangiau nei pa-
gaminti degalus. 

Kas bus, kai baigsis nafta?
Naftos ištekliai nėra neišsenkami. Tai puikiai supranta Persų įlankos vals-

tybių vadovai, gyventojai ir jau kryptingai rengiasi tiems laikams. Įvairiose 
šalyse sparčiai kuriama naujų pramonės šakų. Vis daugiau naftos perdirbama 
vietoje ir už didesnę kainą eksportuojama jau gatava produkcija. JAE sos-
tinė Dubãjus, kiti miestai tapo „apsipirkimo oazėmis“, nes čia nereikia mo-
kėti mokesčių, tad prekių kainos gerokai žemesnės nei kitur. Vis daugiau 
pajamų gaunama iš turizmo. 360 saulėtų dienų garantija privilioja nemažai
turistų, kurių patogumui įrengta paplūdimių, pastatyta itin prabangių liukso
klasės viešbučių. Turtingiems žmonėms leidžiama nusipirkti būstą – taip 
pritraukiama investi̇̀cijų ir iš jų kuriama didesnė gerovė. Pinigų perteklius 
naudojamas pramonės įmonėms užsienyje steigti, gabiam jaunimui moky-
ti prestižiniuose pasaulio universitetuose.

gręžimo 
bokštas

žemės paviršius

nelaidus sluoksnis

nafta

gamtinės dujos

vanduo

naftinga uoliena

1 	 Naftos atsargos.

4 	 Naktinis Dubajaus (JAE) vaizdas:
1 – tolumoje aukščiausias pasaulio
pastatas 828 m. „Khalifo“ bokštas,
2 – burės pavidalo „Burj al Arab“ viešbutis.

5 	 Palmės pavidalo dirbtinė sala
	 Dubajuje (JAE).

2 	 Naftos telkiniuose gana dažnai
	 būna didelis slėgis.

1

2
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3 	 Naftos atsargos ir gavyba Persų įlankos šalyse 2009 m.

Nagrinėjame statistikos duomenis ir teminį žemėlapį

III. Azijos ūkis

Barelis

159 l
≈ 0,137 t

1 	 Naftos atsargos ir gavyba Persų įlankos
šalyse 1975 ir 2009 m.

Šiame geografijos vadovėlyje pateikiama 
nemažai statistikos lentelių, įvairių teminių 
žemėlapių. Tokie informacijos vaizdavimo bū-
dai turi savų pranašumų: 
• patrauklus vaizdavimas atkreipia dėmesį; 
• galima greičiau suvokti informaciją. 

Valstybė
Atsargos

(mlrd. bbl)
Gavyba, 

(mln. bbl/dieną)
1975 2009 1975 2009

Saudo Arabija 147,4 267 7,1 8,3
Irakas 33,6 115 2,3 2,4
Iranas 63,5 136 5,4 4,0
Kuveitas 68,6 104 2,1 2,6
JAE 30,6 98 1,7  2,4
Kataras n.d 15 0,4 0,9
Omanas 5,8 5,5 0,3 0,8
Pasaulis 653,3 1342  52,8 72,3

Aplink Persų įlanką įsikūrusios šalys garsėja naftos ir gam-
tinių dujų gavyba. 
• Kurios Persų įlankos šalys išgauna daugiausia naftos? 
• Kiek naftos pasaulio mastu išgauna visos šio regiono šalys?
• Kiek naftos atsargų turi Persų įlankos šalys? 

Į šiuos klausimus atsako statistikos duomenys, tačiau svar-
bu mokėti juos skaityti ir suprasti. Tolesni nurodymai ir pata-
rimai padės įgyti reikalingų įgūdžių. 

2 	 Naftos atsargos Persų įlankos šalyse 1975 ir 2009 m.

• Duomenys stulpeliuose ir eilutėse.
Valstybių pavadinimai. 
Naftos atsargos nurodytais metais
Naftos gavyba nurodytais metais. 
Naftos gavyba pasaulyje. 
Nagrinėjame duomenis ir aiškiname, ką jie 

rodo.
• Visose šalyse (išskyrus Omaną) naftos atsargos padi-

dėjo. 
 Rasta daug naujų telkinių. 
 Omane greičiausiai nebuvo aptikta naujų telkinių. 
• Nuo 1975 iki 2009 m. padidėjo naftos gavyba viso-

se šalyse (išskyrus Iraką ir Iraną).
 Priežastis – išaugęs naftos poreikis pasaulyje. 
 Irake praūžė karo vėtra.
• Persų įlankos šalims tenka didžiausia naftos atsargų 

dalis pasaulyje. 
• Šio regiono šalys pasaulio mastu išgauna labai daug 

naftos.

