
9Az erdô

Az er dô szép sé ge nem csak az író kat,
köl tô ket ih let te meg, hanem min den ki
ér zi, hogy az er dô nek va rá zsa, han gu -
la ta van. Az em be ri ség tör té ne te is,
min den na pi éle tünk is el vá laszt ha tat -
la nul ös  sze fo nó dott az er dô vel. 

Az er dô nö vé nyek és ál la tok élet -
kö zös sé ge. Az er dô ben meg ha tá ro -
zó nö vé nyek a fák. A nö vé nyek és
ál la tok egy más sal szo ros kap cso lat ban
és köl csön ha tás ban él nek. Az er dô élô -
lé nyei meg ke re sik az élet fel tét ele ik nek
leg meg fe le lôbb élô he lyet.

A fák nak, aho gyan egy több szin tes
ház nak is sok la kó ja van. A gyö kér ze -
té tôl a fa ko ro ná já ig kü lön bö zô élô lé -
nyek él nek.

Az er dô jól el kü lö nít he tô szin tek re,
más szó val eme le tek re ta go ló dik.

A leg al só a ta laj szint vagy pin -
ce szint.

Itt van nak a fák sok szor mes  szi re el -
ága zó erôs gyö ke rei. A ta laj ban sok -
fé le ízeltlábú, pl. száz lá bú, han gya
ta lál ja meg élô he lyét. Sok ál lat rej-
tôzködik itt, vagy épí ti vac kát a ki csi -
nyei szá má ra, vagy té li bú vó hely nek.
A föl di gi lisz ta a le hul lott, el szá radt 
fa le ve lek, az avar ta laj já ala kí tá sá -
ban szor gos ko dik. Ezek az élô lé nyek
ke rü lik a fényt. A ta laj ban sok fé le
gom ba is él.

A kö vet ke zô szint a mo ha szint
vagy avar szint.

Gom bák, mo hák, ro va rok, csi gák,
ege rek ta lál ják itt meg az élô he lyü ket.
Kö zös tu laj don sá guk, hogy a ned ves -
sé get, az ár nyé kot ked ve lik.

A gyep szin tet, va gyis föld szin tet
már jól meg fi gyel he ted.

A nyir kos ta lajt bár so nyos mo ha pár -
na és sok kor ha dó le vél fe di. Eb bôl né -
hány év múl va jó minôségû er dei ta laj

lesz. Ko ra ta vas  szal, lomb fa ka dás elôtt,
vagy ott, ahol sok fény szû rô dik át a
lom bo kon, vi rá gok pom páz nak. Me le -
gebb, pá rá sabb kör nye zet ben él nek a
vál to za tos ala kú és szí nû ka la pos gom -
bák. A gom bák kal oszt ják meg élet he -
lyü ket a páf rá nyok és az er dô fü vei.
Eze ket a nö vé nye ket szí ve sen fo -
gyaszt ják a na gyobb tes tû ál la tok, pél -
dá ul a vad disz nó, az ôz, a szar vas.

Az élô lé nyek élet kö zös sé ge

moha-, 
gyepszint

cserjeszint

lombkorona-
szint

M i r e  e m l é k s z e l ?

Mi lyen élet kö zös sé ge ket is mer tek?
Mit je lent szá mod ra az erdô? Sze retsz
az er dô ben sé tál ni, tú ráz ni, ki rán dul -
ni? Mi a há rom te vé keny ség kö zött a
kü lönb ség? 

Az erdô szintjei. Melyik szintet nem látod? Miért?
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10 Az erdô

Az ap ró ál la tok bú vó he lyet, vé del met
ta lál nak itt. Eb ben a szint ben él az ap ró
er dei egér, a sün, továbbá han gyák és
más ro va rok, csi gák és az er dei sik ló.

A cser je szint nek vagy el sô eme -
let nek is né pes a la kó kö zös sé ge.

Az ágas-bo gas cser jék sû rû jé ben
sok éne kes ma dár fész kel. A tö vi ses,
tüs kés cser jék vé dik a fi ó ká  kat az el -
len sé ges ra ga do zók tól.

Ter mé sük fi nom cse me ge sok ál lat
szá má ra még a té li ín sé ges idô szak ban
is. A bok rok kö zött sok nagy tes tû ál lat
ta lál bú vó he lyet. A szar vas, az ôz szí -
ve sen pi hen bok rok, cser jék kö ze lé ben.

A lomb ko ro na szint vagy a má so -
dik eme let az er dô leg fel sô szint je.

Kü lön bö zô ma gas sá gú fák lomb ko -
ro ná ja al kot ja ezt a szin tet. A le ve lek a
fé nyért vív ják küz del mü ket, hi szen ôk
ké szí tik a fa szá má ra a táp lá lé kot a
nap fény se gít sé gé vel.

Az ágak kö zött ma da rak fész kel nek,
a fa odú já ban har kály, pe le la kik. A fák

re pe de zett kér ge alatt ro va rok él nek.
Sok élô lény csak táp lál koz ni jár ide: a
ro va rok her nyói eszik a fa le ve lét, s a
her nyó kat szí ve sen fo gyaszt ják az
éne kes ma da rak. A mó kus és né hány
ma dár a fák rü gye it, ter mé sét eszi. A
fák ter mé se fon tos éle lem for rás az er -
dô ál la tai szá má ra.

Ha zánk ban na gyobb ki ter je dé sû er -
dôk hegy vi dé ke in ken és a domb sá go -
kon ta lál ha tók. Magyarország ég-
 haj la ta, dom bor za ta a me le geb bet
ked ve lô töl gye sek és a hû vö sebb,
csa pa dé ko sabb ég haj la tot ked ve lô
bük kö sök el ter je dé sé nek, fenn ma ra -
dá sának ked vez.

Ma gyar or szá gon csak kis te rü -
leten, az Al pok al ja vi dé kén és a
Bakony ban van nak ôs ho nos feny -
ve sek. Ma gasabb hegy sé gek ben,
800–1000 m-es ten ger szint fe let ti
ma gas ság ban vagy ha zánk tól észa -
kabb ra fekvô te rü le te ken ta lá lunk
feny veser dôket.

fenyvesek

bükkösök

tölgyesek

egyéb erdôk

Az erdõk elterjedése Magyarországon. Melyik a leggyakoribb illetve legritkább erdõtípus?
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11Az erdô

K é r  d é  s e k

• Jel le mezd az er dôt! Ha tá rozd meg az er dô élet kö zös ség ének fo gal mát!
• Mi lyen szint jei van nak az er dô nek? Mi lyen nö vé nyek és ál la tok él nek a kü lön bö -

zô szin tek ben? Mi ért ép pen ott él nek ezek az élô lé nyek? So rolj fel né hány pél dát!
Egyet len fa is le het egy ki sebb élet kö zös ség. Ma gya rázd meg az ál lí tást az órán
ta nul tak alap ján! Me lyek a leg gya ko ribb er dô tí pu sok ha zánk ban? La kó he lyed
kör nyé kén mi lyen er dôk van nak? 

• Mi ért nin cse nek ha zánk ban nagy ki ter je dé sû fe nyô er dôk?

�
Gyûjts olyan nép me sé ket,  mon dá kat, ame lyek ben az er dô nek, 
a fák nak kü lö nö sen fon tos je len tô sé ge van!

Alig van olyan nép, amely nek mon da- és hi e de lem vi lá gá ból ki ma radt vol na az er dô ti tok -
za tos vi lá ga. Az át ha tol ha tat lan, rej tel mes er dô mé lyén sej tet te az em ber az élet ti tok za tos
for rá sa it. Kép ze le te az er dôt ter mé szet fe let ti lé nyek kel, va rázs ere jû tün dé rek kel né pe sí tet -
te be. Az er dô, a fák örök meg úju lá sá ban az em ber a hal ha tat lan ság jel kép ét lát ta. Egy-
egy öreg fa óri ást ti tok za tos erô vel ru há zott fel: a fa ég fe lé nyú ló ága i val és tör zsé vel
ös  sze kö tô híd nak lát szott ég és föld kö zött. Nem vé let len, hogy po gány ôse ink öreg, ún.
szent fák alatt tar tot ták tál tos szer tar tá sa i kat. A nép hit bi zo nyos fa fa jok nak – leg gyak rab -
ban a nyír nek és a fûz nek – va rázs erôt tu laj do nít.
Ha er dô ben sé tálsz, a jel lem zô tölgy vagy bükk mel lett más fa fa jo kat is lát hatsz: gyer tyánt,
kô rist, szilt, ju hart stb. (Má tyás Csa ba: Az er dôk nagy ké pes köny ve nyo mán)

J e  g y e z d  m e g !

Az er dô nö vé nyek és ál la tok élet kö zös sé ge, amely ben a meg ha tá ro zó
nö vé nyek a fák. Az er dô szin tek re ta go ló dik. Az élô lé nyek az élet fel té-
t ele ik nek meg fe le lô szin ten él nek.

Az er dô szint jei:
ta laj szint – pin ce szint
mo ha szint (avar szint) – föld szint 
gyep szint – föld szint
cser je szint – el sô eme let
lomb ko ro na szint – má so dik eme let, vagy több eme let is le het.

É
R

 D
E

 K
E

S
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12 Az erdô

„A ki rán du ló em ber szá má ra ta vasz-
  szal és ôs  szel sze met gyö nyör köd te tô
lát ványt nyúj ta nak a cser jék. A leg -
több cser je vi rá ga élénk szí nû, il la tos.
Már mes  szi rôl jel zik a ta vaszt, az új
élet kez de tét. De ami kor ôs  szel pi he -
nô re tér nek, sem bú csúz nak el csak
úgy ész re vét le nül! Tar ka ru hát öl te -
nek, le ve le ik bar na, vö rös, sár ga szí -
ne el árul ja, hogy me lyik cser je él ott a
nap sü töt te hegy ol da lon, az er dô szé -
len vagy az er dei tisz tá son.”

A cser jék nap sü töt te tisz tá so kon,
rit kás er dôk ben, er dô szé len él nek.

A cser jék fás szá rú nö vé nyek. Gyö -
kér ze tük a fák hoz ha son ló an fô- és ol -
dal gyö ke rek bôl áll. Tör zsük nincs,
köz vet le nül a föld fe lett el ágaz -
nak. Sû rû lomb ja ik kö zött az ap ró
ter me tû ma da rak biz ton sá gos bú vó he -
lyet ta lál nak. Szí nes, il la tos vi rá ga i -
kat szí ve sen ke re sik fel mé hek, lep kék
és más ro va rok. Ter mé sü ket nem csak
az ál la tok fo gyaszt ják szí ve sen, ha-
nem az em ber is. Té len az ál la tok, fô -
ként a ma da rak fon tos táp lá lék for rá sai.
A cser jék meg aka dá lyoz zák a ta laj
pusz tu lá sát. Mér sék lik a szél ere jét,
meg kö tik a szél ál tal szál lí tott port.

A  K Ö  K É N Y  A  S Z I L  VA  FA
R O  K O  N A  

Hó fe hér, il la tos vi rá gai ko ra ta -
vas  szal nyíl nak. Szí nük kel, il la tuk kal
csa lo gat ják a ro va ro kat.

A vi rá gok ter mô jét és por zó ját zöld
csé sze le ve lek és hó fe hér szí nû szi -
rom le ve lek vé dik. 

Kirándulás során fi gyeld meg, és
jel le mezd a vi rág ré sze it! 

A mé hek, ro va rok el le pik a vi rág zó
cser jét, és ha ma ro san be po roz zák a vi -
rá go kat. A ro va rok az egyik vi rág por -
zó já ról a tes tük re szó ró dott vi rág port a
má sik vi rág ter mô jé re ke nik. Ezt ne vez -
zük meg por zás nak. A kö kény ro var -
po roz ta nö vény. A meg por zás után a
ter mô és a bel se jé be zárt mag kez de -
mény fej lô dés nek in dul. A ter mô bôl a
ter més, a mag kez de mény bôl a
mag fej lô dik ki. A leg több vi rá gos nö -
vény eh hez ha son ló an sza po ro dik.

