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Bevezető

Örömteli és eredményes tanulást kívánnak a szerzők!

Kedves Diákok!
Egy képzeletbeli utazásra hívunk benneteket. Mielőtt belekezdenénk a tanulás-
ba, arra kérünk, helyezkedj el kényelmesen, próbáld a figyelmedet koncentrál-
ni, és olvasd végig a következő néhány sort. Hangolódj rá az évre! Egy izgalmas, 
talán számotokra is új terepre kalauzol benneteket ez a tanév, ahol bővíthetitek 
az ismereteiteket, és a már meglévő tudásotokat is bátran alkalmazhatjátok. 
Szeretnénk, ha minél gyakorlatiasabb tudás birtokában könnyen vennétek az 
akadályokat, igyekszünk ebben segítségetekre lenni a tankönyv gondolkodtató 
kérdései és a tananyaghoz kapcsolódó érdekességek révén.  Ebben a tankönyv-
ben a fizika, a kémia és a biológia tantárgyak részletes ismeretanyagát foglaltuk 
össze számotokra. Ezek a tantárgyak szoros kapcsolatban vannak egymással, 
ismeretanyaguk több ponton összefonódik. Az egyes fejeztek sok érdekes hely-
re vezetnek benneteket. Megismerkedtek a fizikai és a kémiai változásokkal, 
egyes elemek és vegyületek hétköznapi tulajdonságaival. A fénymikroszkóp 
használatával a parányi világ is feltárul számotokra, és megannyi fantasztikus 
élő szervezetről, gombákról, zuzmókról, emlősökről, madarakról, növényekről 
lesz használható tudásotok. Képzeletbeli utazásunk bejárja a Föld valamennyi 
éghajlati övét, és számba veszi a környezetszennyezés kritikus pontjait.

A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet segíti a tananyag ismétlését, és ellen-
őrzését. A leckék végén egy pár soros összefoglalót olvashattok, valamint össze-
gyűjtöttük az új fogalmakat, melyek az egyes tananyagrészek lezárásakor is segít-
ségetekre lesznek. Az érdekességeket és a gondolkodtató kérdéseket egy bagoly 
ikon jelzi számotokra. 

Bízunk benne, hogy nemcsak megértitek, de meg is szeretitek ezeket a tan-
tárgyakat. Legyetek kreatívak, és nyitottak az új ismeretekre!
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 Érdekesség

 Kísérletezz!

A tankönyvben használt jelek
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I.  Fizikai és kémiai 
változások

Az anyag, az energia 
és változásaik
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2. Kísérleti eszközök

A természettudományok célja az anyagok, élőlények felépí-
tésének, működésének, a  természeti jelenségek magyaráza-
tának megismerése. Ezen tudományok közé tartozik többek 
között a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia is. Az anyagok 

tulajdonságainak, működésének megismerésére az egyik leghaté-
konyabb eszköz a kísérletezés (1. ábra). Ennek célja, hogy igazoljuk 
a sejtéseinket egy-egy felvetett kérdéssel kapcsolatban. 

A kísérletekhez használt kellékek általában üvegből vagy fém-
ből készülnek. Ezek közül néhányat az alábbi képeken láthatunk 
(2. ábra). Az üvegeszközök használatakor mindig legyünk óvatosak, 
hiszen ezek könnyen eltörhetnek! Ha ilyen történne, először szól-
junk a  pedagógusnak, ne kezdjük el egyedül feltakarítani, nehogy 
megvágjuk magunkat! 

Egyes kísérletek kicsit veszélyesebbek lehetnek, ezért mindig 
pontosan kövessük a tanár utasításait! Az órákon nem fogunk élet-
veszélyes anyagokkal dolgozni, de előfordulhat, hogy egy-egy anyag 
a  bőrünkhöz érve irritáló lehet. Amennyiben különleges odafigye-
lést igénylő anyagokkal dolgozunk, az adott biztonsági utasításokat 
a kísérletek előtt el fogják mondani.

1. Kísérleti eszközök

borszeszégő

mérőhenger

üvegtölcsér

Erlenmeyer-lombik

kémcső 
állványba fogva

főzőpohár Petri-csésze

kémcsővek kémcsőtartóban

állólombik

1.  Ismeretlen anyag 
szagának helyes 
vizsgálata. Sosem 
szabad közvetlenül 
az edénybe 
beleszippantani! 

NT_98757.indb   8NT_98757.indb   8 2020. 03. 26.   17:28:122020. 03. 26.   17:28:12



9

Ha egy feladatban az anyag melegítést igényel, ahhoz a  laboratóriu-
mokban gázégőket vagy borszeszégőket használunk. A  kémcsőben lévő 
anyag melegítésekor kémcsőfogót használunk, és a  kémcsövet úgy tart-
juk, hogy a szája saját magunk és mások felé se mutasson. Védőszemüveg 
használata is javasolt (3. ábra). 

Ha egy vegyszer valamilyen veszélyt jelent a környezetre, vagy valami-
lyen különleges tárolási módot igényel, azt az üvegen jelzéssel fel kell tün-
tetni. Ezek közül a jelzések közül látunk néhányat lentebb (4. ábra).

Kísérletezés közben van néhány rendszabály, amit mindig be kell tartani.
•   Kísérletezéskor mindig tarts rendet az asztalodon!
•   Mindig olvasd el figyelmesen a feladatot, pontosan tartsd be a tanári uta-

sításokat, tanári felügyelet nélkül ne végezz semmilyen kísérletet!
•   Viselj védőszemüveget, védőkesztyűt! Ha hosszú a hajad, kösd össze, mi-

előtt munkához látnál!
•   A vegyszerekhez soha ne nyúlj hozzá szabad kézzel, tilos őket megkóstolni!
•   Közvetlenül ne szagolj bele vegyszeres üvegbe, csak a kezeddel legyezd 

magad felé a gőzeit! 
•   A kimaradt vegyszert nem szabad az üvegbe visszatenni. Kérdezd meg 

a tanárodat, mi a teendő vele!
•   A munka befejeztével tegyél rendet magad körül, mosogasd el a használt 

eszközöket!

A természetismeret célja az anyagok, élőlények tulajdonságainak, viselkedésé-
nek megismerése.
Egyik fő eszköze a kísérletezés.
Kísérletezésnél fontos betartani a biztonsági előírásokat.

ÚJ FOGALMAK

természetismeret
kísérlet
biztonsági előírások
lombik
kémcső

3.  Melegítés borszeszégő 
segítségével 

4. Veszélyes anyagok jelzései

robbanás-
veszélyes

tűzveszélyes

mérgező

oxidáló 
(égést tápláló)

irritáló hatású

nyomás alatt álló 
gázok

rákkeltő

maró hatású

veszélyes a vízi 
környezetre
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Főzés közben a  receptek alapján követjük, melyik anyagból 
mennyit teszünk az ételbe. Ha megyünk valahova, meg kell 
tervezni, milyen messze van az úti cél, mennyi időbe telik oda-
érnünk. A  mérésekkel foglalkozunk most ebben a  leckében.

Tömeg
Mind tapasztaltuk már, hogy nem minden tárgyat tudunk ugyan-
olyan könnyen felemelni. Ez főként az eltérő tömegüknek köszön-
hető. A  tömeget mérleg segítségével mérhetjük. Ma már főként 
digitális mérlegeket használunk, de vannak kétkarú mérlegek és 
analóg mérlegek is (1. ábra). 

A tömeg jele m, alapmértékegysége a kilogramm (kg). Egyéb 
mértékegységekre az átváltások a következők: 

1 dkg = 10 g

1 kg = 1000 g (gramm)

1 kg = 100 dkg (dekagramm)

1 t (tonna) = 1000 kg

Térfogat
Azt, hogy a  testek mekkora helyet foglalnak el a  térben, a  tér-
fogattal tudjuk kifejezni. Mérőhenger segítségével tudjuk mérni. 
Adott mennyiségű folyadékot töltünk bele, majd belerakjuk a mé-
rendő anyagot. A  test térfogata annyi lesz, amennyivel megnőtt 
a folyadéké. Ezt a mérőhenger oldalán le tudjuk olvasni (2. ábra).

A térfogat jele V, mértékegysége a m3 (köbméter). 1 m3 a tér-
fogata annak a  kocka alakú testnek, melynek 1 m hosszúak az 
oldalai. Átváltások egyéb mértékegységek között: 

1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3

1 dm3 = 1 l (liter)

2. Alapismeretek

Egy mérőhengerbe töltsünk vizet! (Jegyezzük fel pontosan, hogy mennyit töltöttünk bele!) 
Mérjük meg különböző testek térfogatát (kulcs, kréta, radír stb.). Mérjük meg a tömegüket kony-
hai mérlegen, és számítsuk ki a különböző testek sűrűségét is! Talájatok ki megoldást arra az 
esetre, ha a test nem süllyed el egészen (pl. hungarocell)!

1.  Különböző típusú 
mérlegek 

2.  Térfogat mérése 
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Sűrűség
Attól, hogy két test ugyanakkora méretű, még nem biztos, hogy a  tö-
megük is megegyezik. Ha a test tömegét elosztjuk a térfogatával, akkor 
megkapjuk a  sűrűségét. A  sűrűség jele a  ρ (görög ró), mértékegysége 
a kg/m3 vagy a g/cm3.

sűrűség (ρ) =
tömeg (m)

térfogat (V )

A víz sűrűsége 1 g/cm3. Ha egy anyagnak ennél nagyobb a sűrűsége, ak-
kor az lesüllyed, ha kisebb, akkor nem. Mondj példát olyan anyagokra, 
melyek lebegnek a víz felszínén!

Távolság
A távolság vagy hosszúság jele l, mérték-
egysége m (méter). Mérése történhet vonal-
zóval, mérőszalaggal.

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 km = 1000 m

Nagyobb távolságok esetén a  m helyett 
a km-t (kilométer) használjuk.

Idő
Az időt t-vel jelöljük, mértékegysége a  má-
sodperc (s).

1 h (óra) = 60 min (perc) = 3600 s

1 min = 60 s

Az időt órák segítségével tudjuk megállapí-
tani. Régen a  Nap helyzetének változásával 
mérték, hogy mennyi idő telt el az adott nap-
ból, később más megoldásokat is kitaláltak, 
hogy éjszaka is, vagy a  Nap járásánál is sza-
bályosabban lehessen mérni az időt (3. ábra).

ÚJ FOGALMAK

tömeg
térfogat
sűrűség
távolság
idő

3.  A homokórában a homok 
meghatározott idő alatt 
pereg le 

Mérjük le mérőszalag segítségével 
a terem hosszúságát, szélességét és 
magasságát! Mekkora a terem térfo-
gata? Mérjünk meg más tárgyakat is 
(pl. pad, iskolatáska, ceruza stb.), és 
számoljuk ki, mennyi fér el belőlük 
egy sorban a  terem egyik fala mel-
lett, mennyi töltené meg a  termet!

Mondj olyan 
időtartamot, 
ami nagyobb, 
mint az óra!

Az anyagok tömegét (m) mérleg segítségével tudjuk megmérni, a tömeg alapmérték-
egysége a kilogramm (kg). A térfogat (V) mértékegysége a köbméter (m3). A sűrűséget 
(ρ)megkapjuk, ha a tömeget elosztjuk a térfogattal. A távolságokat (l) méterben ad-
juk meg, az időt (t) pedig másodpercben. 
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Az anyagok nyomását, térfogatát és hőmérsékletét az anya-
gok állapotjelzőinek szokás nevezni. A  térfogatról az előző 
leckében már tanultunk, így itt a másik két fogalommal ismer-
kedünk meg.

Hőmérséklet
Nyáron nem viselünk annyi réteg ruhát, mint télen, hiszen a nyári 
hónapokban melegebb az idő. Ezt a hőmérséklettel tudjuk kifejez-
ni. Minél magasabb a hőmérséklet, annál melegebb van. A hőmér-
séklet jele T, Magyarországon Celsius-fokban (°C) szokás megadni. 
Pontos értékét hőmérővel tudjuk mérni (1. ábra). 

Régen főként higanyos hőmérőket használtak, ma már inkább 
digitális mérőeszközökre hagyatkozunk (2. ábra). 

Egy főzőpohárba tegyünk jeget, egy másikba engedjünk hideg 
csapvizet, egy harmadikba pedig forró vizet! Hőmérő segítségé-
vel mérjük meg a hőmérsékletüket!

Nyomás
Télen nehezebben tudunk járni a hóban. Ha azonban a cipőnk tal-
pát megnöveljük, az megkönnyíti az előrehaladást, mert a súlyunk 
jobban eloszlik a havon, nem süllyedünk annyira bele.

A területegységre ható erőt nyomásnak nevezzük. A nyomás jele 
a p, mértékegysége a pascal (Pa). A nyomást a nyomóerő (3. ábra) 
vagy a nyomott felület nagyságának változtatásával (4. ábra) lehet 
befolyásolni. 

3. Állapotjelzők

1. Hőmérő 

3.  Egy kalapáccsal egy 
pillanatra megsokszorozható 
a vésőre ható erő 

2.  A lázmérő is egy 
hőmérő, ami a testünk 
hőmérsékletét mutatja 

4.  Ha a nyomóerő nagyobb felületen oszlik el, 
csökken a nyomás, a felület csökkentésével növelhetjük 
a nyomást 

NT_98757.indb   12NT_98757.indb   12 2020. 03. 26.   17:28:402020. 03. 26.   17:28:40



13

Ha növeljük az érintkező területet, a nyomás csökken, fordított 
esetben a nyomás nő. A kések, ollók vágófelülete azért nagyon kes-
keny, hogy minél nagyobb nyomást tudjunk kifejteni. Tudnál még 
példákat mondani ilyen eszközökre? 

Ha úszáskor a  víz alá merülünk, a  víz nyomása hat ránk, minél 
mélyebbre úszunk, annál több víz nehezedik ránk. Lefelé haladva 
a  nyomás egyre növekszik (5. ábra). Az óceánok legmélyén akkora 
a nyomás, amekkorát az emberi szervezet már nem tud elviselni. A fo-
lyadékok nyomását hidrosztatikai nyomásnak nevezzük (6. ábra).

ÚJ FOGALMAK

hőmérséklet

nyomás

  hidrosztatikai nyomás

5.  Úszás közben a nyomás miatt 
bedugulhat a fülünk 

Gumikerék levegőnyomásának 
ellenőrzése. Ha a kerékben a le-
vegő nyomása túl alacsony, ak-
kor a kocsi súlya miatt összenyo-
módik, lapos lesz a kerék.

6.  A szegedi víztorony és működési elve. A magasan lévő tartályból a víz nagy nyomással érkezik 
az alacsonyabban lévő fogyasztókhoz, például a szökőkúthoz. 

szökőkút

víztorony

lakóház 
vízellátása

hidrosztatikai 
nyomás

A hőmérséklet jele T.
A nyomás a nyomóerő és a felület hányadosa.
A nyomás jele p, mértékegysége a pascal (Pa).
Ugyanakkora erőhatás mellett minél nagyobb az érintkező felületek nagysága, 
annál kisebb a nyomás. A folyadékok nyomását hidrosztatikai nyomásnak ne-
vezzük.
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Az anyagokat több összetevő is felépítheti. A  víz kémiai neve pél-
dául dihidrogén-monoxid (H2O), ami azt jelzi, hogy hidrogénből és 
oxigénből áll. Azokat az anyagokat, melyek csak egyféle atomot tar-
talmaznak, elemeknek nevezzük. Az elemeket kémiai módszerek-

kel nem lehet egyszerűbb anyagokra bontani. 
A természetben 92 elem található meg, de vannak olyanok is, me-

lyeket csak laboratóriumban lehet előállítani. Természetben előforduló 
elem pl. az oxigén, a hidrogén, a vas, a kén vagy a nitrogén. A mestersé-
ges elemek annyira instabilak, hogy nem képesek megmaradni a termé-
szetben. Ilyen pl. a technécium. 

A természetben előforduló elemek kb. 80%-a fém (1. ábra). A fémek-
nek sok közös tulajdonsága megfigyelhető. Ezekről majd a  fémeknél 
részletesebben tanulunk. 

4. Elemek és vegyületek

1. Fémek

alumínium magnézium ólom

kalcium cink ón
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A nemfémes elemek megjelenése mind 
színüket, mind halmazállapotukat tekintve 
nagyon sokféle lehet (2. ábra). 

Az oxigén (O) pl. egy színtelen, szagtalan, 
gáz-halmazállapotú elem. A  levegő egyik fő 
alkotórésze, melyre minden élőlénynek szük-
sége van az életben maradáshoz. Szerveze-
tünk belégzéskor felveszi az oxigént, amely 
kilégzéskor szén-dioxidként jut vissza a  kör-
nyezetbe. Az oxigén az égést táplálja. A  hid-
rogénnel robbanó elegyet alkot. Az oxigéntől 
eltérően a  kén (S) sárga színű, szobahőmér-
sékleten szilárd halmazállapotú anyag. Vul-
kánok közelében viszonylag nagy mennyiség-
ben fordul elő.

A vegyületek többféle kémiai elemből 
felépülő, kémiailag tiszta anyagok. Ezek kü-
lönböző kémiai eljárásokkal szétbonthatók 
kisebb alkotókra. A  háztartásban is megta-
lálható konyhasó is egy vegyület, nátriumból 
(Na) és klórból (Cl) áll. Ennek megfelelően 
a  kémiai neve nátrium-klorid. Fehér színű, 
szilárd anyag, ételízesítésre, tartósításra hasz-
náljuk. 

A vegyületek közé sorolható a már koráb-
ban említett víz, amely a  hidrogén (H) és az 
oxigén (O) vegyülete, vagy a szén-dioxid, ami 
szénből (C) és oxigénből (O) áll. 

A keverékek olyan anyagok, melyek több 
elemből vagy vegyületből épülnek fel, pontos 
összetételüket nem mindig ismerjük. Keverék 
a levegő is, amit több gáz együttesen alkot. Az 
üdítőitalokat is idesorolhatjuk (3. ábra), ezek 
víz és különböző ízesítőanyagok keverékei.

A tisztítószerként használatos hipó (kémiai neve 
a  nátrium-hipoklorit) nátriumból, oxigénből és 
klórból álló vegyület (NaOCl). A tisztítószerek né-
melyike sósavat tartalmaz (HCl). 

FIGYELEM! A sósavtartalmú tisztító-
szereket soha nem szabad hipóval 
összeönteni, mert egymással rea-
gálnak, és mérgező klórgáz fejlődik. 

ÚJ FOGALMAK

fém
nemfém
elem
vegyület
keverék
összetétel

2. Nemfémes anyagok

grafit

jód

oxigén

kén

bróm

3.  Az üdítőitalok is a keverékek 
közé tartoznak 

Az elemek olyan anyagok, melyek csak egyféle atomból épülnek fel.
A természetben 92 elem fordul elő elemi állapotban, de mesterségesen több 
mint 100 különbözőt elő tudunk állítani.
Az elemek között megkülönböztetünk fémes anyagokat és nemfémeseket.
A vegyületek több elemből felépülő, kémiailag tiszta anyagok.
A keverékek többféle elemből vagy vegyületből épülnek fel.
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Az idő előrehaladásával egyre több elemet fedeztek fel a  ku-
tatók. Az elemek számának növekedésével szükségessé vált 
egy általános jelölési rendszer kialakítása, valamint az elemek 
rendszerezésére is ki kellett találni valamit.

A vegyjelek
Az elemek jelölésére ma is használt jelrendszert Berzelius dolgozta 
ki. Az elemeket latin vagy görög nevük kezdőbetűivel szoktuk jelölni. 
Ezt az egy vagy két betűből álló jelölést vegyjelnek nevezzük. Ha több 
elemből álló anyagokat adunk meg, akkor a  felépítő elemek vegy-
jeleit írjuk egymás mögé.

A rendszám az elemnek a periódusos rendszerben elfoglalt he-
lyét jelzi, a táblázat bal felső sarkától kezdődik a sorszámozás. 

A relatív atomtömeg azt mutatja meg, hogy egy meghatározott 
mennyiségének hány gramm a tömege. A kis atomokból ugyanannyi 
darab könnyebb, mint a nagyobb atomokból. A következő leckében 
fogod megérteni a részleteit. 

Az elektronszerkezetet szintén a következő leckében részletezzük. 
Az olvadás- és forráspont értéke Celsius-fokban van megadva. 
Az elektronvonzó képesség azt mutatja meg, az atom milyen 

erővel tudja megtartani az elektronjait.

5. Periódusos rendszer

Magyar tudósok 
nevéhez is fűződnek 
bizonyos elemek.
Müller Ferenc 
fedezte fel a tellúrt, 
Hevesy György 
nevéhez pedig
a hafniumot 
kapcsolhatjuk. 

Müller Ferenc

Hevesy György

1. Az elemek jelölése a nátrium példáján

relatív atomtömegrendszám

vegyjel

az elem neve
elektronszerkezet

elektronvonzó 
képesség

olvadáspont
forráspont

11

Na
nátrium

2)8)1
97,8
882,9 0,9

23,0

A mesterséges elemeket más atomok ütköztetésével hozzák létre. 
A  kísérletek részecskegyorsítókban zajlanak, amelyek mérete a né-
hány centiméterestől a több tíz kilométeresig terjedhet attól függő-
en, milyen részecskét mekkora sebességre szeretnének felgyorsítani.

Két gyorsítógyűrű légi fotón (Fermilab, USA)
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A periódusos rendszer
Az évek során többen megpróbálták az ismert elemeket egy átlátható 
rendszerbe foglalni. Az 1860-as években Dmitrij Mengyelejev orosz kutató 
(2. ábra) is megalkotta saját táblázatát, ez a mai napig használatos perió-
dusos rendszer. Bár sok elemmel kiegészült, több változáson is átesett 
azóta a  táblázat, az alapot mégis az ő rendszerezése adja. Mengyelejev 
rendezési elve az atomtömeg volt, ez alapján tette növekvő sorrendbe az 
akkor ismert 63 elemet. A hasonló tulajdonságú elemeket egymás alá he-
lyezte a táblázatában (3. ábra). 

A periódusos rendszer oszlopait csoportnak, sorait periódusnak nevez-
zük. A periódus elnevezés onnan ered, hogy a tulajdonságok ismétlődnek 
a különböző sorokban (periodikusak). A sorokat és az oszlopokat arab szá-
mokkal jelöljük. A rendszer 18 csoportból áll, és egyelőre hét periódusból, 
de intenzíven kutatják a nyolcadik periódus lehetséges tagjait. Az elemeket 
különböző színekkel szokták jelölni attól függően, hogy fémes elem, vagy 
nem. Mengyelejev táblázata óta az üresen hagyott helyeket feltöltötték, ma 
már jóval több elemet tartalmaz. 

ÚJ FOGALMAK

vegyjel
  periódusos rendszer

periódus
csoport
rendszám
atomtömeg
olvadáspont
forráspont3. A periódusos rendszer felépítése

2.  Dmitrij Mengyelejev 

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

1

2

3

4

5

6

7

6

7

periódus

csoport

Az elemek jelölésére használt vegyjeleket Berzelius nevéhez kötjük. Az ismert 
elemek átlátható rendszerét Mengyelejev dolgozta ki, ez a periódusos rendszer. 
A periódusos rendszer oszlopait csoportoknak, a sorokat periódusoknak nevez-
zük. 18 csoport, és jelenleg 7 periódus ismert.
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Mai ismereteink az anyagok felépítéséről hosszú évek kuta-
tómunkájából származnak. Sok téves felvetésen keresztül 
vezetett az út addig, hogy megtudjuk, mi is az anyagok legki-
sebb építőeleme, és megismerjük annak szerkezetét. 

Az atomok
Már az ókorban sejtették, hogy az anyagok kis, oszthatatlan ré-
szekből épülnek fel. Az anyagokat felépítő legkisebb egységek az 
atomok. Az elmélet kitalálója Démokritosz volt. 

Az atomok felépítését leíró modelleket atommodelleknek 
nevezzük. Dalton, Thomson, Becquerel és Rutherford nevéhez is 
fűződik egy-egy ilyen modell. Ma a Bohr-féle atommodellt tekint-
jük elfogadottnak. Bohr szerint az atom egy atommagból és a kö-
rülötte bizonyos távolságokra keringő elektronokból áll. 

Az atomok rendkívül kis méretűek, szabad szemmel egyálta-
lán nem láthatók. Átmérőjük a milliméter tízmilliomodrészénél is 
kisebb. Egy hajszál kb. olyan széles, mint 300 000 atom egymás 
mellé rakva. 

Az atomok valójában nem teljesen oszthatatlanok: elemi ré-
szecskék építik fel őket. Az atommagban protonok és neutronok, 
míg az elektronburokban elektronok vannak. 

Az atomok szerkezete
A protonok pozitív töltésűek, a  neutronoknak nincs töltésük, az 
elektronok pedig negatív töltésűek. Az atomoknak azért nincs töl-
tésük, mert ugyanannyi elektron kering a mag körül, mint amennyi 
proton van a magban, így a töltéseik kiegyenlítik egymást. 

Az elektronok csak bizonyos távolságokban lehetnek a mag kö-
rül, ezeket a lehetséges helyeket elektronhéjaknak nevezzük. A leg-
belső héjon kettő, a  következőn nyolc, a  harmadikon tizennyolc 
elektron fér el. A periódusos rendszerből leolvasható, hogy melyiken 
hány elektron van, és ez egyúttal meghatározza az atom tömegét 
is. Az előző leckében példaként hozott nátrium elektronszerkezete 
– 2)8)1 – azt jelzi, hogy az első és a második elektronhéj telített, a leg-
külsőn pedig egyetlen elektron van (2. ábra). A  23-as atomtömeg 
a következőképpen alakul: 11 db proton = 11 egység, 12 neutron =
= 12 egység, az elektronok tömege elhanyagolható. 11 + 12 = 23.

6. Atomok és molekulák

1.  Bohr-féle atom-
modell

2. A nátriumatom 
szerkezete

on (-)

n (+)

n

NT_98757.indb   18NT_98757.indb   18 2020. 03. 26.   17:28:452020. 03. 26.   17:28:45



19

ÚJ FOGALMAK

atom
atommodell
atommag
elektronburok
elemi részecske
proton
neutron
elektron
molekula
kémiai kötés

A molekulák
Amikor az atomok közeled nek egymáshoz, és az elektronburkok átfe-
désbe kerül nek, molekulák jönnek létre (3. ábra).

A hidrogénmolekulát két hidrogénatom építi fel, ezért H2-vel jelöl-
jük. A molekulákat jól tudjuk modellekkel szemléltetni (4. és 5. ábra).

A vízmolekulák két hidrogén- és egy oxigénatomból állnak; kémiai 
jele a H2O. A kétféle atomot a modellezésnél más színnel jelöljük. 

Az anyagokban a részecskéket kémiai kötések tartják össze. Ezeket 
két típusba soroljuk; az erősebbek az elsőrendű, a gyengébbek a má-
sodrendű kötések. Az elsőrendű kötések közé tartozik a kovalens kö-
tés, mint ami a hidrogénmolekulában is van. Elsőrendű kötés még az 
ionkötés és a fémes kötés is.

4. A hidrogénmolekula modellje 

5. A vízmolekula modellje 

3. A hidrogénmolekula kialakulása

Az anyagok legkisebb építőelemei az atomok.
Az atomok szerkezetét leíró modelleket atommodelleknek nevezzük.
Az atom az atommagból és az elektronburokból épül fel.
Az atomot elemi részecskék építik fel. Ezek a proton, elektron és neutron.
Az atomok egymáshoz kapcsolódva molekulákat alkotnak.
A részecskék kémiai kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz.

A molekulák egyes 
tulajdonságai, mint 
például a tömeg 
vagy a halmazállapot, 
megjósolhatók az 
összetételük alapján. 
Ha pontosabb infor-
mációkra van szükség, 
valóban létre kell 
hozni a molekulát, és 
kísérleteket kell vele 
végezni.
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Az oldat több összetevőből álló, folyékony halmazálla-
potú keverék. Folyékony halmazállapotú oldószerből 
és oldott anyagból tevődik össze, ami lehet szilárd, fo-
lyékony vagy akár gáz is. Az oldatoknak nagy szerepük 

van a mindennapi életünkben. A szervezetünk számára nélkü-
lözhetetlen folyadékokat is oldat formájában fogyasztjuk el. 
A testünkben lejátszódó biológiai folyamatok jelentős része is 
oldatban játszódik le.

A víz széles körben alkalmazott oldószer, az élelmiszeripar-
ban pl. gyakran alkalmazzák. Biztosan észleltétek már azon-
ban, hogy nem old fel mindent. A ruháinkon lévő szennyező-
dések közül a  zsíros, olajos foltok például ilyenek, ezért kell 
a mosáshoz valamilyen mosószert használni.

A szervezetünk egészséges működéséhez szükséges vita-
minok egy része vízben, más része zsírban oldódik fel. Erről 
majd 8. osztályban fogunk tanulni. 

Oldódáskor az oldószer molekulái körbeveszik az oldandó 
anyagot. Egyes anyagok oldódásakor érezhetően felmelegszik 
az oldat, de vannak olyanok is, melyeknél lehűlést tapaszta-
lunk. Ha egy oldódási folyamat hő fejlődésével jár, akkor exo-
termnek nevezzük, ha hő elvonásával, endotermnek. 

Az oldódás sebességét nemcsak az oldott anyag és az ol-
dószer anyagi minősége határozza meg, hanem például a hő-
mérséklet is befolyásolja. A teában könnyebben fel tudjuk ol-
dani a cukrot, ha még meleg.

7. Oldatok

1.  Exoterm és endoterm reakció

Két kémcsőbe tegyünk egy 
kis jódot! Az egyiket öntsük 
fel vízzel, a másikat ben-
zinnel! Figyeljük meg, mit 
tapasztalunk! 

Tapasztalat: 
Vízben a jód rosszul oldó-
dik, a víz éppenhogy csak 
elszíneződik. Viszont a jód 
benzinben jól oldódik, 
a képződött oldat színe 
lilára változik.

Léteznek olyan melegí-
tőtasakok, amelyekben 
tömény oldat van. A kis 
fémlapot megpattintva 
beindul a kristályosodás, 
ami exoterm folyamat, ettől 
felmelegszik a tasak. Hasz-
nálat után néhány percnyi 
főzéssel újra oldatba vihe-
tők a kristályok, így a tasak 
többször is felhasználható.öbbször is felhasználhahő

exoterm oldódás endoterm oldódás

hő hőhő
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Ha egy oldatban már a  maximális mennyiségű oldott anyag van 
(azaz ha tovább adagoljuk az anyagot, az már nem oldódik fel), akkor 
telített oldatról beszélünk. Ha kevesebb van feloldva, akkor az egy telí-
tetlen oldat. Oldatoknál azt az oldatot nevezzük töményebbnek, mely-
ben több az oldott anyag. (Amelyikben kevesebb, azt a hígabb oldatnak 
nevezzük.)

Készíts telített rézgálicoldatot úgy, hogy 
kb. 220 g rézgálicra önts 200 cm3 forró vi-
zet! Lógass az edénybe egy szál cérnát, 
és néhány napig hagyd hűlni az oldatot!

Tapasztalat: 
A cérnaszálon rézgálickristály keletke-
zik. A 100 °C-on telített oldatból alacso-
nyabb hőmérsékleten kiválik a rézgálic 
egy része. 

A kísérletet otthon is megismételheted 
konyhasóval. Egy befőttesüvegnyi forró 
vízbe tegyél annyi sót, amennyit kever-
getéssel fel tudsz oldani, majd lógass 
bele egy cérnaszálat, és hagyd kihűlni az 
oldatot! (Az üveget ne zárd le!) 

ÚJ FOGALMAK

oldat
oldószer
oldott anyag
exoterm
endoterm
telített oldat
telítetlen oldat

Főzőpohárba tegyünk egy kanál rézgálicot, és 
öntsünk hozzá annyi vizet, hogy éppen felol-
dódjon! Az így elkészített oldatból öntsünk át 
egy keveset kémcsőbe, majd adjunk hozzá egy 
kevés rézgálicot (úgy, hogy az már ne oldódjon 
fel)! Borszeszégő lángjánál melegítsük, és fi-
gyeljük meg, mit tapasztalunk!

Tapasztalat: 
A hőmérséklet növelésével több anyagot old fel a víz.

A cukorgyárakban 
a növényekből, 
elsősorban cukor-
répából vagy 
cukornádból kipré-
selt nedveket tisztí-
tás után besűrítik. 
Hatására cukor-
kristályok kelet-
keznek, amelyeket 
centrifugálással 
választanak le 
a tömény oldatból.

Az oldat több összetevőből álló, folyékony halmazállapotú keverék.
Az oldatok oldószerből és oldott anyagból állnak.
Ha az oldódás hő fejlődésével jár, akkor exoterm folyamatról beszélünk. 
Ha az oldódás során az oldat hőt nyel el, akkor endoterm reakcióról beszélünk. 
Az anyagok oldhatósága függ a hőmérséklettől.
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A periódusos rendszernél már 
tanultuk, hogy az elemek közel 
80%-a fém. Sok közös tulajdon-
ságuk figyelhető meg. A  fémeket 

széles körben alkalmazzák.Készítenek 
belőlük ékszereket, háztartási eszkö-
zöket, orvosi készülékeket és még sok 
mást.

A fémek általában szürke színűek, 
és jellegzetes, fémes fényűek. Ez alól 
kivételt jelent a  sárga színű arany, to-
vábbá a  réz, amely vöröses színével 
tűnik ki. A másik közös tulajdonságuk, 
hogy szobahőmérsékleten a  higany 
kivételével szilárd halmazállapotúak. 
A higany az egyetlen fém, ami 25 °C -on 
folyékony halmazállapotú. A fémek az 
elektromos áramot és a hőt jól vezetik. 

Sűrűségüket tekintve megkülön-
böztetünk könnyű- és nehézfémeket. 
Amennyiben egy fém sűrűsége 5 g/cm3

alatt van, akkor könnyűfémnek nevez-
zük, ilyen pl. az alumínium. 

Az alumínium (Al) könnyen meg-
munkálható, kis sűrűségű fém. Leg-
gyakrabban csomagolóanyagként 
(2. ábra) és járművek alkatrészeként 
használják fel. Vegyszerekkel és hővel 
szemben nem ellenálló, szikrázva ég 
(3. ábra).

