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Kedves Gyerekek!

Az előző tanévben elkezdtétek az ismerkedést a természettudományok világával. 
Tanultatok az anyagok tulajdonságairól és a mérésekről. Megismerkedtetek az idő 
fogalmával és a térképek jelrendszerével, az időjárás és az éghajlat fogalmával, 
jellemzőivel. Sok új ismeretet szereztetek a növények és állatok testfelépítéséről, 
valamint az emberi szervezet működéséről is. 

Ebben az évben átismételjük és bővítjük az eddig tanultakat, illetve teljesen új 
témakörökkel is foglalkozunk majd. 

Először Földünk felépítését, a felszínét alakító belső és külső erőket tanulmá-
nyozzuk. 

Külön fejezetben ismerkedhettek meg az energia témakörével, megtudhatjátok, 
honnan és hogyan szerezzük az energiát a mindennapokban, és ez milyen hatással 
van környezetünkre. 

Látni fogjátok, hogy a természettudományokban mennyire fontos a vizsgáló-
dás, és megismeritek a kísérletezés helyszíneit és szabályait. 

Folytatjuk a térképek tanulmányozását, megnézzük, hogyan lehet tájékozódni 
az atlasz segítségével, de alkalmatok lesz kirándulásokat, utazásokat is tervezni 
különböző alkalmazásokkal.

A tanév második felében képzeletbeli utazásra hívunk benneteket. Először 
hazánk tájait barangoljuk be, majd a Magyarországon legelterjedtebb élőhelyek 
jellemzőit mutatjuk be nektek. Betekinthettek az erdők, a mezők és szántóföldek, 
illetve a vizek és vizes élőhelyek folyamataiba, élővilágába, természeti-környezeti 
problémáiba. Egy-egy lecke erejéig olvashattok távoli tájak hasonló területeiről is. 

Reméljük, hogy élvezettel vetitek bele magatokat az új természettudományos 
ismeretek megszerzésébe! Bízunk abban is, hogy sikerül felhívnunk a fi gyelmete-
ket arra, mennyire fontos a természeti jelenségek megértése, Földünk egészének, 
és ezen belül hazánk tájainak a védelme, természetközeli állapotának fenntartása.

Bevezetés
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A tananyaghoz 
kapcsolódó további 
adatok és érdekességek. 

Segítség a könyv használatához

Akár otthon is 
elvégezhető kísérlet, 
megfi gyelés. 

Érdekes problémát 
felvető kérdés, 
amire a leckében 
választ kapsz.

A leckében szereplő 
tan anyag lényege.

A fogalmak 
meghatározására 
színes tónus hívja 
fel a fi gyelmet.

A fontos kifejezéseket 
vastag betű emeli ki.

A felkészültséget 
ellenőrző kérdések.

A leckében 
szereplő 
új fogalmak.

4. Bauxit

A kőzetek nem egynemű anyagok, hanem sokféle 
anyagból állnak. Egyes kőzetekben azonban megfi -
gyelhetők szabályos szerkezetű, jellegzetes színű ré-
szek is, ezek az ásványok.

Az ércek ipari feldolgozásának folyamatát, amely so-
rán belőlük fémet nyernek ki, kohászatnak nevez-
zük. A kohászat révén jutunk hozzá a mindennapi 
életünkben is használt fémekhez. A vasat a vasércből, 
az alumíniumot a bauxitnak nevezett vörös színű 
ércből nyerik ki. A főleg ékszerek készítésére használt 
nemesfémércek (pl. aranyérc, ezüstérc, rézérc) is a ko-
hászat által válnak elérhetővé számunkra. A kohászat 
folyamata egy hatalmas, forró olvasztókemencében 
(kohó) zajlik, amelynek felső részén öntik be az ércet. 
Az eljárás során az ércből eltávolítják a felesleges, 
úgynevezett meddő anyagokat. Az ércből kivont, 
megolvadt fém a kohó alján gyűlik össze (5. ábra).

Az ásványok

A kohászat

A kőzetek meghatározott összetételű, többé-kevés-
bé egynemű, szabályos szerkezetű összetevői az 
ásványok.