Az olyan vi rá gos nö vé nye ket,
ame lyek nek a mag kez de mé nye
zárt he lyen, a ter mô bel se jé ben

A cser jék ked ve lik a sok fényt

M i r e  e m l é k s z e l ?

Az er dô me lyik szint jét ké pe zik a cser -
jék? Mi ért nem nô nek a sû rû er dô ben?
Me lyek a fa ré szei? Me lyek a vi rág ré -
szei? Ne vezd meg a csont hé jas ter -
més ré sze it!

A kökény termése beérett. Mikor érik?
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13Az erdô

fej lô dik, zár va ter mô nö vé nyek -
nek ne vez zük. A kö kény ter mé se
csont hé jas, ke rek, ham vas, kék szí -
nû. A ké sô ôsz re be érô, dér csíp te ter -
més ehe tô, bár íze fa nyar. Té len a
ma da rak szí ve sen fo gyaszt ják.

A kö kény le ve lei vi rág zás után je -
len nek meg, fû ré szes szé lû ek, a
szil va fa le ve lé hez ha son ló ak. A kö -
kény cser je ol dal ágai szú rós tö vi sek -
ké ala kul tak, ezek az ág tö vi sek. Az
ág tö vi sek vé dik a nö vényt, és sok
éne kes ma dár is a kö kény bo kor ban ta -
lál fész ke lô-, illetve a ra ga do zók el len
bú vó he lyet.

L A  K Ó  H E  LY E D  
K Ö R  N Y É  K É N  M É G  M Á S
C S E R  J É  K E T  I S  
M E G  F I  G Y E L  H E T S Z

A gye pü ró zsa vagy vad ró zsa a 
na pos he lyet sze re ti, ezért nem csak
er dô ben, ha nem utak men tén, me zôn
is elô for dul. Ró zsa szí nû, il la tos vi rá gai
nyá ron nyíl nak. Ter mé se, a csip ke -

bo gyó ôsz vé gé re érik be. Sok C-vi -
ta mint tar tal maz. Lek várt, ször pöt
vagy szá rít va te át ké szí te nek be lô le.
Sze dé se fá rad sá gos, mert ága in he -
gyes tüs kék vannak. Le ve le ös  sze tett.

A hú sos som csont hé jas ter mé se
nyer sen és lek vár ként is fo gyaszt ha -
tó. A leg ko ráb ban vi rág zó cser je, fon -
tos mé ze lô nö vény.

A mo gyo ró nak makk ter mé se
van. Jó ízû mag já ban sok az olaj és a
fe hér je. Táp ér té ke igen nagy. Fô leg az
édes ipar ban hasz nál ják, pl. a cso ko lá -
dé kat íze sí tik ve le.

A som virága és termése

A gyepürózsa termése, a csipkebogyó.
Milyen a virága?

A mogyorócserje porzós barkavirágzata.
Milyen a termése?
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14 Az erdô

K é r  d é  s e k

• Mit ne ve zünk cser jé nek? Mi ért er dô szé len, tisz tá so kon, utak men tén él nek? Me -
lyik szint jét al kot ják az er dô nek? Mi rôl is me red meg a cser jé ket? Mi a cser jék je -
len tô sé ge az er dô élet kö zös ség ében?

• So rold fel er de ink leg is mer tebb cser jé it! Me lyik ta valy ta nult nö vény ro ko na a
kö kény? Mi árul ja el, hogy a kö kény vi rá ga it ro va rok po roz zák be? Mit ne ve zünk
zár va ter mô nö vény nek? Mi a ha son ló ság és mi a kü lönb ség a kö kény és a szil -
va ter mé sé ben? Mi ért ne héz a kö kény ter mé sét szed ni? Mi az ág tö vis?

@Nézz utá na dísz nö vénykatalógusokban! Hova ér de mes dísz cser jét 
ül tet ni, Mi lyen dísz cser jé ket ül tet nél szí ve sen?

J e  g y e z d  m e g !

A cser jék fás szá rú nö vé nyek, de tör zsük a ta laj fe lett köz vet le nül el -
ága zik. A cserjék fészkelôhelyet kínálnak a madaraknak, védik a talajt,
mérséklik a szelet, megkötik a port, termésük pedig fontos téli táplálék 
az állatok számára.

Legismertebb hazai cserjéink egyike a kökény. Virágának részei: kocsány, csésze-
és sziromlevél, porzók és a termô. A termôbôl fejlôdik a termés. A kökény zár-
vatermô, csonthéjas termésû növény. Ágtövisei vannak. További gyakori hazai
cserje a gyepürózsa (vadrózsa), a húsos som, a mogyoró.

„Nin csen ró zsa tö vis nél kül.” Biz to san
so kak szá má ra is me rôs ez a mon dás.
A ró zsák nak azon ban nem tö vi se ik,
ha nem tüs ké ik van nak.
A tö vis hegy ben vég zô dô ág, ezért ne -
he zen le het le tör ni.
A tüs ke fel szí ni kép zôd mény, a szár ról
kön  nyen le pat tint ha tó.É
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tüske tövis
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15Az erdô

A  T Ö L G Y  E R  D Ô  

A tölgy fák domb vi dé ke in ken, ala -
cso nyabb kö zép hegy sé ge ink -
ben, fô leg a nap sü töt te, me le gebb
hegy ol dala kon, va la mint az Al föld ön
al kot nak er dôt. A tölgy er dô ben a
fák rit kásan áll nak, la za lomb ko ro ná -
juk át en ge di a nap fényt, ezért a
fák alatt gaz dag az alj nö vény zet.

A szí nes vi rá gok tar ka vi rág szô nye -
get al kot nak, a fü vek, cser jék jól ér zik
ma gu kat kör nye ze tük ben.

Mi rôl is me red meg a tölgy fát?

A tölgy fa 30–40 m ma gas ra is
meg nô het, és né hány pél dá nya
300–500 évig is él het.

Gyö ke re erôs, mé lyen ha tol a
föld be. Tör zse zö mök, vas tag, kér -
ge re pe de zett.

Lomb ko ro ná ja te re bé lyes. A le -
ve lek sö tét zöl dek, fe lü le tük fé nyes,
szé lük „hul lá mos”, ka ré jos szé lû.

A tölgy fa virága nem fel tû nô, mert
a szí ne zöl des. Az ap ró por zós vi -
rá gok la za fü zér ben lóg nak az ágak ról.
A vi rág port a szél az ága kon cso mók -
ban ülô ter môs vi rág okra szál lít ja. A
tölgy fa por zós és ter môs vi rá gai
ugyan azon a nö vé nyen ta lál ha tók. Az
ilyen nö vé nye ket egy la kinak ne vez zük.

Me lyik ta valy ta nult szán tó föl di nö -
vény egy la ki?

Ezek bôl a vi rá gok ból fej lô dik ôsz re
a makk ter més. A makk al só ré szé -
vel a ku pacs ban ül.

A makk fon tos táp lá lé ka az er dô ál -
la ta i nak: a vad disz nó nak, az er dei
egér nek, a mó kus nak.

Ha a ke mény, szá raz makk ter mést
fel ha sít juk, lát ha tó vá vá lik a bar na
mag héj jal bo rí tott mag. Ha a mag hé -
jat le húz zuk, a mag két fél re esik szét.

A két rész a két szik le vél, amely
táp anya got rak tá roz. A két szik le vél
kö zött bú jik meg az ap rócs ka csí ra.
A tölgy két szi kû nö vény, mert
mag já ban két szik le vél van.

A le hul lott makk a ta laj ban ki csí rá -
zik. Ilyen kor a csí rá ból fej lô dô nö -
vény ke a szik le ve lek bôl táp lál-
 ko zik. A csí ra egyik ré sze a gyö köcs -
ke, má sik ré sze a rü gyecs ke. A gyö -
köcs ké bôl a gyö kér zet, a rü gyecs ké bôl
a szár és a le vél fej lô dik ki.

A tölgy és más er dô al ko tó fák

M i r e  e m l é k s z e l ?

Me lyek a fa ré szei? Mi a je len té se a kö -
vet ke zô fo gal mak nak: szél po roz ta nö -
vény, vi rág zat, por zós-, ter môs vi rág?

A tölgyerdõben gazdag az aljnövényzet. Miért?
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59A rét

A  M E  Z E I  N Y Ú L ,  
A  H Á  Z I  N Y Ú L  R O  K O  N A

A me zei nyúl nak na gyon sok az el len -
sé ge, ezért a vé de ke zô élet mód ra ren -
dez ke dett be. Alak ja, kül ta ka ró ja,
életmód ja, sza po ro dá sa tö ké le te sen
al kal maz ko dott a kör nye ze té hez. Élô -
he lye a szán tó föld, a me zô, rit kás er -
dô, le ge lô, rét.

Ter me te meg nyúlt, iz mos test al -
ka tú, fü lei fel tû nô en na gyok. Szür -
kés bar na bun dá ja szin te ész re vét-
 len né te szi. El len sé gei is csak ak kor
ve szik ész re, ha mo zog. Az ilyen vé -
del met nyúj tó színt rej tô szín nek
ne vez zük. A nyúl nem gyá va, ha nem
na gyon óva tos és éber ál lat. Na gyobb
ter me tû tá ma dói elôl kény te len el -
me ne kül ni. Rend kí vül gyor san és ki -
tar tó an fut. Vá rat lan irány vál toz ta tás -
ra is ké pes, így „cse le zi ki” ül dö zô jét.
Hát só lá bai hos  szab bak, erô sek, iz -
mo sak.

A me zei nyúl nö vény evô. Szí ve -
sen fo gyaszt kü lön bö zô fü ve ket, vö -
röshe rét és sok fé le más nö vényt,
ter mé se ket. Idôn ként meg lá to gat ja a
ve te mé nyes ker te ket, bur go nya- és
ré pa föl de ket is. 

Met szô fo gai éle sek, ál lan dó an rág.
Záp fo gai re dôs fe lü le tû ek.

A ma ga sabb, sû rûbb nö vény zet kö -
zött mell sô lá ba i val tek nô sze rû mé lye -
dést ka par. Itt pi hen nap pal. Al ko -
nyat kor és a haj na li órák ban jár táp lá -
lék után. Ál ta lá ban ma gá nyo san él.

Lá tá sa, szag lá sa, hal lá sa ki vá ló,
idô ben ész le li a ve szélyt. Hos  szú „la -

pát fü lei” min den irány ból ös  sze gyûj -
tik a han got.

Mi kor fi gyel, hall ga tó zik a nyúl, és
mi kor pi hen? Te nye red del na gyob -
bítsd meg a fül kagy ló dat! Hogy hal lod
most a han go kat?

A me zei nyúl fej let ten hoz za vi lág ra
ki csi nye it. A kölykök testét szôr fe di,
és lát nak. Az anya rö vid ide ig szop tat -
ja ôket, azu tán már önál ló an táp lál koz -
nak. A me zei nyúl em lôs ál lat, mert
ki csi nye it ele ve nen hoz za a vi lág ra, és
em lô i bôl táp lál ja.

A me zei nyúl éven te há rom szor,
négy szer 2-4 utó dot hoz a vi lág ra. En -
nek el le né re még sem sza po rod nak el
túl sá go san. 

Mit gon dolsz, mi ért nem?

Em lô sök a ré ten

A mezei nyúl óvatos, éber állat. Miért?

M i r e  e m l é k s z e l ?

Mi lyen em ber re jel lem zô a kö vet ke zô
mon dás? „Gyá va, mint a nyúl.” Igaz-e
ez a nyu lak ese té ben?
Ke resd meg a ké pen a nyu lat! Sze-
rinted könnyen észrevehetô?
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A me zei nyúl nak, mint ál ta lá ban a
nö vény evô ál la tok nak, sok ra ga do zó
ál lat az el len sé ge. Fô leg a ró ka, a nagy
ra ga do zó ma da rak, a kó bor ku tyák és
a me nyét. Az em ber íz le tes hú sa mi -
att va dás  sza. Szôr mé jé bôl ka bá tot,
sap kát ké szí te nek.