8. Fémek és ötvözetek

1.  Réz (1), higany (2) és alumínium (3)

3.  Alumínium 
égése 

2.  Az alufólia és az italosdobozok 
is alumíniumból készülnek

1

2

3

A technika fejlődésével a 21. századra az olyan ritka fémek, illetve fél-
fémek is nagy jelentőségre tettek szert, mint a  lítium, a tantál vagy 
a  kobalt. Ezek kitermelése sokszor csak nagy környezetkárosítás 
árán lehetséges, ezért rendkívül fontos az elektronikai hulladékok új-
rahasznosítása. Az elektronikai áruházak kötelesek visszavenni eze-
ket, te is ott add le, ne a kukába dobd!
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Az arany (Au) az egyik legellenállóbb fém. Sárga színű, köny-
nyen megmunkálható nehézfém. Ellenáll a korróziónak és a leve-
gő oxidáló hatásának, a nemesfémek közé tartozik. Régen pénz-
érméket készítettek belőle (4. ábra). 

A réz (Cu) vörös színű, könnyen megmunkálható nehézfém, 
főként huzalokat, csöveket készítenek belőle (5. ábra). Ecet hatá-
sára mérgező rézvegyületek képződnek, ezért ügyelni kell rá, hogy 
tartósabb ideig ne tároljunk ecetes ételt rézből készült edényben. 

A vas ugyan sokkal gyakoribb elem a Földön, 
mint a réz vagy az ón, de nehezebb megmun-
kálni, ezért később kezdték csak használni 
(a bronzkor kb. Kr. e. 4500-tól kezdődött, míg 
a vaskor kb. Kr. e. 900-tól).

Több ezer éves bronzkard

-
i 

g 

d

A vas (Fe) az előzőektől eltérően egy nehezebben megmunkál-
ható nehézfém. Vasérc formájában bányásszák, ebből állítják elő 
különböző módokon, vaskohászati eljárásokkal. 

Főként az ötvözeteit használják. Az ötvözet olyan anyag, amit 
két vagy több fém összeolvasztásával vagy egymásban való ol-
dódásával kapunk. A vas legismertebb ötvözete az acél (6. ábra). 
Szintén széles körben ismert a bronz, ami réz és ón (Sn) ötvöze-
te. Az aranyat gyakran ötvözik ezüsttel, így nem olyan drága. Az 
ötvözetek tulajdonságai eltérnek az őket alkotó fémek tulajdon-
ságaitól.

ÚJ FOGALMAK

könny űfém
nehézfém
nemesfém
ötvözet

5.  Szigetelt rézkábelek 

6.  Párizs jelképe, a 300 méter 
magas Eiff el-torony tisztán 
acélból épült 

4.  Az aranyat főként 
ékszerek készítésére 
használják 

Az arany tisztaságát karátban szokták megadni. Minél kisebb 
egy ékszer karátértéke, annál kevesebb aranyat tartalmaz, és 
annál több más ötvözőanyagot. 24 karát: az ötvözet aranytar-
talma huszonnégy huszonnegyed rész = 100,0%. 18 karát: az 
ötvözet aranytartalma tizennyolc huszonnegyed rész = 75,0%. 
14 karát: az ötvözet aranytartalma tizennégy huszonnegyed 
rész = 58,5%. 8 karát: az ötvözet aranytartalma nyolc huszon-
negyed rész = 33,3%.

Az ismert elemek nagy része fém.
A fémek általában szürke színű, szilárd anyagok, kivétel ez alól az arany, a réz és 
a higany. 
A fémek általában jól vezetik az elektromos áramot és a hőt.
Az ötvözeteket több fém keverékéből állítják elő. 

NT_98757.indb   23NT_98757.indb   23 2020. 03. 26.   17:28:492020. 03. 26.   17:28:49



24

Amikor jókedvűek vagyunk, és kipihentek, gyakran 
mondjuk, hogy tele vagyunk energiával. Ha fárad-
tak vagyunk, és már nem tudunk mást csinálni az-
nap, akkor éppen az ellenkezőjét mondjuk: nincs 

semmi energiánk. Mi is pontosan az energia? 
Az energiával az anyagok sajátos állapotát jelle-

mezzük, ez az anyagok munkavégző képessége. Jele E, 
mértékegysége a  joule (J). Ha egy tárgy mozog, akkor 
mozgási energiája van, a kifeszített rugók energiáját pe-
dig rugalmas energiának nevezzük. Minden tárgy ren-
delkezik valamilyen energiával, mely külső beavatkozás 
nélkül nem szűnik meg, mindig csak átalakul egy másik 
fajta energiává. Ezt nevezzük az energiamegmaradás 
tételének. 

A két tenyerünk összedörzsölésekor egy idő után 
a tenyerünk melegebb lesz. Az összedörzsöléskor kelet-
kező energia hőenergiává alakul át. Ugyanezen az elven 
alapulnak a természeti népek által használt tűzgyújtási 
módszerek. 

Amikor egy anyagból energiát tudunk nyerni, át tud-
juk azt alakítani, fel tudjuk használni, akkor energiaforrá-
sokról, energiahordozókról beszélünk (1. ábra). Ilyen pl. 
a szén, amit ha elégetünk, nagy mennyiségű hőenergia 
szabadul fel. 

Megkülönböztetünk megújuló és nem megújuló 
energiaforrásokat. Megújulónak nevezzük azokat, me-
lyeknek forrása nem fogy el. Ilyen pl. a Nap sugárzásából 
származó energia (2. ábra). A  nem megújuló energia-

9. Energiatermelés

2. Megújuló energiát hasznosító erőművek: nap-, szél- és vízerőmű 

1.  Nem megújuló energia 
hasznosítására egy példa: 
szénerőmű 

Hogyan gyújtanak tüzet a képen?
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forrásokkal az a legfőbb probléma, hogy bizonyos idő után elfogynak. Ilyenek 
pl. a  szénalapú energiaforrások (fosszilis energia). Használatukkal kapcso-
latban a  másik probléma a  nagymértékű környezetszennyezés. Az atomok 
átalakulása során felszabaduló energiát atomenergiának nevezzük (3. ábra).

A napelemek a  napsugarak energiáját alakítják át villamos energiává. 
A szélerőművek a szél hatására mozgásba jövő lapátok energiáját alakítják át, 
a vízerőművek pedig ehhez hasonlóan a víz mozgásából adódó energiát hasz-
nálják fel. 

Hazánkban az energiaforrásoknak sajnos csak nagyon kis hányadát ad-
ják a  megújuló energiaforrások. Az ország villamos energiájának 2016-ban 
mind össze 9%-a származott megújuló forrásból, míg az atomenergia 51%-ot, 
a szénalapú pedig 40%-ot adott hozzá a termeléshez. Az atomenergiát Magyar-
országon főként a paksi atomerőmű szolgáltatja.

ÚJ FOGALMAK

energia
megújuló energia
fosszilis energia
atomenergia

Régi vágyuk a feltalálóknak, hogy olyan örökmoz-
gót készítsenek, ami több energiát termel, mint 
amennyi a működtetéséhez szükséges. Sok ügyes 
találmány született, de egyik sem vált be, hiszen 
valójában tudjuk, hogy lehetetlenség: energiát 
nem lehet a semmiből teremteni, mindig csak va-
lami másik fajta energiából alakítható át, ráadásul 
ez az átalakulás energiaveszteséggel jár.

Az energia az anyagok munkavégző képessége.
Jele E, mértékegysége a joule (J). 
Azok az anyagok, melyek energiát szolgáltatnak, az energiaforrások.
Megkülönböztetünk megújuló és nem megújuló energiaforrásokat.
A megújuló energiaforrások nem szennyezik a környezetet, míg a többi jelentős 
mértékben. Magyarországon a villamos energia legnagyobb részét a paksi atom-
erőmű adja.

3. A paksi atomerőmű 
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A kémiai reakciók olyan folyamatok, melyek során a részecs-
kék szerkezete megváltozik, és a reakció végén új anyag ke-
letkezik. Az ilyen átalakulásokat jellegüket tekintve több cso-
portra tudjuk osztani.

Azt a folyamatot, amikor két vagy több anyag reakciójakor egy 
új anyag keletkezik, egyesülésnek nevezzük. Ennek az ellenkezője, 
amikor egy anyagból több keletkezik, a bomlás. A szénsavas üdítő-
italokban is bomlás történik. A szénsav vízre és szén-dioxidra bom-
lik, ezért fejlődnek buborékok az italban (1. ábra).

kén + oxigén → kén-dioxid
egyesülésS + O2 → SO2

víz → hidrogén + oxigén
bomlás2H2O → 2H2 + O2

A reakciók lejátszódásának sebessége alapján megkülönbözte-
tünk gyors és lassú reakciókat. Néhány reakció lejátszódását gyor-
síthatjuk a hőmérséklet változtatásával. 

Azt a  folyamatot, amelynél az anyagok oxigénnel reagálnak, 
oxidációnak nevezzük. 

10. Kémiai reakciók

Kémcsőbe tegyünk kristálycukrot, és bor-
szeszégő lángjánál melegítsük! Figyeljük 
meg a változásokat!

Tapasztalat:
A kezdetben fehér kristálycukor sötét, 
édes illatú, sűrű folyadékká alakul át, 
miközben vízgőz keletkezik.

1.  A szénsavas ital 
buborékképződése 
kémiai bomlás 
eredménye 

A magnézium oxidá-
ciója annyira heves, 
hogy a fényképezés 
korai időszakában 
magnéziumport gyúj-
tottak, ha vakufényre 
volt szükség.

Az ember szervezete is oxidációból nyeri az energiát. A táplálék-
kal felvett anyagokat megemészti,  felszívja, és a vérkeringéssel 
eljuttatja a sejtekig. Az oxidációhoz szükséges oxigént a légzés 
során veszi fel, és szintén a vér juttatja el a sejtekig, ahol megtör-
ténik a reakció. A képen látható búvár palackban viszi magával 
az oxigént a víz alá.
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Az égés is oxidáció, de erről majd a következő 
fejezetben tanulunk részletesebben. 

Az oxidáció ellentéte, amikor a vegyületekből 
oxigént vonunk el; ezt redukciónak nevezzük. 

Ha egy fém reagál az oxigénnel, fém-oxid ke-
letkezik. Ezt nevezzük korróziónak, vas esetében 
köznapi néven rozsdásodásnak (2. ábra). 

Azokat a reakciókat, amelyeknél hidrogénát-
menet történik, sav-bázis reakcióknak nevezzük. 
Az ebben részt vevő savakról és bázisokról ké-
sőbb részletesebben tanulunk.

ÚJ FOGALMAK

kémiai reakció
egyesülés
bomlás
oxidáció
redukció
korrózió
sav-bázis reakció

Vörösréz spirált tartsunk borszeszégő lángjába! Mit tapasztalunk?

Tapasztalat:
A spirál megfeketedik.

előtte
hevítés

utána

2.  Rozsdás fémkorlát 

A fémek korróziója néha kifejezetten kívá-
natos. A  réztartalmú szobrok, kupolák ké-
kes-zöldes patinája a  friss felületeken még 
nincsen jelen, ez a levegővel való érintkezés 
során jön létre.

Kémiai reakció során a  részecskék átrendeződésével új anyag jön létre. Egye-
süléskor több anyagból egy anyag keletkezik. Bomláskor egy anyagból több 
anyag keletkezik. Sebességük alapján megkülönböztetünk gyors és lassú reak-
ciókat. Oxidációnál oxigénnel való egyesülés történik, redukció esetén oxigén-
elvonás. 
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A tüzet már az ősemberek is ismerték, bár 
ők még féltek tőle, nem tudták, hogyan 
lehetne hasznosítani. Később azonban 
felismerték, hogy milyen sok célra hasz-

nosítható (1. ábra). A  tűz valamilyen anyag 
égetésével keletkezik. 

Az égés az a  folyamat, amikor egy anyag 
oxigénnel egyesül. Az anyagok nem gyullad-
nak meg bármilyen hőmérsékleten, bizonyos 
mértékig fel kell melegíteni őket, azaz el kell 
érni a gyulladási hőmérsékletüket.

Az égés hő fejlődésével járó, azaz exoterm 
folyamat. Emiatt használjuk melegítésre, fű-
tésre. Azt a  hőmennyiséget, ami 1 kg anyag 
elégésekor keletkezik, égéshőnek nevezzük. 
Ez anyagonként eltérő érték. Fénykibocsátás-
sal is járhat, emiatt használhatjuk világításra. 
Égés közben gyakran keletkezik füst, ami nagy 
mennyiségben igen káros az egészségre. 

Amikor az égéshez elegendő oxigén van, 
és az anyag teljesen elég, tökéletes égés tör-
ténik. Oxigénhiányos környezetben az anya-
gok tökéletlen égéséről beszélhetünk. A  füst 
anyaga az el nem égett részecskékből áll, ezért 
tökéletes égés alkalmával nem keletkezik füst 
(2. ábra).

11. Az égés

A biztonsági gyufa felfede-
zője egy magyar tudós volt, 
Irinyi János. Ő találta meg 
a megoldást arra, hogy 
a gyufa meggyújtásakor 
ne következzen be robba-
nás. Találmányát eladta 
egy bécsi gyógyszerésznek, 
ő kezdte el tömegesen 
gyártani a gyufákat.

1.  Régóta tudjuk, hogy a tüzet fűtésre lehet 
használni 

2.  A szénégetés lényege a tökéletlen égés 

Gyújts meg egy gyertyát, és helyezz 
rá egy üvegbúrát!

Tapasztalat: 
Egy idő után a láng elalszik.

Magyarázat: 
Az égéshez szükség van oxigénre. 
Az égés során a búra alatt elfogy 
az oxigén, nem tud pótlódni, így 
az égés megszűnik.
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Bár a tűznek felfedezése óta rengeteg előnyét megismertük, és 
számos területen tudjuk hasznosítani az égés folyamatát, óvatosan 
kell bánnunk vele, mert veszélyes is lehet. A háztartásban keletke-
zett tüzek elkerülése érdekében mindig ügyeljünk rá, hogy kikap-
csoljuk a vasalót használat után, ne hagyjuk bedugva feleslegesen 
a töltőket, ellenőrizzük, nem maradt-e bekapcsolva a sütő. 

Tűzeseteknél a 112-es központi segélyhívót vagy a 105-ös tele-
fonszámot kell tárcsázni, Magyarországon ez a  tűzoltóság száma 
(3. ábra). 

Mit kell elmondani a telefonban?
•   A bejelentő nevét és telefonszámát;

•   a tűzeset pontos helyét, és hogy mi történt;

•   mi az, ami ég, és mekkora területen;

•   van-e más veszélyes gyúlékony anyag a közelben;

•   van-e valaki életveszélyben.

Kisebb tüzeknél mi magunk is meg-
kezdhetjük az oltást. A  lényeg az, hogy az 
égés valamelyik feltételét meg kell szüntet-
ni. Ez általában az oxigéntől való elszigete-
lést jelenti. Azért szoktak vizet önteni a tűz-
re, mert az amellett, hogy elzárja az égő 
anyagot a levegőtől, le is hűti azt. Elektro-
mos tüzeket azonban soha nem szabad víz-
zel oltani, mert a víz vezeti az áramot. Ilyen 
esetben homokot szoktak szórni rá, vagy 
pokrócok segítségével oltják el a tüzet. 

Olyan helyeken, ahol tűzveszélyes 
anyagokkal dolgoznak, tilos a  nyílt láng 
használata és a dohányzás is, hiszen bal-
esetveszélyes lenne. Ilyen terület például 
a benzinkút, ahol a nyílt láng akár robba-
náshoz is vezethet (4. ábra).

ÚJ FOGALMAK

égés
  gyulladási hőmérséklet

égéshő
tökéletes égés
tökéletlen égés

3.  A tűzoltókat a 105-ös telefon-
számon lehet elérni, a központi 
segélyhívó száma 112 

4.  Dohányzás 
és nyílt láng 
használata 
tilos

Az égés az a kémiai folyamat, amikor az éghető anyag oxigénnel egyesül.
Ha az égés egyik feltételét megszüntetjük, az égés is megszűnik.
Az égés hőfejlődéssel járó reakció, emiatt tudjuk fűtésre, melegítésre használni.
Tűz esetén a 105-ös telefonszámot kell hívni, ez a tűzoltók telefonszáma Magyar-
országon.

Ha a konyhában sütés közben 
kigyullad az étolaj, szintén ti-
los vízzel oltani, mert az ola-
jénál nagyobb a sűrűsége, le-
süllyed alá, de azonnal elforr, 
a gőz pedig szétveti az égő ola-
jat. Fedőt kell tenni az edény-
re, és azonnal elalszik a tűz.
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Ha az úton hangyabolyt látunk, és szarkalábbal egy kicsit 
megpiszkáljuk őket, akkor a virág megpirosodik a hangyák 
szervezetében termelődő hangyasav miatt. Régen azokat az 
anyagokat nevezték savaknak, melyek bizonyos növények 

színeit megváltoztatják, bázisoknak pedig azokat, melyek az ere-
deti színt visszaadják. 

Az oldatok kémhatása lehet savas, lúgos vagy semleges. Azt, 
hogy melyik csoportba esnek, a  pH-juk dönti el, ami 1-től 14-ig 
terjed. 7 alatt savas oldatokról, felette lúgosakról beszélhetünk. 
Az éppen 7-es pH-jú oldatok a semlegesek (1. ábra).

1. A pH-skála

hígítás

erősen
savas savas lúgoslúgos

erősengyengén
semleges

gyengén

hígítás

7 8 9 10 11 12 13 14 pH6543210

Savaknak nevezzük azokat az anya-
gokat, melyek hidrogént képesek leadni, 
bázisoknak pedig azokat az anyagokat, 
melyek képesek azt felvenni, a folyamatot 
sav-bázis reakciónak nevezzük. A  savak 
savas kémhatású oldatok, a  bázisok pe-
dig lúgos kémhatásúak. 

A savak maró hatású, savanyú ízű 
anyagok. Idesoroljuk a  konyhából is is-
mert citromlevet és ecetsavat, és a  ta-
karításhoz használatos sósavat (HCl) is 
(2. ábra). Savak vannak a szénsavas üdí-
tőkben, de a  szervezetünkben is terme-
lődnek. A gyomorsav segít az ételek meg-
emésztésében.

12. Savak és bázisok

2.  Az otthonunkban is előforduló savak 

 A szénsavas üdítő-
italok, különösen 
amelyikben más savak 
is előfordulnak (pl. 
foszforsav, citromsav), 
reakcióba lépnek a 
fogak anyagával, ezért 
elősegítik, gyorsítják a 
fogszuvasodást. A tej 
ugyanakkor bizonyos 
mértékig közömbösí-
teni képes a savakat, 
ezért az nem károsítja 
a fogakat.
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A bázisok, illetve vizes oldataik, a lúgok szintén maró hatá-
súak. A mosószerek nagy része, a szappan, a szódabikarbóna 
mind lúgos kémhatású (3. kép).

Az oldatok kémhatását indikátorok segítségével könnyen 
meg tudjuk állapítani. Ezek olyan anyagok, melyek színe savak 
vagy bázisok hatására megváltozik (4. ábra). Az indikátoroknak 
több fajtája létezik. Vannak indikátorpapírok (5. ábra), de vannak 
folyékony halmazállapotúak is, mint pl. a fenolft alein, ami savas 
közegben színtelen, lúgokban azonban lilás rózsaszínre változik.

Kémcsövekbe önts különböző folyadékokat (pl. csapvíz, 
üdítőital, szappanos víz stb.), és vizsgáld meg őket indiká-
torpapír segítségével! Ugyanezeket az oldatokat vizsgáld 
meg különböző indikátorokkal!

Savak és bázisok reakciójakor víz és valamilyen só keletke-
zik. Ezt a folyamatot közömbösítésnek nevezzük. Nézzük meg 
pl. a sósav (HCl) és a nátrium-hidroxid (NaOH) reakcióját, mely-
ben konyhasó és víz képződik!

HCl + NaOH = NaCl + H2O
Ha valakinek ég a gyomra, azt legtöbbször a túl sok gyomor-

sav termelődése okozza. Ilyenkor vízben oldott szódabikarbó-
nával próbálják enyhíteni a fájdalmat. Ekkor is közömbösítési 
reakció játszódik le a gyomrunkban.

ÚJ FOGALMAK

sav
bázis
indikátor
pH
közömbösítés

3.  Lúgos tisztítószerek 4.  Antocián indikátor színváltozása 

5. Indikátorpapírok 

Az oldatok kémhatását pH-értékben adjuk meg.
Az oldatok kémhatását indikátorok segítségével állapítjuk meg.
Azokat a  reakciókat, amelyekben savak és bázisok reagálnak, sav-bázis reak-
cióknak nevezzük. Savak és bázisok reakciója eredményeként víz és valamilyen 
só képződik; ezt a folyamatot közömbösítésnek nevezzük.
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Az anyagok színükben, megjelenésükben nagyon különbözőek le-
hetnek, de halmazállapotuk is eltérhet. Háromféle halmazállapo-
tot ismerünk: ezek a  szilárd, a  folyékony és a  légnemű (gáz). Az 
anyagok halmazállapotát szobahőmérsékleten, normál légköri 

nyomáson adjuk meg. A körülmények változtatásával (pl. a hőmérséklet 
növelésével) az anyagok halmazállapota megváltozhat, ezt az átmenetet 
halmazállapot-változásnak nevezzük.

A három halmazállapot az anyagokat alkotó részecskék közötti tá-
volság és a  közöttük ható kölcsönhatások miatt tér el egymástól. Míg 
a szilárd anyagok részecskéi egymáshoz nagyon közel, addig a gázokat 
alkotók egymástól nagyon távol vannak. A folyadékok esetén nem nagy 
a távolság, de a közöttük ható erők gyengébbek, mint a szilárd anyagok-
ban. A gázoknál a nagy távolság miatt a kölcsönhatásokat szinte nem is 
kell figyelembe venni. 

Olvadás
Amikor a nyári melegben a fagylaltot sokáig állni hagyjuk, akkor lefolyik 
a tölcsérből. Azt a folyamatot, amikor a szilárd anyagból folyadék kelet-
kezik a hőmérséklet emelkedésének hatására, olvadásnak nevezzük. Azt 
a hőmérsékletet, amelyen az anyag elkezd megolvadni, olvadáspontnak 
nevezzük. 

13. Olvadás és fagyás

A víz az egyetlen olyan anyag, amely mind a három halmazállapot-
ban nagy mennyiségben előfordul a földön. Fel tudod sorolni a há-
rom előfordulási formáját?

Mit mond neked 
a Földre hasonlító, 
olvadó fagylaltot 
ábrázoló kép?
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A globális felmelegedés hatására a  sarkvidéki jégtáblák egyre gyor-
sabban olvadnak. Ez azt jelenti, hogy az ott élő állatoklakóterülete csök-
ken, és egy idő után el fognak pusztulni. A  másik következmény pedig 
az, hogy az óceánok és tengerek vízszintje emelkedik, így a  part menti 
települések víz alá fognak kerülni.

F agyás
Az olvadás fordítottja, amikor folyékony halmazállapotú anyagból szilárd 
keletkezik. Télen, amikor a hőmérséklet nagyon lehűl, a víz megfagy oda-
kint, eső helyett hó hullik. Ez a változás a fagyás (1. ábra). 

Azt a hőmérsékletet, amelyen az anyagok elkezdenek megfagyni, fa-
gyáspontnak nevezzük. A víz esetén ez a hőmérséklet a 0 °C. Emiatt van az, 
hogy a hó csak 0 °C alatti hőmérsékleten eshet.

ÚJ FOGALMAK

  halmazállapot-változás
olvadás
olvadáspont
fagyás
fagyáspont

Egy befőttesüveget engedjünk tele csapvízzel, zárjuk le, majd te-
gyük a fagyasztóba egy napra! Az üveget tegyük bele egy műanyag 
dobozba!

Tapasztalat:
A víz megfagy, az üveg pedig el-
törik. A  víznek ugyanis van egy 
nagyon különleges tulajdonsága: 
fagyáskor némileg megnő a  tér-
fogata. 
A törött üveggel óvatosan bán-
junk!

1.  Ha a víz megfagy, 
jég lesz belőle 

Nagy nyomáson az anyagok olvadáspontja általában magasabb, mint 
alacsonyabb nyomáson. Ez alól kivételt képez például a víz, ami nagy 
szerencse azoknak, akik szeretnek korcsolyázni. A vékony penge kis fe-
lülete óriási nyomással nehezedik a jégre, ami ettől megolvad, és ezen 
a mikroszkopikus vízrétegen siklik a korcsolya.

Az anyagok normál körülmények között három halmazállapotban fordulhatnak 
elő (szilárd, folyékony, gáz).
Azt a változást, amikor szilárd anyagból folyadék lesz, olvadásnak nevezzük.
Az a hőmérséklet, amin az anyagok elkezdenek megolvadni, az olvadáspont.
Azt a változást, amikor folyékony anyagból szilárd lesz, fagyásnak nevezzük.
Az a hőmérséklet, amin az anyagok elkezdenek megfagyni, a fagyáspont.
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Az előző leckében az olvadásról és a  fagyásról ta-
nultunk, ebben pedig megtanuljuk a többi halmaz-
állapot-változást.

Párolgás
Ha vizet melegítünk, és megfeledkezünk róla, akkor elő-
fordulhat, hogy a  víz mennyisége jelentősen lecsökken, 
vízgőz keletkezik belőle. Azt a  folyamatot, amikor folya-
dékból gáz keletkezik, párolgásnak nevezzük. Biztosan 
tapasztaltátok már, hogy a  nyári melegben hamarabb 
megszáradnak a vizes ruhák. Ez azért van, mert ha maga-
sabb a hőmérséklet, akkor gyorsabb a párolgás (1. ábra).

Forrás
Amikor egy folyadékot olyan magas hőmérsékletre me-
legítünk, hogy nemcsak a felszínén párolog, hanem a fo-
lyadék belsejében is gőzbuborékok képződnek, forrásról 
beszélünk. Azt a hőmérsékletet, amelyen a folyadék forrni 
kezd, forráspontnak nevezzük. A víz forráspontja 100 °C.

 Lecsapódás
Ha főzés közben fedőt teszünk az edényre, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy a fedő nedves lesz. A párolgás miatt kelet-
kezett gőzök a fedőn újra folyadékká válnak, mert a fedő 
hőmérséklete alacsonyabb. Lecsapódásnak azt nevez-
zük, amikor légnemű anyag folyadékká alakul (2. ábra). 

14. Párolgás és lecsapódás

A kuktafazékban a víz 100 °C-nál 
magasabb hőmérsékleten kezd 
el forrni. Az edényben nagyobb 
a  nyomás, mint ha nem lenne 
rajta a fedő, így a forráspont meg-
emelkedik. Magasabb hőmérsék-
leten gyorsabban fő meg az étel.

A magas hegyeken 
alacsonyabb a lég-
nyomás, ezért ott 
akár már 80-90 °C-on 
felforr a víz. 
Nehézséget jelent 
a hegymászóknak 
a főtt étel elkészítése.

1.  Melegben gyorsabban elpárolog 
a víz 

2.  Hideg ablaküvegre lehelve 
is lecsapódás történik, 
pára keletkezik 
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A lecsapódás nem összekeverendő a kicsapódással. A kicsapódás 
során oldhatatlan anyag keletkezik egy folyadékban. Például a tojásfe-
hérje egy oldat, de ha megfőzzük, a fehérjetartalom kicsapódik (3. ábra). 
A  csapvízben lévő oldott anyagok kicsapódva vízkövet hoznak létre.

Amikor a  levegőben lévő vízgőz a  fűszálakon, leveleken lecsapó-
dik, akkor harmat jön létre (4. ábra). A ködképződés és a felhők kiala-
kulása is hasonló folyamatoknak köszönhető. 

Néhány anyag, mint például a jód, képes szilárd halmazállapotú-
ból rögtön légneművé alakulni. Ezt az átmenetet szublimációnak ne-
vezzük. 

Ha a  főzőpohár tetejére hideg óraüveget teszünk, jódkristályok 
fognak képződni rajta. Amikor gázból szilárd anyag lesz, kristályoso-
dásról beszélünk.

A halmazállapot-változásokat a 5. ábra foglalja össze.

ÚJ FOGALMAK

párolgás

forrás

forráspont

lecsapódás

szublimáció

kristályosodás
5. Halmazállapot-változások

4. Harmatcsepp 3. Tükörtojás 

Főzőpohárba tegyünk 
szilárd jódot, majd fed-
jük le az edényt! Kezdjük 
el melegíteni, figyeljük 
meg a változásokat!

Tapasztalat:
Lila színű gáz 
keletkezik az üvegben. 

Magyarázat:
A hőmérséklet 
növekedésére
a jód szublimálni kezd.

Azt a folyamatot, amikor folyadékból légnemű lesz, párolgásnak nevezzük.
Ha a folyadékok nemcsak a felszínen, hanem a folyadék belsejében is párolog-
nak, akkor forrásról beszélünk. A víz forráspontja 100 °C. Azt a folyamatot, ami-
kor légneműből folyadék lesz, lecsapódásnak nevezzük.
Azt a halmazállapot-változást, amikor szilárd anyag gázzá alakul, szublimáció-
nak nevezzük.

szublimáció

olvadás párolgás, forrás

fagyás lecsapódás

lecsapódás, kristályosodás

szilárd folyadék gáz
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Amikor nyugalomban lévő testek egyik hely-
ről egy másik helyre jutnak, azt mondjuk, mo-
zognak. Például ha ülünk a  házban, majd ki-
megyünk az udvarra, akkor mozgást végzünk 

közben. Ehhez mindig valamilyen erőhatásra van 
szükség, önmagától egyik testnek sem változik a moz-
gásállapota. Ebben a leckében a haladó mozgásokat 
vizsgáljuk meg.

A kezdő és a végpontot összekötő irányított sza-
kaszt elmozdulásnak, a  mozgás közben végigjárt út-
vonal hosszát a megtett útnak nevezzük (1. ábra).

Vonatkoztatási rendszerek
A haladó mozgásokat mindig valamilyen külső rend-
szerhez viszonyítva vizsgáljuk. Amikor autóban uta-
zunk a  családunkkal, barátainkkal, akkor egymáshoz 
képest nem mozgunk, együtt haladunk az autóval. Ha 
azonban kinézünk az ablakon, mégis látjuk, hogy hala-
dunk (2. ábra). Amikor fekszünk az ágyban, a szobánk-
hoz képest nem mozgunk, de a Föld mégis kering. Az 
űrből vizsgálva úgy tűnik, mozgunk. 

Sebesség
A haladó mozgásokat a sebességükkel szoktuk jel-
lemezni. Ez az egységnyi idő (jele: t) alatt megtett út 
( jele: s). A sebesség tehát azt mutatja meg, hogy bizo-
nyos idő alatt mennyit halad az adott test. Jele: v.

v =
megtett út

=
s

eltelt idő t

Mértékegységei:    
m
s  (méter per szekundum) vagy

km
h  (kilométer per óra)

1
m

= 3,6
km

s h

15. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

1.  A megtett út és az elmozdulás 
sokszor nem azonos

A

B

elmozdulás

út

pálya

2.  Az utas a vonathoz képest nem mozdul, 
de a tájhoz képest halad 

Miért van sebességkorlátozó tábla 
éles kanyarok előtt? 
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Amikor azt mondjuk, hogy egy autó 80 km/h-val 
megy, az azt jelenti, hogy 1 óra alatt 80 km utat tud 
megtenni.

Egy autó lakott területen belül maximum 
50  km/h-val mehet, autópályán akár 130 km/h is 
megengedett. Az utakon a maximálisan megenge-
dett sebességet közlekedési táblák jelzik. Sík tere-
pen egy biciklis átlagosan 15-20 km/h-val képes 
haladni, míg egy gyalogos 3-5 km/h-val. 

A sebességet nem elég a nagyságával jellemez-
ni, iránya is van. Amikor sétálunk az utcán, és egy 
kanyarhoz érkezünk, akkor irányt változtatunk. 

Amikor egy test egyenletes sebességgel egye-
nes úton halad, tehát nem változtat irányt, akkor 
egyenes vonalú egyenletes mozgásról beszélünk.

ÚJ FOGALMAK

nyugalmi állapot
elmozdulás
út
sebesség

  egyenes vonalú 
egyenletes mozgás

A Tour de France kerékpárverse-
nyen hegyről lefelé van, hogy átlépik 
a 100 km/h-s sebességet is a verseny-
zők. Sík terepen, speciális autó szél-
árnyékában 296 km/h az abszolút 
kerékpáros sebességrekord 
(2018, Denise Mueller-Korenek). 

Nagyon nagy sebességeknél, például űr-
hajók vagy hullócsillagok esetén a kilomé-
ter per másodperc (km/s) mértékegységet 
szokták alkalmazni, nagyon lassú moz-
gásnál pedig, mint amilyen egy gleccser 
vándorlása, a  méter/év mértékegységet 
érdemes használni.

Számolási feladat
Mekkora a sebessége annak a biciklisnek, aki 25 km-t 2 óra alatt 
tesz meg?

sebesség =
megtett út

=
25 km

= 12,5
km

eltelt idő 2 h h

Válasz: A biciklis sebessége 12,5 km/h.

A testek haladó mozgását a sebességükkel tudjuk jellemezni, ami a megtett út 
hossza (s) és a közben eltelt idő (t) hányadosa.
Minél gyorsabban mozog a test, annál nagyobb a sebessége.
A sebesség jele v, mértékegysége km/h vagy m/s.
Ha egy test állandó sebességgel, irányváltoztatás nélkül mozog, akkor egyenes 
vonalú egyenletes mozgásról beszélünk.
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A testek mozgásakor a  sebesség általában 
nem végig azonos. Elindulásnál és megál-
lásnál például kisebb a  járművek sebessége, 
mint az út többi részén. Amikor gyorsan me-

gyünk a  biciklivel, a  kanyar előtt lassítanunk kell, 
nehogy elessünk kanyarodás közben. Amikor egy 
test sebessége megváltozik mozgás közben, akkor 
változó mozgásról beszélünk. 

Gyorsulás
A sebesség növekedését gyorsulásnak, csökkené-
sét lassulásnak nevezzük. Ezek a  változó mozgás 
egyik jellemzői. Jele: a

a =
sebességváltozás

közben eltelt idő

Mértékegysége: 
m
s2  (méter per szekundum négyzet)

A sebességváltozást úgy számoljuk ki, hogy 
a  kezdeti sebességet kivonjuk a  végsebességből. 
Például amikor 30 km/h-val haladunk, majd fel-
gyorsítunk 45 km/h-ra, akkor a  sebességváltozás 
45–30 = 15 km/h. 

