
Környezet mindazon tényezôk összessége, ame-
lyek az élôlényre tényleges hatással vannak. 

Az emberre ható környezeti tényezôket há-
rom csoportra szokták osztani. Az elsô csoport ba 
tar tozókat természeti környezetnek nevezzük. 
Ide sorolhatók például az élôvilág szereplôi, az 
idô járás. Ezek a hatások már az emberi társa dal-
mak kialakulása elôtt is jelen voltak. Igaz, hogy 
az emberi tevékenység ezekre is hatással van. 
Gon doljunk például a globális felmelegedés re 
vagy a környezetszennyezésre.

A második csoport a társadalmi környezet. 
E zek a tényezôk az ember társas kapcsolataival 
és a törté ne   lem során folyamatosan változtak. 
De a vál to zás nem csak ilyen nagy idôléptékben 
lé  nye ges. Egy ember élete során is sokat vál to-
zik a többi ek kel kialakított kapcsolata. Lénye-
gé ben ezek a ha tá sok a többi ember hatásai az 
egyes em  be rek re.

A harmadik csoport a mesterséges vagy tech-
ni   kai környezet. Ezek a hatások a technika fejlô-
dé  sével folyamatosan változnak. A mai ember 
szá  mára talán a legfontosabb hatások a techni-
kai környezetbôl jönnek.

A fenti ábrán a nyilak azt jelzik, hogy az egyik 
„szereplô” hat a másikra. Minden részbôl min -
den hova mutat nyíl. Nézzünk néhány pél dát:
•  Egy embert megcsíp egy kullancs (természeti 

kör  nyezet hatása az emberre).
•  Az ókorban a városok a folyók mentén alakultak 

ki (természeti környezet hatása a társa dal mi  ra).

• Egy ember házat épít (az ember hatása a tech-
ni  kai környezetre).

• Gerincferdülése lesz valakinek a helytelenül 
ki a lakított számítógépes munkahelye miatt (a 
tech nikai környezet hatása az emberre).

1. Keress további példákat minden hatásra!

Az embert érô környezeti hatásokkal nagyon 
sok tudományág foglalkozik. A teljesség igénye 
nél   kül néhány:

Minden tudományágnak megvan a ma ga 
esz   köz rend sze re és vizs gálati te rü  lete. A techni-
ka és életvitel tantárgy leginkább a mesterséges 
kör  nye zet és az ember kapcsola tával foglalko zik.

A mesterséges környezet speciális tu lajdonsá-
ga, hogy a ha tást gya korló ténye zôket az em-
ber hozta létre. Így a hatások be fo  lyá solása is 
em bereken múlik.

Védekezés a környezeti hatások ellen

Minden élôlény megpró bál valahogy védekez-
ni a kör nyezeti ha tá sok ellen. Sok állat odúba 
vagy barlangba húzódik. Bizonyos állatok némi-

leg átalakítják a köz vet len 
kör nyezetüket, pél dául a 
bú várpók a víz alatt épít 
ma gá nak fészket, ahova 
le  ve gôt visz be. Így védel-
met él vez a szá raz föl dön 
fel lépô ká ros hatások el-
len. (Emlé kez  tek a Vízipók 
cso  da  pók címû rajz fi lm re?)

Ember és környezete
1.  Mit jelent az a szó, hogy környezet?
2.  Milyen hatások érik az embert az ôt körülvevô kör nye zet bôl?

6

természeti  társadalmi mesterséges
környezet környezet környezet

biológia,  történelem, mûszaki

fi zika,  szociológia, tudományok:

kémia, pszichológia építészet,

geológia,   gépészet,

csillagászat  elektronika 

1

természeti 
környezet

társadalmi 
környezet

mesterséges, 
technikai környezet
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Az élôlények többsé ge az evolúció során kü-
lön    bözô technikákkal al     kal maz ko dott a kör-
nye   ze   téhez. Az ember „trük k je” az, hogy a 
kör  nye  zetet ala kítja át a szük ségleteinek meg fe-
le lôen. Ez az elsô idôk ben azt jelentette, hogy a 
környezet hatásai ellen védekezett.

