
Természetismeret
Tankönyv 6. 

Raktári szám: NT-98756
ISBN: 978-963-19-8264-0

6

Te
rm

és
ze

tis
m

er
et

Ta
nk

ön
yv

275m
m

205mm 7mm 205mm

NT 98756 - NT 98756_M TermeĐszetismeret 6. SNI BORITO.indd   1 2019. 11. 21.   19:54



FEKETE-NYIRI ÉVA MÁRIA

OKTATÁSI HIVATAL

TERMÉSZETISMERET 6. 
TANKÖNYV

NT_98756.indb   1 2020. 04. 05.   15:58:57



A tankönyv TKV/34-10/2020 engedélyszámon 2020. február 20. időponttól tankönyvi engedélyt kapott.

A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11. számú melléklet 
11. 1. 2.07. Természetismeret 5–6. előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők: Szeniczey Tamásné, Nagy Károly

A II. és az V. fejezet kéziratának elkészítésében Kissné Máthé Ágnes is közreműködött.

Lektor: Hegedüs Tamás János

Felelős szerkesztő: Kincses Ildikó

Grafikus: Jécsai Zoltán

Fotók: dreamstime, flickr (CC BY 2.0/Andy Roberts, Nicholas A. Tonelli, NOAA Photo Library, Vince, 
CC BY-SA 2.0/Alastair Rae, Eddy Van 3000, Francesco Veronesi, mongider, Pascal Terjan, Sean Nash, 
Smudge 9000), istock, pixabay, shutterstock, thinkstock, wikipedia (CC BY 2.0/Mark Medcalf, Spencer Wright, 
CC BY-SA 2.5/Darkone, Fritz Geller-Grimm, Noah Elhardt, CC BY 3.0/Góra Zoltán, H. Krisp, Pellinger Attila, 
CC BY-SA 3.0/Andreas Kunze, Archenzo, böhringer friedrich, Creando, E-190, El Mexicano, Etienne, 
Factumquintus, Frebeck, Froggydarb, H. Zell, Hubert Isopp, JJ Harrison, Jörg Hempel, Ken Billington, 
Konrad Kurzacz, Krzysztof Zyarnek, Martin Olsson, Stefan lefnaer, Stu Phillips, CC BY-SA 4.0/ferengra, 
JovanaKoturov, Wiedehopf20)

© Oktatási Hivatal, 2020

ISBN 978-963-19-8264-0

Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: NT-98756
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Knausz Valéria
Grafikai szerkesztő: Nagy Áron
Nyomdai előkészítés: Diószegi Tamás
Terjedelem: 12,36 (A/5) ív • A könyv tömege: 276,9 gramm
1. kiadás, 2021
Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft .

Nyomta és kötötte:
Felelős vezető:

Európai Szociális
Alap

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése 
és digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében ké-
szült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

NT_98756.indb   2NT_98756.indb   2 2021. 01. 03.   11:06:472021. 01. 03.   11:06:47



Kedves Diákok!
Az idei tanévben az új 6. osztályos tankönyv segítségével tovább szélesíthetitek 
az 5. osztályban megszerzett ismereteiteket, és egészen új dolgokkal is találkoz-
hattok. Bővülni fog tudásotok az anyagok világáról, az emberrel kapcsolatosan 
és a környezet védelméről. Tanultok majd a hazai életközösségek jellemző élő-
lényeiről, és új ismereteket szerezhettek a Földről és a Naprendszerről. 

Ne feledjétek, a természetnek mi is részesei vagyunk, a jelenünk és a jövőnk, 
gyermekeink jövője is nagyrészt a természet állapotától függ. Mindannyiunk ér-
deke a természet megismerése, gondozása és védelme. A tankönyvben arról is 
olvashattok, hogy Ti mit tehettek a természet megóvása érdekében.

A tananyag könnyebb feldolgozásához sok kép és ábra lesz a segítségetek-
re, valamint érdekes olvasmányokkal, projektfeladattal is találkozhattok. A leg-
fontosabb fogalmakat megvastagított betűk jelzik. Szürke és zöld kiemelések 
hívják fel a figyelmet a kísérletekre, az érdekességekre, gondolatébresztő kér-
désekre, könyv- és filmajánlókra, valamint a legtöbb leckében webes keresésre 
használható kulcsszavakat is találtok. A kulcsszavak segítségével további képes 
és írásos információkhoz juthattok az internet használatával.

Az olvasott anyag, a megszerzett tudás megerősítése munkafüzettel egészül 
ki. A feladatsorok kitöltésével kellően elmélyülhettek a tananyagban, további 
információkat kaptok az adott anyag témájában, és segítenek felkészülni a  tu-
dáspróbákra is. Bízom benne, hogy a tankönyv sok örömöt és új élményt hoz 
számotokra, és sok-sok ismerettel bővül tudásotok!

Bevezetés

Örömteli és eredményes tanulást kíván a szerző! 
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A tankönyvben használt jelek

Olvasmány

Érdekesség

Keress rá az interneten!

Kísérletezz!

Filmajánló 

Projektfeladat
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I.  Bolygóközi
kalandozások

Bolygórendszerünk
Földünk és égi kísérője, a Hold
Tájékozódás a földgömbön
Éghajlati övezetesség
Környezet és időjárás
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A Naprendszer
Földünk a  Naprendszer 
egyik bolygója. A  Nap-
rendszer a  világűr egyik 

csillagrendszerében, a  Tejútrendszerben ta-
lálható, ami több százmilliárd csillagból áll. 
A  Tejútrendszer pedig a  világegyetem része.

A Naprendszer központja a  Nap, körü-
lötte nyolc bolygó kering. Ezek a Naptól távo-
lodó sorrendben: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, 
a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, 
a Neptunusz (1. ábra). Ezeknek a bolygóknak 
saját fényük nincs, a Nap fényét verik vissza. 
A Naprendszerben találhatóak még a bolygók holdjai, kisbolygók, törpe-
bolygók (pl. Plútó), üstökösök, meteorok, valamint a  bolygóközi anyag 
(gáz- és porfelhő). 

Vannak még az ember által előállított, mesterséges égitestek is a Nap-
rendszerben: ilyenek az űrállomások, műholdak (2. ábra), valamint űr-
hajók (3. ábra) és űrrepülőgépek is. Ezeknek többféle feladatuk lehet, 
segíthetik például a  tudományos kutatásokat vagy katonai célokat is 
szolgálhatnak.

Szerinted vannak élőlények más bolygókon is? 
Gondolkoztál már azon, hogy milyen lehet a Földön kívül? 

1. Bolygórendszerünk

1. A Naprendszer bolygói 

2.  Föld körül keringő műhold 3. Küldetésre induló űrhajó 
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Beszélgessetek arról, hogy miért elengedhetetlen a Nap a földi élethez! 
Képzeljétek el, mi történne, ha a Nap fénye kialudna! Segítenek a képek (5–6. ábra)!

A Nap és más csillagok
A Földtől 150 millió kilométerre lévő Nap a hozzánk legközelebb eső csil-
lag. A csillagok magas hőmérsékletű égitestek, saját fényük van. A Nap 
sárga fényű, izzó gázgömb, fényt és hőt termel (4. ábra). A földi élet fő 
meghatározója a Nap fénye és melege, hiszen ez minden élő szervezet 
számára nélkülözhetetlen. A Nap melegét napenergiának nevezzük. Nap-
jainkban ennek igen sokféle felhasználási módja létezik. Földünket az 
ózonréteg védi meg a Nap káros sugaraitól.

Ha sötétben felpillantunk az égre, a csillagokat fénypontokként szabad 
szemmel is láthatjuk. A nagy távolság miatt tűnnek pontszerűnek, még 
a  legnagyobb nagyítású földi távcsövekben is. Azért, hogy az emberek 
könnyebben el tudjanak igazodni az égen, a fényesebb csillagok csoport-
jait emberi vagy isteni lények, állatok vagy tárgyak képével azonosítot-
ták. Ezeket csillagképeknek nevezzük. Ilyenek például a  Nagy Medve, 
az Androméda, az Egyszarvú vagy a Kis Medve (más néven Kis Göncöl) 
(7. ábra), melynek legfényesebb csillaga a Sarkcsillag. 

A Naprendszer központja a Nap, körülötte nyolc bolygó kering. 
Ezek a bolygók a Nap fényét verik vissza. 
Mesterséges égitestek a műholdak, űrrepülők, űrhajók, űrrakéták. 
A Nap sárga fényű, izzó csillag, fényt és hőt termel. 
A csillagok csoportjainak különböző elnevezéseik vannak, ezek a csillagképek.

4. Az izzó Nap 

7.  A Kis Medve a Sark-
csillaggal 

5. Napfény az erdőben 6. Napfény a vízen

Keress rá! Nézz képeket!

csillagkép, meteor, műholdfelvétel, Nap, űrrepülő, asztronauta, 
Farkas Bertalan
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A Föld
Az emberek korábban sokféleképpen kép-
zelték el a Föld alakját. Sokáig azt gondol-

ták, hogy lapos, vagy akár domború korong alakú. Ma már tudjuk, 
hogy a Föld közelítőleg gömb alakú bolygó (1. ábra). Felszínét na-
gyobb részben víz, kisebb részben szárazföld borítja.

A Föld tengelyforgása 
és keringése a Nap körül
Itt, a  Földön a  mindennapokban nem érzé-
keljük, azonban Földünk kétféle mozgást is 
végez folyamatosan: forog a saját tengelye 
körül és kering a Nap körül.

A Föld 24 óra alatt, tehát egy teljes nap 
alatt fordul meg egyszer a tengelye körül 
(2.  ábra). Ennek számunkra is látható jele 
a nappalok és az éjszakák váltakozása. Ami-
kor nálunk nappal van, a Föld ellenkező ol-
dalán éjszaka, hiszen a  napsugarak mindig 
csak azt az oldalát világítják meg a Földnek, 
amelyik épp a Nap felé fordul.

Napszakok váltakozása

Gondolkoztál már azon, hogy miért váltakoznak 
az éjszakák és a nappalok a Földön? 
Mi okozhatja az évszakok váltakozását?

2. Földünk és égi kísérője, a Hold 

Helyezz el egy fényforrást (pl. zseblámpa, olvasólámpa) egy aszta-
lon (3. ábra)! Tegyél elé egy földgömböt, jelölj meg rajta egy pontot, 
és lassan forgasd körbe! Figyeld meg, hogy hogyan változik a pont-
ra eső fény! Ezzel a kísérlettel láthatod a Föld különböző pontjain 
a napszakok váltakozását.

3. A kísérlet eszközei

1.  Ilyennek látszik a Föld 
az űrből 

2. A Föld tengely körüli forgása

tengely

a forgás 
iránya

Északi-sark

Déli-sark
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A Föld 365 nap és 6 óra (azaz nagyjából egy tel-
jes év) alatt kerüli meg a Napot (4. ábra). A kerin-
gés nyugatról kelet felé halad. A Nap körüli keringés 
miatt Földünk felszínét az év folyamán különböző-
képpen érik a napsugarak. A keringés és a földten-
gely ferdeségének következménye az évszakok 
váltakozása. Magyarországon négy évszak követi 
egymást: tavasz, nyár, ősz, tél.

Mivel a keringési idő nem pont 365 nap, hanem 
6 órával több, ezért négyévenként egy nappal hosz-
szabb az év: 366 napból áll. Ez a szökőév. Tehát idő-
számításunkban minden negyedik év szökőév. 

A Hold
A Hold a Föld mellékbolygója, ez azt jelenti, hogy nem egy csillag, hanem 
egy bolygó körül kering. A Hold a Földhöz legközelebbi égitest. Felszínén krá-
terek, síkságok és hegyek találhatóak. Víz és növények nincsenek a bolygón. 

A Hold kering a Föld körül. Nincs saját fénye, a Nap fényét veri vissza, 
tehát a Földről mindig csak a napfénnyel megvilágított része látszik. 
Az emberek már az ókorban megfigyelték a Hold fényváltozásait (5. ábra). 
Újholdkor a Hold nem, vagy csak alig látható a Földről, az első negyed
idején a Hold jobb szélét látjuk, ekkor egy D betűre hasonlít. Holdtölte-
kor az egész megvilágított oldal látható, az utolsó negyedben, amikor 
csak a bal fele látszik, a fogyó Hold egy C betűhöz hasonló.

A Föld közelítőleg gömb alakú bolygó, a Naprendszer része. 
Saját tengelye körül 24 óra alatt fordul meg, ez okozza a napszakok váltakozását. 
A Föld a Napot 365 nap és 6 óra alatt kerüli meg. A Nap körüli keringés követ-
kezményei az évszakok, valamint a szökőév is. 
Földünk mellékbolygója a Hold, ami a Föld körül kering. 
A Földről mindig csak a Hold napfénnyel megvilágított része látszik. A holdfázi-
sok elnevezése: újhold, első negyed, holdtölte, fogyó hold.

5. A Hold fényváltozásai 

Ha teheted, 
nézd meg! 

Az első ember, 
Apollo–13.

4. A Föld keringése a Nap körül

Keress rá! 
Nézz képeket is! 

Föld, 
földgömb, 
Hold fényváltozásai, 
Apollo–11, 
Neil Armstrong, 
szökőév, 
holdnaptár
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A földrajzi fokhálózat
A földrajzi fokhálózat a  föld-
gömböt rácsszerűen lefedő képze-

letbeli vonalak hálózata, amely a  helymeghatározás-
ban segít. Ha képzeletben kettévágjuk a  földgömböt 
(a Földet) a  legszélesebb részénél, akkor két egyenlő 
félgömböt kapunk. Azt a kör alakú vonalat, ami a két 
félgömböt elválasztja egymástól, Egyenlítőnek nevez-
zük (1. ábra). Az Egyenlítőtől északi irányban található 
az északi félgömb, déli irányban pedig a déli félgömb 
(2.  ábra). A  Föld legészakibb pontja az Északi-sark, 
a legdélibb pontja pedig a Déli-sark elnevezést kapta. 

Azokat a  köröket, amelyek a  Föld tengelyére me-
rőlegesek, szélességi köröknek nevezzük. A  leg-
hosszabb szélességi kör az Egyenlítő. Azok a  kö-
rök pedig, amelyek mindkét sarkponton áthaladnak, 
a hosszúsági körök (2. ábra). A szélességi és a hosz-
szúsági körök segítségével határozható meg pontosan 
egy hely a Földön.

Előfordult már veled, hogy egy ismeretlen helyen nem tudtad, 
merre indulj tovább? Milyen eszközök segíthetnek a tájékozódásban? 

3. Tájékozódás a földgömbön

Nézd meg a Földrajzi atlaszban a hosszúsá-
gi és a  szélességi körök jelölését! Keresd 
meg az Egyenlítőt! Mutasd meg az északi és 
a déli félgömböt!

2.  A szélességi és a hosszúsági körök

Északi-sark

Déli-sark

Északi félgömb

Déli félgömb

1. Az Egyenlítő elhelyezkedése a földgömbön 

Szélességi körök 

Hosszúsági körök 
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Szélességi és hosszúsági körök
A földrajzi szélességi körök azt jelzik, hogy egy adott 
pont mekkora távolságra van az Egyenlítőtől északi 
vagy déli irányban. Néhány szélességi körnek külön 
nevet is adtak. Az Egyenlítőtől északi irányban talál-
ható első nevezetes szélességi kör a Ráktérítő, majd 
észak felé haladva az Északi-sarkkör és az Északi-sark
következik. Déli irányban ugyanakkora távolságra az 
Egyenlítőtől a Baktérítő, valamint dél felé továbbha-
ladva, a Déli-sarkkör és a Déli-sark (3. ábra) található.

A hosszúsági körök egyenlő hosszúak, és a sarkpon-
tokon metszik egymást. Nevezetes hosszúsági kör 
a 0. hosszúsági kör, más néven a greenwichi délkör. 
Ez a kezdő hosszúsági kör, amely keleti és nyugati fél-
gömbre osztja a Földet (3. ábra). A földrajzi hosszúság 
a kezdő hosszúsági körhöz – Greenwichhez – viszonyí-
tott távolságot mutatja meg fokokban.

A földgömbön való könnyebb tájékozódást a földrajzi fokhálózat, tehát a széles-
ségi és a hosszúsági fokok segítik. 
A leghosszabb szélességi kör az Egyenlítő, amely a Földet északi és déli félgömb-
re osztja. Nevezetes szélességi körök még az északi félgömbön a Ráktérítő, 
az Északi-sarkkör és az Északi-sark, a déli félgömbön a Baktérítő, a Déli-sarkkör 
és a Déli-sark. 
Nevezetes hosszúsági kör a 0. hosszúsági kör, azaz a greenwichi délkör, amely 
a Földet keleti és nyugati félgömbre osztja.

A greenwichi délkör a  greenwichi 
brit Királyi Obszervatóriumon (csil-
lagvizsgáló) áthaladó hosszúsági 
kör (0°), mely ott egy széles fémjel-
zést is kapott. A 4. ábrán látható, 
ahogyan az ember egyszerre állhat 
a nyugati és keleti félgömbön.

4. Egyszerre a két félgömbön

Keresd meg a  Földrajzi atlaszban a  nevezetes 
szélességi és hosszúsági köröket!

3.  Nevezetes szélességi és hosszúsági 
körök a földgömbön

Északi-sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő
Déli-sarkkör

Nyugati 
félgömb

Keleti 
félgömb

Greenwich
0°

Nevezetes szélességi körök

Nevezetes hosszúsági körök

Keress rá! 
Nézz képeket! 

földgömb, 
földrajzi 
fokhálózat, 
greenwichi 
Királyi 
Obszervatórium
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4. Éghajlati övezetesség

Időjárás és éghajlat
Az időjárás mindig változik, mégis ta-
pasztalhatunk területenként jellem-

ző és visszatérő jelenségeket. Ilyen lehet például egy helyen 
a leginkább napsütéses időszak vagy az év legcsapadékosabb 
hónapja. Vannak olyan területek, ahol az év nagy részében 
perzselő a  hőség, ugyanakkor akadnak vidékek, ahol szinte 
mindig fagypont alatti a hőmérséklet. Az éghajlat egy terület 
hosszabb távon jellemző időjárási viszonyainak összessé-
ge, az időjárás elemeinek hosszabb idejű ismétlődése.

Éghajlati övezetesség
Bolygónk közel gömb alakjából következik, hogy az egy-
mással nagyjából párhuzamos napsugarak eltérő szög-
ben érik a felszínt. Ezért a Napból érkező sugarak különbö-
ző mértékben melegítik fel a Földet (1. ábra). A napfény 
az Egyenlítő közelében éri a  legnagyobb szögben a  föld-
felszínt, tehát itt a  legnagyobb a  felmelegedés mértéke. 
Az Egyenlítőtől távolodva egyre kisebb szögben érkeznek 
a napsugarak a felszínre, így egyre kisebb a felmelegedés is.

Földünkön a különböző mértékű felmelegedés alapján 
eltérő éghajlati övek alakultak ki, ezeket a nevezetes széles-
ségi körök határolják (2. ábra).

Forró övezet
Az Egyenlítő két oldalán, a  Ráktérítő és a  Baktérítő kö-
zött alakult ki a forró (trópusi) éghajlati övezet. Ez a leg-
melegebb éghajlati övezet, itt a nappalok és az éjszakák 
hossza majdnem azonos. Az Egyenlítőhöz közelebbi te-
rületeket a  meleg mellett a  gyakori esőzés is jellemzi, itt 
találhatóak az esőerdők (3. ábra). A térítők vidékén pedig 

Gondolkoztál már azon, hogy a mindennapi életünkre 
milyen hatással van az időjárás? 
Vajon a Föld más részein milyen évszak lehet most? 

1.  A Földet érő 
napsugarak

2.  Éghajlati övezetek 
a Földön

3. Trópusi esőerdő látképe  

hideg 
övezet

forró 
övezet

mérsékelt 
övezet

mérsékelt 
övezet

hideg 
övezet
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Az éghajlat egy terület hosszabb távon jellemző időjárási viszonyainak az ösz-
szessége, az időjárási elemek szabályszerű ismétlődése. 
A Föld nagy éghajlati övezetei az Egyenlítőtől északi és déli irányban: a forró, 
a mérsékelt és a hideg övezet. 
Az éghajlati övezeteket a nevezetes szélességi körök határolják.

szinte állandó szárazság van, itt alakultak ki a sivatagok (4. ábra). A kettő 
közötti területen pedig két évszak váltakozik, az esős és a száraz. Itt ala-
kultak ki az erdős, ligetes, füves szavannák (5. ábra).

Mérsékelt övezet
Az északi mérsékelt övezet a Ráktérítőtől az északi sarkkörig, a déli 
mérsékelt övezet pedig a Baktérítőtől a déli sarkkörig tart. A mérsékelt 
övezetben van a legtöbb szárazföld, itt él a Föld lakóinak többsége. Itt jel-
lemzően négy évszak váltja egymást (6. ábra), azonban az északi és a déli 
félgömbön ellentétesen. Az övezetre a nyugati szél jellemző, változatos 
időjárással. Az övezet élővilága sokszínű. Európa nagy része a mérsékelt 
éghajlati övezetben fekszik, kisebb része benyúlik a hideg övezetbe.

6. Évszakok váltakozása 

Hideg övezet
A hideg övezetbe az északi, illetve a  déli sarkkörön túli területek 
tartoznak. Ezek Földünk leghidegebb területei. A  sarkvidékek közelé-
ben egyetlen, mindig fagyos évszak uralkodik, és a  Nap hónapokig 
nem kel fel. A  sarkkörök környékén két évszak váltakozik: a  hosszú, 
hideg tél és a rövid, hűvös nyár. Az Északi-sarkvidék legnagyobb em-
lősállata a  jegesmedve (7. ábra). A  Déli-sarkvidéken élnek a  pingvinek 
(8. ábra), emberek azonban csak kutatóként vagy turistaként fordulnak 
meg itt.

4.  Homokdűnék 
a sivatagban 

7.  Jegesmedve 
a kölykeivel 

8.  Pingvincsalád 

5.  Zsiráfpár 
a szavannán 

Keress rá! Nézz képeket! 

mérsékelt övezet élőlényei, sivatag, esőerdő, eszkimó, iglu
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A mindenkori időjárás hatással van az élő és az élettelen környe-
zeti tényezőkre egyaránt. A Földön élő minden élőlénynek megvan 
a kedvelt hőmérséklet- és nedvességtartománya, amelyben a legha-
tékonyabban képes élni és szaporodni. 

A szél az időjárás egyik eleme. A szél energiájától (erejétől) függő-
en különbözőképpen formálja a földfelszínt: képes messzire szállítani 
a homokot és a kőzetdarabokat, kőzetszemcséket is, máshol pedig 
felhalmozza ezeket. Szeles időben erősebben párolog a  felszín, de 
szerepe van abban is, hogy „elfújja” a csapadékot hozó felhőket szárazabb te-
rületek fölé. Részt vesz számtalan növény beporzásában (szaporodásában) is. 

A szélenergiát az ember is hasznosítani tudja, például korábban szélmalmok 
(1. ábra), vitorlások hajtására használták fel az energiáját, ma már jellemzően 
szélturbinák (szélerőművek) segítségével elektromos energiát állítanak elő. 

A szél előnyös tulajdonságai mellett károsíthatja is a természetet. Az állan-
dó irányból fújó szelek vagy szélviharok idején gyakori széllökések például kárt 
tehetnek az élőlényekben és az épített környezetben is (2. ábra). A szél helyileg 
jellemző erejét számításba kell venni az építkezéseknél is, mivel a tető szerkeze-
tét úgy kell megépíteni, hogy az meg tudja védeni az épületeket. A megművelt 
területen is pusztítást végezhet. Ez ellen az ember ültetett, zárt növénytakaró-
val tud védekezni. Az uralkodó szélirányra merőlegesen telepített mezővédő 
erdősávok, szőlő- és gyümölcsfaültetések nyújthatnak segítséget. 

A csapadék alapvető szükséglet minden élőlény számára. Életműködése-
ikhez vízre van szükségük a növényeknek, az állatoknak és az embereknek is. 
A csapadék megöntözi a száraz területeket. Hosszabb esőmentes időszakban 

Környezet és időjárás

1   Hagyományos 
szélmalom 
Szentendrén

2   Szélvihar 
pusztító 
hatása

3   Sárlavina 
pusztítása

1

2 3

Esik eső, ja-ja-jaj,
mindjárt itt a zivatar.
Tüzes villám cikázik, 
aki nem fut, megázik.
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a  növények kiszáradnak, az állatok pedig elpusztulnak, ha nem jutnak 
ivóvízhez. Szárazság idején az ember öntözéssel pótolja a  csapadékot. 
Azonban a  túl sok csapadék is károkat okozhat, ha rövid idő alatt túl 
nagy mennyiség zúdul le. Az épületek tervezésénél és kivitelezésénél fon-
tos szempont a vízszigetelés, amelynek célja, hogy meggátolja a nedves-
ség káros hatásait a különböző épületszerkezeti elemekben. Az esővizet 
csatornarendszer gyűjti össze és vezeti el. Hosszabb esőzés sárlavinát 
(3. ábra) vagy hegyomlást is okozhat. 

A havazás a  természet szempontjából létfontosságú, hi-
szen a jó szigetelő tulajdonságú hótakaró sok növénynek és 
állatnak segít átvészelni a  fagyokat. A  téli sportok kedvelői-
nek nagy élmény a  hó (4. ábra), azonban a  közlekedésben, 
közműellátásban sokszor komoly fennakadásokat okoz. Nem 
mindegyik kerülhető el, de az utak folyamatos hómentesíté-
sével, útszórással csökkenthetők a nehézségek.

