Kedves hatodikos tanulók!
Az elmúlt tanévben megismerkedtetek a környezetünkben élő növényekkel, állatokkal. Tanultatok a térképről, az időjárásról és az éghajlat jelenségeiről, a felszín alatti és a felszíni
vizekről. Rendszereztétek az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságait, mérhető jellemzőit. Különböző megfigyelések és kísérletek segítettek benneteket a környezetünkben
megfigyelhető változások megismerésében.
Az idei tanévben a természetismeret-órákon megismerkedtek a hazai erdők, a füves területek, valamint a vizek és vízpartok jellemző élőlényeivel.
Tanultok a mozgásról, a mágneses és az elektromos kölcsönhatásról, a gravitációról, de
szó lesz az élő szervezetek energiájáról is.
Ismereteket szereztek a Naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a Holdról. Sok
érdekességet megtudtok majd a Föld mozgásairól és azok következményeiről. Betekintést
nyerhettek a felszínt formáló belső és külső erők munkájába, és felfedezhetitek a hazai tájak
természeti szépségeit.

A tankönyvben található jelölések magyarázata
Minden lecke az előző tanévekben már tanult ismeretek, fogalmak felsorolásával kezdődik. Érdemes feleleveníteni ezeket!
Az egyes leckékben a legfontosabb fogalmakat vastag betűvel emeltük ki. Ez megkönynyíti számotokra a lényeg kiemelését tanulás közben.
A leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását, valamint az
eredményesebb otthoni tanulást.
Piros betűvel jelöltük a fontos, veszélyre figyelmeztető információkat.
A sárgával alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességeket tartalmaznak, amelyeket nem kell
megtanulni, de érdemes elolvasni. Sok hasznos ismeretet szerezhettek belőlük.

Igyekeztünk könyvajánlóval is felkelteni az érdeklődéseteket bizonyos témakörök iránt.

A Kísérletezzünk! elsősorban a fizikai tartalmú tananyagok megértését segítő kísérletek
leírását tartalmazza. A vizsgálatokat tanárotok segítségével végezzétek! Ügyeljetek eközben
saját magatok és mások testi épségére!

Fogalomtár
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A tanultak jobb megértését segítik a Megfigyelések, vizsgálatok című részek. Ezek elvégzése közben mindig tartsátok szem előtt, hogy a környezetünket, az abban zajló változásokat
és az ott élő élőlényeket nem ismerhetitek meg, ha csak a könyvet veszitek a kezetekbe. A színes képek és rajzok segítenek a tanulásban, de nem helyettesítik a vizsgálódásokat. Ahhoz,
hogy mikor, mit, hogyan kell megfigyelni és megvizsgálni, mindig segítséget ad a tankönyv.
Az Ellenőrizd tudásodat! kérdései segítenek rendszerbe foglalni a tanultakat.
Soha ne mulaszd el a feladatok megoldását a tanulást követően!

Találtok a könyvben olyan kiegészítő tananyagot, olvasmányokat, amelyeket érdemes elolvasni, mert bővíthetitek velük ismereteiteket.
A minden témakör végén megtalálható Rendszerezzük ismereteinket! című táblázatos
áttekintés az egyes leckék fontos fogalmainak meghatározásával és tömör összefoglalásával
segíti a tananyag elmélyítését, jobb megértését.
A tankönyv végén a Fogalomtár a fontosabb fogalmak, szakszavak ismertetését tartalmazza.
Már tudjátok, mennyire fontos az ismerete annak, hogy a tanult helyek hol találhatók.
Tanulás közben mindig legyen előttetek az atlasz, hogy meg tudjátok keresni az ismeretlen
helyeket a térképen!
A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
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a Szerzők

AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE

Az erdő életközössége

Hazánk erdői
lágyszárúak és fásszárúak; lombhullató; virág; a virág részei; rovarbeporzás; termés; mag
Az erdő olyan életközösség, ahol az uralkodó növények a fák. Az erdő azonban nemcsak fákból
áll. Az életközösséghez tartoznak a lágyszárúak, a
gombák, az ott élő gerinces és gerinctelen állatok.
Az élőlények szoros kapcsolatban vannak egymással, egymásra vannak utalva, egyik sem élhet a másik nélkül. Együttesen életközösséget alkotnak.
Az életközösségben az élőlények között sokféle kapcsolat alakul ki. Például a fák többsége nem
élhetne meg a gombák nélkül, mivel a gombák veszik fel és adják tovább a fának a vizet és a benne
oldott tápanyagokat. Az erdő fái és cserjéi táplálékot, fészkelőhelyet és búvóhelyet biztosítanak az
állatoknak. Számos növény a rovarok nélkül azonban nem tudna termést érlelni, mivel a virágokat
a rovarok porozzák be. A magvak és termések terjesztését is sok esetben az állatok végzik. Így kerül
például egyik fáról a másikra a fagyöngy magja.
A növényzet elhalt részeit (levelek, ágak, kidőlt
fák) és az elpusztult állat tetemét a baktériumok, a
gombák, a korhadéklakó állatok egyszerűbb anyagokká alakítják; ezek visszajutnak a talajba. A talaj termőképessége így önmagától folyamatosan
megújul.
Az erdő életközösségében az élőlények közötti
szoros kapcsolatot fejezik ki a táplálkozási láncok, táplálkozási hálózatok. (Ezekről a témakör
végén tanulunk.)
Az életközösség kölcsönhatásban van az élettelen környezeti tényezőkkel is. Például a fák árnyékolásukkal megvédik a talajt a kiszáradástól. Az
árnyékolás miatt az erdőben mindig alacsonyabb
a levegő hőmérséklete, mint a fátlan területeken.
Mivel a növényzet sok vizet elpárologtat, az erdő
belsejében mindig páradúsabb a levegő, mint az
erdőn kívüli területeken. A fák és erdőszéli cserjések felfogják a szelet, ezért az erdő belsejében alig
érezhető a levegő mozgása. A párologtatás ezért
kisebb mértékű, ami kedvező hatással van a talaj
vízkészletének a megőrzésére.
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Jelmagyarázat
(zömében) fátlan területek
erdősztyeppek
zárt erdők

Erdősültség Magyarországon napjainkban és
a honfoglalás korában

Figyeld meg a két térképvázlatot! Hogyan változott meg
hazánkban az erdőkkel borított területek nagysága?

A honfoglalás idején hazánk területének túlnyomó részét (85%-át) erdők
borították. A későbbi évszázadokban
a földművelésre és a legeltető állattenyésztésre való áttérés miatt egyre több
erdőt vágtak ki. A falvak, a városok,
a hozzájuk kapcsolódó utak, gyárak,
bányák létesítése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy napjainkban az
erdővel borított területek nagysága alig
éri el a 20%-ot. Ennek csak a fele természetes, a másik fele telepített erdő.

Az erdőkkel borított területeknek két típusa
van. A természetes erdőket (tölgyesek, bükkösök, fenyvesek, láp- és ligeterdők) őshonos
fafajok alkotják, melyek jól alkalmazkodnak
az élettelen környezeti tényezőkhöz. Nagyobb
és összefüggő területeket foglalnak el, emberi
beavatkozástól mentesek, élőviláguk gazdag és
sokféle. Sok idős fából és természetes módon
fejlődő fiatal fákból állnak. A természetes erdők
fontos részét adják az idős vagy az elszáradt és
elkorhadt fák. A természetes erdőkben az életközösség önmagát fenntartja, és folyamatosan
megújítja a növényzetét és a talaj termőképességét.
A telepített erdőket az ember gazdasági célból hozza létre. A faanyagot többnyire a bútoripar, a papírgyártás és az energiaipar hasznosítja.
Szabályos sorokban elültetett, azonos életkorú és
azonos fafajok alkotják. Aljnövényzetük és állatviláguk a természetes erdőkhöz viszonyítva szegényes. Leggyakoribb telepített erdőink az akácosok, nyárfaerdők, luc- és erdeifenyvesek.
Természetes erdő
Telepített erdő

Az erdő életközössége
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Értelmezd a jobb oldali ábra alapján, hogyan viszonyul egymáshoz
hazánkban az egyes erdőtípusok
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A hazai erdőtípusok megoszlása

Természetes bükkerdő

Ellenőrizd tudásodat!