Mivel a  testek mozgás közben általában gyor-
sulnak és lassulnak, ezért az átlagsebességgel 
szoktuk jellemezni őket. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, 
hogy az összes megtett utat elosztjuk a közben el-
telt idővel.

16. Változó mozgás

Amikor azt halljuk, hogy egy autó 
gyorsulása 3 másodperc, az azt je-
lenti, hogy ennyi idő alatt tud 0-ról 
100 km/h sebességre felgyorsulni.

A gravitációs gyorsulás jele g. A földön 
ez 9,8 m/s2.

1 g gyorsulás ereje hat ránk, ha egy-
helyben állunk, ezt mérik a mérlegek 
is. Könnyű elképzelni, hogy 2-3-4 g 
gyorsulás esetén 2-3-4-szeres erő hat 
minden testrészünkre.

A modern vadász- és műrepülőgé-
pek olyan éles manőverekre képesek, 
amelyek során akár 10 g gyorsulás is 
előállhat. Egy nyolcvan kilogrammos 
pilóta esetén ez olyan, mintha 800 kg 
lenne a tömege, amit csak edzéssel, 
és speciális ruha használatával lehet 
elviselni.

Számolási feladat
Egy autóbusz az út első órájában 30 km utat tesz meg, majd a második órában már 45 km-t. 
Mekkora a jármű átlagsebessége?

vátlag =
összes megtett út

=
30 km + 45 km

=
75 km

= 37,5
km

közben eltelt idő 1 h + 1 h 2 h h

Válasz: Az autóbusz átlagsebessége 37,5 km/h.
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Körmozgás
A körmozgás a változó mozgások egy fajtája. Ilyenkor a mozgás iránya 
sem állandó, tehát nem egyenes vonalú. A  test közelítőleg körpályán 
mozog. Erre példa a  biciklikerék, a  körhinta vagy a  bolygók mozgása 
a Nap körül (1. ábra). A Föld saját tengelye körül is forog, így a rajta lévő 
tárgyak és élőlények körmozgást végeznek.

1.  A Nap körül keringenek a bolygók, 
a holdak a bolygók körül

A körpályán mozgó testek gyorsulását centripetális gyorsulásnak 
nevezzük. 

Szabadesésről akkor beszélünk, amikor egy testre csak a gravitációs 
erő hat. Erre példa, amikor valamit kiejtünk az ablakon. A szabadon eső 
testek sebessége nem állandó, esés közben gyorsulnak. Ezt gravitációs 
gyorsulásnak nevezzük.

ÚJ FOGALMAK

változó mozgás
gyorsulás
lassulás
átlagsebesség
körmozgás

  centripetális gyorsulás
  gravitációs gyorsulás

Amikor a testek mozgásának iránya vagy sebessége nem állandó, akkor változó 
mozgásról beszélünk.
A gyorsulás vagy lassulás megmutatja, hogy a sebesség mennyit változik adott 
idő alatt.
Ha a sebesség nő, gyorsul a test, ha csökken, akkor lassul.
A gyorsulás jele: a.
Ha a mozgás során egy test sebessége változik, akkor jellemzésére az átlagsebes-
séget használjuk.
Ha a mozgás nem egyenes irányú, hanem közelítőleg kör alakú a pálya, körmoz-
gásról beszélünk.
Amikor leejtünk egy testet, ami akadály nélkül földet ér, szabadesésről beszélünk.
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Kötélhúzáskor az a csapat nyer, amelyik erősebb (1. ábra). 
Mit is jelent az erő valójában? Amikor egy tárgyat feleme-
lünk a  földről, közben erőt fejtünk ki. Ez történik akkor is, 
amikor sétálunk az úton. Ha megváltozik valaminek a moz-

gása, akkor erőkifejtés történt. Ebben a leckében az erőhatások 
néhány fajtájával ismerkedünk meg. 

Erő alatt azokat a hatásokat értjük, melyek a testeken alak-
változást okoznak, vagy megváltoztatják azok mozgásállapotát. 
Az erőt mindig egy másik test fejti ki. Jele F, mértékegysége pedig 
a newton (N).

A gravitációs erő
A Föld, mint tudjuk, nem lapos, 
hanem gömbszerű. Hogy lehet az, 
hogy séta közben mégsem zuhan 
senki az űrbe, még akkor sem, ha 
a földgömb másik oldalán van? Ez 
a  gravitációs erőnek köszönhető. 
A gravitációt a Föld fejti ki a testek-
re, és magához húz mindent, mely 
a vonzáskörében van (2. ábra).

A közegellenállás
Észrevettétek már, hogy a vízben 
sokkal nehezebben tudtok sé-
tálni, mint normál körülmények 
között? Ez azért van, mert a  víz 
sűrűbb, mint a  levegő, nagyobb 
erőt fejt ki ránk. Ezt az erőt kö-
zegellenállásnak nevezzük. Minél 
nagyobb a közegellenállás, annál 
lassúbb a mozgás (3. ábra).

17. Erőhatások

A testektől távolodva csök-
ken a gravitációs erejük. 
Elegendő távolságban 
már az égitesteknek is 
alig érzékelhető a vonzása. 
Ezt az állapotot súlytalan-
ságnak (esetleg mikro-
gravitációs környezetnek) 
nevezzük. A Holdon, bár 
van gravitáció, sokkal ki-
sebb, mint a Földön. Ezért 
van az, hogy séta közben 
később ér talajt az űrhajós 
lába, az elejtett tárgyak is 
hosszabb ideig zuhannak, 
mintha a Földön ejtenénk 
le ugyanabból a magas-
ságból.

1.  Kötélhúzáskor az erősebb 
csapat nyer 

3.  Az ejtőernyő nagy felülete 
miatt a közegellenállási erő 
megnő, a zuhanás sebessége 
lecsökken 

2.  Az almák azért esnek 
le a fáról, mert a gra-
vitáció a Föld felé 
húzza őket
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A súrlódás is egyfajta közegellenállás, két szilárd test 
között lép fel, ha azok egymáshoz képest elmozdulnak. 
A súrlódó felületek megválasztásával változtathatjuk a 
köztük létrejövő súrlódási erőt. A gumikerék súrlódása 
nagyobb, mint a vaskeréké, ezért is tud rövidebb távon le-
fékezni egy autó, mint egy vonat (4. ábra). Ha le van fagyva 
az út, a jégen a gumikerék súrlódása is nagyon kicsi.

A felhajtóerő
A hajók vajon hogyan tudnak fent maradni a vízen? Ez is 
egy erőhatásnak, a felhajtóerőnek köszönhető. 

Amikor a  kádba vizet engedünk, majd beleülünk, 
megfigyelhetjük, hogy a  vízszint megemelkedik. A  víz-
szint emelkedése összefüggésben van a testünk méreté-
vel. Ezzel kapcsolatos Arkhimédész törvénye, miszerint 
egy folyadékba merülő testre ható felhajtóerő nagysága 
megegyezik a kiszorított folyadék súlyával (5. ábra).

ÚJ FOGALMAK

erő
gravitáció
súlytalanság
közegellenállás
felhajtóerő

  Arkhimédész törvénye

 A tengeralattjáró víz beengedésével vagy kiszivaty-
tyúzásával változtatja a súlyát, miközben a térfogata 
állandó. Ezáltal éri el, hogy felemelkedjen, vagy a víz 
alatt maradjon.

4.  A budapesti Széchenyi-hegyre a vasút 
csak fogaskerekekkel tud felkapaszkod-
ni, míg a városi buszok minden további 
segítség nélkül feljutnak 

5.  A hajó sűrűsége kisebb, mint ugyan-
akkora térfogatú vízé, ezért úszik 
a felszínen 

Az erő a testekre kifejtett hatás, mely alakváltozást vagy mozgásállapotbeli változást 
okoz. Jele F, mértékegysége a newton (N).
A gravitációs erőt a Föld fejti ki a testekre, ennek köszönhetően maradunk a bolygón.
A közegellenállás a testeket lassítja.
A folyadékokban a testekre felhajtóerő hat.
Arkhimédész szerint a folyadékba merülő testre ható felhajtóerő nagysága megegye-
zik a kiszorított folyadék súlyával.
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Összefoglaló kérdések és feladatok az 1–3. leckékhez

Gondolkozz, és válaszolj!

•  Mi a kísérletezés célja?
•  Mi a tömeg mértékegysége?
•  Hogyan szoktuk megmérni valaminek a tömegét?
•  Mi a sűrűség?
•  Mikor marad fent egy tárgy a víz felszínén?
•  Mik az állapothatározók?
•  Hogyan nevezzük a folyadékok nyomását?

Összefoglalás

Készítsetek előadást kis csoportokban az alábbi témák egyikéből! 

•  Hogyan fejlődött az idő mérése az évek során? Mi az a napóra? 
Hogyan működik? Kérjetek segítséget tanárotoktól, használjatok 
internetes segítséget! 

•  A másodperctől az évezredig. Milyen időmértékeket ismersz? 
Melyik fejezi ki a legkevesebb időt? Hogyan alakultak ki a napok, 
hetek, hónapok? Kérjetek segítséget tanárotoktól, nézzetek utána 
az interneten! 
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Összefoglaló kérdések és feladatok a 4–9. leckékhez

Gondolkozz, és válaszolj!

•  Mik azok az elemek?
•  Mik azok a vegyületek?
•  Hogyan jelöljük az elemeket?
•  Kinek a nevéhez fűződik a periódusos rendszer?
•  Mi alapján rendezte sorba az elemeket?
•  Milyen részecskékből épül fel egy atom?
•  Melyik a töményebb oldat? Egy pohár tea két kanál cukorral, vagy egy pohár 

tea három kanál cukorral? 
•  Mik a fémek közös tulajdonságai? 
•  Miben különbözik a higany a többi fémtől?

Készítsetek tanulókártyákat! 
Legyen közöttük a hidrogén, oxigén, nitrogén, kén, 
vas, alumínium! A kártya egyik oldala legyen olyan, 
mint a képen látható szilícium esetén! Szerepeljen rajta 
az elem vegyjele, neve, rendszáma! A másik oldalon 
soroljátok fel az elem tulajdonságait, és hogy mire 
használják!

14

Si
szilicium
28,09

1,8

Készítsetek pálcikamodelleket! Rakjátok össze a víz (H2O), 
ammónia (NH3), oxigén (O2), kén-dioxid (SO2), szén-monoxid (CO), 
szén-dioxid (CO2) modelljét! Kérjétek meg tanárotokat, hogy rajzolja 
fel a táblára a molekulák szerkezetét! Ne feledjétek, hogy a különböző 
elemeket különböző színnel jelöljük!

szén-monoxid szén-dioxid
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Összefoglaló kérdések és feladatok a 10–17. leckékhez

Gondolkodj, és válaszolj a kérdésekre!

•  Milyen kémiai reakciókat ismersz?
•  Mi a korrózió? 
•  Mik az égés feltételei? 
•  Milyen kémhatású a 8-as pH-jú oldat? Mettől meddig terjed a pH-skála? 
•  Tudnál mondani a háztartásban is megtalálható savakat? 
•  Milyen halmazállapotú a levegő, az üdítő, az eső, a hó, a jég?
•  Milyen halmazállapot-változás történik, amikor a téli hidegben jégcsapok ke-

letkeznek az ereszünkön?
•  Milyen példát tudnál mondani párolgásra? 
•  Milyen fizikai mennyiséggel szokás jellemezni az egyenes vonalú egyenletes 

mozgásokat? Mi a jele, mi a mértékegysége?
•  Mekkora a  sebessége annak az autónak, amelyik 4 óra alatt tette meg a 

240 km-es utat?
•  Mi az a gyorsulás? Mivel jelöljük?
•  Miért maradnak fent a hajók a vízen?

Szituációs gyakorlat
Játsszátok el párokban, hogyan hívná-
tok segítséget tűz esetén! A  pár egyik 
tagja kérjen segítséget a  másiktól! 
Megbeszélés után adjátok elő az osz-
tály előtt, és beszéljétek meg, milyen 
volt!

Készítsetek kis csoportokban plakátokat a halmazállapot-változásokról! 
Röviden ismertessétek rajta az egyes változásokat, szemléltessétek 
őket példákkal, képekkel! Használhattok előre nyomtatott képeket, de 
kézzel is rajzolhattok. Legyetek kreatívak, legyenek minél színesebbek 
a plakátjaitok!
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II.  Környezet és 
fenntarthatóság

A levegő, a víz és az időjárás
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A légkör egyes tulajdonságait mérni és előre jelezni is képesek va-
gyunk. Ahhoz, hogy az éghajlati övek jellemzőit és elhelyezkedé-
sét megértsük, tisztában kell lennünk néhány olyan kifejezéssel és 
fogalommal, mely az időjárás-előrejelzéshez is nélkülözhetetlen.

A levegő és az adott terület felmelegedése függ a domborzattól és 
a felhőzöttség mértékétől is. Minél több felhő található az égen, annál 
kevesebb napsugárzást enged át, így kevésbé melegszik a felszín. Éjsza-
ka viszont a felhők visszasugározzák a hőt a föld felé, csökkentik az éj-
szakai lehűlés mértékét. A levegő állandó mozgásban van, a lég- és ten-
geráramlatok is hozzájárulnak az adott terület éghajlati jellemzőihez.

Hőmérséklet
Egy nap leforgása alatt a  levegő hőmérséklete folyamatosan változ-
hat. A legmelegebb hőmérsékletet a deleléstől számított két óra eltel-
tével tapasztaljuk, vagyis nem déli 12:00-kor, hanem 14:00–15:00 óra 
között mérjük. Ennek az az oka, hogy a levegő a földfelszín közvetíté-
sével melegszik fel, így időre van szüksége, hogy átmelegedjen. 

Számolhatunk napi középhőmérsékletet: a megadott hőmérsék-
leti adatokat összeadjuk, és elosztjuk a mérések számával. 

mérési időpont 6:00 12:00 14:00 20:00
hőmérséklet 5 °C 12 °C 15 °C 8 °C

A számolás menete: 5 + 12 + 15 + 8 = 40; 40 : 4 = 10 °C a napi közép-
hőmérséklet. Számolhatunk napi hőingást: a legmagasabb napi hő-
mérsékleti adatból kivonjuk a  legalacsonyabb hőmérsékleti értéket. 
A számolás menete: 15 – 5 = 10 °C a napi hőingás.

Légnyomás
A légkörben fölfelé haladva csökken a  felettünk elhelyezkedő légré-
teg vastagsága, így a  légnyomás mértéke is. A  légnyomásnak több 
mértékegysége létezik, az előrejelzéseknél a hektopascalt használjuk 
(hPa). A tenger szintjén mért légnyomás egy 1013 cm magas vízoszlop 
nyomásával egyezik meg, így tehát az értéke 1013 hPa. A légnyomás 
értékét a barométer nevű eszközzel tudjuk megadni (1. ábra).

A meleg, párás levegő könnyebb, mint a  hideg és száraz, ezért 
csökkenő légnyomás esetén számíthatunk csapadékra, a légnyomás 
növekedésével pedig napos idő várható.

18. A légkör fizikai tulajdonságai

A sivatagokban nincs 
felhő éjszaka az égen, 
a hőmérséklet akár fagy-
pont alá is süllyedhet.

1.  Barométer: minél 
alacsonyabb érték felé 
mutat a mérőműszer, 
annál nagyobb 
valószínűsége van 
a csapadéknak 
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Szél
A szelek azokról a világtájakról kapják a nevüket, ahon-
nan fújnak. Miért fúj a szél? A válasz egyszerű: ha két te-
rület eltérő módon melegszik fel, a  felettük lévő levegő 
nyomása is különbözővé válik. A könnyebb meleg levegő 
felemelkedik, és a helyére áramlik a hűvösebb (2. ábra).

Csapadék
A hideg levegő kevesebb vízgőzt képes magában tartani, 
mint a meleg. Ha a levegő hőmérséklete csökken, folyé-
kony vagy szilárd csapadék válik ki belőle.

A csapadékok nagyobbik része magasan képződik, 
és onnan hull a földre. A  levegő felemelkedik és lehűl, 
majd vízgőz válik ki belőle. A csapadék képződhet a ta-
laj mentén is (3. ábra). 

A csapadék mennyiségét milliméterben szoktuk 
megadni. A  csapadékmérőt a  földfelszíntől körülbelül 
egyméteres magasságban, minden tereptárgytól távol 
érdemes elhelyezni (4. ábra). 

A gyűjtött adatok az időjárás pillanatnyi állapotát 
mutatják. Ezeket az adatokat szöveges, táblázatos vagy 
térképes formában elemezhetjük, és következtetéseket 
vonhatunk le belőlük.

ÚJ FOGALMAK

  napi 
középhőmérséklet
napi hőingás
légnyomás
barométer
páratartalom
csapadék4.  Csapadékmérő 

edény 

2.  A szél kialakulása 
egy tó partján

3. A csapadék leggyakoribb formái 

Talaj mentén Magasban

Fagypont felett a csapadék 
folyékony halmazállapotú

harmat eső

Fagypont alatt a csapadék 
szilárd halmazállapotú

dér hó

melegebb 
levegő

erősebb 
felmelegedés

szél

Az időjárási és éghajlati elemek mérhető adatokkal jellemezhetők, és az éppen 
aktuális időjárási állapotról informálnak bennünket.
A csapadék mennyiségét milliméterben adjuk meg, a hőmérsékletet Celsius-fok-
ban, az egyes légnyomási értékeket pedig hektopascalban. Az adatok kiértékelé-
sével következtetéseket vonhatunk le.
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A levegőszennyezés az egész Földet érin-
tő globális problémák egyike. Szennyező 
anyagok nagyon sok forrásból kerülhetnek 
a  légkörbe. Közülük a  legjelentősebbek 

a  közlekedés, az ipar, a  hőerőművek, valamint 
a háztartások. 

A szennyező anyagok nemcsak a  kibocsátás 
helyén okoznak gondot. A szélnek nem számíta-
nak az országhatárok, a szennyezések akár konti-
nensnyi távolságra eljutnak (1. ábra).

A légkör szennyezésének hatásai:

•   az ózonpajzs elvékonyodása;

•   fokozódó üvegházhatás (globális felmelegedés);

•   savas esők kialakulása;

•   porszennyezés/szmog.

Elvékonyodó ózonpajzs
A Napból a fény- és hősugárzás mellett úgyneve-
zett ultraibolya (UV-) sugárzás is éri a  Földet. Az 
ultraibolya sugarak hatására a  légkörben ózon 
képződik, és kb. 30 km-es magasságban ózonré-
teg jön létre (2. ábra), ami megszűri az ultraibo-
lya sugarakat. A légszennyező anyagok egy része 
azonban az ózon bomlását okozza, ennek követ-
keztében elvékonyodik az ózonréteg (ezt szokták 
ózonlyuknak nevezni), és a  sugárzás nagyobb 
mértékben éri el a földfelszínt. Az ultraibolya su-
garak súlyosan károsítják az élő szervezeteket. Az 
egészségünk érdekében védjük a bőrünket a ká-
ros sugárzástól, legyünk óvatosak a  napozással!

Az ózonkárosító gázok gyártását ma már egyez-
mények tiltják. (Ezek a gázok régen dezodorokban 
vagy klímaberendezésekben voltak.) A  roncsoló 
vegyületek mennyisége a  légkörben, ha lassan is, 
de csökken, az ózonréteg vastagodik. Ennek elle-
nére a probléma még sokáig fenn fog állni. 

19. Ózonlyuk és globális felmelegedés

Hol található az ózonréteg? 
Mi a szerepe? Miért vékonyodik el? 
Miért okoz globális problémát?

Figyeld meg, hogy a forgalmasabb hajó-
útvonalak is kirajzolódnak a térképen!

A Föld légköre

termoszféra

mezoszféra

sztratoszféra

ózonréteg
troposzféra

alacsony magas

1.  Nitrogén-dioxid koncentrációja 
a felszín közelében

2.  Az ózonréteg elhelyezkedése 
a légkörben
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Fokozódó üvegházhatás
A légkörben előfordulnak úgynevezett üvegházhatású gázok is, ezek 
a földfelszín hőjének egy részét nem engedik kijutni a világűrbe. Vagyis 
úgy működik a rendszer, mint a kertészetekben az üvegházak (3. ábra). 
A fény áthalad az üvegen, felmelegíti az üvegház belsejét, hő keletkezik, 
ami sokkal kevésbé képes áthaladni az üvegen, így egyre melegebb lesz 
a benti térben. 

A Föld esetében a napsugárzás mellett az üvegházhatás is befolyá-
solja a hőmérséklet alakulását. Ha nem így lenne, bolygónk hőmérsék-
lete alacsonyabb lenne. 

Az üvegházhatást okozó gázok közül a CO2 (szén-dioxid) a legjelen-
tősebb. Azonban a növekvő ipari termelés és a közlekedés nagymértékű 
szén-dioxid-kibocsátással jár, ez pedig fokozza a globális felmelegedést 
(4. ábra).

Milyen növényeket 
termesztenek üvegház-
ban? Miért? Mit jelent az 
üvegházhatás kifejezés? 
Mi a szerepe? Hogyan be-
folyásolja Földünk átlag-
hőmérsékletét? Miért okoz 
globális problémát?

ÚJ FOGALMAK

üvegházhatás
üvegházhatású gázok

  globális felmelegedés
ózonréteg

  ultraibolya sugárzás4. A klímaváltozás lehetséges következményei 2050-től

AUSZTRÁLIA

ÁZSIA
EURÓPA

AFRIKA

ÉSZAK-
AMERIKA

LATIN-
AMERIKA

SARKI TERÜLETEK

a vízkészletek 
csökkenése 

kevesebb terület vonható 
mezőgazdasági művelés

a területen élő növény
és állatfajok száma lecsökken

fertőzések, megbetegedések 
gyakoriságának növekedése

gyakoribb szélsőséges 
időjárás

a gleccserek olvadása

A levegőszennyezés az egész világot érintő probléma.
Az ózonréteg véd meg bennünket a Nap káros sugaraitól. 
Az üvegházhatás egyrészt nélkülözhetetlen a  Földön, hiszen ha nem lenne, 
fagyoskodhatnánk, másrészt túlzott „működése” szélsőséges éghajlati körül-
ményeket hoz létre.

3.  Üvegház belülről
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A levegőbe kerülő szennyezések reakcióba lépnek a  légkör más össze-
tevőivel, s ez belélegezve vagy a csapadékkal földre jutva további káros 
következményekkel jár.

Savas eső
A közlekedés, az ipar és a  lakossági fűtés gázok 
kibocsátásával jár. Ezek az égéstermékek leg-
nagyobbrészt szénből, nitrogénből, kénből és 
nemfémes vegyületekből állnak, amelyek vízzel 
egyesülve savakat hoznak létre. Ezek az anyagok 
savas eső formájában visszahullanak a földre, vi-
zekbe, talajba. 

A szél nagy távolságokra képes elszállítani 
a  savas csapadékot hozó felhőket. Így globáli-
san hatalmas területek károsodhatnak a  világ 
bármely részén. A savas csapadék károsítja a ta-
lajt, méghozzá úgy, hogy megváltoztatja annak 
kémiai tulajdonságait. A fák leveleire hullva köz-
vetlenül károsítja azokat; a  tűlevelű erdők külö-
nösen érzékenyek erre. A savas eső roncsolja az 
épületeket, a mésztartalmú szobrokat, a fémből 
készült tárgyakat (1. ábra). 

A probléma leküzdésében segít, ha mérsé-
keljük a  károsanyag-kibocsátást. A  járművekbe 
katalizátorokat szerelnek, megváltoztatják az 
üzemanyagok összetételét, az ipari üzemekben 
környezetkímélő technológiát alkalmaznak. A há-
zak szigetelésével kevesebb tüzelőanyag szüksé-
ges a fűtéshez.  

Szmog (füstköd)
A szmog kialakulhat ködös, szélcsendes, illetve 
napos, meleg, szélcsendes időben is. A  szeny-
nyezett levegő színe kékes-lilás (2. ábra). Ezt 
a  városokban elsősorban az autóközlekedésből 
származó káros kipufogógázok idézik elő. A  téli 
időszakban a gyárak termelése és a lakossági fű-

20. Savas esők és szmog

Hogyan keletkezik a savas eső? 
Miért okoz problémát? Mit tehetünk ellene?

1.  A savas eső károsító hatására (a) a talaj 
összetétele megváltozik, az erdők nem jutnak 
elég tápanyaghoz, (b) a mészkő épületek 
anyaga feloldódik, (c) a fémtárgyak korróziója 
felgyorsul 

2.  Szmoggal fedett város (Thaiföld, Bangkok) 

cb

a
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tés következtében az átlagosnál több káros anyag, valamint korom kerül a le-
vegőbe. A környezettudatos életmód sokat segíthetne ennek mérséklésében, 
például tömegközlekedés, kerékpár használata a nagyvárosokban (3-4. ábra). 

Porszennyezés
Városokban, településeken a közlekedés, az ipari termelés, az építkezések so-
rán sok por kerül a levegőbe. Ez azonban káros a növények számára, hiszen 
vastag rétegben rájuk rakódik, rontva ezzel az anyagcseréjüket. Az emberekre, 
állatokra hasonlóképpen megterhelő, hiszen belélegezve károsítja a  légző-
szerveket. A légszennyezettség mérése különböző digitális eszközökkel törté-
nik, és bizonyos légszennyező gázok mennyiségéről folyamatosan tájékozód-
hatunk az interneten, a www.legszennyezes.hu oldalon. 

A zuzmóskála nagyon jól jelzi a  légszennyezettséget. A zuzmóterület kiterje-
dése, nagysága utal a  légkörben lévő káros anyagok mennyiségére; minél na-
gyobb területen és méretben figyelhetünk meg zuzmókat, annál tisztább a levegő.

ÚJ FOGALMAK

savas eső
szmog (füstköd)
porszennyezés
zuzmóskála

3.  Biciklivel a városban 
(Hollandia, Amszterdam) 

4.  Az elektromos tömegközlekedés 
csökkenti a szmogveszélyt 

A fán élő zuzmók nagyon érzékenyek a levegő tisztaságára, ezért nagyon-
jó jelzők: ahol sok zuzmó van, ott a levegő is egészségesebb.

Zuzmók: (a) kéregzuzmók szennyezett zónában is megfigyelhetőek, 
(b) sárga fali zuzmók mérsékelten szennyezett területen élnek, 
(c) bokros zuzmók tiszta levegőjű helyeken élnek

cba

A levegő szennyezettsége komoly következményekkel jár. A savas eső károsítja 
a növény- és állatvilágot, az épített környezetet, rontja a talaj termőképességét. 
A nagyvárosokban előforduló szmog, por belélegzése veszélyezteti az egészsé-
get, roncsolja a tüdőt.
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Földünk egyik legfontosabb megújuló természe-
ti kincse a víz. A földi vízkészlet jelentős részét az 
óceánok és a tengerek tartalmazzák, a földkéreg 
hozzávetőlegesen a teljes vízkészlet 19%-át rejti 

magában. A tavakban, folyókban és a légkörben lévő 
víz mennyisége mindössze 1%-nyi.

A víz különböző halmazállapotokban van jelen 
a Földön. A  természetes vizek alkotják a Föld vízbur-
kát, a hidroszférát.

Párolgás
A víz állandó körforgásban van, melynek az energiáját 
a napsugárzás adja. A Nap révén a folyadékállapotból 
gázhalmazállapot, vagyis vízgőz keletkezik.

Ezt a  folyamatot párolgásnak nevezzük (2. ábra). 
A párolgás nagy energiamennyiséget köt le, és von el 
a környezetből.

Csapadék
A magasban lehűlt levegő a por-, pollen-, sórészecs-
kéken lecsapódik. A vízgőz ezeken a  levegőben lévő 
szilárd részecskéken vízcseppekké sűrűsödik. Nagy 
magasságban ezekből a  vízcseppekből keletkeznek 
a felhők. A felhőkben a jégkristályokra egyre több víz 
fagy, melyek a feláramlást legyőzve hullanak le a fel-

21. A víz körforgása

Ha a levegő páratartalma már 
magas, hőmérséklete alacsony, 
kevesebb vizet képes felvenni, mint 
a meleg, száraz levegő. A mosott 
ruha is lassabban szárad egy boron-
gós őszi napon, mint kánikulában.

A fagyos téli időben párafelhőt lehe-
lünk ki: ilyenkor a kilélegzett levegő-
ből kicsapódik a víz.

1. A víz körforgása

kicsapódás

párologtatás

párolgás
csapadék

lefolyás

2.  Párolgás. A Földön az elpárolgott víz mennyisé-
gének 45%-a a növényekből származik. 
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Az ember és a víz körforgása
Az ember is szerves része a víz körforgásának. A víz az anyagcsere műkö-
déséhez fontos tápanyagok, vitaminok, nyomelemek beviteléhez nélkü-
lözhetetlen. Kiemelkedő szerepe van a testhőmérséklet szabályozásában, 
körülbelül 2,5 liter vizet adunk le egy nap a kilégzéssel, vizeletürítéssel, 
izzadással. Végül, de nem utolsósorban a  mindennapi tevékenységek 
elvégzéséhez, fürdéshez, főzéshez, mosáshoz is használjuk. Földünkön 
a sós és az édesvizek előfordulása nagyon aránytalan, így az emberi fo-
gyasztásra alkalmas vízkészletre különös figyelmet kell fordítanunk. 

ÚJ FOGALMAK

hidroszféra
vízkörforgás
párolgás
csapadék
lefolyás
gleccser

4. Lefolyás a hegyekből a tengerbe 5. Olvadó gleccser 

3.  Csapadék 

hőkből. Télen a felszín közelében a hőmérséklet fagypont alatti, így a kris-
tályok nem olvadnak el, hanem hó formájában érkeznek a  talajra, míg 
nyáron esőcseppként érnek földet. A víz körforgásának második fontos 
lépése tehát a csapadékképződés (3. ábra). 

Lefolyás
Az esővíz nagy része a  talajba kerül, onnan felveszik a  növények, majd 
a  leveleken keresztül elpárologtatják. Az esővíz további része a  talajba 
szivárog, ott felszín alatti víz formájában gyűlik össze, vagy a felszíni vize-
ken (folyókon, patakokon) át visszakerül a világtengerbe. Ez a lefolyás fo-
lyamata (4. ábra). A hideg területeken, sarkvidékeken hosszú évtizedekig 
megmaradt, vastag jégréteggé alakult hómennyiség vagy a  gleccserek-
ben (magashegységek völgyeit kitöltő jégtömeg) tárolódó vízmennyiség 
hosszabb-rövidebb időre kimaradhat a körforgásból (5. ábra).

A víz körforgása három nagy részfolyamatra osztható: párolgás, csapadékkép-
ződés, lefolyás. Az egész folyamat mozgatórugója a napsugárzás, ez biztosítja az 
energiát. Földünk zárt rendszerként működik, ami azt jelenti, hogy az a víz, ami 
évmilliókkal ezelőtt is megvolt, ma is fellelhető a Földön, eltérő halmazállapo-
tokban, egyensúlyi rendszert alkotva.

NT_98757.indb   53NT_98757.indb   53 2020. 03. 26.   17:29:372020. 03. 26.   17:29:37



54

A víz napjainkban az egyik legfontosabb természeti kincsünk 
és egyben erőforrásunk. A földi vízkészlet különböző halmaz-
állapotokban fordul elő (1. ábra), és folyamatos körforgás-
ban van.

A földfelszín nagy állóvizei az óceánok és a tengerek. A tengerek 
vize sós, a vízkészletünknek mindössze 3%-a az édesvíz (2. ábra). 
Emberi fogyasztásra a  sós víz nem alkalmas, fogyasztása esetén 
a sejtekből a víz kiáramlana, hogy hígítsa a szervezetbe került sót, 
ezért nagyon gyorsan kiszáradnánk, ami végzetes lehetne. 

A földfelszín vizei közül a jégtakarót, a folyókat, tavakat és a fel-
szín alatti vizeket édesvíznek nevezzük. 

A folyók az emberiség vízellátásában nagy szerepet játszanak. 
Megtisztítva, szűrve ivóvízként használják, de fontos a folyami ha-
lászat, a teher- és személyszállítás vagy öntözés miatt is.

22. Felszíni vizek

1.  A földi vízkészlet megoszlása

óceánok és tengerek
97,2%

glecserek, jégtakarók, 
jégsapkák

2,1%

felszín alatti vízek
0,65%

tavak és folyók
0,02%

légkör
0,01%

2.  Sólepárlás 
a tengerparton 

Az antarktiszi jégtakaró a földi édesvízkészlet 70%-át rejti. Olva-
dása nagy aggodalomra adna okot, hiszen a tengerek vízszint-
jét megemelné, így part menti országok, települések kerülné-
nek veszélybe.  

Szent Márk tér, Velence. A város alacsonyabb pontjait 
egyre gyakrabban önti el dagálykor a tenger.
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édesvíz
 főfolyó
mellékfolyó

3.  Főfolyó és a hozzá kapcsolódó 
mellékfolyó 

6.  A Tisza-tavat mesterségesen hozták létre 
a Tisza felduzzasztásával 

4.  A híd méreteiből látszik, hogy ebben a folyó-
ban sokkal több víz is előfordul

Mely nevezetes szélességi kör mentén 
található ez a folyó? Keresd meg a térképen, 
hogy melyik óceánba torkollik az Amazonas!

A folyók szállítják a vizet a tengerekbe, óceánok-
ba, ezekhez mellékfolyók csatlakozhatnak (3. ábra). 
A  különböző éghajlati területeken a  folyók vízjárá-
sa, vagyis a  mederben lévő víz mennyisége eltérő 
(4. ábra). Földünk legbővizűbb folyója az Amazonas 
(5. ábra). 

A tavak a  földfelszín mélyedéseiben tartósan 
megmaradó állóvizek. Kialakulásuk alapján sokféle 
tótípus létezik. Némelyiket mesterségesen alakítot-
ták ki, ilyenek például a bányatavak vagy a víztározók 
(6. ábra). Különböző külső erők hatására is kialakul-
hatnak tavak: a jégvájta völgyeket az olvadékvíz tölti 
fel. Léteznek olyan tavak, melyek árkokban alakultak 
ki a belső erők révén, ilyen például a Balaton.

Földünk legmélyebb tava az 1620 méter 
mély Bajkál-tó Ázsiában. A Bajkál-tó ha-
sonlóan jött létre, mint a Balaton.