Az ember környezetáta la  kí tó tevékenysége 
sok eset  ben komoly károkat okoz. Sajnos nap ja-
in k ban ezek a hatások már nemcsak a termé sze  ti 
kör nyezet, hanem az ember számára is vissza  for-
dít ha tatlan károkat okoznak. Csak né hány pél da: 
nô az allergiás megbetegedések szá  ma. Bi zonyos 
te rületek alkalmatlanná válnak az embe ri életre 
a szennyezett víz és talaj mi att.

2.  Sorolj fel példákat az ember környezetkárosí tó 
hatására!

A közeljövô fontos – talán az egyik legfonto-
sabb – kérdése, hogy a technikai fejlôdést sike-
rül-e olyan mederben tartani, hogy ne pusztítsa 
el végképp a természeti környezetet.

A technika és életvitel tantárgy legfôbb cél-
ja, hogy a technikai rendszerek megértése út-
ján min   denki a maga területén el tudja dönteni, 
hogy milyen technikai eszközök használhatóak 
az adott probléma megoldására. Egyszerûnek 

Érdekességek

?
1. Elemezd az alábbi képet az eddigi isme-

re teid alapján! Milyen környezeti hatáso-
kat fi gyelhetsz meg rajta?

2. Sorolj fel példákat arra, hogy az ember 
ho gyan védekezett a hideg ellen!

3. Sorolj fel példákat arra, hogy az ember 
ho gyan védekezett a meleg ellen!

4. Sorolj fel példákat arra, hogy az ember 
ho gyan védekezett a csapadék ellen!

5. Sorolj fel példákat arra, hogy az ember 
ho gyan védekezett az állatok ellen!

1  Ember és környezete 7

tû      nô, de nem járható út a technikai eszközök 
hasz   nálatának elvetése. A mai ember a mai tár   -
sa  dalomban már nem életképes a techni kai esz -
kö  zök ismerete nélkül. Más szóval: kör nye zet-
tu    datos technikahasználóvá kell válnia a jövô 
em   be   rének.

�1

�2

Az egyes tudományágak nem kizárólag egy környezeti 
ténye zô  csoport tanulmányozásával foglalkoznak. A tu-
dományok kö zül több nem csak az emberre gyakorolt 
hatásokkal fog lal ko zik. Gondoljunk például a csilla gá-
szatra vagy a minden ter mészettudomány alapját képe-
zô matematikára.
„Nem a technika kezdôdik az emberrel – az ember kez-
dôdik a technikával. Legalábbis a klasszikus nyugat-eu-
ró pai antro po lógia úgy véli. Ugyanis csak azt a fejlett 
fô emlôst nevezi Ho monak, amelyik – vagy inkább aki 
– eszközt tud készíteni.” (Félix R. Paturi: A technika kró-
nikája)

Vannak történészek, akik azt állítják, hogy az emberi-
ség fej lôdé se mindig a technika fejlôdésének függvénye 
volt. Minden e setre igaz, hogy a mai ember környezeté-
nek túlnyomó részét a technikai környezet teszi ki. Az 
ember ezzel a tevékenységé vel jelentôsen átalakította a 
természeti környezetet.

körny�2
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Növények ápolása

A növények a zárt tér „zöld tüdeje”, tisztítják a 
le vegôt, és oxigént termelnek. Port és károsító 
anya     gokat szûrnek ki a levegôbôl és párásítanak 
is egyben. Szép díszei a lakásnak, a tanteremnek 
és a fo  lyosóknak. Színeikkel és növekedésükkel 
a han    gulatodat is befolyásolják.

Teszteljük és használjuk ki a színek hatását sa-
ját jó közérzetünk kialakításában. Erôsítsük ha tá-
su   kat színes edények és kiegészítôk árnyala ta ival.

Szerepük lehet a belsô tér alakításában is. A 
szo bák ban és tantermekben elhelyezett növé-
nyek ki választásánál fi gyelj: 

• a növény fényigényére,
• a növény hôigényére,
• a gondozási elôírásokra.

FIGYELMEZTETÉS! 
Annak is nézz utána, hogy a kiválasztott nö vé-
nyek mekkorára nônek!

   

1. Gyûjts képeket a neked tetszô belsô térben 
élô növényekrôl!

Ha növényeidet megfelelôen ápolod, nagyon 
sok örömöd lesz bennük.

•  A növényeket fény- és melegigényének meg-
fe lelô helyre tedd.