Természetes erdőink közül a legnagyobb
területet a tölgyesek foglalják el. Megélnek
a hegy- és dombvidéken, és az Alföldön is.
A tölgyesekkel gyakran társulhat a gyertyán.
A gyertyános-tölgyesekben két lombkoronaszint van. A felsőt a fényigényes tölgy alkotja,
az alatta lévő szintet pedig a kevesebb fénnyel
is beérő gyertyán lombkoronája.
Összefüggő bükkerdők a középhegységeink
600 méternél magasabb részein élnek. Kisebb
foltokban a Nyugat-Dunántúlon is előfordulnak. Kedvelik a csapadékosabb, hűvösebb környezetet.
Őshonos fenyőerdők hazánkban csak az Alpokalján és a Bakonyban fordulnak elő. A többi fenyőerdőt az ember gazdasági célból telepítette.

1. Miért nem nevezhetünk egy facsoportot vagy egy mezőszéli
erdősávot erdőnek?
2. Magyarázd meg a következő mondatot! Az erdő élőlényei életközösséget alkotnak.
3. Mondj példákat arra, hogy milyen kapcsolatban állhatnak egymással az erdő élőlényei!
4. Hasonlítsd össze a természetes és a telepített erdőket!
5. Nézd meg a térképen főbb erdőtípusaink földrajzi elhelyezkedését!
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Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk
természetes és telepített erdő; aljnövényzet; fásszárúak, lágyszárúak; lombkorona; hegy- és dombvidék; alföld
A fát mint nyersanyagot az ember évezredek óta használja. Régen fából készültek a házak,
a vízi és a szárazföldi közlekedés eszközei (hajók, szekerek, vasúti talpfák), különböző gépek, használati tárgyak. A fémek és műanyagok csak a 19–20. században szorították ki a fát
a technika világából.
Hazánkban legnagyobb területen a különböző
tölgyfajokból álló tölgyerdők élnek.
A kocsánytalan tölgy a domb- és hegyvidékeken,
a kocsányos tölgy a síkvidékeken, homokos talajon
és az ártereken honos. A csertölgy a hegyoldalakat,
a meszes talajt kedveli, jól tűri a szárazságot. Hegységeink déli oldalán, a szárazabb, sziklás élőhelyeken a molyhos tölgy él.
A természetes állapotú tölgyerdőkben a fák távol állnak egymástól, a lombkorona nem záródik
össze. A cserjeszintre és gyepszintre sok fény jut,
ezért az aljnövényzet gazdag. Számos cserje és lágyszárú találja meg itt az életfeltételeit. Igen változatos
a gombák világa is.
A magányosan álló tölgyfa (kocsányos, kocsánytalan) törzse zömök, a fa kérge barna, mélyen repedezett, és nagy, szétterülő lombkoronát fejleszt.
Művelt erdőkben, zárt állományban a fa törzse hengeres, a lombkorona felfelé törekszik, így a levelek
elegendő fényhez jutnak.
A fák magassága a 30 métert is elérheti. Több száz
évig is élnek, a művelt erdőkben azonban 80-100
éves korukban kivágják őket.

A tölgyerdő szintezettsége

lombkoronaszint

cserjeszint
gyepszint
A tölgyerdő szintjei

Az erdő életközössége
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termős virág

Figyeld meg a rajzokon a tölgy levelét, virágait és termését!
makktermés

A téli nyugalmi állapot után a tölgyfa
rügyei tavasszal kihajtanak, kifejlődnek a
levelek és a virágok. A levelek fényesek, sötétzöldek, szélük karéjos. A virágrügyekből
fejlődő virágok kétfélék. A porzós virágok
megnyúlt virágzati tengelyen barkavirágzatot alkotnak. A termős virágok nem feltűnő
színűek, magányosan vagy kisebb csoportokban állnak. A termős virágokra a szél
szállítja a porzós virágokban képződött virágport. A tölgyek egylaki növények, mert
a porzós és a termős virágok egy növényen
helyezkednek el.
A megporzás után a termős virágokból
makktermés fejlődik. Ősszel a talajra hulló
termések magjai 4-5 hét alatt kicsíráznak, és
új fa fejlődik. Így újul fel természetes módon az erdő. A természetes felújulás másik
formája a tősarjképzés. Ilyenkor az idős fák
törzsén, a talajhoz közeli részen elhelyezkedő alvó rügyek hajtanak ki.