Mi ért ér té ke sebb a nyúl té li bun dá -
ja, mint a nyá ri?

A  VA  K O N D  A  F Ö L D
A L AT T  VA  D Á  S Z I K

Sok ro var a ta laj ba rak ja pe té it, a ki -
ke lô lár vák pe dig a nö vé nyek gyö ke -
re it eszik. Ez zel kárt okoz nak a me zô
vagy a szán tó föld nö vé nye i ben.

Mondj olyan ro va ro kat, ame lyek lár -
vái a föld alatt gyö ke re ket rág nak!

A va kon dok me zôn, kert ben, er -
dô ben, szán tó föld ön föld alat ti já ra tai -
ban él. Tes te a föld alat ti élet mód hoz
al kal maz ko dott. Tör zse hen ger ala -
kú, or ra he gyes, rend kí vül jó a
szag lá sa, orr lyu kai el zár ha tók. Bar -
násfe ke te, bár so nyos bun dá já ról
le pe reg a föld.

Fül kagy ló ja nincs, de hal lá sa ki vá -
ló. Pa rá nyi sze me it el rej ti a szô re. Ba -
jusz szô rei ki tû nô ta pin tó szer vek,
se gí tik a tá jé ko zó dás ban. Mell sô lá ba
ki fe lé áll, uj ja in éles kar mok, az uj jak
kö zött bôr hár tya van. Ezek kel az ásó -
lá bak kal ala kít ja ki min den irány ban
föld alat ti já ra ta it, fo lyo só it. Idôn ként
a fel hal mo zó dott föl det fe jé vel a fel -
szín re túr ja.

A va kon dok fa lánk ro var evô. Az
út já ba ke rü lô fér ge ket, cse re bo gár lár -
vá kat, ló te tû ket és egyéb ro va ro kat
tû he gyes fo ga i val ap rít ja fel. Nem ve -
ti meg a csi gá kat, a kis bé ká kat és a
gyí ko kat sem. Na pon ta test sú lyá val
meg egye zô men  nyi sé gû élel met fo -
gyaszt.

A nôs tény va kon dok a va kond vár
kö ze pén, a ki bé lelt fé szek ben hoz za
vi lág ra bab szem nyi, csu pasz ki csi -
nye it. Az új szü löt tek jó ét vá gyú ak,
gyor san nô nek. Az anya ébe ren vi -
gyáz rá juk.

Na gyon hi deg te le ken té li ál mot al -
szik. Vé dett ál lat.

A  M E  Z E I  P O  C O K  
S Z A  P O  R A  Á L  L AT

Mit je lent a cím? Ke resd meg rá a
vá laszt a szö veg ben!

Egér nagy sá gú, de töm zsibb, far -
ka az egé ré nél rö vi debb. Föld alat ti
vac ká ból éj jel-nap pal jár táp lá lék
után. Ta vas  szal a zöld ve té se ket
vagy a kony ha ker ti nö vé nye ket rág -
ja le vagy túr ja ki. Ma got, gyö ke ret,
gu mót rág csál. A ga bo na tö ve ket is
meg rág ja, és növényekkel bélelt vac -
ká ba húz za, té li re kész le tet gyûjt,
amit kü lön kam rák ban tá rol. Csak

A vakondok csak ritkán jön a felszínre
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na gyon hi deg te le ken al szik rö vid té -
li ál mot, kü lön ben a kész le te it fo -
gyaszt ja.

A me zei po cok 6-8 ki csi nyét öt he -
ten ként hoz za vi lág ra. A fi a tal és az
idôs ál la tok nak egy aránt sok az el len -
sé ge. Sok szor a sü nök, ró kák, vér csék,
bag lyok, öly vek, gó lyák sem ké pe sek
a poc kok túl sza po ro dá sát meg gá tol -
ni. Ilyen kor az em be rek mér ge zés sel

@Nézz utá na! Hány me zei po cok szü le tik egy anyá tól éven te?

K é r  d é  s e k

• Ho gyan al kal maz ko dott a me zei nyúl test al ka ta az élet mód já hoz? Mi a rej tô szín?
Ho gyan vé de ke zik el len sé ge i vel szem ben a mezei nyúl? Mely ál la tok az el len sé -
gei? Mi jel lem zi táp lál ko zá sát? Mi kor jár táp lá lék után? Mi ért la pul, gub baszt a nyúl
nap köz ben a vac ká ban? Ho va ké szí ti a vac kát? Mi ért ne vez zük em lôs ál lat nak? 

• Ho gyan al kal maz ko dott a va kond tes te, szer vei a föld alat ti élet hez? Mi lyen a ro -
var evô fo ga zat? 

• Me lyik ál lat ro ko na a me zei po cok? Jel lem zed élet mód ját! Mi a kö zös a há rom ál -
lat ban? Ál líts ös  sze táp lá lék lán cot a ta nul tak alap ján!

A mezei pocok elszaporodva káros rágcsáló

J e  g y e z d  m e g !

ME ZEI NYÚL ME ZEI PO COK VA KOND 

ge rin ces, em lôs ál lat
me zôn ta laj ban 

na gyobb ter me tû, egér nagy sá gú hen ger ala kú
iz mos, hos  szú, hát só láb mell sô lá ba ásó láb
nagy, hos  szú fül kagy ló fül kagy ló ja nincs
szür kés bar na szôr zet, rej tô szín bár so nyos szôr zet
gyors; fut, ug rál, la pul föld alat ti já ra tok

nö vény evô ro var evô
szür kü let ben jár táp lá lék után fa lánk 

ér zék szer vei ki vá ló ak szag lá sa ki vá ló
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A NÁD ÉS A GYÉ KÉNY 
SOK ÉLÔ LÉNY BÚ VÓ HE LYE

Mi ért él itt a ví zi ál lat ok nagy ré sze?

A nyílt víz tü kör elôt ti víz par to kat
ki ter jedt ná da sok öve zik. A ná das
kö ti ös  sze a se kély par ti te rü le tet a
mé lyebb víz me der rel.

A nád a se kély vi zek ben él, leg fel -
jebb 2–3 m mély víz ben for dul hat elô.
A ku ko ri ca ro ko na, fû fé le. A táp -
anyag ban dús ta laj ban szer te ága zó
gyök tör zsé vel és mel lék gyö kér -
ze té vel ka pasz ko dik. Éve lô nö vény.

Ma gya rázd meg, mit je len te nek a
kö vet ke zô szó lá sok! Kar csú, mint a
nád szál. In ga do zik, mint a nád szál.

Szá ra vé kony, haj lé kony, erôs hul -
lám zás vagy szél sem tö ri el. A szár
be lül üre ges, az íze ket büty kök
erô sí tik. Éles szé lû le ve lei át öle lik a
szá rat. A le vél e rek pár hu za mo -
sak. A szár csú csán szep tem ber re ki -
fej lô dik a zöl des bar na bu ga vi rág zat.
A nagy men  nyi sé gû vi rág port és az
érett, szô rös ter mé se ket a szél szál lít -
ja. A nád egy szi kû nö vény.

A nád nem csak a ví zi ma da rak
fész ke lô- és bú vó he lye, ha nem
mér sék li a víz hul lám zá sát, vé di a par -
tot, csök ken ti a szél ere jét, me ne dé ket
nyújt az ál la tok nak. Szá rát  év ez re dek
óta hasz nál ják. Té len a jég rôl vág ják,
ké vék be kö tik, szá rít ják. Te tô fe dés re,
bú tor ké szí tés re, va ko lat rög zí tô bé lés -
ként, füg göny ként hasz nál juk. Ré gen a
sze gé nyek tü ze lô ként, sôt kuny hók ké -
szí té sé re is al kal maz ták.

A ná da sok öve ze té ben él a gyé kény
is. Szá ra 1–2 m ma gas. Egy szi kû nö -
vény. Szár öle lô le ve lei 1–2 cm szé le sek.
A szár vé gén meg je le nik a hen ger ala kú
tor zsa vi rág zat. A tor zsa vi rág zat ter -

A víz part ok, se kély vi zek nö vé nyei

A nád vízimadarak fészkelôhelye Melyik övezetben él a gyékény?

M i r e  e m l é k s z e l ?

Ma gya rázd meg a kö vet ke zô fo gal ma -
kat: bu ga vi rág zat, tor zsa vi rág zat, büty -
kös szár, egy szi kû! Mely nö vé nyek nél
ta nul tad?
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môs vi rá gok ból áll, en nek a te te jén la -
zább vi rág zat ban he lyez ked nek el a
por zós vi rá gok. A ter môs vi rá go kat a
szél po roz za. A por zós vi rá gok las san -
ként el szá rad nak, a ter môs vi rá gok ból
ki ala ku ló ter mé sek pe dig azt a jel leg ze -
tes bar na hen gert al kot ják, amit a gye -

re kek bu zo gány né ven is mer nek. A bu -
zo gány ból ki sza ba du ló te mér dek szô rös
ter mést is a szél ter jesz ti.

A gyé kény le ve lét láb tör lôk, ko sa -
rak ké szí té sé re hasz nál ják. Tor zsa -
vi rág za ta, le ve le hor dók tö mí té sé re
al kal mas.

K é r  d é  s e k

• A vi zek, víz part ok mely ré szén fej lô dik a nád és a gyé kény? Ho gyan al kal maz ko -
dott a nád a kör nye ze té hez? Mi lyen tu laj don sá gok alap ján egy szi kû a nád és a
gyé kény? Mi ért nem tö rik el a nád szá ra, ha fúj a szél, vagy erô sen hul lám zik a
víz? Ha son lítsd ös  sze a ná dat a ku ko ri cá val! Mi lyen vi rág za ta van a nád nak? Mi -
ért ter jesz ke dik gyor san? Mi a bu zo gány, me lyik szer ve a nö vény nek? Mi ért ne he -
zebb bu zo gányt gyûj te ni, mint ná dat? Mi a kü lönb ség a bu ga vi rág zat és a
tor zsa vi rág zat kö zött? Mi po roz za be a két nö vényt? Ho gyan ter jed nek a ter mé sek?

• Mi ért fon tos tag ja a vi zek élet kö zös ség ének a nád és a gyé kény? Mi a gaz da sá -
gi hasz nuk? Mit ta nul tál, hol ala kul nak ki a ná da sok?

@Nézz utá na! Ma gyar or szág me lyik vi dé kén volt nagy ha gyo mánya a gyé -
kény fo nás nak? Mi a kü lönb ség a nád fe de les és a zsúp fe de les ház kö -
zött? Me lyik nek mi bôl ké szült a te tô je?

J e  g y e z d  m e g !

NÁD GYÉ KÉNY

egy szi kû nö vény
mel lék gyö kér zet, gyök törzs

éles szé lû le ve lek szá las, pár hu za mos fo nás ra al kal mas
ere ze tû le ve lek le ve lek

két iva rú vi rág egy iva rú vi rág
bu ga vi rág zat la zább tor zsa – por zós vi rá gok

tor zsa – ter môs vi rá gok

A nád vá gás ré gen a fér fi ak fog lal ko zá sa volt. A Ba la ton, a Ve len cei-tó, a Fer tô tó je gén vág -
ták a ná dat. Ké vék be kö töt ték, kaz lak ba ál lí tot ták, úgy szá rí tot ták. Ma a nád ara tá sát gé -
pek kel vég zik. A nád jó hô szi ge te lô, te tô fe dés re al kal mas. Meg fe le lô vegy szer rel ke zel ve
nem tûz ve szé lyes. ÉR

 D
E K

ES
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Ahogy tá vo lo dunk a víz part tól, egy re
ke ve sebb nö vényt fi gyel he tünk meg.
A part men ti ná da so kat fel vált ják a
víz fel szí nén úszó vagy a víz ben
le be gô, sza bad szem mel is jól lát ha -
tó nö vé nyek, ame lye ket gyûj tô né ven
hí nár nö vé nyek nek ne ve zünk. A
hí ná rok jó ik ra le ra kó he lyek, és mint -
hogy kö zöt tük sok ví zi ro var ta nyá zik,
a hal iva dék ok is szí ve sen táp lál koz -
nak a hí nár nö vé nyek kö zött.