•  Ha a cserép alatt nincs alátét, ak-
kor csak az igé  nyeinek megfe le-
l ô en öntözd növényedet (ujj -
pró ba: az ujjadat nyomd rá 
a növény föld jé re, elég ned-
ves -e)! A pangó víz na gyobb 
kárt okoz, mint a rö   vid idejû 
kiszáradás.

Belsô térben élô 
növények
1. Miért jó, ha vannak növények az iskolában és az otthonodban?
2. Milyen szobanövényeket ismersz?
3. Mit tudsz gondozásukról?

8

2

a han

Tes
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su   kat 

Sze
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Keserûlevélke
Ideális növény türelmetlen 
kertészkedôknek

Szágó pálma
Lassan növô,
különösen hobbikertészeknek

Korallvirág
Szorgalmasan virágzik, 
nem sok ápolást igényel
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FIGYELMEZTETÉS!
Mindig szobahômérsékletû vízzel öntözz, 
a hi deg víz zavarja a növekedést.

• Ha bizonytalan vagy abban, hogy mikor és 
mennyit kell öntözni egy féltett, szép nö -
vényedet, használj nedvességmérôt. Ezt a 
gyökér lab dába kell szúrnod. A ké szü léken 
lévô kis ab lak elszínezôdik, ha nem elég 
a nedvesség. Ha tejszínû álla po tot mutat, 
ak kor megfelelô álla potban van.

• A növények földjét szellôztetni kell. A cse -
rép   ben vagy virágládában egy kis ge reb -
lyé   vel vagy villával lazítsd fel a földet. A 
tö   mörödött föld nemcsak 
csúnya, de a nö  vé  nyek gyö-
ke reit sem engedi szellôzni.

•  A növény az átültetés után 
6-8 héttel fel  hasz  nálja a táp-
a nyagot, ezért a nö vény igé-
nyei sze rint tápoldatos víz zel 
kell locsolni ezen idô le  járta 
után.

FIGYELMEZTETÉS!
•  Télen vigyázz, nehogy szel-

lôz   tetés kor meg fázzanak a 
nö  vényeid. Nyá ron, káni ku  lá-
ban pedig az igen erôs nap-
fény tehet bennük kárt.

•  A növények leveleit, ha porosak, le kell mos-
ni, hogy lélegezni tudjanak, és szépségük is 
így lesz élvezhetô. A nagy levelûeket vizes 
ru   hával tö  röld le, az apróbb levelûeket zu-
ha  nyozd le. A cserepet kösd be mûanyag 
zacs kóba, nehogy a vízsugár kiverje a föl-
det belôle. Vigyázz a víz hômérsékletére!

2.  Gyûjtsd össze, milyen eszközökre, szer szá mok -
ra van szükséged a növényápoláshoz!

3. Ajándékozz szüleidnek olyan nö-
vényt, amelyet magad neveltél!

Érdekességek

?1. A tanterembe hova tennél virágokat?
2. Sorolj fel a növényápolási feladatok közül 

néhányat!
3. Hogyan szaporíthatod a növényeket?

�1

�2

2  Belsô térben lévô növények 9

A szobanövények levél- és virágszínei nagy ha tással 
van nak a lelkünkre.
• A zöld a legkiegyensúlyozottabb minden szín között, 

boldog gá teszi az embert, nyugtatja és erôsíti az ideg-
rendszert.

• A sárga a nap és meleg szimbóluma, erôt ad, és oldja 
a ne ga tív hangulatot.

A további színek titkait a Nemzeti Tankönyvkiadó hon-
lap ján (www.ntk.hu) olvashatjátok el.

A következô növényeket szívesen ajándé koz zák sze ren-
cse hozó társként. Talán magunk is ké pe sek lennénk velük 
egy kis sze rencsét vá sá rol ni:

• Az azaleák hosszú, szerencsés életet ígérnek.
• A borostyán erôt ad, és áldást, szerencsét hoz a házra.
• A négylevelû madársóska keresztállású levél ké ivel véd 

a sze ren csétlenségtôl.
• A kaméliák szerencsét, harmóniát és hosszan tartó 

barátságot idézhetnek elô.
• A cserepes mirtusz áldást és életerôt sugároz.
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A technikai eszközök létrehozásához, mûköd te-
té  séhez energiára van szük  ség. A kôszerszámok 
el  ké szí téséhez az ôsember az izmait hasz nálta. 
Egy kunyhó építéséhez is mun kát kell végezni. 
Az autó csak akkor megy, ha a motor üzemanya-
got éget el. A villanykörte akkor vilá gít, ha ára-
mot kap. Ebbôl a rövid felso ro lás ból is lát szik, 
hogy az energia nagyon sok féle le het.