porzós
virágzat

karéjos levél

A kocsánytalan tölgy levele, virágai és termése

A tölgy levele és termése

Figyeld meg a rajzokon a bükk levelét, virágait és termését!
fényes felületű
levél

porzós virágzat

makktermés

termős virág

A közönséges bükk levele, virágai és termése
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A közönséges bükk főleg a
hegységek 600 méter feletti területein alkot erdőket. 40 méter magasra is megnő. Törzse egyenes, kérge
szürke, sima felületű. A levelek
rövid nyélen ülnek, felületük felül
fényes. A bükk is egylaki növény.
A porzós virágok hosszú kocsány
végén tömörülnek. A termős virágokból a szélbeporzás után tövises,
kupacsokkal fedett makktermés
fejlődik.

A bükkerdők lombkoronája szorosan
összezáródik, az ágak egymásba fonódnak.
A lombfakadás után a gyepszintre kevés
fény jut, ezért az aljnövényzet szegényes.
Lombfakadás előtt azonban gazdag az
aljnövényzet, amelyet például medvehagyma és egyéb hagymás és gumós növények
alkotnak.
A közönséges bükk kérge és levelei

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mondj példákat, mi mindenre használták régen és ma a fát
mint nyersanyagot!
2. Hol helyezkednek el hazánkban tölgy- és bükkerdők? Hasonlítsd össze a kétféle erdő jellegzetességeit (elhelyezkedés, lombkorona, fényviszonyok)!
3. Mi a jellemző a tölgyfa és a bükkfa törzsére, lombkoronájára,
leveleire és termésére?
4. Mit jelent az, hogy a tölgy és a bükk egylaki növény?
5. Mi a jellemző a virágaikra, virágzataikra?

A bükkerdő fái sűrűn állnak, a lombkorona zárt

Az erdő életközössége
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Az erdeifenyő. Gombák az erdőben
fásszárúak; lomblevél; gyökérzet; megporzás; termés; mag
A hazánkban található fenyvesek nagy része telepített. Őshonos fenyőerdők csak az Alpokalján és a Bakonyban (Dunántúli-középhegység) élnek.
A fenyőerdőkben a fák sűrűn állnak, az ágak összeérnek, az erdő belsejébe így kevés fény
jut. A fényszegény környezetben a cserjeszint fejletlen. A gyepszintet is csak néhány árnyékkedvelő virágos (körtikefélék, ciklámen) és virágtalan növény (páfrányok, zuzmók)
alkotja. A mohaszint fejlett, a felszínt helyenként összefüggő „mohaszőnyeg” borítja. Másutt 20-30 cm vastagságban nehezen lebomló tűlevelek fedik a talajt.
Leggyakoribb fenyőfélénk az erdeifenyő.
Örökzöld, ami azt jelenti, hogy a fák tűleveleiket folyamatosan hullajtják le, így mindig van
zöld levelük. Az összes levél lecserélődéséhez
5-9 év szükséges.
Az erdeifenyő tűlevelei kettesével állnak, hegyes végűek, 4-6 cm hosszúak. A levelek felszíne
viaszos bevonatú. Az egész növény gyantát tartalmaz, mely a gyantajáratokban képződik.
Egylaki növény. A porzós virágok a hajtások csúcsán virágzatokba tömörülnek, és nagy
tömegben termelik a virágport. A termős virágok elfásodó tobozvirágzatot alkotnak. A magkezdemények a tobozvirágzat termőpikkelyeinek tövén, szabadon, fedetlenül helyezkednek
el, ezért nyitvatermőnek nevezzük őket.