A földfelszín felmelegedését, ezáltal a levegő hőmérsékle-
tét a napsugarak beérkezési szögén kívül még számos egyéb 
tényező is befolyásolja. Számít a domborzat, a felület anyaga 
és színe is. A sötét felületek gyorsabban melegszenek fel, mint 
például egy fehér, havas táj, ami a napfény nagy részét vissza-
veri. A mi félgömbünkön a hegyek déli oldala több napsütést 
kap, a  melegkedvelő növények itt gyakoribbak. Ezt a  mező-
gazdaság is kihasználja: a melegigényes szőlő- és gyümölcs-
ültetvényeket gyakran ide telepítik. A  házak tervezésénél az 
emberek is igyekeznek figyelembe venni ezt a természeti jelenséget, hi-
szen egy épületen minél több ablak néz déli irányba, annál világosabbak 
és melegebbek lesznek a  helyiségei. A mérsékelt övezetre jellemző hű-
vös és hideg hónapok miatt fontos az épületek megfelelő hőszigetelése 
(5.  ábra). Így kevesebb energia felhasználásával télen melegebb lehet, 
nem mellesleg pedig nyáron hűvösebb. A jó hőszigeteléssel a fűtésszám-
la nagymértékben csökkenthető. Ősidők óta hasznosítja az ember a Nap 
energiáját. Legújabb kori felhasználásának két leggyakoribb módja az 
elektromos áram előállítása napelemmel, valamint a  víz melegítése 
napkollektorral.

Az élőlények jól alkalmazkodnak az évszakokkal együtt járó, időről 
időre visszatérő időjárás-változásokhoz. Az emberek (ez más élőlények-
nél is tapasztalható) azonban sokszor nehezen viselik az időjárás szél-
sőséges megnyilvánulásait, akár hőmérsékletről, páratartalomról vagy 
légmozgásról legyen szó. Ilyen időszakokban fejfájásra, levertségre, in-
gerlékenységre, fáradtságra, álmosságra, szívdobogásra, alvászavarokra, 
ízületi fájdalmakra panaszkodnak. Különösen megviselik a nagyobb, hir-
telen változások a beteg és idős embereket, de a fiatalokat sem kímélik 
a fent leírt tünetek.

4   Téli sportolás

5   Épület hőszigetelése

4

5
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Összefoglalás

Föld – bolygó a Naprendszerben, forog a saját tengelye körül (24 óra), kering 
a Nap körül (365 nap).

Naprendszer központja – Nap, ami egy csillag – körülötte nyolc bolygó kering.

Hold – a Föld mellékbolygója, kering a Föld körül, újhold, első negyed, hold-
tölte, fogyó Hold.

Földgömb – földrajzi fokhálózat, nevezetes szélességi és hosszúsági körök.

Éghajlat – egy terület hosszabb távon jellemző időjárási viszonyainak összes-
sége, az időjárás elemeinek hosszabb idejű ismétlődése.

Éghajlati övezetesség a Földön

Forró éghajlati övezet
•  Ráktérítő és a Baktérítő között,
•  legmelegebb, esőerdők, trópusi sivatagok, 

nagy szárazság. 

Mérsékelt éghajlati övezet
•  Ráktérítőtől az Északi-sarkkörig, Baktérítőtől 

a Déli-sarkkörig, 
•  jellemzően négy évszak, nyugati szél.

Hideg éghajlati övezet
•  Északi- és a Déli-sarkkörökön túli területek,
•  egyetlen, mindig fagyos évszak, vagy két év-

szak: hosszú, hideg tél és rövid, hűvös nyár.

Északi-sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

Déli-sarkkör

Nyugati 
félgömb

Keleti 
félgömb

Greenwich
0°

hideg övezet

forró övezet

mérsékelt övezet

mérsékelt övezet

hideg övezet
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II.  Az anyagok
világa

Keverékek
Oldatok
Kölcsönhatások I.
Kölcsönhatások II.
Kölcsönhatások III.
Energia
Hangok és fények
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A természetben és a  környezetünkben elő-
forduló anyagok többnyire nem csak egyféle 
anyagból állnak. Jó példa erre a  tengervíz, 
a  tea vagy a  rizses hús. Találunk azonban 

példát a természetben egyféle alkotóból álló anyagokra is, ilyen pél-
dául a grafit. Ez acélszürke színű ásvány.

A keverékek
A keverékek többféle alkotórészből tevődnek össze. A természet-
ben és a környezetünkben előforduló anyagok nagy része ilyen ösz-
szetett anyag. 

A keverékben lévő anyagoknak megmaradnak az eredeti tu-
lajdonságaik. Gondoljunk csak a mákos tésztára (1. ábra)! Három 
anyagot keverünk össze – tészta, mák, cukor –, és egy teljesen új étel 
keletkezik. Ennek ellenére látjuk és tudjuk, hogy ez az étel háromféle 
összetevőből áll. Az összetevők megtartják eredeti tulajdonságaikat 
is, hiszen a mák fekete színű marad, a cukor ugyanolyan édes lesz, 
a tészta pedig olyan puha, amilyenre főztük.

A keverékekben az alkotórészek aránya változó lehet, azaz bár-
melyik alkotórészből lehet több is, kevesebb is. Így például a mákos 
tésztába tehetünk egy kanál mákot, egy másik tányérba pedig há-
rom kanállal. Más mértékben lesz mákos a két tányérban az elkészült 
étel, azonban mindkettő mákos tészta lesz.

Milyen összetevői lehetnek a képen látható gyümölcssalátának? 
Ettél már ilyet? Melyik gyümölcsöt szereted a legjobban?

5. Keverékek

Készítsünk keveréket! Legyen 
a  keverékünk egy zöldség-
saláta! Milyen alapanyagokat 
kell beszerezni? Milyen eszkö-
zök szükségesek a saláta elké-
szítéséhez? (Segít a  2. ábra.) 
Milyen szabályokat kell betar-
tanunk? Mire kell vigyázni?

Tudnál példát mondani 
a grafit felhasználására 
a környezetedben?

Gyűjtsetek példákat 
hasonló keverékekre! 
Lehetnek ezek élel-
miszerek vagy olyan 
anyagok is, amelyeket 
a természetben talá-
lunk. Beszéljétek meg 
az összetevőiket is!

1.  Mákos tészta 
és összetevői 

2.  Zöldségsaláta készítése

NT_98756.indb   18 2020. 04. 05.   15:59:24



19

A keverékek halmazállapotai
Halmazállapotuk alapján a  keverékek lehetnek 
gáz-, folyékony vagy szilárd halmazállapotúak. 
Gáz-halmazállapotú keverék a  levegő. Nemcsak 
oxigén található benne, hanem nitrogén, egyéb 
gázok és szennyező anyagok is (3. ábra). 

Folyékony halmazállapotú keverék például 
a  málnaszörp vagy a  kakaós tej. A  málnaszörp 
(4. ábra) két folyadék – víz és szörp – keveréke, a ka-
kaós tejben pedig egy folyékony (tej) és két szilárd 
halmazállapotú anyag (kakaópor, cukor) keveredik. 

Szilárd halmazállapotú keverék például a ho-
mok vagy a dióval kevert porcukor, amit a tésztára 
szórunk.

Keverékek szétválasztása
A keverékek fontos tulajdonsága az is, hogy a benne lévő anyagok szétvá-
laszthatók. Erre látunk példát a következő kísérletben.

A csapvíz tartalmaz vizet, valamint oldott állapotú ásványi sókat, tehát 
keverék. A víznek az ásványi sók adják meg az ízét. Ha csapvizet elpárologta-
tunk vagy elforralunk, az addig oldott állapotban lévő ásványi sók kicsapód-
nak az edény falára, láthatóvá válnak. Hétköznapi nevén ez a vízkő.

A keverékek többféle anyagból állnak, alkotórészeik aránya változó lehet. 
A keverékben lévő anyagoknak megmaradnak a rájuk jellemző tulajdonságaik. 
A keverékek lehetnek gáz-, folyékony és szilárd halmazállapotúak is. 
A keverékek alkotórészei szétválaszthatók egymástól. 

Válaszoljatok a kérdésekre, beszéljétek meg az eredményt! Mit tapasztal-
tok? Mi lehet az a fehér por, ami az edény falán, alján látszik?

Milyen példák jutnak még eszedbe, ahol 
különböző halmazállapotú anyagok alkotnak 
keveréket?

3.  A kipufogógáz is 
keverék

A csapvízről azt állítjuk, hogy keve-
rék. Ennek igazolására végezzünk 
el egy kísérletet! Vízforralóba öntse-
tek egy pohárnyi csapvizet! Több-
ször újraindítva forraljátok a  vizet! 
A  forralás hatására a  víz egy idő 
után elpárolog. Figyeljétek meg az 
edény falát (5. ábra), ha nem átlát-
szó, nézzetek is bele! 5. Vízforraló a víz elpárolgása után

Keress rá! 
 Nézz képeket!

vízkő káros hatá-
sai, vízkőoldás, 
vízkőoldószer, 
keverékek szét-
választása

4.  A málnaszörp 
készítése
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6. Oldatok

Ha vízbe cukrot teszünk, a  cukor feloldódik, és 
cukros víz, azaz oldat jön létre (1. ábra). Az olda-
tok is keverékek.

Az oldatok összetevői
Mindennapi életünk során sokféle oldattal találkozunk. Az oldatok két 
részből állnak. 

Az oldószer valamilyen folyadék (többnyire víz), az oldott anyag 
lehet szilárd (például cukor, só), folyékony (pl. ecet, alkohol) vagy 
gáz-halmazállapotú (például szén-dioxid, a  szódavízben is ez van). Az 
anyagok között lezajló folyamat neve: oldódás. Az oldószer többnyire 
nagyobb mennyiségű, mint az oldott anyag. Például egy pohár teába ál-
talában csak egy-két kockacukrot teszünk.

Oldatok a környezetünkben
Ha egy pohár vízbe cukrot teszünk, akkor az egy oldat lesz. Ebben az eset-
ben az oldószer, a víz folyékony halmazállapotú, az oldott anyag, a cukor 
pedig szilárd halmazállapotú. Ezután a  cukros vízbe citromlevet is te-
szünk, ekkor is oldatot kapunk, ez a limonádé (3. ábra). A limonádé tehát 
egy olyan oldat, amelyben kétféle oldott anyag is van: a szilárd halmazál-
lapotú cukor és a folyékony citromlé.

Mi jut eszedbe erről a képről? Szerinted milyen festék 
használatával készülhetett? Biztosan használtál már 
te is ilyen festéket. Mivel szoktuk ezt oldani/hígítani?

Nézzünk egy pél-
dát oldószerre 
és oldott anyag-
ra! Tegyél egy 
kiskanál cukrot 
egy pohár vízbe 
(2. ábra)! 
Mivel tudjuk 
gyorsítani a cu-
kor oldódását?

2.  Cukros oldat 
készül

1.  Kockacukor vízben oldódásának folyamata

3.  Cukor, citromlé 
és víz: egy frissítő 
limonádé összetevői 

oldódás
oldószer + oldott anyag → oldat 
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Salátalé készítésekor használjuk a háztartási 
ecetet. Ebben az oldatban a  víz az oldószer, az 
ecet, a só és a cukor pedig az oldott anyag. Az ecet 
maga is egy oldat: vízben oldott ecetsav. Utób-
bi adja a  háztartási ecet savanyú ízét és átható 
szagát. Általában ezt az oldatot tovább szoktuk 
hígítani, azaz még több vizet adunk hozzá, és úgy 
használjuk fel. 

A vízben gázok is oldódhatnak. A folyók, tavak, 
tengerek vize oldott oxigéngázt tartalmaz, ami 
a vízi élőlények számára nagyon fontos, hiszen ők 
a vízben lélegeznek (4. ábra).

A víz kiváló oldószer, mégis vannak olyan 
anyagok, amelyek egyáltalán nem oldódnak 
vízben. Ilyen például a zsír és az olaj. Ezért az olaj-
foltot vízzel nem lehet kimosni a ruhából. Az olaj 
például benzinben és alkoholban oldódik jól.

A tömegmegmaradás
Fontos megfigyelést tehetünk, ha a jobb oldalon leírt kísérletet elvégez-
zük. Két anyag, jelen esetben a só és a víz (sós víz) tömege összességé-
ben ugyanannyi marad akkor is, ha a só feloldódik a vízben. Ezt jelenti 
a tömegmegmaradás. A korábbi példára visszatérve: ha egy pohár vízbe 
beleteszünk három kockacukrot, akkor a két anyag (cukrok és víz) együt-
tes tömege megegyezik a keletkezett anyag, azaz a cukros víz tömegével.

A tömegmegmaradás törvénye alapján a kiindulási anyagok össz-
tömege megegyezik a végtermék össztömegével.

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból álló keverékek. 
Az oldószer valamilyen folyadék, az oldott anyag pedig szilárd, folyékony vagy 
gáz-halmazállapotú. 
Az oldószer általában nagyobb mennyiségű, mint az oldott anyag. 
Az oldódásra érvényes a tömegmegmaradás törvénye, amely szerint a kiindulá-
si anyagok össztömege megegyezik a végtermék össztömegével.

Tegyél 5 dl csap-
vizet egy mérő-
edénybe, mérd
meg a tömegét 
(5. ábra), jegyezd 
fel egy lapra! Tegyél 
bele 10 dkg sót, 
és keverd el alapo-
san! Amikor a só 
feloldódott, mérd 
meg a kapott oldat 
össztömegét! 
Mit tapasztalsz?

5.  Digitális konyhai 
mérleg 

4.  Trópusi hal 
az akváriumban 
levegőbuborékok 
között 

A háztartási ecet ki-
váló vízkőoldószer. 
Olcsó és környezet-
kímélő. Használha-
tó a fürdőszobában, 
konyhában, vízfor-
ralóban, kávéfőző-
ben, mosógépben. 
Néhány perc alatt 
feloldja a víz-
követ. A hígított 
ecet a környezetre 
ártalmatlan.

Mondj példákat olyan esetekre, ahol nehézséget jelent, 
hogy az olaj és a zsír nem oldódik fel a vízben!

Keress rá! Nézz képeket! 

oldószer, desztillált víz, szénsavas víz, oldatok, olajkatasztrófa
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Vegyük alaposan szemügyre a  környezetünket! 
Anyagok és testek sokféle egymásra hatását fi-
gyelhetjük meg: ha a  forró főzeléket néhány per-
cig állni hagyjuk, akkor hamarosan kihűl és ehető 

lesz. Ha leejtünk egy varrótűt, akkor egy mágnes segítségével könnyen 
megkereshetjük még akkor is, ha nem látjuk, hogy pontosan hol is van. 
Ha a körmünk beszakad, egy körömreszelővel gyorsan helyrehozhatjuk. 
Ezekben a történésekben az a közös, hogy a testek (főzelék, tű, köröm) 
kapcsolatba kerültek a  környezetükkel (levegő), illetve más testekkel 
(mágnes, körömreszelő). 

A testek kölcsönösen hathatnak egymásra, ilyenkor az egymás-
sal kapcsolatba kerülő testek tulajdonságai általában megváltoznak. 
Minden változás valamilyen kölcsönhatás eredménye. 

Mechanikai kölcsönhatások
Azokat a  kölcsönhatásokat, amelyeknél a  tes-
tek alakja vagy mozgásállapota, vagy mindkettő 
megváltozik, mechanikai kölcsönhatásoknak ne-
vezzük. 

A jobb oldalon leírt kísérlet során jól látható, hogy 
az egymással érintkező anyagokban változások tör-
téntek: a  faanyag veszített az anyagából (lehulló fa-
törmelék), és felülete simább lett, a  csiszolóvászon 
megkopott. Tehát kölcsönösen hatással voltak egy-
másra. Ez egy mechanikai kölcsönhatás.

Visszatérve a fenti példához, most nézzük, milyen 
változások mennek végbe játék közben a biliárdgo-
lyókkal! A  játékos a dákóval meglöki a fehér golyót, 
emiatt az elmozdul. A test (biliárdgolyó) egy másik 
testtel (dákó) érintkezik, s ennek hatására meg-
változik a mozgásállapota: az álló testből mozgó 
test lesz (2. ábra).

Mit játszik a férfi a képen? Te játszottál már ilyet? 
Ismered a játék szabályait? Mi történik a golyók ütközésekor?

7. Kölcsönhatások I.

Szükség lesz egy csiszolóvászonra 
és egy fadarabra. Dörzsöljétek a fát 
a  csiszolóvászonnal néhány percig 
(1. ábra)! Mit tapasztaltok? Hogyan 
változik a fa, és mi történik a csiszo-
lóvászonnal?

1. Fa csiszolása
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Belerúgtál a labdába, a labda elgurult vagy távolabb repült. Azzal, hogy 
megrúgtad a labdát, megváltoztattad a labda mozgásállapotát. A labda 
és a lábad kölcsönhatásba léptek egymással. A lábaddal erőhatást fejtet-
tél ki a  labdára. Az álló helyzetben lévő test (labda) elkezdett mozogni, 
mozgásállapot-változás történt. A testek mozgásállapotát megváltoz-
tató hatást erőhatásnak nevezzük.

Erőhatás

A fehér golyó tehát elindul, majd amikor 
más golyóknak ütközik, azok is elindulnak, 
a  fehér golyó viszont lassulni fog. Később 
a többszörös egymáshoz ütődés eredménye 
az lesz, hogy előbb-utóbb mind lelassulnak, 
majd megállnak. A mozgásállapot-változás is 
mechanikai kölcsönhatás.

Kétféleképpen változhat meg egy test 
mozgásállapota: ha megváltozik a test sebes-
sége vagy mozgásának iránya.

Minden változás valamilyen kölcsönhatás eredménye. Azokat a kölcsönhatáso-
kat, amelyeknél a testek alakja vagy mozgásállapota (vagy mindkettő) megvál-
tozik, mechanikai kölcsönhatásoknak nevezzük. 
Kétféleképpen változhat meg egy test mozgásállapota: ha megváltozik a test 
sebessége vagy mozgásának iránya. 
A testek mozgásállapotát megváltoztató hatást erőhatásnak nevezzük.

Rúgj bele egy labdába egy kicsit, aztán rúgj bele egy nagyobbat 
(6. ábra)! Közben figyelj saját magad és mások testi épségére! Mit 
tapasztalsz? Melyik esetben repült messzebbre a labda? Melyik eset-
ben mit érzel a lábadban?

2.  Biliárdgolyók 
játékban 

6. Focizó fiú 

Keressetek példákat mozgásállapot-változásra! Segítenek a képek (3–5. ábra)!

3. Dobókockák gurítása 4. Farsangi fánkok ütközése 5. Autó kanyarodása

NT_98756.indb   23 2020. 04. 05.   15:59:33



24

Hőterjedés
Ha két különböző hőmérsékletű anyag 
kapcsolatba kerül egymással, hőátadás 

történik: a  melegebb test lehűl, a  hidegebb test felmelegszik. Ezt 
a folyamatot hőterjedésnek nevezzük. A hő többféleképpen ter-
jedhet.

Ebédünk melegítésénél a  gáz lángja a  lábos alját melegíti 
(1. ábra). A lábasokat azért készítik fémből, mert a fém jól vezeti 
a hőt, gyorsan átmelegszik, így a lábos aljáról minden részére átter-
jed a hő. Ez a hőterjedés egyik módja, a hővezetés. A szilárd anyagok-
ban a hő vezetéssel terjed. Mi lehet az oka annak, hogy a gáztűzhe-
lyen melegedő ételt fakanállal kevergetjük, és a kezünket mégsem 
égeti meg?

A fa rossz hővezető, ezért ha az egyik fele a  forró levesben 
van, a másik felét nyugodtan megfoghatjuk, mert az nem meleg-
szik át.

A légnemű és a  folyékony anyagokban a  hő általában hő-
áramlással terjed. Erre jó példák a  lakásban lévő fűtőberende-
zések (2. ábra). A radiátor felmelegszik, átmelegíti a körülötte lévő 
levegőt, a levegőben pedig a meleg tovább terjed. Így fűtünk a téli 
időszakban. 

A hő terjedéséhez nincs mindig szükség közvetítő anyagra, a lé-
güres térben is terjed hősugárzás formájában. Ilyen például a nap-
sugárzás (3. ábra). A Nap melegét a bőrünkön is érzékeljük annak 
ellenére, hogy a Nap nagyon messze van tőlünk. Nemcsak a Nap, 
hanem minden meleg tárgy (vagy élőlény) bocsát ki magából 
hősugárzást.

Melegítés hatására az anyagok általában kitágulnak. Ez a  je-
lenség a  hőtágulás. Például a  sínek nyári melegben megnyúlnak 
(a hő hatására), ezért hűteni kell őket, hogy továbbra is egyenlete-
sen tudjanak haladni a vonatok.

Voltál már szabadtéri sütögetésen? 
Milyen eszközök szükségesek? 
Mikre kell figyelni az eszközök használatánál? 

8. Kölcsönhatások II.

1.  Melegszik az ebéd 

2.  Korszerű 
padlófűtés 

3.  Sugárzó 
napsütés 
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Mágneses kölcsönhatás
Minden mágnesnek két pólusa van. Már 
megtanultátok, hogy a  mágnesek azo-
nos pólusai taszítják (4.  ábra), külön-
böző pólusaik pedig vonzzák egymást. 
A földre ejtett varrótűt mágnes segítsé-
gével akkor is megkereshetjük, ha nem 
látjuk, hogy pontosan hová esett.

A mágnes vonzza a  vasból és acélból készült tárgyakat, és ezek a  tár-
gyak is vonzzák a mágnest (5. ábra), tehát kölcsönösen hatnak egymásra. 
A mágnes és mágnes, valamint a mágnes és a vasból vagy acélból ké-
szült tárgyak közötti hatásokat nevezzük mágneses kölcsönhatásnak.

A vasreszeléket a  mágnest körülvevő mágneses mező rendezi el 
a 6. ábrán látható formában. Minden mágnest mágneses mező vesz kö-
rül, ami szabad szemmel nem látható. Földünknek is vannak mágneses 
tulajdonságai. A Földet is láthatatlan mágneses mező veszi körül. Az irány-
tű tulajdonképpen egy kisebb, mozgó mágnes, ami kölcsönhatásba lép a 
Föld mágneses mezejével, így mutatva az irányt.

A hő többféleképpen terjedhet. Szilárd anyagokban a hő vezetéssel terjed. 
A fém jó, a fa és a műanyag nem jó hővezetők. 
A légnemű és a folyékony anyagokban a hő általában hőáramlással terjed. 
A hő légüres térben is terjed hősugárzás formájában. 
Melegítés hatására az anyagok általában kitágulnak. Ez a hőtágulás. 
A mágnes és mágnes, valamint a mágnes és fém közötti hatásokat nevezzük 
mágneses kölcsönhatásnak. Minden mágnest mágneses mező vesz körül.

Madarak életét tanulmányozó természettudósok szerint a költöző ma-
darak egy része valószínűleg képes érzékelni a Föld mágneses terét, 
és ezért nem tévednek el hosszú útjuk során.

5.  Mágnesek 
a hűtőajtón 

Tegyetek egy mágnesre üveg-
lapot, és szórjatok rá vasre-
szeléket! (6. ábra) Mit tapasztal-
tok? Hogyan rendeződik a vas-
reszelék?

6.  Vasreszelék elrendeződése 
a mágneses mezőben

Keress rá! 
Nézz képeket! 

patkómágnes, 
mágneses pólus, 
iránytű, a Föld 
mágneses mezője

4.  A mágnesek azonos 
pólusai taszítják egymást 
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Melegítés és hűtés. 
Halmazállapot-változások
Ötödik osztályban már tanultad, hogy hő-
mérséklet-változás hatására egyes testekben, 

anyagokban jól látható változások történnek. Emlékszel még, mi 
történt a jégkockával az üdítőben (1. ábra)? Mi történt a műanyag 
palackba töltött vízzel, amit fagyasztóba tettünk? 

Amikor egy testet, anyagot melegítünk, hőátadás történik. Hű-
téskor hőt vonunk el. Mindkét esetben hőmérséklet-változás ját-
szódik le.

A testek, anyagok kölcsönhatásakor a  hőmérsékletük is hat 
egymásra. A víz a hideg környezetben megfagy, szilárd lesz, jéggé 
alakul. A jégkocka meleggel érintkezve megolvad, folyékony lesz, 
tovább melegítve erősen párolog, aztán forrni kezd, és gőzzé, lég-
neművé válik. A gőz a hideg felületen lecsapódik, ismét folyékony 
lesz. Ezekben a  folyamatokban az a  közös, hogy hőmérséklet-
változással együtt halmazállapot-változás is történt. 

Hasonló változásokat a környezetedben máshol is megfigyel-
hetsz (2–3. ábra). Szereted a nyári zöldséglevest? Láttad már, ho-
gyan készül? Vizsgáljuk meg, hogy milyen halmazállapot-változá-
sok történnek a főzés során!

A főzés során különböző hőmérsékletű, egymással érint-
kező testek, anyagok (tűzhely, edény, étel, levegő) kölcsönösen 
hatnak egymásra, megváltoztatták egymás hőmérsékletét: me-
legítették és hűtötték egymást. Vegyük sorra, milyen kölcsönhatá-
sok történtek a főzés közben! 
•  a bekapcsolt tűzhely melegítette az edényt, abban melegedett 

a vaj
•  a bekapcsolt tűzhely melegítette az edényt, abban melegedett 

a víz
•  a forró étel melegítette a környezetét
•  a hideg fedő lehűtötte a forró párát

Miért olvad el a jég? Mi lesz a jégből olvadás után?