Mit gon dolsz, mi az oka an nak, hogy
a mély víz ben a nö vé nyek a víz fel szí -
né hez kö zel úsz nak vagy le beg nek?

Min den zöld nö vény küzd a fé nyért,
mert tes té nek anya gát le vél zöld je se -
gít sé gé vel csak fény ben tud ja elô ál lí -
ta ni. A víz fel szí nén sok a fény, de
mi nél lej jebb ha la dunk, an nál ke ve -
sebb fény ha tol le. A hí nár nö vé nyek a
ví zen úsz va vagy a víz fel szín kö ze lé -
ben le beg ve jut nak az él te tô fény hez.

A  F E  H É R  
T Ü N  D É R  R Ó  Z S A ,  
A  V I  Z E K  K I  R Á LY  N Ô  J E

A fe hér tün dér ró zsa vagy ta vi ró -
zsa ha zánk ál ló- és las san fo lyó vi ze -
i ben él. A vi zek isza pos fe ne ké ben
gyö ke re zik, a le ve lek és a vi rá gok
szá ra az iszap ban lé vô gyök törzs bôl
fej lô dik. Még jó úszó nak is koc ká za -
tos meg kö ze lí te ni a vi rá go kat a nö vé -
nyek víz alat ti, hos  szú szá ra mi att.

Te nyér nyi ke rek le ve lei a víz
te te jén úsz nak. Fe lü le tü ket vi asz ré teg
bo rít ja, amely a le vél mind két fe lü le -

tét víz hat lan ná te szi. A le ve lek nem
me rül nek a víz alá, mert a le vél nyél -
ben és a le vél ere ze té ben sok le ve gô
van. A vi rá got ro va rok po roz zák be. A
hó fe hér szir mú vi rá gok mes  szi rôl is jól
lát ha tók. Ter mé sé bôl a mag vak a
víz ben úsz va ter jed nek. A tün dér -
ró zsa szen  nye zett vi zek ben, szen  nye -
zett iszap ban ki pusz tul. A tün dér-
 ró zsák al kot ta ví zi pa lo ta sok élô -
lény lak he lye. Ha lak, bé ka lár vák,
ro var lár vák búj nak meg a le ve lek
alatt, a szá rak kö zött. A le ve le ken ki -
sebb ter me tû ma da rak is ké nyel me -
sen sé tál hat nak, ro va rok mász hat nak,
bé kák pi hen het nek.

A sár ga ta vi ró zsa vagy ví zi tök az
Al föld vi ze i ben gya ko ri. 

A hí ná ros bé ka szô lô az ál ló vi zek
vagy las sú fo lyá sú fo lyó vi zek ta la já ban
se ké lyen gyö ke re zik. Egy szi kû nö -
vény. Szá ra, szár öle lô le ve le, zöld lep -
lû vi rá gai a víz alá me rül ve lát ha tók. A
vi rá gok meg por zá sát a víz vég zi.

78 Vizek, vízpartok

A nyílt  vi zek nö vé nyei, a hí nár nö vé nyek

Fehér tündérrózsa
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A bé ka len csék pár mil li mé ter
nagy sá gú, vi rá gos, zár va ter mô nö -
vé nyek. Gyak ran nagy fe lü le ten bo rít -
ják be az ál ló vi ze ket. A víz ben úszó
len cse for má jú kép zôd mény a nö vény
le ve gô vel telt szá ra. A szár ból vé -
kony, fo nal sze rû gyö ke rek lóg nak a
víz be. Vi rá gai ta ka ró le vél nél kü li ek.
Egy szi kû nö vény. A bé ka len cse sok
ví zi ma dár, ví zi ál lat ta kar má nya.

A fo na las zöld mo szat a hí nár nö -
vé nyek leg egy sze rûbb fel épí té sû kép -
vi se lô je. A vízfelszínen zöld, nyál kás
ta pin ta tú fo nal tö me get al kot. Egy nö -
vény egyet len haj szál vé kony, de akár
30–40 cm hos  szú sá gú fo nal ból áll.

A nö vény to váb bi vizs gá la tá hoz
mik ro szkóp szük sé ges. Na gyít va jól
lát ha tók a le vél zöl det tar tal ma zó,
fo nal sze rû en ös  sze kap cso ló dó
egy for ma sej tek. Az ilyen nö vényt
te le pes test fel épí té sû nö vény -
nek ne vez zük. A fo na las zöld mo -
sza tok sejt jei ket té osz tód nak, így
nö vek szik és sza po ro dik a te lep.

Vizs gáld meg mik ro szkóp alatt a fo -
na las zöld mo sza tot!

Min den élô lény sej tek bôl épül
fel. A fej lett test fel épí té sû nö vé nyek
vagy ál la tok szer vei sok mil lió sejt bo -
nyo lult kép zôd mé nyei.

Békalencse Fonalas zöldmoszatok mikroszkópikus képe

Úszó békaszôlô. Mi jellemzô a hínárnövényekre?

-097vizekvizpartok:Layout 1  2008.09.09.  11:46  Page 79



80 Vizek, vízpartok

K é r  d é  s e k

• Mit ne ve zünk hí nár nak? Mi ért a víz fel szí nén vagy an nak kö ze lé ben ta lál ha tók
a zöld hí nár nö vé nyek? Ho gyan al kal maz kod tak a tün dér ró zsa szer vei a ví zi kör -
nye zet hez? Mi ért nem so dor ja el a víz hul lám zá sa a ta vi ró zsát? Mi ért van a víz
fel szí nén a le ve le és a vi rá ga? 

• Jel le mezd a hí ná ros bé ka szô lôt! Mi a je len tô sé ge a vi zek éle té ben? Ho gyan al -
kal maz ko dott a bé ka len cse szá ra az élô he lyé hez, a víz fel szí né hez? Mi jel lem zô
a te le pes test fel épí té sû nö vé nyek re? Mi a ha son ló ság és a kü lönb ség a gom bák
és a fo na las zöld mo sza tok kö zött? Ho gyan sza po rod nak a fo na las zöld mo sza tok?

J e  g y e z d  m e g !

A hí nár a víz ben úszó, a víz ben le be gô, vagy az iszap ban se ké lyen gyö -
ke re zô sza bad szem mel jól lát ha tó nö vé nyek gyûj tô ne ve.
Je len tô sé ge: bú vó -, sza po ro dási hely, táp lál ko zá si hely.

A fe hér tün dér ró zsa
Al kal maz ko dá sa a ví zi kör nye zet hez:
hos  szú szár, vé kony, vi asz ré teg gel bo -
rí tott le vél, a le vél szer ke ze té ben le -
ve gô tá ro ló dik, a ter mé se ket a víz szál -
lít ja.

Hí ná ros bé ka szô lô
Iszap ban se ké lyen gyö ke re zik,
vi rá ga le pel, víz po roz ta,
egy szi kû nö vény.

Fo na las zöld mo sza tok
Te le pes test fel épí té sû ek,
az egy for ma sej tek fo nal sze rû te le pet
al kot nak.
Vi rág ta lan nö vé nyek, ket té osz tó dás sal
sza po rod nak.

Bé ka len csék 
Pa rá nyi vi rá gos nö vé nyek,
szá ruk le ve gô vel telt.

Dél-Ame ri ká ban, az Ama zo nas fo lyó ban él a
leg pom pá sabb tün dér ró zsa. Le ve le i nek át mé rô -
je el ér he ti a más fél, két mé tert. Az úszó le vél
egy 30 ki lós gyer me ket is el bír. Vi rá gai al ko -
nyat kor nyíl nak, de na gyon rö vid éle tû ek. Szí -
nük a fe hér bôl a kár min pi ros ba megy át. Ezt a
cso dá la tos je len sé get azon ban csak két na pig
cso dál hat juk.É
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Mi ért nin cse nek nö vé nyek és ál la tok
a Hol don? Mi ért vi sel nek ûr ru hát az ûr -
ha jós ok? 

Az élô lé nyek csak ott ké pe sek meg -
él ni, ahol az élet mû kö dé se ik hez szük -
sé ges alap ve tô kör nye ze ti fel té te le ket
meg ta lál ják. Ilyen fon tos kör nye ze ti té -
nye zôk a fény, a hô mér sék let, a
víz, a le ve gô, a ta laj.

Me lyek az élô és me lyek az élet te len
kör nye ze ti té nye zôk? Az élet kö zös sé -
gek nél ta nul tak alap ján ma gya rázd
meg a kör nye ze ti té nye zôk és a nö vény
kap cso la tát! 

Min den élô lény ott ta lál ja meg élô he -
lyét, ahol a kör nye ze ti té nye zôk szá má -
ra a leg ked ve zôb bek. Vizs gál juk meg
az élet te len kör nye ze ti té nye zô ket!

A le ve gô min de nütt meg ta lál ha tó
az élô lé nyek kör nye ze té ben, a víz ben,
a lég kör ben, a ta laj ban egy aránt. A
ben ne lé vô oxi gén szin te min den élô -
lény szá má ra nél kü löz he tet len. 

A szél a le ve gô víz szin tes irá nyú
moz gá sa. Ked ve zô és ked ve zôt len ha -
tá sá ra is ta lál hatsz pél dát kör nye ze ted -
ben. Sok nö vény vi rá gát a szél po roz za.
Az erô sebb szél nem tö ri el a fák tör -
zsét, a fû fé lék szá rát, mert azok fel épí -
té se al kal maz ko dott eh hez a kör nye-
 ze ti té nye zô höz. Ma gya rázd meg a 
ta nul tak alap ján, ho gyan!

A ma da rak a fel szál ló lég áram lást
hasz nál ják ki, hogy a ma gas ba emel -
ked je nek. Ezt a lég kö ri je len sé get hasz -
nál ja ki az ege rész ölyv, ha zsák má nyát
ke re si a ma gas ból a me zôn. Ke ress ha -
son ló pél dá kat!

A víz min den élô lény szá má ra fon -
tos. Min den élô lény szer ve ze té ben,
sejt je i ben meg ta lál ha tó. A víz ben élô
élôlé nyek a szá raz föld ön nem tud ná -
nak meg él ni. Ke ress a ta nul tak alap ján
er re pél dát! 

A le ve gô ben min dig van víz pá ra. A
pá ra tar ta lom az er dô ben, víz par ton na -
gyobb, mint a szá raz ré ten. Sok élô lény
ked ve li a pá ra dús kör nye ze tet. So rolj fel
né hány ilyen élô lényt! A csa pa dék
men  nyi sé ge és gya ko ri sá ga nem mind -
egy a nö vé nyek és az ál la tok szá má ra.
Ahol ke vés a csa pa dék, ott szá raz ság -

Az élô lé nyek kör nye ze te

M i r e  e m l é k s z e l ?

So rold fel az idô já rás ele me it! Mi ért
mond hat juk azt, hogy az idô já rás kar -
mes te re a Nap? Mi az aszály? Ho gyan
okoz kárt az idô já rás: ha ke vés a csa pa -
dék, ha hos  szú, fa gyos a tél, a hir te len
le zú du ló nagy esô zés, egy szél vi har?
Me lyik égi test a Föl d kí sé rô je?

víz levegô talaj

Az élettelen környezeti tényezôk határozzák meg, 
hogy milyen életközösség alakul ki
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tû rô élô lé nyek él nek. Me lyik élet kö zös -
ség re jel lem zô ez leg in kább? Csa pa dé -
kos vagy ned ves kör nye zet ben ned -
ves ség ked ve lô élô lé nyek él nek, pél-
dául a föl digi lisz ta, a ned ves ré tek nö -
vé nyei. Mi kor és hol te rem sok gom ba? 