Lentelės nagrinėjimas 
Išsiaiškiname, kokie duomenys 

pateikiami lentelėje. 
• Pavadinimas

Naftos atsargos Persų įlankos šalyse. 
Naftos gavyba.

Tą pačią statistikos informaciją galima pavaizduoti 
diagramoje.  

Diagramos nagrinėjimas
1. Išsiaiškiname, kas vaizduojama diagramoje.
Atkreipiame dėmesį į diagramos vertikaliąją ir hori-

zontaliąją ašį: 
horizontalioji ašis (valstybės, pasaulis); 
vertikalioji ašis (kiekis, mlrd. bbl); 
skirtingos spalvos stulpeliai (1975 ir 2009 m.).
2. Kaip ir lentelėje, skaitome bei aiškiname 

turinį.

Teminio žemėlapio nagrinėjimas

Tą pačią informaciją galima pavaizduoti ne tik lentelėje ar diagramoje, bet 
ir žemėlapyje. Tokie teminiai žemėlapiai yra labai patogūs, nes, be statisti-
kos duomenų (paprastumo dėlei jie kartais suapvalinami), juose galima ma-
tyti konkretaus regiono šalių geografinę padėtį. 

Teminio žemėlapio turinys nagrinėjamas kaip ir diagramų. Kadangi nėra 
nei stulpelių, nei eilučių, reikia patiems sudaryti šalių eiliškumą (pvz., pa-
gal naftos atsargas). 

Remkis žemėlapiu ir nustatyk: 
1. Kuriose Persų įlankos šalyse naftos išgaunama daugiausia?  
2. Kuriose šalyse naftos atsargos yra didžiausios? 
3. Kuriose šalyse nuo 1975 m. naftos atsargos ir gavyba išaugo labiausiai?
4. Kur eksportuojama nafta iš Persų įlankos šalių? 
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23 Europos gamtos stebuklai
V. Europos gamta

6

5

7

8

Moher uolos – galingų vertikalių uolų virtinė, 
kuri vakarų Airijos pakrante tęsiasi 8 km. Tai vieni 
iš įspūdingiausių Europos krantų 1 . 200 m aukščio 
stačios uolos tarsi įsirėžia į kunkuliuojantį Atlan-
to vandenyną. Nuo skardžio atsiveria kvapą gniau-
žiantis vaizdas. Žiūrint iš tokio aukščio, vandenyno 
bangos, palyginti su uolų didybe, neatrodo tokios 
galingos, atvirkščiai, nesunku suprasti, kodėl mūsų 
planeta vadinama Žeme.

Tarno upės tarpeklis (Gorges du Tarn) – 
vienas iš įspūdingiausių Prancūzijos gamtinių 
kraštovaizdžių. Centrinio masyvo pietinėje dalyje 
tekanti Tarno upė giliai įsigraužė į klintines uolie-
nas ir suformavo didingą kanjoną 3 . Jo ilgis apie 
50 km, o gylis vietomis siekia 700–800 metrų. 
Ir iš viršaus, ir nuo dugno atsiveria stulbinantys 
vaizdai.

Matterhornas – neabejotinai gražiausia Alpių 
smailė (4478 m), tapusi savita Šveicarijos vizitine 
kortele . Ji iškilusi Peninų Alpėse, šalia Italijos sienos. 
Smailės forma neįprasta – siaura, šiek tiek palinkusi 
piramidė. Šis į dangų nukreiptas „dantis“ tėra liekana 
milžiniško kalnų masyvo, kurį šimtus tūkstančių metų 
kūrė išorinės gamtos jėgos, ypač ledynai. Matterhor-
nas 2  iškyla virš greta esančio Zermatt kaimo – vaiz-
dingo ir populiaraus slidinėjimo kurorto.  

Santorinas – nedidelė ypač vaizdingų salų grupė 
Egėjo jūroje. Šios salos yra virš vandens iškylantys kal-
deros (išsiplėtusio kraterio) pakraščiai 4 , galingo ugni-
kalnio, kuris sprogo prieš maždaug 3,5 tūkst. metų, 
liekanos. Mokslininkai mano, kad būtent ši katastrofa (ir 
jos sukeltos cunamio bangos) tapo mito apie Atlantidą 
šaltiniu. Didžiausia Santorino sala (Thira) yra pusmė-
nulio pavidalo, jos viršūnėje ir pakrantėse išsidėsčiusios 
kelios gyvenvietės.