9. Kölcsönhatások III.

1.  Jégkocka olvad 
az üdítőben 

3.  Rajz az ablakon lecsapódó 
párán 

Figyeld meg, hogy 
a környezetedben 
milyen halmazállapot-
változások játszódnak le!

2.  Párolgó étel 
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Vajat olvasztunk egy fazékban (4. ábra). Aztán szeletelt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zöld-
borsót, karalábét, karfiolt, burgonyát teszünk bele. Lefedjük, és pároljuk. Utána felöntjük vízzel 
(5. ábra), és ízesítjük sóval, köménnyel, őrölt pirospaprikával. Lassan felforraljuk (6. ábra). Amikor 
a zöldségek már majdnem puhák, tehetünk bele levesbetétet, tésztát. A végén megszórjuk aprí-
tott petrezselyemzölddel, lefedjük (7. ábra), és lezárjuk a tűzhelyet (hőforrást).

Melegítéskor hőátadás történik, a hűtés pedig hőelvonást jelent. Ezek a folyamatok 
hőmérséklet-változással járnak. A kölcsönhatások együtt járhatnak különféle hal-
mazállapot-változásokkal, mint a fagyás, olvadás, forrás, párolgás, lecsapódás.
Hőmérséklet-változás hatására változhat a test térfogata.

4.  Vaj megolvasztása: 
szilárdból 
folyékony 
– olvadás

5.  Melegítés hatására 
felforrósodik 
a leves – fokozódik 
a párolgás

6.  Gőzölög a leves: 
folyékonyból 
légnemű 
– párolgás

7.  Hideg fedő a forró 
ételen: légneműből 
folyékony 
– lecsapódás

Térfogatváltozás melegítés vagy hűtés hatására
Minden testnek van térfogata. A testek térfogata azt mutatja meg, hogy 
mekkora a térben elfoglalt helye. Hőmérséklet-változás hatására vál-
tozhat a térfogat (8. ábra). 

A folyadékok hő okozta térfogatváltozásán alapul a szobai folyadékhő-
mérő (9. ábra) működése. Egy vékony csőben színezett folyadék van, a cső 
mellett pedig egy számozott skála. Télen, amikor a lakásban fűtünk, a mele-

gedő levegő hatására a folyadék térfo-
gata nő, kitágul, ezért a csőben maga-
sabbra kúszik. A hőmérőről magasabb 
értéket olvashatunk le, mint fűtés előtt.

Az eltérő hőmérsékletű, egymás-
sal érintkező anyagok kölcsönösen 
hatnak egymásra, megváltoztatják 
egymás hőmérsékletét. Hőmérséklet-
változás hatására tehát megváltozhat 
az anyagok halmazállapota és térfo-
gata.

8.  Nagy melegben 
a vasból készült sín kitágul 
és elgörbül 

9.  A hőmérséklet 
emelkedését jelzi 
a színes folyadék 
szintjének 
változása 
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Az energia és fajtái
Energiájuk azoknak a testeknek van, amelyek 
képesek más testeken változásokat létrehozni, 

például azokat felmelegíteni, mozgásba hozni. Ezt a képességet ne-
vezzük energiának. Sokféle energia létezik. Például mozgási ener-
gia (mozgó autó), helyzeti energia (télen a hegyoldalon szánkóval 
lecsúszni készülő fiúnak helyzeti energiája van, 1. ábra), hőenergia
(a forró levesnek hőenergiája van), elektromos energia.

Az elektromos energiát a  hétköznapokban különféle célokra hasz-
náljuk. 
•  A különböző háztartási gépeket fűtésre (például cirkófűtés, hősu-

gárzó), hűtésre (például hűtőszekrény, légkondicionáló), főzésre
(például elektromos főzőlap), mosásra (például mosógép).

•  A szórakoztatóelektronikai eszközöket a  szabadidő kellemes 
eltöltésére (például videójáték, számítógép).

•  Közlekedésre (például elektromos vagy hibrid autók, villamos 
2. ábra).

Mi jut eszedbe az energia szóról? Milyen energia látható a képen? 
Mikor mondjuk azt, hogy nincs rá energiám?

10. Energia

1.  Nem csak a gyerekek 
használják ki örömmel 
ezt a helyzeti energiát 

2.  Elektromos autók töltés közben 

Miért nincs az elektromos 
autónak kipufogója? 
Miért nem szennyezi 
a környezetet? Milyen 
más, elektromos energiá-
val működő közleke-
dési eszközöket ismersz? 
Mondj példákat! Utaztál 
már valamelyikkel?

Gyűjts példákat a környezetedből különféle energiafajtákra!
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Energiaforrások
A természetes energiaforrásokat két csoportra oszt-
juk: megújuló és nem megújuló energiaforrások 
(szenek, kőolaj, földgáz). A  megújulók folyamatosan 
újratermelődnek, vagyis „megújulnak”. Hasznosításuk 
nem szennyezi a  környezetet. Közéjük tartozik pél-
dául a víz-, a nap- és a szélenergia. A nem megújulók-
ból van egy bizonyos mennyiségű készlet a  Földön, 
ami egyre fogy, ahogy használunk belőle. Kitermelé-
sük és felhasználásuk közben jelentősen átalakítjuk 
és szennyezzük a természetes környezetünket. A nem 
megújuló energiaforrások készleteinek megőrzése 
és a  környezetvédelem szempontjából is fontos cél 
a szél-, nap- és vízenergia egyre fokozottabb mértékű 
kihasználása. Arra, hogy mi a mindennapok során mit 
tehetünk ennek érdekében, az alábbi rajzon láthasz 
példát (3. és 4. ábra).

Az energiával rendelkező testek képesek más testeken változásokat létrehozni. 
Létezik például mozgási, helyzeti, hő- és elektromos energia. 
Az elektromos energiát a hétköznapokban például fűtésre, hűtésre, főzésre, 
mosásra használjuk.

Beszélgessetek arról, hogyan épülhet úgy 
egy ház, vagy milyen szempontokat kell 
figyelembe venni felújításnál, hogy minél 
energiatakarékosabb legyen! 
Hogyan takarékoskodhatunk az energiá-
val a mindennapokban?

Keress rá! Nézz képeket!

hősugárzó, légkondicionáló, 
elektromos főzőlap, elektromos autó, 
hibrid autó, megújuló és 
nem megújuló energiaforrások

napelem

napkollektor

4.  A napelem szerkezete 3.  A napelemmel elektromos áramot, 
a napkollektorral meleg vizet állíthatunk elő 
a napenergia segítségével 
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Hangok a környezetünkben
Világunkban hangok vesznek körül bennünket. Hangot ad a szél, a villám-
lás, a kitörő vulkán. A madarak énekelnek, a kutya ugat, az emberek be-
szélgetnek. A járműforgalom is zajjal jár, mint ahogy hangos a háztartási 
gépek, televízió vagy a csengő működése is. Még egy csendes szobában 
is hallasz különböző zörejeket, reccsen a szekrény vagy a szék, kopog az 
eső az ablakon, megnyikordul az ágy rugója. A hangot egy anyag részecs-
kéinek rezgése kelti, és ez a rezgés jut el hozzánk a levegőn vagy más köz-
vetítőközegen (például vízen, csővezetéken) át.

A hang és érzékelése
A hang a levegő hallószervvel felfogható, vízszintes irá-
nyú rezgése. Érzékelésére az élővilágban többféle hal-
lószerv alakult ki. Az ember hallószerve a fül, a hallásról 

későbbi évfolyamokon részletesebben is fogtok tanulni. A hangok erőssége 
érzékelhető egészen a nagyon halk neszektől az igen hangos zajokig. A hang-
erősséget mérni is lehet, mértékegysége a decibel (1. ábra).

Milyen hangok hallhatók egy szülinapi zsúron?
Mit jelez a tortán a négy gyertya?

11. Hangok és fények

1. A decibelskálán láthatod, minek milyen erősségű a hangja 

légzés

levélzúgás hűtőszekrény beszélgetés teherautó helikopter rendőrségi 
sziréna

robbanás

suttogás eső személyautó hajszárító szaxofon repülőgép

0 dB 10 dB 20 dB 30 dB 40 dB 50 dB 60 dB 70 dB 80 dB 90 dB 100 dB 110 dB 120 dB 130 dB 140 dB

NT_98756.indb   30 2020. 04. 05.   15:59:49



31

A hangokat hangforrások adják ki. Természetes hangforrások
például a természeti erők, jelenségek (vulkánműködés, hegyomlás, 
vízesés, villám becsapódása, a  szél zúgása, esőcseppek a  járdán), 
a hangokkal kommunikáló élőlények (az állatok és az ember) hang-
adó szervei. A mesterséges hangforrások ember alkotta eszközök.
Köztük vannak olyanok, amelyeknek célja az, hogy hangot adja-
nak ki (például ajtócsengő, síp, tévé, rádió, hangszer, ébresztőóra, 
2. ábra). Egyes háztartási gépek, közlekedési eszközök működése is 
hanggal (zajjal) jár.

A fény és érzékelése
A fény világunk egyik legérdekesebb és legfontosabb jelensége. A Nap fé-
nye nélkül nem lenne élet a Földön. A Föld forgása okozza a világosság 
(nappalok) és a sötétség (éjszakák) váltakozását. Ennek a ritmusa az élő-
lények életét is befolyásolja. A fénnyel megvilágított nem átlátszó testek 
mögött árnyék keletkezik (3. ábra).

A fény látószervvel érzékelhető elektromágneses hullám (4. ábra). Érzé-
kelésére az élővilágban többféle látószerv alakult ki. Az ember látószerve 
a szem, a látásról bővebben a későbbi évfolyamokon fogtok tanulni.

Fények a környezetünkben
A fényt fényforrások bocsátják ki. Tanultad már, hogy a csillagok (köztük 
a Nap) saját fénnyel világítanak. Egyes rovarok is képesek fényt kibo-
csátani (5. ábra). Ezek a fényforrások természetesek. A mesterséges fény-
forrásokat az ember alkotta. Ilyenek például az égő gyertya, a különböző 
lámpák és a látványos tűzijáték is (6. ábra).

2.  Az ébresztőóra csörgése 
erős zajt kelt 

3.  A fény a kezünkön nem 
hatol át, mögötte árnyék 
alakul ki 

A hangokat és a fényt különböző szervekkel érzékelik az állatok és az ember. 
A hangerősséget decibelben adjuk meg. 
A hang- és fényforrások lehetnek természetesek és mesterségesek.

6.  Az augusztus 20-i ünnepi program 
záróeseménye a tűzijáték 

5.   Éjszaka is jól látható 
a szentjánosbogár 

4.  Egy virág, ahogy mi 
látjuk (a), és ahogy egy 
méh látja (b) 

a b

Március 30-án a vi-
lág sok településén 
tartják meg a Föld 
óráját. Nézz utána, 
hogy ez az esemény 
miről szól!
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Összefoglalás

Keverékek – több alkotórész, megmaradnak az anyagok eredeti tulajdonsá-
gai, gáz-, folyékony vagy szilárd halmazállapotúak, a benne lévő anyagok szét-
választhatók.

Oldatok – oldószer + oldott anyag oldódás  oldat.
Az oldószer többnyire folyadék, az oldott anyag lehet gáz-, folyékony vagy szi-
lárd halmazállapotú.

Az energiával rendelkező testek képesek más testeken változásokat létrehozni.

Energiafajták – mozgási energia, helyzeti energia, hőenergia,elektromos energia 
 energiák hasznosítása (fűtés, hűtés).

•  Természetes energiaforrások:
 megújuló energia (víz-, nap-, szélenergia),
nem megújuló energia (szén, kőolaj, földgáz),

•  Hang: levegő rezgése, hallószervvel érzékelhető, 
hangerősség mértékegysége: decibel,
természetes hangforrások,
mesterséges hangforrások.

•  Fény: elektromágneses hullám, látószervvel érzékelhető,
természetes fényforrások,
mesterséges fényforrások.

MÁGNESES 
KÖLCSÖNHATÁS

MÁGNESES 
KÖLCSÖNHATÁS

•   mágnes és 
mágnes között,

•   mágnes és vas- 
vagy acéltárgy 
között,

•    mágneses mező

MECHANIKAI 
KÖLCSÖNHATÁS

MECHANIKAI 
KÖLCSÖNHATÁS

•   megváltozik 
a testek alakja 
és/vagy 
mozgásállapota

HŐMÉRSÉKLET- 
VÁLTOZÁSOK

HŐMÉRSÉKLET- 
VÁLTOZÁSOK

•   melegítés,
•   hűtés 

–  halmazállapot-
változás,

– térfogatváltozás

HŐTERJEDÉSHŐTERJEDÉS

•   hővezetés,
•   hőáramlás,
•    hősugárzás,
•    melegítés 

– hőtágulás
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III.  Hazai 
életközösségek

Az erdők életközössége 
Az erdők növényvilága 
Az erdők állatvilága I.
Az erdők állatvilága II.
A mezők életközössége
A mezők növényvilága
A mezők állatvilága
A vizek, vízpartok életközössége
A vizek, vízpartok növényvilága
A vizek, vízpartok állatvilága I. 
A vizek, vízpartok állatvilága II. 
Nemzeti parkok Magyarországon
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Az erdő 
mint életközösség 
Az erdőben közös élőhelyen kü-
lönféle élőlények egymással és 

az élettelen környezetükkel szoros kapcsolatban él-
nek. Ezt életközösségnek nevezzük. Az erdő uralkodó 
növényei a  fák, de rajtuk kívül sokféle növény, gom-
ba és állat él: különféle cserjék, lágy szárú növények, 
gerinctelen és gerinces állatok. 

Az erdő élettelen környezeti tényezői 
A talajt behálózzák a növények gyökerei, ezek rögzítik 
a növényeket, ugyanakkor a gyökerekkel sűrűn átszőtt 
talaj erős réteget alkot. Itt élnek a talajlakó állatok is. 
A  növények sok vizet párologtatnak, ezáltal az erdő-
ben páradús a levegő. Az egymás mellett álló fák fé-
kezik a  légmozgást, mérséklik a  csapadék erejét, de 
a lombozat jelentősen megszűri a napfényt is. Az erdő 
belsejét a kevés napfény gyengén melegíti fel: a leve-
gő itt általában hűvösebb, mint más élőhelyeken.

Növényszintek az erdőben 
Az erdőben különböző magasságú növények (lágy-
szárúak, bokrok, fák) élnek egymás közelében. Ez 
alapján különböző szintek (1. ábra) alakulnak ki. Alul-
ról felfelé haladva megkülönböztetünk talajszintet,
gyepszintet, cserjeszintet és lombkoronaszintet.

A négy évszak az erdőben 
Hazánk erdeiben nagyrészt lombhullató fák élnek, 
néhol örökzöldek is előfordulnak. A lombhullató er-
dők képe jelentősen változik az év során (2. ábra).

Jártál már erdei túrán? Mit gondolsz, hogyan készülhetsz fel 
egy erdei túrára? Mire fontos odafigyelni?

12. Az erdők életközössége

Tegyetek egy erdei sétát! Figyeljétek 
meg jól, hogy milyen növényeket, 
állatokat, gombákat láttok, hallotok! 
Készítsetek rajzot!

2.  Az évszakok váltakozása 
az erdőben 

1. Az erdő szintjei 

gyepszint
talajszint

cserjeszint

lombkoronaszint
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Milyen kapcsolatban lehetnek egymással 
a különböző élőlények az erdőben? Mondjatok 
példákat! Segítenek a képek (3–4. ábra).

Kapcsolatok 
az erdei élőlények között 
Az erdei élőlények között sokféle kapcsolat le-
hetséges. A növények táplálékot, búvóhelyet
és fészkelőhelyet nyújtanak a  rovaroknak, 
a madaraknak és az emlősöknek. A fák meg-
védik az ott élő növényeket és állatokat a tűző 
naptól, az erős széltől, és vihar esetén is me-
nedéket találnak itt. A rovarporozta növények 
a rovarok nélkül nem tudnának szaporodni.

Az élőlények együttélésében döntő, hogy 
melyik élőlény mivel táplálkozik. Az egymás-
sal táplálkozási kapcsolatban lévő élőlények 
táplálkozási láncokat alkotnak. Az élőlények 
több táplálkozási láncnak is részei, így bonyo-
lult táplálkozási hálózatok (5. ábra) jönnek 
létre.

Természetes és telepített erdők
Eredetük szerint az erdők természetesek vagy 
telepítettek. A természetes erdőket őshonos 
fák alkotják, ezek emberi beavatkozás nélkül 
élnek azon a  helyen, és jól alkalmazkodtak 
a helyi élettelen környezeti tényezőkhöz. Ilyen 
erdőket alkotnak például a hazánkban ősho-
nos tölgyfajok és a bükk. A kiirtott erdőségek 
helyén tervszerű fatelepítéssel fiatal erdőket 
hoz létre az ember. E tevékenység célja rész-
ben gazdasági (alapanyag biztosítása a  fa-, 
papír- és bútoripar számára), de elsődleges 
cél lehet a talaj védelme vagy szélfogó erdősáv 
kialakítása is. Az erdők tudatos hasznosítását 
erdőgazdálkodásnak nevezzük, melynek fő 
szakemberei az erdészek. 

Az életközösségben az élőlények és élettelen környezetük szoros kapcsolatban 
élnek egymással. 
Az erdő sok élőlény számára nyújt táplálékot, fészkelő- és búvóhelyet. 
Az élőlények az életközösségben táplálékláncokat és -hálózatokat alkotnak. 
Az erdő szintjei: talajszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint.

3.  Élelmet kap 
a fióka

4.  Őz bújik meg 
a növényzetben

Beszéljétek meg, milyen táplálkozási láncokat 
láttok az 5. ábrán! Melyek azok az élőlények, 
amelyek több táplálkozási láncnak is részei?

5.  Táplálkozási hálózat az erdőben 
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Növények az erdő 
lombkoronaszintjén
Magyarország legjellegzete-
sebb erőalkotó fái a  főként 

dombságokon és a hegységek alacsonyabb szint-
jein élő tölgyek. A tölgyesek nyáron is laza lomb-
koronája alatt az aljnövényzet igen sűrű, hiszen 
sok fény jut le a talajszintig. A tölgy lombhullató, 
fényigényes, akár 30 méter magasra is megnő. 
Kérge repedezett, barna színű. Tavasszal hozza 
virágait, amiket a szél poroz be. Termése a makk 
(1.  ábra). Bükkerdővel a  hegységek magasabb részein találkozha-
tunk. Fái szorosan egymás mellett nőnek. Nyári lombkoronájuk össze-
ér, kevés napfényt enged át, emiatt az aljnövényzet ebben az évszak-
ban gyér. A bükk sima szürkés kérgű, egyenes törzsű, lombhullató
fa. Virágából ősszel kupacs (2. ábra), abban makktermés fejlődik ki.

Hazánk magasabb régióiban több helyen találkozhatunk fenyő-
erdővel, jelentős részük telepített. Fái sűrűn állnak egymás mellett, 
így az erdő belsejébe kevés fény jut, az aljnövényzet ritka. A  talajt 
tűlevélszőnyeg borítja. A  fenyő örökzöld növény, kedveli a  hűvös 
éghajlatot, jól tűri a  kemény téli hideget is. Törzse egyenes, ágain 
tűlevelek vannak. A  fenyőmagok tobozban (3. ábra) fejlődnek ki. 
Leggyakoribb fenyőfélénk az erdei fenyő, törzsében kellemes illatú 
gyanta termelődik.

A cserjeszint növényei 
A cserjeszintet az erdő cserjéi (bokrai) és fiatal fái alkotják. A cserjék 
fás szárú növények, de nincsen törzsük, száraik a talaj felett elágaz-
nak. Lombozatuk kialakulása időben általában megelőzi a  fákét, 
ekkor még elegendő napfényhez jutnak. A  cserjeszintben él a  ha-
zai erdőben gyakori vadrózsa (gyepűrózsa). Ágain tüskék sorakoz-
nak, színes virágait a rovarok porozzák be, termése a csipkebogyó 

Mi látható a képen? Láttál már hasonló látványt élőben?
Milyen érzéseket kelt benned?

13. Az erdők növényvilága

Milyen fenyőféléket 
ismersz? Milyen ünnep 
jut róla eszedbe?

3.  Erdei fenyő toboza 

2.  A bükk 
makktermését 
körülvevő 
kupacs 

1.  A tölgy 
termése több 
állat kedvelt 
tápláléka 

Keress rá!
Nézz képeket! 
orvosi tüdőfű, 
medvehagyma, 
gyöngyvirág, keltike, 
mogyoróbokor, 
nagy seprűmoha
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(4.  ábra). A  csipkebogyó magas C-vitamin-
tartalma miatt hasznos gyógynövényünk. Fo-
gyaszthatjuk szörp, lekvár vagy gyógytea for-
májában is.

Gyakori cserje a kökény (5. ábra) is. Ágain 
hosszú ágtövisek fejlődnek. Kora tavasszal sok 
apró, fehér virág borítja, ősszel pedig kékesli-
la színű csonthéjas termés fejlődik rajta, amit 
sok madár szívesen fogyaszt. Emberi fogyasz-
tásra is alkalmas: készítenek belőle gyógyteát, 
likőrt, mézzel kevert dzsemet.

A gyepszint növényei 
Az erdő gyepszintjén, a talajhoz közel több-
nyire lágy szárú növények élnek. A tavasz be-
köszöntével nyílik a hóvirág, kicsit később az 
erdei ibolya és a gyöngyvirág. Közös tulajdon-
ságuk, hogy még azelőtt nyílnak, hogy a  fák 
lombja kiterebélyesedne, hiszen így még sok 
napfényhez jutnak.

A hóvirág (6. ábra) fehér virágú, évelő,
hagymás növény. Az erdei ibolyának kelle-
mes illatú, lila színű virága van, mely virág-
szőnyegként borítja be a talajt. A  gyöngy-
virágnak hosszú, tojásdad levelei között fej-
lődik ki az apró, harang alakú, fehér virágok-
ból álló virágzata. 

Az erdőben számos virágtalan növény is 
él, például a  mohák, a  zuzmók és a  páfrá-
nyok. Páfrányokkal az erdő árnyékosabb ré-
szein találkozhatunk, közülük az erdei paj-
zsika (7. ábra) a legismertebb. Felismerhetjük 
nagy, élénkzöld, összetett leveleiről. Spórával 
szaporodik, amit a spóratokból kiszabadulva 
a szél terít szét.

A népi nyelvezetben a kökényt tövises szilvá-
nak nevezik. Mit gondolsz, miért?

A  gyöngyvirág levelei nagyon hasonlítanak 
a  medvehagymáéhoz, amely egy egészséges 
gyógynövény. A  gyöngyvirág levele viszont 
súlyosan mérgező! Megbízható helyről vásá-
rolj medvehagymát! Ha magad szeded, akkor 
dörzsöld meg! Ha hagymaillatot érzel, akkor 
az medvehagyma, ha viszont nem, akkor tilos 
fogyasztani belőle!

Hazánk leggyakoribb erdőalkotó fája a tölgy. Emellett előfordul a lombhullató 
bükk és az örökzöld fenyő is. 
A cserjeszinten gyakori a vadrózsa és a kökény. 
A gyepszinten főként lágyszárúak (hóvirág, ibolya, gyöngyvirág) élnek. 
Virágtalan növények a mohák, a zuzmók és a páfrányok.

5.  A kökény termése 4.   A vadrózsa termése 

6.  A „tavasz hírnöke” 7.  Az erdei pajzsika levele 
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Az erdőben nagyon sok különböző gombafaj él. A gombák nem növények, 
és nem is állatok. Abban hasonlítanak a növényekhez, hogy spórával sza-
porodnak, mint például az erdei pajzsika, és nem képesek a helyüket vál-
toztatni, ahogy a fejlettebb növények sem. Viszont nincs viráguk, gyökerük 
és zöld színtestjeik sem. Ugyanakkor az állatokhoz hasonlóan más élő-
lények összetett anyagaival táplálkoznak. A  gombák az élőlények önálló 
országát alkotják.

A talajban élő gombák szabad szemmel nem, csak mik-
roszkóppal figyelhetők meg. Elhalt vagy élő, növényi vagy 
állati szöveteken élnek. Vannak olyan fák, amelyeknek 
a gyökérzete (pontosabban a gyökérszőrei) nem fejlődnek 
ki, és emiatt önállóan nem tudják felvenni a talajból a szá-
mukra szükséges tápanyagokat. Ilyen például a legtöbb fe-
nyő. Gyökereik közelében olyan gombák élnek, amelyek se-
gítséget nyújtanak nekik a tápanyagok felvételében, azokat 
a  fa gyökerével együtt élő gombafonalak szívják fel. Ez  az 
együttélés mindkét fél számára előnyös, hiszen a fenyő csak 
így tud tápanyagokhoz jutni, cserébe pedig a  gombának 
kész táplálékot (cukrot) nyújt. 

Ennél valamivel nagyobb gombákat találhatunk a leve-
leken, ezeket már nagyítóval is megvizsgálhatjuk. 

A mesékből ismert kalapos gombák szabad szemmel is jól 
láthatóak. Számos ehető, magas tápértékű gomba nő a hazai 
erdőkben, melyek fogyasztása kifejezetten egészséges. 