A vízkészlet több mint 90%-át a  tengerek és az óceánok adják, azonban a  sós 
víz emberi fogyasztásra nem alkalmas. Az édesvízkészletünk különös figyelmet 
igényel, sajnos egyes országokban a vízfelhasználásra már korlátozásokat kel-
lett bevezetni. Az édesvizek a tavakból, a  folyókból és a  felszín alatti vizekből 
származhatnak.

5.  Amazonas 
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A felszín alatti vizeknek számtalan típusa létezik (1. ábra). Fontos azonban 
tudni, hogy az aljzat különböző rétegekből áll. A vízzáró rétegek (pl. agyag) 
nem engedik át a  vizet, a  víztartó rétegekben (pl. kavics vagy mészkő) 
repedések, rések vannak, amelyekben áramolhat a víz. Minél mélyebben 

van a vízzáró réteg, annál tisztább a víz alatta.

Az artézi vizek víztartó rétege akár több száz méter mélyen található. A ta-
lajvíz a  legfelső vízzáróréteg felett helyezkedik el (2. ábra), a  felszíni szennye-
ződések könnyebben elérhetik, ezért felhasználás előtt általában tisztítani kell. 
A felszínre jutott talajvíz, a belvíz káros hatással van a termésre (3. ábra).

23. A felszín alatti vizek

2.  Ahol a felszín közelében van a talajvíz, ott 
gémeskúttal lehet merni belőle 

3.  Belvizes kukoricaföld. Az elárasztott 
részeken elpusztul a vetés. 

1. Felszín alatti vizek típusai

vízzáró réteg

víztartó réteg

talajvíz
belvíz

artézi kút

rétegvíz
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Az ásványvizek literenként legalább 1 gramm ásványi anyagot tartalmaz-
nak, amit a víztartó kőzetből oldottak ki (4. ábra). A mélyről feltörő termálvizek 
30 °C-nál melegebbek, és sok esetben egyúttal ásványvizek is. 

ÚJ FOGALMAK

vízzáró réteg
víztartó réteg
talajvíz 
belvíz
artézi víz
ásványvíz
termálvíz

4.  A budapesti Széchenyi fürdő fúrt kútjából 
1240 m mélyről 77 °C-os termálvíz kerül 
a felszínre, ásványianyag-tartalma 1,7 g/l 

Nézz utána, 
mely településekről 
származhatnak 
Magyarországon 
ásványvizek! 
Hasonlítsátok 
össze néhány 
palackozott víz 
összetételét! 
Milyen különbségeket találtok az 
egyes ásványi anyagok mennyisége 
között? 
Készítsetek összefoglaló táblázatot 
a vizsgált vizekből! Keress az atlaszodban öt további termálfürdőt!

A felszín alatti vizek összeköttetésben állnak egymással. Amikor a Dunántúli-
középhegységben nagy mélységű szén- és bauxitbányákat nyitottak, fo-
lyamatosan szivattyúzni kellett a  vizet, nehogy elárassza a  bányajáratokat. 
Egy-két évtized alatt a  bányáktól 50–100 km-re lévő budapesti hévforrások 
hozama csökkenni kezdett, a  Tapolcai-tavasbarlang szinte teljesen kiszá-
radt, a Hévízi-tó vize vészesen csökkenni kezdett, és végül már a térség ivó-
vízellátása is veszélybe került. A bányák bezárásával mára mindez helyreállt.

A Tapolcai-tavasbarlang 
helyreállt vízszinttel

A nyirádi bauxitbányánál percenként 
7000 liter víz folyik el (1968)

A felszín alatt több típusú víz található, ezeket vízzáró rétegek választják el egy-
mástól. A nagy mélységből nyert vizek általában régebbi korokból származnak, 
melegebbek és magasabb az ásványianyag-tartalmuk, mint a felszín közelében 
lévőknek.
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A vizek vizsgálatához nem kell feltétlenül laboratóriumi körülménye-
ket teremteni. Akár tanórán, közösen is tudtok vizeket vizsgálni, az 
alábbi szempontok alapján.

Vizek fizikai, kémiai jellemzői
A víz színe, zavarossága
A víz színét sok tényező befolyásolja, például 
a vasvegyületek általában sárgás színt okoz-
nak, a különböző humuszsavak barnás színt 
adnak a  víznek. Az algák elszaporodásakor 
zöldes árnyalatú lesz a víz.

A zavarosságra a következő kifejezéseket 
használják: kristálytiszta, opálos, kissé zava-
ros, zavaros, nagyon zavaros (1. ábra).

A víz szaga
A természetes vizeknek akkor is van szaguk, 
ha szennyező anyagot nem tartalmaznak, 
ennek a  vízben élő mikroorganizmusok le-
hetnek az okai. A  gyógyvizeknek jellegzetes 
szaguk van, például erős záptojásszaga van 
annak a  víznek, melyben a  kéntartalmú ve-
gyületek aránya magas.

A  vizek foszfát- és nitráttartalma
Valamennyi vizünk tartalmaz nitrátotokat 
és foszfátokat is. A magas nitrátion-tartalom 
származhat műtrágyából, szerves trágyából, 
ipari és háztartási szennyvízből. Ha a  víz-
ben magas ennek az aránya, akkor emberi 
fogyasztásra alkalmatlan lesz. Különösen 
veszélyes a csecsemőkre és a  terhes kisma-
mákra, mivel a  szervezetben oxigénhiányt 
idéz elő. A foszfátok is hasonló módon kerül-
nek a  vizekbe, és fokozzák az elmocsaraso-
dást. A  foszfátok mérése a  legegyszerűbben 
az erre alkalmas tesztcsíkokkal történhet.

24. Vízvizsgálat

1. Algás, zavaros (a) és tiszta víz (b) 

b

a

Novoszibirszk közelében (Oroszország) van 
egy gyönyörű kék tó, a partjára a világ távoli 
részeiből is érkeznek mutatós fotókat készíte-
ni. Csakhogy ez a tó egy hőerőmű zagytáro-
zója, a mesés színt a hamuból kioldódó mér-
gező anyagok okozzák! A fényképek kedvéért 
sokan mégis megmerítkeznek benne, mara-
dandó egészségkárosodást kockáztatva.
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Vízkeménység
Az édesvizekben lévő sófajták minősége és mennyisége alapján meg-
különbözetünk lágy és kemény vizeket. A vízben oldott ásványi anya-
gok mennyisége határozza meg a  vízkeménységet. Ezek közül a  kal-
cium- és a  magnézium-hidrogénkarbonátok mennyisége forralással 
csökkenthető. Azonban vannak más vegyületek is a vizekben, például 
a szulfátok és kloridok, amelyek hő hatására sem válnak ki. Ha ezeknek 
a mennyisége nagy az adott vízben, akkor kemény víznek nevezzük.

A vízkövet (2. ábra) adó karbonátok már gyenge savakkal is oldha-
tók, például a kávéfőző hígított citromsavval vagy ecettel átfőzve víz-
kő-mentesíthető. A  vízkeménységet külön beszerezhető tesztcsíkkal 
állapíthatjuk meg legegyszerűbben.

A víz hőmérséklete
Egy egyszerű hőmérővel legalább 5 percen át mérve meg tudjuk adni 
a vizek hőmérsékletét. 

A hideg víz több oxigént tud oldani, mint a meleg. Ha egy természe-
tes víz hőmérséklete túlzottan megemelkedik, az a benne élő állatok 
számára hátrányos lehet.

Vizek kémhatása
A természetes vizek szinte sohasem semleges kémhatásúak. A vízben 
lévő CO2 savas irányba, a  karbonátok, foszfátok pedig lúgos irányba 
tolják el a kémhatást, röviden a pH-t. A pH mérése indikátorpapírral 
történik, ami a vízmintába mártva elszíneződik. A színskála segítségé-
vel tudjuk meghatározni a kémhatást (3. ábra).

ÚJ FOGALMAK

lágy víz
kemény víz
vízkő
indikátorpapír
opálos zavarosság

2.  Vízkő egy mosógép 
fűtőszálán 

3. A pH-színskála

sa
va

s lúgos

semleges

Melegítsetek hideg 
vizet egy edényben, és 
figyeljétek meg, hogy 
már azelőtt buborékok 
jelennek meg az alján, 
hogy forrni kezdene! 

Melegítés hatására 
buborékok válnak ki 
a vízből.

A víz egyszerű fizikai és kémiai vizsgálatát mi magunk is könnyen el tudjuk végez-
ni: meg tudjuk nézni a  keménységét, színét, illatát, kémhatását, zavarosságát, 
és speciális tesztcsík segítségével megállapíthatjuk a  foszfát- és nitráttartalmát. 
Érdemes minél több vízmintát megvizsgálni, és összevetni a kapott eredményeket. 
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A víz az élet alapvető feltétele. A vizek szennyezése a népesség 
ugrásszerű emelkedésével, valamint a  mezőgazdaság és az 
ipar rohamos fejlődésével megnövekedett. A Föld lakosságá-
nak növekedésével a vízigény is növekszik. Sok élőlény számá-

ra a víz jelenti az élőhelyet. Azonban a Föld vízkészlete véges. A vize-
ket szennyező anyagok sora sajnos megszámlálhatatlanul sok, ezek 
közül hármat részletesebben is ismertetünk.

Műanyagok
Természetes vizeinkben a műanyaghulladék (1. ábra) évről évre egyre 
nagyobb problémát okoz. Az élőlények belegabalyodnak, mérgező 
anyagok válnak ki belőlük. Tengerekben, óceánokban szemétfoltok 
figyelhetők meg. Az áramlatok országnyi méretű foltokká terelik a víz-
ben lebegő hulladékot, más részüket a  hullámok a  partokra terítik 
(2. ábra). Megoldást a fenntartható módon termelt természetes és le-
bomló anyagok használata, az alaposabb begyűjtés, az újrahaszno-
sítás hozhatna, valamint az, ha kevesebb műanyagot használnánk. 

Méreganyagok, tápanyagok
A nagyobb gyárak, üzemek általában hajózható folyók mellé tele-
pülnek, ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy kiváló szállítási lehe-
tőséget biztosít a folyó, a másik, hogy az üzem felhasználja a folyó 
vizét adott esetben a gyártási folyamat során, például hűtővíznek. 
A  legtöbb problémát az ipari balesetek okozzák, amikor a  méreg-
anyag kontroll nélkül ömlik az élővízbe.

A túlzott tápanyag-felhalmozás is veszélyes lehet az élővilág szá-
mára. Ez elsősorban a  lakosságtól, állattartó telepekről elvezetett 

25. Vizek szennyezése

2011-ben egy auszt-
rál szervezet (Plastic 
Free Foundation) 
ötlete alapján indult 
útjának az a kez-
deményezés, hogy 
legyen egy hónap, 
a július, amikor foko-
zottan figyelünk 
a szokásainkra, 
és megpróbálunk 
műanyagmentesen 
élni, így kapta a kam-
pány a „Műanyag-
mentes július” elne-
vezést. Beszéljétek 
meg, vajon hogy 
lehet ezt megvalósí-
tani! Gyűjtsetek össze 
minél több ötletet 
ezzel kapcsolatban!

1.  A műanyaghulladék a vízben élő 
állatokra is veszélyes 

2.  Erősen szennyezett 
tengerpart 
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szennyvízből, illetve a  műtrágyahasználatból származik. A  meg-
növekedett tápanyagellátás a felszíni vízrétegekben az algák, mo-
szatok elszaporodásával jár, úgynevezett vízvirágzást okoznak, 
ami rossz hatással lesz az alsóbb rétegek élővilágára, kevesebb 
fényt és oxigént fognak kapni, végül a  terület elmocsarasodik 
(3.  ábra). Az ivóvízben felhalmozódott nitrátok vagy foszfátok 
nagy mennyiségben egészségre károsak.

Olaj
Az olaj a tengereken és az óceánokon okoz óriási problémát. Ez 
a szennyeződés tankerhajók (4. ábra) vagy olajfúró tornyok mű-
ködése során kerül a vízbe. Az olaj könnyebb, mint a víz, így a víz 
felszínén „úszik”, elzárva az oxigént a  vízben élő élőlényektől. 
Másrészt a vízi élőlények kültakarójára rakódva meggátolja őket 
a mozgásban; a madarak tollazata összetapad, ami lehetetlenné 
teszi számukra a repülést, és rontja testük hőszigetelését (5. ábra). 
A kőolaj-kitermeléshez komoly gazdasági érdekek fűződnek, így 
az elkövetkező évtizedekben nem számíthatunk a  kitermelés 
csökkentésére. Az olajszennyezés elkerülésére egyetlen megol-
dás kínálkozik: a körültekintő szállítás és kitermelés. 

Olajfaló baktériumok felhasználásával és a korszerű szennyvíz-
tisztító telepeken működtetett üvegházakkal, amelyekben a  tró-
pusi növények gyökérzetén lévő baktériumok lebontják a  szeny-
nyeződéseket, elősegíthető a természetes tisztulás folyamata.

ÚJ FOGALMAK

szemétsziget
vízvirágzás
elmocsarasodás

  ökológiai katasztrófa
olajfaló baktérium

3.  Vizek elmocsarasodása

4.  Tankerhajó balesete 

5.  A madár tollazata olajjal 
szennyezett 

2000. január 30-án egy románai bá-
nyavállalat ülepítőjének gátja át-
szakadt. 110 tonnányi cianid- és 
nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult 
a Lápos folyóba, onnan pedig a Sza-
mosba és a  Tiszába. Ez a  szennye-
zőanyag-koncentráció a  megenge-
dett értéket 180-szorosan haladta 
meg, komoly ökológiai katasztrófát 
okozott a Tisza vízi élővilágában. 

Járj utána, milyen növények él-
hetnek a Fővárosi Csatornázási 
Művek Dél-pesti Szennyvíztisz-
tító Telepének üvegházában!

A Föld lakosságának növekedésével a vízigény is növekszik. A víz nemcsak az em-
beriségnek, hanem sok élőlénynek is az életet jelenti. Sajnos a vizek szennyezése 
több forrásból is fakad: az ipar, a mezőgazdaság és a lakosság is nagymértékben 
fokozza a problémát. A föld vízkészlete véges, ezért különös figyelmet igényel.
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Bizonyos időjárási jelenségek fokozott ve-
szélyt jelentenek számunkra. Azonban gon-
dos odafigyeléssel megelőzhető a nagyobb 
katasztrófa. Ezen időjárási jelenségek közül 

tekintünk át hármat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat három-

szintű vészjelzést használ a  veszélyes időjárási je-
lenségek feltérképezésére. Zöld: nem várható ve-
szély; citrom: elővigyázatosság tanácsos; narancs: 
fennáll a  személyi sérülés veszélye; piros: komoly 
veszély és károk várhatók (1. ábra).

Zivatar
A zivatar többszörösen is veszélyforrást jelent. 
Még gyenge vihar esetében is kérdéses, hova és 
mikor csap le a villám (2. ábra). Sokszor erős szél 
kíséri vagy felhőszakadásszerű esőzés, és akár 
jégesővel együtt is lecsaphat. A  legfontosabb, 
amit tehetsz, ha figyeled a  kiadott riasztásokat, 
vízparton pedig a viharjelzőt (3. ábra). Lehetőleg 
ne menjünk ki a szabadba vihar esetén! Csukjuk 
be az ajtókat, ablakokat, és az elektromos beren-
dezéseinket áramtalanítsuk! Ha a  szabadban ér 
bennünket a vihar, soha ne húzódjunk magányos 
fa alá, kerüljük a kiemelkedő sziklagerinceket és 
a nyílt pusztákat. Villámláskor a vízben szigorúan 
tilos tartózkodni, mert vezeti az áramot. Az autó-
ban való meghúzódás viszont kiváló ötlet, hiszen 
ott minden szempontból védve vagyunk.

26. Veszélyes időjárási jelenségek 

Ha belecsap egy repülőbe vagy autóba a vil-
lám, a benne ülő utasok nem sérülnek meg. 
Az azonos töltésű részecskék taszítják egy-
mást, ezért a töltések csak a tárgyak legkül-
ső felületén vannak jelen. Nézz utána, mi az 
a Faraday-kalitka, és keress példát olyan tár-
gyakra, amelyek esetében alkalmazzák!

 Tanulmányozd az ábrát, mit tudsz róla 
leolvasni!

2. Villámlás 

1.  Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
figyelmeztető előrejelzése

3. Balatoni viharjelző 
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Viharos szél, tornádó
Viharos szél előfordulhat egy hidegfront átvonulása esetén, 
ilyenkor az óvintézkedések szinte ugyanazok, mint a zivatarok 
esetében. 

Tornádóval Magyarország területén is találkozhatunk, 
de ezek szerencsére ritkán okoznak hatalmas pusztításokat, 
azonban „haragossá” is válhatnak (4. ábra). A tölcsér külső ré-
szének sebessége nagyon eltérő lehet, akár 500 km/h-val is 
haladhat.  

Földrengés
A földrengések legtöbbször a  kőzetlemezmozgások során, 
esetleg vulkánkitöréskor vagy föld alatti üregek beomlásakor
keletkeznek. A  földrengéskor felszabaduló energia rengéshul-
lámokat kelt, melyek elérik a Föld felszínét (5. ábra). A legtöbb 
földrengés a Csendes-óceán területén alakul ki. Magyarország 
nem tartozik a kiemelkedően földrengésveszélyes területekhez, 
de nálunk is előfordulhatnak kisebb-nagyobb földmozgások. 

Amennyiben a földrengés óceánban vagy tengerben pattan 
ki, akkor előfordulhat tengerrengés vagy más néven cunami 
(6. ábra): hatalmas hullámok csapnak a partra, és szinte min-
dent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. 

ÚJ FOGALMAK

  háromszintű vészjelzés
tornádó
utórengés
tengerrengés (cunami)

4.  Tornádó pusztítás közben 

A földrengéseket kétféle skálával szokták jellemezni: 
a  Richter-skála a  felszabaduló energia alapján rang-
sorol 9 fokozatra, a  Mercalli-skála pedig 12 fokozatú, 
az okozott pusztítás alapján osztályozza a  rengéseket. 
Magyarországon a  legerősebb földrengést 1763-ban 
észlelték, ez a Richter-skála szerint 6,3-as erőségű volt.

5.  Földrengés utáni állapotok 

6.  Cunami utáni állapotok 

Valamelyik szeizmológiai intézet honlapján nézd meg, 
a mai napon hol volt a legerősebb földrengés! 

Bizonyos időjárási jelenségek fokozott veszélyt jelentenek számunkra, de ezekkel 
együtt kell élnünk. Az időjárási  jelenségek legnagyobb része szerencsére előre 
jelezhető, és fel tudunk rájuk készülni, kellő odafigyeléssel sok kellemetlenségtől 
tudjuk magunkat megkímélni. Egy balatoni nyaraláskor érdemes a viharjelzőt fi-
gyelni. Földrengéskor vagy viharban legyünk tisztában azzal, hova és miért érde-
mes elhúzódni a veszély elmúltáig.
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Cseppkőbarlangok olyan területen alakulnak ki, ahol a fel-
színt mészkő (1. ábra) alkotja. Ez egy fehér színű kőzet, 
mészvázas élőlények, csigák, kagylók maradványait tar-
talmazza. Ez a  kőzet a  savas vízzel érintkezve oldódik, és 

különböző felszíni és felszín alatti formák alakulnak ki. Ezt a fo-
lyamatot nevezzük karsztosodásnak. 

Hogyan oldódik a mészkő?
A mészkő oldódásának megértéséhez egy kis kémiai ismeret is 
szükséges. A mészkő tiszta vízben gyengén oldódik, de ha a víz 
szén-dioxidot (CO2) is tartalmaz, már jobban oldja a mészkövet. 
De vajon hogyan kerül a szén-dioxid a vízbe? A csapadékvíz tartal-
maz valamennyi szén-dioxidot, ami a levegőből származik. Azon-
ban a talajba szivárgó vízben az ott élő állatok és a gyökerek által 
termelt szén-dioxiddal a többszörösére dúsul fel.

A folyamat a következő:
1.  A vízben elnyelt szén-dioxid egy része szénsavvá alakul.

CO2 + H2O → H2CO3 (szénsav)
2.  Amikor a  szénsav reakcióba lép a  mészkővel, kalcium-

hidrogénkarbonát képződik. Ez a vegyület már nagyon jól ol-
dódik a vízben.
CaCO3 (mészkő) + H2CO3 (szénsav) → Ca (HCO3)2

(kalcium-hidrogén-karbonát)

Hogyan keletkezik a barlang és a cseppkő?
A mészkőhegységekben a  barlangok és a  cseppkövek kialaku-
lása két ellentétes folyamat. A kémiai folyamat során a mészkő 
és a szénsav reakcióba lép, a szénsav gyakorlatilag „kioldja a he-
gyet”. Hosszú idő elteltével az oldódás hatására keletkező üre-
gekből barlang (2. ábra) lesz.

A víz az úgynevezett víznyelőkön keresztül jut a mélybe. A re-
pedésekben lefelé haladó vízcseppek nyomása a  felette lévő 
víz súlya miatt egyre nő, ezért több mészkövet képes beoldani. 
A barlang szén-dioxiddal kevésbé telített szabad légterébe érve 
a víznyomása is lecsökken. A kalcium-hidrogénkarbonáttal telí-
tett víz szénsavtartalma elillan, a kalcium-karbonát kiválik belőle, 

27. Cseppkőbarlangok

A karszt elnevezés a szlo-
véniai Karszt-hegység 
nevéből származik, mert 
itt tanulmányozták ezt 
a jelenséget először.

2.  Cseppkőbarlang belső 
képe: (a) függőcseppkő, 
(b) állócseppkő, 
(c) cseppkőoszlop, 
(d) barlangi tó

1. Mészkő

c

b

d

a

NT_98757.indb   64NT_98757.indb   64 2020. 03. 26.   17:29:532020. 03. 26.   17:29:53



65

így keletkeznek a cseppkövek. A cseppkő 
külső felületén lecsorgó vízből kiváló kal-
cium-karbonáttól a  cseppkő vastagodni 
kezd. Vannak függőcseppkövek, melyek 
a  barlang mennyezetéről lógnak lefelé, 
és vannak állócseppkövek, ezek a  bar-
lang aljzatáról, alulról felfelé növekednek. 
Amikor az álló- és függőcseppkő összeér, 
kialakul a cseppkőoszlop.

Ott alakulnak ki a  karsztforrások, ahol 
a repedésekből vagy barlangok kijáratából 
a karsztvíz a felszínre bukkan (3-4. ábra).

Cseppkőbarlangok 
Magyarországon 
A karsztjelenségeket, illetve a karsztformákat hazánkban legjobban az 
Aggteleki-karszton, a Bükk-hegységben, illetve a Budai-hegységben ta-
nulmányozhatjuk, de a Mecsekben is felfedezhetünk cseppkőbarlan-
got. Az Aggteleki-cseppkőbarlang a világörökség része.
•   Az Abaligeti-cseppkőbarlang a  Mecsekben található, hosszan nyo-

mon követhetjük benne a barlangi patak útját, majd egy rövid szaka-
szon búvópatakként csordogál a kövek alatt. 

•   Az Aggteleki-cseppkőbarlang Magyarország egyik legismertebb bar-
langja, mely a szomszédos Szlovákia területén folytatódik. 

•   A Pálvölgyi-cseppkőbarlang Budapesten található, hazánk leghosz-
szabb barlangja mesebeli cseppkövekkel és szűk folyosókkal, nagy 
szintkülönbségekkel. A Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található. 

•   A Szent István-barlang Lillafüreden található, a Bükki Nemzeti Park 
területén, látványos oldásformákkal és cseppkövekkel találkozhat-
nak a látogatók. 

ÚJ FOGALMAK
mészkő
karsztosodás
cseppkő
barlang
víznyelő
búvópatak

  kalcium-hidrokarbonátA cseppkő elnevezés, a „csepegő kő” kifejezésből származik.

4. Karsztforrás 

3.  Karsztvidékek képződményei

patak
víznyelő

forrás

cseppkő
barlang

búvópatak

mészkő

A cseppkőbarlangok kialakulása a  karsztosodás folyamatához kapcsolódik. 
A mészkő és a szénsav reakciójából keletkező  kalcium-hidrogénkarbonát jól ol-
dódik a vízben, a bomlásakor keletkező kalcium-karbonátból képződik a cseppkő. 
A  cseppkőbarlangokban álló- és függőcseppkövekben gyönyörködhetünk, és az 
sem véletlen, hogy olykor a barlangi patakot szem elől tévesztjük. Magyarország 
területén számtalan cseppkőbarlangba látogathatunk el, ezek egytől egyig mész-
kőfelszínen jöttek létre. 
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Gondolkozz és válaszolj!

•  Magyarázd el röviden, hogyan alakulnak ki a cseppkőbarlangok! Mondj 
rá magyarországi példát!

•  Mi okozza az ózonréteg elvékonyodását?
•  Az üvegházhatás fokozódása milyen nem kívánt következményekkel jár 

a világon? 
•  Milyen kémiai folyamat hozza létre a savas esőket? 
•  Hogyan tudjuk csökkenteni a városokban a szmog kialakulását? 
•  A vízparton lévő viharjelzést miért érdemes figyelni? 
•  Mi a különbség a belvíz, a termálvíz és az ásványvíz között?

Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat!
napi középhőmérséklet, napi hőingás, légnyomás, mészkő, karsztosodás, 
cseppkő, barlang, víznyelő, búvópatak, üvegházhatás, üvegházhatású 
gázok, globális felmelegedés, ózonréteg, savas eső, szmog (füstköd), utó-
rengés, tengerrengés, édesvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízzáró réteg, víztartó 
réteg, talajvíz, belvíz, artézi víz, ásványvíz, termálvíz, lágy víz, kemény víz, 
párolgás, csapadék, lefolyás, gleccser, elmocsarasodás

Összefoglalás

Telefonod segítségével készíts időjárás-jelentést az elkövetkező két napra az 
alábbi szempontok szerint! Várható-e csapadék? Mekkora a várható legmagasabb 
és legalacsonyabb hőmérsékleti érték? Milyen ruhát vegyünk fel az elkövetkező 
napokban? Nevezd meg a képek alapján a lég- és vízszennyezésnél tárgyalt (globális) 
problémákat! 
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III.  Az élővilág
rendszerezése

A növények, az állatok, a gombák 
és a mikroszkopikus élőlények
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Minden élőlény teste sejtekből épül fel. A  legegyszerűbbek csak 
egyetlen sejtből állnak, ilyenek például a baktériumok. Ezeket egy-
sejtű élőlényeknek nevezzük. Egy fejlettebb szervezetet akár több 
milliárd sejt is alkothat, ezért ezeket többsejtű élőlényeknek hívjuk.

A hasonló alakú és ugyanazt a működést végző sejtek szövetet alkotnak.
A szövetek szerveket hoznak létre.
A szervek működésüknek megfelelően más szervekkel együtt szerv-
rendszereket alkotnak.
A szervrendszerek pedig a szervezetet építik fel (1. ábra).

A kisebb állatokat és növényeket nagyító segítségével tanulmányoz-
hatjuk.

Sok élőlényt szabad szemmel nem látunk. Ezeket az élőlényeket mik-
roszkóppal tudjuk megvizsgálni (2. ábra).

28. Hogyan épülnek fel az élőlények?

1. Az emberi test szerveződési szintjei

2.  Mikroszkópok: 
fénymikroszkóp (a), 
elektronmikroszkóp 
(b) 

izomsejt izomszövet gyomorszerv

emésztő szervrendszer szervezet

vékonybél

máj

vastagbél

gyomor

gy

izomrétegek

a

b
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A fénymikroszkóp lehetőséget ad arra, hogy a baktériumokat, állati 
és növényi sejteket észlelni tudjuk. A vírusok és a sejtet felépítő részecskék 
megtekintéséhez már elektronmikroszkópra van szükség (3. és 4. ábra). 

ÚJ FOGALMAK

sejt

szövet

szerv

szervrendszer

szervezet

nagyító

fénymikroszkóp

elektronmikroszkóp

A sejtek szöveteket alkotnak, a szövetek szerveket, a szervek szervrendszereket, 
a szervrendszerek pedig a szervezetet építik fel.
Emberi példán keresztül: csontsejtek – csontszövet – csont (szerv) – csontváz 
(szervrendszer) – ember (szervezet).
Fénymikroszkóp és elektronmikroszkóp segítségével láthatjuk a  vírusokat, 
baktériumokat, sejteket és szöveteket. A szabad szemmel is látható kisebb élő-
lények szerveit nagyító használatával is vizsgálhatjuk.

4.  Az emberi vér szabad szemmel (a), fénymikroszkóppal (b) 
és színezett elektronmikroszkópos felvételen (c) 

cba

 3. Élőlények méretei és vizsgálati lehetőségeik

Kézi nagyítóval vizsgálj meg egy apró élőlényt (pl. rovart, zuzmót, 
mohát stb.), vagy valami nagyobbnak egy kisebb részletét (madár-
tollat, búzaszemet, rügyet stb.), és készíts róla rajzot a  füzetedbe! 
Mit gondolsz, mit ábrázol ez a közeli részlet? 

elektronmikroszkóp

fénymikroszkóp
nagyító

részecskék egér
vírus

növényi 
és állati sejt

emberi
petesejt

békapete

hangya ember
kék bálna

zöld
színtest

baktérium

szabad szem

1 μm 1 mm 1 cm 0,1 m 1 m 10 m 100 m100 nm10 nm1 nm0,1 nm 1 km10 μm 100 μm

1 milliárd nanométer (nm) = 1 méter
1 millió mikrométer (μm) = 1 méter
100 centiméter (cm) = 1 méter
1000 méter (m) = 1 kilométer
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A következő két lecke olyan parányi élőlényekről szól, melyeket 
csak mikroszkóp segítségével lehet látni, szabad szemmel nem.

A vírusok valójában nem is élőlények, mert önmagukban 
életképtelenek. Szükségük van egy másik sejtre vagy szervezet-

re, melyben sokszorozódni tudnak. Több súlyos betegséget is víru-
sok okoznak. Ilyenek például az influenza, a herpesz, a bárányhimlő, 
a veszettség vagy az AIDS (1. ábra). 

A baktériumok egyetlen sejtből felépülő élőlények, a  Földön 
mindenütt megtalálhatóak akár a talajban, a levegőben és a vízben 
is. Ez annak köszönhető, hogy nagyon gyorsan szaporodnak, és köny-
nyen alkalmazkodnak a megváltozott környezethez. 

Alakjukat tekintve lehetnek gömb, pálcika vagy csavar alakúak 
(2. ábra).

Felépítésük egyszerű: a  sejt külső ré-
sze a tok, alatta a sejtfal, majd a sejthártya 
látható. A  benne lévő teret sejtplazma tölti 
ki, ebben található az örökítőanyag (DNS), 
ami tartalmazza a baktérium tulajdonságait 
meghatározó információt (3. ábra). Az egy-
sejtű élőlények osztódással szaporodnak.

29. Vírusok és baktériumok

3. A baktériumok általános felépítése

1.  Influenzavírus 

sejtplazma örökítőanyag

sejthártya
sejtfaltok

ostor

Egyes baktériumok még az űrutazást 
is kibírják. Egy alkalommal másfél évig 
tartózkodtak baktériumok a Nemzetközi 
Űrállomás felszínén. Interneten nézz utá-
na, hogyan jutottak fel az űrállomásra!

2.  Különböző alakú baktériumok: (a) tüdőgyulladást okozó Pneumococcus; (b) bélflóra 
kórokozója, az Escherichia coli; (c) szifilisz kórokozója, a Treponemapallidum 

cba
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A baktériumok többsége nélkülözhetetlen az anyagok körforgásá-
ban. Részt vesznek az állati és a növényi maradványok lebontásában. 
Lebontó baktériumok nagy számban találhatók a talajban és a vizek-
ben egyaránt. 

Az erjesztőbaktériumok különböző tejtermékek előállításánál ját-
szanak szerepet. Segítségükkel készül a joghurt, a kefir vagy az aludttej 
(4. ábra). 

A parazita, vagyis élősködő baktériumok a gazdatesten belül elsza-
porodnak, és megbetegítik azt. A baktériumnak hasznos ez a kapcsolat, 
a megfertőzött egyedre ezzel szemben károsan hat. Az embernél ezek 
a baktériumok okozzák a tüdőbajt (tbc), a szalmonellát és a kullancsok 
által terjesztett Lyme-kórt. A  kórokozók vízzel, belélegzett levegővel, 
étellel vagy szúrással, rovarcsípéssel kerülhetnek a szervezetbe.

A baktériumok között vannak együttélők is. Ebben az esetben 
mindkét élőlény számára hasznos a létrejött kapcsolat. Az ember vas-
tagbelében található bélbaktériumok B-vitamint termelnek, „cserébe” 
pedig tápanyagot kapnak.

ÚJ FOGALMAK

vírus

örökítőanyag

lebontó baktérium

erjesztő baktérium

élősködő baktérium

együttélő

A vírusokat nem tekintjük élőlényeknek, mivel szaporodásukhoz egy gazdatest-
re is szükségük van. Sokféle betegség kialakulásáért felelősek. 
A baktériumok az egész Földön megtalálhatók. Örökítőanyaguk szabadon úszik 
a sejtplazmában, amit sejthártya, sejtfal és tok vesz körül. Lehetnek lebontók, 
élősködők (parazita) vagy együttélők.

Az emberi vastagbélben 
500–1000 különböző bak-
tériumfaj él. Amellett, hogy 
B-vitamint termelnek, 
megakadályozzák a kór-
okozók elszaporodását és 
a gyulladások kialakulását 
az emberi szervezetben.

A fogszuvasodást szintén baktériumok okozzák. A  szájunkban ter-
mészetesen jelen lévő baktériumok a  táplálékunkban lévő cukrot 
fogyasztják, melléktermékként savat termelnek, ami feloldja a  fo-
gak anyagát. Fogmosáskor a  baktériumok és az étkezések során 
a  szájunkban maradt tápanyagok egy részét is eltávolítjuk, ezáltal 
védjük meg a fogainkat.

4.  Joghurt készítése során 
a tej cukortartalmát 
az erjesztőbaktériumok 
tejsavvá alakítják, ettől 
a tejfehérje besűrűsödik 
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Ebben a  leckében a  baktériumok-
nál nagyobb és bonyolultabb 
felépítésű élőlényekről lesz szó. 
Egyetlen sejtből épülnek fel. A bel-

sejükben lévő örökítőanyagot hártya ve-
szi körül. Ezt együtt sejtmagnak nevezik. 
Álló- és folyóvizekben, nedves környe-
zetben fordulnak elő, közöttük is akad-
nak kórokozók.