De mi az az energia?
 
„Az energia általános értelemben a változtatás-
ra való képességet, a fi zikában a munkavégzô 
képességet jelöli.” 

(Wikipedia internetes szabadlexikon)

Nekünk az a fontos, hogy a munkavégzéshez 
ener giára van szükség.

Az ember munkavégzô képessége nem túl 
nagy. Egy átlagos ember egy hónap alatt annyi 
mun kát tud elvégezni, mint amennyi energia 
1-2 liter benzinbôl nyerhetô. 

1. Gondolj bele, hogy egy négytagú családot 
cso  magokkal együtt mennyi munka lenne el-
tol  ni 10-15 km-re!

Állati vonóerô használata

Az energia elôállítására sok módszer ismert. 
Ezek áttekintése elôtt nézzük meg, hogy milyen 
szem pontok alapján vizsgálhatjuk meg az egyes 
mód  szereket.

Az egyik nyilvánvaló szempont a gazdaságos-
ság. Minél kisebb költséggel állítunk elô egy   -
ség nyi energiát, annál gazdaságosabban hasz  -
nál ha tó fel. Ez a szempont nemcsak az elô ál  lítás 
mód szerétôl, hanem a földrajzi hely tôl is függ. 
Egyes te rü leteken az adott ener giahordo zó   ból 
több, máshol keve sebb van.

A második szempont a környezetre gyakorolt 
ha  tása. Ez több szempontból is vizsgálható. El   sô 
kér dés, hogy az elôállítás során mennyire szeny -
nye  zôdik a környezet. Az energia elôállítá sa 
sok eset ben valamilyen anyag elégetésével tö r    té-
nik, ami szén-dioxid, korom és egyéb káros a nyag 
kibo csá tásával jár. Azonban vannak o lyan ener -
gia-elô állítási módszerek, amelyek nek nincs – vagy 
el ha nya  golható – a károsa nyag-ki bo csá tá  sa.

A másik környezetet érintô szempont, hogy az 
ener gia elôállítása során elhasználódik-e az ener   -
gia hordozó, vagy újratermelôdik. Ebbôl a szem   -
pontból megkülönböztetünk megújuló és nem 
meg újuló energiaforrásokat. A nem meg úju ló 
ener giaforrások készletei a Földön vé  gesek (pél-
dául: szén). A megújuló energiafor rá sok kész   letei 
el vileg „kifogyhatatlanok” (pél   dául: szél). Ezeket 
zöld energiának is szokás nevezni.

Végül egy – nem elhanyagolható – szempont, 
hogy az energia elôállítása mekkora biztonsági 
koc   kázattal jár. Ez a szempont a legnehezebben 
át   látható. Ha elôre tudnánk egy baleset bekövet-
ke    zésérôl, akkor el is tudnánk azt kerülni.

Az energiát néha közvetlenül használjuk (pl.
meg    fôzzük a paprikáskrumplit a bográcsban). Az 
esetek többségében azonban valamilyen át a  la -
kítás után tudjuk használni (pl. elektromos á ram).

A legfontosabb energiatermelési 
módok, és azok jellemzôi

Szén
A körülbelül 300 millió évvel eze lôtt elhalt növé-
nyek a föld alá kerültek, és nagy nyo  máson kô-
szén né alakultak. Ezt a sze net a bányászok a fel-
szín re hoz zák, amit az tán a felhasz nálás  so rán 

elé getnek. A szén 
bá  nyászata so    rán a 
bányák szen  nyezik 
a kör nye      zetet. A 
föld mé   lyén vég-
zett mun    ka igen 
ne    héz és veszélyes.

Energia
1. Mitôl mûködik az autó, miért világít a villanykörte,   
  mitôl melegít a sütô?
2. Mi a közös bennük?