Erdeifenyő

Figyeld meg a rajzokon a fenyő virágzatát
és a megporzás után kialakuló magvakat!
magkezdemény

légzsákos
virágpor
A termős tobozvirágzat hosszmetszete
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Az erdeifenyő törzse és virágzata

A megporzás idején a tobozvirágzat termőpikkelyei szétnyílnak, és a szél akadálytalanul ráviheti a virágport a magkezdeményre. A megporzás és megtermékenyítés után
a tobozpikkelyek újra összezáródnak, és
védik a magkezdeményekből kifejlődő
magvakat. Ha a magok megértek, a tobozpikkelyek ismét szétnyílnak. Onnan a szél
könnyen kifújja és távoli területekre terjeszti a repítőhártyás érett magokat.

Rókagomba, őzlábgomba, ízletes vargánya, erdei csiperke

Az erdőkben, nagy számban élnek különböző gombafajok. Különböznek az eddig megismert élőlényektől, mivel nem tartoznak sem a növények, sem az állatok közé. Növényi tulajdonságuk, hogy spórákkal
szaporodnak. Zöld színtesteik nincsenek, ezért az állatokhoz hasonlóan más élőlények összetett anyagaival
táplálkoznak.
A növények gyökérzetének legvékonyabb részei a
hajszálgyökerek. Ezekből erednek a gyökérszőrök, Gombafonalak kapcsolata a gyökérzettel
melyek a növény számára felveszik a talajból a vizet és
a benne oldott tápanyagokat. Sok fának azonban nem fejlődnek gyökérszőrei, így például
a fenyőknek sem. A tápanyagokat a gyökerekkel együtt élő gombafonalak veszik fel. Az
együttélés hasznos a fának, mivel csak így juthat tápanyagokhoz. Előnyös a gombáknak is,
mert cserébe a fáktól kész táplálékot (cukrot) kapnak.
A legismertebb gombák a kalaposgombák. Táplálkozásuk alapján korhadékevők, azaz
elhalt élőlények összetett anyagaival táplálkoznak.
A gyilkos galóca halálos méreganyagot tartalmaz. A gomba fő ismertetőjegye, hogy
bocskora és gallérja van, a lemezek fehérek mind a fiatal, mind a kifejlődött termőtesten.
Az erdei csiperke lemezei fiatalon rózsaszínűek, majd megfeketednek. A tönkjén gallér
van, de bocskora nincs.
Az erdei csiperke és még számos gombafaj ehető és
magas tápértékű. Értékes fehérjéket, ásványi anyagokat
és vitaminokat tartalmaznak. Kalóriában (energiában)
szegények, ezért az egészséges táplálkozás fontos összetevői. Egyes gombafajoknak gyógyító hatásuk is van (magas
vérnyomás és a koleszterinszint csökkentése, daganatos
betegségek elleni hatás), és erősítik a szervezet általános
ellenálló képességét a betegségekkel szemben.
A kalaposgombák gombafonalai átszövik a korhadó
avart, a talajban lévő növényi és állati maradványokat.
Ezekből veszik fel a táplálékukat. Kedvező környezeti
feltételek mellett (például az esőket követő meleg, párás
napokon) a gombafonalak tömörülnek, és létrehozzák a
termőtestet. Két nagy részt, a tönköt és a kalapot külöA termőtestet gombafonalak alkotják níthetjük el rajtuk. A kalap alsó része a termőréteg, ez a
Az erdő életközössége
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csiperke- és a galócafajoknál lemezes szerkezetű. Itt képződnek többmilliós nagyságban a
spórák, melyek ivartalan szaporítósejtek. Ez azt jelenti, hogy képződésükhöz nincs szükség
két különböző nemű szülőegyedre.
Az érett spórák kihullnak, és belőlük megfelelő környezeti feltételek mellett gombafonalak képződnek.
Figyeld meg az alábbi
rajzokon a gyilkos galóca és az erdei csiperke fejlődését!
A hazánkban élő több ezer
kalaposgomba élőhelye, felépítése, alakja, színe és mérete nagyon különböző. Például csak a csiperkegombákból
300 különböző fajt ismer a
tudomány.
Egyes gombafajoknak nagy
jelentőségük van az életközösségekben. Nemcsak felveszik a tápanyagokat egyes növények számára, hanem részt
vesznek az elhalt növényi és
állati maradványok lebontásában is.

lemezek
gallér

gombafonalak

tönk
bocskor

A gyilkos galóca fejlődése

spóra

Az erdei csiperke szaporodása

Sokak kedvelt időtöltése a gombagyűjtés. Fontos azonban, hogy kizárólag hivatásos
gombaszakértő által megvizsgált gombát szabad elfogyasztani! A gombából készült ételeket
mindig frissen kell fogyasztani!