A fény se gít sé gé vel ké szí tik el a zöld
nö vé nyek táp lá lé ku kat. Nö vé nyek csak
ott él nek, ahol meg fe le lô men  nyi sé gû
fény éri le ve le i ket. Tá gas me zôn fény -
ked ve lô élô lé nyek él nek. A fák lomb ja
alatt élô nö vé nyek, az avar ba meg bú jó
ál la tok ár nyék tû rôk. A ta laj ban, a vi -
zek mé lyebb ré te ge i ben, bar lan gok ban
sö tét ség tû rô élô lé nyek él nek.

A nap su gár zás kü lön bö zô mér ték -
ben me le gí ti a föld fel színt. A kü lön bö -
zô hô mér sék le tû he lye ken más és
más élô lé nyek él nek. A hô mér sék let
nem csak a ten ger szint fe let ti ma gas -
ság sze rint vál to zik, ha nem idô ben,
nap sza kon ként és év sza kon ként is. 

Mi ért nyí lik a pity pang vi rá ga me -
leg, na pos idô ben? Mi ért „na poz nak” a
lep kék a vi rá go kon a ré ten? Mi ért nem
lát ni két él tû eket, hül lô ket ôs  szel és té -
len? A me leg ked ve lô élô lé nyek ha zai
élet kö zös sé gek ben té li re el búj nak, el -
ván do rol nak. Té li ma dár ven dé ge ink

hi deg tû rôk, de táp lá lé kért szí ve sen
ke re sik fel a ma dár ete tô ket. Ke ress a
tan könyv ben pél dát! 

A ta laj a nö vé nyek szá má ra nem
csak táp anyag for rás. A nö vé nyek gyö -
ke rük kel ka pasz kod nak a ta laj ba. 

Az élet kö zös sé gek ben az élô lé nyek
is hat nak kör nye ze tük re és egy más ra.
A nö vé nyek gyö ke rei meg kö tik a ta lajt,
és a gyö ke re ken élô gom bák szá má ra
táp anya got biz to sí ta nak. A gyö ke rek
sok ki sebb élô lény bú vó he lyei. Az alj -
nö vény zet nö vé nyei ko ra ta vas  szal
nyíl nak. Ma gya rázd meg a ta nul tak
alap ján, mi ért! 

Az élô lé nyek az élet te len kör -
nye zet tel ál lan dó kap cso lat ban
van nak, és an nak vál to zá sá hoz
al kal maz kod ni uk kell. 

Az élô lé nyek ak kor fej lôd nek a leg -
job ban, utó da ik ak kor lesz nek élet ké -
pe sek, ha a kör nye ze ti té nye zôk szá -
muk ra ked ve zô ek. Ha ezek ki sebb
mér ték ben meg vál toz nak, nem pusz -
tul nak el. Az élô lé nyek nek ezt a tu laj -
don sá gát tû rô ké pes ség nek ne vez -
zük Az élô lé nyek tû rô ké pes sé ge a kü -
lön bö zô kör nye ze ti té nye zôk kel szem -
ben más és más. 

Azok az élô lé nyek, ame lyek a kör -
nye ze ti té nye zôk na gyobb vál to zását is
el tud ják vi sel ni, tág tû ré sû ek.

A mohák tág tû résû   növények

A szalamandra nagyon érzékeny a környezeti változásokra
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A ha zai élet kö zös sé gek élô lé nye i nek
nagy ré sze a hô mér sék let tel szem ben
tág tû ré sû. Ma gya rázd meg mi ért!

Mi nél több kör nye ze ti té nye zô vel
szem ben tág tû ré sû egy élô lény, an-
 nál na gyobb te rü le ten ta lál ja meg élô -
he lyét. 

Szûk a tû ré sû az az élô lény, amely
va la me lyik kör nye ze ti té nye zônek csak
kis mér té kû vál to zá sát tud ja el vi sel ni. 

Azok a ter mesz tett nö vé nyek, ame -
lyek nem a mi ég haj la tunk ról szár maz -
nak, nem vi se lik el a hi deg te let, a ha-

 vat. Az ilyen nö vé nyek a hô mér sék let -
tel szem ben szûk tû ré sû ek, fó lia sát-
 rak ban, me leg há zak ban ne ve lik, vagy
pa lán tá i kat a ta va szi fa gyok után ül te -
tik ki a ve te mé nyes kert be. 

Ke ress pél dát er re a ne gye dik osz tály -
ban ta nult nö vé nyek kö zül!

Vásároljatok ültetendô kerti növényt.
A cso ma go lá son fel tün te tett je lek alap -
ján ál la pítsd meg, mi lyen kör nye ze ti
igé nye van a nö vénynek! Jel le mezd a
nö vény tû rô ké pes ség ét! 

K é r  d é  s e k

• So rold fel az élet te len kör nye ze ti té nye zô ket! Mely élô lé nyek szá má ra nél kü löz -
he tet len a fény? Mi ért? Mely élô lé nyek elô for du lá sát be fo lyá sol ja a ta laj, és an -
nak mi nô sé ge? Mit je len te nek a kö vet ke zô ki fe je zé sek: fény ked ve lô, ár nyék tû rô,
szá raz ság tû rô, ned ves ség ked ve lô, hi deg tû rô, me leg ked ve lô. Ke ress ilyen tu laj -
don sá gú élô lé nye ket! Jel le mezd az er dô, a me zô és a vi zek, víz part ok élô lé nye -
it, tû rô ké pes ség ük alap ján! Mi ért nem ve tik a ku ko ri cát ko ra ta vas  szal? Mi lyen
tû rô ké pes sé gû az ôszi bú za? Mi ért nem ül te tik a pa ra di cso mot és a pap ri kát
gyü mölcs fák alá? Mi ért ke vés az alj nö vény zet a feny ve sek ben?

@Nézz utá na! Mi lyen sze re pe van a dom bor zat nak a kör nye ze ti té nye zôk
vál to zá sá ban? Ho gyan be fo lyá sol ja az élet kö zös sé gek ki ala ku lá sát a
dom bor zat? Mi ért nem gyûj te nek hû vös, esôs idô ben nek tárt a mé hek?
Mi lyen kör nye ze ti té nye zôk be fo lyá sol ják, a nö vé nyek és az idô já rás kap -
cso la tát, a mé hek és az idô já rás kap cso la tát?

J e  g y e z d  m e g !

Az élô lé nyek kör nye ze tük kel szo ros kap cso lat ban van nak

Élet te len kör nye ze ti té nye zôk: le ve gô, hô mér sék let, fény, víz, csa pa dék, ta laj.
Élô kör nye zet: nö vé nyek, ál la tok, gom bák
A kör nye ze ti té nye zôk vál to zá sá val szem ben az élô lé nyek tág tû ré sû ek vagy szûk -
tû ré sû ek le het nek.
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A leg na gyobb gon dos ság gal el ké szí -
tett hó em ber se éri meg a nya rat.
Min den ki tud ja, hogy elôbb-utóbb el -
ol vad.

Ol va dás kor a szi lárd hal maz ál -
la po tú anyag fo lyé kon  nyá vá lik. 

Az ol va dó jég hô mér sék let ének mé -
ré se kor az el sô egy-két le ol va sott ér -
ték va ló szí nû leg nem lep meg sen -
kit: az ol va dó jég 0 oC-os. De az már
va ló szí nû leg fel tû nô, hogy a to váb bi -
ak ban se mu tat töb bet a hô mé rô 0 oC-
nál, mind ad dig, amíg az ös  szes jég el
nem ol vad. 

Ol va dás köz ben nem vál to zik
az anya gok hô mér sék le te. Az a
hô mér sék let, ame lyen az anyag
meg ol vad, az anyag ol va dás -
pont ja. 

Az ol va dás pont-táb lá zat ból ki ol vas -
hat juk, hogy a szi lárd nak tar tott fé -
mek nek (acél, alu mí ni um, arany,
ezüst, réz, wolf ram stb.) is van ol va -
dás pont ja. Va gyis, ha elég ma gas hô -
mér sék let re he vít jük ôket, ak kor azok

is fo lyé kon  nyá vál nak. Azért tart juk
ôket szi lárd nak, mert szo ba hô mér -
sék le ten még szi lár dak. A fé me ket
jó val az át la gos szo ba hô mér sék let 
(20 oC) fö lé kell me le gí te ni ah hoz,
hogy meg ol vad ja nak. 

A lég ne mû nek tar tott anya gok nak
(hid ro gén, oxi gén) is van ol va dás -
pont ja. Va gyis pl. a hid ro gén „már” 
-259 oC-on fo lyé kon  nyá vá lik. Ez azt
je len ti, hogy a hid ro gén –259 oC alatt
szi lárd (!), de ha a hô mér sék le te el éri
a –259 oC-ot, ak kor meg ol vad. Azért
tart juk lég ne mû nek, mert szo ba hô -
mér sék le ten lég ne mû. 

A cu kor is meg ol vaszt ha tó. A cuk -
rá szok rend sze re sen meg ol vaszt ják,
ami kor a sü te mé nyek, pl. a do bos tor -
ta ka ra mel les be vo na tát ké szí tik.

A fé mek, az üveg, a fa, az olaj stb.
nem ol dó dik víz ben, míg a cu kor, a só,
az ecet jól ol dó dnak. Eb ben az eset-
ben a víz az ol dó szer, ami ben kü lön -
bö zô anya go kat ol dunk. Az ol dás ered -
mé nye ként ke let ke zô fo lya dék pe dig az
ol dat. 

Az ol dat ol dó szer bôl és a ben -
ne ol dott anyag ból áll.

Ho vá lett a ta va lyi hó? – Ol va dás, ol dó dás

Mi történik olvadáskor?

Mik az oldat alkotórészei?
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K é r  d é  s e k ,  f e l a d a t o k

• Ke resd ki az ol va dás pont táb lá zat ból a leg ala cso nyabb és a leg ma ga sabb ol va -
dás pon tú anya got!

• So rolj fel olyan anya go kat, ame lyek szo ba hô mér sék le ten szi lár dak!
• So rolj fel olyan anya go kat, ame lyek szo ba hô mér sék le ten fo lyé ko nyak!
• Meg le het-e ol vasz ta ni réz üst ben a kony ha sót?
• Mit gon dolsz, le het-e vasedény ben re zet ol vasz ta ni? És réz edény ben va sat? 
• A kony ha só szi lárd vagy fo lyé kony anyag?
• Té len a sza bad ban par ko ló au tók ban a ben zin még ak kor sem fagy meg, ami kor
a hû tô víz már meg fa gyott. Hogy le het ez? 

• Ejts tea le ve let egy üveg po hár ban lé vô for ró víz be, és fi gyeld meg, ol dó dá sa köz -
ben ho gyan szí ne zi a tea le vél a vi zet!

• Önts egy mély tá nyér ba egy kis vi zet, oldj fel a víz ben an  nyi sót, amen  nyi fel ol -
dó dik ben ne! Ez után tedd fél re az ol da tot, és fi gyeld meg fél na pon ta! Ho vá lesz
a víz, és mi az, ami a tá nyér ban csil log? – Így le het be bi zo nyí ta ni azt, hogy ol -
dás kor nem tû nik el az ol dat ból az ol dott anyag. 

• A hi deg vagy a me leg ka ka ó ban ol dó dik fel ha ma rabb a cu kor? 
• Pró báld ki, hogy a pi ros pap ri ka víz ben vagy olaj ban ol dó dik-e job ban!

A fi zi ku sok meg mér ték, és táblázatba foglalták az anya gok ol va dás pont ját: 
Acél 1500 oC Hi gany -39 oC
Al ko hol -112 oC Kony ha só 820 oC
Alu mí ni um 660 oC Ólom 327 oC
Arany 1063 oC Oxi gén -219 oC
Ben zin -50 oC Réz 1083 oC
Cu kor 160 oC Vas 1536 oC
Ezüst 961 oC Víz 0 oC
Hid ro gén -259 oC Wolfrám 3350 oC
�

Egyes anyagok pl. az olaj nem ol dó dik víz ben, de jól ol dó dik al ko hol ban. Va gyis az old -
ha tó ság az ol dó szer és az ol dan dó anyag kö zös tu laj don sá ga. 
A me leg víz ben gyor sab ban ol dó dik a cu kor, a hi per man gán vagy a tea le vél fes ték anya -
ga. Va gyis an nál gyor sabb az ol dó dás, mi nél ma ga sabb az ol dó szer (és az ol dan dó
anyag) hô mér sék le te.