MEGHATÁROZÁS

Az ásványok közé tarto-
zik például a kvarc (1. ábra) 
és a kősó (2. ábra). Azokat 
az ásványokat, amelyekből 
különböző fémeket állíta-
nak elő, érceknek nevezzük 
(3. ábra). Az ércek fontos 
ipari nyersanya gok. Az 
alumíniumot a bauxit nevű 
érc (4. ábra) feldolgozásával 
állítják elő.

Kősó. Kocka alakú kristályokból álló, átlátszó vagy 
fehér színű, üveges fényű puha ásvány. Keletkezése 
során a sós tengervíz vagy a sós tavak vize elpárolog, 
és az így visszamaradó, kiváló anyag nem más, mint a 
kősó. Utak fagymentesítésére használják. A tisztított 
változata az étkezési konyhasó, amely tartósításra is 
alkalmas.

Kvarc. Színtelen, üvegfényű, hatszög alapú oszlo-
pokból álló kristályai vannak. Nagy keménységű, igen 
gyakori ásvány. Sokféle színárnyalatú változata léte-
zik (pl. az áttetsző hegyi kristály és a lila színű ame-
tiszt), amelyek drágakőként is ismertek. Apró kvarc-
kristályok alkotják a homokszemeket is, s így a ho-
mokból előállított üvegben is megtalálható.

Vasérc. A vas az alumínium után a Föld második 
leggyakoribb féme, amelyet többféle ércből lehet kivon-
ni. A legtöbb fémet tartalmazó vasérc a hematit. Ez 
gömbszerű fekete vagy barna színű kristályokból álló, 
közepesen kemény ásvány. Latin eredetű nevének je-
lentése vér, amely piros színű karcára és porára utal.

2. Kősó

1. Kvarc

3. Vasérc

A legértékesebb, különlegesen tiszta és 
szabályos szerkezetű, nagyobb méretű 
ásványok a drágakövek. Csiszolás, fénye-
zés után többnyire ékszereket, dísztárgya-

kat készítenek belőlük.

1. Hogyan csoportosíthatjuk a kőzeteket?
2. Jellemezd a legfontosabb vulkáni kőzeteket!
3. Hogyan képződik a mészkő?
4. Hasonlítsd össze a homokot és a löszt!
5. Hogyan jönnek létre az átalakult kőzetek?
6. Hasonlítsd össze a tanult kőszénfajtákat!
7. Mit nevezünk ásványnak, illetve ércnek?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A földfelszín kőzeteit keletkezésük szerint 
csoportosíthatjuk. 

A vulkanikus kőzetek, például az andezit, a 
bazalt és a vulkáni tufák a belső erők révén ke-
letkeznek. 

Üledékes kőzetek például a mészkő, a kőszén, 
a homok és a lösz. Kialakulásukban fontos szere-
pük van a külső erőknek.

Az átalakult kőzetek más kőzetek átalakulásá-
val jönnek létre, ilyen kőzet például a márvány.

A kőzetek ásványokból állnak. Az ércek olyan 
ásványok, amelyekből fémeket állítanak elő.

vulkanikus kőzet, andezit, bazalt, vulkáni 
tufa, üledékes kőzet, mészkő, homok, lösz, 
kőszén, érc, kohászat

ÚJ FOGALMAK

Mi a különbség az ásványok 
és az ércek között?

Próbáld ki!

Szabályos kristályokat te is 
előállíthatsz. A kísérlethez 
kérd egy felnőtt segítségét!

Kis edényben melegíts for-
ralás nélkül kb. 1 dl vizet, és 
adj hozzá annyi konyhasót, 
ami még éppen feloldódik! 

Vedd le az edényt a tűzről, 
öntsd át a folyadékot egy be-
főttesüvegbe! Egy fapálci kára 
erősíts cérnaszálat, és lógasd 
az edénybe! Vigyázz, hogy a 
szál ne érjen az üveg aljára! Egy idő múlva apró 
kristályok válnak ki a cérnaszálra, és folyamato-
san növekedve szép, szabályos, azaz kristályos 
szerkezetet vesznek fel (6. ábra).