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Hol élnek őshonos fenyőerdők hazánkban?
Mi a jellemző a fenyőerdők szintjeire?
Hasonlítsd össze a tölgyerdők, a bükkerdők és a fenyőerdők szintjeit!
Magyarázd meg a következő fogalmakat: örökzöld, egylaki, tobozvirágzat,
nyitvatermő!
5. Miért nem sorolhatjuk a gombákat sem a növények, sem az állatok közé?
6. Milyen kapcsolat alakult ki a gombafonalak és az erdeifenyő gyökérzete
között?
7. Miről ismerheted fel a gyilkos galócát?
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A cserjék és a gyepszint virágos növényei
lomblevél; tűlevél; nyitvatermő; a gyökérzet feladata; fő- és mellékgyökérzet; fás- és
lágyszárúak; makktermés; almatermés; csonthéjas termés; bogyótermés
Az erdők uralkodó növényei a fák, melyek lombkoronájukkal elzárják az éltető fényt, gyökérzetükkel felveszik a tápanyagok nagy részét is. A cserjék és a gyepszint lágy szárú növényei kevesebb fénnyel és tápanyaggal is beérik, alkalmazkodnak a környezethez.
Figyeld meg a fa és cserje alakját! Hasonlítsd össze! Mely tulajdonságokban
azonosak, és miben különböznek?
A lombhullató erdők cserjeszintjét fiatal fák
és cserjefajok alkotják.
A cserjék is fásszárúak, de nincs törzsük,
közvetlenül a talaj felett elágaznak. Jól alkalmazkodnak a fák által alakított környezeti
feltételhez. A föléjük tornyosuló fáknál előbb
fejlesztik ki lombozatukat, így kora tavasszal
sok fényhez jutnak, gyorsan fejlődnek. A virágzásuk is megelőzi az uralkodó fákét (tölgy,
bükk), ezért a fák nem gátolják a széllel és rovarokkal történő beporzást.
Egyik leggyakoribb cserjénk a kökény. Sűrű,
áthatolhatatlan a lombozata, akár 4 méter magasra is megnőhet. Oldalhajtásai szúrós ágtövisekké módosultak, melyeket kézzel nem tudunk lepattintani róla. Kora tavasszal virágzik.
A virága és termése az előző tanévben megismert szilvafáéhoz hasonló.
A termő magházában zártan helyezkedik el
a magkezdemény, amelyből a megporzás után
kialakul a mag, a termő falából pedig a termés.
Az ilyen növényeket zárvatermőknek nevezzük. A kökény ősszel beérő csonthéjas termése
fanyar ízű. Ha „a dér megcsípte” – vagyis az első
fagyos nap után – az íze már kellemesebb.
Figyeld meg, hogy a virág mely részeiből
alakul ki a csonthéjas termés!

A fa és a cserje felépítése

A kökény érett termése

A kökény virága és a virágból kialakuló termés

Az erdő életközössége
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A mogyoró az erdőszéleken él. Már február végén virágzik. Szélbeporzású növény, a
termős virágokból sok tápanyagot tartalmazó makktermés fejlődik.
A vadrózsa (vagy gyepűrózsa) is a naposabb erdőszéleken él. Színes virágait a rovarok
porozzák be. Csipkebogyótermése áltermés. A termés kialakulásában – az almaterméshez
hasonlóan – a termő mellett a vacok és a csészelevelek is részt vesznek.
A vadrózsa hajtásain a növény külső részéből (a bőrszövetből) tüskék fejlődnek. Az ágtövistől eltérően a tüskét könnyen lepattinthatjuk.
Figyeld meg a rajzokon a vadrózsa és a
mogyoró virágát (virágzatát) és a termés
kialakulását!