É
R

 D
E

 K
E

S
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A bô rönd fo gó ja a bô rönd, a mû anyag
tás ka pl. a din  nye túl nagy sú lya mi att
sza kad hat el. A bô rönd, a din  nye túl
nagy erô vel húz za a bô rönd, ill. a tás -
ka fo gó ját. Té len a vé kony jég a gye -
rek sú lya alatt sza kad be, mert a jég
nem bír el ak ko ra erôt, amek ko rá val a
gye rek nyom ja.

A súly az az erô, ami vel egy test
húz za a fel füg gesz tést, il let ve nyom ja
az alá tá masz tást. 

Az erôt és a tes tek sú lyát erô -
mé rô vel mér jük. Az erô mér ték -
egy sé ge a new ton. Így je lö lik: N. 

1 new ton a sú lya pl. 1 dl víz nek. 
Erô mé rô a für dô szo bai mér leg is.
A szü le tés na pi tor ta mé re tei kö zül

ke ve se ket ér de kel, hogy men  nyi re,
azaz mekkora erõvel nyom ja a tá lat –
bár ez sem ér dek te len –, sok kal fon to -
sabb nak tû nik, hány gye rek lak hat
majd jól ve le, mennyi ben ne a krém,
a tej szín hab, mek ko ra és hány sze le -
tet le het be lô le vág ni. Va gyis: mek ko -
ra a tö me ge.

A tes tek tö me gét mér leg gel
mér jük. A tö meg mér ték egy sé ge
a ki lo gramm. 

Kön  nyû vagy ne héz? – Erô, súly és tö meg

A súlyzó nagy erôvel nyomja le a kisfiú karját Hogyan mûködik a rugós erômérô?

Kétkarú, ún. táramérleg Mit mérünk a konyhai mérleggel?
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Így je löl jük: kg. 
1 kg a tö me ge pl. 1 li ter (1 dm3) víz nek. 
A ki lo gramm ez red ré szé nek a ne -
ve: gramm. A gramm je le: g. 
1 kg = 1000 g. 
A mé ré sek és a szá mí tá sok sze rint

a kis tö me gû tes tek nek ki csi, a
na gyobb tö me gû tes tek nek na -
gyobb a sú lya. Az azo nos tö me -
gû tes tek nek a sú lya is azo nos.

A le ve gôt „kön  nyû” anyag nak tart -
juk, de tud ha tod, a le ve gô nek és 
a töb bi gáz nak is van sú lya és 

K é r  d é  s e k ,  f e l a d a t o k

• Mi lyen esz köz zel mér jük a tes tek sú lyát? 
• Mi lyen esz köz zel mér jük a tes tek tö me gét?
• Mi az erô mér ték egy sé ge? 
• Mi a tö meg mér ték egy sé ge? 
• Mérd meg egy für dô szo bai mér le gen, hány ki lo gramm a tö me ged!
• Mek ko ra tér fo ga tú víz sú lya 1 N?
• Mek ko ra tér fo ga tú víz tö me ge 1 kg?

Mé ré sek és szá mí tá sok sze rint 
100 g tö me gû test sú lya 1 N. 
A két szer, há rom szor na gyobb tö me gû test nek két szer, 
há rom szor na gyobb a sú lya. 
Mi nél na gyobb erô hat egy test re, an nál job ban gyor sul. 
Pl. fut ball-lab da, au tó, bi li árd go lyó. 
Az erô ha tás nagy sá gá ra az erô ál tal oko zott gyor su lás
nagy sá gá ból kö vet kez te tünk.

É
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H O  G YA N  
T Á  J É  K O  Z Ó  D U N K ?

Ha tá rozd meg a hely ze te det az osz -
tály te rem ben! Hasz náld az elôt tem,
mö göt tem, jobb ra, bal ra ki fe je zé se ket!
Ki hez vi szo nyí tot tad a sze mé lyek, tár -
gyak hely ze tét? Ho gyan vál to zik
ugyan azon sze mé lyek, tár gyak hely -
ze te, ha meg for dulsz?

A sze mé lyek, tár gyak hely ze tét csak
va la mi hez vi szo nyít va tud juk meg ha -
tá roz ni. A min den na pi élet ben leg -
több ször ma gunk hoz vi szo nyí tunk.

Tá jé ko zód ni irá nyok se gít sé gé vel
le het.

Ma gya rázd el ba rá tod nak, mer re
lak tok, ho gyan jut el az is ko lá ból a la -
ká so tok hoz! Hasz náld a lé pés, mé ter,
ki lo mé ter, perc ki fe je zé se ket is!

A pon tos tá jé ko zó dás hoz irány
és a tá vol ság meg ha tá ro zá sa szük -
sé ges. A tá vol sá got becs lés sel vagy
mé rés sel ál la pít juk meg. A tá vol sá got a
hos  szú ság mér ték egy sé ge i vel (mé ter,
ki lo mé ter) vagy az út meg té tel éhez
szük sé ges idô vel (perc, óra) fe jez zük ki.

V I  L Á G  T Á  J A K ,  
É G  T Á  J A K

Ho gyan tá jé ko zód hat nak a tu ris ták
az er dô ben? Mi lyen esz közt hasz nál nak
a tá jé ko zó dá si fu tók a ver se nye ken? 

Is me ret len kör nye zet ben, a sza bad -
ban irány tû se gít sé gé vel tá jé ko zód -
ha tunk. Az irány tû egy mág ne se zett
acél tû, mely min dig ugyan azt az
irányt mu tat ja. A színes vé ge észak ra,
a má sik vé ge pe dig dél fe lé mu tat.

Észak, dél, ke let, nyu gat irá -
nyo kat fô vi lág tá jak nak, vagy más
né ven ég tá jak nak ne vez zük. 

Je lö lé sük: észak – É, dél – D,
ke let – K, nyu gat – Ny.

A tá jé ko zó dás hoz nap pal a Nap, 
éj sza ka a csil la gok nyúj ta nak se gít sé -
get. Reg gel a Nap ke le ti irány ban 
kel föl, es te pe dig nyu ga ti irány ban
nyug szik le.

Tá jé ko zó dás kor, ha észak fe lé né -
zünk, ak kor tô lünk jobb ra van ke let, a
bal ke zünk fe lé pe dig nyu gat. 

A fô vi lág tá jak kö zött he lyez ked nek
el a mel lék vi lág tá jak. Észak és ke let
kö zött észak ke let (ÉK), ke let és dél kö -

Tá jé ko zó dás a tér ké pen

É

KNy

DNy DK

ÉNy ÉK

D

Tájoló. Hogyan mûködik? Szélrózsa
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zött dél ke let (DK), dél és nyu gat kö -
zött dél nyu gat (DNy), észak és nyu gat
kö zött észak nyu gat (ÉNy).

A tér ké pen a lap fel sô ré sze fe -
lé van az észa ki, az al só ré sze fe -
lé a dé li irány. A lap jobb szé le fe lé
van a ke le ti, bal szé le fe lé pe dig a
nyu ga ti irány. A tér ké pet ak kor tart -
juk he lye sen, ha fel ira ta it el for dí tás
nél kül ol vas hat juk.

Gya ko rol já tok a vi lág tá jak meg ha -
tá ro zá sát a tan te rem ben és az is ko la -
ud va ron! Te gyé tek ki az észa ki irány
jel zé sét a tan te rem ben! Me lyik vi lág -
táj fe lé néz nek az osz tály te rem ab la -
kai? Te le pü lé se tek tér ké pe se gít sé gé-
 vel ál la pít sá tok meg, me lyik vi lág táj
fe lé van la ká so tok az is ko lá tól! Melyik
világtáj felé néznek lakásotok szobái-
nak ablakai?

Hogyan határozzuk meg a világtá-
jakat iránytû segítségével?

Az iránytût vízszintes felületre
helyezzük. Megvárjuk, amíg a mág-
nestû mozgása megáll. Az iránytû
dobozát elforgatjuk úgy, hogy a
mágnestû festett vége az északi
irányba, az „É” betû felé mutasson. A
környezetünkben kiválasztunk egy
magas fát vagy jól látható távolság-
ban más jellegzetes tárgyat, amely
északi irányban látható. A többi
irányt az északi irányhoz viszonyítva
már könnyen meg tudjuk határozni.

Az iránytût nagyméretû vasból
készült tárgyaktól, villanyvezetékek-
tôl távol kell tartani, mert ezek kö-
zelében téves irányt mutathat.

Jelöld meg az északi irányt a tantermedben, az iskolaudvaron! Használd hozzá az íránytût!
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K é r  d é  s e k

• Ho gyan tud juk meg ha tá roz ni a vi lág tá ja kat? Me lyik vi lág táj fe lé kel fel, s mer re
nyug szik le a Nap? 

• Mer re van észak? Az irány tû me lyik vé ge mu tat ja az észa ki irányt? Hol van az
észa ki irány a tér ké pe den? 

• So rold fel a fô- és a mel lék vi lág tá ja kat!

J e  g y e z d  m e g !

Az irány tû és a Nap se gít sé gé vel tu dunk tá jé ko zód ni. Az irány tû sö tét
vé ge min dig észa ki irány ba mu tat. 

Fô vi lág tá jak: É, D, K, Ny. Mel lék vi lág tá jak: ÉK, DK, ÉNy, DNy.

É
R

 D
E

 K
E

SFöl dünk olyan, mint egy óri á si mág nes. A mág ne ses
sark vagy pó lus kis el té rés sel meg egye zik Föl dünk
leg észa kibb pont já val, az Észa ki-sark kal. Az irány -
tû a föld mág nes ség ha tá sá ra áll be min dig
észak–dé li irány ba.
Éj sza ka a Sark csil lag mu tat ja az észa ki irányt. A
Sarkcsillag a Gön cöl sze kér hát só két csil la gá nak
meg hos  szab bí tott vo na lá ban, min dig észa ki irány -
ban lát ha tó.
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H O  G YA N  
Á B  R Á  Z O L  J A  A  T É R  K É P  
A  D O M  B O R  Z A  T O T ?

A tár gyak, sze mé lyek hely ze te a ma -
gas ság szem pont já ból is vi szony la -
gos. Hely ze tük at tól függ, hogy hon -
nan szá mít juk a ma gas sá got.

Mi lyen fel szín for má kat is mer tek?

Me lyik fel szín for ma a leg ala cso -
nyabb? Raj zol ja tok sík sá got, dom bot
és he gyet a táb lá ra! Me lyik a leg ma -
ga sabb?

Mi a kü lönb ség a domb és a domb -
ság, a hegy és a hegy ség kö zött?

Az egy te rü le ten ta lál ha tó fel szín -
for mák ös  szes sé gét dom bor zat nak
ne vez zük. A sík ság, a domb és a
domb ság, a hegy és a hegy ség al kot -
ja a dom bor za tot.

A föld fel szín ma gas sá gát a ten ger
szint jé tôl mér jük. A ten ger mély sé gét
is a ten ger szint jé tôl mér jük. A ten ger
szint jét te kint jük 0 mé ter nek. A fel -
szín ma gas sá gát a ten ger szint fe let ti
ma gas sá gá val jel le mez zük. A ma -
gas sá gi szá mok meg mu tat ják,

hogy mi lyen ma gas a hegy, mi -
lyen ma ga san épült a vá ros a
ten ger szint jé hez vi szo nyít va. 

Ke res se tek ma gas sá gi szá mo kat
Ma gyar or szág dom bor za ti tér ké pén!
Ver se nyez ze tek! Ke res sé tek meg ha -
zánk leg ma ga sabb és a leg ala cso -
nyabb ten ger szint fe let ti ma gas sá gú
pont ját! Ki ta lál ta meg leg ha ma rabb?
Ho gyan ke res té tek meg?

A fel szín ma gas sá gát a dom bor za ti
tér ké pe ken szí nek kel is áb rá zol juk. 

