HAZÁNK
TERMÉSZETES
ÉLŐVILÁGA
Csudáltalak ezer szemmel, (...)
Jártam benned – gyalogszerrel –
sok diákkal, vagy ezerrel, (...)
Szépségedből örök lázban
ezer szemmel lakomáztam.
De te mind az ezer szemnek
megmaradtál rejtelemnek...
(Áprily Lajos
Természet című verséből)
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Természet- és környezetvédelmi eseménynaptár: zöld napok
A történelem során az emberiség sokszor és sok helyen beavatkozott a természeti környezetbe. A termelőtevékenység nyomán a környezet károsodott,
élőhelyek szűntek meg, élőlények pusztultak ki.
Ma már felismertük, hogy a természeti környe
zet védelme minden ember felelőssége és feladata.

Ha figyelsz, észreveszed, hogy a médiában mindennap van valamilyen környezetvédelmi hír. Az
iskolai nevelésben is fontos szerepet kap a környezet- és természetvédelmi gondolkodás formálása.
Ennek része például az úgynevezett zöld napok
figyelemmel kísérése. Vegyél benne részt Te is!

Február 1.

A Tisza Élővilágának Emléknapja

Február 2.

A Vizes Élőhelyek Világnapja

Március 22.

A Víz Világnapja

Március 23.

Meteorológiai Világnap

Április 22.

A Föld Napja

Május 10.

Madarak és Fák Napja

Május 22.

A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja

Május 24.

Európai Nemzeti Parkok Napja

Június 5.

Környezetvédelmi Világnap

Június 17.

A Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja

Szeptember 16.

Az Ózon Világnapja

Szeptember 3. szombatja

Takarítási Világnap

Október 1.

Habitat Világnap

Október 5.

Az Állatok Világnapja

Október 21.

Földünkért Világnap

nn Az itt felsorolt nevezetes napokat vezesd át a saját naptáradba!
nn Egész évben kövesd nyomon az eseményeket!
nn Minden egyes alkalomra állíts össze egy-egy rövid tájékoztatót arról, hogy miért nevezetes egyik vagy
másik nap!
Használd az internetet is!

nn Mennyi idő alatt nő meg egy fa?

Gondolkodj azon, hogyan kapcsolódik a fenti kérdés a rajzhoz!
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA (ISMÉTLŐ RENDSZEREZÉS)

AZ ÁTALAKULÓ TERMÉSZETI TÁJ
Az elmúlt években már ismerkedtünk ha
zánk
élővilágával. Tudjuk, hogy milyen növényeket termesztünk a szántóföldeken, zöldségeskertekben és
a gyümölcsösökben. Tanultunk a legfontosabb termesztett növényekről, tenyésztett állatokról.
Tudjuk, hogy a mezőgazdaság hazánk területének csak egy részét hasznosítja. Ha utazunk,
kirándulunk, nem csak megművelt szántókat, gondozott legelőket látunk. Az erdők, a rétek, a náddal
szegélyezett tavak és folyók természetes élővilága

nem az ember munkájának eredménye. A Kárpát-medencét s benne hazánk területét már akkor
hatalmas erdőségek, száraz és nedves rétek, suhotegek borították, amikor még nem
gó nádrenge
lakott ember e tájon. A megtelepedő ember ter
melőmunkájával nagyon sokat változtatott az eredeti természeti képen [1].
Ma hazánk területének 18%-át borítja erdő.
Ugyanezen a területen 200 évvel ezelőtt még több
mint 32% erdő volt.

nn Elemezd az [1] ábrát! Hogy változott meg a természet és az ember kapcsolata?
nn Nevezd meg, hogy milyen tevékenységeket jelölnek a számok!
1

2

4

3

5

6

7

[1] Az emberi tevékenység változásokat eredményez a természetben
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[2] Tölgyerdő

Egy területen csak olyan növények és állatok
élnek, amelyek a helyi életkörülményeket kedvelik, vagy jól elviselik. Az életfeltételek közül a
hőmérséklet alakulása és a csapadék mennyiségének
változása a legfontosabb. Ezeknek az éghajlati elemeknek az alakulását befolyásolja a domborzat is.
Magyarország a mérsékelt éghajlati övezetben
fekszik, ahol a hőmérséklet változása alapján négy
évszak alakult ki. Az élővilág képe az egyes évsza
kokban más és más.
Hazánk természetes életközösségei az erdők
[2], a füves puszták [3], a folyók és a tavak [4]
élővilága. Ezeket már jól ismerjük.
Ebben a fejezetben (9–26. o.) a tankönyv ábrái és kérdései segítségével röviden összefoglaljuk
a hazai természetes életközösségek legfőbb jellemzőit.
E A következő órára elevenítsd fel, hogy mit figyeltél meg egy-egy erdei kiránduláson!