6. Sókristályok 
képződése

5. Az ércből kivont, megolvadt vasat 
a kohó alján gyűjtik össze

18 19
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A Föld belső és külső 
felépítése

 I.Ebben a fejezetben betekintünk a Föld belsejébe, megnézzük, melyek azok a folya-
matok, amelyek a múltban alakították és jelenleg formálják bolygónk felszínét. 
Megtanuljátok, milyen a Föld belső szerkezete, hogyan jönnek létre a vulkánok és 
a földrengések. Arra is fény derül, mi határozza meg a vulkánok helyét, és miért 
vannak Földünkön földrengések által veszélyeztetett területek. Választ kaptok 
arra a kérdésre is, hogy a vulkánosság és a földrengések hogyan alakítják bolygónk 
felszínét és hogyan alakulnak ki a hegységek.

Szó lesz a leggyakoribb ásványok és kőzetek kialakulásáról, legfontosabb tulaj-
donságaikról és hasznosításuk lehetőségeiről is.

Ezután sorra vesszük, hogy az egyes éghajlati övekben milyen természeti erők 
játsszák a legnagyobb szerepet a Föld felszínének alakításában, és ezek milyen 
jellegzetes formakincset hoznak létre. Beszélni fogunk a folyóvíz, a tenger, a szél 
által kialakított formákról, valamint a jég magashegységekben jellemző felszín-
alakító munkájáról is. 

999
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a földköpeny 
olvadt része

a földköpeny 
szilárd része

földkéreg

kőzet-
burok

külső mag

belső mag

szárazföld

óceán

Földünk egy nyugtalan felszínű bolygó, mert kőzet-
lemezei lassan, állandóan mozognak. Ennek az az oka, 
hogy a kisebb sűrűségű, szilárd kőzetlemezek úsznak 
az olvadék felszínén, ahhoz hasonlóan, mint ahogy a 
jég úszik a víz tetején. A kőzetlemezek lassan, eltérő 
sebességgel mozognak. Vannak olyan helyek, ahol az 
izzó kőzetolvadék felfelé áramlik, és széttolja a fölötte 
levő szilárd kőzetburkot. Ezeken a helyeken a kőzet-
lemezek távolodnak egymástól. Máshol a kőzetleme-
zek közelednek egymás felé. Mozgásuk során össze is 
ütközhetnek, ilyenkor az egyik lemez a másik alá buk-
hat (2. ábra). A kőzetlemezek el is csúszhatnak egy-
más mellett. A kőzetlemezek mozgása következtében 
a kőzetburokban törések keletkeznek, amelyek törés-
vonalakat hoznak létre.

A lábunk alatt levő szilárd felszín csupán 
egy vékony, hideg kéreg. 50 km-rel beljebb a 
hőmérséklet már kb. 800 °C. A felszíntől 
2000 km mélyen a hőmérséklet már megha-

ladja a 2200 °C-ot. 

Pár ezer, de még több száz évvel ezelőtt is az akkor élő 
emberek úgy gondolták, hogy a Föld mélye a gonosz 
lelkek birodalma. Nem értették, hogy mi rázza meg a 
Földet, milyen erők törik szét a sziklákat, és miért 
nyílik meg egyes hegyek teteje, és kerül onnan felszín-
re az izzó anyag. Ma már tudjuk ezekre a kérdésekre 
a választ. A következő órákon megismerjük a boly-
gónk felszínét alakító belső és külső erőket.

A Föld legkülső burka a szilárd földkéreg. A föld-
kéreg vastagsága nem egyforma, az óceánok alatt vé-
konyabb, a szárazföldek területén vastagabb. 

Alatta található a földköpeny, amelynek felső 
réte ge ugyancsak szilárd. Ez a réteg alkotja a földké-
reggel együtt a kőzetburkot. A kőzetburok nem 
egységes, hanem különböző nagyságú részekre, 
kőzet lemezekre tagolódik. Felszínén óceánok és 
szárazföldek vannak. A feldarabolódott kőzetlemezek 
között törésvonalak húzódnak. A földköpeny mé-
lyebben található rétege a magas hőmérséklet miatt 
már olvadt állapotban van. Ez az izzó kőzetolvadék a 
magma.