Az al föld 200 mé ter nél ala cso -
nyab ban fek vô sík ság. A tér ké pen
zöld szín nel jel zik. A ten ger szint jé -
nél ala cso nyab ban fek vô sík sá got
mély föld nek ne vez zük. Szí ne a tér ké -
pen sö tét zöld. A 200 mé ter nél ma ga -
sab ban fek vô sík ság a fenn sík.

A domb ság ten ger szint fe let ti ma -
gas sá ga 200–500 mé ter. Fel szí ne
egye net len, domb há tak és völ gyek
ta gol ják. A tér ké pen sár gás bar na
szín nel jel zik

Az 500 mé ter nél ma ga sabb ki emel -
ke dést hegy nek ne vez zük. A hegy -
ség több hegy bôl áll. Völ gyek és
me den cék ta gol ják. A kö ze pes ma gas -

Tá jé ko zó dás dom bor za ti tér ké pen

0 m 0–200 m 200–500 m 500–1000 m 1500 m-tôl
tenger alföld dombság középhegység magashegység

A térképen a különbözô magasságokat színek jelölik. Honnan számítjuk a magasságot?
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sá gú hegy sé gek ma gas sá ga 500–1500
mé ter. A ma gas hegy sé gek 1500 mé -
ter nél ma ga sab ban fek sze nek a ten ger
szint je fe lett. A tér ké pen bar na szín -
nel jel zik. (Egyes tér ké pek nél a leg ma -
ga sab ban fek vô, állandóan hóval bo-
rított csú cso kat fe hér szín nel je lö lik.)
Mi nél ma ga sabb a hegy ség, an nál sö -
té tebb bar na szín nel áb rá zol ják.

H O  G YA N  Á B  R Á  Z O L  J A  
A  T É R  K É P  A  V I  Z E  K E T ?

Ke res se tek fo lyó kat, ta va kat Ma -
gyar or szág tér ké pén! Mi a kü lönb ség
a fo lyó és a tó kö zött? Mi a kü lönb ség
a tó és a ten ger kö zött? Mi ben ha son -
lí ta nak egy más ra?

A csa pa dék víz nagy ré szét a fo lyó -
vi zek, a pa ta kok, fo lyók szál lít ják
el. A for rás nál van a fo lyó ere de te. A
for rás ból cser mely, ér, pa tak, fo lyó,
majd fo lyam lesz. Ahol a fo lyó a má sik
fo lyó ba vagy tó ba, ten ger be öm lik, ott
van a tor ko la ta. A na gyobb fo lyó a
fô fo lyó, a ki seb bik a mel lék fo lyó.

A pa ta kok, fo lyók med rét a fo lyó víz
mos sa, ala kít ja ki.  A csa tor na mes -
ter sé ges víz fo lyás, med rét az em ber
vág ta, mé lyí tet te ki. A csa tor na vi zét

rend sze rint ön tö zés re hasz nál ják. Az
ön tö zés re vagy áram ter me lés re a vi -
zet mes ter sé ge sen ki ala kí tott víz tá ro -
zók ban gyûj tik.

A fo lyók, ta vak vi ze ál ta lá ban iha tó
édes víz.

A föld fel szín mé lye dé se i ben ös  sze -
gyûlt vi ze ket ál ló víz nek ne vez zük. Ál -
ló víz a tó, a ten ger és az óce án. A
ten ge rek vi ze sós, ivás ra al kal mat lan.

A mo csár se kély ál ló víz, ame lyet
be nôtt a ví zi nö vény zet

A vi ze ket a tér kép kék szín nel
áb rá zol ja. A fo lyó kat kék vo nal jel zi.
A fo lyó szé les sé gét a kék vo nal vas -
tag sá ga mu tat ja. A ta vak, ten ge rek
te rü le tét is kék re szí ne zik. A víz mély -
sé gét a kék szín ár nya la tai mu tat ják.
Mi nél mé lyebb a ten ger vagy a tó, an -
nál sö té tebb kék szín nel je lö lik.

A folyók természetes útvonalak Mocsár

Milyen színnel jelöli a térkép a tavakat?
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Ol vas sá tok le a tér kép rôl fo lyók és
ta vak ne vét! Ál la pít sá tok meg, me lyik
fo lyó a na gyobb! Az Eu ró pa dom bor -
za ta tér kép rôl ol vas sa tok mély sé gi
ada to kat a ten ge rek, ta vak te rü le té rôl!

Ol vas sa tok le az atlaszotokban ma -
gas sá gi szá mo kat a Ti sza men tén!
Mer re fo lyik a fo lyó?

Ke res sé tek meg a mo csár je lét az
at la szod jel ma gya rá za tá ban! Ke res se -
tek mo csa rat a tér ké pen! Mi ért vé dett
te rü let sok mo csár?

Néz zé tek meg a csa tor na je lét az
at lasz jel ma gya rá za tá ban! Ke res se tek
csa tor nát a tér ké pen! 

A fo lyók min dig a ma ga sabb ten ger -
szint fe let ti ma gas sá gú hely rôl foly nak
az ala cso nyabb fe lé. Fo lyás irá nyuk mu-
 tat ja, hogy mer re lejt a fel szín. Ha a fo -
lyás irány ba for dulsz, jobb ke zed fe lôl a
jobb part, bal ke zed fe lôl a bal part van.

Ol vas sá tok le a tér kép rôl a Ti sza egy
jobb és egy bal par ti mel lék fo lyó ját!

K é r  d é  s e k

• So rold fel a fel szín for má kat, s ke ress rá juk egy-egy pél dát a tér ké pen! Ho gyan áb -
rá zol ja a tér kép a dom bor za tot? Mit je len te nek a szí nek a tér ké pen? Mit mu tat a
ma gas sá gi szám? Hon nan mé rik a dom bor zat ma gas sá gát, a ten ge rek mély sé gét? 

• Ho gyan je lö li a tér kép a vi ze ket? Cso por to sítsd a vi ze ket kü lön bö zô szem pon-
t ok alap ján! Ke ress mind egyik cso port ra pél dát a tér ké pen! Mi alap ján vé gez ted
a cso por to sí tást?

• Ho gyan ál la pít juk meg egy fo lyó fo lyás irá nyát a tér ké pen? Me lyik a fo lyók jobb
és bal part ja?

J e  g y e z d  m e g !

A fel szín dom bor za tát a tér kép szí nek kel és ma gas sá gi szá mok kal je lö -
li. A ma gas sá gi szám a föld fel szín nek a ten ger szint jé tôl mért ma gas sá -
gát fe je zi ki. 

A vi ze ket a tér ké pen kék szín nel je lö lik.

Eu ró pá ban a Bal ti-ten ger szint jé tôl mé rik az egyes föld raj zi he lyek ten ger szint fe let ti ma -
gas sá gát. Min den or szág ban meg ha tá roz nak egy szin te zé si alap pon tot, amely hez az tán
a töb bi hely ma gas sá gát vi szo nyít ják. Ré gen a ma gyar szin te zé si alap pont a Ve len cei-hegy -
ség ben, Nadap te le pü lés mel lett volt. Ke resd meg a tér ké pen a Ve len cei-hegy sé get!ÉR

 D
E K

ES

-166foldunkkornyezetunk:Layout 1  2008.09.09.  11:53  Page 152



171Földünk

Ho gyan tá jé ko zó dunk a tér ké pen?
Mu tas suk meg Ma gyar or szá got a
föld gömb ön! Mu tas suk meg az észa -
ki irányt Ma gyar or szág tól! Me lyik vi -
lág táj fe lé van ha zánk tól a Föld -
kö zi-ten ger? Ke res sük meg a Föld
leg észa kibb pont ját!

A Föld leg észa kibb pont ja az Észa -
ki-sark. A leg dé leb bi pont a Föld túl -
ol da lán, a Dé li-sark. Az irány tû (kis
el té rés sel) az Észa ki-sark fe lé mu tat. 

Ke res sé tek meg a föld gömb leg szé -
le sebb ré szén hú zó dó vo na lat! Ol vas -
sá tok le a ne vét! Pró bál já tok meg-
 ma gya ráz ni, mi ért ne vez ték el Egyen -
lí tô nek ezt a vo na lat! Mi lyen ala kú az
Egyen lí tô?

A föld gömb leg szé le sebb ré szén
vé gig fu tó vo na lat Egyen lí tô nek ne -
vez zük. Az Egyen lí tô a Föl det két
egyen lô fél gömb re oszt ja. (Ez a
vo nal ter mé sze te sen csak a tér ké pe -
ken, föld göm bö kön lát ha tó.) 

Az Egyen lí tô tôl észak ra az észa ki,
dél re pe dig a dé li fél gömb van. 

Az Egyen lí tô vel pár hu za mo -
san fu tó kö rö ket szé les sé gi kö -
rök nek ne vez zük. A szé les sé gi
kö rök csak a föld gömb ön kö rök, a tér -
ké pe ken egye nes vagy ívelt vo na lak -
nak lát sza nak.

Né hány szé les sé gi kör ne vet is ka -
pott. A tér ké pen és a föld gömb ön
eze ket szag ga tott vo nal lal je lö lik. (Az

Ho gyan tá jé ko zó dunk a föld gömb ön?

A szélességi körök nyugat-keleti irányban
párhuzamosan futnak

A földrajzi fokhálózat segítségével állapíthatjuk
meg egy hely földrajzi helyzetét

A kezdõ hosszúsági kör 
milyen két félgömbre osztja a Földet?
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K é r  d é  s e k

• Ha son lít sá tok ös  sze a szé les sé gi és hos  szú sá gi kö rö ket!
• So rol já tok fel a ne ve ze tes szé les sé gi kö rö ket észak ról dél fe lé ha lad va! Me lyik a
leg na gyobb szé les sé gi kör?

Egyen lí tô eb ben ki vé tel, mert bár kü -
lön ne ve van, még is fo lya ma tos, ál ta -
lá ban vas tag vo nal mu tat ja.)

Ol vas sá tok le a ne ve ze tes szé les sé -
gi kö rök ne ve it a föld gömb rôl! Ki ta lál -
ja meg mind et?

A leg hos  szabb ne ve ze tes szé les sé -
gi kör az Egyen lí tô. Tô le észak ra hú -
zó dik a Rá kté rí tô, még észa kabb ra
az Észa ki-sark kör. Az Egyen lí tô tôl
dél re ha lad a Bak té rí tô és még dé -
lebb re a Dé li-sark kör.

A tá jé ko zó dás elô se gí té sé re a 
szé les sé gi kö rö ket meg szá moz ták.
Az Egyen lí tô fok szá ma 0 (0°). A szá -
mok azt mu tat ják, hogy a Föld adott
pont ja hány fok ra fek szik az Egyen -
lí tô tôl.

Ke res se tek a föld gömb ön az Észa -
ki- és a Dé li-sar kot ös  sze kö tô vo -
na la kat! 

Ha son lít sá tok ös  sze a szé les sé gi
kö rök kel!

Az Észa ki- és a Dé li-sar kot ös  sze kö -
tô vo na la kat hos  szú sá gi kö rök nek ne -
vez zük. 

A föld gömb ön a szé les sé gi és hosz-
  szú sá gi kö rök al kot ta föld raj zi fok há -
ló zat se gít sé gé vel tá jé ko zó dunk.

J e  g y e z d  m e g !

A föld gömb ön a föld raj zi fok há ló zat se gít sé gé vel tá jé ko zó dunk. 

A föld raj zi fok há ló za tot a szé les sé gi és hos  szú sá gi kö rök al kot ják. Ne ve ze tes szé -
les sé gi kö rök: Egyen lí tô, Rák té rí tô, Bak té rí tô, Észa ki-sark kör, Dé li-sark kör.

Milyen távolságra fekszik Magyarország 
a nevezetes szélességi köröktôl?