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

[4] Sekély vizű tó

1. Milyen életközösségek alkotják hazánk természetes élővilágát?
2. Az [1] ábra segítségével foglald össze, hogy milyen hatások következtében csökkent a természetes élővilág területe!
3. Milyen új életközösségek jöttek létre az ember
tevékenysége nyomán?
4. Mit nevezünk életközösségnek?
5. Egy hazánkba látogató vendéget viszel kirándulni. Mit mutatnál be röviden lakóhelyed környékének élővilágából?

[3] Füves puszta ősszel

10
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA

ERDŐINK
Magyarország a mérsékelt éghajlati övezetben fekszik. Éghajlata szárazföldi. Országunk területének
nagyobb része alföld, de vannak dombságaink és
hegyvidékeink is. A domborzat alapján a különböző tájak élővilága eltérő. Ahol a csapadék mennyisége meghaladja az évi 500 mm-t, ott kialakultak
az erdők.
Lombos erdeink növényei több szintbe ren
deződnek [2]. A legtöbb fényt a lombkoronaszint
kapja. A fák koronája alatt kevesebb fény jut a cser
jeszintnek, még kevesebb a fény a gyepszintben.
Itt lágy szárú, virágos és virágtalan növények és
gombák nőnek. A talajfelszínt borító mohák és a
lehullott lombok alkotják az avarszintet (mohaszintet). Az erdők talajába behatolnak a fák, a cserjék, a lágy szárú növények gyökerei és a gombák
fonalai.
Hazánkban legtöbb a tölgyerdő. Ezek az erdők a melegebb nyarat kedvelik, és viszonylag ke
vesebb csapadékkal is beérik. Ahol hűvösebb van
és több a csapadék, bükkösökkel találkozunk. Az
Alpokalján a hűvös, csapadékos éghajlatot kedvelő fenyőerdők élnek [1]. A folyók partját is sok

fenyvesek

tölgyesek

bükkösök

egyéb erdők

[1] Az erdők elterjedése Magyarországon
⎫
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cserjeszint
gyepszint
és avarszint

[2] A lombos erdők növényei több szintbe
rendeződnek

[3] Tölgyes

[4] Bükkös

helyen kísérik erdők. Ezekben az ártéri erdőkben
sok a fűz.
A tölgy [3] melegkedvelő, repedezett kérgű, terebélyes fa. Lombján a fény áthatol, a tölgyes aljnövényzete minden évszakban gazdag. A bükk [4]
kedveli a hűvöset, kérge sima. Zárt lombján a fény
alig jut át. Aljnövényzete gyér. A bükkösben csak
lombfakadás előtt virágoznak gazdagon a hagymás-gumós aljnövények.
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Az erdők cserjeszintjében él a kökény [5] és a
mogyoró [6]. A kökény rovarporozta, csonthéjas
termésű cserje, a szárazságot is tűri. Oldalágai ágtö-

visekké alakulnak. A mogyorócserje kedveli a napos, nedves helyeket. Porzós virágai, a barkák már
tél végén nyílnak. Magja tápanyagban gazdag.

[5] Kökény

[6] Mogyoró

[7] A hóvirág kora tavaszi,
leples virágú aljnövény

[8] A tavaszi kankalin az erdőszélek
és tisztások tavaszi aljnövénye

[9] A májusi gyöngyvirág
a tölgyerdők aljnövénye

[10] A lombosmoha párnákban nő,
spórákkal szaporodik

[11] Az erdei pajzsika
árnyékkedvelő, virágtalan,
spórákkal szaporodó növény

[12] Az erdei csiperke
kalaposgomba, termőteste ehető,
lemezei rózsaszínűek, barnák

[13] A gyilkos galóca mérgező
gomba, lemezei mindig fehérek

nn Magyarázd meg, hogy mit jelentenek a dőlt betűs kifejezések!
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA

AZ ERDŐK ÁLLATVILÁGA

[1] Az erdő a növények és állatok együtt élő közössége, életközösség. Lombos erdeinkben sokféle állat éli életét. Min
den állatfaj azon a növényszinten él, amelyen megtalálja életkörülményeit.