Az amőbák állábak segítségével mo-
zognak a vizek aljzatán. Az álláb a sejthár-
tya kitüremkedése, amit sejtplazma tölt 
ki. Ez az élőlény bármely részén kialakul-
hat, így az amőbáknak állandó alakjuk 
nincs.

A helyváltoztatás mellett táplálkozá-
suk is az állábak segítségével történik. 
Körbeölelik zsákmányukat, vagyis beke-
belezik azt. Így emésztőüregecskét hoz-
nak létre a  sejt belsejében, ahol meg-
kezdődik a  táplálék lebontása (1. ábra). 
Baktériumokat és más egysejtűeket fo-
gyasztanak. 

A papucsállatkák állandó alakú sej-
tek (2. ábra). Vízben található baktériu-
mokkal táplálkoznak, amelyek a  sejtszá-
jon keresztül kerülnek be a sejt belsejébe. 

Testüket csillók borítják, ezek segítsé-
gével mozognak. 

Egy sejten belül két darab, csillag ala-
kú lüktetőüregecske található. Feladatuk 
a felesleges víz kipumpálása a sejtből.

Az ostorosmoszatok ostor segítsé-
gével mozognak. Piros szemfoltjuk se-
gíti őket a  tájékozódásban. A  sejtszájon 
keresztül képesek maguknál kisebb sej-
teket elfogyasztani. Sejtükben zöld szín-

30. Sejtmagvas egysejtűek

2. A papucsállatkák felépítése

1.   Egy amőba 
fénymikroszkópos felvétele

sejtszáj

sejtmag

csilló

sejthártya

sejtplazma

lüktetőüregecskék

állábak

emésztő-
üregecske

sejthártya

sejtplazma

sejtmag

NT_98757.indb   72NT_98757.indb   72 2020. 03. 26.   17:30:062020. 03. 26.   17:30:06



73

testek vannak, ezekkel fotoszintetizálnak (3. ábra). A fotoszintézis során 
szén-dioxidból és vízből a napfény energiájának felhasználásával cukrot 
állítanak elő. A cukor mellett még oxigén is keletkezik. Nappal fotoszinte-
tizálnak, éjszaka pedig baktériumokkal táplálkoznak. 

Az egysejtű élőlények fontos szerepet játszanak a vizek tisztulásában, 
hiszen nagy mennyiségű baktériumot és egyéb vízi törmeléket fogyaszta-
nak el. 

ÚJ FOGALMAK

álláb
bekebelezés

  emésztőüregecske
sejtszáj
csilló
lüktetőüregecske
ostor
szemfolt
zöld színtest
fotoszintézis

Az amőbák állábakkal mozognak, a táplálékot emésztőüregecskékkel bontják le.
A papucsállatkák csillókkal mozognak, és a sejtszájon keresztül veszik fel a táplá-
lékot. Lüktetőüregecskéik feladata a felesleges víz kipumpálása a sejtből.
Az ostorosmoszatok ostor segítségével jutnak el egyik helyről a másikra. A szem-
folt segít a tájékozódásukban. A zöld színtest fotoszintézissel cukrot állít elő. Éjjel 
baktériumokkal táplálkoznak, amiket sejtszájukon át juttatnak a sejt belsejébe.

3.  Egy zöldmoszat testfelépítése

ostor
sejtszál

szemfolt
sejtmag

színtest

A könyvünkben nem részletezett fajtájú sejtmagvas egysejtűek okoz-
zák az emberiség egyik legveszélyesebb betegségét, a maláriát. A kórt 
a trópusi területeken élő szúnyogok terjesztik. Mivel egy szúnyog több-
ször is szív vért, a fertőzést át tudja szállítani egyik emberről a másikra. 
Évente több százezren halnak meg malária miatt.

A trópusokon a szúnyogháló szó szerint életfontosságú
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Az élesztőgombák az egysejtű gom-
bák közé tartoznak. Fontos a  szere-
pük a  kenyérkészítésben vagy a  sör 
és bor előállításában. 

A többsejtű gombákat gombafonalak 
építik fel. A kalapos gombák gombafonalai 
olyan szorosan rendeződnek egymáshoz, 
hogy tönkből és kalapból felépülő termő-
testet alkotnak (1. ábra). 

Spórákkal szaporodnak. Sejtjeiket sejt-
fal veszi körül, aminek anyaga kitin. 

A kalapos gombák között vannak ehe-
tők és mérgezők is. Elkülönítésükhöz gom-
baszakértőt kell felkeresni! A szakellenőrök 
piacokon, vásárcsarnokokban működnek, 
megvizsgálják a szedett gombákat. 

A gombák lehetnek élősködők, együtt-
élők vagy lebontó életmódot folytatók.

31. A gombák

Vágd le egy csiperkegomba tönkjét, és 
a kalapot lemezekkel lefelé helyezd fe-
hér papírlapra! Néhány óra elteltével 
kopogtasd meg a kalapot, majd óvato-
san emeld fel azt! Figyeld meg nagyító-
val a kihullott spórákat, mikroszkóppal 
pedig egy kalapból kicsípett lemezt!

Tölts félig egy kis műanyag üdítőspa-
lackot langyos vízzel, önts bele egy 
zacskó szárított élesztőt, végül adj 
hozzá két kanál cukrot! Alaposan rázd 
össze a  palack tartalmát, majd húzz 
a szájára egy lufit, és rögzítsd befőttes-
gumival! Figyeld meg, mi történik! Mitől 
fújódik fel a  lufi? Honnan kerül a  gáz 
a palackba? 

1. A légyölő galóca termőteste

kalap

spórák 
(erősen 
nagyítva)

bocskor

tönk

gallér

termőréteg

gomba-
fonalak
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Az élősködők (paraziták) a  gazdaszervezetben vagy annak 
felszínén telepednek le. Embereknél kellemetlen tüneteket 
okozhatnak a  köröm és bőr felszínén (2. ábra). A  monília és 
a peronoszpóra a növények ellensége, mivel tönkreteszi a ter-
mést és a leveleket (3. és 4. ábra). 

Az együttélő életmódot folytató gombák körbeveszik a nö-
vények gyökerét és tápanyagot szívnak el tőle, cserébe viszont 
vizet és ásványi anyagokat juttatnak a gyökérbe. 

A gombák többsége lebontó tevékenységet folytat. Fontos 
szerepük van az elhalt anyagok lebontásában és visszajuttatá-
sában a körfolyamatokba. 

A penészgombák nedves környezetben, elsősorban élelmi-
szereken fordulnak elő (5. ábra).

ÚJ FOGALMAK

élesztőgomba

kalapos gomba

monília

peronoszpóra

penészgomba

ecsetpenész

A gombák lehetnek egysejtűek, mint például az élesztőgomba, vagy többsejtűek, 
ezek közé tartozik például a  légyölő galóca. A  kalapos gombák termőtestének 
részei a  tönk és a  kalap. A  tönkön előfordulhat gallér és bocskor is. A  gombák 
spórákkal szaporodnak. Sejtfalukat kitin alkotja. Életmódjukat tekintve lehetnek 
élősködők, együttélők vagy lebontók.

Az ecsetpenész termeli 
a penicillin nevű ható-
anyagot, ami megaka-
dályozza a baktériu-
mok elszaporodását. 
A gyógyszeriparban 
hasznosítják.  
Ezt az antibiotikumot 
fedezték fel elsőnek.

2.  A köröm gombás fertőzését 
könnyebb megelőzni, 
mint kezelni 

4.  A peronoszpóra a szőlő 
veszedelmes kórokozója 

3.  A monília a gyümölcsfák 
termését károsítja 

5.  Penészbevonat 
a paradicsomokon 

Alexander Fleming, a penicillin 
felfedezője átveszi a Nobel-díjat
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Az egyszerű felépítésű növényeket moszatoknak, más né-
ven algáknak nevezzük. Többnyire vízben élnek, de megta-
lálhatók a talajon és a kőzetek repedéseiben is. Teljes test-
felületükön keresztül veszik fel a számukra szükséges vizet 

és a benne oldott ásványi anyagokat. A fejlődésükhöz nélkülöz-
hetetlen cukrot fotoszintézis útján állítják elő zöld színtesteikben.

A zöldmoszatok tengerekben és édesvizekben egyaránt 
megtalálhatók (1. ábra). Hazai képviselőjük a  békanyálmoszat, 
ami gyakran előfordul édesvizeinkben. 

A barnamoszatok a  hidegebb tengerek és óceánok lakói. 
Több száz méteresek is lehetnek. A  parthoz közel moszaterdőt 
alkotnak. Gyakran használják fel őket trágyázásra a szárazföldön. 

A vörösmoszatok a meleg tengereket és óceánokat kedvelik. 
Nagyon mélyen, akár 200 méteres mélységben is előfordulhatnak. 

A moszatok szerepe nélkülözhe-
tetlen a  vízi világ életében. Táplálékul 
szolgálnak az állatoknak, és búvóhe-
lyet biztosítanak számukra. 

A zuzmók
A gombafonalak és a  moszatsejtek 
együttéléséből alakultak ki a zuzmók. 
A zuzmók belsejében találhatók a kék-
baktériumok vagy egysejtű zöldmo-
szatok (2. ábra).

Telepeiket kívülről gombafonalak 
védik és rögzítik az aljzathoz. A  mo-
szatok fotoszintézissel cukrot állítanak 
elő, míg a gombafonalak vizet vesznek 
fel. Mindkét félnek megvan a  maga 
feladata, így számukra ez egy előnyös 
kapcsolat. A  sivatagtól a  trópusokon 
át egészen a tundráig mindenhol meg-
találhatók, mivel nagy az alkalmazko-
dóképességük. Részt vesznek a talajok 
kialakításában is (3. ábra). Nem tekint-
hetők növénynek, a zuzmót alkotó 
gomba faja alapján rendszerezhetők.

32. Moszatok, zuzmók és mohák

1.  Zöldmoszattelep 
sekély tengervízben 

3.  Zuzmók a csupasz sziklán. A kopár területeken 
különösen fontos szerepük van a talajképződés 
megindításában. 

2.  Zuzmótelep mikroszkópos képe 

moszatsejtek

gombafonalak 
laza szövedéke

gombafonalak 
tömör 

szövedéke
(kéreg)

rögzítőfonal
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A mohák
Szárazföldi növények, főleg a nedves élőhelyeket kedvelik. 
Spórákkal szaporodnak. 

Egész testfelületükön képesek felvenni a vizet. Szorosan 
egymás mellett nőve mohapárnákat alkotnak, így védik 
meg a talaj felső rétegét a csapadék káros hatásaitól, jelen-
tős a környezetvédő szerepük. 

Legismertebb hazai képviselőik a lombosmohák (4. ábra).

A mohák nem nőnek nagyra.
 Ennek oka, hogy nincsenek szö-
veteik, szilárdító elemeik. Hazánk-
ban a szőrmoha 10-15 cm magas-
ságúra nő meg. Fontos szerepe 
van az esővíz felfogásában, ezáltal 
a talaj nedvesen tartásában is. 

A mesékben előfordul, hogy az erdőben eltévedt sze-
replők az alapján tájékozódnak, hogy a  fák törzsének 
melyik fele mohás. Van a  meséknek valóságalapjuk, 
mert a mohák könnyen kiszáradnak, ezért tényleg job-
ban kedvelik az árnyékosabbik oldalt. De tévedés azt 
gondolni, hogy a fáknak mindig csak az északi oldalán 
fordulhat elő moha.

Csipesz segítségével válassz le 
egy mohanövénykét a mohapár-
náról, és vizsgáld meg nagyítóval!

ÚJ FOGALMAK

zöldmoszat

barnamoszat

vörösmoszat

zuzmó

lombosmoha

A moszatok a  legegyszerűbb felépítésű növények. Legismertebb képviselőik 
a zöldmoszatok, a barnamoszatok és a vörösmoszatok.
A zuzmók kékbaktériumok vagy egysejtű zöldmoszatok és gombafonalak köl-
csönös együttéléséből alakultak ki.
A mohák valódi szövetekkel és szervekkel nem rendelkező szárazföldi növények. 
Spórákkal szaporodnak.

4.  Lombosmohák testfelépítése

spóratok

spóratartó

levélke

száracska

rögzítőfonalak

NT_98757.indb   77NT_98757.indb   77 2020. 03. 26.   17:30:122020. 03. 26.   17:30:12



78

A szárazföldön élő növényeknek 
más feltételekhez kell alkalmaz-
kodniuk, mint a vízi környezetben 
élőknek. A szárazföldi élethez való 

alkalmazkodás során alakultak ki a szö-
vetek és a szervek. 

A hajtásos növények testét felépítő 
sejtek különböző szöveteket alkotnak 
(1. ábra).

A bőrszövet a növény felszínét bo-
rítja. 

A szállítószövet sejtjeiben szállító-
dik a víz, az ásványi anyag és a fotoszin-
tézis során képződött cukor. A  növény 
szilárdításában is részt vesznek. 

A táplálékkészítő alapszövet a zöld 
növényi részekben található. Az itt talál-
ható zöld színtestekben zajlik a fotoszin-
tézis. 

A növény szervei a levél, a szár és a gyökér. A szár és a levél együttesen 
a hajtást alkotja. A hajtásos növényekhez tartoznak a harasztok, a nyitva-
termők és a zárvatermők. 

A harasztok a  növényvilág első szövetes képviselői. Idetartoznak 
a páfrányok és a zsurlók. A páfrányok nagy levelei fotoszintézis útján cuk-
rot állítanak elő. A  levél fonákján lévő vagy különálló spóratartókban ta-

33. Harasztok

1.  Egy szövetes növény levelének 
felépítése

A dinoszauruszok korában 
még fa termetű páfrányok is 
léteztek, a  mocsaras vidéke-
ken erdőket alkottak. Ezek 
az óriásharasztok azonban 
már rég kipusztultak. A feke-
tekőszén ezeknek a mocsaras 
páfrányerdőknek az anyagá-
ból keletkezett. A növények 
lenyomatai néha még felfe-
dezhetők a szénben.

szállítószövet

bőrszövettáplálékkészítő 
alapszövet
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3.  A páfrányok teste gyökérre, szárra 
és levélre tagolódik

ÚJ FOGALMAK

bőrszövet
szállítószövet
táplálékkészítő
alapszövet
gyökér
szár
levél
hajtás
páfrányok
gyöktörzs
zsurlók

Növényi szövetek: bőrszövet, szállítószövet, táplálékkészítő alapszövet. A  ha-
rasztok hajtásos növények. Valódi gyökerük, száruk és levelük van. Spórákkal 
szaporodnak. Legismertebb képviselőik a páfrányok és a zsurlók.

2.  Egyes páfrányok spórái a levelek fonákján lévő 
spóratartókban fejlődnek 

4.  Mezei zsúrló 
zöld színtestet 
nem 
tartalmazó 
spóratermő 
hajtása (a) és 
fotoszintetizáló 
hajtása (b) 

levél

gyöktörzs (szár)
gyökér

ba

lálhatók a növény szaporítószervei, a spórák (2. ábra). 
A vizet és a benne oldott ásványi anyagokat a gyökér 
veszi fel, ami a gyöktörzsben folytatódik. Ennek fela-
data a fotoszintézis útján előállított anyagok elraktá-
rozása (3. ábra). 

Élőhelyük az erdők nedves, árnyékos aljnövény-
zete. Az ősi páfrányokból alakultak ki a ma élő virá-
gos növények.

A zsurlók osztályába tartozó mezei zsurló (4. ábra) nedves rétek lakója. 
Nevét a sejtjeiben lévő kvarckristályokról kapta, amik miatt a zsurlókat régen 
előszeretettel használták súrolásra.

Az erdei pajzsika gyöktörzsében féregirtásra al-
kalmas anyag található. Ezt az állatgyógyászat-
ban használják.

spóratartók
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A szárazföldi feltételekhez leg-
jobban a  virágos növények alkal-
mazkodtak. A  nyitvatermők legis-
mertebb képviselői a  fenyők közé 

tartoznak.
Fenyőerdők a  tajgán és a  magas-

hegységek területén nagy tömegben 
fordulnak elő. Jellegzetes alakjuk a zord 
éghajlat elleni védekezés miatt alakult 
ki; így a hó könnyebben lecsúszik róluk. 
Tűleveleiket vastag viaszréteg borítja, 
fatörzsükben pedig gyanta termelődik. 

A fenyők közül sok örökzöld. Virágaik 
egyivarúak. Ez azt jelenti, hogy a virágban 
csak termőlevelek vagy csak porzóleve-
lek találhatók. Takaróleveleik nincsenek. 
A termős és a porzós virágok ugyanazon 
a növényen fejlődnek ki, ezért egylakiak-
nak nevezzük őket (1. ábra).

A termős virágok tobozvirágzatot alkotnak, melyek elfásodásával to-
boz keletkezik. A porzós virágzat rengeteg virágport termel, ami szél útján 
jut el a magkezdeményekhez (2. ábra). A megporzás és a megtermékenyí-
tés után a magkezdeményből mag alakul ki (3. ábra).

34. A nyitvatermők

2.  Erdeifenyő porzós virágzata (a) és a virágpor 
mikroszkópos felvétele (b) 

1. Vörösfenyő virágzatai

3.  Az erdeifenyő tobozának 
felépítése és a magvak 
elhelyezkedése

lehullott tűlevél 
helye

termős toboz

porzós toboz

mag

új hajtás

Figyeld meg a két légzsákot, ami a repülést segíti! 
Ilyen a rovarporzású növények virágporán nincs.

ba
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A ciprusfélék a mediterrán területeken fordulnak elő, mivel a hi-
deg éghajlat körülményeihez nem tudtak alkalmazkodni. A tuják 
levelei pikkelyszerűek (4. ábra), míg a borókáé tövisesek (5. ábra). 
A mamutfenyők szintén a ciprusfélékhez tartoznak (6. ábra).

ÚJ FOGALMAK

porzós virágzat
termős virágzat
takarólevél
egyivarú virág
egylaki növény
tobozvirágzat
virágpor
magkezdemény
mag

A nyitvatermők közé tartoznak a fenyők, a tiszafafélék, illetve a ciprusfélék.
A fenyők virágai egyivarúak, és legtöbbször egylaki növények, tűleveleik vannak.
A ciprusfélékhez tartoznak a tuják, a mamutfenyők és a borókák.

4.  Tuja hajtása pikkely-
levelekkel (zöld), 
a hajtások végein 
porzós virágzattal 
(piros-fekete) 

5.  Boróka hajtása hegyes 
tűlevelekkel, előző évi érett 
(kék) és idei, éretlen (zöld), 
valódi termésre emlékeztető 
tobozbogyókkal 

A tiszafák a kétezer 
éves kort is meg-
érik. Magyarországon 
igen híres a szentgáli 
tiszafás. A tiszafa 
magjait körül-
ölelő húsos köpeny 
a madarak kedvenc 
eledele. A fa többi 
része mérgező.

A karácsony ünnepe a  téli napfordulóhoz köthető. Ekkortól 
a nappalok egyre hosszabbodnak, a hideg, a sötét felett újra 
a fény, az élet kezd győzedelmeskedni. Emiatt lett a karácsony 
egyik szimbóluma az örökzöld fenyő, ami szemmel láthatóan 
télen is él, mert nem hullatja le a lombját.

tűlevél

magköpeny

mag

Keresd meg a képen, 
mekkora egy ember!

6.  Mamutfenyők 
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A földi növényzet legnagyobb részét a zárva-
termő növények teszik ki.

A zárvatermő növények virágát általában 
takarólevelek borítják. Ezek védik a virágban 

található ivarleveleket. A női ivarlevelet termőnek 
nevezzük. Részei a bibe, a bibeszál és a magház. 
A hím ivarlevél a porzó, mely a portokból és a por-
zószálból áll. 

A virágpor a  nedves bibén megtapad, majd a 
benne lévő hímivarsejtek a bibeszálon keresztül el-
jutnak a  magházban található magkezdeményig. 
Ott megtermékenyítik a  magkezdeményben elhe-
lyezkedő petesejtet. A  magkezdeményből ezután 
kifejlődik a mag, a magház falából pedig a termésfal. 

A színes takarólevelek magukhoz csalogat-
ják az állatokat, elsősorban a  rovarokat. A  mé-
hek a  megporzásért cserébe táplálékot kapnak. 
A  szélbeporzású növények virágai kevésbé feltű-
nőek, viszont rengeteg virágport termelnek. 

A termésfal védi a magot, valamint részt vesz 
a termés terjesztésében is. A húsos termések fala 
nagy mennyiségben tartalmaz vizet (2–3. ábra). 

35. A zárvatermők

A napraforgó termése két termőlevél összenövésével alakul ki. A  „szotyi” kibontásakor a két 
termőlevél elválik egymástól, és kivehető a mag. A mag nagy részét raktározó alapszövet adja, 
mely sok olajat tartalmaz. Ceruza végével nyomj szét egy magot tiszta papírlapon, amíg látha-
tóvá nem válik az olaj!

1.  A zárvatermők kétivarú virágának 
szerkezete

3.  A húsos termést leginkább zöldségként, 
gyümölcsként ismerjük 

2.  A száraz termések között fűszereket, zöldsége-
ket és gabonaféléket találunk 

ivarlevelek

porzó

portok porzószál

csészelevél

kocsány

magkezdemény
sziromlevél

takarólevelek

termő

bibe bibeszál magház
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4. Egy- és kétszikűek jellemzői

A zárvatermő növények levelei rendszerint nagy felületűek, mivel itt zajlik a fo-
toszintézis. Száruk lágy vagy fás. 

A zárvatermő növényeket aszerint, hogy hány sziklevéllel csíráznak, vagy az 
egyszikűek, vagy a kétszikűek osztályába soroljuk. A két csoport jellemző tulaj-
donságait az alábbi ábra szemlélteti. 

ÚJ FOGALMAK

bibe
bibeszál
magház
portok
porzószál
termésfal
húsos termés
száraz termés
egyszikűek
kétszikűek

A zárvatermők virága takarólevelekből és ivarlevelekből áll. A  női ivarlevél 
(termő) részei: bibe, bibeszál, magház. A magházban a magkezdemény fejlődik.
A hím ivarlevél (porzó) részei: portok, porzószál.
A zárvatermőket két osztályba soroljuk: egyszikűek és kétszikűek.

takarólevelek száma

fás vagy 
lágy szár

tápszövet

elágazó 
levélerezet

párhuzamos 
levélerezet

többnyire 
lágy szár

főgyökér-
rendszer

mellékgyökér-
rendszer

maghéj

csíra

sziklevél
2 db 1 db

5 vagy 4, illetve ezek többszöröse 3, illetve ezek többszöröse

kétszikűek egyszikűek
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A szivacsok tengerekben és édesvizekben egyaránt megtalálhatók 
az aljzatra rögzülve (1. ábra). Testüket több sejt építi fel, de szöveteik 
és szerveik nem alakultak ki. Élőhelyükön telepeket alkotnak. A víz 
a pórusaikon keresztül jut be az űrbélbe, majd a kivezetőnyíláson át 

távozik. Az űrbélt galléros-ostoros sejtek határolják. Feladatuk a víz ára-
moltatása a  kivezetőnyílás felé az ostor segítségével. A  táplálkozásban 
szerepe van a ragacsos gallérnak, amibe a vízben lévő apró élőlények és 
a szerves törmelékek beleragadnak (2. ábra). Ezért a vizek öntisztulásá-
ban is fontos szerepet játszanak.

A csalánozók már fejlettebbek a szivacsoknál, kialakultak a szövetek. 
A csalánozók testének alakja kétféle lehet: medúza (3. ábra) vagy hidra 
(4. ábra). A medúzák lebegő életmódot folytatnak, a hidrák legtöbbször 

36. Szivacsok,csalánozók és gyűrűsférgek

A szakállas 
medúza a leg-
nagyobb me-
dúza a Földön. 
Tapogatóinak 
hossza elérheti 
a 40 métert. 
Hideg tengerek-
ben él.

Begyűjtött szi-
vacstelepekből 
készül a termé-
szetes szivacs. 
A habosított 
műanyag sziva-
csok előtt csak 
ilyet használtak.

1.  Szivacstelep a tenger 
alján 

3.  Kockamedúza úszik a tenger 
mélyén 

4.  Zöld hidra Magyarország egyik 
tiszta vizű patakjában 

2. A szivacs testfelépítése

kivezetőnyílás
pórus

sejtmag

sejthártya sejtplazma

gallér ostor

galléros-ostoros sejt
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az aljzathoz rögzülnek. A  testfal két réteg-
ből áll, a  belső réteg az űrbelet határolja. 
A külső rétegben fordulnak elő a csalánsej-
tek, segítségükkel bénítják meg a  kisebb 
halakat. A  tapogatók pedig a  szájnyílásba 
juttatják a táplálékot, ami onnan az űrbél-
be kerül. 

A gyűrűsférgek legismertebb képviselői 
a földigiliszták és a piócák.

A közönséges földigiliszta hengeres tes-
te szelvényekből áll (5. ábra). A feji részéhez 
közel helyezkedik el a nyereg. A földigiliszta 
nyálkás bőre összenőtt az alatta lévő izom-
zattal, ez a bőrizomtömlő, amivel féregmoz-
gást végez. A giliszták a bőrükön keresztül 
lélegeznek. Zárt keringési rendszerük van, 
amelyben a  vér az erekben keringve szál-
lítja a  légzési gázokat és a  tápanyagokat. 
A  bélcsatornájuk háromszakaszos, elő-, 
közép- és utóbélből áll. Keskenyebb végén 
a szájnyílás, a másikon a végbélnyílás talál-
ható.

A földigiliszta a talajban él (6. ábra), ahol 
elhalt szerves anyagokkal táplálkozik. Ürü-
lékével és föld alatti járataival javítja a talaj 
minőségét. 

A piócák a feji és farki végükön lévő ta-
padókorongokkal rögzítik magukat az állat 
vagy az ember bőréhez. A szájnyílásukban 
lévő állkapoccsal felsértik a  bőrt, és vért 
szívnak belőle (7. ábra). A piócák élőhelyei 
a növényzetben gazdag álló- és folyóvizek.

ÚJ FOGALMAK

pórus
űrbél

  galléros-ostoros
sejt
medúza
hidra
csalánsejt
bőrizomtömlő

  zárt keringési 
rendszer

  háromszakaszos 
bélcsatorna

A szivacsoknak szöveteik, szerveik nincsenek. A galléros-ostoros sejtek áramol-
tatják a vizet a pórusokon keresztül a kivezetőnyílás felé. Részt vesznek a táplá-
lék felvételében is.
A csalánozók szövetes élőlények. A  tapogatókon lévő csalánsejtekkel képes 
a táplálékot megbénítani és a szájnyíláson keresztül az űrbélbe juttatni.
A gyűrűsférgek teste szelvényekre, gyűrűkre tagolódik. A közönséges földigilisz-
tának zárt keringési rendszere, háromszakaszos bélcsatornája van. Bőrizom-
tömlője részt vesz a légzésben és a helyzetváltoztatásban is. 

7. Orvosi pióca 

6. Párosodó giliszták 

5. A földigiliszta testfelépítése

végbélnyílás

nyereg

bőrizomtömlő
izomzata

előbélidegrendszer

szájnyílás

érhálózat
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A puhatestűek testét kívülről többnyire szilárd váz bo-
rítja. A kagylóknál ez a héj, a csigáknál pedig a  felcsa-
varodott meszes ház. A puhatestűek törzsébe tartoznak 
a csigák, kagylók, polipok és tintahalak. 

A puhatestű állatok teste szelvényezetlen. Testük három 
részre különül: a fejre, a lábra és a belső szerveket tartalmazó 
zsigerzacskóra. Jellegzetes szervük a köpeny, ez termeli a héj 
anyagát. Légzőszervük lehet kopoltyú vagy kezdetleges tüdő. 
A puhatestűek petékkel szaporodnak. 

A csigák élhetnek tengerben, édesvízben vagy a  száraz-
földön. 

A csigaház egy darabból áll, és általában jobbra csavaro-
dik. A fej és a láb behúzható a csigaház belsejébe. A ház véd 
a  ragadozóktól, a  kiszáradástól és a  téli fagyoktól (1. ábra). 

A csigák fején tapogatók vannak, ahol az egyszerű felépí-
tésű hólyagszem helyezkedik el. 

Lehetnek növényevők, ragadozók vagy dögevők. Re-
szelőnyelvükkel képesek szétmorzsolni a  táplálékukat. 
A  vízben élő csigák kopoltyúval lélegeznek, a  szárazföldön 
élőknek pedig kezdetleges tüdejük van. Hazánkban gyakori 
szárazföldi puhatestű az éticsiga (2. ábra). 

A kagylók vízben élnek és kopoltyúval lélegeznek. Fejük 
elcsökevényesedett. Meszes vázuk két héjból áll, ezeket erős 
záróizom kapcsolja össze. A  vízzel beáramló törmelékekkel 
táplálkoznak. Izmos lábukkal lassan vonszolják magukat az 
aljzaton.

Magyarországon a folyami kagyló és a tavi kagyló terjedt 
el (3. ábra). 

37. Puhatestűek

Ha a kagylók héja 
közé idegen anyag 
pl. homokszemcse 
kerül, akkor a köpeny 
gyöngyházréteget 
képez köréje. A szem-
cséből idővel igaz-
gyöngy képződhet. 

Az éti csiga számos nép 
konyhájában megtalálható 
alapanyag, innen kapta a 
nevét. Ma már csigafarmo-
kon tenyésztik is.

2. Éticsiga 

1.  Meszes lemezzel fedi el a telelő 
éticsiga a háza nyílását 

3. Tavi kagyló 
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A fejlábúak gyors mozgású tengeri ragadozó állatok. Ide-
tartoznak a polipok (4. ábra) és a tintahalak.

Nevüket onnan kapták, hogy karjaik közvetlenül a  fejhez 
kapcsolódnak. A  karjaikon lévő tapadókorongok fontos sze-
repet töltenek be a zsákmányszerzésben. Látásuk fejlett. Sok 
fajuknak van tintazacskója, amelyből menekülés közben fes-
téket bocsátanak ki, így könnyen el tudnak tűnni az ellenség 
elől (5. ábra). 

Egyes puhatestűeknek nincs héjuk vagy házuk, de ezek 
is ilyen ősöktől származnak. A  héj nyomai még fellelhe-
tőek náluk is. A meztelencsiga hátán látható vastagabb bőr 
a házat termelő köpeny maradványa. A képen a légzőnyílás 
is jól kivehető. A tintahalak csökevényes csigaháza a testük 
belsejében található, és szépiacsont néven ismert. Kalitká-
ban tartott madaraknak szokták adni csőrkoptatónak.

A fejlábúak egyik kihalt 
csoportját képezik 
az ammoniteszek 
(csigaházas polipok). 
Kb. 65 millió évvel ez-
előtt éltek, mára csak 
a megkövesedett meszes 
vázaik maradtak fenn. 

A puhatestűek teste fejre, lábra és zsigerzacskóra különül.
Legtöbb fajuknak külső meszes vázuk van, amelyet a köpeny hoz létre.
Légzőszervük kopoltyú vagy kezdetleges tüdő.
A puhatestűek képviselői a csigák, a kagylók, a tintahalak és a polipok. 

ÚJ FOGALMAK

külső meszes váz
zsigerzacskó
köpeny
tüdő
reszelőnyelv
tintazacskó

Meztelencsiga köpeny-
maradvánnyal a hátán

Tintahal csökevényes 
csigaháza

5.  Tintahal tintát ereszt a vízbe. 
A tintahalaknak tíz karja van. 

4.  Közönséges polip. A polipoknak 
nyolc karja van. 
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Az ízelt lábú állatok teste szelvényezett. A szelvényeik testtá-
jakba (fej, tor, potroh) rendeződnek. Külső vázuk a kitinpán-
cél, ami védi őket a kiszáradástól és a különböző környezeti 
hatásoktól. A páncél belső részéhez izmok tapadnak, így az 

a mozgásban is részt vesz. Az ellenálló kitinpáncélból kilógó apró 
szőrök teszik lehetővé az érzékelést. Lábaik ízekből állnak (innen 
ered a megnevezés: ízeltlábúak). Petékkel szaporodnak. Az ízelt-
lábúaknak nyílt keringési rendszerük van, az erekben áramló test-
nedv kifolyik az erekből a szövetek közé, majd onnan gyűlik újra 
össze, és kerül ismét a szívbe. 

Az ízeltlábúak legismertebb fajtái a rákok, a pókok és a ro-
varok, de vannak még különleges, kisebb csoportok is, amelyek 
ismerősek lehetnek (1. ábra). Repülni csak a  rovarok képesek, 
velük a következő leckében ismerkedünk meg.

Rákok
A rákok a tengerek és az édesvizek lakói. Testük fejtorra és potroh-
ra különül el. Ízelt lábaik a fejtorból erednek. 5 pár lábuk közül az 
első ollóvá módosult (2. ábra). 

Kopoltyúval lélegeznek. Ragadozók vagy dögevők. Zsákmá-
nyukat ollóikkal ragadják meg, és a rágó szájszervükkel darabolják 
fel. Összetett szemükkel jól látnak. Csápjaik szagló- és tapintószer-
vek egyaránt. 

38. Az ízeltlábúak

Az állatvilág legnépe-
sebb csoportja az ízelt-
lábúaké. Ma élő fajaik 
száma meghaladja 
az egymilliót is.

Az ászkarákok között 
vannak szárazföldiek 
is, sokan pincebogár 
néven ismerik, 
bár nem bogarak, 
hanem rákok.

2. A rákok testfelépítése

potroh fejtor

2 pár csáp

olló
(módosult láb)

járólábak
5 pár láb

1.  A százlábúak ősi típusú 
ízeltlábúak, még nincs tor és 
potroh a testükön 
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Pókok
A pókok, skorpiók (3. ábra) és kul-
lancsok teste fejtorra (előtest) és 
potrohra (utótest) tagolódik. A  fej-
toron található négy pár járólábuk 
(4. ábra).

Szájszervük a csáprágó, melyhez 
méregmirigy kapcsolódik. Többsé-
gük ragadozó, más rovarokkal táp-
lálkoznak. Sok pók hálót sző, mely 
egyrészt a  vadászatot segíti, más-
részt lakhelyül is szolgál az állatnak.
Pontszemeik vannak (5.  ábra), le-
mezes tüdővel lélegeznek.