Északi-sark

Északi-sarkkör

Ráktérítô

Egyenlítô

Baktérítô

Déli-sarkkör

Déli-sark
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N A P  S Z A K  O K  
V Á L  TA  K O  Z Á  S A

Mi kor van nap pal, és mi kor éj sza ka?
Ma gya ráz zá tok meg a kö vet ke zô fo -
gal ma kat: reg gel, dél elôtt, dél, dél után,
es te, éj sza ka! Hon nan szár maz hat nak
ezek az el ne ve zé sek? Ho gyan ne vez -
zük ös  sze fog la ló né ven eze ket a fo gal -
ma kat? Mit je lent a Nap és mit a nap
ki fe je zés? Mi kor kell nagy kez dô be tû -
vel ír ni a nap szót?

A Nap reg gel az ég bolt ke le ti fe lén
fel kel, majd a nap fo lya mán egy re ma -
ga sabb ra emel ke dik. Ami kor a fe jünk
fe lett a leg ma ga sab ban áll, ak kor van
dél. Ezt ne ve zik a csil la gá szok de le -
lés nek. Dél után egy re lej jebb ha lad
az égen, s es te nyu ga ton le nyug szik.
Ami kor a Nap a lá tó ha tár fe lett tar tóz -
ko dik, ak kor nap pal van. Ha a lá tó ha -
tár alá sül  lyed (le nyug szik), ak kor
kez dô dik az éj sza ka.

A Na pot úgy lát juk, mint ha az 
ég bol ton, egy fél kör ala kú pá lyán ha lad -
na ke let rôl nyu gat fe lé. A Nap moz gá -
sa csak lát szó la gos, va ló já ban a
Föld for dul el nyu gat ról ke let fe lé. 

Ha vo na ton utaz tok, s út köz ben ki -
néz tek az ab la kon, ak kor úgy tû nik,
hogy a fák, a há zak sza lad nak hát ra fe -
lé. Va ló já ban a vo nat ha lad elô re, s a
fák, az épü le tek a vo nat hoz ké pest
nyu ga lom ban van nak. Ha son ló an ér -
zé kel jük a Nap és a csil la gok moz gá -
sát is az ég bol ton.

A Föld sa ját (kép ze let be li) ten -
ge lye kö rül fo rog. Mi vel a Föld
nyu gat ról ke let fe lé fo rog, a Na pot el -
len ke zô irány ba, ke let rôl nyu gat fe lé
lát juk ha lad ni.

Fi gyel je tek meg egy bú gó csi gát
pör gés köz ben! A bú gó csi ga nye le fe -
lel meg a Föld ten ge lyé nek, s moz gá -
sa a Föld moz gá sá nak. Vi lá gít sá tok
meg egy lám pá val! Mit ta pasz tal tok?
Is mé tel jé tek meg a kí sér le tet a föld -
gömb bel is!

A Föld Nap ál tal meg vi lá gí tott ré -
szén van nap pal, az el len ke zô, ár nyé -
kos ol da lon pe dig éj sza ka. A Föld
ten gely kö rü li for gá sá nak kö vet -

Nap pal vagy éj sza ka?

A Föld a búgócsigához hasonlóan forog 
a tengelye körül

Naplementekor valójában 
a Föld fordul el a Naptól
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kez mé nye a nap pa lok és éj sza -
kák vál ta ko zá sa. A Föld kö rül for -
du lá sá nak ide je 24 óra, az az egy
nap. Egy nap alatt vál ta ko zik a nap -
pal és az éj sza ka. A Föld for gás ide je a
na pi idô szá mí tá sunk alap ja.

Az idô mé ré sé re már az ôs idôk tôl a
Nap lát szó la gos moz gá sát, va ló já ban
a Föld for gá sát hasz nál ták. A csil la gá -
szok egy nap nak a Nap egy mást kö -
ve tô két de le lé se kö zött el telt idôt
szá mít ják.

A hos  szú sá gi kö rö ket más né ven
dél kö rök nek is ne ve zik, mert ugyan -
azon hos  szú sá gi kö rön min dig ugyan -
ab ban az idô ben de lel a Nap. 

A gya kor la ti élet ben éj fél tôl a kö -
vet ke zô éj fé lig tar tó idôt te kint jük egy
nap nak. A na pot 24 órá ra osz tot ták
be. Az idô mé rés esz kö ze az óra.

N A  P I  I D Ô  S Z Á  M Í  T Á S

A te le ví zi ós köz ve tí té sek a szo bánk ba
va rá zsol ják a vi lá got. Lát ha tunk sport -
ese mé nye ket, hang ver se nye ket, hír -

mû so ro kat a vi lág más, tá vo li tá ja i ról is.
A hely szí nen le vôk kel egy idô ben szur -
kol ha tunk a ma gyar spor to lók nak az
olimpián, ak kor is, ha mi ma gunk nem
jut ha tunk el a ver se nyek távoli szín-
 he lyé re. 

Ha figyelmesen meg nézi tek a te le -
ví zió hír adó inak kez dô kép so ra it, ak -
kor az egyes vá ro sok ne ve mel lett
kü lön bö zô idô pon to kat mu ta tó órá kat
lát hat tok.

Mi ért mu tat nak el té rô idô ket az
órák? Mit gon dol tok, mi ért csú szik
né hány sport ver seny köz ve tí té se a
haj na li vagy ké sô éj sza kai órák ra?

Vi lá gít sa tok meg egy föld göm böt
zseb lám pá val! Mi lyen nap szak van 
a föld gömb meg vi lá gí tott ré szén? 
Mi lyen nap szak van a föld gömb túl -
ol da lán?

Fi gyeld meg a szemközti oldal tér -
kép váz la tán, mi kor kel a Nap Ma gyar -
or szág né hány vá ro sá ban! Mi le het a
kü lönb ség oka?

A Föld megvilágítása. Hol van éjszaka, ha nálunk nappal van?
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A Föld meg vi lá gí tott ol da lán nap -
pal, a sö tét ol da lán ugyan ak kor éj sza -
ka van. A Nap el té rô idô pont ok ban
kel és nyug szik a Föld kü lön bö zô he -
lye in, ha azok kü lön bö zô dél kö rö kön
(hos  szú sá gi kö rö kön) fek sze nek. Éle -
tünk ben sok za vart okoz na, ha min -
den ki a sa ját la kó he lye sze rinti idô -
ben sze ret ne vo nat ra ül ni, ügye ket in -
téz ni. Emi att szük sé ges sé vált, hogy
egy or szág ban egy sé ge sen jár ja nak,
egy sé ges idôt mu tas sa nak az órák. 

El ha tá roz ták, hogy a Föl det zó nák -
ra oszt ják. A gömb ala kú Föl dön a nap
24 órá já nak meg fe le lô en 24 idô zó nát
ala kí tot tak ki. Egy-egy zó na te rü le tén
azo nos idôt szá mí ta nak. A szom szé -
dos zó nák idô kü lönb sé ge egy óra.
Nagy te rü le tû or szá gok ban több idô -
zó na van. Más hol, pél dá ul Eu ró pa
nyu ga ti ré szén több or szág ban is azo -
nos idôt mu tat nak az órák.

Ma gyar or szág a kö zép-eu ró pai idô -
zó ná ba tar to zik. Ha Ro má ni á ba uta -
zunk, ak kor egy órá val elô re kell

ál lí ta nunk az órán kat. Ha pél dá ul a tô -
lünk nyu ga tabb ra fek vô Ang li á ba me -
gyünk, ak kor egy órá val vis  sza kell
ál lí ta ni az órán kat. 

A NAP JÁ RÁ SA ÉS A
HÔ MÉR SÉK LET VÁL TO ZÁ SA

Mér jé tek meg a le ve gô hô mér sék le -
tét reg gel, dél ben és es te! A hô mér sék -
let mé ré sé vel egy idô ben fi gyel jé tek
meg a Nap ál lá sát is az ég bol ton! Ha -
son lít sá tok ös  sze a mért hô mér sék le ti
ér té ke ket! Mi kor volt a leg me le gebb?
Ek kor hol volt lát ha tó a Nap?

Reg gel fel kel a Nap, és su ga ra i val fel -
me le gí ti a föld fel színt. Mi nél ma ga -
sab ban jár, sugarai an nál na gyobb
szög alatt érik a fel színt, s an nál me le -
gebb lesz. Es te fe lé a Nap ala cso nyab -
ban jár az ég bol ton, s su ga rai ala cso-
 nyabb haj lás szög ben érik a fel színt.
Ilyen kor csök ken a hô mér sék let. Éj sza -
ka, ami kor a Nap nincs a lá tó ha tár fe -
lett, a hô mér sék let to vább csök ken.

Hány perccel kel elõbb a Nap Nyíregyházán, mint Szombathelyen? Miért? 
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176 Földünk

K é r  d é  s e k

• Me lyik irány ban kel fel a Nap? Ek kor mi lyen nap szak van? Mi kor van dél? Hol tar -
tóz ko dik ilyen kor a Nap? Me lyik irány ban fo rog a Föld a ten ge lye kö rül? Hol van
a Föl dön nap pal, s hol éj sza ka? Hol van a Nap, ami kor éj sza ka van? Men  nyi idô
alatt for dul meg a Föld egy szer a ten ge lye kö rül? Mi ért vál ta koz nak a nap pa lok és
éj sza kák? Mi lyen kap cso lat ban van a Nap lát szó la gos já rá sa a hô mér sék let tel?

J e  g y e z d  m e g !

A Föld ten gely kö rü li for gá sa okoz za a nap pa lok és éj sza kák 
vál ta ko zá sát. 

A ten gely kö rü li for gás idô tar ta ma 24 óra, egy nap. Mi nél ma ga sab ban van a Nap
az ég bol ton, an nál me le gebb van.

Ré gen az em be rek a Nap já rá sa sze rint tá jé ko zód tak az idô ben. Nap kel te kor kel tek, s
nap nyug ta kor fe jez ték be a mun kát. 
Az idô ben va ló tá jé ko zó dás hoz a ré gi egyip to mi ak nap órát ké szí tet tek. A nap óra egy egye -
nes pál ca, amely nek az ár nyé ka mu tat ja az idôt. Reg gel hos  szú az ár nyék, majd egy re rö -
vi dül. Leg rö vi debb a bot ár nyé ka dél ben, ami kor a Nap a leg ma ga sab ban van az
ég bol ton. Dél után az ár nyék hos  sza egy re nô. Ha az ár nyék ál tal meg tett utat meg je löl jük
s sza ka szok ra bont juk, le tud juk ol vas ni az idô pon to kat.
Ké sôbb ké szí tet tek ho mok órát, amely nél az üveg töl csér szûk nya kán le per gô ho mok sze mek
mu tat ják az idô mú lá sát.
A 19. szá zad ban fel gyor sult az em be rek éle te. A köz le ke dés ben a vas út, a hír köz lés ben
pe dig a táv író el ter je dé sé vel gyor sab ban ju tot tak el az em be rek, a hí rek egyik hely rôl a má -
sik ra. Szük sé ges sé vált egy egy sé ges idô mé ré si, idô szá mí tá si rend szer ki ala kí tá sa. A vas -
út nak pon tos me net rend kel lett, hogy a vo na tok ne üt köz ze nek ös  sze. A táv író le he tô vé tet te
a hí rek, ese mé nyek gyors to váb bí tá sát, ame lyek re mi nél ha ma rabb vá la szol ni kel lett. 
Az or szá gok meg ál la pod tak ab ban, hogy Nagy-Bri tan nia fô vá ro sa, Lon don mel let ti Green -
wich (ejtsd gri nics) csil lag vizs gá ló já nak ada ta it hasz nál ják fel az egy sé ges idô meg ál la pí -
tá sá ra. A csil lag vizs gá lón át ha la dó észak-dé li irányt mu ta tó (ter mé sze te sen lát ha tat lan, csak
a tér ké pe ken áb rá zolt) vo nal lesz a hos  szú sá gi kö rök kez dô kö re, a 0. hos  szú sá gi kör. Ami -
kor a 0. hos  szú sá gi kör fe lett de lel a Nap, ak kor ott van pon to san dé li 12 óra. Ezt az idôt
fo gad ták el a nyu gat-eu ró pai zó na idô nek. In nen szá mít ják a töb bi idô zó na zó na ide jét is. 
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