1

3 4

Postojnos urvai (Postojnska jama) – vieni iš didžiausių ir 
garsiausių Europoje karstinių* urvų 5 . Iš 23 km jų galerijų turis-
tai gali lankytis 8 km (ilgiausias pasaulyje turistinis urvų maršru-
tas). Važiuodami per galerijas nutiestu mini geležinkeliu turistai 
patenka į pasakos pasaulį su aibe įmantrių formų stalaktitų ir sta-
lagmitų. Itin įspūdinga yra „Didžiųjų skliautų“ salė. Urvuose ga-
lima pamatyti keistą ir labai retą gyvūną – beakį tritoną protėją. 

Plitvicos ežerai – nacionalinis parkas, apimantis nepapras-
tai gražų karstinį* kraštovaizdį 6  Dinarų kalnyno šiaurėje. Upės 
vandenys, tekantys per klintines uolienas, formuoja čia turkio 
spalvos (žydros) keliolikos ežerų kaskadą. Iš vieno ežero į kitą 
krinta įspūdingi kriokliai (skirtumas tarp aukštutinio ir žemuti-
nio ežerų lygio – 133 m). Iš viso parke yra 140 įvairių krioklių. 
Ežerus supa tankus pirminis bukų ir spygliuočių miškas. 

Alečo ledynas – didingas pietų Šveicarijoje esantis Alpių 
ledynas 7 . Jis ilgiausias (24 km) Europoje. Leidžiasi nuo pieti-
nių Berno masyvo šlaitų tarsi milžiniška balta upė, vinguriuo-
janti kalnų slėniu tarp aukštų viršūnių. Iš viršaus jis primena 
platų greitkelį su keliomis juostomis. Kvapą gniaužiantis vaiz-
das į ledyną atsiveria iš aikštelės, įrengtos prie pat Jungfrau 
viršūnės. Į aikštelę 3454 m aukštyje galima patekti unikaliu 
dantratiniu geležinkeliu, kurio dalis eina kalno viduriu!  

Strokuras – garsiausias Islandijos ir visos Europos geize-
ris 8 . Jis veržiasi toje vietoje, kur požeminis vanduo siekia 
karštas uolienas. Požeminėje ertmėje vanduo įkaista iki viri-
mo temperatūros, užverda ir tarsi fontanas su gausybe garų 
triukšmingai šniokšdamas veržiasi į paviršių. Strokuras van-
dens stulpą išmeta maždaug kas 8 min., o pats išsiveržimas 
trunka vos kelias sekundes. Žodis „geizeris“ kilo iš islandų 
kalbos žodžio geysa, reiškiančio „trykšti“. 

* Karstiniai reiški-
niai – geologiniai pro-
cesai, kai vanduo tirpdo 
lengvai tirpstančias uo-
lienas (pvz., klintį) ir 
dėl to po žeme atsiran-
da ertmių, o paviršiuje – 
įgriuvų.
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Taip laikoma viršutinė lazdelė: 
tarp nykščio, smiliaus ir didžiojo pirš-
to. Smiliumi ir didžiuoju pirštu lazde-
lė judinama aukštyn ir žemyn.

Apatinė lazdelė tvirtai laikoma 
nykščio įlinkyje.

Taip imamas maistas. Tvirtai laikydami 
apatinę lazdelę, viršutinę leiskite į apačią, 
kol didysis pirštas palies apatinę.

Azijos šalių kultūra

II. Azijos gyventojai

1 2
3

Daugelio Azijos šalių gyventojų tradicijos, mąstymas, gyvenimo 
būdas labai skiriasi nuo mūsų, europiečių. Kai kurių senovinių tra-
dicijų tenykščiai žmonės laikosi ir šiais laikais. Nemažai savitų daly-
kų pateko į Europą, paplito po pasaulį. Antai Lietuvojè veikia kinų 
ir japonų restoranai, plačiai geriama žalioji kiniška, japoniška ir juo-
doji indiška arbata, per šventes leidžiami degantys oro žibintai. 