A földköpeny alatt található a Föld magja, mely-
nek belső része szilárd. 

A mélyben egymás után következő rétegek a hagy-
malevelekhez hason lóan borulnak egymásra, ezért 
ezt a szerkezetet gömbhéjas szerkezetnek nevez-
zük. A hasonlat szerint a föld kéreg a vörös hagyma 
száraz buroklevelének felel meg (1. ábra).

A Föld szerkezete

1. A Föld belső szerkezete

2. A kőzetlemezek mozgása

közeledő lemezek

törésvonal

földrengések 
kipattanási 
helyealábukó 

lemez

távolodó lemezek

magma

felgyűrődő hegység

fföföldldldrerengngéésés kekek 

kőzetlemez

vulkán

Mi található a Földben több ezer kilométer 
mélyen? 

10
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A Csendes-óceán területén levő Nazca-
lemez és a Dél-amerikai-lemez évente 
kb. 10-11 cm-t közeledik egymáshoz. 
Az egymás mellett elcsúszó Észak-

amerikai- és a Csendes- óceáni-lemez látható vonala 
a Szent András-törésvonal (3. ábra). 

A kőzetlemezek mozgása évmilliók alatt új óceá-
nok születéséhez, hegységek képződéséhez vezet-
het, megváltoztathatja a szárazföldek alakját.

A földrengések pusztításai ellen megfelelő 
építőanyagokkal és építkezési módokkal le-
het védekezni. A téglából épült házak köny-
nyebben összedőlnek, mint a vasbetonból 

építettek. A magas házakban nagyobb kár keletkezhet, 
mint az egy- vagy kétszintes épületekben.

A Föld felszínének mozgását a földrengések is jelzik. 
Leggyakrabban ott pattannak ki földrengések, ahol a 
mélyben a törésvonalak mentén elmozdulnak a kőzet-
lemezek. A vulkáni működések sokszor járnak együtt 
földrengéssel. A legtöbb földrengés olyan gyenge, 
hogy rezgéseit az emberek észre sem veszik, csak a 
műszerek jelzik. Máskor hangos morajlás kíséretében 
erős mozgások rázzák meg a területet, és hatalmas 
pusztítást okoznak (4. ábra). Földünk földrengésve-
szélyes területei közé tartozik például Japán, Közép-
Amerika, Dél- Európa.

A földrengések

4. Földrengés után

3. A Szent András-törésvonal Észak-Amerikában, Kaliforniában

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Föld belsejét különböző sűrűségű anyagok 
építik fel. A Föld legkülső héja a kőzetburok, 

amely a földkéregből és a köpeny felső, szilárd 
részéből áll. 

A kőzetburok nem egységes, kőzetlemezekre 
tagolódik. A szilárd kőzetlemezek úsznak az 
alattuk levő kőzetolvadék, a magma felszínén. 
A kőzetburok lemezei eltérő sebességgel mozog-
nak, közelednek egymáshoz, távolodnak egy-
mástól, illetve elcsúsznak egymás mellett. 

A felszín mozgásainak következtében  ala-
kulnak ki a kisebb-nagyobb pusztításokkal járó 
földrengések.

földkéreg, földköpeny, kőzetburok, 
  gömbhéjas szerkezet, törésvonal, 
kőzetlemez, mag, magma, földrengés

ÚJ FOGALMAK

1. Mi jellemző a Föld belső felépítésére?
2. Mit nevezünk földkéregnek, kőzetburoknak, kő-

zetlemeznek?
3. Mi a magma?
4. Milyen mozgásokat végezhetnek a kőzetlemezek?
5. Keress az atlaszban óceáni és szárazföldi kőzet-

lemezeket!
6. Milyen következményekkel jár a kőzetlemezek 

lassú, de állandó mozgása?
7. Hol alakulnak ki leggyakrabban földrengé-

sek?
8. Nézz utána, hazánk mely területén 

a leggyakoribbak a földmozgások!

11
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felgyűrődött rétegek

1. A gyűrődés

oldalirányú 
nyomóerő

képlékeny
rétegek

Hogyan kerültek az Alpok csúcsaira tengeri 
élőlények maradványai?