13
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[2] A földigiliszta talajlakó
gyűrűsféreg

[3] Az éticsiga gyepszintben élő
növényevő puhatestű

[4] A szarvasbogár ízeltlábú bogár,
lárvája korhadékevő

[5] A koronás keresztespók
a cserjeszint rovarevője

[6] A nagy fakopáncs rovarevő
kúszómadár

[7] Az erdei fülesbagoly a lombkoronaszint lakója, ragadozó

[8] Az erdei egér a gyepszintben élő
rágcsáló, mindenevő

[9] Az őz növényevő emlős,
párosujjú patás

[10] A róka tarajos zápfogú
ragadozó emlős

nn Magyarázd meg, hogy mit jelentenek az egyes állatok képe alatt leírt jellemzések!
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A zöld növények a talajból és a levegőből felvett
anyagokból a napfény energiájának felhasználásával
építik fel testüket. Belőlük élnek a növényevő állatok. Az állatevők a növényevőket fogyasztják. Az
elhullott növények és állatok testét az erdők talajában élő baktériumok, korhadékkal-rothadékkal
táplálkozó állatok és gombák bontják le. Ilyen módon a növények számára ismét felvehető anyagokká válnak [11].
E A következő órára elevenítsd fel, hogy mit
figyeltél meg a réten, a legelőn vagy a szántóföldön!

[11] Táplélékhálózat egy lombos erdőben

Az erdőtűz sok kárt okoz az erdő élővilágában,
nagyon veszélyes! Ügyelj arra, hogy vigyázatlanságoddal tüzet ne okozz!

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Milyen gerinctelen állatok élnek a lombos erdőben?
2. Milyen gerinces állatok élnek a lombos erdőben?
3. Csoportosítsd táplálékuk alapján a tölgyerdők
állatait!
4. Nevezz meg két-két állatot, amely a talajban, a
gyepszintben, a cserjeszintben és a lombkoronaszintben szerzi meg táplálékát!
5. Elemezd az erdei táplálékláncok összefüggéseit
a tankönyv képén [11]!
6. Állíts össze táplálékláncokat a tölgyerdő élőlényeiből [1]!

7. Tarts kiselőadást, amelyben bemutatod egy, a
lakóhelyed közelében élő lomberdő életét tavasszal, nyáron, ősszel és télen!
8. Te mit tehetsz annak érdekében, hogy kevesebb
fát vágjanak ki?
9. Hogyan segíthetsz az erdők állatainak védelmében?
10. Foglald össze röviden, hogy miért kell vigyáznunk az erdő élővilágára! Mit fejez ki a lenti
rajz?
11. Foglald össze, hogy mit jelent az erdő az embernek!

15
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA

RÉTJEINK ÉS MEZŐINK
Ahol a csapadék évi mennyisége csökken, a természetes növénytakaró a szárazságot jól tűrő rét. A füves térségeket csak ritkán tarkítják fák és cserjék.
A rét uralkodó növényei a fűfélék és más lágy szá
rú növények. A magasabban fekvő rétek szárazak,
a mélyebben fekvők nedvesek. A réteket sok fény
éri, szabadon jár a szél. Gyakori fűféle az angol-

perje [1]. Egyszikű. Mellékgyökérzete, szalmaszára
és kalászvirágzata van. A hazai széljárta réteken
többfelé él a szintén fűféle, védett árvalányhaj [2].
Nedves réteken él a réti boglárka [3]. Főgyökérzete van, szára elágazó. Levelei tagoltak, hálózatosan
erezettek. A száraz rétek növénye a liláskék virágú,
kétszikű mezei zsálya [4]. Gyöktörzses növény.

[2] A hazai réteken többfelé él
a védett árvalányhaj

[1] Az angolperje aljfű

[3] Réti boglárka

[4] Mezei zsálya

nn Magyarázd meg, hogy mit jelentenek a szövegben szereplő, dőlt betűvel szedett szakkifejezések!