Projekto idėja
Jūs galite susiskirstyti į grupes ir pasirinkti norimą temą, kurią 

pristatysite per projektui pateikti skirtą pamoką, popietę arba vaka-
ronę. Įvairioms temoms nemažai informacijos rasite internete. Jūs 
galite rinktis kurią nors kultūrą, religiją ar konkrečią šalį arba la-
biausiai patikusią temą.   

Visų pirma klasėje turėtumėte išdiskutuoti pačią projekto idėją 
ir temą, numatyti pateikimo datą. Tada pasiskirstyti darbus ir rink-
ti reikalingą medžiagą bei ruoštis. Labai svarbu, kad renginys būtų 
spalvingas, nepamirškite papuošti aplinkos, pagal galimybes apsi-
vilkti kurių nors šalių tautiniais drabužiais. Jūsų renginiui labai tiks 
rytietiška muzika.

Galimos projekto temos
Patiekalai.
Valgymo etiketas.  
Tautiniai drabužiai.  
Arbatos gėrimo ceremonija. 
Rytų kovų menai.  
Muzikavimas.  

Nepamirškite, kad, valgant lazdelėmis, reikėtų laiky-
tis tam tikrų taisyklių:

Negalima mosuoti lazdelėmis gestikuliuojant ką nors 
aiškinant ar panašiai. Negalima jomis stumdyti lėkš-
čių, barbenti.
Paimto maisto negalima dėti atgal į lėkštę. 
Laikinai nenaudojamos lazdelės padedamos horizontaliai 
ant lėkštės, bet ne ant stalo. Gali būti naudojamas ir spe-
cialus stovelis, svarbu, kad lazdelių galai neliestų stalo.
Niekada negalima lazdelių įsmeigti į maistą ir palikti 
styroti.

•

•
•

•

Japonija
Japònijoje labai populiari šalta arbata. Kavinėse 

ir restoranuose maistas dažniausiai patiekiamas su 
karšta ar šalta žaliąja arbata. Juodoji arbata su pie-
nu ar citrina pasiūloma dažniausiai vakarietiško sti-
liaus restoranuose. Įvairių karštų ir šaltų arbatų yra 
pardavimo automatuose.

Kinija
Ki̇̀nijoje visais laikais arbata buvo pagarbos 

objektas, dėl to daugumoje kinų gyvenamųjų namų 
ir verslo rajonų galima rasti arbatos namų, kur siū-
loma karštos bei šaltos arbatos ir įvairių prie jos tin-
kamų užkandžių. 

Indija
Ìndija yra viena iš didžiausių arbatos gaminto-

jų. Arbata geriama kaip pusryčių ir vakarienės gė-
rimas. Dažnai siūloma su pienu ir cukrumi, kartais 
su prieskoniais. Arbatžolės verdamos vandenyje 
po truputį pilant pieno. Pagal etiketą kultūringa 
kiekvienam svečiui pasiūlyti arbatos.

Saris yra nuo 
90 iki 120 cm 
pločio ir nuo 
4 iki 11 m ilgio.

1  Viršutinis audeklo 
kraštas užkišamas už 
pasijonio. Tada vieną 
kartą apjuosiamas 
liemuo.

2  Juosiant antrąjį 
kartą, paliekama platoka 
klostė, o audeklo kraštas 
suraukiamas.

3  Surauktas 
audeklo kraštas 
permetamas per 
kairįjį petį. 

4  Plačioji klostė 
taip pat suraukiama.

5  Iš priekio 
suraukto audeklo 
kraštas užkišamas 
į vidų.

arba margas. Gatvėje moterys laisvąjį sario galą 
paprastai užsimeta ant galvos. Saris įvairiose vie-
tovėse nešiojamas nevienodai. Žemiau aiškinama, 
kaip saris tradiciškai juosiamas Ìndijoje.

Valgomosios lazdelės

Valgomosios lazdelės yra tradicinis Rytų Azi-
jos šalių stalo įrankis. Paprastai jos gaminamos iš 
medžio, bambuko, kaulo, dramblio kaulo, meta-
lo, o šiais laikais – ir iš plastiko. Valgomosios lazde-
lės buvo išrastos Ki̇̀nijoje prieš maždaug 3000–5000 
metų. Vien šioje šalyje kasmet sunaudojama apie 
45 mlrd. vienkartinių medinių lazdelių. Joms reikia 
apie 1,7 mln. m3 medienos, arba apie 25 mln. suau-
gusių medžių.