10

3

cso  m
tol  n�1

Állati vonóerô használata

Szénerômû
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Az elégetett szénbôl nagy mennyiségû szén-
  di oxid keletkezik, ami elôsegíti a globális fel-
melegedést. A szén feldolgozása so rán sok por 
kerül a levegôbe. A világ szénkészlete ro  hamosan 
fogy. Összességében elmondha tó, hogy a szén 
egy nem megújuló, erôsen kör nye zet  szennyezô 
ener   giaforrás.

Kôolaj 
A kôolaj a szénhez hasonló módon keletkezik, 
csak a keletke zett anyag csepp folyós. A kô olajat 
tar  talmazó ré te gekbe fúr nak, és onnan szi vaty -
tyúz   zák ki a kôolajat. Az olajku tak  ból kifolyó, 

illetve a szál  lí tás során elfolyó olaj 
nagy   méretû környezet szennyezésekért 
fe lelôs. Az olaj elégetése során szin tén 
ke letke zik szén-  di oxid. A kôolaj fi no mí-
tá sa után keletke zô ben zint, gázolajat, 
illet ve más termékeket nagy mennyi-
ségben hasz nál ják a gépjármûvek mo-
tor   jaiban. A nagyvárosok erô sen szeny-

nyezett le  ve gôjéért ezek a belsô  égésû mo torok 
nagy mér tékben felelôsek.

A kôolaj a szénhez hasonlóan nem megújuló, 
kör nyezetszennyezô energiaforrás. A kôolajat 
és származékait az energiatermelésen kívül nagy 
mennyiségben használja a vegyipar is.

Földgáz 
A földgáz a kôolajhoz hasonlóan ke let kezik, sok-
szor ve le együtt for dul elô. A ke letkezésük – ré-
gen el pusztult növényi, illet ve állati maradvá nyok 
föld alatti áta lakulása so   rán – hasonlósága miatt 
a sze net, a kôolajat és a föld  gázt fosszilis ener -
gia hordozóknak ne ve zik.
A földgázt az erômûvek-
ben elé  getik, ami szin tén 
szén-dioxid keletkezésével 
jár. Sok föld  gázt használ-
nak a háztar tá   sokban fû -
tésre és fô zésre. A földgáz 
robbanásveszélyes, mér   ge-
zô gáz. Ez a szintén nem 
meg újuló energiaforrás is 
környezetszennyezô.
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nyezett lev
A technika fejlôdésével az emberiségnek egyre több 
ener gi á ra volt szüksége. Eleinte saját elégtelen izomener-
giáját álla ti vo nó erôvel pótolta, azaz elég volt az állatok 
energiáját hasz nál ni. A technika fejlôdésével elkezdték 
kihasználni a termé szet  ben könnyen kiaknázható ener-
giaforrásokat (tûz, szél). Ez azonban csak egy ideig tudta 
kielégíteni az emberiség ener gi a  igényét. A másik problé-
ma, hogy ezek az energiák nehezen hasz nálhatók köz-
vetlenül az ember igényei szerint.
Egyes becslések szerint az emberiség energiaigénye ma a 
mun   kavégzô képességének körülbelül százszorosa. 
Ezt a ha tal   mas energiamennyiséget valahogyan elô kell 
állítani, a fel hasz   nálás helyére kell szállítani és a meg-
felelô formába kell áta   lakítani.

Érdekesség
� 

Hasadóanyag 
Bizonyos anyagok meg fe le lô körülmények kö -
zött mag  ha sadás so rán más anya gok  ká ala-
kul nak. Eközben nagy  mennyiségû energia 
sza   badul fel. Ez a folyamat − meg felelôen sza-
bá lyozva − al kalmas nagy mennyi ségû ener  gia 
olcsó elôállítására. Így mûködnek az atom erô-
mû vek. Az atom erômûvek ellen rend sze resen 
til takoznak. Ez többnyire az eddigi atom erô-
mû-baleseteknek a következménye. Ha egy 
atom erômûben bal eset történik, ak kor annak 
a következményei sokkal nagyobbak lehetnek, 
mint más típusú erômûben. Az eddi gi ba l e se tek 
ál  talában emberi mu  lasztásra ve  zet he tôk vissza.

Ez az energiaforrás nem megújuló, de a kör-
nye   zetet igen kis mértékben szennyezi (tiszta 
ener giának is nevezik). Amennyi ben a techno ló  -
giai utasításokat szigo rú an betartják, a ba l e se -
tek elkerülhetôek.