A bolharákokat könnyű megtalálni a  ma-
gyarországi tavak, folyók partján, a nagyobb 
köveket felfordítva láthatjuk a furcsán, ugrál-
va araszoló kis lényeket. A krillek világszerte 
nagy tömegben fordulnak elő a tengerekben, 
a  bálnák legfontosabb táplálékai. Ezeknek 
a rákoknak ötnél több pár lábuk is lehet.

ÚJ FOGALMAK
kitinpáncél
ízelt láb
fejtor
potroh
lemezes tüdő
pontszem
összetett szem
szelvény
szájszerv
méregtövis
olló

Az ízeltlábúak közé tartoznak a rákok, a pókok és a rovarok.
A rákok teste fejtorra és potrohra különül. 5 pár ízelt lábuk van. 
A pókok előtesttel és utótesttel rendelkeznek. 4 pár ízelt lábuk van.

4. A pókok testfelépítése

tapogató

fejtor
4 pár 

láb

potroh

5.  Egy ugrópók 
pontszemei 

Bolharák Krill

3.  A skorpióknak méregtövisük 
és a rákokéhoz hasonló 
ollójuk van 

A kullancsok 
élősködők. 
A vírusos 
agyvelőgyulladás 
és a Lyme-kór 
kórokozóit 
terjesztik.
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39. A rovarok

A rovarok teste fejre, torra és potrohra különül el. A torról ered a 3 pár ízelt láb, 
háti oldalukon pedig a  szárnyak helyezkednek el (1. ábra). Összetett szemeik 
a feji részen találhatók (2. ábra). Szájszerveik életmódjukhoz alkalmazkodva ala-
kultak ki. Legősibb közülük a  rágó szájszerv (3. ábra). Az élősködő rovaroknak 

szúró-szívó (4. ábra), a  lepkéknek pedig szívó szájszervük van (5.  ábra). Nyaló száj-
szervvel például a legyek rendelkeznek (6. ábra). 

1. A rovarok testfelépítése 

potroh

tor

fej

járóláb

3 pár láb

szárny

Több olyan rovar 
is létezik, amelyik 
röpképes ősöktől 
származik, de idővel 
elvesztették ezt a tu-
lajdonságukat. Egyes 
bogaraknak összenőtt 
vagy csökevényes 
a szárnyuk, a hangyák 
királynőjéről pedig új 
család alapítása után 
letörik a szárny, 
onnantól a bolyban él.

2.  Méh összetett szeme 
mikroszkópos nagyítással 

5.  Pillangó nektárt szív egy 
virágból 

3.  A lódarázs a rágó szájszer-
vével, pépesített rostokból 
építi a fészkét 

 6.  Táplálkozó légy nyaló 
szájszerve 

4.  Tigrisszúnyog a szúró-szívó 
szájszervét a bőrbe mélyeszti, 
és vért szív 
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7. A rovarok fejlődési típusai

A rovarok légcsövekkel lélegeznek, melyek nyílásai a  potroh ol-
dalán találhatók. Légcsőrendszerük a sejtekig szállítja az oxigént, így 
a keringési rendszernek nem feladata a légzési gázok szállítása.

A rovarok petével szaporodnak. Három fejlődési típust különítünk 
el szaporodásukon belül. Kifejlés esetén a lárva és a kifejlett rovar kö-
zött méretbeli különbség van. Élőhelyük és életmódjuk hasonló. Így 
fejlődnek például a sáskák és a szöcskék. Átváltozáskor a lárva kiné-
zete, élőhelye és életmódja is eltér a kifejlett rovarétól. A szitakötő fej-
lődése idetartozik. Teljes átalakulás esetén a petéből lárva lesz, mely 
a megfelelő állapot elérése után bebábozódik. A bábban aztán tovább 
fejlődik, majd kifejlett rovarrá alakul. A  bogarak és a  lepkék is teljes 
átalakulással fejlődnek (7. ábra).

ÚJ FOGALMAK

rágó szájszerv
szúró-szívó szájszerv
nyaló szájszerv
szívó szájszerv
légcsövek
kifejlés
átváltozás
teljes átalakulás
vedlés

A rovarok három pár lábbal rendelkeznek, többségük repülni is képes. Testük 
fejre, torra és potrohra tagolódik. Szájszervük az életmódnak megfelelően mó-
dosult. Fejlődésüknek három típusát különböztethetjük meg, ezek a kifejlés, az 
átváltozás és a teljes átalakulás.

növekvő lárvanövekvő lárva

kifejlett egyedkifejlett egyed

kifejlett egyed

báb

pete

pete

pete

lárva

kifejlés átváltozás

teljes átalakulás

Az ízeltlábúak a kitin-
pácéljuk miatt nem 
tudnak folyamatosan 
növekedni, időről 
időre vedleniük kell. 
Ilyenkor felhasad 
a régi páncél, kibújik 
belőle az állat, levegőt 
szív magába, és új, na-
gyobb páncélt készít 
magának.
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A halak, kétéltűek, hüllők, ma-
darak és emlősök a  gerincesek 
csoportjába tartoznak. Közös jel-
lemzőjük, hogy belső vázuk cson-

tokból és porcokból épül fel. Ezek ten-
gelye a gerincoszlop. 

A halak édes- vagy sós vízben élnek. 
Testfelépítésük a vízi élethez alkalmaz-
kodott; törzsre és farokra tagolódik. 
Törzsükhöz úszók kapcsolódnak, ame-
lyek segítik őket az úszásban (1. ábra). 
Testük alakját és az úszók formáját élet-
módjuk határozza meg. Bőrük nyálkás 
és pikkelyekkel fedett, ami segíti a víz-
ben való mozgást. 

Bélcsatornájuk háromszakaszos, 
elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Fő-
leg állati eredetű táplálékot fogyaszta-
nak, de lehetnek növényevők vagy min-
denevők is. 

Az oldalvonal a halak egy olyan szer-
ve, amivel a víz áramlását érzékelik. Az 
úszóhólyag teszi képessé őket a vízben 
a le- és felfelé irányuló mozgásra. 

A halak légzőszerve a kopoltyú. E szerven keresztül veszik fel a víz-
ből az oxigént, és adják le a szén-dioxidot. A nyílásokat kopoltyúfedő 
boríthatja. Keringési rendszerük zárt, ami azt jelenti, hogy a szív által 
mozgásban tartott vér mindvégig az erekben kering. Testhőmérsék-
letük változó, azaz megegyezik az adott élőhely hőmérsékletével. Pe-
tékkel (ikrákkal) szaporodnak. A megtermékenyítés legtöbbször kül-

40. A halak

1. A halak testfelépítése

hátúszó farokúszókopoltyúfedő

szájnyílás mellúszó hasúszó farok alatti úszó

aszimmetrikus 
farokúszó

farok alatti 
úszó

has alatti 
úszó

hátsó 
hátúszó

első 
hátúszó

szájnyílás mellúszó

kopoltyúrés

A ragadozó egyedek fogai több 
sorba rendeződnek. Ha az első 
sorban lévő fog kitörik, helyére 
a mögötte lévő fog kerül.

 Fehér cápa fogsorai

 A kifogott halakban 
található ikra, amit 
tálalva már kaviár-
nak hívunk, ínyenc 
csemegének számít. 
Leghíresebb a tokhal 
fekete színű, és a lazac 
vörös színű kaviárja.
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ső, vagyis testen kívül történik. A porcos halak közé tartoznak a cápák (2. ábra) 
és a ráják (3. ábra). Belső vázukat csak porc alkotja, csontjaik nincsenek. 

Úszóhólyagjuk nincs, így úszniuk kell, ha a vízben emelkedni vagy süllyed-
ni szeretnének. Emellett kopoltyúfedővel sem rendelkeznek, a nyílások a fej 
két oldalán jól láthatók. 

Vannak olyan porcos halak, amelyek planktonokkal táplálkoznak.
A halfajok nagy többségénél a porcok mellett már a csontok is megjelen-

nek. Van úszóhólyagjuk, kopoltyúfedőjük, oldalvonaluk. Idetartoznak a hazai 
vizeinkben élők, mint pl. a ponty vagy a csuka (4. ábra), de a halfajok kb. 60%-a 
tengerek lakója (5. ábra). 

A halak úszók és úszóhólyag segítségével mozognak a vízben. Testüket nyálkás 
pikkelyek borítják. Vízben való tájékozódásukat az oldalvonal segíti.
Kopoltyúval lélegeznek, bélcsatornájuk három szakaszra különül el, keringési 
rendszerük zárt.
Általában külső megtermékenyítéssel szaporodnak.
Testhőmérsékletük változó. A  porcos halak mind sós vízben élnek, a  csontos 
halakkal, amelyek a halfajok 96%-át teszik ki, édesvizekben is találkozhatunk.

ÚJ FOGALMAK

gerincoszlop
úszók
kopoltyúfedő
úszóhólyag
oldalvonal
csontos hal
porcos hal
plankton evő

4.  A csuka nagyon elterjedt az északi 
féltekén, Magyarországon is gyakori 
ragadozó hal 

5.  A szardíniákat itthon konzervből 
ismerhetjük, mert csak sós 
vízben élnek meg 

2.  A planktonevő óriáscápa hatalmasra tátott 
szájjal szűri át a vizet 

3.  A ráják fenéklakó állatok, testük hát-hasi 
irányban lapított 
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A kétéltűek csoportjába tartoznak a békák, gőték és szalamandrák. 
Élőhelyük már a szárazföld, de még mindig erősen kötődnek a vízhez. 
Bőrük állandóan nyálkás, amit nyálkatermelő mirigyek biztosítanak. 
Ez a kiszáradás ellen véd, és a bőrlégzés miatt nagyon fontos. Az oxi-

gént így könnyen fel tudják venni a bőrükön keresztül. Erre azért van szük-
ség, mert a  tüdejük még fejletlen, nem tud elég oxigént juttatni a vérbe. 

Szaporodásuk és egyedfejlődésük is vízhez kötött. 
A nőstények vízbe rakják le petéiket (1. ábra). A megtermékenyített pe-

tékből lárvák, más néven ebihalak bújnak ki. Az ebihalak még kopoltyúval 
lélegeznek, és a vízben fejlődnek ki. Idővel a kopoltyú eltűnik, és a helyére 
tüdő fejlődik. Ezt a folyamatot átalakulásnak nevezzük (2. és 3. ábra).

Fejük a  szárazföldhöz alkalmazkodás következtében mozgathatóvá 
vált, és megjelentek a lábaik is. 

A kétéltűek változó testhőmérsékletű ragadozók. 
Hazai fajaink mindegyike védett! 
A farkos kétéltűek közé tartoznak a szalamandrák és a gőték. Farkuk 

az egyedfejlődés során nem tűnik el. 
A foltos szalamandra középhegységeink nyirkos erdőiben él. Lábai 

gyengék, hosszú farkának kígyózó mozgásával halad előre. Bőre méreg-
mirigyeket tartalmaz. Gilisztákkal, meztelencsigákkal és százlábúkkal 
táplálkozik. Az Aggteleki Nemzeti Park címerállata (4. ábra). 

41. A kétéltűek

2. A békák átalakulással történő fejlődése

4.  Foltos 
szalamandra 

pete

embrió

ebihal

ebihal

kifejlett béka

ebihal

3.  Átalakuló ebihal 

 1.  Frissen lerakott 
békapeték egy tó 
partján 
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Az alpesi gőte (5. ábra) magashegységeinkben él. A hímek háta szür-
késkék, a nőstényeké barna. Hasuk narancssárga. Lábaik rövidek, farkuk 
oldalirányban lapított. A szárazföldön rovarokkal, pókokkal, míg a vízben 
lárvákkal és ebihalakkal táplálkoznak. 

A farkatlan kétéltűek közé a  valódi békákat, unkákat, varangyokat, 
ásóbékákat és a levelibékákat soroljuk. A sárgahasú unka háta szemöl-
csös és barna, míg a hasa sima és sárga, fekete foltokkal (6. ábra). A mo-
csári béka lápokban, nedves réteken fordul elő. Párzási időszakban a hí-
mek kórust alkotnak, és testük kékre színeződik (7. ábra).

A zöld levelibéka a  lábujjain lévő tapadókorongjaival bárhol képes 
megkapaszkodni. Rovarokkal táplálkozik (8. ábra).

A békáknak nincs fülkagylója, a dobhártya megfigyelhető a test felszí-
nén (7. ábra). A farkos kétéltűek nem adnak ki hangot, és a hallásuk is rossz.

A lábatlan kétéltűek főleg 
a trópusokon fordulnak elő. 
Példányaik nagyon hason-
lítanak a gilisztákra. Fedezd 
fel, melyik a feje, hol van rajta 
a szeme és a szája!

Az axolotl különleges szalamandraszerű élőlény. Képes egész életét 
lárvaállapotban leélni, és úgy szaporodni, hogy sosem válik kifejlett 
kétéltűvé. Ha az élőhelye mégis kiszárad, kopoltyúi visszafejlődnek, és 
szárazföldi életmódra tér át. 

A kétéltűek már szárazföldön élnek, de még vízhez kötöttek, mivel szaporodá-
suk és egyedfejlődésük vízben, átalakulással történik. Tüdővel és bőrlégzéssel 
lélegeznek. Változó testhőmérsékletűek. Ragadozók. Magyarországon minden 
fajuk védett.

ÚJ FOGALMAK

nyálkatermelő mirigy
ebihal
átalakulás
farkos kétéltűek
farkatlan kétéltűek

5.  Az alpesi gőte fokozottan 
védett faj, eszmei értéke 
100 000 Ft 

6.  Sárgahasú unka 7.  Mocsári béka nászruhában 8.  Zöld levelibéka 
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A hüllők osztályába tartozó fajok már valódi szárazföl-
di gerincesek. A szaporodáshoz és az egyedfejlődéshez 
nincs szükségük vízre. A  lágy héjú tojást a Nap melege 
költi ki. A tojásból kikelő állat hasonlít a szüleire, majd 

további növekedéssel és fejlődéssel éri el a kifejlett állatra jel-
lemző méretet. 

A hüllők testét vastag szaruréteg borítja. A szarupikkelyek 
pajzsot, illetve szarupáncélokat képeznek, melyek hatékony 
védelmet biztosítanak a ragadozókkal szemben és a kiszára-
dás ellen. Az elszarusodott bőrön keresztül már nem tudnak 
lélegezni, ezért a  fejlett tüdejük biztosítja a  szükséges gáz-
cserét. 

Változó testhőmérsékletűek, mert a  külső hőmérséklet 
szabályozza életüket. A legnagyobb fajszámban a trópusi te-
rületeken élnek. A  mérsékelt éghajlati övezetben élő hüllők 
téli álmot alszanak. 

Új testrészként megjelent a nyak, így a fej minden irányban 
mozgathatóvá vált. A  végtagok járólábak, amelyek vagy fel-
emelik a testet, vagy a gerincoszlop kígyózó mozgását segítik. 

Többségük ragadozó, kevés növényevő fajuk van. A  ha-
zánkban élő honos hüllők védett állatok.

A gyíkok hátát szarupikkelyek, hasukat szarupajzsok bo-
rítják. A lábaik gyengék, testük kígyózó mozgásával haladnak 
(1. ábra).

A kígyók lábai visszafejlődtek, állkapcsuk lazán rögzül, 
ezért egészben nyelik le áldozatukat (2. ábra). Az óriáskígyók 
testük izomerejével ölik meg zsákmányukat, míg a mérges kí-
gyók méregfogaik segítségével.

A keresztes vipera hazánkban is honos mérges kígyó. 

42. A hüllők

A hüllők neve arra utal, 
hogy testük lehűl, 
ha csökken a környezet 
hőmérséklete.

Egyes gyíkok túlélik, ha 
a farkuk letörik, és képesek 
újranöveszteni később. 
Ez segíti őket abban, hogy 
a ragadozók elől elmene-
küljenek, míg azok a leté-
pett és még mozgó farok-
kal vannak elfoglalva.

1.  A zöld gyík a legnagyobb 
hazai gyíkfaj. Elsősorban 
szöcskékkel, sáskákkal 
és más ízelt lábú állatokkal 
táplálkozik. 

2. A kígyó egyben nyeli le a tojást 
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A teknősöknek a pikkelyeik mellett páncéljuk is van, amelybe 
a fejüket és a lábukat is be tudják húzni. 

Ragadozók és növényevők egyaránt vannak a teknősök között. 
Fogaik nincsenek. 

A mocsári teknős Magyarországon is őshonos. Tavakban, holt-
ágakban él. Ragadozó állat (3. ábra). 

A krokodilok közé tartoznak a legnagyobb ma élő hüllők. Raga-
dozó állatok, állkapcsukban gyökeres fogak ülnek. Ezekkel már tép-
ni is lehet a zsákmányt. Meszes héjú tojásaikat földbe ásott gödör-
be rakják, a fészket és a kikelő fiatal állatokat gondozzák (4. ábra). 

Kizárólag a trópusokon, folyók és tavak közelében élnek.

A hüllők virágkora a  földtörténeti kö-
zépidőben volt. Ekkor éltek minden idők 
legnagyobb testű állatai, a magyarul sár-
kánygyíkoknak is nevezett dinoszauru-
szok. Közülük kerültek ki a Földön valaha 
élt leghatalmasabb szárazföldi állatok, 
mint például a farkától a fejéig akár húsz-
méteresre is kifejlődő Brachiosaurusok. 

A hüllők ősi típusaiból fejlődtek ki 
a  madarak és az emlősök első képvise-
lői. Rég kihalt, ősmaradványokból ismert 
madár az archeopteryx. Szárnyán még 
felfedezhetőek a karmok, csőr helyett fo-
gai voltak, de testét toll borította, és re-
pülni is tudott.

ÚJ FOGALMAK

lágy héjú tojás
szarupikkely
szarupajzs
szarupáncél
nyak 
járólábak
gyökeres fog
meszes héjú tojás

A hüllők valódi szárazföldi állatok. Lágy héjú tojásokkal szaporodnak. Test-
hőmérsékletük változó. Bőrüket vastag szaruréteg borítja. Tüdővel lélegeznek. 
Legtöbb fajuk a trópusokon él.

4. Nílusi krokodil kifejlett példánya és a tojásból kikelő fióka 

3. Mocsári teknős 
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A madarak testét toll borítja. A toll anyaga a pikkelyhez 
hasonlóan szaru. A tollazat megszabja a madarak alak-
ját, és fontos szerepe van a repülésnél. A madarak min-
den éghajlati övben megtalálhatók, mert állandó test-

hőmérsékletűek, függetlenül a  környezet hőmérsékletétől. 
A repülés miatt a csontok könnyűek és üregesek. A mellső 

végtag szárnnyá módosult. A szárnymozgató izmok a mell-
csont közepén lévő kiemelkedésre, a mellcsonti tarajra ta-
padnak (1. ábra). A tüdőhöz légzsákok kapcsolódnak, ez is 
csökkenti a madár sűrűségét. 

A fogazat helyett csőr alakult ki, amelynek alakja és mérete 
az életmódhoz és a táplálkozáshoz alkalmazkodott (2. ábra).

43. Madarak

1.  A madarak csontváza

2. Különböző életmódú madarak

 1.  veréb
 2.  sas
 3.  pelikán

 4.  holló
 5.  strucc
 6.  flamingó
 7.  hattyú

 8.  tyúk
 9.  páva
10.  harkály
11.  gólya

12.  sirály
13.  keselyű
14.  galamb
15.  pinty
16.  tukán

1.  

4.  

8.  

12.  13.  14.  15.  16.  

9.  10.  11.  

5.  6.  7.  

2.  3.  

Nézz utána, mivel táplálkoznak a képen látható madárfajok!
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A madarak meszes héjú tojások-
kal szaporodnak, amelyeket testük 
melegével költenek ki. Fiókáikat gon-
dozzák.

Madárcsoportok
A tyúkok rokon fajai zömök testű, rosz-
szul repülő madarak. Magokat, férge-
ket és rovarokat csipegetnek. A hímek 
általában díszesek, a  nőstények in-
kább beleolvadnak a  környezetükbe. 
Fiókáik kikelés után gyorsan követik 
anyjukat, vagyis fészekhagyók. Ide-
tartozik a pulyka vagy a házi tyúk. 

Az énekesmadarak kis vagy köze-
pes méretű állatok. Nevüket onnan 
kapták, hogy fejlett hangadás jellem-
ző a fajokra. Szerepe a fészkelőterület 
kijelölésében és az egymás közötti 
kommunikációban van. Az erdei pinty 
(3.  ábra) fán fészkel. Fiókái fészek-
lakók, rovarokkal táplálja őket. 

A lúdalakúak teste csónak alakú, 
a  lábujjaik között lévő úszóhártya se-
gíti a  vízben való mozgást. Lemezes 
csőrükkel a  vízből szűrik ki a  táplálé-
kot. Gyakori hazai madarunk a  tőkés 
réce (4. ábra). 

A ragadozó madaraknak kampós 
csőrük van, és erős karmú markolólá-
buk. Az egerészölyv gyakran feltűnik 
az utak mellett, hogy az elütött állato-
kat elfogyassza. 

A gólyaalakú madarak vízhez köze-
li élőhelyek lakói. A nagy kócsag Ma-
gyarországon fokozottan védett, a ha-
zai természetvédelem címermadara 
(5. ábra).

ÚJ FOGALMAK

toll
szárny
csőr
szegycsont
üreges csont
légzsák
állandó testhőmérséklet
meszes héjú tojás
fészekhagyó
fészeklakó

A madarak mellső végtagja szárnnyá módosult, testüket toll borítja. Meszes héjú 
tojásokkal szaporodnak. Csőrük van. Állandó testhőmérsékletű állatok.

4.  Itthon telelő tőkés récék, 
más néven vadkacsák 

3.  Erdei pinty. 
Egyes példányok nálunk 
telelnek. 

5. Nagy kócsag 

A repülés nagyon sok energiát igényel. A  futómada-
rak, mint például a strucc, nem képesek repülni, nekik 
kevesebb táplálékra van szükségük. A pingvinek sem 
tudnak felemelkedni a földről. A vízben a kis szárnyuk-
kal csapkodva úgy úsznak, mintha repülnének.
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Az emlősök nevüket fejlett ivadékgondozásukról 
kapták. Többségük elevenszülő, és utódaikat tej-
mirigyeik váladékával, tejjel táplálják. Állandó test-
hőmérsékletűek. Az életmódjuknak megfelelően 

különböző típusú fogazat alakult ki. A mindenevők zápfo-
gai gumós felületűek, a növényevőké redős, a ragadozó-
ké pedig tarajos. A rovarevő emlősökre a hegyes fogazat 
jellemző. 

Fejlett tüdővel lélegeznek. A tápanyagokat és az oxi-
gént zárt keringési rendszer szállítja a sejtekhez. Az em-
lősök testét szőr borítja, ennek legfontosabb szerepe 
a hő megtartása. A szőrzet színe sok fajnál a rejtőzködést 
is segíti. Fejlett idegrendszerük miatt könnyen tanulnak, 
jól alkalmazkodnak a változó környezethez. 

Az Ausztráliában élő kacsacsőrű emlős a  kloákások 
(tojásrakó emlősök) közé tartozik. Lágy héjú tojásokkal 
szaporodnak, amit testük melegével költenek ki. 

Testüket szőr borítja, emlőik kezdetlegesek. Csőrsze-
rű állkapcsukkal az iszapból szűrik ki a férgeket, csigákat 
(2. ábra). 

Az erszényes emlősök már elevenszülők. Az újszülöt-
tek aprók és nagyon fejletlenek. Több hónapon keresztül az 
erszényben fejlődnek tovább. A hímeknek nincs erszényük. 

Az erszényesek közé tartozik a kenguru, a koala és az 
oposszum (3–4. ábra).

44. Emlősök

3. Kenguru 4. Koala 

1. Emlősök zápfogai

2. Kacsacsőrű emlős 

rovarevő

növényevő

ragadozó

mindenevő
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A legfejlettebbek a  méhlepényes emlősök. A  nőstények méhé-
ben a vemhesség ideje alatt kialakul az anya és a magzat közös szerve, 
a méhlepény. Ezen keresztül a fejlődő utód tápanyagot és oxigént kap 
az anya szervezetétől. A kicsinyek általában fejletten jönnek a világra, és 
születésük után az anyaállat emlőiből táplálkoznak. 

Az emlősök túlnyomó többsége a  méhlepényesek közé tartozik. 
Testfelépítésük és életmódjuk nagyon változatos. A szárazföld mellett 
meghódították a vizeket, sőt vannak repülő életmódúak is (5–9. ábra).

ÚJ FOGALMAK

elevenszülő
tejmirigy
emlő
szőrzet
kloákás
erszényes
méhlepényes

Az emlősök testét szőr borítja. Állandó testhőmérsékletűek. Tejmirigyeik vála-
dékával táplálják kicsinyeiket. A kloákások lágy héjú tojásokat raknak, az erszé-
nyesek és a méhlepényesek elevenszülők.

5.  A cetek szárazföldi ősöktől származnak, 
de egész életüket a vízben töltik. Végtagjaik 
uszonyokká alakultak, orrlukuk a fejtetőre 
került. A delfinek ragadozók, a bálnák 
planktonevők. 

9.  Hazai 
denevéreink 
éjszakai 
életmódúak, 
rovarokkal 
táplálkoznak 

7.  A mezei pocok 
a rágcsálók közé 
tartozik. 
Ebbe az emlős-
csoportba tartozik 
a legtöbb faj. 

8.  A patások 
csaknem 
mindegyike 
növényevő. 
Sokukat 
háziasította az 
ember. 

6.  A főemlősök nagy 
agyvelejükkel és 
kiváló szellemi 
képességeikkel 
tűnnek ki 

A ragadozó emlősök 
szemfogai nagyra 
nőnek, őrlőfogaik-
nak felszíne tarajos. 
Idetartoznak 
a kutya-, a macska-, 
a medve- és 
a menyétfélék.

Barna medve

Európai vadmacska
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Összefoglalás

 1.  Írd a füzetedbe azoknak a fogalmaknak a betűjelét, amelyeket fénymikroszkóppal 
érdemes vizsgálni!

 a) kék bálna b) baktérium c) vírus d) zöld színtest e) ember

 2. Állítsd helyes sorrendbe!

 szerv  szervezet  szövet  szervrendszer  sejt

 3.  Miért nem tekintjük élőlényeknek a vírusokat?

 4.  Írd közös halmazba azokat a betegségeket, amiket vírusok okoznak! 
A többi betegséget mi okozza? A füzetedben dolgozz!

 tüdőbaj (TBC)  herpesz  AIDS  Lyme-kór  bárányhimlő  szalmonella

 5.  Miért fontosak az ember vastagbelében található bélbaktériumok?

 6.  A baktériumsejt mely része-
it jelölik a  mutatóvonalak? 
Írd a  füzetedbe a  betűjelek 
megoldásait!

7.  A táblázat megoldását a kó-
dok felhasználásával írd le 
a füzetedbe!

Hogyan mozog? Hogyan veszi fel a táplálékot?

Amőba A1 A2

Papucsállatka P1 P2

Ostorosmoszat O1 O2

b c

fed

a

 8.  Rajzolj a füzetedbe vázlatosan egy papucsállatkát, és jelöld rajta 
a következőket!

 sejthártya  sejtplazma  csillók  lüktetőüregecske  sejtszáj

 9.  Milyen életmódot folytatnak a következő gombák?

  monília  penészgombák  peronoszpóra 

10.  Mit teszel, ha nem vagy biztos abban, hogy a szedett gomba ehető 
vagy mérgező?
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1.  Milyen szerepet töltenek be a moszatok a vízi világban?

2.  Hol élnek a barnamoszatok és a vörösmoszatok?

3.  Nevezd meg a zuzmókat alkotó élőlényeket!

4.  Miért nem nőnek nagyra a mohák? 

5.  Nevezd meg az ábrán látható szöveteket! 

6.  Milyen szerepet tölt be az erdei pajzsika gyöktörzse a növény életében?

7.  Hogyan védekeznek a fenyők a hideg éghajlattal szemben?

8.  Mit jelent az „egyivarú virág” kifejezés?

9.  Nevezd meg az ábrán látható virág részeit! Egy- vagy kétivarú virágot 
látsz a képen? Válaszodat indokold!

A növények országa

c

ba

a

b

c

d
e

NT_98757.indb   103NT_98757.indb   103 2020. 03. 26.   17:30:422020. 03. 26.   17:30:42



104

 1.  Hogyan áramlik a víz a szivacs testében? Mi áramoltatja a vizet?

 2.  Miért tekintjük a csalánozókat fejlettebbnek, mint a szivacsokat? 

 3.  Mi a jelentőségük a földigilisztáknak az erdők és mezők életében?

 4.  Melyik lehet a képen a feji és a farki rész? Hol található a nyereg?

 5.  Hogyan keletkezik az igazgyöngy?

 6.  Nevezd meg a puhatestű állatok testtájait!

 7.  Hasonlítsd össze a rákok, rovarok és pókszabásúak testfelépítését! 

 8.  Hogyan alkalmazkodott a halak testfelépítése a vízi életmódhoz? 

 9.  Mi jellemző a kétéltűek szapo-
rodására és egyedfejlődésére? 
Az ábra segít a leírásban!

10.  Milyen összefüggés van a hüllők 
kültakarójának felépítése és 
légzése között?

11.  Keress az interneten olyan 
madárfajokat, amelyek  fiókái 
fészekhagyók?

12.  Mi jellemző az emlősök testfel-
építésére?

Az állatok országa
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IV.  Biomok 
a Földön

A forró, a mérsékelt és 
a hideg övezet élővilága
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A földi élővilág egymástól nagyon eltérő ter-
mészeti körülményekhez alkalmazkodott. 
Az éghajlati tényezők a szélességi övek sze-
rinti elrendeződést mutatják. 

A sarkkörök felé haladva a Nap sugarai egyre 
kisebb szögben érik a felszínt, az északi és a déli 
sarkok felé a  felmelegedés folyamatosan csök-
ken. Éghajlati övezetek figyelhetők meg: forró, 
mérsékelt és hideg övezet (1. ábra). Az egyes terü-
letek élővilága az éghajlati tényezőkhöz igazodik, 
annak megfelelően alakult ki. A hasonló környe-
zeti feltételekhez alkalmazkodó élőlények tár-
sulásaiból úgynevezett társuláscsoportok jöttek 
létre, melyeket biomoknak nevezünk. A biomok 
együttesen a  bioszférát alkotják, ami nem más, 
mint a  földi élet színtere: a víz, a  levegő, a talaj; 
vagyis ahol az élőlények élnek. 

Az éghajlati jellemzőket erősen befolyásolja a  szárazföld és a  vizek 
megoszlása, illetve a légmozgások hatása, ezért egy adott terület valódi 
éghajlata jelentősen eltérhet a napsugárzás alapján várhatótól. Az élővi-
lág a valós körülményekhez alkalmazkodott (2. ábra).

45. Az élővilág övezetessége

BIOMOK ELHELYEZKEDÉSE A FÖLDÖN

Övezet Öv Éghajlat Természetes biom

Forró övezet Egyenlítői öv Egyenlítői éghajlat Trópusi esőerdő

Átmeneti öv Szavanna éghajlat Szavanna

Térítői öv Sivatagi éghajlat Sivatagi növényzet

Mérsékelt övezet Meleg mérsékelt öv Mediterrán éghajlat Keménylombú erdő

Monszun éghajlat Babérlombú erdő

Valódi mérsékelt öv Óceáni éghajlat
Kontinentális éghajlatok

Lombhullató erdő
Füves puszta
Sivatagi növényzet

Hideg mérsékelt öv Tajga éghajlat Tajga

Hideg övezet Sarkköri öv Tundra éghajlat Tundra

Sarkvidéki öv Állandóan fagyos éghajlat Nincs

1. Földön található övezetek

északi sarkkör

északi hideg övezet

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

déli sarkkör

déli hideg övezet

északi mérsékelt övezet

déli mérsékelt övezet

forró övezet

forró övezet

66,5°

23,5°

0°
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2. A biomok elhelyezkedése a Földön 
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46. Az egyenlítői öv növényvilága

Öv É ghajlat Biom

Egyenlítői öv Egyenlítői éghajlat Trópusi esőerdő

Átmeneti öv Szavanna éghajlat Szavanna

Térítői öv Trópusi sivatagi éghajlat Sivatagi növényzet

1.  A levelek felülete és alak-
ja a víz gyors elvezetését 
szolgálja 

A növényzet jellemzői az esőerdőben
Földünk egyik legnagyobb fajgazdagságú társulásegységét trópusi eső-
erdő biomnak nevezik. Az Egyenlítő mentén alakult ki. A területen fülledt 
meleg van, szinte mindennap esik az eső, így a páratartalom közel száz-
százalékos. Az esőerdőben nincs száraz évszak, a  növények folyamato-
san hullatják leveleiket, vagyis a fák örökzöldek. 
A  lehullott levelekből nem alakul ki avarréteg. 
A magas hőmérséklet kedvez a lebontó szerveze-
teknek, a baktériumoknak és gombáknak. A talaj 
tápanyagtartalma alacsony, az ásványi sók egy 
részét a növények hamar felveszik, a többit pedig 
a sok csapadék kimossa a talajból. 

A levelek kemények és viaszosak, a rájuk hul-
lott vizet gyorsan lepergetik. Különleges alakjuk is 
a víz gyors elvezetését szolgálja (1. ábra). A növé-
nyek a fényért való versengés következtében több 
szintre tagolódnak. A biomok közül itt figyelhető 
meg a legváltozatosabb szintezettség (2. ábra). 

A felső lombkoronaszintet óriásfák alkotják, 
amelyek akár 60 méter magasra is képesek meg-
nőni. Távol állnak egymástól, a  lombkoronájuk 
nem zárt. Ezeket a fákat úgynevezett palánkgyö-
kerek támasztják meg (3. ábra). Az óriásfák közé 
tartoznak a Dél-Amerikában honos színes törzsű 
mahagóni- és ébenfák. 

Általános tudnivalók
Egyetlen forró és fülledt évszak figyelhető meg. Nagy mennyiségű csa-
padék hull egész évben, a folyók bővizűek. A talajban kevés a tápanyag, 
de az esőerdőkben gazdag növény- és állatvilág él. Banánt, kakaót és 
kávét termesztenek.

2. A trópusi esőerdők szintezettsége

felső 
lombkoronaszint
(40–70 m)

középső 
lombkoronaszint
(30–40 m)

alsó 
lombkoronaszint
(10–20 m)

cserjeszint
(10–20 m)

gyepszint
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Az ébenfa értékes fafajnak számít, hangszerek alapanyagaként, a zon-
gorák fekete billentyűihez is felhasználják, de bútorok, autók belső borí-
tása szintén készülhet ébenfából. 