Az erdőszéli csiperke és más ehető gombafajták értékes 
tápanyagokat, vitaminokat tartamaznak, erősítik az ember 
betegséggel szembeni ellenálló képességét, tehát hozzá-
tartoznak a változatos és egészséges táplálkozás alapanya-
gaihoz. Vannak olyan gombafajok is, melyek gyógyító ha-

„Furcsa kis növény a gomba
Itt-ott nő és nem egy sorba.
Az egyik, jajj, csupa méreg
A másik meg finom étek.
Az egyiknek kalapja van,
A másiknak kucsmája van
A fejfedőt le nem veszik
Egymást bizony nem köszöntik.”

Gombák az erdőben

1   Erdőszéli csiperke
2   Bimbós pöfeteg
3   Ízletes vargánya
4   Nagy őzlábgomba

Felismered, 
amit a képen 
látsz? Mire 
használjuk? 
Hova ragaszt-
juk?

1 2

3 4
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tásúak, használják magas vérnyomás csökkentésére vagy akár daganatos 
betegségek ellen kiegészítő kezelésként. 

Leggyakrabban előforduló mérgező gombáink a légyölő galóca, a világí-
tó tölcsérgomba és a gyilkos galóca.

A figyelmeztetések ellenére évente még mindig sok halálos áldozata van 
a  felelőtlen gombaszedésnek és -fogyasztásnak. Jól jegyezzük meg a  len-
tebb összegyűjtött szabályokat!

Ha már gyakorlottnak érezzük magunkat a gombák felismerésében, ak-
kor is nézessük meg szakértővel a gyűjtött gombákat felhasználás előtt! Ke-
ressük meg a piacon a gombavizsgáló szakembert, aki segít az azonosítás-
ban. Arra is figyeljünk, hogy a gomba nem áll el sokáig, még hűtőben sem. 
A belőle készített ételt fogyasszuk el minél hamarabb!

Milyen ételeket készítünk gombából? Te melyiket szereted?

A GOMBAFOGYASZTÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI
•   Csak olyan gombából készült ételt együnk meg, amit boltban vagy piacon vásárolunk, tehát 

termesztett gomba! Ha magunk szedtük, hivatásos gombaszakértő vizsgálja át a gombákat!
•   Csak egészséges és frissen vásárolt vagy szedett gombából készítsünk ételeket!
•   Gombafogyasztás utáni bármilyen rosszullét, fájdalom, hányás, hasmenés, láz esetén azon-

nal hívjunk mentőt! Ne késlekedjünk, mert az idő életet menthet! 

AZ ERDŐBEN NEMCSAK EHETŐ, HANEM KÜLÖNBÖZŐ MÉRTÉKBEN 
MÉRGEZŐ GOMBÁK IS TEREMNEK, AMELYEKET CSAK TAPASZTALT 
SZAKÉRTŐ TUD MEGKÜLÖNBÖZTETNI EGYMÁSTÓL!

5   Légyölő galóca
6   Világító 

tölcsérgomba
7   Gyilkos galóca5 6 7
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Milyen állatokat látsz a képen?
Mit gondolsz, mi a szerepük az erdő élővilágában?

Ízeltlábúak az erdőben 
Egy erdei sétán alkalmunk lehet megfigyelni az ott élő 
állatokat. Leggyakrabban rovarokat, köztük bogarakat, 
lepkéket és hangyákat láthatunk. A fák törzsén, a lombok 

között és a fák belsejében is gazdag rovarvilág él. A rovaroknak három pár ízelt 
lába van, testrészeik: fej, tor, potroh.

Tölgyeseink legnagyobb testű bogara a  nagy 
szarvasbogár (1. ábra). A hím 8-9 cm-re is megnő-
het, nősténye kisebb méretű. Testét kemény kitin-
váz védelmezi. Növényevő, tápláléka a fák kicsordu-
ló nedve. Petéit korhadó fák tövébe rakja, a petéből 
kikelt lárva hat éven át rágja a fát, ezután bebábozó-
dik, végül kifejlett bogár lesz belőle. Ezt a fejlődést 
teljes átalakulásnak nevezzük. Védett rovarfaj. 

Erdeink egyik legveszélyesebb kártevője a gyap-
jaslepke. A  petékből kikelő hernyók (2.  ábra) sok-
szor egész fákat pusztítanak el. 

Az erdei vöröshangyával leginkább fenyőer-
dőkben találkozhatunk. Hasznos ízeltlábú, mivel 
sok kártékony rovart és szerves hulladékot pusztít 
el. Mindenevő. Hangyabolyt építenek, annak fel-
szín alatti járataiban élnek. Itt őrzik a petéket, táp-
lálják a lárváikat (3. ábra) és gondozzák a bábokat. 
A hangyabolyban hímek, nőstények és dolgozók él-
nek, és mindenkinek megvan a maga feladata. 

Az erdők minden szintjén élnek pókok, változa-
tos alakú hálókat szőnek. Ragadozó állatok, a há-
lójukban fennakadó különféle rovarokkal táplálkoz-
nak. A pókoknak négy pár ízelt lábuk van, testük 
két részre tagolódik, a fejtorra és a potrohra. Ha-
zai erdőkben gyakran előfordul a koronás keresz-
tespók (4. ábra), amely Magyarország egyik legna-
gyobb pókfaja. Nevét a potrohán levő, kereszt alakú 

14. Az erdők állatvilága I.

1.  Szarvasbogárpár 

2.  A gyapjaslepke hernyója és a kifejlett 
lepke 

3.  Lárváikat gondozó 
hangyák 

4.  Koronás keresztes-
pók 

NT_98756.indb   40 2020. 04. 05.   16:00:06



41

mintáról kapta. A fejtoron található a csáprágó-
ja, ezzel ragadja meg zsákmányát, majd méreg-
mirigye váladékával teszi azt ártalmatlanná. Csí-
pése ember számára kissé kellemetlen, de nem 
mérgező. Hálóját a szövőmirigyben képződő vá-
ladékból készíti, amit a szövőszemölcsön keresz-
tül ereszt ki és a  lábai végén lévő szövőkarmok 
segítségével fon meg. Petével szaporodik, amely 
köré védőburkot sző. A kikelő kispókok többször 
vedlenek, mielőtt kifejlett pók lesz belőlük.

Férgek és puhatestűek az erdőben 
Az erdő alsó szintjeiben is sokféle állat él, köztük 
férgek és puhatestűek.

A közönséges földigiliszta vörösesbarnás 
színű, nyálkás testű gyűrűsféreg. A  természet-
ben általában magányosan él, a  talajban folyo-
sórendszereket alakít ki magának. Féregmoz-
gást végez, eközben forgatja, porhanyítja a  talajt. Tápláléka az 
elpusztult élőlények maradványaival kevert föld. Ezt megemész-
ti. Az ürülékével javítja a  talaj minőségét. Petével szaporodik. 
A  földigiliszta a  vakond, a  sün vagy a  százlábúak tápláléka lehet.

Ha a földigiliszta elveszíti testének végét, akkor is képes tovább élni 
és növekedni, mivel fő szervei teste elülső részében találhatóak.

Hazánk legelterjedtebb puhatestűje az éti csiga (6. ábra). Tes-
tét fej és hasláb alkotja, talpa nyálkás, csúszós. Puha, sérülékeny 
testét a  csigaház védi, télire ebbe húzódik vissza. A  fején két pár 
tapogató van, ezek az érzékszervei, ezekkel szagol és tapint. Kizá-
rólag zöld növényekkel táplálkozik. Petével szaporodik, melyeket 
a földbe ásott üregekben helyez el. Közeli rokona a kártevő nagy 
erdei meztelencsiga, ami akár 15 cm-re is megnőhet. Színe bar-
násvörös, szürke vagy fekete.

Erdei séták után fontos, hogy egész test-
területünket és a fejbőrünket alaposan 
átvizsgáljuk. Mit gondolsz, miért?

A kullancs parányi élősködő, bokrokon vagy 
a gyepszintben él. Csáprágóival sebet ejt az 
áldozata bőrén, majd lábával megkapaszko-
dik, és elkezdi a  vérszívást (5. ábra). Csípé-
sével emberre és állatra egyaránt veszélyes 
betegségeket terjeszthet! Testét nem szabad 
kitépni a bőrből. Meg kell próbálni csipesz-

szel többször elforgatni, 
és fejével együtt eltávo-
lítani. Ha ez nem sikerül, 
orvoshoz kell fordulni!

Erdeink nevezetes ízeltlábúja a nagy szarvasbogár. 
A gyapjaslepke hernyója nagyon kártékony, egész erdőrészeket is kipusztíthat. 
Gyakran találkozhatunk még erdei vöröshangyával és keresztespókkal is. 
Kullancscsípésnél körültekintően járjunk el!
A földigiliszta a talajban élő hasznos állat. 
Az éti csiga a puhatestűek közé tartozik. 

5. Bőrbe fúródott kullancs

6. Éti csiga 

Keress rá! Nézz képeket! 

kitinpáncél, betűző szú, 
kullancscsípés, 
féregmozgás
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Emlősök az erdőben 
Lombhullató erdeink legnagyobb testű álla-
tát, a gímszarvast (1. ábra) az „erdők királyá-
nak” is nevezik. Rövid, testhez simuló szőre 

nyáron vörösesbarna, télen szürkésbarna. A  szarvas párosujjú 
patás állat (a lábujjai köré pata fejlődött). Növényevő: fiatal fák, 
cserjék levelét és füvet fogyaszt. Kérődzik, ami azt jelenti, hogy 
a  megrágott és lenyelt táplálékot visszaöklendezi, újra meg-
rágja, majd ismét lenyeli. A hímek agancsa a homlokcsontból 
fejlődik ki, és az évek során egyre nagyobb és elágazóbb lesz. 
A nőstény szarvas egy borjat ellik, akit emlőiből táplál. 

Az őz a szarvas közeli rokona. Párosujjú patás. Növényevő, 
kérődző. Félénk állat, szaglása és hallása kiváló. A hím (agan-
csos) neve bak, a nőstény suta, a kicsinyek pedig a gidák. 

A vaddisznó a sűrű bokrokban gazdag erdőkben él. Teste 
zömök, lábai erősek, párosujjú patás. Látása nem túl jó, hallá-
sa és szaglása annál inkább. Éjjel jár tápláléka után, megnyúlt 
orrával túrja ki eledelét, akár a  földből is. Megeszi a gyökere-
ket, férgeket, csigákat, gombákat, makkot. Mindenevő. A koca
(nőstény) egyszerre akár 6-10 csíkos malacot (2. ábra) hoz a vi-
lágra. A  kan (hím) vaddisznó igen agresszív állat, különösen 
akkor, ha kicsinyeit veszélyben érzi.

Ahol erdő van, ott rókával is találkozhatunk. Testét hátol-
dalán rozsdavörös, hasán, nyakán, fején és a farka végén szür-
késfehér bunda borítja. Feje széles, hosszúkás, orra keskeny, 
szeme ferde vágású. Farka hosszú és jellegzetesen lompos. 
Mozgása gyors, ügyesen lopakodik. Ragadozó állat, tápláléka 
főleg egerekből és pockokból áll. Zsákmányát szemfogaival 
fogva tartja, tépőfogaival pedig szétszaggatja. A nőstény kora 
tavasszal a rókavárban hozza világra 4-6 kölykét (3. ábra).

A sün a  cserjékben gazdag erdőket kedveli. Ellenségeivel 
szemben tüskékkel védekezik, ha veszélyt érez, összegömbö-
lyödik, és kimerevíti tüskéit. Mindenevő, de fő táplálékát a ro-
varok alkotják. 

Milyen állatot látsz ugrani az ágak között? 
Mit gondolsz, hosszú, lompos farkát mire használhatja?

15. Az erdők állatvilága II.

Mit gondoltok, mit 
jelezhet ez a tábla? 
Hol láthatunk ilyet?

Mit jelenthet az ismert szó-
lás, „ravasz, mint a róka”? 
Magyarázzátok meg!

1. Gímszarvas nőstény és hím 

2.  Vaddisznócsemeték 

3.  Rókakölykök 
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Madarak az erdőben 
A legtöbb erdei állat élettere egy-egy növényszint-
hez kötődik, a madarak azonban a talajtól a lomb-
koronaszintig megtalálhatók. Erdeink gyakori ma-
dara a  harkályok közé tartozó nagy fakopáncs 
(4. ábra). Kúszólábával jól kapaszkodik a fán, kar-
mai hegyesek, erősek. Véső alakú csőrével kéreg-
darabokat hánt le a  fáról, vagy üreget vés bele, 
hogy a mélyebben lévő rovarokhoz is hozzájusson. 
Kiölthető, hosszú nyelvével ragadja meg a  zsák-
mányt. Télen fenyőmagvakkal, dióval, bogyókkal 
táplálkozik. Mindenevő. A fakopáncs a maga által 
készített fészkében 4-6 fiókát nevel fel.

Nagy testű erdei madarunk az erdei fülesba-
goly (5. ábra). Testét rozsdabarna, fekete és szürke, 
dús és puha tollazat fedi. Kiváló a hallása, és jól lát 
a sötétben is. Csőre lefelé hajlik, lába fogóláb, amely 
hegyes karmokban végződik. Ragadozó, éjszaka 
vadászik, kisemlősökre, egerekre és kisebb madarakra. 4-6 tojását elhagyott 
fészekbe vagy fák odvába rakja. Állandó madarunk, szigorúan védett állat.

Erdeink elmaradhatatlan lakói az énekesmadarak. A fülemüle (6. ábra), 
más néven csalogány, az egyik legszebb hangú köztük. Tollazata barna, sár-
ga és rozsdaszínű. Vékony, hegyes csőre van, férgekkel, rovarokkal táplál-
kozik. Bokrok ágai közé építi fészkét, átlagosan öt tojást költ, fiókái fészek-
lakók, gondozásra szorulnak. A fülemüle védett madarunk. Tavasztól őszig 
hallhatjuk hangját, télen elköltözik Közép-Afrikába.

Csodás hangú énekesmadarunk a  széncinege (7.  ábra), hangjában 
egész évben gyönyörködhetünk, mivel a telet is nálunk tölti. Feje és nyaka 
fekete, orcája feltűnő fehér, testének háti része olívazöld. hasi része pedig 
sárga. Mozgékony állat. Nyáron többnyire rovarokkal, télen inkább ola-
jos magvakkal táplálkozik. Fák odvaiban fészkel, 8-12 tojást költ. Fiókái 
fészeklakók, akiket a szülők gondosan táplálnak.

A gímszarvas párosujjú patás és növényevő, hasonlóan kisebb termetű rokoná-
hoz, az őzhöz.
A vaddisznó párosujjú patás és mindenevő állat, kanja igen agresszív. 
A róka vöröses bundájú erdei ragadozó. Az erdei sün mindenevő állat. Téli ál-
mot alszik. 
A nagy fakopáncsnak kúszólába van, csőre véső alakú, nyelve hosszú. Ezekkel 
jut a fák belsejében élő rovarokhoz. Az erdei fülesbagoly éjszakai ragadozó. 
A fülemüle és a széncinege énekesmadár, fiókáik fészeklakók. Védettek.

4.  Fatörzset vizsgáló 
fakopáncs  

6.  A fülemüle énekes-
madár 

5.  A fülesbagoly tollfüléről 
kapta a nevét 

7.  Széncinege 

Keress rá! 
Nézz képeket! 
őz, erdei egér, 
sárgarigó, 
erdei pinty, héja
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A rét, a  legelő és a  szántóföld közös neve mező. 
A mező életközösségének uralkodó növényei a fű-
félék, rajtuk kívül egyéb lágy szárú növények, gerinc-
telen és gerinces állatok alkotják a mező élővilágát.

A mező élettelen környezeti tényezői 
Magyarországon nagy kiterjedésű mezőségekkel többnyire az alfölde-
ken találkozhatunk. Ezeken a területeken általában sok a napfény, vi-
szonylag kevés a csapadék, és előfordul, hogy nyáron hosszabb ideig 
szárazság van. Mivel kevés a fa, az itt élő növények és állatok árnyékot 
se nagyon találnak, és a búvóhely is kevés. A szél fák híján szinte aka-
dálytalanul söpör végig a területen.

Növényszintek a mezőn 
A mezőn talajszintet és gyepszintet különböztetünk meg. A rétet és a le-
gelőt természetes növénytakaró borítja. A legelőn (1. ábra) állatokat 
legeltetnek. Itt csak olyan élőlények maradnak fenn, amik képesek túlél-
ni a taposást, alkalmazkodni tudnak a változó és akár szélsőséges időjá-
rási elemekhez. A lekaszált, megszáradt füvet szénának nevezzük, amit 
állati takarmányozásra használnak.

Számtalan gyomnövény él a réten, ami jól tűri a szárazságot, szí-
vós, sok magot hoz. Sokszor kiszorítják az őshonos növényfajokat. Ilyen 
gyomnövény például az apró csalán, a parlagi pipitér, a szőrös disznó-
paréj és a parlagfű. Némely gyomnövénynek gyógyító hatása is ismert, 
ilyen a gyermekláncfű, más néven pitypang. 

A szántóföldön az ember haszonnövényeket, például búzát ter-
meszt. Az ember műveli a szántóföldet, végül a sok munka után betaka-
rítja a termést (2. ábra). A gyomnövények a szántóföldeken kárt okoznak 
a termesztett növényeknek, mert gátolják azok fejlődését. Irtásuk fontos 
része a haszonnövény-termesztésnek.

Mi látható a képen? Egy búzamező részlete.
Mit tudsz a magyarországi búzatermesztésről?

16. A mezők életközössége

Milyen állatokat 
legeltetnek 
a legelőn? Mondja-
tok példákat!

Sorolj fel még néhány szántóföldi növényt! Tudod-e, hogy régen, 
a gépi betakarítás előtt mivel aratták a búzát? Hol őrlik meg a búzát? 

1.  Legelő szürkemarhák 

2.  Búza betakarítása 

Keress rá! 
Nézz képeket!

gyomnövények, 
szántóföldi 
növények, 
mezei 
tápláléklánc
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A rét tavasztól tavaszig
Az időjárás változásával a rét más-más 
arcát mutatja (4. ábra). Tavasszal az 
erősödő napsütés hatására gyorsan 
kizöldül a  fű, vidám virágtakaró illa-
tozik. Megjelennek a színes lepkék és 
a méhek is. Nektárt gyűjtenek, és köz-
ben beporozzák a növényeket. Látha-
tunk a  napon sütkérező gyíkokat is. 
A réten élő madarak fészket raknak. 
Téli rejtekhelyükről előbújnak az em-
lősök.

A tavaszi virágok nyárra elnyíl-
nak. Helyüket a magasabb fűfélék és 
a  szárazságot, tűző napot is elviselő 
növények foglalják el. A réten fészkelő 
madarak fiókái már kikeltek, szüleik 
szorgosan hordják nekik a  rovarokat. 
Az emlősök tavasszal született kicsi-
nyei már megerősödtek, és önállón 
táplálkoznak. 

Ősszel a  rét sárgásbarna színűre 
változik, a  virágok elhervadtak, a  fű 
kezd elszáradni. Az állatok is ké-
szülnek a  téli nyugalomra. A  költöző 
madarak megkezdik útjukat dél felé. 
Az emlősök élelmet gyűjtenek, rejtek-
helyet ásnak.

Télen szinte kihaltnak tűnik a  rét. 
A  füvek, virágok gyökereinek és mag-
jainak a hótakaró nyújt védelmet. Az 
állatok a  talajban levő járatokban
húzzák meg magukat, és csak ritkán 
jönnek elő, némelyikük téli álmot 
alszik. 

A mező életközösségét az ott élő állatok és növények alkotják. 
Uralkodó növényei a fűfélék és más lágy szárú növények. 
A mezei élőlények jól alkalmazkodnak az akár szélsőséges időjárási elemekhez is. 
A szántóföldeken az ember haszonnövényeket termeszt. 
Az évszakok váltakozásával a mező élete is újra és újra átalakul. 

4. A rét változása tavasztól télig 

A parlagfű Amerikából származik. Erős főgyökérzete és 
dúsan elágazó szára van. Szereti a fényt és a meleget. 
A szél porozza be, gyorsan terjed. Hazánkban nincs ter-
mészetes ellensége! Irtása fontos közügy, különösen 
a lakott területek közelében, mivel pollenje (virágpora) 
allergiás reakciókat vált ki. Tüsszögést, köhögést, orr-
folyást, esetleg fulladásérzetet okozhat. Gyomlálását 
kesztyűben kell végezni!

3. A parlagfű virágpora allergiát okozhat
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Fűfélék a réten
Azokon a területeken, ahol az évi csapadékmeny-
nyiség egyre csökken, a  természetes növényta-

karó a  füves puszta. A helyi adottságok és az éghajlat következtében 
kétféle rét alakulhat ki: a száraz rét és a nedves rét. A magasabban 
fekvő rétek általában szárazak, a mélyebben fekvők nedvesek. Utób-
biak gyakran folyók, tavak közelében találhatók, ahol magasabban van 
a talajvízszint. Mindkét típusú réten meghatározóak a  fűfélék. Az ala-
csonyabbra növő füveket aljfüveknek, a magasabb termetűeket szál-
füveknek nevezzük.

A réten gyakori aljfű az angolperje (1. ábra) és szálfű a nádperje. 
Évelő növények, a legnagyobb hidegeket is átvészelik. Mellékgyökérze-
tük, üreges szalmaszáruk és apró virágokból álló kalászvirágzatuk van. 
Virágzatuk nem túl színes, és nincs illatuk sem. Szél porozza be őket. 
Termésük szemtermés, amit a szél könnyen magával visz, de állatok is 
terjesztik. 

Réteken és szeles domboldalakon többfelé él az árvalányhaj 
(2. ábra). Védett fűféle. Hosszú szálú virága május-júniusban nyílik. A nö-
vény számára ideális élőhelyen általában tömegesen fordul elő, ezért ott 
lágyan hullámzó árvalányhaj borítja a tájat, ameddig a szem ellát.

A legelő füvei túlélik a legelést, azt, hogy az állatok rájuk taposnak, 
és az ember általi kaszálást is. A  talaj feletti részük megrövidül, 
azonban ezekből új levél képződik, így a  füvek folyton megújítják 
önmagukat. 

Színes virágok a réten 
Nedves rétek lakója a réti boglárka (3. ábra), ami egy méter magas-
ra is megnőhet. Főgyökérzete van, lágy szárú, levelei tagoltak. A virág 
élénksárga csészelevelei és sziromlevelei csalogatóak a beporzó rova-
rok számára. 

Láttad már ezt a gyönyörű mezei virágot? 
Népiesen sokféleképp nevezik: dődike, égi virág, imolya. 
Járj utána, mi lehet az „igazi” neve!

17. A mezők növényvilága

1.  Virágzó 
angolperje 

2.  Árvalányhaj 
a szélben 

3.  Réti boglárka virága 
és levele 
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A mezei zsálya (4. ábra) a  száraz rétek gyakori növénye. Jól tűri 
a száraz, meleg nyarakat is, mivel gyökérzete mélyen behatol a talajba, 
így elegendő nedvességhez jut. Évelő növény. Leveleit, szárát apró szőrök 
borítják. Tavasztól nyár végéig folyamatosan virágzik. 60-80 cm magasra 
megnövő, feltűnően szép, liláskék virágzata van, rovarok porozzák be. 
A zsálya gyógynövényként is ismert. A  leveléből készített tea emésztési 
panaszokra alkalmazható.

Csodás látványt nyújt egy pipacsmező (5. ábra). A pipacs (más né-
ven vad mák) a  száraz rétek jellemző egyéves növénye. 30-80 cm ma-
gasra nő. Szára sérülés esetén fehér, tejszerű nedvet ereszt. A pipacsot 
a népi gyógyászatban is használják. A virág szirmaiból készült tea jó kö-
högéscsillapító, és enyhe nyugtató hatása is van. Teáját toroköblítésre és 
alvászavarok ellen használják.

5. Pipacsmező 

A pitypanggal (más néven gyermekláncfű) 
szinte minden mezőn találkozhatunk. Jellegzetes 
sárga színű virága (6. ábra) van, fehér, kis ejtő-
ernyőhöz hasonlító termései gömb alakba rende-
ződnek. Repítőszőrös magja a gyermekek kedvelt 
játéka. Népi neve is a  gyermekjátékokból ered: 
száras virágait gyakran összefűzik, és nyaklánc-
ként vagy fejdíszként hordják. Minden részének 
gyógyhatása van, teát, illetve zsenge leveléből sa-
látát is készítenek.

A réteknek két típusa van: a száraz és a nedves rét. 
Az angolperje aljfű, a nádperje szálfű. A széljárta réteken többfelé él a védett 
árvalányhaj. Nedves rétek lakója az élénksárga virágú réti boglárka, a liláskék 
virágzatú mezei zsálya és a pipacs pedig a száraz rétek gyakori növénye. 
A pitypanggal szinte minden mezőn találkozhatunk. 

4.  Virágzó mezei zsálya 

6.  Pitypang virága és termése 

Keress rá! 
Nézz képeket! 

nádperje, réti sás, 
kamilla, kamillatea, 
nagy csalán, 
réti here, 
lándzsás útifű, 
őszi kikerics
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A réteken számos rovar-, hüllő-, madár- és emlősfaj 
leli meg táplálékát és otthonát egyaránt.

Rovarok a réten
A füves területek legismertebb ízeltlábúi a tücskök, szöcskék és a sás-
kák. Mindannyian rovarok, tehát három pár ízelt lábuk van, és testük 
három részből – fej, tor, potroh – épül fel. Harmadik pár (hátsó) lábuk 
ugrólábbá alakult. Fejük két oldalán van az összetett szem, ízlelő- és ta-
pogatószervük a csáp. Két pár szárnyuk a torhoz csatlakozik.