Saris – tradicinis moterų drabužis
Saris yra tradicinis Pietų Azijos šalyių (Ìndijos, 

Bangladèšo, Nepãlo ir Šri Lánkos) moterų apdaras. Ga-
minamas iš šilko arba medvilnės, gali būti vienspalvis 

Arbatos gėrimas 
Teigiama, kad arbatos gimtinė yra Ki̇̀nija. Arbata, 

ruošiama iš šviežių arbatžolių, vartojama kaip vaistas ar 
tonizuojamasis gėrimas. Arbata kaip užpilas, geriamas 
malonumui, atsirado maždaug prieš 1300 metų. Šiais 
laikais arbata yra vienas iš populiariausių gėrimų pasau-
lyje. Daugelyje Azijos šalių per ilgą laiką susiformavo 
tam tikra arbatos gėrimo kultūra, kurios tradicijas mie-
lai propaguoja ir europiečiai.  
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1  Apibūdink šias sąvokas.

2  Atsakyk į klausimus. 

1.	 Kuriose	Azijos	šalyse	gyvena	daugiausia	žmonių?
2.	 Kuriuose	Azijos	regionuose	ypač	didelis	gyvento-
jų	tankumas?	

3.	 Kodėl	šiaurinėje	žemyno	dalyje	gyvena	labai	ma-
žai	žmonių?

4.	 Kurios	 religijos	 susiformavo	 dabartinio	 Izraelio,	
Saudo	Arabijos,	Indijos,	Kinijos	teritorijose?

5.	 Kuriuose	Azijos	regionuose	islamo	religija	paplitu-
si	labiausiai?

6.	 Kas	būdinga	musulmonų	maldos	namams?	
7.	 Kokią	pareigą	vieną	kartą	gyvenime	privalo	atlikti	

kiekvienas	musulmonas?
8.	 Kokį	poveikį	induistų	gyvenimui	daro	visuomenės	
skirstymas	į	kastas?	

9.	 Kodėl	Indijoje	taip	sparčiai	didėja	gyventojų	skai-
čius?	

10.	Kokiomis	priemonėmis	Indijos	vyriausybė	mėgina	
mažinti	gimstamumą?	

11.	Kaip	indų	moterys	mėgina	keisti	savo	padėtį	visuo-
menėje?

12.	Kurioje	Japonijos	dalyje	susitelkę	dauguma	mies-
tų,	didžiausias	gyventojų	tankumas?	

13.	Kokios	priežastys	paskatino	japonus	platinti	pakran-
tes	ir	formuoti	dirbtines	salas?	Kaip	tai	daroma?

14.	Dėl	kokių	priežasčių	nuo	XX	a.	vidurio	smarkiai	
pradėjo	didėti	Kinijos	gyventojų	skaičius?	

15.	Kodėl	gyventojai	Kinijoje	pasiskirstę	taip	netoly-
giai?

čadrà
islãmas
musulmõnas
mečètė
minarètas

Korãnas 
induzmas
budzmas
kastà
šèrpas

šeimõs planãvimo poltika
konfucionzmas
raštingùmas
šintozmas

Azijos gyventojai

7. Azijos gyventojų margumynas

Azijoje	susitelkę	apie	60�� pasaulio gyventojų. Dėl įvairių gamtos sąlygų žmo�% pasaulio gyventojų. Dėl įvairių gamtos sąlygų žmo�	pasaulio	gyventojų.	Dėl	įvairių	gamtos	sąlygų	žmo-
nės	pasiskirstę	netolygiai.	Yra	labai	tankiai	gyvenamų	ir	bemaž	visai	negy-
venamų	regionų.	
Azijos	gyventojų	išvaizda	labai	skiriasi.	Įvairiuose	regionuose	gyvena	europidai,	
mongolidai	ir	negridai.	Nemažai	gyventojų	skiriami	mišriosioms	rasėms.
Azijoje	susiformavo	visos	svarbiausios	pasaulio	religijos:	krikščionybė,	isla-
mas,	budizmas,	induizmas,	judaizmas.	Daugelyje	šalių	išpažįstama	ne	viena	
religija. 

•

•

•

8.  Islamo šalių gyventojai 

Islamas	yra	pasaulinė	religija.	Ji	paplitusi	Pietvakarių,	Vidurio	ir	Pietryčių	
Azijoje	bei	Šiaurės	Afrikoje.		
Islamo	 religija	 nustato	 žmonių	 gyvenimo	 taisykles,	kurių	būtina	 laikytis	
kiekvienam	musulmonui.
Daugelyje	islamo	šalių	iki	šiol	gaji	nelygiateisė	moterų	padėtis	
visuomenėje.		