A középső lombkoronaszint fái szintén szeretik a napfényt, de a lomb-
koronájuk záródik, így az alsóbb szintekre már kevesebb fény jut. A kö-
zépső lombkoronaszinthez tartozik a  kaucsukfa, melynek tejnedvéből 
állítják elő a természetes gumit. 

Az alsó lombkoronaszinten élő fák általában árnyékkedvelők. A terü-
let gazdaságilag fontos növényei, a kakaófa és különböző pálmafajok is 
ezen a lombkoronaszinten élnek. A cserjeszint és a gyepszint növényei is 
árnyékkedvelők. A cserjeszinten bambusz nő, míg a gyepszinten gyako-
riak a páfrányok. 

A kúszónövények, más néven liánok, a  fényért folytatott versengés 
miatt (4. ábra) sokszor sűrű, átjárhatatlan szövedéket alkotnak. Mint 
a nevük is árulkodik róluk, fákon élnek, magjaik is az ágak közti korha-
dékban csíráznak ki, és a tápanyagokat is innen nyerik. A vizet képesek 
a levegő páratartalmából a léggyökereiken keresztül felvenni, vagy pedig 
a  leveleikkel fogják fel a  nedvességet. A  fákon élő növények közül köz-
ismert a bromélia (5. ábra). 

A rovaremésztő (húsevő) növények sem ritkák az esőerdőben, ezek 
a tápanyaghiány következtében specializálódtak rovarfogásra és -emész-
tésre. Ilyen típusú növény például a  kancsóka, amely rovarcsalogató 
illatanyagával téveszti meg az áldozatait. Fontos tudni, hogy a rovarevő 
növények is fotoszintetizálnak.

ÚJ FOGALMAK

óriásfa
palánkgyökér
lián
fán lakó növény

  rovaremésztő növény

4.  A liánok anélkül jutnak 
magasra, hogy erős törzset 
kellene fejleszteniük 

5.  A broméliák a levél-
rózsájukban gyűjtik össze 
a vizet 

3.  Hatalmas, falszerű 
támasztógyökerek teszik stabillá 
az óriásfákat 

A kancsóka 
vajon miről 
kaphatta a nevét?
Keressetek még 
olyan növényeket, 
amelyek rovarokat 
ejtenek csapdába!

A biom elnevezése az Egyenlítő közelségére utal, itt meleg és csapadékos az 
éghajlat. Az esőerdő fái örökzöldek, levélváltásuk folyamatos. Az egyenlítői öv 
növényei három lombkoronaszintbe rendeződtek. A  cserjeszint és a  gyepszint 
növényei árnyékkedvelők. A felső szinteken kúszó- és fákon élő növények élnek. 
A talaj a gyors lebomlás és a mindennapos esők miatt tápanyagban szegény.
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Az állatvilág a növényzethez hasonlóan gazdag és változatos. A nö-
vények egy részéhez hasonlóan az állatok is „felköltöztek” a  fákra. 
Ezen a területen a legnagyobb a rovarok, madarak, hüllők, kétéltűek 
fajgazdagsága, azonban számtalan emlősfajjal is találkozhatunk. 

A terület sok helyen nehezen megközelíthető, így bizonyosak lehetünk 
benne, hogy még sok felfedezésre váró állat- és növényfaj található itt. 

Ízeltlábúak az esőerdőben
Az ízeltlábúaknak nagy szerepük van a szerves hulladék feldolgozásában és 
a virágok beporzásában. Számtalan pókfaj otthona ez a terület, itt élnek az 
óriási tarantulák, a Föld legnagyobb pókfajai, illetve számtalan madárpók-
fajnak is otthona ez az éghajlat. A góliátbogár a világ egyik legnagyobb bo-
gara, a hím példányok akár 11 centiméteresre is megnőhetnek. Lárva állapot-
ban korhadó fával, a kifejlett példányként növényekkel táplálkozik (1. ábra). 

Hüllők az esőerdőben 
Ezeknek az állatoknak fejletlen a hőszabályozásuk, így a legtökéletesebb 
helyük van a trópusokon. Nagy számban találunk itt kígyókat. A kígyók 
ragadozó élőlények, állkapcsuk lazán kapcsolódik a  koponyájukhoz, 
így képesek a  nagyobb zsákmányt is egyben lenyelni. A  mérges kígyók 
a méregfogukkal ejtik el áldozatukat. Az anakonda (2. ábra) a világ leg-
nagyobb kígyója, az Amazonas folyóban él. 

A krokodilok testét szarupáncél borítja, folyókban, mocsarakban él-
nek, kiváló úszók. A kajmánok is a krokodilok családjába tartoznak, azon-
ban természetes élőhelyeikről a féktelen irtás miatt szinte teljesen kihaltak.

Madarak az esőerdőben
A madarak színes tollazata a  rejtőzködést se-
gíti, táplálkozásuk változatos. A  papagájok 
magvakkal, gyümölcsökkel táplálkoznak, ezért 
csőrük erős, kampós, ami a  táplálékszerzést 
könnyíti meg. A  kolibrik (3. ábra) a  virágok 
nektárjával táplálkoznak, erre specializálódott 
hosszú szívócsőrük van, fontos a  szerepük 
a virágok megporzásában. Míg a kolibrik Ame-
rikában, addig a  nektármadarak (4. ábra) 

47. Az egyenlítői öv állatvilága

1.  Góliátbogár. 
Leginkább az 
afrikai őserdőkben 
fedezhetjük fel, 
nehezen repül, 
a talajon vagy fákon 
tartózkodik. 

2.  A nagyobb 
anakondapéldányok 
9-10 méteresre 
is megnőhetnek 

4.  A nektármadarak 
a virágokra kapasz-
kodnak 

3.  A kolibrik 
egyhelyben 
lebegnek 
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Afrikában és Ázsiában élnek. Hasonlítanak a  kolibrikhez, de mégsem 
állnak közeli rokonságban, csupán a környezeti feltételek alakították ki 
a hasonló túlélési technikákat.

Emlősök az esőerdőben
A majmok mindenevők, hosszú farkuk és végtagjaik segítik őket a mozgás-
ban, így a táplálékszerzésben. A bőgőmajmok (5. ábra) a nevüket a jelleg-
zetes hangjukról kapták, Dél-Amerika esőerdeiben találkozhatunk velük. 
Az ázsiai gibbonok (6. ábra) jellegzetességei a feltűnően hosszú végtagok. 
A növényevő gorillák (7. ábra) Afrikában élnek, ezek a legnagyobb terme-
tű emberszabású majmok. Sajnos a számuk erősen lecsökkent, a kihalás 
veszélye fenyegeti őket. Az orángutánok (8. ábra) Ázsiában, Borneó és Szu-
mátra szigetén élnek. Szintén védett faj, a hímek mindig magányosan élnek.

A macskafélék közül Dél-Amerika legnagyobb testű ragadozója a 
jaguár (9. ábra). A leopárd (10. ábra), vagy más néven párduc, Ázsiában és 
Afrikában őshonos. Ezeknek a macskaféléknek a teste rugalmas, hajlékony, 
könnyen és gyorsan futnak, párnás lábaikon szinte nesztelenül közelítik 
meg az áldozataikat. Karmaikat vissza tudják húzni az ujjpárnáikba, ezért 
azok nem kopnak. A jaguárnak és a leopárdnak is foltos a bundája, ők az 
álcázás mesterei. Mindkét macskaféle csúcsragadozó a  táplálékláncban.

A Jane Goodall 
Intézet „Passzold 
vissza, tesó” címmel 
kampányt indított 
a használt mobilte-
lefonok begyűjtésé-
re. Keressétek meg, 
olvassátok el a fel-
hívást, beszéljétek 
meg, miért fontos ez 
a gorillák szempont-
jából, és csatlakoz-
zatok!

ÚJ FOGALMAK

nektárevő
méregmirigy
szívócsőr
csúcsragadozó
emberszabású majom

5.  Bőgőmajom 

9. Jaguár 10. Leopárd 

6. Gibbon 7. Gorilla 8. Orángután 

A trópusi esőerdők állatvilágának fajgazdagsága egyedülálló. Számtalan emlős-, 
madár-, kétéltű-, hüllő- és rovarfajnak ad otthont ez a biom.
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48. Az átmeneti öv növényvilága

Öv É ghajlat Biom

Egyenlítői öv Egyenlítői éghajlat Trópusi esőerdő

Átmeneti öv Szavanna éghajlat Szavanna

Térítői öv Trópusi sivatagi éghajlat Sivatagi növényzet

A növényzet jellemzői a szavannán
A szavannák fái a  száraz időszakban lehullatják leveleiket, anyagcseréjük 
lecsökken, úgynevezett nyugalmi állapotba kerülnek. Gyökérzetük szerte-
ágazó, mélyen a talajba hatol, így a fák távolabb állnak egymástól. A leve-
leiket vastag bőrszövet védi, ami mérsékli a párologtatást. Az állatok ellen 
tövisekkel, tüskékkel védekeznek. Az afrikai szavannák jellegzetes növényei 
az akáciák (1. ábra) és a majomkenyérfák (2. ábra). 

Az oroszlán-
király című 
mesefilm is egy 
ilyen biom terü-
letén játszódik.

1. Az akáciáknak ernyő alakú lombozata van, ágaik tüskések, virágaikat rovarok porozzák 

Általános tudnivalók
Két évszak alakult ki: a forró, száraz és a meleg, csapadékos. Az Egyen-
lítőtől távolodva a csapadék mennyisége csökken. A folyók vízjárása 
ingadozó, a csapadék mennyiségétől függően telnek meg a folyómed-
rek vízzel. Ezt a területet a közepes minőségű talaj jellemzi. A csapa-
dék mennyiségétől függően fás, majd cserjés, végül füves szavannák 
váltják egymást. Kávét, földimogyorót termesztenek itt.
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Dél-Amerikában pálmákkal (3. ábra) 
találkozhatunk. A ligetes szavannák gya-
kori növényei a  leveleikben, szárukban 
vizet raktározó pozsgások (4. ábra). 
A  gyepszintet fényigényes, szárazság-
tűrő pázsitfüvek borítják, ezek néhány 
méter magasságra is megnőhetnek, 
az alapjuknál növekednek, így akkor is 
hamar újranőhetnek, ha a  növényevők 
lerágják őket, vagy bozóttűz égeti el 
a föld feletti részüket. Az eukaliptuszok 
(5.  ábra) az ausztrál szavannák jelleg-
zetes örökzöldjei. Levelei függőlegesen 
csüngenek, így védekeznek a felmelege-
dés és párologtatás ellen.

A lakosság létszáma gyorsan nő, így egyre nagyobb területet kény-
szerülnek művelés alá vonni, azonban a  helytelen mezőgazdasági 
művelés és a túlzott legeltetés visszafordíthatatlan problémákat idéz 
elő: az elsivatagosodást. Nézz utána, milyen ökológiai katasztrófa 
történt a  Száhel-övezetben! Miért nevezik ezt a  helyet éhségövnek?

ÚJ FOGALMAK
   szavanna (füves, fás, cserjés)
  viaszos levél
  pozsgás növény
  pázsitfű

2.  A majomkenyérfa a vastag, hordószerű 
törzsében vizet raktároz. 
Akár 3000-4000 évig is élhet. 

3.  A pálmáknak hosszúkás, párhuzamos erezetű 
levelük van. Törzsüket az elszáradt leveleik 
vastagítják. 

4.  Virágzó pozsgás növények 
Afrikában 

5.  Az eukaliptusz hajtása gyógy-
hatású, így illóolajakat 
készítenek belőlük

Keress rá, mire használják 
az eukaliptuszolajat! 
Melyek azok az erszényes 
emlősök, amelyek kifeje-
zetten ennek a növénynek 
a leveleit fogyasztják? 

Az Egyenlítőtől távolodva a csapadék mennyisége csökken, megjelennek a tró-
pusi füves puszták, azaz a szavannák, melyek az Egyenlítő közelében még fás, 
majd tovább távolodva cserjés és füves szavannák. A  növény- és az állatvilág 
különböző módon védekezik a  száraz évszak ellen. Vannak növények, melyek 
anyagcseréjüket lassítva lehullajtják lombjukat, mások viaszos, apró levelekkel 
csökkentik a párolgás mértékét.
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A szavanna fajgazdagsága el-
marad az esőerdőkétől, de egy-
egy faj sokszor mégis nagyobb 
létszámban fordul elő. Jellem-

zőek a  nagy testű, csordákban élő 
növényevő emlősök. Mivel a ragado-
zók elől a  szavannán kevésbé lehet 
elrejtőzni, úgy védekeznek ellenük, 
hogy együtt vonulnak az aktuálisan 
csapadékosabb, gazdagabb legelők 
felé. A  ragadozók sikere a  gyorsasá-
gukban és szintén a  csapatmunká-
ban rejlik.

Emlősök a szavannán
A zebrák (1. ábra) és a gnúk (2. ábra) csordákban vándorolva kö-
vetik a  nedves évszakot, ahol vizet és dús füvű legelőket találnak. 
A  patás emlősök fajgazdagsága az afrikai szavannákon a  legna-
gyobb. Az antilopok és a zebrák pázsitfüveket legelnek vagy a cser-
jék rügyeit fogyasztják, míg a zsiráf és az elefánt a fák lombját eszi. 

A macskafélék legtekintélyesebb ragadozója, az oroszlán falká-
ban vadászik. A gepárd (3. ábra), a leopárd, valamint a kutyafélék-
hez tartozó sakál is sikeres szavannai vadász.

49. Az átmeneti öv állatvilága

2.  A gnú párosujjú patás 
és kérődző állat. 
A hátán általában olyan 
madarak ülnek, melyek 
a bőréből kicsipegetik 
az élősködőket. 

3.  A gepárd a leggyorsabb szárazföldi vadász, akár 110 kilométer 
per órával is képes 200-300 métert lefutni 

1.  A zebra páratlanujjú 
patás állat, a testét 
borító csíkok meg-
zavarják a ragadozókat. 
Mintázatuk tájegységen-
ként nagyon eltérő lehet. 

A zsiráfoknak, mint 
minden más emlős-
nek, hét nyakcsigo-
lyájuk van. Egy-egy 
csigolyájuk azonban 
sokkal hosszabb, 
mint például 
az egyébként 
nagyobb testű 
afrikai elefántnak.
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A páviánok (4. ábra) mindenevők, madarat, tojást, kisebb emlősö-
ket, rovarokat és gyökereket is fogyasztanak. Csapatokban élnek, amit 
a rangidős hím vezet, és éjszakára mindig közös alvóhelyre gyűlnek ösz-
sze. A csimpánz (5. ábra) emberszabású majom. A fás szavannán kívül az 
esőerdőkben is előfordul. Csoportosan él, és főként növényi táplálékot 
fogyaszt, de csapatban vadászva kisebb emlősöket, madarakat is megtá-
mad. Ügyes eszközhasználó, kövekkel tojásokat tör, botok használatával 
termeszekhez jut a termeszvárból.

Madarak a szavannán
Az afrikai szavannák legismertebb futómada-
ra a  strucc. A  futómadaraknak lapos a  szegy-
csontjuk, ezért nem tudnak repülni. A  strucc 
mindenevő. A keselyűk (6. ábra) csőre horgas 
és hegyes. Dögevők, vagyis a  ragadozók zsák-
mányának maradékát fogyasztják el. Kiválóan 
látnak, így már nagy magasságból is észre-
veszik az elhullott állatokat.

Rovarok a szavannán
Az afrikai vándorsáskák (7. ábra) csapatokba 
verődve hatalmas pusztítást tudnak végezni. 
Növényevők, ugrólábakkal rugaszkodnak el, 
vitorlázórepüléssel nyújtják meg az ugrás hosz-
szát. A  termeszek államalkotó rovarok, több 
millió egyed él az úgynevezett termeszvárak-
ban. Fontos szerepük van a  növényi eredetű 
hulladékok eltakarításában. 

ÚJ FOGALMAK

növényevők
dögevők
ragadozók
párosujjú patás
páratlanujjú patás
termeszvár
futómadár

  macskaféle ragadozó
  kutyaféle ragadozó

A hullámos papa-
gájok az ausztrál 
szavannákról 
származnak. Első-
sorban magokkal 
táplálkoznak.
Fogságban renge-
teg színváltozatot 
tenyésztettek ki, 
de a vadonban 
elsősorban a zöld 
szín dominál.

4. Páviánok 

7.  Afrikai vándorsáska 

6.  A dögevő keselyűk 
nyaka csupasz, így 
kevésbé szennye-
ződik be 

5. Csimpánzok 

Az élővilág változatos képet mutat, Afrika, Dél-Amerika és Ausztrália füves pusz-
táin nagy számban élnek nagy testű növényevők. A fajok egyedszáma az aktuális 
körülményektől függően szélsőségesen változhat (pl. sáskajárás).
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50. A térítői öv növényvilága

Öv É ghajlat Biom

Egyenlítői öv Egyenlítői éghajlat Trópusi esőerdő

Átmeneti öv Szavanna éghajlat Szavanna

Térítői öv Trópusi sivatagi éghajlat Sivatagi növényzet

A növényzet jellemzői 
A növényzet különböző módon védekezik a  szárazság ellen. A  zuzmók 
(1. ábra) kiszáradástűrők, vagyis a változó vízállapotú élőlények közé tar-
toznak, ez azt jelenti, hogy nem képesek testük víztartalmát szabályozni. 
A szárazságot tetszhalott állapotban vészelik át köveken vagy a talajfelszí-
nen. Vannak olyan növények, amelyek állandó vízállapotúak, ezek képe-
sek megőrizni a testük víztartalmát, anyagcseréjüket még szárazság idején 
is fenntartják. A  leveleiken viaszréteg található, testüket ezüstös szőrök 
fedik, melyek visszaverik a napsugarakat. Sok fajnak vízraktározó szervei 
is vannak. A kaktuszok (2. ábra) az extrém száraz helyeken is megélnek, 

A mannazuz-
mó kiszáradt 
állapotban akár 
több évig is 
megőrzi életké-
pességét. Aljzat-
hoz nem rögzü-
lő telepeit a szél 
messzire képes 
elszállítani. 
Sivatagi népek 
táplálékként is 
felhasználják.

1.  Zuzmómező a Namib-sivatagban 2.  Arizonai óriáskaktuszok. Amikor szárukban elegendő víz 
halmozódik fel, száruk bordázata kisimul. 

Általános tudnivalók
Két évszak, egy forró, száraz és egy hűvös, kevés csapadékos évszak 
váltja egymást. Nagyon kevés csapadék hull, a folyók hosszabb-rövi-
debb időszakra ki is száradhatnak. A tápanyagban szegény talajon élő 
szárazságtűrő növényzet igazodott a  szélsőséges körülményekhez. 
Az állatvilágra a  rágcsálók, skorpiók jellemzők. Datolyát, narancsot, 
mandarint, citromot termesztenek az oázisokban.
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mert pozsgás szárukban sok vizet raktároznak. A le-
veleik tövisekké alakultak (3. ábra), a fotoszintézist 
a szár végzi. A kaktuszok őshazája Amerika. 

A félsivatagos területen és a  tundrán rövid 
életidejű növények (4. ábra) élnek, életciklusuk 
három-négy hét alatt lejátszódik. Magjaik évekig 
megőrzik csírázóképességüket, amíg vízhez nem 
jutnak. Vízhez jutva kihajtanak, virágot, majd ter-
mést hoznak, és végül elszáradnak. 

Oázisok (5. ábra), vagyis zöldellő foltok a  siva-
tagban ott alakultak ki, ahol a felszín közelében víz-
tartó rétegek vannak, és onnan forrás fakad. Ezeket 
a területeket a mezőgazdaság is hasznosítja, dato-
lyát, citromot, narancsot, mandarint termesztenek.

A jukka (pálma-
liliom) gyökérzete 
mélyre hatol, 
levelei vastagok 
és viaszosak.

ÚJ FOGALMAK

  állandó vízállapotú 
növény

  változó vízállapotú 
növény

  rövid életidejű 
növény
oázis

4. A virágba borult Atacama-sivatag 

5.  Oázis Líbiában, Afrika területén 

3.  A kaktusz levelei 
tüskékké alakultak 

Keresd meg a térképen, hol található Líbia!

A szavannáktól eltávolodva a térítők irányába a csapadék mennyisége drasztiku-
san csökken, így összefüggő növénytakaró nem tud kialakulni. A mezőgazdasági 
termelés is az oázisokban koncentrálódik.

Ellenállóképes-
sége és szép 
virágai miatt 
itthon is kedvelt 
dísznövény.
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A sivatagi állatok nagyon változatos módon alkalmazkodtak 
a vízhiányhoz. Közülük némelyek nyári álmot alszanak, ilyen-
kor anyagcseréjük lelassul, kevesebbet párologtatnak. Mások 
éjszaka aktívak, ilyenkor keresnek táplálékot. A sivatagi róka 

(1. ábra) kis termetű, mindössze 2-3 kg tömegű. A  farka és a  fülei 
szokatlanul nagyok, a fülein lévő gazdag érhálózat a hőleadást se-
gíti anélkül, hogy párologtatna. A  sivatagi ugróegérnek (2. ábra) 
és a szamárnyúlnak is szokatlanul nagy fülkagylói vannak (3. ábra). 

A tevék (4. ábra) növényevő állatok. Nagyon jól bírják az éhezést 
és a szomjazást, ilyenkor a púpjukban raktározott zsírokat bontják 
le. Az egypúpú teve másik neve a dromedár. Észak-Afrikában, Arábi-
ában találkozhatunk velük. 

51. A térítői öv állatvilága

1. Sivatagi róka 2. Sivatagi ugróegér 3. Arizoniai szamárnyúl 

4.  Dromedárok a „sivatag hajói” a Szaharában. A teve patája nagy felületű, 
így nem süllyed el a laza homokban. 
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A sivatagokban számos hüllő is előfordul, a nappali forróság 
alatt nem jelent hátrányt a változó testhőmérséklet. Elsősorban 
kígyók és gyíkok találhatók ezeken a területeken (5–6. ábra). 

A sivatagban élnek kétéltűek is, ilyenek az ásóbékák 
(7. ábra). Nyári álmuk 9-10 hónapig is tarthat, ilyenkor földbe vájt 
üregekben pihennek. Az eső csalja őket a felszínre. Ekkor szapo-
rodnak és táplálkoznak. Az ebihalak az időlegesen kialakult po-
csolyákban két hét alatt kifejlett állattá alakulnak, és ismét a föld 
alá ássák magukat. 

A skorpiók (8. ábra) a pókok közeli rokonai, 4 pár lábuk van. 
Ragadozók, kisebb rovarokkal táplálkoznak. A  potrohuk végén 
lévő méregtövissel ejtik el zsákmányukat. Mérgük az emberre is 
veszélyes lehet.

ÚJ FOGALMAK

nyári álom
vízraktározó szerv
méregtövis

5.  A csörgőkígyónak veszélyesen 
erős a mérge. A farka végén lévő 
száraz bőrből álló részt megrázva 
jelzi, ha veszélyben érzi magát, 
mielőtt támad. 

7.  Marokkói ásóbéka 8.  Skorpió. Teste fölé hajló méreg-
tövise hatékony fegyver. 

6.  Sivatagi leguán 

Vannak olyan sivatagi területek, ahol egyetlen csepp eső sem 
esett azóta, hogy az ember megfigyeléseket végez.

8-10 ezer évvel ezelőtt, amikor 
Európában jégkorszak uralko-
dott, a Szahara is hűvösebb 
és csapadékosabb volt. Erről 
olyan régi sziklarajzok is ta-
núskodnak, ahol szavannára 
jellemző élővilágot örökítettek 
meg az őslakosok.

A sivatagi állatok többnyire éjszaka aktívak, illetve nyugalmi állapotban vészelik 
át a kritikusan meleg időszakot.
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52. A meleg mérsékelt öv élővilága

Öv É ghajlat Biom

Meleg mérsékelt öv Mediterrán éghajlat Keménylombú erdő

Meleg mérsékelt öv Szubtrópusi monszun éghajlat Babérlombú erdő

A keménylombú erdők
A mediterrán növények örökzöldek, vagyis a  leveleiket folyamatosan hullatják. 
A levelek általában kis felületűek, vastag viaszos felszín borítja őket, gyakran sűrű 
szőrzet védi őket az erős párolgástól. Az erdők elnevezése arra utal, hogy a levél-
lemezeket szilárdító elemek tartják feszesen. 

A mediterrán területek legnagyobb részén hatalmas területeken keménylombú 
erdő volt, azonban a  fakitermelés miatt a  talajréteg lepusztult, és sűrű, bozótos 
növénytakaró jelent meg, ennek a neve: makkia (1. ábra). 

Számtalan érdekes fafaj, cserje, fűszernövény található ezen a területen, az ál-
latvilág néhány különösen jellemző fajtól eltekintve nem sokban különbözik a va-
lódi mérsékelt övétől.

1. Makkia Szardínia szigetén 

Általános tudnivalók
A meleg mérsékelt övi területen két évszak alakult ki, a mediterrán területeken ősz-
szel és télen hullik több csapadék, míg a monszunterületen nyáron. A folyók vízjá-
rása ingadozó, a mediterrán területen keménylombú erdők, a monszunterületen 
babérlombú erdők találhatók. A talaj közepes minőségű. A mediterrán területen 
olíva, füge, citrom és narancs, a monszunterületen rizs, tea, gyapot termesztésével 
foglalkoznak. A meleg mérsékelt öv országainak fontos bevételi forrása a turizmus, 
nyáron a tengerpartok strandjai kedvelt célpontok. A telek enyhék, csapadékosak, 
de többnyire fagymentesek.
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ÚJ FOGALMAK
keménylombú erdő
babérlombú erdő
örökzöld
makkia
mediterrán éghajlat
monszun éghajlat

 A babérlombú erdők
A kontinensek nyugati partján elsősorban keménylombú erdővel 
találkozunk, míg a kontinensek keleti partján babérlombú erdők 
találhatóak. Ezek az erdők is örökzöldek. Az erdő a nevét a babér-
félékről kapta, melyek ezen a területen gyakran előfordulnak, bár 
maga a  babér növény a  keménylombú erdőkben él. Levelük vé-
kony, a fák lombozata laza, a cserjeszint gazdag, hiszen sok fényt 
kap. Jól ismert növénye a bambusz (2. ábra). A liliomfa, más né-
ven magnólia, csodaszép színes virágait tavasszal bontja (3. ábra).

Az állatvilág jellemzői a meleg mérsékelt övben
A babérlombú erdők jól ismert képviselője az óriáspanda és a kis 
panda. Az óriáspanda (4. ábra) a medvefélék közé tartozik, elsősor-
ban a bambuszerdő az otthona. Természetes körülmények között 
csak Kína egyes területein találkozhatunk vele, erősen veszélyez-
tetett faj. Talpon járnak, ügyesen másznak fára, és naponta 10-12 
órát táplálkozással töltenek. Rovarokat, kisemlősöket fogyaszta-
nak a fő táplálékuk, a bambusz mellett. A nőstények 6 éves korukra 
válnak ivaréretté. 

A Földközi-tenger környékén a keménylombú erdőkben őshonos 
a közönséges kaméleon (5. ábra). Fákon él, ujjait jól használja ka-
paszkodásra. Nyelvét gyorsan mozgatja, ezzel kapja el rovar zsákmá-
nyát. Szemei minden irányba, egymástól függetlenül jól mozgatha-
tók. Képes megváltoztatni a bőre színét, ami a rejtőzködését segíti.

3.  Liliomfa hajtásai 

2.  Bambuszerdő 

5.  Közönséges kaméleon 
a színével beleolvad 
a környezetébe 

4.  Óriáspanda, a nemzetközi 
természetvédelem 
címerállata 

A meleg mérsékelt öv területén az örökzöld keménylombú és babérlombú erdők-
kel találkozunk. A  tartós melegnek és az enyhe teleknek köszönhetően sokféle 
hüllő él a területen. Az emberi tevékenység alaposan megváltoztatta a táj eredeti 
képét, a kiirtott erdők helyén szárazságtűrő cserjékből álló makkia alakult ki.
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A történelem hajnalán az állattenyésztés és 
a földművelés a meleg mérsékelt övben fejlődött 
legintenzívebben. Az ókori birodalmak viszonylag 
nagy népességét komoly mezőgazdasági tevé-

kenység tudta csak ellátni megfelelő mennyiségű élel-
miszerrel. Ennek az évezredeken át tartó folyamatnak 
az eredményeként egyrészt ma már szinte nincs is érin-
tetlen terület, másrészt az élelmiszer-fogyasztási szo-
kások mindmáig az itt termelt alapanyagokra épülnek. 

A paratölgy (1. ábra) puha kérgét lehántolják, és 
ebből állítják elő a parafát. Természetes körülmények 
között a  jó hőszigetelésű kéreg akadályozza a bozót-
tüzek terjedését. 

A nemes babért (2. ábra) általában fák árnyéká-
ban találjuk meg, vékony levelei miatt a  szárazságot 
nehezebben tűri. Szintén fűszernövény. Az ágaiból 
font koszorú az ókor óta a hatalom és a dicsőség jel-
képe (3. ábra). 

A rozmaring (4. ábra), mint annyi más fűszernö-
vény, szintén a mediterrán területekről származik. Le-
veleiben illóolajok halmozódnak fel, ezért a rozmaring 
is közkedvelt fűszernövény, örökzöld. Sülteket, húso-
kat ízesítenek vele.

Számtalan gyümölccsel is találkozhatunk ezen 
a  területen. A  citrusfélékhez tartozik a  citrom, a  na-
rancs (5. ábra), a mandarin és a grépfrút is. Húsos, lédús 
termésüknek magas a  C-vitamin-tartalma. Hatalmas 
területeken csak egyfajta gyümölcsöt termesztenek, 
a hazai piacokon kívül külföldre, például Magyaror-
szágra is bőven jut belőlük.

53. A meleg mérsékelt öv haszonnövényei

4.  A rozmaring a magyar fűszerkertek 
közismert növénye

5.  Narancsfa

2. Nemes babér 

3.  Julius Caesar 
babérkoszorús 
profilképe 
egy római 
ezüstpénzen 

Nézzetek utána, milyen eszközök, 
tárgyak készülnek még parafából!

1.  Paratölgy. Parafából általában 
dugókat készítenek.
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Az olajfa (6. ábra) a mediterrán területek ismert fája, igénytelen nö-
vény, a  köves, sziklás helyeket is elviseli. Termése az olajbogyó, ebből 
préselik az olívaolajat.

A növényzet jellemzői a babérlombú erdőkben
A teacserjét (7. ábra) a monszunéghajlaton termesztik, fiatal levelekből 
állítják elő a közkedvelt ital alapanyagát. A teáknak több típusa ismert, 
Európában és Amerikában a  leszedett leveleket szárítják és erjesztik. 
A megbarnult levelek jellegzetes ízt kapnak. Az így kapott fekete tea fris-
sítő, élénkítő hatása közismert. Ázsiában az erjesztés nélküli zöld teát fo-
gyasztják. 

A rizs (8. ábra) a pázsitfűfélékhez tartozik, szemtermése fehérjében és 
keményítőben gazdag. Az ázsiai népek egyik legfontosabb tápláléka.

A bambuszok (9. ábra) gazdasági szempontból fontos növények, 
építkezéshez, bútorgyártáshoz használják fel. Több méter magasra meg-
nőnek, levelük szálas, száruk üreges.

A Földközi-tenger vidékéről szárma-
zik a  levendula is, ezt már az ókor-
ban is ismerték, például Kleopátra 
egyik kedvence volt. Felhasználása 
ma is sokrétű: rovarűző, illóolaj, fű-
szer, lazító és görcsoldó hatású.

ÚJ FOGALMAK

parafa
citrusfélék
zöld tea
fekete tea
illóolaj

6.  Olajfa, olajbogyó. 
A fák több száz évet is 
megélhetnek, vannak 
olyan példányok, 
melyek 30 évesen 
hoznak először termést. 

9.  Bambuszállványzatot 
használnak egy 
toronyház felújításánál 

7.  Teaszüret Thaiföldön. 
A levelek begyűjtése 
még ma sincs gépesítve. 

8.  Árasztásos rizsültetvény

A meleg mérsékelt öv területei évezredek óta intenzív mezőgazdasági művelés 
alatt állnak. A mediterrán területen sok fűszernövénnyel találkozunk, a szubtró-
pusi monszunterületeken rizs- és teaültetvények színesítik a tájat.

Melyik ázsiai ország termeli 
a legtöbb rizst?
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54. A valódi mérsékelt öv növényvilága

A növényzet jellemzői a lombhullató erdőben 
és a füves pusztán
A valódi mérsékelt öv éghajlatai az óceántól távolodva bizonyos jellem-
zők tekintetében eltérést mutatnak, a növényzet és az élővilág is különbö-
zik. Az óceánhoz közelebb eső területeken, ahol a csapadék mennyisége 
több, lombhullató erdő alakult ki (1. ábra), itt leginkább tölgyesekkel és 
bükkösökkel találkozunk. A szárazföldek belseje felé haladva a csapadék 
mennyisége csökken, az élőhelyeken az erdőket fokozatosan felváltják 
a füves puszták. A két biomhatár hazánk területén is megtalálható, hiszen 
Magyarországon az Alfölddel elkezdődik a füves puszta.

Öv Éghajlat Biom

Valódi 
mérsékelt öv

Óceáni éghajlat Lombhullató erdő

Nedves kontinentális éghajlat Lombhullató erdő, füves puszta

Száraz kontinentális éghajlat Füves puszta

Szélsőségesen kontinentális éghajlat

2. Tölgyfajok

amerikai 
mocsártölgy

csertölgy vörös 
tölgy

molyhos 
tölgy

kocsánytalan 
tölgy

1.  A levelek télen 
tönkremennének, 
a fagyott talajból 
vízhez sem jut 
a gyökér, ezért érde-
mes a fáknak télire 
nyugalomba vonulni. 
A tápanyagokat 
a törzs és a gyökerek 
raktározzák.  

Általános tudnivalók
Négy, egymástól jól elkülöníthető évszak figyelhető meg. Az óceántól tá-
volodva, a szárazföld belseje felé haladva a csapadék mennyisége csök-
ken, lombhullató erdő és füves puszta váltja egymást. A talaj minősége 
a száraz kontinentális éghajlaton a legjobb, az itt lévő biomokat gazdag 
állat- és növényvilág jellemzi.
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A lombhullató erdőtársulások ott alakulnak ki, ahol az évi csa-
padékmennyiség meghaladja az 500 mm-t. A levelek nagy felületű-
ek, levéllemezük vékony. A  levélhullást a hőmérséklet csökkenése 
idézi elő, így védekeznek a fagyok ellen. Európában a magasabb és 
csapadékosabb területen bükkösök jönnek létre. A szárazabb, mele-
gebb és alacsonyabb területeken tölgyerdők alakulnak ki.