A mezei tücsök (1. ábra) növényevő, 2-3 cm hosszúra nő meg, test-
részei feketék, szárnyai barna színűek. A mezei tücsök járatokat fúr a föld-
be, ott rejtőzködik. Ciripelő hangja sokunknak ismerős lehet. Ezt úgy adja 
ki, hogy a fedőszárnyait egymáshoz dörzsöli. Petével szaporodik.

A szöcskék (2. ábra) zöldesbarna színe segíti őket a rejtőzködésben. 
A szöcskék csápja sokszor hosszabb a testüknél, ezzel megkülönböz-
tethetjük őket a  sáskáktól, mert a  sáskák csápja rövidebb. Többnyire 
rovarokkal táplálkoznak, de vannak köztük növényevők is. Petével
szaporodnak, a peték a talajban telelnek, tavasszal pedig lárva lesz belő-
lük, többszöri vedlés után alakul ki a kifejlett állat. 

A sáskák (3. ábra) egyik legelterjedtebb faja az olasz sáska. A sáskák 
növényevők. Ha nagymértékben elszaporodnak, óriási károkat okozhat-
nak a szántókon. A sáska hangadáskor kitines combját érdes szárnyához 
dörzsöli. Ennek a hangadásnak főként párzáskor van jelentősége, ennek 
segítségével találnak egymásra a nőstények és a hímek.

Gerinces állatok a réten 
A fürge gyík (4. ábra) a  hüllők közé tartozik, tehát a  testhőmérséklete 
a környezet hőmérsékletével együtt folyton változik. 20-25 cm hosszúra 
is megnő, testét zöldesbarna szarupikkelyek borítják. A hím állat kültaka-
rója élénkebb színezetű. Lábai rövidsége ellenére mozgása nagyon gyors. 
Táplálékát különféle ízeltlábúak képezik: pókok, lepkék, legyek. Puha 
héjú tojással szaporodik. 

Milyen állatot látsz a képen? 
Tudod, hogy hol él, és mivel táplálkozik?

18. A mezők állatvilága

3. Sáska 

2. Lombszöcske 

1.  Mezei tücsök 

4.  Sütkérező 
fürge gyík 
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A fácán a madarak közé tartozik, a házi tyúk 
rokona. Táplálékát, a  magvakat és a  rovarokat 
kapirgálólábával kutatja fel. Mindenevő. Meszes 
héjú tojással szaporodik. A fácán hímjét kakas-
nak, nőstényét tyúknak, fiataljait csirkéknek
nevezzük. A  nőivarú fiatalok a  jércék. A  kakas 
(5. ábra) tollazata sokkal díszesebb, mint a tojóé. 

A füves területek ragadozója az egerészölyv 
(6. ábra). Nincs természetes ellensége, ezért a táp-
láléklánc élén áll. Horgas, hegyes csőre és erős 
fogólába segíti a zsákmány megragadásában és 
felaprításában. Főként pockokat, egereket és ki-
sebb madarakat fogyaszt. Látása kiváló, nappal 
vadászik. 2-5 tojást rak saját fészkébe, melyeket 
a hímmel együtt költenek ki. Állandó madarunk. 

A mezei nyúl (7. ábra) fürge emlősállat. A ré-
tek legnagyobb termetű rágcsálója. Metszőfogai 
folyamatosan nőnek, ezért állandóan rágcsál, 
így koptatja a fogait. Izmos hátsó lábai segí-
tik a  gyors mozgásban. Vörösesbarna színével 
jól beleillik környezetébe. Jellegzetesen hosszú 
fülei vannak, hallása, látása, szaglása kiváló. 
Növényevő, leginkább hajnalban keresi táplá-
lékát. Évente többször ellik, kicsinyei sokszor 
esnek ragadozók áldozatául.

A vakond (8. ábra) föld alatti járatokban 
él, védett emlős. A  közönséges vakond teljes 
hossza 15-17 cm. Végtagjai nagyon rövidek és 
vízszintes helyzetűek. Rövid, fekete, bársonyos 
szőrzete van. Falánk rovarevő állat. A  vakond 
nagyon jól ás, és ha a járatban a kiásott föld föl-
halmozódik, a  vakond a  földfelszín irányában 
kezd ásni, fejének erős lökéseivel tolja ki a  föl-
det. Így keletkezik a vakondtúrás. Egyszerre 3-5 
utódot ellik.

Ha egy madár felkapja a gyíkot, vagy a gyík 
szorult helyzetben érzi magát, akkor egy-
szerűen megválik a  farkától, így megmene-
külhet, amíg a  még rángatózó farok leköti 
a vadász figyelmét. A farka egy ilyen alkalom 
után még visszanő, azonban többször nem.

Réteken élő rovar a mezei tücsök, a szöcskék és a sáskák.
A fürge gyík a hüllők közé tartozik. 
A fácán mindenevő, az egerészölyv pedig ragadozó madár, látása kiváló, 
és nincs természetes ellensége, így a tápláléklánc élén áll. 
Mezei emlősállat a mezei nyúl és a vakond.

5.  Fácánkakas 6.  Szemlélődő egerész-
ölyv 

7.  Mezei nyúl 8.  Vakond 

Keress rá! Nézz képeket! 

fecskefarkú lepke, vörösvércse, 
barna rétihéja, mezei pocok
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Hazánk tavaiban, folyóiban, lápjaiban és a  vízparton szá-
mos növény- és állatfaj él, melyek szoros kapcsolatban áll-
nak egymással, és a környezettel életközösséget alkotnak.

Vizek, vízpartok élettelen környezeti tényezői 
A víz lassabban melegszik fel, és lassabban is hűl le, mint a szárazföld anyagai. Ezért 
a  vizek környezetében (1. ábra) kiegyenlítettebb a  hőmérséklet, kisebb a  hőmér-
séklet-ingadozás, mint például a mezőkön. A víz párolgása miatt a levegő páratar-
talma magasabb. Vízközelben gyakoribb a légmozgás.

A vízben oldott oxigén van, a vízi állatok ebből nyerik az oxigént. A vizekben 
lefelé haladva egyre kevesebb a fény, emiatt a fényigényes növények a víz fel-
sőbb rétegeiben élnek. A víz egyes fajok számára élőhelyként, búvóhelyként
vagy szaporodási közegként szolgál.

Élőhelyek a vizekben és a vízparton 
A vízparton élő növények megvédik a partot a víz romboló munkájával szemben, 
a vizet pedig védik a part felől érkező szennyeződésektől. Oxigént termelnek
a környezetük számára, és számos élőlénynek táplálékot nyújtanak. A sűrű parti 
növényzetben és a hínárosokban fészkelő- és búvóhelyre lelhetnek az állatok. 
A vizek, vízpartok növényei fény- és vízigényük szerint helyezkednek el (2. ábra).

Jártál már tó- vagy folyóparton? 
Milyen élőlényekkel találkoztál?
Milyen hangokat hallhatunk egy ilyen helyen?

19. A vizek, vízpartok életközössége

1.  Természetes 
vízpart 

2. Növények elhelyezkedése a vízben és a vízparton 

lebegő
hínár,
planktonok

gyökerező 
hínár

nád, 
gyékény

füvek bokrok fák
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A vizekben számos olyan élőlény is van, melyek szabad szemmel nem 
láthatóak, csak speciális mikroszkóp segítségével figyelhetjük meg őket 
(például egyes moszatok, apró rákok és a baktériumok), ezeket együtte-
sen planktonoknak (3. ábra) nevezzük. A vizek barnás, zöldes színét
ezek a parányi élőlények okozzák. Fontos szerepet játszanak a szerves 
anyagok lebontásában, és sok vízi állat számára táplálékként szolgál-
nak, növényevő és ragadozó halak is fogyasztják őket. Túlszaporodásuk 
oxigénhiányos állapothoz vezet.

A folyókat ártéri erdők (4. ábra) kísérik. Jellemzőjük az időszakos 
vízborítás, ezért talajuk vizenyős. Az itt megélő, vízkedvelő fák nagyon 
hasznosak a  talaj számára is, hiszen megkötik az iszapot, mérséklik 
a  szél erejét, oxigént termelnek, leveleik táplálékul szolgálhatnak, tör-
zsük és lombkoronájuk búvó- és fészkelőhelyül szolgálhat sok állat szá-
mára. Az ártéri erdők puha és könnyű fái a gyufa- és papírgyártás alap-
anyagai.

A vizek, vízpartok tavasztól tavaszig 
A víz és a vízpart megjelenése évszakonként nagyon változatos. A tavaszi
hónapokban a fák és bokrok már virágzanak, a parton megjelenik a mo-
csári gólyahír (5.  ábra). A  levegő és a  víz melegedésével előbukkannak 
a téli, dermedt állapotból felébredő vízisiklók és békák, a parti nádasok-
ban fészket raknak a madarak. 

Nyáron a vadludak, vadkacsák és az énekesmadarak hangja a megha-
tározó. A vízben és a vízparton bőséges a táplálékok kínálata. A nyári idő-
szakban történik a kikelő vagy megszülető utódok gondozása. 

Ősszel a költöző madarak népesítik be a vízpartokat, amikor itt meg-
pihennek és még találnak maguknak némi élelmet a  hosszú út előtt. 
A vízparton élő állatok készülődnek a télre, búvóhelyet keresnek a talaj-
ban vagy az iszapban. A vízpart lassan elcsendesedik.

Télen a  vizekben és a  vízparton a  legtöbb állat nyugalomba merül. 
A fokozatosan csökkenő hőmérséklet miatt a halak anyagcsere-folyama-
tai lelassulnak, amit főként a felhalmozott tartalék zsírkészletük felélésé-
ből fedeznek. A vízi madarak azokon a folyókon, tavakon tudnak táplálé-
kot keresni, amelyek nem fagynak be. 

Vizeinkben számos növény- és állatfaj él, amelyek életközösséget alkotnak. 
A vizes élőhelyeken a hőmérséklet viszonylag egyenletes, a levegő páratartal-
ma magas. A vízben oldott oxigén van. 
A vizekben szabad szemmel nem látható, apró élőlények gyűjtőneve a plankton. 
Szerves anyagokat bontanak le, és sok élőlény számára táplálékul szolgálnak. 
A víz és a vízpart megjelenése évszakonként nagyon változatos.

3.  Planktonok 

4.  Ártéri erdő a Zagyva 
folyónál 

5.  Mocsári gólyahír 
tavasszal 

Keress rá! 
Nézz képeket! 

tápláléklánc a víz-
ben és a vízparton, 
planktonok

NT_98756.indb   51 2020. 04. 05.   16:00:19



52

A planktonok közül a moszatok (1. ábra) zöldre 
vagy barnára festik a  víz színét. Lebegnek a  fel-
színén, de rátapadnak a vízparti kövekre, fadara-
bokra is. A moszatok telepes felépítésű növények. 

Szabad szemmel is jól láthatóak a vízben lebegő hínárnövények, ilyen 
például az apró békalencse, a  békaszőlő, valamint a  fehér tündér-
rózsa (2. ábra) és a sárga tavirózsa is. 

A nád és a gyékény 
A közönséges nád (3. ábra) az iszapba kapasz-
kodva, akár több méteres vízben is megél. Belül 
üreges, bütykös, el nem ágazó szára nagyon 
erős, jól tűri a szélviharokat, a folyton hullám-
zó vizet és a havat is. Évelő növény. Levele kes-
keny, laza virágzata nyár végére fejlődik ki, vi-
rágporát a  szél viszi szét. Fontos szerepük van 
a vizek védelmében. A nádat télen a befagyott 
tavon vágják le, ma már gépekkel. Tetőfedés-
re, nádpallóként és nádszövetnek is használ-
ják. Bútort és fúvós hangszert is készítenek 
belőle.

Mit látsz a képen? Mit gondolsz, milyen összefüggésben 
lehet ez a tető a vízparttal?

20. A vizek, vízpartok növényvilága

1.  Zöldmoszatok 2.  Fehér tündérrózsa a tavon 

3.  Tóparti nádas 
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4.  Széles levelű gyékény 

A széles levelű gyékénnyel (4.  ábra) a  nádasok területén 
találkozhatunk. Egy-két méter magasra nő meg, levelei széle-
sek és erősek. Virágát buzogánynak (torzsavirágzat) nevezzük, 
mely akár 30 cm hosszúságú is lehet. A gyékény levelét a papír-
gyártásban hasznosítják, de készítenek belőle papucsot, kosa-
rakat, táskákat, valamint lábtörlőt is. A hétköznapokban talán 
ez utóbbival találkozhatunk leginkább.

A fűzfa és az enyves éger 
A ligeterdő és a vízpartok gyakori növénye a fűzfa (5. ábra), vagy 
ismertebb nevén szomorúfűz. Terebélyes lombkoronájuk van, 
kora tavasszal virágoznak, lombhullatók. A puha, selymes tapin-
tású virágzatot barkának nevezzük, mely a fűzfa porzós virága.
A beporzásban a szél és a méhek egyaránt részt vesznek. Az ár-
téri erdőkben a fűzfák gyorsan elrothadnak. Anyaguk puha, köny-
nyen megmunkálható. A fűz a  gyufagyártás egyik alapanyaga.

A tartósan vízzel borított területeken alakulnak ki a  láp-
erdők. Jellegzetes fája az enyves éger (6. ábra), mely akár 
20 méter magasra is megnő. Törzse egyenes, lombkoronája kú-
pos alakú. Gyorsan növő, víz- és fényigényes növény. Anyagát 
korábban hidak építésére használták. 

Az apró békalencse, a békaszőlő, valamint a fehér tündérrózsa és a sárga tavi-
rózsa hínárnövény. 
A nád és a széles levelű gyékény a vízpartok gyakori növénye. 
A fűzfa lombhullató, barkavirágzata van. 
Az enyves éger akár 20 méteresre is megnő, láperdőkben gyakran találkozha-
tunk vele. 

5.  Fűzfák a gyulai csatorna mentén 6.  Égerfák a láperdőben 

Keress rá! 
Nézz képeket! 

nádsíp, moszat, alga, 
sárga vízitök, gyufagyártás
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1. A ponty testfelépítése 

Halak a vízben 
A folyók és a tavak adottságai sok 
dologban különböznek egymás-
tól. Más lehet a víz hőmérséklete, 

mélysége, a meder aljzata, a víz tisztasága, az oldott 
oxigén mennyisége, a folyóvíz sodrása. Az ott élő ha-
lak jól alkalmazkodnak ezekhez az élettelen kör-
nyezeti adottságokhoz. 

A ponty (1. ábra) oldalt lapított testével könnyen 
mozog a vízben. Úszóival kormányoz és farokúszójá-
val hajtja testét. Testrészei: fej, törzs és farok. Bőre 
pikkelyes. A ponty mindenevő állat, korhadó növé-
nyeket, csigákat, férgeket fogyaszt. Kopoltyúval lé-
legzik, hasüregében pedig úszóhólyag van, ez segíti 
a vízben a lesüllyedést és felemelkedést. A nőstények 
ikrát (petét) raknak, melyből egy hét után kelnek ki 
az utódok. 

A keszegfélék, a kárászok és a pontyok a gyor-
san melegedő, iszapos aljú, tápanyagban gazdag 
állóvizeket szeretik, mint például a  Balaton vagy 
a Velencei-tó. Vízinövényekkel és apró állatokkal táp-
lálkoznak. 

A sebes pisztráng (2. ábra) például csak a nagyon 
tiszta, oxigéndús vizű, gyors folyású folyókban, pa-
takokban él. A vízre hulló rovarokkal, apró állatokkal 
táplálkozik. Kopoltyúval lélegzik. Petével szaporodik.

A hazai vizekben élnek nagy testű ragadozó 
halak is, ilyen a  lesőharcsa (3. ábra). Éjszaka szer-
zi zsákmányát, jellegzetessége a  hatalmas száj és 
a  hosszú szálú bajusz, ami tapintó- és szaglószerv 
egyben. 3 méter hosszú példányt is fogtak már. Húsát 
szívesen fogyasztják az emberek, mert nem szálkás.

Felismered a képen látható halat? Ez az ízletes fogassüllő. 
Láttál már élő halat? Szereted a halhúst?

21. A vizek, vízpartok állatvilága I.

A pisztrángok számos vadállat, pél-
dául ragadozó madarak tápláléká-
nak fontos részét alkotják. Gazdasá-
gi jelentőségük is nagy.

2.  Sebes pisztráng 

3.  Lesőharcsa éjszakai vadászaton 

úszók

úszók
fej faroktörzs

kopoltyú
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Ízeltlábúak a vízparton  
A vízparton óhatatlanul találkozunk szúnyogokkal (4. ábra), közülük a kisebb 
méretű, nőstény tagjai vérszívók, a hímek pedig növényi nedvekkel táplálkoz-
nak. Három pár ízelt lábuk van, szárnyuk hártyás. Petéiket a vízbe rakják, be-
lőlük lárvák, majd azokból bábok fejlődnek ki, ezután a kifejlett rovar elhagyja 
a vizet. Szaporodásuk tehát vízhez kötött. Fejlődésük teljes átalakulás. Szá-
mos állat szívesen fogyaszt szúnyogot. 

A karcsú szitakötő (5. ábra) szépen, cikázva repül, eközben kisebb repü-
lő rovarokat fogyaszt. Ragadozó. Két pár hártyás szárnyukkal kiválóan re-
pülnek. Hatalmas, összetett szemük van, így minden irányba kiválóan látnak. 
Petéjüket a vízbe rakják, a lárvák 2-3 évig fejlődnek a vízben, majd vedlés után 
előbújik a kifejlett szitakötő. Bábállapot nincs. Ez a fejlődés az átváltozás.

Kétéltűek és hüllők a vízparton 
A kecskebéka (6. ábra) kétéltű állat, mivel élete 
első szakasza vízhez kötődik, kifejlett korában pe-
dig szárazföldön és vízben is él. Bőre csupasz és 
nyálkás, nem kedveli a  tűző napot. 7-8 cm hosz-
szúra nő meg. Hátsó lába izmos ugróláb. Lábuj-
jai között úszóhártya van. A víz közelében repülő 
bogarakkal táplálkozik, melyeket hosszú nyelvével 
kap el. Petéit a vízbe rakja, amikből lárva fejlődik, 
ezt nevezzük ebihalnak. Az ebihal kopoltyúval 
lélegzik, a kifejlett béka már tüdővel. Védett állat.

A vízisikló (7. ábra) gerinces, 60-70 cm hosz-
szúra nő meg. Hüllő, testhőmérséklete változó. 
Bőrét szürkésfekete szarupikkelyek borítják, 
hosszú nyelvével tapogat, tájékozódik. A vízben jól 
úszik, a  szárazföldön kígyózó mozgással közle-
kedik. Ragadozó állat, békákkal, halakkal, kisebb 
egerekkel táplálkozik. Lágy héjú tojással szapo-
rodik, a kikelt siklók többször vedlenek. Tüdővel
lélegzik. A  talajba bújva tölti a  telet. Védett állat.

A halak a vizek adottságaihoz jól alkalmazkodnak. A sebes pisztráng és a lesőharcsa 
ragadozó. A keszegfélék, a kárászok és a pontyok az állóvizeket kedvelik 
és mindenevők. 
A szúnyog ízeltlábú, nősténye vérszívó, a hímek növényi nedvekkel táplálkoznak. 
Fejlődésük teljes átalakulás. A karcsú szitakötő átváltozással fejlődik. 
A kecskebéka kétéltű állat, szaporodása és életmódja is vízhez kötött.
A vízisikló hüllő, testhőmérséklete változó. Ragadozó. Lágy héjú tojással szaporodik. 

4.  Szúnyog 

5.  Színpompás 
szitakötő 

6.  Kecskebéka 

7.  Napozó vízisikló 

Keress rá! 
Nézz képeket! 
mocsári teknős, 
ebihal, foltos 
szalamandra, 
barna varangy, 
orvosi pióca, 
tavi kagyló, 
vándorkagyló, 
folyami rák
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A vizes élőhelyek madarai 
Leggyakrabban nádasokban találkozhatunk a  tőkés 
récével (1. ábra) vagy más néven vadkacsával. A házi-
kacsa őse, erre utal hasonló testfelépítésük is. Jól re-

pül, és könnyedén siklik a vízben. Lábujjai között úszóhártya feszül. Fagy-
gyúmirigye váladékával kenegeti a  tollazatát, így az nem nedvesedik át. 
Lemezes csőrével az iszapban keresgél táplálékot. Mindenevő. A  hímek 
tollazata színesebb és testük is nagyobb, 
mint a  tojóké. Tojással szaporodik, utódai 
fészekhagyók. Télen délre vonulnak, költöző
madarak. 

A fehér gólya nagy testű gázlómadarunk. 
Természetes élőhelye a vízpart, azonban ma 
már jellemzően az emberhez közelebbi he-
lyeken találkozhatunk vele. Sokszor háztetők 
kéményeire és a  villanypóznákra fészkelnek. 
A gólya hosszú gázlólábaival könnyedén köz-
lekedik a mocsaras, sekély vizekben. Hosszú, 
hegyes csőrével apróbb halakra, gyíkokra, 
békákra, rovarokra vadászik. A  nőstény és 
a  hím madár közösen melegítik a  tojásokat 
és gondozzák a fiókákat. Ősszel dél felé indul, 
költöző madarunk. Szigorúan védett.

A kanalasgém (2. ábra) nevét csőre kanál-
szerűen kiszélesedő végéről kapta. A Magyar-
országon fészkelő állomány nagy része az 
Alföld vizes élőhelyein él. Fejükön tollüstököt hordanak. A  kanalasgém 
csak olyan sekély vizekben tud táplálkozni, ahol a gázlólába eléri az aljza-
tot. Táplálkozásakor csőrét nyitva tartja, és ha valami hozzáér, akkor rögtön 
összezárja, és elfogyasztja azt. Tojással szaporodik. Költöző madár.

A kócsagok (3. ábra) is gázlómadarak, mint a gólya és a kanalasgém. 
Főként mocsarakban, sekély állóvizekben csapatosan élnek, sokszor a szin-
tén gázlómadár szürke gémekkel (4. ábra) együtt. Költöző madarak.

Milyen állatokat látsz a képen? Hol találkozhatunk velük?
Ismersz olyan népdalt, mondókát, amelyben szerepel ez az állat?

22. A vizek, vízpartok állatvilága II.

1. Tőkésréce-pár 2.  Kanalasgém 

3.  Kis kócsag a vízre 
érkezik 

4.  Szürke gém felszállás 
közben 
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A vizes élőhelyek táplálékláncának élén a barna rétihéja áll. Nincs ter-
mészetes ellensége. Nagy testű madár, óriási szárnyakkal. Kiválóan repül. 
Kisebb vízimadarakkal, siklókkal, pockokkal táplálkozik. A nádasokban gon-
dozza utódait (5. ábra), fészke akár egy méter átmérőjű is lehet. 

A vizes élőhelyek emlősállatai  
A hód (6. ábra) hazánk legnagyobb vízparti rág-
csálója, élőhelye a  fás vízpart. Testtömege elér-
heti a 30 kg-ot is. Barna bundája tömött, selymes 
és vízhatlan, szemei és fülei kicsik, orrát és fülét 
bőrlebennyel el tudja zárni a  víz alatt. Hátsó lá-
bain úszóhártya köti össze ujjait. Folyosórend-
szereket épít a  talajban, melynek bejárata a  víz-
ből nyílik. Kizárólag növényi táplálékot fogyaszt, 
jelenléte észrevehető a  megrágott fadarabokról. 
A  folyamatos rágásra metszőfogai állandó növe-
kedése miatt is szüksége van. A hód télen szapo-
rodik, a  szülők közösen gondozzák csemetéiket. 

A vízicickány (7. ábra) kisebb álló- és folyóvi-
zek partján él. Szőrzete víztaszító. Szőrzete teljesen 
elrejti fülkagylóját. Kiválóan úszik. Ragadozó. Táp-
lálékai a csigák, vízi rovarok, giliszták, esetleg békák 
és kis halak. Évente 2-3-szor ellik. Csupaszon és va-
kon születő kölykeit négy hétig gondozza. 

A vidra (8. ábra) a  vízi élőhelyek legfőbb ra-
gadozó emlősállata. Éjszakai életet él, így ritkán 
találkozhatunk vele. Tápláléka döntően halakból, 
kétéltűekből, rákokból, kagylókból és vízparti rág-
csálókból áll. A  nőstény általában egyszerre két 
utódot hoz a világra, a hím nem vesz részt a gon-
dozásban. Szigorúan védett, veszélyeztetett faj!

Nádasokban találkozhatunk a tőkés récével, mindenevő, költöző madár. 
A kanalasgém a sekély vizekben keresi táplálékát. A fehér gólya hosszú gázló-
lábaival könnyedén közlekedik a mocsaras vizekben, hosszú csőrével kisebb 
állatokra vadászik, költöző madár, szigorúan védett faj. A kócsag és a szürke gém 
gyakran csapatosan él a vízparton. 
A barna rétihéja a nádasok ragadozó madara. 
A hód a legnagyobb testű vízparti rágcsálónk. Növényevő. A vizicickány ragadozó. 
A vidra a vízi élőhelyek ragadozó emlősállata. Szigorúan védett, veszélyeztetett faj!