16
11774 Biológi 1–208_korr62017.indd 16

2017. 02. 15. 10:45

A réteken sok és sokféle fajhoz tartozó állat él. Számos rovarfaj [5], hüllő [6], emlős állat [7] [8], valamint madárfaj [9] [10] leli meg itt az otthonát, és találja meg a táplálékát.

[5] Az olasz sáskának rágó szájszerve van,
fűevő. Nagyokat ugrik, kifejléssel fejlődik

[6] A fürge gyík gerinces
állat, hüllő, rovarevő, lágy
héjú tojásokkal szaporodik

[7] A vakond föld alatti járatokban
él, védett rovarevő emlős

[8] A rétek legnagyobb termetű rágcsálója a mezei
nyúl. Igen szapora emlős

[9] A fácán földön fészkel,
kicsinyei fészekhagyók. A tyúk
és a kakas tollazata eltérő színű

[10] Az egerészölyv
ragadozó madár, fogólába
és horgas csőre van

nn Magyarázd meg az egyes állatok képeihez írt jellemző tulajdonságokat!
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[11] A darvak költöző madaraink

[14] Egy réti életközösség tápláléklánca

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

[12] A leánykökörcsin védett növény

[13] A tavaszi hérics védett gyógynövény

1. Hol alakulhat ki rét?
2. Sorold fel a rétek természeti adottságait!
3. Melyek a száraz rétek uralkodó növényei? Mi
jellemző rájuk?
4. Mi a különbség a rét és a legelő között?
5. Mondj példákat a rét állatai közül növényevőkre és állatevőkre!
6. Mi történik a rét életközösségével, ha túlzottan
elszaporodnak a rovarok vagy a rágcsálók?
7. Állíts össze a száraz és a nedves rétre jellemző
táplálékláncokat!
8. Árt-e a rétnek a kaszálás, vagy a legelőnek az
állatok taposása és a legeltetés?
9. Láttál-e már rét szélén lerakott szemetet, építési törmeléket? Mit tehetsz, ha ilyesmit észlelsz?
10. Mit tehetsz, ha megtudod, hogy egy réten néhány példány védett növény él?
E A következő órára elevenítsd fel, hogy mit figyeltél meg egy vízparti kirándulásod alkalmával!

18
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA

FOLYÓINK ÉS TAVAINK
A vizek világában éppúgy növények és állatok élnek
együtt, mint az erdőkben és réteken. A vízi élőlények azonban másképpen mozognak, táplálkoznak,

lélegeznek, mint a földön vagy a levegőben élők. A
vízi élőlények teste és életmódja különbözik a szárazföldiekétől: alkalmazkodtak a sajátos élőhelyhez.

[1–2] A vízpartok nagy részét nádasok szegélyezik. A nád
partközelben, a keskeny levelű gyékény a nádasok
övezetében a mélyebb vizekben él

[3] A zöld szemesostoros
egysejtű (mixotrof)

[4] A papucsállatka csillók
kal mozgó egysejtű

[5] A fonalas zöldmoszat a
víz napsütötte rétegében
lebegve él. Sejtjei fonál
szerűen egymáshoz
kapcsolódnak, telepes
növény

[6] A süllőhínár többnyire
állóvizeink iszapos
taIajában gyökerezik, a
mélyebb vizek hínár
növénye

nn Magyarázd meg a képek alá írt jellemző tulajdonságokat!
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[8] A ponty áramvonalas testű,
kopoltyúval lélegzik, ikrákkal szaporodik

[7] A szitakötő kiválóan repül.
Lárvája ragadozó, a vízben fejlődik

[10] A vízisikló hüllő, lábatlan.
Zsákmányát egészben nyeli le
[9] A kecskebéka kétéltű. A vízben élő lárva kopoltyúval,
a szárazföldön élő kifejlett béka tüdővel lélegzik

[11] A tőkés réce a vízből csőrével
szűri ki a táplálékát. Költöző madár

A vízi és a vízparti életközösségek élőlényei
között is bonyolult táplálékláncok alakulnak ki.
E láncok első tagjai az algák és más vízinövények.
A vizek és vízpartok állatai közül sok nem növény