A cseres-tölgyes (2. ábra) hazánkban a  legelterjedtebb erdőtár-
sulás, csertölgy és kocsánytalan tölgy alkotja. A fák a kiterjedt gyökér-
zet miatt távol állnak egymástól, így a fény az alsóbb szintekre is lejut, 
gazdag cserje- és gyepszintjük van ezeknek a területeknek. A cserjék 
között a legismertebbek a galagonya, a kökény, a vadrózsa és a som.

A gyertyános-tölgyes (3. ábra) a hűvösebb és nedvesebb klímát 
kedveli, ezért 400–600 méteres tengerszint feletti magasságban ta-
lálkozhatunk vele. Ennek a területnek a lombkoronaszintje zártabb, 
így a cserjeszint fejletlenebb. Rügyfakadás előtt hóvirágban, ibolyá-
ban, odvas keltikében, salátaboglárkában gyönyörködhetünk.

A bükkösök (4. ábra) a  magasabban fekvő helyeket kedvelik, 
a tenger szintje felett 600 méterrel találkozhatunk velük. A bükkök 
gyökérzete a  nagyobb csapadékigény miatt kevéssé kiterjedt, az 
erdő lombkoronaszintje zárt. A lombfakadás előtt hagymás-gumós 
növények virágoznak, nyáron az árnyékkedvelő növények, madár-
sóska, páfrányok vannak túlsúlyban a cserje- és gyepszinten.

Füves pusztákkal (5. ábra) a  szárazföld belseje felé találko-
zunk. A tél itt hosszabb és hidegebb, a nyár szárazabb és melegebb, 
a csapadék mennyisége lecsökken 500 mm alá, így nem alakulnak 
ki összefüggő erdőségek. A  füves puszta elnevezése földrészen-
ként változik. Ázsiában sztyeppnek, Dél-Amerikában pampának, 
Észak-Amerikában prérinek hívják.

ÚJ FOGALMAK

lombhullató erdő
tölgyes
bükkös
rügyfakadás
füves puszta
sztyepp
préri
pampa

3.  Gyertyán tavaszi hajtása 

5. Füves puszta 

4.  Bükk levele és termése. Bükkös erdőrészlet rügyfakadás előtt. 

A kökény és som 
gyümölcséből lekvárok 
is készíthetők, magas 
vitamintartalmuk miatt 
szívesen fogyasztják őket.

A valódi mérsékelt öv két biomja a  lombhullató erdő és a  füves puszta. A  fák 
ősszel lehullatják a  leveleiket, így védekeznek a téli fagyok ellen. A hűvösebb, 
magasabb tengerszint feletti területeken bükkösökkel, míg a melegebb, alacso-
nyabb területeken tölgyesekkel találkozhatunk. Az óceántól távolodva a száraz-
földek belsejében füves puszták váltják az összefüggő erdőségeket.
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Ezen az éghajlaton többféle biom is előfordul, az állatvilág ennek 
megfelelően változik. Közös jellemzőjük, hogy a hideg telekhez va-
lamilyen módon alkalmazkodtak. Vagy megelégszenek a télen is fel-
lelhető szűkösebb táplálékforrásokkal (nagyobb testű emlősök, ma-

darak) (1. ábra), vagy téli álmot alszanak (pl. kétéltűek, hüllők, a rovarok 
jelentős része, és az emlősök közül elsősorban a kisebb testűek) (2. ábra), 
vagy pedig vándorolnak (leginkább a madarakra jellemző) (3. ábra).

A hazai élővilágról az előző években többször tanultatok, ezúttal 
hazánkéhoz hasonló éghajlatú távoli tájak állatai közül kerülnek ki a 
példák. 

A csíkos mókusnak (4. ábra) több változata van, az amerikai változa-
ton három csík, a Szibériában élő példányokon öt csík látható. Ezek főleg 
a talajszinten mozognak, ellentétben a nálunk élő mókusokkal. A csíkos 
mókusok föld alatti járatokat ásnak, itt alusszák át a téli hideget. Készle-
tet gyűjtenek télire, ez akár néhány kilogramm eleséget is jelenthet.

55. A valódi mérsékelt öv állatvilága

3.  Fehér gólyák Afrikában. Nálunk csak 
márciustól szeptemberig találhatók 
meg, a telelőhelyig akár tízezer 
kilométert is repülnek. 

2.  Téli álmot alvó 
denevér csüng 
egy barlangi 
cseppkövön 

1.  Vaddisznókonda 
hagymákat, gyökereket 
túr ki a hó alól 

5. Prériróka 4. Csíkos mókus 

Készítsetek télire 
madáretetőt! Úgy 
helyezzétek el, 
hogy a szobából 
rálássatok. 
Fotózzatok 
le minél több 
madárfajt! 
Az etetést 
egész télen át 
biztosítanotok 
kell, ha oda-
szoktak,  mert 
a kisebbek csak 
1-2 napot bírnak 
ki élelem nélkül.
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A prériróka (5. ábra) Észak-Amerika síkságain él, minden-
evő, nyaranta nagyon sok rovart és sáskát is elfogyaszt, de a dö-
göt sem veti meg. Mérete a vörös rókához képest kisebb, macska 
nagyságú. Föld alatti üreget váj. A nőstények 50 napig vemhesek, 
és négy-öt kölyköt hoznak a világra.

A vapiti (6. ábra) az egyik legnagyobb szarvasfaj, csak a tajgán 
élő jávorszarvas nagyobb nála. Az őszi vastag bunda télen jól szi-
geteli a többmázsás testet.

A csíkos bűzös borz (7. ábra) bűzmirigyének váladékát több 
méterre képes elspriccelni, leginkább az ellenfél szemére céloz, és 
ritkán téveszt. A füves puszták élőlényei tág hőtűrésűek.

A közönséges ürge (8. ábra) a füves puszták lakója, védett ál-
latfaj. A talajban lévő járatai hosszú elágazó rendszert alkotnak. 
A veszélyt érdekes füttyel jelzi. Téli álmot alszik.

Ezek a területek számtalan ragadozó madárnak és énekesma-
dárnak nyújtanak otthont.

A képeken egy-egy Magyarországon is honos ragadozó 
madarat látsz, mindegyik nagy vadász a valódi mérsékelt 
övben. Nézz utána, melyik milyen madár lehet!

Amerika meghódítása 
előtt több tíz millió bölény 
élt a füves pusztákon, de 
a mértéktelen vadászat és 
a puszták felszántása miatt 
a kihalás szélére sodród-
tak. Ma már védelem alatt 
állnak, a fajt rezervátumok-
ban próbálják fenntartani. 

ÚJ FOGALMAK

téli álom
vonulás
énekesmadár
rezervátum

7.  Csíkos bűzös borz 8. Közönséges ürge 

6. Vapiti 

A valódi mérsékelt öv állatai jól alkalmazkodtak az évszakváltáshoz. Télre a ma-
darak egy része elvándorol, vannak élőlények, melyek készleteket halmoznak 
fel, és vannak olyanok, melyek mély álomba szenderülnek, és így vészelik át 
a téli időszakot.
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2. Fenyőútmutató

56. A hideg mérsékelt öv növényvilága

Öv É ghajlat Biom

Hideg mérsékelt öv Tajga éghajlat Tajga

A mérsékelt övezeten belül a hideg mérsékelt övben lerövidül a ked-
vező életfeltételeket kínáló időszak. A nyár rövidebb és hűvösebb, a tél 
pedig hosszabb és hidegebb. A tavasz és az ősz nem különül el élesen. 
A legmelegebb és a leghidegebb hónap között itt a legnagyobb a kü-
lönbség, vagyis itt a legnagyobb a hőingás. Ezen az éghajlati területen 
tűlevelű erdő, más néven tajgatársulás-csoport alakult ki. 

A tűlevelű erdőkben a fák sűrűn állnak, lombjuk zárt, ezért az alsóbb 
szintekre nagyon kevés fény érkezik, így a cserjeszint és a gyepszint is 
fejletlen. A levélváltás folyamatos, a lehulló tűlevelek savas kémhatá-
súak, így a talajt elsavanyítják. A fenyőerdők talaja nedves, ezt kedvelik 
a mohák (1. ábra). 

1.  Mohaszőnyeg és gombák 
a fenyőerdőben 

Lucfenyő

2 cm-es tűlevelei 
egyesével állnak

Erdeifenyő

4–7 cm-es, párosával álló 
tűlevelei vannak

Balzsamos jegenyefenyő

1,5 cm hosszú, 
tompa hegyű tűlevelek, 

fonákján fehér csík húzódik, 
kellemes illatot ad

Vörösfenyő

Puha tapintású 
tűlevelei csomókban 

állnak

Általános tudnivalók
Négy évszak alakult ki, a tél hosszú és hideg, a nyár rövid, és kevés 
a csapadék. A folyók csak nyáron jégmentesek. A tajga növényzete 
a tűlevelű erdő. Talaja gyenge minőségű. Barna medve, hiúz, mor-
mota, fajd és farkas gyakran előfordul az erdőkben.
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A fenyvesek gyepszintjén a  savas 
kémhatást kedvelő gombák élnek, és na-
gyon lényeges szerepet töltenek be: segí-
tik a fenyő számára fontos talajvizek fel-
szívását. A talajban a  fenyők gyökerénél 
a  gombafonalak sűrű szövedéket alkot-
nak, esős időben sok termőtest jelenik 
meg a fák körül.

Európa és Ázsia északi részén a lucfe-
nyő és az erdeifenyő alkot kiterjedt erdő-
ségeket, de előfordul a  lombhullató vö-
rösfenyő is. Az észak-amerikai tajgákon 
jegenyefenyő is előfordul nagy számban 
(2. ábra). 

A fenyő mellett gyakori a  nyírfa 
(3. ábra). A nyírfák lombhullatók, levélle-
mezeik kis felületűek, színük méregzöld, 
levélfonákjuk pedig molyhos, ami védel-
met nyújt a hideg és a párologtatás ellen. 
Kérgük fehér színű. 

A fenyőerdők jellegzetes örökzöld tör-
pecserjéje a vörös áfonya (4. ábra). Érett 
piros bogyója ehető, nagyon sok vita-
mint tartalmaz. 

A talaj alsó, fagyott rétegei nyáron sem 
engednek fel, ilyenkor vízzel borított lá-
pok alakulnak ki. Sok ritka növénynek és 
állatnak adnak otthont ezek a  területek. 
A lápokban gyakori növény a tőzegmoha, 
hatalmas telepeket alkotnak nyáron, vizet 
szívnak magukba, így úgynevezett daga-
dólápok alakulnak ki. A láp mélyére süly-
lyedt növényi részek elhalnak és tőzeggé 
alakulnak (5. ábra). A lápterületeken a ro-
varemésztő növények sem ritkák, ilyen 
a kereklevelű harmatfű (6. ábra).

ÚJ FOGALMAK

tajga
tőzeg
tőzegmoha láp
dagadóláp
boszorkány kör
gombafonal

6.  Kereklevelű 
harmatfű

3.  A nyírfacukrot régen a nyírfa édes 
rostjaiból állították elő, innen 
származik az elnevezés. Ma már 
egyre több helyen használják 
cukor helyett. 

4.  A vörös áfonyának magas 
a vitamintartalma, és anti-
oxidáns hatású, ami segít 
a rákos megbetegedések 
megelőzésében 

5.  Tőzegtelep kitermelése 

Melyik biom 
területén 
találkozhattál 
már rovaremésztő 
növényekkel? 
Mi jellemző ezekre 
a növényekre? 
Csak rovarokat 
fogyasztanak?

A hideg mérsékelt öv biomja a tajga. Ezen a területen a nyarak hűvösek, az alta-
laj ilyenkor is fagyott marad, a telek hosszúak és hidegek. A tűlevelű erdő több 
fenyőfaja ismert ezen a területen. A fenyők mellett a rövid nyári időszakban ha-
talmas dagadólápok keletkeznek. 
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57. A hideg mérsékelt öv állatvilága

A zord éghajlathoz a  rovarok mellett az állandó testhőmérsékletű 
emlősök és madarak alkalmazkodtak a legjobban. Sok faj odúban, 
fészekben táplálékot raktároz a nehezebb időkre. Néhányan téli ál-
mot alszanak, így anyagcseréjük lelassul, és így vészelik át a hideg 

téli időszakot. 
A mókus a fenyő- és lomberdők gyakori lakója. Mindenevő rágcsá-

ló. Metszőfogai állandóan nőnek, hegyes karmaival jól kapaszkodik, és 
farkával kiválóan kormányoz, ügyesen ugrál a  fák ágai között. Fák od-
vában lakik, készletet halmoz fel télire. Nem alszik téli álmot, magá-
nyosan él.

A mormota (1. ábra) föld alatti járatokban élő rágcsáló. Téli álmot al-
szik, ilyenkor a nyári bőséges táplálkozástól kialakult vastag zsírréteget 
használja fel. 

A barna medve (2. ábra) az északi területek egyik legnagyobb testű 
állata. Mindenevő, gyümölcsöt, magvakat, gyökereket, rágcsálókat, ha-
lat egyaránt fogyaszt. Ügyesen mászik fára, jól úszik. Téli álmot alszik. 
A  bocsok tél végén születnek, kétéves korukig az anyjukkal maradnak. 

1.  Mormoták, a téli 
álom végére akár 
a testtömegük 
30%-át is 
elveszíthetik. Európa 
magashegységeiben 
is honosak, 
az Alpokban és 
a Kárpátokban. 

Nézz utána, a szomszédos országaink közül
hol él ma a legtöbb barna medve!

A jávorszarvas a  legnagyobb testű 
szarvasféle. A  tajgán komoly ve-
szélyt jelent az autósokra, ha nem 
sikerül kikerülni. Az új autótípuso-
kat szokták is tesztelni erre a  ma-
nőverre. Minél stabilabb a  jármű, 
annál nagyobb sebesség mellett 
lehet ép bőrrel megúszni az ilyen 
helyzeteket.

2.  Barna medve
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Valamikor hazánk területén is megtalálható volt a farkas (3. ábra), ma 
a Zempléni-hegységben feltételezzük csupán jelenlétét. Falkában élnek, 
ritkán egyedül, inkább csoportosan vadásznak. Jól futnak, a hallásuk és 
a szaglásuk kiváló. Ujjaikon a karmok nem húzhatók vissza. Kitartó ván-
dorok, akár száz kilométert is megtesznek egy nap alatt. Évente 5–9 köly-
köt hoznak a nőstény farkasok a világra. 

Európa legnagyobb macskaféle ragadozója a hiúz (4. ábra). Látása, 
hallása nagyon fejlett. Fülén jellegzetes szőrpamacs található. Magányo-
san vadászik. Évente egy alomban 1–5 hiúzkölyök születik. Eurázsia észa-
ki hegyvidékeiben él. 

A fajdok (5. ábra) életmódja a  fácánéhoz hasonló. Kapirgálólábuk 
van, és erős csőrük. Mindenevők. Ujjaikon különleges szarulemezek van-
nak, ezért a hóban nem süllyednek el. 

A keresztcsőrű egy kis testű madár, rügyekkel és fenyőmagvakkal táp-
lálkozik. Csőrük a tobozpikkelyek szétfeszítése érdekében vált felemás-
sá, erről kapták a nevüket (6. ábra). 

A hüllők és a kétéltűek nemigen képesek elviselni az alacsony hőmér-
sékletet, ezért nem jellemzőek az élővilágban, a halakat azonban több faj 
is képviseli a hideg patakokban, tavakban (7. ábra).

A rövid, hűvös nyár alatt sok terület mocsarassá válik, ami kiváló élő-
hely a szúnyogoknak. Valóságos felhőket alkotnak, és kíméletlenek az 
emberekkel vagy más emlősökkel.

ÚJ FOGALMAK

mindenevő
falka
alom

5. Siketfajd 3. Farkasfalka 4.  Hiúz 

6.  Keresztcsőrű pihen 
egy száraz fenyőágon 

7.  Lazacra vadászó 
barna medve 

A zord körülményekhez az állandó testhőmérsékletű madarak és emlősök al-
kalmazkodtak a leghatékonyabban. A rövid, hűvös nyár alatt kell felkészülniük 
a zord, hideg télre, amikor kevesebb az elérhető táplálék.

A 30-40 ezer évvel ezelőtti jégkor idején a Kárpát-medencében a mai hi-
deg mérsékelt övihez hasonló éghajlat és élővilág volt. Barlangi medve, 
gyapjasmamut, és más, mára kipusztult fajok maradványai kerültek elő 
a barlangokból. Jégkori növényekből van, ami mindmáig fennmaradt.
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58. A sarkköri öv növény- és állatvilága

Öv É ghajlat Biom

Sarkköri öv Tundra éghajlat Tundra

Sarkköri öv Állandóan fagyos éghajlat Nincs növényzet

A növényzet jellemzői
A tundra növényzetének védekező mechanizmu-
sa hasonló a sivatagi növényekéhez, ott a  forró-
ság, itt pedig a hideg ellen küzdenek. Ugyanúgy 
találkozhatunk rövid életidejű növényekkel és 
a kiszáradást tűrő zuzmókkal (1. ábra), mohákkal. 
A  rövid életidejű növények a  rövid nyári időszak 
alatt kélnek életre, és a  teljes életciklusuk ekkor 
játszódik le (2. ábra). A magok nagyon ellenállók 
a  hideggel szemben. A  tél beálltával az alacso-
nyabb rendű növények, mohák és zuzmók sejt-
jei elveszítik víztartalmukat, anyagcseréjük leáll. 
Nyáron a sejtek vízzel telnek fel, és ismét műkö-
dőképessé válnak. Szélsőségesen tág tűrésű nö-
vények szükségesek a tundra éghajlatának elvise-
léséhez. A tundrán is élnek fás szárú növények, de 
megjelenésük eltérő a mérsékelt övezetben meg-
szokottól. A törpefűz (3. ábra) és a sarki fűz ágai 
a földhöz lapulnak, így az erős szelek nem szag-
gatják meg őket, és a  visszaverődő hősugarakat 
is könnyebben fel tudják venni. A fejlődésük jóval 
lassúbb, ezért törzsük vastagsága nem tükrözi az 
életkorukat.

A tundra szó 
a finn tunturi 
szóból ered, 
ami Finnország 
zuzmós, mohás, 
kietlen dombjait 
jelöli.

1.  Rénszarvaszuzmó, a tundra egyik 
legfontosabb növénye, táplálékot ad 
a rénszarvasoknak 

2.  A nyári időszakban 
színpompás virágok 
bontanak szirmot, 
pedig a hőmér-
séklet alig több, 
mint 5 Celsius-fok 

3.  A törpefüzek 
körülbelül bokáig 
érnek, és nagyon 
lassan nőnek. 
Tenyérnyi méretet 
is több év alatt 
érnek el. 

Általános tudnivalók
Két évszak, hosszú hideg tél és rövid, hűvös, csapadékos nyár alakult 
ki. A folyók csak nyáron jégmentesek. A talaja rossz minőségű, és alsó 
rétege még nyáron is fagyott. A növényzetet mohák, zuzmók, törpe-
cserjék és alacsony fák alkotják. A  legismertebb állatok a  lemming, 
a rénszarvas, a sarki róka. Az itt élő emberek halászattal, rénszarvaste-
nyésztéssel foglalkoznak.
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Az állatvilág jellemzői
Az évszakokkal a  tundra állatvilága is jelen-
tősen változik, a nyári időszakban sok faj ván-
dorol erre a  területre, hatalmas rovarfelhők 
jelennek meg a láposok felett. A telet itt töltő 
állatok száma kevés. A tajgához hasonlóan itt 
is az állandó testhőmérsékletű emlősök és 
madarak terjedtek el. A lemmingek (4. ábra) és 
a kis termetű emlősök a tundra állandó lakói. 
Hóba vájt járatokban élnek, télen zuzmóval, 
mohával és gyökerekkel táplálkoznak, nyáron 
magvakat és rovarokat is fogyasztanak. 

A rénszarvasok (5. ábra) szintén állandó 
lakói a tundrának. Párosujjú patás állat, pa-
tái szétterpeszthetőek. Fő táplálékát a  zuz-
mók adják, de kisebb állatokat is elfogyaszt. 
A rénszarvasok mindig csordában élnek, és 
legelőkről legelőkre vándorolnak. Nagyon 
kitartóak, akár 35–40 kilométert is képesek 
megtenni naponta. Az itt élő emberek te-
nyésztik őket. 

A sarki róka (6. ábra) a tundrák őshonos 
állata, az északi sarkkörön, fagyhatáron túl 
találkozhatunk vele. Ragadozó, de a növényi 
táplálékot is elfogyasztja. Fülkagylója kicsi, 
így a hőleadása kismértékű. ÚJ FOGALMAK

mocsárvidék
tundra
törpecserje
téli és nyári bunda
bika
tehén
borjú

  szélsőségesen 
tág tűrésű növények

Több téli vendég is 
érkezik hazánkba 
a tundráról, ilyen 
a sarki búvár és 
a kissólyom. 
Nézz utána, 
milyen más 
madarak érkezhet-
nek országunkba 
télen a hidegebb 
északi területekről!

5.  Rénszarvas. A többi 
szarvastól eltérően 
a nőstényeknek is van 
agancsuk. 

6.  Sarki róka. A legnagyobb testű rókafaj, bundája télen 
fehér színű, nyáron barnásszürke. Az évszaknak megfelelő 
rejtőszínt viselik. 

4. Lemming 

A sarkköri öv biomja a tundra, ahol rövid életidejű növényekkel és kiszáradást 
tűrő zuzmókkal, mohákkal találkozunk. A törpecserjék szinte a fölhöz lapulnak, 
és fejlődésük jóval lassúbb. A tundra állatvilága a rövid nyári időszakban népe-
sebb, ilyenkor táplálék után kutatva több állatfaj is átvonul a területen.

NT_98757.indb   133NT_98757.indb   133 2020. 03. 26.   17:31:432020. 03. 26.   17:31:43



134

59. A sarkköri öv élővilága

Öv É ghajlat Biom

Sarkköri öv Tundra éghajlat Tundra

Sarkköri öv Állandóan fagyos éghajlat Nincs növényzet

Az élővilág jellemzői
Ezeken a területeken féléves éjjel és féléves nappal váltja egymást. 

A havi középhőmérséklet nem emelkedik 0 Celsius-fok fölé. A fel-
színt állandó jég borítja, ami helyenként a több száz méter vastagsá-
got is elérheti. Összefüggő növénytakaró nincsen, nagyon ritkán egy-
egy moszatfaj tűnik fel. Az élővilág a  tengerre és az azt szegélyező 
partszakaszokra koncentrálódik.

A globális felmele-
gedés egyik legje-
lentősebb hatása 
a sarki jég gyors 
olvadása. Ha az 
összes jég elolvad-
na az Antarktiszon 
és Grönlandon, 
a tengerek és az 
óceánok vízszintje 
60 méterrel is meg-
emelkedne. Melyik 
országoknak okozna 
ez nagy problémát, 
és miért?

A jégtömegek vízből kiemelkedő, látható 
része jóval kisebb, mint a  víz alatt lévő. 
Melyik utasszállító hajó katasztrófáját 
okozta egy ilyen jéghegy?

A sarkvidéken lévő jég gyakran égszínkék 
színű, zöld és barna csíkos, ezt a jégben 
lévő levegőzárványok, másrészt szeny-
nyező anyagok vagy algák okozzák.

Általános tudnivalók
Egyetlen évszak alakult ki, a zord tél. A kevés csapadék hó for-
májában hullik, állandó jégtakaró borítja a  felszínt. Talaj nem 
alakult ki, nincs növénytakaró. A legismertebb itt élő állat a  je-
gesmedve, a  fóka, a pingvin. A sarkköri kutatóállomásokon tu-
dományos vizsgálatok folynak.
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A sarkvidéki öv állatvilága
A jegesmedve az Északi-sarkvidék legnagyobb testű raga-
dozója. Bundája fehér, és ez jó rejtőszínnek bizonyul, és még 
a talpát is szőr borítja. Bundája különleges, nem ázik át, és 
rendkívül jól szigetel. Úszását az ujjak között feszülő úszó-
hártya segíti. Ragadozó, fókát, lemminget, kisemlősöket, 
halat fogyaszt (1. ábra). Úszó jégtáblákon utazik, hatalmas 
távolságokat tesz meg. Napjaink veszélyeztetett faja. 

A fókák (2. ábra) az északi és a déli félgömbön is elterjed-
tek. Emlősállatok, a  vízi életmódhoz alkalmazkodtak. Vég-
tagjaik uszonnyá alakultak, ujjaik között úszóhártya feszül. 
Testük orsó alakú, rövid szőr borítja, egy vastag hőszigetelő 
szalonnaréteg védi őket. A fül- és orrnyílásuk zárható. A felső 
ajkak és a szem fölött lévő bajuszszálaknak a tapintásban és 
a  víz alatti nyomáshullámok érzékelésében van szerepük. 
A fókák zsákmányukat a vízben szerzik, a parton pihennek, 
sütkéreznek, és az utódok is a parton születnek. 

A pingvinek (3. ábra) a déli félgömb lakói. Halakkal táp-
lálkoznak. Szárnyukat evezőként használják, és lábukkal jól 
kormányoznak, ujjaik között szintén úszóhártya feszül. Tolla-
zatuk lepergeti a vizet, és jól szigeteli a testüket. Hátuk fekete 
színe biztonságot jelent a  levegőben köröző ragadozók el-
len, a hasuk fehér színe úszás közben a vízben „rejti el” őket.

ÚJ FOGALMAK

úszóhártya
rejtőszín
állandó jég
Antarktisz

1.  Jegesmedve egy jégtáblán, sikeres 
fókavadászat után 

2.  Az elefántfóka a legnagyobb testű 
fóka, a déli sarkkör közelében él 

3.  A császárpingvin a legnagyobb testű pingvin, 
csoportosan él 

A sarkvidékek állandóan fagyos területén a hőmérséklet nem megy 0 Celsius-fok 
fölé. Növénytakaró nem alakult ki, ahogy összefüggő talajtakaró sem. Az itt élő 
állatok vastag szalonnaréteggel, tömött tollazattal, bundával védik magukat 
a hideg ellen. A nagyobb ragadozók táplálékának fő forrása a tenger. A globális 
felmelegedés itt is érezteti negatív hatását.
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Gondolkozz, és válaszolj!

•  Milyen szintekben rendeződik az esőerdő növényzete? Hasonlítsd össze az 
egyes szinteken élő növényeket fényigény szempontjából! 

•  Mi jellemző a trópusi esőerdő és a szavanna talajára? 
•  Milyen életmód jellemzi a fán élő növényeket, miért alakultak ki? 
•  Hasonlítsd össze a gibbon, a gorilla és az orangután testfelépítését, életmódját! 
•  Állíts össze egy táplálékláncot az esőerdők növényeiből és állataiból, nevezd 

meg, melyik lesz termelő, fogyasztó és lebontó! 
•  Mi a különbség egy kolibri és egy nektármadár táplálkozása között? 
•  Hogyan alkalmazkodtak a szárazsághoz a változó vízállapotú növények a si-

vatagban? 
•  Hol és milyen gyümölcsöt termelnek a sivatagban? 
•  Hasonlítsd össze a sivatagi róka, a vörös róka és a sarki róka felépítését! 
•  Hogyan osztják fel a táplálékforrásokat Afrika nagy ragadozói? 
•  Milyen életforma jellemző a keselyűkre? 
•  A szavanna növényzete hogyan változik az Egyenlítőtől távolodva? 
•  Hogyan alkalmazkodott a  jegesmedvék és a pingvinek testfelépítése a zord 

környezeti feltételekhez? 
•  Miért olvad a sarki jég? Miért probléma ez? 
•  Milyen hasonlóságot tudsz felfedezni a sivatagok és tundrák növényvilága kö-

zött? Mi ennek a magyarázata? 
•  Élhetnek-e hüllők és kétéltűek a tundrán? 
•  A meleg mérsékelt övben lévő keménylombú erdők miről kapták a nevüket? 

Hogy védekeznek a növények a meleg ellen? 
•  Mit nevezzünk makkiának? Hol alakult ki, és miért jelent meg ez a növényzet? 
•  Miért váltja a bőrszínét a közönséges kaméleon? 
•  Milyen fűszernövényeket szerezhetünk be mediterrán területről? 
•  Mire használható a bambusz? Hol őshonos? 
•  Hasonlítsd össze a fenyőfa és a nyírfa felépítését! 
•  Miért szegényes a fenyőerdők gyepszintje? 
•  Milyen fenyőfajokat ismertél meg a leckék során? 
•  Hogyan alakulnak dagadólápok a tajga éghajlaton? 
•  Sorolj olyan állatokat a lombhullató erdőből, melyek téli álmot alszanak! 
•  Mi a  különbség egy tölgyes és egy bükkös között? Milyen tengerszint feletti 

magasságban találkozhatunk velük? 
•  Miért váltja a valódi mérsékelt övben a lombhullató erdőt füves puszta?

Összefoglalás
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Készíts fogalomkártyákat magyarázattal, keverd össze a kártyákat, 
és próbáld hibátlanul párosítani őket!
társulás, biom, trópusi esőerdő biom, óriásfa, palánkgyökér, lián, fán lakó növény, méregmirigy, 
rejtőszín, sivatag, változó vízállapotú növény, állandó vízállapotú növény, rövid életidejű nö-
vény, pozsgás szárú növény, oázis, nyári álom, szavanna, viaszos levél, növényevők, dögevők, 
ragadozók, párosujjú patás, páratlanujjú patás, termeszvár, futómadár, macskaféle ragadozó, 
kutyaféle ragadozó, mocsárvidék, tundra, törpecserje, téli és nyári bunda, bika, tehén, borjú, 
szélsőségesen tág tűrésű növények, úszóhártya, állandó jég, Antarktisz, tajga, dagadóláp, fal-
ka, füves puszta, sztyepp, pampa, préri, bűzmirigy, keménylombú erdő, babérlombú erdő, szí-
vócsőr, csúcsragadozó

Készítsetek közösen egy társasjátékot! 
Alkossatok párokat, és fogalmazzatok meg 8-8 kérdést páronként a biomok témakörből! 
Egy kartonpapírra rajzoljátok meg a társasjáték tábláját, a táblán szerepeljenek az alábbi 
mezők: Lépj előre hármat!, Lépj vissza hármat!, Kimaradsz egy dobásból! Minél több 
kérdőjel szerepeljen, ezeken azokat a kérdéseket tegyétek fel, melyeket a párok megírtak. 
Legyetek kreatívak a társasjáték elkészítésekor!

Keressétek meg a képen látható városokat az atlaszotokban! Nézzétek meg, hol fekszenek, 
állapítsátok meg, melyik éghajlati övbe tartoznak! 

Calgary

Róma London

Jakutszk

Manaus

Rijád
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TRÓPUSI ESŐERDŐ SZAVANNA SIVATAG KEMÉNYLOMBÚ        E
0°
EGYENLÍTŐ

23,5°
RÁKTÉRÍTŐ

FORRÓ ÖVEZET
EGYENLÍTŐI ÖV ÁTMENETI ÖV MELEG MÉRSÉKELT ÖVTÉRITŐI ÖV

4000
mm25 °C 1000

mm25 °C 18 °C

ÉVI ÁTLAG-
HŐMÉRSÉKLET

200
mm25 °C

EGYENLÍTŐ

FELMELEGÍTENDŐ
TERÜLET KISEBB

FELMELEGÍTENDŐ
TERÜLET NAGYOBB

HADLEY-
CELLA

A Föld felszínén az Egyenlítőtől való távolságtól függően öveze-
tesen változik az éghajlat. Legfontosabb összetevő a hőmérséklet
és a csapadékeloszlás, ami már az élővilágot is meghatározza. 
Mindennek a hátterében az eltérő felmelegedés áll.

Az Egyenlítő közelében
ugyanakkora területre
sokkal több energia jut
a Napból, mint a sarkok
közelében.

ÖVEZETESSÉG

ÉSZAKI-SARK

DÉLI-SARK
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Ú        ERDŐ LOMBHULLATÓ ERDŐ TAJGA TUNDRA ÁLLANDÓAN FAGYOS
66,5°
ÉSZAKI SARKKÖR

90°
ÉSZAKI-SARK

MÉRSÉKELT ÖVEZET HIDEG ÖVEZET
V VALÓDI MÉRSÉKELT ÖV HIDEG MÉRSÉKELT ÖV SARKKÖRI ÖV SARKVIDÉKI ÖV

600
mm

200
mm–10 °C 100

mm–25 °C700
mm10 °C 300

mm–5 °C

ÉVES
CSAPADÉKÖSSZEG

A NAGY FÖLDI LÉGKÖRZÉS

POLÁRIS-
CELLA

POLÁRIS
CELLA

FERREL-
CELLA

HADLEY-
CELLA

FERREL-
CELLA

HADLEY-
CELLA

MAGASNYOMÁSÚ ZÓNA
FÖLDFELSZÍNI
LÉGMOZGÁSOK

MAGAS LÉGKÖRI
LÉGMOZGÁS

ÖSSZEÁRAMLÁSI
ZÓNÁK

0° EGYENLÍTŐ

23,5° RÁKTÉRÍTŐ

66,5° ÉSZAKI SARKKÖR

23,5° BAKTÉRÍTŐ

66,5° DÉLI SARKKÖR

FERREL-
CELLA POLÁRIS

CELLA

Több energia erősebb felmelegedéssel jár, ez működteti a nagy földi légkörzést.
A melegebb levegő könnyebb, ezért felemelkedik, helyére hűvösebb áramlik a sarkok irányából.
A Föld forgásának zavaró hatása miatt azonban a légkörzés három cellára bomlik,
ami így változatosabb övezetességet eredményez. A határuk az év folyamán
a Nap látszólagos járását követi, amivel mi az évszakok váltakozásaként találkozunk.

MAGASNYOMÁSÚ ZÓNA
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Oktatási Hivatal 
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Tel.: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu
A kiadásért felel: dr. Gloviczki Zoltán elnök

Raktári szám: NT-98757
Tankönyvkiadási koordinációs 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, 2020

Nyomta és kötötte:
Felelős vezető:
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