5.  Barna rétihéja 
fiókái a fészekben 

6.  Hód 

7.  Vízicickány fatörzsön 

8.  Vidra éjszakai 
zsákmánnyal 

Keress rá! 
Nézz képeket! 

nagy kócsag, 
úszóhártyás láb, 
pézsmapocok, 
veszélyeztetett 
fajok
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1   Védett orchideafajunk, 
a pókbangó, és a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park címere

3   Hegyvidéki védett növényünk, 
a fecsketárnics, és 
az Őrségi Nemzeti Park címere

4   Fekete harkály 
és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park címere

Nemzeti parkok Magyarországon

5   A védelem alatt álló európai 
vidra és a Duna–Dráva 
Nemzeti Park címere
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1
2

3 4

5

2   Másik védett orchideánk, 
a sisakvirág, és a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park címere
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9   Védett madarunk, 
a gyurgyalag, és a Kiskunsági 
Nemzeti Park címere

10   A védelem alatt álló túzok és 
a Körös–Maros Nemzeti Park 
címere

8   Védett háziállatunk, 
a szürkemarha, és a Hortobágyi 
Nemzeti Park címere

7   A védett kakasmandikó 
és az Aggteleki Nemzeti Park 
címere

6   Védett ragadozó madarunk, 
a kerecsensólyom, és a Bükki 
Nemzeti Park címere
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Nemzeti park

6

7

9

108
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Az erdők életközössége
Életközösség: közös élőhelyen élőlények + élettelen környezet.
Az erdő növényszintjei: talajszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint.
Élőhely, táplálék, búvóhely, szaporodásra alkalmas hely.
Az egymással táplálkozási kapcsolatban lévő élőlények táplálkozási láncokat alkotnak.

Összefoglalás

AZ ERDEI NÖVÉNYEK FŐBB JELLEMZŐI

lombkoronaszint •  tölgy: lombhullató, barna, repedezett kéreg, fényigényes, makktermés
•  bükk: lombhullató, szürkés kéreg, egyenes törzs, kupacsban makktermés
•  erdei fenyő: örökzöld, tűlevelek, törzsében gyanta, magjai tobozban

cserjeszint •  vadrózsa: cserje, tüskés ágak, termése csipkebogyó, vitamindús termés
•  kökény: cserje, apró fehér virág, kékeslila csonthéjas termés, fogyasztható

gyepszint •  hóvirág: lágy szárú, hagymás, évelő növény, fehér virág
•  erdei ibolya: lágy szárú, lila virág
•  gyöngyvirág: apró, harang alakú, fehér virágok
•  erdei pajzsika: páfrány, virágtalan növény, spórával szaporodik

AZ ERDEI ÁLLATOK FŐBB JELLEMZŐI

gerinctelen állatok gerinces állatok

ízeltlábúak
•  nagy szarvasbogár: kitinváz, fej-tor-potroh, 

teljes átalakulás, növényi táplálék, védett
•  gyapjaslepke: hernyója kártevő
•  erdei vöröshangya: hasznos ízeltlábú, 

mindenevő, hímek-nőstények-dolgozók
•  koronás keresztespók: ragadozó, négy pár 

ízelt láb, fejtor-potroh, pókháló
•  kullancs: vérszívó, veszélyes élősködő

férgek és puhatestűek
•  földigiliszta
•  éti csiga

madarak
•  nagy fakopáncs: kúszóláb, véső alakú csőr, 

mindenevő
•  erdei fülesbagoly: ragadozó, fogóláb, 

szigorúan védett
•  fülemüle: énekesmadár, férgekkel, 

rovarokkal táplálkozik, költöző madár
•  széncinege

emlősök
•  gímszarvas: párosujjú patás, növényevő
•  őz: párosujjú patás, kérődző
•  vaddisznó: mindenevő, koca, malac, kan
•  róka: rozsdavörös, ragadozó, lompos farok 
•  sün: mindenevő, tüskékkel védekezik
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A mezők életközössége
Mező: a rét, a legelő és a szántóföld közös neve. Uralkodó növényei: fűfélék.
Élettelen környezeti tényezők: sok napfény, kevés csapadék, kevés árnyék és búvóhely, erő-
sebb légmozgás.
A mező növényszintjei: gyepszint és talajszint.
Rét és legelő: természetes a növénytakaró.
Szántóföld: haszonnövények, gyomnövények.

A MEZEI NÖVÉNYEK FŐBB JELLEMZŐI

fűfélék •  angolperje: aljfű, évelő, üreges szalmaszár, apró virágokból álló 
kalászvirágzat

•  nádperje: szálfű, évelő, apró virágokból álló kalászvirágzat, üreges 
szalmaszár

•  árvalányhaj: hosszú szálú virág, védett 

egyéb lágy 
szárú, virágos 
növények

•  réti boglárka: tagolt levelek, élénksárga virág
•  mezei zsálya: száraz réteken, évelő, liláskék virágzat, levelein, 

szárán apró szőrök
•  pipacs: száraz réteken, egyéves, piros virág, gyógyhatású
•  pitypang: sárga virág, fehér, gömb alakban rendeződő termés, 

repítőszőrös mag, gyógyhatású

A MEZEI ÁLLATOK FŐBB JELLEMZŐI

gerinctelen állatok gerinces állatok

rovarok
•  tücsök: növényevő ízeltlábú, fekete-barna, 

ciripel, petével szaporodik
•  szöcske: hosszú csáp, zöldesbarna, 

rovarok és néha növény a tápláléka, petével 
szaporodik, többszöri vedlés, ciripel

•  sáska: növényevő, szürkésbarna, kártékony, 
ciripel

hüllő
•  fürge gyík: testhőmérséklete változó, 

szarupikkely, ragadozó, tojással szaporodik

madár
•  fácán: mindenevő, meszes héjú tojással 

szaporodik
•  egerészölyv: ragadozó, horgas, hegyes csőr, 

erős fogóláb, kiváló látás

emlős
•  mezei nyúl: növényevő, izmos hátsó láb, 

vörösesbarna, hallás, látás, szaglás kiváló
•  vakond: rovarevő, vakondtúrás, védett
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A vizek, vízpartok életközössége
Élettelen környezeti tényezők: a hőmérséklet kevéssé ingadozó, magas a levegő páratartal-
ma, gyakori légmozgás, a víz lassabban melegszik fel és hűl le, mint a szárazföld, vízben oldott 
oxigén.
A vizek, vízpartok növényei fény- és vízigényük szerint helyezkednek el.

A VÍZI, VÍZPARTI NÖVÉNYEK FŐBB JELLEMZŐI

lebegő hínár-
növények

apró békalencse, békaszőlő, fehér tündérrózsa, sárga tavirózsa 

vízpart •  közönséges nád: évelő, üreges, bütykös, el nem ágazó szár, széles levél, 
laza virágzat

•  széles levelű gyékény: széles, erős levelek, virága buzogány (torzsavirágzat)
•  fűzfa: lombhullató, terebélyes lombkorona, barkavirágzat 
•  enyves éger: láperdők fája, egyenes törzs, kúp alakú lombkorona, 

víz- és fényigényes 

A VÍZI, VÍZPARTI ÁLLATOK FŐBB JELLEMZŐI

gerinctelen állatok gerinces állatok

ízeltlábúak
•  mocsári szúnyog: nőstények 

vérszívók, hímek növényi 
nedveket fogyasztanak, 
teljes átalakulás 

•  karcsú szitakötő: ragadozó, 
két pár hártyás szárny, 
összetett szem, átváltozás

halak
•  ponty: pikkelyes, mindenevő, úszóhólyag
•  sebes pisztráng: kopoltyú, pete, ragadozó
•  lesőharcsa: ragadozó, hosszú szálú bajusz

kétéltű
•  kecskebéka: ugróláb, úszóhártya, ebihal

hüllő
•  vízisikló: szarupikkely, ragadozó, lágy héjú tojás

madarak
•  tőkés réce: házikacsa őse, úszóhártya, mindenevő, lemezes csőr
•  fehér gólya: gázlóláb, hosszú, hegyes csőr, költöző madár, 

szigorúan védett
•  kanalasgém: kanálszerű csőr, költöző madár
•  kis kócsag: gázlómadár, költöző madár
•  barna rétihéja: ragadozó, óriási szárnyak

emlősök
•  hód: vízparti rágcsáló, növényevő, télen szaporodik
•  vízicickány: ragadozó, szőre víztaszító
•  vidra: éjszakai ragadozó, szigorúan védett, veszélyeztetett faj
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IV.  Ismerd meg
önmagad!

Az ember fejlődési szakaszai
Amit a táplálkozásról tudni kell
A mozgás öröme
Személyi higiénia
Betegségek megelőzése, orvosi ellátás
Viselkedési szabályok és szokások
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Testünk felépítése és működése, a  szervezetünk-
ben zajló folyamatok alapvetően minden embernél 
azonosak. Ennek ellenére, ha körülnézünk, akkor 
azt látjuk, hogy mégis minden ember más és más. 
Nincs két teljesen egyforma a  Földön. A  különbö-

zőségek például az eltérő nemben (férfi vagy nő), életkorban, magasság-
ban, súlyban, bőrszínben, hajszínben, szemszínben, hangszínben, az eltérő 
személyiségben, viselkedésben nyilvánulhatnak meg. Tehát külső és belső 
tulajdonságokban is különbözhetünk egymástól. Ezeket a különféle tu-
lajdonságokat részben az öröklődés (a szülőktől „kapott” tulajdonságok), 
másrészt pedig az embert érő külső és belső hatások formálják.

Az ember fejlődési szakaszai
Az ember fejlődése (egyedfejlődés) már a fogantatás pillanatában elkezdődik, ezt 
követi az úgynevezett magzati kor. A születés után időrendi sorrendben halad-
va: az újszülöttkor, a csecsemőkor, a kisgyermekkor, a kisiskoláskor, a ser-
dülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor és az öregkor (1. ábra) következik egymás 
után. Mindegyik szakaszban nagy változásokon megy keresztül az szervezet.

Mi jut eszedbe erről a képről? Vajon általában hány esztendő 
alatt zajlik le ez a folyamat? Téged melyik ábrázolhat?

23. Az ember fejlődési szakaszai

1. Az emberi életszakaszok

Beszélgessetek 
arról, hogy a fej-
lődés különböző 
szakaszaiban 
milyen feladatok 
előtt áll az ember! 
Segít az 1. ábra!
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2.  Serdülőkori 
alakváltozások

Az emberi egyedfejlődés szakaszai: magzati kor, újszülöttkor, csecsemőkor, kis-
gyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor és öregkor. 
Serdülőkorban a szervezet testileg és lelkileg is nagymértékben átalakul. 
A lányok és a fiúk testméretben és alkatban is egyre jobban elkülönülnek. 
Erősebbé válnak a nemi jegyek is. Jellemző az ingadozó lelkiállapot.

3.  Az arcbőr változásai 
serdülőkorban 

Serdülőkori változások
A korosztályotokat érintő legfontosabb korszak a  serdülőkor, 
ezért ezzel kicsit részletesebben foglalkozunk. Serdülőkorban 
a  szervezet testileg és lelkileg is nagymértékben átalakul. 
Egyre jobban látható a  testméretbeli és az alkati különbség
a lányok és a fiúk között, valamint a nemi jegyek is ebben az 
időszakban válnak kifejezetté, ami a szervezetben zajló hormoná-
lis változások következménye. A serdülőkor általában 9–14 éves 
kor között kezdődik, azonban ez egyénileg változó. A  lányoknál 
általában 1-2 évvel korábban indul, mint a fiúknál. A serdülőkor
átmeneti időszak a gyermek- és a felnőttkor között.

Serdülőkorban a  lányok alkata nőiesebbé, a  fiúké férfia-
sabbá válik (2. ábra). A külső nemi szervek növekedni kezde-
nek (lányoknál a mell is), egyes testrészeken erősödik a testszőrzet és 
a csontok is fokozott növekedésnek indulnak. A végleges testmagas-
ságot és arányokat az emberek csak az ifjúkorban érik el. 

Ezt az életszakaszt fokozott izzadás jellemzi. Általában serdülőkor-
ban jelennek meg az első pattanások a  bőrön, többnyire az arcon 
(3. ábra). Ezek a testben végbemenő változások velejárói, természetes je-
lenségek, de sokat segíthet rajtuk a rendszeres bőrápolás. Ha van lehető-
séged, érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt vagy kozmetikust, aki szak-
szerűen kitisztítja az arcbőrödet, és bőrápolási tanácsokkal is elláthat.

Ne feledkezzünk meg a serdülőkor lelki nehézségeiről sem! Ebben 
az időszakban a sok testi és lelki változás általában megviseli a  fiatalo-
kat. Gyakori az ingadozó lelkiállapot, a  hirtelen hangulatváltozás. 
Új kérdések kezdik el foglalkoztatni a serdülőket. Ki vagyok én? Milyennek 
látom magam? Milyennek látnak mások? Mit gondolok másokról? Mi lesz 
belőlem? Ezek a gondolatok gyakran belső feszültséget okoznak, mely-
nek oldására bármilyen kikapcsolódás, sportolás, kirándulás, olvasás, 
társasági programok kiválók lehetnek.

A serdülőkor egy különleges és sok nehézséggel járó életszakasz. 
A serdülő fiatalnak és családjának is nagy változás ez. Fontos, hogy legye-
tek türelmesek magatokhoz, találjatok a családotokban vagy a környeze-
tetekben olyan személyt, akihez bizalommal fordulhattok kérdéseitekkel, 
problémáitokkal!

Milyen változásokat ismertek fel 
a két rajzpár között?

Keress rá! 
Nézz képeket!

serdülőkori válto-
zások, nemi érés, 
menstruáció, első 
magömlés, pattaná-
sok kezelése
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Táplálkozás a mindennapokban
A mindennapi táplálkozás során vesszük magunkhoz 
az emberi szervezet működéséhez és fejlődéséhez 
szükséges anyagokat. Ezek 

a  tápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírok 
és különböző ásványi anyagok, valamint a szer-
vezet egyik fő összetevője: a víz. Folyadékból át-
lagosan napi két és fél liter fogyasztása javasolt.

A táplálék a szájon át a nyelőcsőbe, onnan 
a gyomorba kerül, majd a bélcsatornán végig-
haladva emésztődik meg (1. ábra). Emésztés 
után szívódnak fel a szervezet felépítéséhez és 
működéséhez szükséges anyagok. A felesleges 
anyagok a végbélen keresztül távoznak. 

Fontos, hogy az ételeket mennyiségi és mi-
nőségi szempontból is jól válasszuk meg, hogy 
táplálkozásunk egészséges és kiegyensúlyozott 
legyen. A szervezet számára rendkívül fontosak 
a vitaminok is.

Tápanyagok a szervezetben 
Az egészséges táplálkozás egyik kulcsa a változatosság (2. ábra). A napi 
ötszöri étkezés során célszerű, ha mindegyik tápanyag többször meg-
jelenik. Egy példával élve: ha rántott húst eszünk, akkor ahhoz érdemes 
valamilyen zöldséget vagy gyümölcsöt is fogyasztani. Így egy étkezésben 
többféle tápanyag is jelen van.

Testünk minden sejtjében megtalálhatóak és a szervezet betegségek-
kel való megküzdésében is fontos szerepet játszanak a fehérjék. Kiváló 
állati eredetű fehérjeforrások a  különböző húsok és tejtermékek. Ter-
mészetesen itt is fontos a körültekintő választás. Érdemes minél több ha-
lat, marhahúst, csirkehúst és tojást fogyasztani, a tejtermékek közül pe-
dig alacsony cukortartalmúakat választani. Sok növényi eredetű fehérje 
van például a borsóban, a babban, a diófélékben és sok zöldségben is.

Mit jut eszedbe erről a képről? 
Ismered a mondást: „Az vagy, amit megeszel”? Mit jelenthet ez?

24. Amit a táplálkozásról tudni kell

1.  A táplálék a tápcsatornán 
halad végig 

2.  Változatos 
összetevők 

nyelőcső

gyomor

végbél

bélrendszer
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3.  A táplálékpiramis megmutatja, 
hogy a különféle ételek milyen 
arányban szerepeljenek 
az étkezésünkben 

•  Kóstoltad már a rántott húst 
őszibarackkal vagy ananásszal? 
Fenséges! Próbáld ki!

•  Mik a kedvenc fehérjét tartalma-
zó ételeid? Szereted a halhúst? 
Ettél már halászlét?

•  Gyűjtsetek példákat teljes ki-
őrlésű lisztből, durumlisztből 
és rozslisztből készülő ételekre!

•  Keressetek példákat olyan zöld-
ségekre, gyümölcsökre, melyek 
hasznos zsírokat tartalmaznak!

Szervezetünk számára nélkülözhetetlenek a fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, 
az ásványi anyagok, a vitaminok és a víz. 
A táplálékok a tápcsatornán végighaladva emésztődnek meg. 
A kiegyensúlyozott étrend változatos és megfelelő arányban fogyasztott táp-
anyagokat tartalmaz. Ételeinkben minél kevesebb hozzáadott zsír és cukor 
legyen, és lehetőleg ne fogyasszunk túlzottan sós ételeket sem.

A szénhidrátok szervezetünk legkönnyebben hasznosít-
ható energiaforrásai. Sok szénhidrátot tartalmaznak a  gyü-
mölcsök, a  burgonya, a  különféle gabonák és az ezekből 
készült élelmiszerek. Gabonából készült élelmiszerek a pék-
áruk (például a kenyér, a zsemle, a tésztafélék) és a sütemé-
nyek. Egészséges táplálkozás esetén a gabonafélékből készült 
ételek a napi étkezés harmadát teszik ki. Azonban nem mind-
egy, hogy a fent felsoroltak közül melyeket választjuk. A leg-
többet használt fehér lisztből készült ételek helyett érdemes 
a teljes kiőrlésű vagy durumlisztből készült ételeket előtérbe 
helyezni, mivel ezek sokkal több vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaznak.

Szervezetünk fontos építőelemei a  zsírok és olajok is. 
Több vitamin felszívódásához is nélkülözhetetlenek. Ilyen vi-
taminok például az A-vitamin, melyet a  látás vitaminjának is 
nevezünk, és a  D3-vitamin, ami a  megfelelő csontképzéshez 
elengedhetetlen. A zsírszövet testünk fontos energiaraktára és 
védelmezője. Az állati eredetű zsírok mellett (disznózsír, vaj), 
az otthoni főzésben érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni 
a növényi alapú zsírok, olajok használatára. Ilyenek például az 
olívaolaj, a repceolaj vagy a kókuszzsír, ami rendkívül egész-
séges és a felhasználása is takarékos.

Milyen a kiegyensúlyozott étrend? 
A kiegyensúlyozott étrendhez a különféle tápanyagok válto-
zatos és megfelelő arányú bevitelével juthatunk a legköze-
lebb. Ebben segít a  táplálékpiramis (3. ábra). Az ételek meg-
választásánál mindig tartsuk szem előtt, hogy minél kevesebb 
hozzáadott zsírt és cukrot tartalmazzanak, valamint lehetőleg 
ne fogyasszunk túl sok nagyon sós ételt sem! Kiegyensúlyozott 
étrend mellett minden szükséges tápanyag, ásványi anyag és 
vitamin bejut a  szervezetünkbe. Ha emellett még odafigye-
lünk a folyamatos és megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre 
is, akkor sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében!
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Az ember egyik leglátványosabb életjelensége 
a mozgás. Pici korunktól fogva a mozgás segít-
ségével fedezzük fel a világot.

Az emberi test mozgását a csontok és a hoz-
zájuk kapcsolódó vázizmok teszik lehetővé. Összesen 206 csontunk 
van, és több mint 600 izom mozgatja a testet (1. ábra), melyet az ideg-
rendszer irányít. Vannak akaratlagos, tehát tudatosan irányított mozgá-
sok (például amikor futunk), és vannak olyan izommozgások is, amelyek 
akaratunktól függetlenül működnek (ilyen például a szívizom egész éle-
ten át tartó munkája).

Szeretsz mozogni? Milyen sportokat ismersz fel a képen?
Melyik a kedvenc mozgásformád?

25. A mozgás öröme

1.  Az ember izomrendszere és csontváza elölnézetben

Sok olyan em-
ber van, akinek 
a csontváza 
több mint 206 
csontból áll, 
például azért, 
mert egy pár 
bordával több 
alakult ki ná-
luk, vagy mert 
több ujjuk van 
a kezükön vagy 
a lábukon.

Nevezzetek meg 
az ábra segítségével 
néhány izmot és 
csontot, amelyeket 
már ismertek!

A mozgás hatása a testre
Mozgás közben a testünkben számos pozitív változás történik. Mozgás-
kor hőt termelünk, amit izzadással adunk le. Tulajdonképpen ezzel hűt-
jük magunkat. A megfelelő izommunkához sok levegőre (oxigénre) van 
szükség, így a légzésünk is felgyorsul, ez edzi a tüdőt. Nagyon fontos 
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megtanulni a helyes, ritmusos légzés technikáját, hiszen ezzel egyre nö-
velhetjük az állóképességünket, és elkerülhetjük a kellemetlen légszomj-
érzést. Mozgás közben a  szív is gyorsabban működik, hogy biztosítsa 
a nagyobb véráramlást, ez jó hatással van a szívizmokra, a vérkeringésre 
és általában az egészségre. Rendszeres mozgással az ideális testsúly is 
könnyebben tartható.

Nagyon sokféle mozgásforma közül választhatunk (2. ábra). Lehet ez 
valamilyen labdajáték, tánc, vízi sportok, téli sportok, úszás, futás, kerék-
pározás, atlétika, küzdősportok, attól függően, hogy mi az, ami a környe-
zetünkben elérhető, és örömmel végezzük. Legjobb, ha többféle mozgás-
formát kipróbálunk, és abból választjuk ki a számunkra megfelelőt. 

A mozgás hatása a lélekre
Amikor mozgunk, szervezetünk olyan anyagokat termel, amelyektől job-
ban érezzük magunkat. Ahogyan növekszünk, általában változik a kedvelt 
mozgásformánk, de a mozgás öröme felnőttkorban is megmarad (3. ábra). 
Egy jóleső sportolás vagy testmozgás után jobban megy a tanulás, jobban 
tudtok figyelni az órákon is. Kiváló feszültségoldó hatású a sport. A külön-
féle mozgások a legtermészetesebb módjai a stressz oldásának. 

Nem csak a  hagyományos sportokban gondolkozhatunk. Például 
a  tánc javítja a  tartást, átmozgatja szinte az összes izmot, örömforrás. 
A jóga lényege az, hogy bizonyos testhelyzeteket hosszabb-rövidebb ideig 
ki kell tartani. Ez is erősíti az izmokat, rugalmassá tesz, segít ellazulni. 

Ideális, ha mindennap legalább egy óra testmozgást végzünk, lehető-
ség szerint olyat, amit szívesen csinálunk. 

A mozgásukban korlátozott és érzékszervi vagy más sérüléssel 
élő emberek számára is egyre több sportolási lehetőség kínálkozik.
Nekik kisebb-nagyobb átalakításokkal, a  szabályok átdolgozásával van 
lehetőség a  sport örömét átélni. Ilyen például a parakarate. A paralim-
pia a fogyatékos emberek számára rendezett legismertebb nemzetközi 
sportverseny, amely az olimpiai játékok mintájára jött létre.

2.  Intenzív mozgás 
közben 

3.  A mozgás minden 
korosztály számára 
örömforrás 

Milyen testmozgást 
ismersz fel a képen? 
Próbáltad már?
Te eddig milyen spor-
tokban próbáltad ki 
magad? Melyik az, 
amit szeretnél még 
kipróbálni?

Neked melyik mozgás-
forma okoz a legin-
kább örömöt? Kipró-
báltál már valamilyen 
táncot vagy a jógát? 

A mozgás az egyik életjelenség, amit a csontok és a vázizmok tesznek lehetővé. 
A mozgás, sportolás nagyon jó hatással van a testre és a lélekre egyaránt. 
Mozgásukban korlátozott és érzékszervi vagy más sérüléssel élő emberek szá-
mára is egyre több a sportolási lehetőség. 

Keress rá! Nézz képeket!
aerobik, társastánc, jóga, karate, spin racing, kettlebell, parakarate, 
paralimpia
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Egészségünk, jó közérzetünk érdekében a rendszeres 
testmozgás és az egészséges táplálkozási szokások 
kialakítása mellett az is nagyon fontos, hogy oda-
figyeljünk testünk és környezetünk tisztaságára, 

vagy más néven a  személyi higiéniára. A  helyes testápolási szokásokat 
már gyermekkorban elkezdjük megtanulni, de a serdülőkorban kiemelt fi-
gyelmet kell kapniuk, mivel ebben a korban válnak egyre önállóbbá a fia-
talok. A személyes higiénia és ápoltság minden ember saját felelőssége, 
ami nagyon fontos a  kulturált megjelenéshez is. A  megfelelő tisztálkodá-
si és testápolási szokások kialakítása elengedhetetlen a  kiegyensúlyozott 
felnőttkor megéléséhez, valamint számos betegség is megelőzhető általa. 
Tekintsük át ezeket!

Tisztálkodás a mindennapokban
A mindennapos fürdés, haj-, köröm- és fogápolás a  tisztálkodás alap-
ját képezik, legtöbbünk számára már gyermekkorban szokássá válnak 
(1. ábra). A serdülőkor beköszöntével, az önállóság növekedésével még né-
hány fontos higiéniai szabályt kell megtanulni!