3  Energia 11

Fúrótorony

Az emberiség energiaigénye 
1900-hoz viszonyítva

Paksi Atomerômû

548 tech levil oldalankent jul 27jav.indd   Sec2:11548 tech levil oldalankent jul 27jav.indd   Sec2:11 7/29/09   2:49:46 PM7/29/09   2:49:46 PM



Szél 
Ha fúj a szél, akkor annak nagy energiája is lehet. 
Gon  doljunk csak a vihar ál  tal kicsavart fára. Ezt 
az ener  gi át használják ki a szél  erô mû vek. A szél 
útjába tett, meg felelôen kialakított la  pá to kat a 
szél megforgat ja. Ez a mozgás használható ener-

gia termelés re. A szél 
se gítségével elôállított 
ener gia nem szen nye zi 
a kör  nyezetet. A szél 
nem fogy el, ezért meg-
újuló ener giaforrás. A 
szél  lel a legna gyobb 
baj az, hogy nem min-
dig és nagyon kü lön-
bö zô erôs séggel fúj. 
Így ne hezen tervez hetô 
a be lô le kinyerhetô 
ener   gia, és a ter melés 
na  gyon inga dozó.

Víz
Ha egy folyó útjába aka dályt he lyezünk, akkor azt 
a víz nagy energiával meg pró bálja el mozdítani. Ezt 
használják ki a vízi erô mû vek.

A folyók vízhozama is vál to zó, és nem mindig 
szol gál tat  nak elegendô ener giát. Ezért a folyókra 
duz zasztó mû veket épí te nek. Így elér hetô, hogy 
min dig elegendô ener  giát tudjon szolgáltatni a víz.

Ez a megújuló energiahordozó nem túl gazda-
sá  gos, és a duzzasztómûvek környezetkárosí tó 
ha tása sem elhanyagolható.

Napsugárzás 
A Nap energiáját mindenki ta  pasztal hat ja, ha 
egy na pos nyári napon ki megy a sza bad  ba (fo rró 
asz  falt, le égés stb.). Ezt az e ner giát használják a 
napkol lek torok és a nap e le  mek.

Ez szintén megújuló ener  giaforrás, de a Nap 
nem egyenletesen süt (nap szakok és évszakok 

vál takozása). Ezt az ener gia forrást általá ban ki-
egé szí tôként al kalmazzák.

Biomassza
A biomassza növények és hulladé kok elégetésé-
vel nyer hetô energia. Ez az energia ugyan meg-
újuló, de csak ak kor, ha a felhasz nált nö vényeket 
újra te lepítik. Az égetés so rán itt is keletkezik 
szén-dioxid és egyéb káros égés termé k. A jelen-
legi erômûvek hatásfoka még nem igazán nagy.

Geotermikus energia
A Föld felszíne alatti ré te gek lefelé haladva egy  re 
melegebbek. A Földön 100 méte ren ként − átlago-
san 3,3 °C-kal emelkedik a hô mér  sék let. Magyar-
or szá gon ennél jobban, 4-5 °C-kal emel kedik a hô-
mérséklet 100 mé te ren ként.

Ha egy csövön vizet engedünk le elég mélyre, 
ak  kor az felmelegszik. Ezen az elven mûködnek 
a geotermikus erômûvek, illetve ezzel a vízzel 
fû teni lehet.

Ennek a megújuló energiaforrásnak a kihasz-
ná  lása még nem igen terjedt el.

Az embereknek tulajdonképp nem ener gi á ra, 
hanem az energia nyújtotta szolgáltatásokra van 
szüksége (hôre, fényre, mechanikai munkára, 
anya gok kémiai és fi zikai átalakítására stb.), 
ez az ener gia végsô hasznosítása. A em  beriség 
lélekszáma és energiaigénye egyre nô. A jövô 
egyik nagy kérdése, hogy ezt az igényt hogyan 
lehet biztonságosan és a környezet el pusztítása 
nélkül kielégíteni.

12

?1. Sorolj fel megújuló energiaforrásokat!
2. Mi az elônye és a hátránya az atomener -

gi á nak?

Szélerômû

Vízi erômû

Napkollektorok a házon
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