[12] Vízi tápláléklánc

evő, hanem állatokkal vagy állati részekkel táplálkozik. Tanultunk nedveket szívó állatokról és olyanokról is, amelyek növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyasztanak [12].

nn Magyarázd meg az egyes állatok képeihez írt jellemző tulajdonságokat!
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Csoportosítsd a vizek, vízpartok növényeit annak
alapján, hogy virágtalanok vagy virágosak!
2. Mivel magyarázod azt, hogy a vízben élő állatok
teste és életmódja eltér a szárazföldiekétől?
3. Melyek azok a szervek, amelyeket csak a halakon
találhatunk meg?
4. Csoportosítsd a vizek és vízpartok állatait táplálkozásuk szerint!
5. Állíts össze olyan táplálékláncokat, amelyekben
csak a vizek, vízpartok élőlényei találhatók!
6. Állíts össze olyan táplálékláncokat is, amelyek-

ben a vizek, vízpartok élőlényei mellett a nedves
rétek élőlényei is szerepelnek!
7. Tarts kiselőadást! Mutasd be egy kis tó vagy egy
folyó életközösségét!
8. Milyen környezetkárosító hatások veszélyeztetik
a vizek élővilágát?
9. Miért vágnak télen lékeket a befagyott, sekély
vizű tavak jégpáncéljába?
10. Hazánkban minden kétéltű és hüllő védett. Magyarázd meg, hogy miért!
11. Te mit tehetsz a vizek életközösségeinek védelmében?

E A következő órára nézd át, hogy mit tanultál hazánk nemzeti parkjairól!

nn Próbáld megfogalmazni néhány mondatban, hogy mit mondanál a fiú helyében az autóját mosó
férfinak!

nn Foglald össze! Milyen károkat okoz a folyók vagy a tavak élővilágában a gépjárművekből és a motorcsónakokból származó szennyeződés?
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HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGON,
VÉDETT TERÜLETEINK
A természet védelme a természeti környezet értékeinek védelmét jelenti. A természeti környezet
magában foglalja a táj egészét, nem csak az élőlényeket. A természetvédelem kiterjed az értékes
barlangok, hegyek, sziklák, források, tavak, lápok védelmére is. Az élőlények védelme jelentheti egy-egy
veszélybe került vagy kipusztulófélben lévő és ezért
már csak ritkán előforduló növény- és állatfaj megóvását. Az élő fajok védelme egyúttal élőhelyük
védelme is. Hiszen egy-egy növény- vagy állatfaj
éppen azért kerülhet veszélybe, mert az élőhelyén
olyan változások történtek, amelyeket már nem tud
elviselni.
Hazánkban – más országokhoz hasonlóan – e
célok elérése érdekében alakítot
ták ki a termé
szetvédelmi területek, a tájvédelmi körzetek és a
nemzeti parkok rendszerét.
nnTermészetvédelmi terület a természeti értékek

megóvására kijelölt terület. A védett természeti
érték jellege szerint hazánkban vannak földtani,
víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúr-

Természetvédelmi terület

Tájvédelmi körzet

történeti értékeket őrző zárt területek, amelyek
egy része csak vezetővel látogatható.
nnTájvédelmi körzet az a táj vagy tájrészlet, amely
gazdagabb természeti vagy kultúrtörténeti értékeinél fogva kiemelkedik környezetéből. Az ilyen
védett területen általában többféle érték található (sziklák, barlangok, források, különleges települések, védett élőhelyek). A tájvédelmi körzetek
területén lehetnek művelt földterületek és települések is. Szabadon látogathatók.
nnNemzeti parkok az olyan nagy kiterjedésű területek, ahol egy vagy több életközösség van jelen.
Ezeket az életközösségeket úgy védik, hogy az
emberi tevékenység lehetőleg ne változtassa meg
a terület arculatát. Egyes nemzeti parkok terü
letén hagyományos gazdálkodási ágak maradtak
fenn, és a terület egy részét ma is a gazdálkodásban hasznosítják. A nemz eti parkok – egyes
részterületeket kivéve – szabadon látogathatók.
Az élőviláguk nemzeti érték. Megőrzésük és
fenntartásuk az egyik legfontosabb természetvédelmi feladatunk.

Nemzeti park
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