A serdülőkori izzadás (2. ábra) kellemetlen tüneteivel szemben legjob-
ban rendszeres mosdással és izzadásgátló szerek használatával véde-
kezhettek. Lehetőség szerint olyan dezodort válasszatok, amelyben minél 

kevesebb mesterséges anyag található. Használha-
tó még hintőpor vagy egyéb természetes termékek 
is. Ne feledjétek, lehetséges, hogy ti magatokon 
nem éreztek kellemetlen testszagot, mások pedig 
nem teszik szóvá, ettől még a probléma fennállhat! 
Jobb megelőzni a kellemetlenséget! 

Az ápoltsághoz a  megfelelően higiénikus öl-
tözködés is hozzátartozik. Ha a  teljes öltözéket 
nem is cseréljük mindennap tisztára, az nagyon 
fontos, hogy az alsó ruházat, tehát a  póló, vala-
mint a fehérnemű mindig tiszta, mosott legyen.

Milyen gondolataid támadnak a kép láttán?
Milyen tanácsokkal látnád el a kéz tulajdonosát?

26. Személyi higiénia 

2.  Az izzadás egyik 
kellemetlen 
tünete 

1.  Eszközök 
a tisztálkodás-
hoz 

A képen látható-
kon kívül még mi-
lyen eszközöket 
használhatunk 
a mindennapos 
tisztálkodáshoz?

NT_98756.indb   70 2020. 04. 05.   16:00:40



71

Bőrápolás és az érzékszervek védelme
Az arcápolásra szintén érdemes odafigyelni lányoknak és 
fiúknak egyaránt. Fontos a  mindennapos arctisztítás. 
A  gyógyszertárakban, bioboltokban kaphatók természetes 
szappanok és gyógynövényes arctisztítók, valamint számos 
arclemosóból válogathattok.

Amikor a  lányok elkezdik sminkeli magukat, akkor külö-
nösen fontos, hogy este mindig mossák le, mert az arcbőrön 
maradó smink pattanásokat, kiütéseket és a bőr korai elöre-
gedését eredményezheti. 

Ne feledjétek, lányok, a mondást: „A kevesebb néha több!” 
Mit is jelent ez? Egy szép, szolid smink a megfelelő alkalomra 
egy fiatal lány előnyére válik általában, azonban a  túlzásba 
vitt arcfestés sokszor ellenérzést vált ki az emberekből.

Óvjuk érzékszerveinket (3. ábra) a  szennyeződésektől és 
a káros külső behatásoktól! 

Az intimhigiénia
A nők és férfiak ápoltságához, egészségéhez különösképpen hozzátarto-
zik az intimhigiénia, azaz a nemi szervek és környékük tisztán tartása. 
Az intim testrészek tisztítására javasolt naponta legalább egyszer a folyó 
víz, kímélő szappannal vagy tusfürdővel. Nyilvános WC használatakor le-
hetőleg ne ülj a WC peremére! A toalettpapír használata elölről hátrafelé 
irányuló mozdulatokkal történjen, így elkerülhetők a fertőzések. Székelés 
után pedig érdemes intim törlőkendőt is használni. Ha az intim testrésze-
ken bőrkiütést, viszketést, váladékozást tapasztalsz, akkor minél hama-
rabb keress fel egy urológust vagy nőgyógyászt!

3.  Az öt érzékszervünk 

Egészségünk és jó közérzetünk érdekében jó, ha odafigyelünk testünk és kör-
nyezetünk tisztaságára, vagy más néven a személyes higiéniára. 
A személyes higiénia és ápoltság minden ember saját felelőssége. 
A mindennapos fürdés, haj-, köröm- és fogápolás mellett érdemes odafigyelni 
az izzadásgátlásra, a fehérnemű rendszeres váltására és a bőrápolásra is. 
Rendkívül fontos az intimhigiénia, azaz a nemi szervek és környékük tisztán 
tartása.

Nevezzétek meg a rajz segítségé-
vel az emberi érzékszerveket! 
Hogyan tarthatjuk tisztán eze-
ket? Milyen káros hatások érhetik 
érzékszerveinket?

Keress rá! Nézz képeket!

intim törlőkendő, tisztasági betét, serdülőkori bőrápolás, fültisztító 
pálcika, fogselyem, urológus
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Betegségek megelőzése
A betegségeket sokszor könnyebb megelőzni, mint 
gyógyítani. Ezért is hasznosak a kötelező védőoltások, 

melyek megvédik a  szervezetet néhány súlyos, korábban járványokat 
okozó fertőző betegségtől. Ilyen betegségek a kanyaró, rubeola, szamár-
köhögés, dift éria és tetanusz. 

Természetesen a  legtöbb betegségtől nem védenek oltások, ezért 
törekednünk kell úgy élni, hogy amit lehet, igyekezzünk megelőzni. Eb-
ben segíthet a megfelelő táplálkozás, a rendszeres mozgás és a higiéniai 
szabályok betartása. Fontos emellett a  szűrővizsgálatokon való meg-
jelenés is. A legtöbb betegség, ha időben ismerik fel a szűrővizsgálaton, 
akkor jó eséllyel gyógyítható.

Az egészséges fejlődésben fontos szerepe van a mozgásnak. Rend-
szeres testmozgással már gyermekkorban sok betegség megelőz-
hető. Ilyenek például a  sok fiatalt érintő gerincferdülés (1. ábra) vagy 
a  lúdtalp, ezek fő okai a  hanyag tartás (helytelen, görbe testtartás) és 
a mozgásszegény életmód. Megelőzésük szempontjából is nagyon fon-
tos az izmok erősítése!

A megfázás okai, megelőzése 
A megfázás leggyakoribb oka az (2. ábra), hogy nem 
a  hőmérsékletnek megfelelően öltözünk fel. Szin-
tén oka lehet, ha a  ruhád átázik, és nem cseréled 
le, vagy ha a téli hidegben nem az orrodon, hanem 
a  szádon keresztül veszed a  levegőt. A  megfázás 
köhögéssel, torokgyulladással, lázzal jár, melyben 
kórokozók is szerepet játszanak. A  megfázást jó 
eséllyel elkerülheted, ha rétegesen, az időjárásnak 
megfelelően öltözködsz, rendszeresen kezet mo-
sol, nem iszol túlzottan hideg italokat, és minél 
több vitamindús táplálékot fogyasztasz.

Mi jut eszedbe erről a képről?
Milyen esetekben használják ezt az eszközt?

27. Betegségek megelőzése, orvosi ellátás

1.  A gerinc 
ferdülése 

2.  A megfázás 
tünetei 

NT_98756.indb   72 2020. 04. 05.   16:00:41



73

A betegségek egy része egészséges táplálkozással, sok mozgással, megfelelő 
higiéniával, szűrővizsgálatokkal megelőzhető. 
Egyes fertőző betegségek ellen gyermekkorban mindenki oltást kap. 
Baleset vagy rosszullét esetén emberi és állampolgári kötelesség a segítség-
nyújtás! A központi segélyhívó telefonszáma: 112. A gyors és szakszerű segít-
ségnyújtás életet menthet! 

3.  Elsősegély-tanfolyam 

Elsősegélynyújtás
Ha valakit baleset ér vagy rosszul lesz a környezetünkben, akár az 
utcán vagy a plázában, emberi és állampolgári kötelességünk, 
hogy segítsünk neki! Amennyire tudjuk, fel kell mérnünk a hely-
zet súlyosságát, és mihamarabb segítséget hívni! Európában, így 
Magyarországon is a  központi segélyhívó száma a  112, mely díj-
mentesen hívható bármilyen készülékről. Az eset rövid elmondása 
után innen közvetlenül tudják kapcsolni a mentőket, a rendőrsé-
get vagy a tűzoltóságot. Ne feledjük, a gyors és szakszerű segít-
ségnyújtás életet menthet!

Orvosi ellátás
Amíg gyermekek vagyunk, addig szüleink gondoskodnak arról, 
hogy szükség esetén eljussunk a megfelelő orvoshoz. A háziorvost 
(házi gyermekorvos) általános panaszokkal keressük fel, de ezen 
kívül még sok más szakorvosi ellátás létezik, és tudnunk kell, hogy 
mikor hova forduljunk. A háziorvos ebben is segítségünkre lehet. 
Minden területnek megvan a  maga szakorvosi ellátása: más fog-
lalkozik a  gyomorpanaszokkal, más a  lábfájdalommal és megint 
más például a  szívproblémákkal. Fog- és szájüregi panaszokkal 
a fogorvosok és a szájsebészek foglalkoznak, ha valakit baleset ér, 
akkor a baleseti sebészet az illetékes, ebben az esetben általában 
valamelyik rendelőintézet vagy kórház traumatológiai osztályán 
végzik az ellátást. „Női panaszokkal” a nőgyógyászt kell felkeresni, 
míg felfázásos tünetek esetén az urológus nyújthat segítséget. Lel-
ki, hangulati problémákkal pszichológushoz vagy pszichiáterhez 
fordulhatunk.

Az orvosok a szükséges vizsgálatok elvégzése után tájékoztatják 
a beteget a diagnózisról (megállapított betegség) és a kezelési terv-
ről. Ez lehet gyógyszeres kezelés, műtét vagy egyéb beavatkozás. 

Hirtelen jelentkező vagy elhúzódó fájdalommal vagy egyéb 
kellemetlen tünettel mindenképpen fordulj orvoshoz! Ő szak-
szerű segítséget nyújt. Jobb a nagyobb bajt megelőzni!

Mit tudsz az elsősegélynyúj-
tásról? Szerveznek tanfolya-
mokat (3. ábra) fiataloknak, 
és aki jogosítványt szerez, 
annak is kötelező elvégeznie 
ilyen képzést. Mit gondolsz, 
miért? Milyen témakörök 
merülhetnek fel egy ilyen 
tanfolyamon?

Keress rá! Nézz képeket!

szakorvos, elsősegély, 
fertőtlenítés, sürgősségi 
ellátás, fogszabályozás, 
műtét, fájdalomcsillapítás, 
lázcsillapítás, sebellátás, 
lúdtalp, gerincferdülés, 
természetgyógyászat, 
járvány
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Nem vagyunk egyformák. Ahányan vagyunk, annyifé-
leképpen fogadjuk a  minket érő hatásokat, és annyi-
féleképpen is reagálunk (válaszolunk) rájuk. Amit min-
denkinek meg kell tanulni idővel, az az egymáshoz és a 

különböző helyzetekhez való minél sikeresebb alkalmazkodás. Az alkalmaz-
kodás megfelelő formáit közösségben tudjuk megismerni és megtanulni.

Magatartási szabályok 
és szokások a családban 
A családon belül már egészen pici 
kortól kezdve tanuljuk a  családi 
szokásokat és az alkalmazkodást 
egymáshoz. Látjuk a  többieket, 
és tulajdonképpen ellessük tőlük 
a  családi viselkedési mintákat. 
Családtagjainkat általában jól is-
merjük, szokásaikat, a család által 
felállított magatartási szabályokat 
hamar elsajátítjuk. Ez elengedhe-
tetlen a család harmonikus együtt-
éléséhez. Tudjuk, hogy mi a  napi-
rend, érzékeljük, hogy mi helyes és mi nem. Minden családnak megvannak 
a maga viselkedési szabályai és szokásai. Van olyan család, ahol szigorúb-
bak ezek a szabályok, míg más családokban ezeket rugalmasabban kezelik. 
A gyermek abba illeszkedik bele, amit maga körül lát.

Magatartási szabályok és szokások közösségben
Nagy változás a gyermekek életében, amikor elkezd közösségbe járni. Ilyenkor 
számos új szokással és szabállyal ismerkedik meg. Ahhoz, hogy egy új közös-
ség szokásait megtanuljuk, és azokhoz alkalmazkodjunk, időre van szükség. 
Ez  már az óvodában megkezdődik, később az iskolában pedig szigorodnak 
ezek a szabályok. Becsengetés, kicsengetés szerint folynak a tanórák, vagy pél-

Mi történik ezen a képen? Mit gondolsz, mi lehet az oka? 
Mondj ötleteket!

28. Viselkedési szabályok és szokások

1.  Születésnap 
a családban 

2.  Családi 
karácsony 

Milyen fontos szabályokat tudnál említeni a saját csalá-
dodból? Nálatok mik az ünnepi szokások? Meséljétek el, 
nálatok hogyan zajlik egy születésnapi vagy karácsonyi 
ünnepség (1. és 2. ábra)!
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Mindenkinek meg kell tanulni alkalmazkodni egymáshoz és a különböző élet-
helyzetekhez. 
A családoknak megvannak a maguk viselkedési szabályai és szokásai. 
Az iskolai szabályokat a házirend tartalmazza, az abban foglalt jogokat és köte-
lességeket mindenki megismeri és köteles betartani. 
A normák olyan szabályok, elvárások, amelyeket egy csoport hoz létre, és a ta-
gok ezt magukra nézve kötelezőnek tartják. 
Az idő múlásával megismerjük önmagunkat, ezt nevezzük önismeretnek.

3.  Tanórai 
jelentkezés 

Nézzétek át a saját 
iskolátok házirendjét, 
beszéljétek meg 
a felmerülő 
kérdéseket!

dául ha az órán mondani szeretnénk valamit, akkor jelentkezünk (3. ábra). 
Ezek a szabályok azért vannak, mert nagyobb közösségben így tudunk ha-
tékonyan együttműködni. Gondoljunk csak bele, mi lenne akkor, ha a taní-
tó néni kérdez valamit, és harminc gyerek egyszerre kiabálja a választ! 

Az iskolai szabályokat a házirend tartalmazza, az abban foglalt jogokat 
és kötelességeket mindenki megismeri és köteles betartani is. Amikor 
ezeket megtanuljuk betartani, nagy lépést teszünk afelé, hogy a  felnőtt 
létben, a majdani munkahel yünkön is helyt tudjunk állni. 

Az iskolában számos új szokást is megismerünk. Közösen tartjuk 
a  nemzeti ünnepeket vagy a  karácsonyt. Közösen étkezünk, szakkörre 
járunk vagy sportolunk. Új kapcsolatokat is teremtünk. Iskolatársaink 
közül lesznek barátaink, és persze olyan társak is, akikkel kevésbé kedvel-
jük egymást. Ez így van rendjén. Új embereket megismerve megint csak új 
szokásokat és szabályokat látunk. Például amikor vendégségbe megyünk. 
Fontos, hogy bárhová is érkezünk, az adott közösség szabályait illik tiszte-
letben tartani, még akkor is, ha esetleg nem mindennel értünk egyet.

A normák olyan szabályok, elvárások, amelyeket egy csoport hoz lét-
re, és a  tagok ezt magukra nézve kötelezőnek tartják. Ilyen például egy 
osztályközösség vagy egy társadalom szabályrendszere.

Önismeret
Ezzel egy időben fejlődik önálló személyiségünk is. Lesznek majd olyan 
dolgok, amiket felnőttkorunkra teljesen átveszünk a családi vagy egyéb min-
tákból, és persze olyanok is, amiket elutasítunk, mert saját személyiségünk-
től távol állnak. Minél több helyen járunk, és minél több szokásrendszert, 
embert, viselkedést ismerünk meg, annál nagyobb lesz a rálátásunk a világ-
ra. Lesz mihez viszonyítanunk saját magunkat, kialakul a saját értékrendünk. 
Már tudni fogjuk, mit tartunk helyesnek és mit nem. Milyenek az elvárásaink, 
hogyan szeretnénk élni, mivel szeretnénk foglalkozni. Idővel megismerjük 
saját tulajdonságainkat, értékeljük a cselekedeteinket, ha szükséges, változ-
tatunk, tehát megismerjük önmagunkat, ezt nevezzük önismeretnek.
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Emberi egyedfejlődés szakaszai

Serdülőkor – a szervezet testileg és lelkileg átalakul, alkati különbség lányok és fiúk között, nemi 
jegyek kifejezetté válnak, hormonális változások, fokozott izzadás, pattanások, hangulatváltozás.

Mozgás – életjelenség, a csontok és a hozzájuk kapcsolódó vázizmok teszik lehetővé, hatására 
pozitív változások testben és lélekben. Mozgásukban korlátozott és érzékszervi vagy más sérü-
léssel élő embereknek is elérhető a testmozgás.

Személyi higiénia – testünk és környezetünk tisztán tartása, hozzájárul az egészség megőrzéséhez.

Összefoglalás

magzati kor

újszülöttkorkk

csecsemőkor

kisgyermekkorkkkkkk

kisiskoláskor

serdülőkorőkk

ifjúkor

felnőttkork

öregkor

fehérje szénhidrát zsírok vitaminok ásványi anyagokvíz

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

családban közösségben

minden családban 
saját szokások 
és szabályrendszer

általánosan elfogadott, egységesebb szabályrendszer, intézményben 
a házirend szabályozza, nemzeti ünnepek, közösségi élet, a közösség 
szabályaihoz való alkalmazkodás

BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE BETEGSÉG ESETÉN

•  védőoltások
•  időjárásnak megfelelő,

réteges öltözködés
•  rendszeres testmozgás
•  egészséges, változatos 

táplálkozás, vitamindús 
ételek

•  gyakori kézmosás
•  megfelelő tisztálkodás

Baleset vagy rosszullét esetén 
emberi és állampolgári 
kötelességünk a segítségnyújtás! 

fogfájás fogorvos, szájsebészet

baleset baleseti sebészet

női panaszok nőgyógyászat

felfázás, húgyúti panaszok urológia

általános panaszok háziorvos, belgyógyász

lelki problémák pszichológus, pszichiáter

SEGÉLYHÍVÓ
KÖZPONT 112

Szervezet működéséhez szükséges anyagok
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V. Volt, van, lesz

A szaporodás és a fejlődés
A mozgás
A táplálkozás  
A légzés
Süssünk ki valamit!
Szétválogatjuk és újrahasznosítjuk
A Föld sebeinek gyógyítása 
A mészkőbányászat és a cementgyártás 
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A szaporodás
A szaporodás az egyik életje-
lenség, amely az élőlényeknek 
azon képessége, hogy önma-
gukhoz hasonló utódokat 

hoznak létre. Az élőlények között nagyon sokféle 
szaporodási forma létezik. A növények körében két-
féle szaporodási forma figyelhető meg: az ivaros 
(ivarsejtekkel történik) és az ivartalan (ivarsejtek nél-
kül megy végbe). Az ivarsejtek általában a virágokban 
képződnek, és legtöbbször állatok (többnyire rova-
rok, 1. ábra) viszik egyik virágról a másikra. Vízpartok 
közelében és szeles területeken az ivarsejteket a víz 
vagy a szél is szállíthatja.

A növények ivarsejtek nélküli szaporodása történ-
het például hagymával, indával (2. ábra) vagy sarjak-
kal. A kertészetekben is gyakran alkalmazzák az ivarta-
lan szaporítás valamelyik formáját (például tőosztás, 
dugványozás, oltás). Az állatok többsége ivarosan sza-
porodik. Ennek is többféle formája alakult ki (3. ábra). 
Például a rovarok petével, a halak ikrával, a hüllők és 
a madarak tojással szaporodnak. Az emlősállatok és 
az ember kicsinye egy ideig az anya szervezetében fej-
lődik, és elevenen jön a világra.

Ültess el egy csírázó magot, öntözd, és figyeld meg a változásokat!
Láttad már, hogyan gondozza utódait a kedvenc állatod?

29. A szaporodás és a fejlődés

1.  A leggyakoribb beporzó rovar 
a méh 

3.  A rovarok petével (a), a madarak tojással (b) szaporodnak. 
Az emlősök utóda egy ideig az anyaállat szervezetében fejlődik (c). 

2.  Az eper indákkal szaporodik 

a cb

Május 20-án van a méhek világnapja. 
Nézz utána, milyen következményei 
lehetnek annak, hogy a méhek egyre 
kevesebben vannak!
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A fejlődés
Miután egy élőlény létrejön, megszületik, növekedik és fejlődik, később 
utódokat hoz létre. A  fejlődés azt jelenti, hogy az élőlénynek új tulaj-
donsága alakul ki (például a növényen megjelenik a virág). A növények 
fejlődésének első szakasza a mag csírázása. Te is megfigyelheted, amikor 
tavasszal, nyár elején kibújnak a  talajból a  csíranövénykék. Ezután fel-
gyorsul a fejlődésük: száruk, leveleik alakulnak ki, később virágot hoznak 
(4. ábra). A virágból megporzással termés képződik, ami kész egy újabb 
fejlődés elkezdésére. A csírázáshoz vízre és megfelelő hőmérséklete van 
szükség, majd további fejlődéséhez vizet, tápanyagokat, napfényt és le-
vegőt igényel a növény.

Az állatok fejlődése a bábból való kikeléssel (rovarok), a tojásból való 
kibújással (hüllők, madarak) vagy a megszületéssel (emlősállatok és az 
ember) folytatódik (5. ábra). 

5. Bábból kibújt pillangó (a), tojásból kikelt madár (b), emlős a kicsinyével (c) 

Ültessetek ti is egy 
növényt, és figyeljé-
tek meg fejlődését! 
Összegyűrt papír-
törlőket tömköd-
jetek egy befőttes-
üvegbe! Öntsetek 
rá vizet, közben 
figyeljetek arra, 
hogy csak ned-
vesek legyenek, 
ne ázzanak szét! 
Nyomkodjátok bele 
a babszemeket úgy, 
hogy az üveg falán 
át láthatóak legye-
nek! Pár nap múlva 
a babszemek kicsí-
ráznak. Ültessétek 
el őket földbe!

A szaporodás az egyik életjelenség. Azt jelenti, hogy az élőlények önmagukhoz 
hasonló utódokat hoznak létre. 
A fejlődés során az élőlénynek új tulajdonságai alakulnak ki.

a cb

4. Paradicsomnövény fejlődése
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Az emberek is sokféle módon mozognak. Gondold végig, hogy az ébredéstől kezdve milyen 
hely- és helyzetváltoztató mozgásokat végzel!

A növények mozgása 
Szűkebb és tágabb környeze-
tünkben sokféle mozgás jel-
lemző. Már tanultuk, hogy a vi-

lágegyetemben a bolygók, a holdak és a meteoritok is 
mozognak, forognak, keringenek. A Földön mozognak 
az élőlények, a  mozgás az életjelenségek közé tar-
tozik. Egyes mozgásokkal az egész test megváltoztat-
ja a helyét, ezek a helyváltoztató mozgások. Másfajta 
mozgással csak a test egyes részei mozdulnak el, ezeket 
helyzetváltoztató mozgásnak nevezzük. 

A növények nem tudják megváltoztatni a  helyüket, 
csak a helyzetüket. A napsugárzás hatására elfordulnak 
(1. ábra), a sötétben a virágok szirmai összezárulnak, víz 
hiányában a  földre lapulnak, erős szélben elhajolnak 
(2. ábra).

Mozognak-e a növények? Hogyan mozognak az állatok? 

30. A mozgás

1.  A napraforgó a Nap felé fordul 2.  Fák helyzetváltoztatása szél hatására 

Bizonyos növényeknél érintésre 
gyors mozgás játszódik le. Ennek 
leglátványosabb esete a  „hús-
evő” növényeké, például a Vénusz 
légycsapójáé. A  növény levelei-
nek végén szőrszálak találhatóak. 
Amikor a  rovar hozzáér ezekhez, 
a  levelek gyorsan összecsukód-
nak, így elejtve a zsákmányt, me-
lyet heteken át emészt. Hasonló 
jelenség figyelhető meg a mimó-
zánál is, de ebben az esetben 
a  növény így védekezik. Óvatos 
érintésre a  másodperc töredéke 
alatt képes leveleit összecsukni.
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6.  Példák az emlősök mozgásformáira. Melyik képen 
milyen állat látható, és hogyan nevezzük a mozgását?

Az állatok és az ember mozgása 
Az állatok és az ember hely- és helyzetváltoztatásra is ké-
pesek. Sok állatnak nincsenek lábai, szárnyai, mégis képesek 
a helyváltoztatásra. A férgek csúsznak, másznak, a kígyók te-
kergőznek, kígyózó mozgást végeznek (3. ábra). A halak úsz-
nak, siklanak a vízben (4. ábra).

A lábakkal, szárnyakkal rendelkező állatok is sokféle módon 
mozognak. A  madarak a  földön ugrálnak (például a  veréb), 
lépkednek (például a vetési varjú), de legjellemzőbb mozgá-
suk a repülés. Sok madár a repüléséről felismerhető (5. ábra).

Az emlősök nagyon változatos módon változtatják helyü-
ket. Ugranak, szaladnak, szökkennek, vágtáznak (6. ábra) stb.

3.  A kígyók jellegzetes teker-
gőző mozgása 

4.  A halak mozgását 
az úszóik segítik 

5.  A sólyom vitorlázórepülése 

A Földön minden mozog, az élőlények is. 
A növények nem tudják megváltoztatni a helyüket, csak a helyzetüket. 
Az állatok és az ember helyzet- és helyváltoztatásra is képes.

Játsszátok el a szoborjátékot! 
Válasszatok egy számolót! 
A többiek egymás mellett állja-
nak a számláló háta mögött tíz 
lépéssel, és felszólításra próbál-
janak előrejutni! A számoló azt 
kiáltja: „Aki mozog, most elka-
pom! Egy, kettő, három, négy, 
ki az, aki mozog még?” Gyorsan 
megfordul, ekkor a többieknek 
szoborrá kell dermedniük. 
Aki megmozdult, azt a számoló 
visszaküldi a kezdővonalra. 
Az nyer, aki először ér a célba.
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A táplálkozás az az életjelenség, amely során 
az élőlények különböző létfontosságú anya-
gokat vesznek fel a  környezetükből, amelyek 
a szervezetük felépítéséhez szükségesek. A táp-

lálékok lebontásával nyerik azt az energiát is, amelyet a sokféle 
életműködésük során használnak fel.