•

•

•

10. Kinija: penktadalis pasaulio gyventojų

Pagal	gyventojų	 skaičių	Knija	pirmauja	pasaulyje.	 Joje	
gyvena	per	1,3	mlrd.	žmonių.	
Turėti	 daug	vaikų	Knijoje	 ankstesniais	 laikais	 skatino	
religija,	o	nuo	XX	a.	vidurio	–	šalies	valdžia.	Buvo	tiki-
nama,	kad	tik	didelis	žmonių	skaičius	gali	užtikrinti	ša-
lies	gerovę.
Gyventojai	Knijoje	pasiskirstę	labai	netolygiai.	Ypač	tan-
kiai	gyvenama	rytuose	ir	pietuose,	o	vakarinė	ir	šiaurinė	
dalis	beveik	neapgyventa.	
Knijoje	ilgą	laiką	buvo	vykdoma	gimstamumo	ribojimo	
ir	šeimos	planavimo	politika.

•

•

•

•

11. Japonijos gyventojai

Šalies	gyventojai	pasiskirstę	labai	netolygiai.	Tan-
kiausiai	gyvenama	pietinėje	 dalyje	palei	pakran-
tes.
Dauguma	japonų	gyvena	miestuose.	Nemažai	jų	
susijungę	 ir	 sudaro	milžiniškas	miestų	 santalkas.	
Didžiausios	iš	jų	–	Tòkijas,	Osaka	ir	Nagoja.	
Japònijoje	gerai	išplėtotas	transportas:	apstu	greit-
kelių,	geležinkelių,	didmiesčiuose	įrengta	daugia-
aukščių	kelių.	
Dėl	erdvės	 trūkumo	 japonai	platina	pakrantes	 ir	
formuoja	dirbtines	salas.	

•

•

•

•

9. Indijos gyventojai 

Ìndija	yra	antroji	pagal	gyventojų	skai-
čių	valstybė	pasaulyje.	Joje	gyvena	per	
milijardą	žmonių.	
Gyventojų	skaičius	šalyje	sparčiai	pra-
dėjo	augti	po	to,	kai	pagerėjo	gyveni-
mo	sąlygos	ir	sumažėjo	mirtingumas.	
Gyventojų	 skaičiui	 riboti	 vykdoma	
šeimos	planavimo	politika.	
Indų	šeimose	tradiciškai	gimsta	daug	
vaikų,	nes	jie	yra	didžiausia	tėvų	pa-
rama.	

•

•

•

Su	 induizmu	 siejamas	 visuomenės	
skirstymas	į	tam	tikras	grupes	–	kas-
tas.	Skiriamos	 penkios	 svarbiausios	
žmonių	 kastos.	 Joms	 priklausantieji	
užima	aukštesnę	arba	žemesnę	padė-
tį	visuomenėje.	
Kastų	sistema	Ìndijoje	oficialiai	jau	se-
niai	panaikinta,	tačiau	toks	susiskirsty-
mas	iki	šiol	gajus	šalies	kaimuose.	

•

•
3  Išbrauk nederantį žodį.

Rask	po	vieną	nederančią	sąvoką.	Išbrauk	ją.
japonas	/	mongolas	/	arabas	/	jakutas	/	
Filipinai	/	Iranas	/	Irakas	/	Pakistanas	/	
minaretas	/	bažnyčia	/Koranas	/	mečetė	/
Tokijas	/	Mumbajus	/Osaka	/	Nagoja	/	
Pekinas	/	Šanhajus	/	Manila	/Honkongas

5  Vyraujančios religijos.
Nurodyk	šiose	šalyse	vyraujančią	religiją.

Turkija Indija Tailandas Irakas Mongolija

Filipinai Pietų	Korėja Indonezija Izraelis Uzbekistanas

4  Kas būdinga Kinijai (K), Japonijai (J) ir 
Indijai (I)? Apibrauk. 

Daugiavaikės	šeimos		K	/	J	/	I
Šeimos	planavimo	politika	K	/	J	/	I
Dirbtinių	salų	kūrimas	K	/	J	/	I
Mažas	gyventojų	tankumas	vakaruose	K	/	J	/	I
Labai	didelė	miestiečių	dalis	K	/	J	/	I

skyr iau
s sa

nt
ra
uk
a žinau, moku, galiu