termős virág

porzós virágzat

makktermés
A mogyoró szervei

A vadrózsa virága, levele és áltermése

A cserjéknek fontos szerepük van az erdő életközösségében. Sűrű, tüskés, tövises ágaik
madárfajoknak nyújtanak védelmet és biztonságos fészkelőhelyet. A siklók, gyíkok szintén kedvelik az erdőszéli cserjéseket. Itt a napfényben sütkéreznek, veszély esetén a sűrű
ágrendszer kiváló búvóhelyet biztosít számukra.
Cserjék az erdő szélén
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A cserjék levélzete és termése táplálékot
ad a növényevőknek. Az erdőszéli cserjesor felfogja a szelet, védi az erdő fáit a szél
pusztító hatásaitól. A téli időszakban a sűrű
ágrendszer véd a hóviharokkal, hófúvásokkal szemben.

leples virág

Az ujjas keltike, a téltemető és a berki szellőrózsa
a gyepszintben él

hagyma

A hóvirág szervei

Az erdők gyepszintjében sok virágos és
virágtalan lágyszárú él. Az évelő hóvirág
lombfakadás előtt virágzik. A virágzás után
kifejlődő levélzete táplálékot készít, melyet
a talajban lévő módosult hajtás, a hagyma raktároz el. Őszre a talaj feletti részei
elszáradnak, a fagyos hónapokat a talajban
lévő hagyma vészeli át. Kora tavasszal az itt
elraktározott tápanyagok felhasználásával
képes gyorsan kihajtani és virágzani.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hasonlítsd össze a cserjéket és a fákat! Melyek az azonosságok
és a különbségek?
2. Mi a különbség a tövis és a tüske között?
3. Mely virágrészből alakul ki a termés és a mag? Hogy nevezzük
a kökény, a vadrózsa és a mogyoró termését?
4. Miről ismerhetők fel a szél- és a rovarbeporzású virágok?
5. Mi a jelentősége a cserjéknek?
6. Ismertesd a hóvirág szerveit! Hogyan alkalmazkodik a környezetéhez?

Az erdő életközössége
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Virágtalan növények az erdőben
a virágos növények szervei: gyökérzet, szár, levél, virág, termés; spóra; ivarszerv; ivarsejt
Az erdő virágtalan növényei közé tartoznak a zuzmók, a mohák és a páfrányok. Közös
jellemzőjük, hogy nincs viráguk. Szabad szemmel nem látható spórákkal szaporodnak,
melyekből kedvező környezeti feltétek mellett új növények képződnek.
Zuzmókkal szinte minden élőhelyen találkozhatunk. Megtelepednek a fákon, a sziklákon, a talaj felszínén, a betonkerítéseken, a szobrokon stb. Alakjuk, színük változatos. A Föld szélsőséges éghajlati
területein is megélnek (sivatagok, fagyos területek, magashegységek).

A zuzmók telepes növények. Testük nem különül el gyökérre, szárra és levélre. A zuzmótelep két élőlény (gomba és moszat) szoros együttéléséből alakul ki. A gombafonalak
veszik fel a tápanyagokat és a vizet, ezek tömörülése alkotja a telep kéregszerű bevonatát is.
A telep alkotói még a zöldmoszatok, melyek a felvett tápanyagokból táplálékot készítenek.
A zuzmótelep növekedése igen lassú folyamat, évente mindössze 1-2 cm. Szaporodáskor a telep felszínén termőtestet fejlesztenek, melyekben spórák képződnek. A spórákhoz
parányi moszatsejtek is kapcsolódnak. Apró, leváló telepdarabokkal is szaporodnak, amelyeket a szél terjeszt. Kedvező környezetben belőlük is új növény fejlődik.
Figyeld meg a tankönyv rajzán a zuzmótelep felépítését!

zöldmoszat

gombafonalak

A zuzmótelep és belső felépítése

A zuzmóknak fontos szerepük van az élővilágban. Sajátos anyagot termelnek (zuzmósav), amely mállasztja a sziklákat, így a talajképződésben is részt vesznek. A zuzmók számos állatnak jelentenek fontos táplálékforrást.
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