A növények tápanyagai
A növények tápanyagai a víz, az ásványi anyagok és a levegő
szén-dioxidja, amiket a  talajból és a  levegőből vesznek fel 
a gyökereikkel és a leveleikkel (1. ábra). A növények el tudják 
készíteni saját „táplálékukat” a levelekben található zöld festék-
anyag segítségével. A folyamathoz fényre van szükség. Közben 
oxigént termelnek, amit a levelek apró nyílásain (a gázcsere-
nyílásokon) keresztül adnak le a környezetükbe. Ezt az oxigént 
használja fel minden élőlény (a növények is!) a légzéséhez. 

Vajon a növények honnan nyerik a táplálékukat?
Mi a kedvenc állatod fő tápláléka?

31. A táplálkozás

Egy befőttesüveget tölts 
meg vízzel, majd tegyél 
bele pár levelet úgy, 
hogy a víz teljesen ellep-
je! Világítsd meg, vagy 
tedd napos helyre, és 
hagyd ott legalább egy 
órára! Mit fogsz tapasz-
talni (2. ábra)?

2.  Apró buborékok 
jelennek meg 
a levelek felszínén1. Egy növény „táplálkozása”

napfény 
energiája

víz és 
ásványi 

anyagok

szén-dioxid

oxigén
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Az állatok és az ember táplálkozása 
Az állatok és az ember különböző táplálékokat vesznek magukhoz. 
Az állatok között akadnak olyanok, amelyek csak növényekkel táp-
lálkoznak, ők a növényevők. A szarvasmarha például közéjük tar-
tozik. Fő tápláléka a  friss fű (3. ábra), ennek megemésztése azon-
ban hosszú folyamat: megrágja, majd lenyeli, részben megemészti, 
majd felbüfögi, ismét megrágja és lenyeli. Ez többször megismétlő-
dik. A folyamatot kérődzésnek nevezzük.

Az állatok egy része más állatokra vadászik, és az elejtett zsák-
mányt elfogyasztja. Ezek a ragadozók, amelyek más állattal táplál-
koznak. A már tanult állatok közül ilyen állat a házi macska (4. ábra).

Az állatok között vannak olyanok is, amelyek növényeket és húst 
egyaránt fogyasztanak. Ezek a  mindenevő állatok, például a  házi 
sertés (5. ábra). Az ember is mindenevő, erről később még részlete-
sen tanulunk.

A táplálkozás során az élőlények létfontosságú tápanyagokat és energiát 
szolgáltató anyagokat vesznek fel. 
A növények el tudják készíteni saját „táplálékukat” a levelekben található zöld 
festékanyag segítségével. 
Az állatok különféle táplálékokat vesznek magukhoz, eszerint vannak növény-
evők, ragadozók és mindenevők.

3.  A szarvasmarha 
növényevő állat 

4.  Házi macska 
vadászata 

5.  Házi sertés 
táplálkozik 

Mocsaras területeken élnek olyan növények, amelyek az egyik 
nélkülözhetetlen tápanyagukat, a nitrogént rovarok szerveze-
téből nyerik. Módosult leveleik képesek kisebb rovarok (legyek, 
hangyák) elfogására (6. ábra). Zsákmányukat megemésztik, és 
annak nitrogéntartalmát felhasználják saját testük felépítéséhez. 

6. A kereklevelű harmatfű rovarfogó növény

Figyeld meg a kedvenc 
állatod viselkedését 
az alábbi kérdések alapján, 
és készíts róla feljegyzést 
a füzetedben!
•  Melyik a kedvenc állatod?
•  Mivel táplálkozik?
•  Naponta hányszor eszik?
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Vajon mennyi ideig bírnánk ki, hogy nem ve-
szünk levegőt? Nagyon kevés ideig! Az életben 
maradáshoz minden élőlénynek szüksége van 
bizonyos gázra, az oxigénre, amit a  belégzés 

során a levegőből vagy a vízből vesznek fel. Kilégzéskor egy másik 
gázt, szén-dioxidot adnak le a környezetbe.

A növények légzése 
A növények az előző leckében már említett gázcserenyíláso-
kon keresztül veszik fel az oxigént, és ezeken keresztül adják le 
a szén-dioxidot (1. ábra). Tehát a két gáz, az oxigén és a szén-dioxid 
a növények „táplálékkészítési” folyamatában és a légzésben is részt 
vesz. Csakhogy az előbbi során  a szén-dioxid befelé, az oxigén kife-
lé áramlik a gázcserenyílásokon keresztül, míg a légzéskor ez pont 
fordítva játszódik le.

A növények is lélegeznek? 
Miben különbözik a vízi és szárazföldi állatok légzése?

32. A légzés

1.  A növények gázcserenyílásai felnagyítva

A vízparton vagy 
folyók árterén élő fák 
gyökereit állandóan, 
illetve időszakosan 
víz veszi körül. 
Sokuknak légző-
gyökerei fejlődnek, 
amik a víz felszíne fölé 
emelkednek. 
Ilyen fa például 
a mocsárciprus.
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A  vízben élő állatok többsége (rákok, kagylók, halak) kopoltyúval
veszi fel a vízből az (oldott) oxigént (4. ábra).

A madarak, az emlősök és az ember légzőszerve a tüdő (5–6. ábra). 
A vízben élő emlősök (például a delfin, a cetek és a bálna) a szárazföl-
di emlősökhöz hasonlóan tüdővel lélegeznek, tehát időről időre fel kell 
jönniük a víz felszínére, hogy levegőt vegyenek.

Az állatok és az ember légzése 
Az állatok egy részének (például a  földigilisztának) nincs külön légző-
szerve, ők a nedves bőrükön át lélegeznek (2. ábra). 

A rovarok testét egy különleges csőrendszer hálózza be (3. ábra), 
ami továbbítja a levegőt a testükben. Az állatok többségének és az em-
bernek speciális légzőszerve alakult ki.

2.  A földigiliszták nedves 
bőrükön át lélegeznek  

4.  A halak kopoltyúnyílásai 
az oldalúszóknál helyez-
kednek el

kopoltyú

6.  Az emlősök tüdeje 
a mellkasban 
helyezkedik el

3.  A rovarok légcsőrendszere  

5.  A madarak tüdejéhez 
légzsákok kapcsolódnak

A légzés is életjelenség, amelynek során az élőlények oxigént lélegeznek be, 
és szén-dioxidot adnak le. 
A növények légzése a levelükön található apró nyílásokon át játszódik le, 
az állatok többségénél erre a feladatra speciális légzőszerv alakult ki.
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Rend és rendszer 
Ugye mondták már neked azt, hogy: „Rakj 
rendet a szobádban”? Mi az a rend? Rend az, 
amikor minden a  maga helyén van. Rend-

szernek nevezzük az egymáshoz tartozó dolgok összességét.
Léteznek nagyobb és kisebb méretű rendszerek. Tanul-

tuk, hogy a Napunk és a körülötte keringő bolygók, holdak, 
meteoritok is rendszert alkotnak, ez a Naprendszer. A lakáso-
tok is egy rendszer: vannak helyiségei, a helyiségekben pedig 
odaillő bútorok, használati tárgyak. Rendszer egy falusi ház 
is. A házhoz kert, istálló, baromfiudvar, disznóól is tartozhat. 
Előfordulhat, hogy egy rendszerbe egy oda nem illő elem ke-
rül (1. ábra).

Térjünk vissza a  lakásotokhoz! Nézz körül a  szobában, 
a  konyhában vagy az előszobában! Milyen tárgyakat látsz? 
Melyiket mire használjuk? Vannak köztük olyanok, amelye-
ket a  mindennapi életben rendszeresen használunk (példá-
ul asztal, tükör, cipőkanál), és vannak olyanok is, amelyekkel 
a környezetünket díszítjük, szebbé és hangulatosabbá, ottho-
nosabbá tesszük (például falikép). Az előbbiek a  használati 
tárgyak (2. ábra), az utóbbiak a dísztárgyak (3. ábra).

Mit csinálunk, amikor valamit rendszerezünk?
Hogyan tervezünk meg egy munkafolyamatot?

33. Süssünk ki valamit!

1.  A rendszerbe nem illő rész-
letet gyorsan észrevesszük. 
Melyik rendszerben lenne 
a helye?

Az 5. osztályban tanultad, 
hogy a  múltban az ősember 
is díszítette a  barlangját. Is-
mételd át, amit erről tanultál! 

2.  Használati tárgyak egy szobában 3.  Dísztárgyak egy szobában 
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Az egymáshoz tartozó dolgok rendszert alkotnak. 
Környezetünkben különböző használati és dísztárgyak vannak. Egyeseket mi is 
elő tudunk állítani meghatározott lépésekkel: tervezés, hozzávalók meghatáro-
zása, előkészítése, az elkészítés lépéseinek betartása és maga a munka.

Készítsünk egy nyarat idéző képet!

Süssünk kenyeret!

Tervezés: Milyen előkészületek kellenek hozzá? Mi lesz rajta? Gondol-
juk át, milyen anyagok és eszközök szükségesek hozzá! Milyen lépé-
sei vannak a munkának?

Anyagszükséglet: vonalzó, ceruza, világoskék karton, fehér, sötétkék, 
sárga papír, olló, ragasztó

Az elkészítés lépései: Derékszögű és egyenes vonalzó segítségével raj-
zolj egy téglalapot egy világoskék kartonra! Rövidebb oldalai 18 cen-
timéteresek, hosszabbik oldalai 25 centiméteresek legyenek! Vágd ki 
ollóval a téglalapot! Ez lesz a kép alapja. Fehér papírra rajzold meg a vitorlás hajó körvonalait! Ki-
sebb legyen, mint az alap! Ezt is vágd ki! Sötétkék papírra rajzolj több hullámalakzatot, és ezeket is 
vágd ki! Sárga papírból vágj ki egy kört! Ez lesz a Nap. Szintén sárga papírból vágj kisebb-nagyobb 
csíkokat! Ezek lesznek a napsugarak. Most következik a ragasztás. Tervezd meg, hogy a kivágott 
alakzatok hová kerüljenek a világoskék téglalapon! Kezdd el a ragasztást a hullámokkal, körülbe-
lül a karton feléig! Utána jön a vitorlás, végül a Nap.

Volt a képhez alapanyagod, van egy kész képed, lesz belőle dísztárgy.

Tervezés: Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető kenyér receptje szerint 
fogunk dolgozni. Ha van rá lehetőség, elkészíthető az iskoládban is, 
de kipróbálhatod otthon is. Fontos, hogy mindenképpen felnőtt se-
gítsége mellett történjen az elkészítése!

Szükséges eszközök: mérleg vagy mércés adagoló, sütőlemez, sütőpapír

Hozzávalók: 45 dekagramm tönkölyliszt (ez egészségesebb, mint 
a fehérliszt), 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál só, 150 gramm 
joghurt vagy kefir, 2 deciliter víz.

Az elkészítés lépései: A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A lisztet, szódabikarbónát és sót egy tál-
ban elkeverjük, majd tegyük bele a joghurtot és a vizet. Kanállal vagy kézzel dolgozzuk össze, 
hogy lágy tésztát kapjunk! Ezután vizes kézzel a sütőpapírral bélelt sütőlemezen formára iga-
zítjuk, a tetejét éles késsel pár helyen bevágjuk. Az előmelegített sütőben körülbelül 30-35 perc 
alatt aranybarnára sütjük.

Volt hozzávalónk, van kenyerünk, lesz finom táplálékunk.
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Szemét vagy hulladék? 
Az ember mindennapi tevékenysége során kelet-
keznek felesleges anyagok. A háztartások és az gaz-
daság egyre több szemetet termel. Mi a  szemét? 

A kukába szétválogatás nélkül kidobott felesleges anyag, amit szemétle-
rakó helyekre szállítanak, és ott tárolnak (1. ábra). Később égetéssel meg-
semmisítik, vagy a szeméttelepre kerül.

Miben más a hulladék? Azok a feleslegessé vált anyagok, amelyek kü-
lön gyűjtve (2. ábra) és megfelelő feldolgozási helyre szállítva még haszno-
síthatók. Ahhoz, hogy a hulladék újra felhasználható legyen, a kidobásra 
szánt dolgokat szelektálni kell. A  szelektálás válogatást jelent. Külön-
külön gyűjtjük a papírból, műanyagból, fémből, üvegből készült hulladé-
kokat. Keletkeznek veszélyes hulladékok is, amikor például lemerül a ce-
ruzaelem, tönkremegy az autó akkumulátora, vagy festés után kimarad 
egy kevés festék. Ezeket kijelölt gyűjtőhelyre vigyük, tilos a kukába dobni!

Maradt a nyári kép vagy a kenyér készítése után olyan dolog, 
amire már nincs szükség? Hová kerülnek ezek? 

34. Szétválogatjuk és újrahasznosítjuk

1.  Szemétlerakó telep 2. Szelektív hulladékgyűjtők 

25 európai ország 
éves hulladékter-
melését (2017) 
összehasonlítva 
a legtöbb hulladé-
kot termelő ország 
Dánia volt, ahol 781 
kilogrammot dobtak 
ki személyenként. 
Németországban 
633, Luxembourgban 
607, Máltán pedig 
604 kilogrammot.
Ezzel szemben jóval 
a vizsgált országok 
átlaga alatti hulla-
dékmennyiség kelet-
kezett Romániában 
(272 kg), Lengyel-
országban (315 kg), 
Csehországban 
(344 kg), Szlovákiá-
ban (378 kg) és 
Magyarországon 
(385 kg). Kedvező 
változás figyelhető 
meg általánosan a 
hulladék-újrahaszno-
sítás terén: a hulladék 
egyre nagyobb részét 
használjuk fel újra, 
illetve komposztáljuk.

Egy héten keresztül figyeld meg, hogy a családban milyen 
és mennyi felesleges anyag keletkezik! 
•  Szétválogatjátok-e azt? 
•  Milyen gyakran szállítja el a kukásautó a szemetet? 
•  Figyeld meg azt is, hogy a szelektív hulladékgyűjtőknek más és 

más a színük! 
•  Melyik színűbe milyen hulladékot dobunk?
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Iskolátokban is biztos vannak szelektív gyűjtők, külön az elemek-
nek is. Nézz körül az iskolában, keresd meg, hol találhatóak ezek! Ha 
eddig nem tetted, legközelebb már oda dobd a feleslegessé vált ele-
meket! Igyekezzetek, hogy otthon is szelektíven gyűjtsétek a hulla-
dékokat! Az újrahasznosítható termékeket különböző piktogramok-
kal (3. ábra) jelölik.

Hulladékból új termék 
A hulladékokat elkülönítve, különböző újrahasznosító üzemekbe szál-
lítják. A használt papírokból különféle papírtermékeket (például rajz-
lapot, csomagolópapírt, tojástartó tálcát) gyártanak. A  fémeket beol-
vasztják, és például konzervdobozt, kéziszerszámokat készítenek 
belőlük. A színes és fehér üvegeket szétválogatják, beolvasztják, és újra
üvegeket készítenek belőlük. A műanyagokból többek között palacko-
kat, dobozokat, polárpulóvert (4. ábra).

A hulladékok azok az anyagok, amelyek keletkezési helyükön már feleslegesek, 
de külön gyűjtve és megfelelő feldolgozási helyre szállítva még hasznosíthatók. 
A szelektíven összegyűjtött hulladékból sokféle új terméket lehet előállítani.

4.  Újrahasznosítással 
készült használati tárgyak 

Az újrahasznosítás célja az, hogy a kidobásra szánt anyagból ismét 
értékes tárgy legyen. Jó példa erre a szelektíven gyűjtött papírhul-
ladék újra papírtermékké alakítása. További lépcsőfok lehet az 
újrahasznosításban az, amikor a hulladék kis kreativitással és kéz-
ügyességgel egy teljesen más funkciójú tárggyá változik. Például 
az eltört váza vagy bögre egy szép motívumából gyűrű vagy nyak-
láncra való medál készíthető (nem mellesleg így az eltört tárgy 
emléke is megmarad, ami lényeges lehet, ha az a tárgy fontos volt 
nekünk). A kinőtt farmernadrágot táskává alakíthatjuk (5.  ábra), 
a kopott autógumiból pedig virágtartó születhet (6. ábra).

3.  Az újrahasznosítható 
anyagokat jelző 
piktogramok 

6.  Újrahasznosított 
autógumi

5.   A farmernadrág 
újrahasznosítása
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A Föld megsebzése 
Az ember megjelenéséig a  Földön 
a  természet érintetlen volt. Az ember 

már a  kezdetektől kisebb, majd egyre nagyobb mértékben 
alakította át környezetét: lakóhelyet, közlekedési utakat, hasz-
nálati tárgyakat készített magának. Megkezdődött a természet 
átalakítása. A népesség gyarapodásával ez a folyamat felerő-
södött. A  mezőgazdaságnak szántóterületekre van szüksége 
ahhoz, hogy az emberek élelmezéséhez nyersanyagot (gabo-
na-, zöldség- és gyümölcsfélék) tudjon termelni. Szabad, be-
vethető területekhez erdőirtással és a füves területek fel-
szántásával jutott (1. ábra).

A házépítés, az ipar és a  közlekedési hálózat kialakítása 
nyersanyagokat igényel. Ezeket a  bányászat biztosítja azzal, 
hogy érceket, építőkövet, energiahordozókat termel ki. Nyo-
mait nagy sebek jelzik a Föld felszínén (2. ábra). A mélyebben 
fekvő nyersanyagok kitermelése érdekében ilyenkor hatalmas 
mennyiségű kőzetanyagot mozgatnak meg, hoznak a felszínre. 
A  felesleges anyagokat meddőhányókba halmozzák fel. A  fel-
színhez közelebb levő ásványkincs külszíni fejtéssel elérhető.

Tudod-e, milyen volt régen a lakóhelyed? 
Vajon mi lehetett egykor azon a helyen, 
ahol most a lakásotok, házatok, iskolátok van? 

35. A Föld sebeinek gyógyítása

2.  Elhagyott bányaterület 1.  A kiirtott erdő helyét majd szántóföld 
foglalja el 

Egyre gyakrabban találko-
zunk az ökológiai lábnyom 
kifejezéssel. Mit jelent ez 
a fogalom? Ez egy olyan 
kiszámított érték, amely 
azt mutatja meg, hogy egy 
emberi társadalomnak 
mekkora területű földre, 
mennyi vízre van szüksége 
önmaga fenntartásához és 
az általa termelt hulladék 
megsemmisítéséhez. 
A Földön élő minden 
emberre kb. 1,8 hektár 
terület jut, de ez az érték 
egyre csökken, ahogy a 
népesség nő. Egy magyar 
lakos ökológiai lábnyoma 
3,7 hektár.
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A Föld sebeinek begyógyítása 
Az ember felismerte, mekkora károkat okozott környezetének, helyreállí-
tására viszont szinte csak az utolsó pillanatban gondolt. Nagyon fontos, 
hogy mindannyian érezzük a saját felelősségünknek ezt a terhet. Nem 
szabad azt gondolni például egy erdei séta során, hogy „eldobom a sze-
metet, mert úgyis eldobja más is, már mindegy”. Minél több ember tesz 
akár egy kicsit is, hogy begyógyítsa a Föld sebeit, annál nagyobb az esé-
lyünk, hogy ez valóban meg is történjen. Óvjuk a természetet és a környe-
zetünket, és buzdítsunk erre másokat is!

Zöld terek kívül-belül
A növények kapcsolatot teremtenek az ember és 
a  természet között, oxigént termelnek, port és zajt 
nyelnek el, egyenletesebbé teszik a környezet hőmér-
sékletét és nedvességtartalmát, és még díszítenek is.

Egy virágos erkélyláda, egy zöldhomlokzat, egy 
veteményes vagy egy nagyobb kert gondozása hasz-
nos tevékenység. Újabb és újabb helyeken találko-
zunk beültetésekkel: lapos tetős épületek egyhan-
gú tetejét természetközelivé tehetjük lágyszárúak, 
cserjék és akár fák ültetésével (5. ábra). 

3. Telepített fiatal erdő 4.  Egy egykori bányagödörben kialakult tó 

5. Zöldtetők a nagyvárosban 

Az ember jelentősen megváltoztatta a környezetét. 
Az erdőirtás és a bányászat nagy sebeket okozott a felszínen. 
A ma és a holnap emberének az a feladata, hogy a múlt környezetkárosító 
tevékenységeit helyrehozza, a Föld sebeit begyógyítsa.

Gondoljátok végig az alábbi képek (3–4. ábra) segítségével, hogy hogyan állítható vissza 
a környezet természeteshez közeli állapota!
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A mészkő 
A mészkő (1. ábra) fontos nyers-
anyag, melyet az ipar és a lakosság is 
sokoldalúan használ fel.

A mészkőbányászat 
A mészkövet legtöbbször külszíni fejtéssel 
termelik ki. Egy vékony felszíni réteg eltá-
volítása után elérhetővé válik a  mészkő, 
amit lépcsőzetesen (teraszosan) kialakított 
nyitott bányában, rendszerint tömbökben 
fejtenek. Magyarországon nagy hagyomá-
nyai vannak a mészkőbányászatnak. 

A mészkőbányászat és a cementgyártás

•  Gyűjtsd össze a mészkő legfontosabb 
fizikai tulajdonságait! Töltsd ki a mun-
kafüzet 1. feladatának táblázatát!

•  Nézz utána, hogy az iparban mire 
használják a mészkövet! 

•  Gyűjts példákat arra, hogy mire hasz-
nálja a lakosság a mészkövet! 

•  Töltsd ki a munkafüzet 2. feladatát! 
Segítenek a munkafüzeti feladat 
képei.

•  Nézz utána, hogy hazánkban 
hol folyik jelenleg is mészkő-
bányászat!

•  Nézz utána, hogy lakóhelyed köze-
lében van-e (vagy volt-e korábban) 
mészkőkitermelés! 

•  A keresés eredményei alapján töltsd 
ki a munkafüzet 3. feladatát!

1. Mészkő

2. Mészkő külszíni fejtése
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A cement 
A cement finomra őrölt kötőanyag, 
melyet vízzel és különböző szemcsés 
anyagokkal kevernek össze. Levegőn 
és vízben is megköt, így sokféle mó-
don felhasználható az építőiparban. 
Bekeverés után megszárad, és egy víz-
ben oldhatatlan, kőszerű szilárd anya-
got képez. Cement felhasználásával 
készül a beton is.

A cementgyártás 
A cementgyártás során a  kitermelt 
mészkövet agyaggal összekeverik, és 
magas hőfokra hevítik. Miután kihűlt, 
különféle adalékanyagokat (például 
gipszkövet) adnak hozzá. A  keveréket 
megőrlik és zsákokba csomagolják. 

•  Nézz utána, mi a cement! 
•  Melyek a fizikai tulajdonságai? 
•  Mire használják? Válaszaidat 

írd a munkafüzet 4. feladatába!

•  A fenti leírás alapján oldd 
meg a munkafüzet 5. feladatát!

• Nézz utána, hogy a fent leírt 
gyártási folyamat hogyan befo-
lyásolja a környezet levegőjét, 
talaját, vizeit! 

•  Egészítsd ki a munkafüzet 
5. feladatában a rajz bal oldalát!

•  Nézz utána, gyűjts adatokat 
arról, hogy az utóbbi évtizedek-
ben hogyan változott a cementgyártás! 

•  Hogyan igyekeznek a környezetvédelmi szempontokat figyelembe venni? 
•  Egészítsd ki a munkafüzet 5. feladatában a rajz jobb oldalát!

3. Cement

4.  A modern cementgyárak károsanyag-
kibocsátása és energiafelhasználása 
jelentősen csökkent 
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Összefoglalás

Szaporodás •  Életjelenség, az élőlények önmagukhoz hasonló utódokat hoznak létre.
•  Növények szaporodása: ivaros (ivarsejtekkel) vagy ivartalan (ivarsejtek 

nélkül).
•  Állatok szaporodása (többségben ivarosan):  fejlődés az anya 

szervezetén  belül, elevenszülés (emlősök, emberek), tojás (hüllők, 
madarak), 
ikra (halak), pete (rovarok).

Fejlődés életjelenség, az élőlények növekedése során új tulajdonságok alakulnak ki.

Mozgás •  Életjelenség.
•  Helyzetváltoztató mozgás: növények: szélben elhajolnak, a Nap felé 

fordulnak.
•  Helyváltoztató mozgás: állatok és emberek: kúszás, csúszás, mászás, 

tekergőzés, úszás, siklás, ugrálás, lépkedés, szökkenés, vágtázás, futás, 
repülés.

Táplálkozás •  Életjelenség, tápanyagokra van szüksége a szervezetnek a működéshez.
•  Az állatok és ember táplálkozása: növényevők, ragadozók (húsevők), 

mindenevők.
•  A növények táplálkozása: a talajból gyökereikkel, a levegőből leveleiken 

keresztül veszik fel, tápanyagok: víz, ásványi anyagok, szén-dioxid.

Légzés •  Életjelenség, oxigén felvétele és szén-dioxid leadása.
•  Az állatok és ember légzése: bőrön keresztül (giliszta), csőrendszer 

(rovarok), kopoltyú (halak), tüdő (madarak, emlősök, emberek).
• A növények légzése: a levél gázcserenyílásain keresztül.

Hulladékgyűjtés •  Szemét: válogatás nélküli felesleges anyagok  szeméttelep, hul-
ladékégető.

•  Hulladék: feleslegessé vált anyagok  szelektív hulladékgyűjtés 
 újrahasznosítás  KÖRNYEZETVÉDELEM és TAKARÉKOSSÁG.
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