Próbáld ki!
Helyezz egymásra több papírlapot, lehetőleg kü-
lönböző színűeket! Két oldalról lassan nyomd 
össze az egymáson fekvő lapokat! Figyeld meg, 
hogy középen egy redő keletkezik! A papírlapok 
mozgása jól szemlélteti a gyűrődés folyamatát.

A gyűrődés a kőzetrétegek oldalirányú nyomás 
hatására bekövetkező meghajlása.

MEGHATÁROZÁS

A gyűrődéssel keletkezett nagy magasságú hegysé-
geket, amelyek vonulatai láncszerűen kapcsolód-
nak össze, és egymással párhuzamosan futnak, 
gyűrthegységeknek nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

A kőzetburok lassan mozgó lemezei az alattuk levő 
képlékeny réteg áramlásainak megfelelően távolod-
hatnak egymástól és közeledhetnek egymáshoz. Ami-
kor két kőzetlemez összeütközik, a közöttük levő 
képlékeny üledékrétegekre oldalirányú nyomóerők 
hatnak, és a rétegek felgyűrődnek. Ez a folyamat a 
gyűrődés (1. ábra). 

A gyűrődés

Európának azt a területét, ahol ma az Alpok hegy-
vonulatai húzódnak, egykor tenger borította. A ten-
gerfenéken az elpusztult élőlények vázaiból vastag 
üledékréteg halmozódott fel. Évmilliók alatt a kőzet-
rétegek gyűrődés közben kiemelkedtek, és magas 
hegyláncokká váltak (2. ábra).

A gyűrthegységek felszínét fi atalabb koruk miatt 
a külső erők kevésbé koptatták le. Szerkezetük és 
magasságuk (tengerszint felett 1500 méternél maga-
sabbak) ma is utal keletkezésük körülményeire. Fel-
színüket hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett ge-

A hegységek születése, a felszín kialakulása a kőzet-
lemezek mozgásából származó belső erőknek kö-
szönhető. A földfelszínt számos hatás alakítja, pél dául 
a szél, a víz, a jég koptatja, formálja. Ezeket a hatáso-
kat együttesen külső erőknek ne vezzük.

2. Gyűrt hegység

12
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3. A gyűrthegységek szerkezete

Európa legmagasabb csúcsa az Alpokban 
található Mont Blanc („Fehér-hegy”). Ma-
gassága 4807 méter a tenger szintje fölött. 
A Föld legmagasabb csúcsa, a 8848 méter 

magas Csomolungma (Mount Everest) a Himalája hegy-
ségben (Ázsia) emelkedik.

A szilárd kőzetrétegek a törésvonalak mentén függő-
leges és vízszintes irányban is elmozdulhatnak. Ez a 
folyamat a vetődés (4. ábra).

A vetődés

A vetődés a szilárd kőzetrétegek törések következ-
tében történő elmozdulása.

MEGHATÁROZÁS

lépcsősen lesüllyedő rögök

5. A vetődés formái

rög

medence

árok

6. A röghegységek szerkezete

A vetődés során a törések által közrezárt kőzettes-
tek a rögök. Ezek egy része kiemelkedik, más terüle-
tek besüllyednek, így alakulnak ki az árkok és a me-
dencék. Egymást követő törések mentén jönnek létre 
az egyre alacsonyodó lépcsős felszínek (5. ábra). 
A különálló rögökre szakadt hegység a röghegység. 
A röghegységek általában alacsonyabbak, felszínüket 
legömbölyített hegytetők, széles hegyhátak, kisebb-
nagyobb fennsíkok és lankás lejtők jellemzik (6. ábra). 
A rögöket tágas medencék, széles völgyek tagolják. 
Hazánkban röghegység például a Velencei-hegység, a 
Bakony és a Bükk.

4. A vetődés

rincek, meredek lejtők jellemzik. Vonulataik között 
hosszanti völgyek húzódnak, melyeket a bennük 
áramló folyók mélyítenek (3. ábra). Az Alpok mellett 
a gyűrt hegy ségek közé tartoznak a Kárpátok is.

gyűrt 
rétegek

1.  rögökre 
darabolódás

2. vetődés
A röghegységek erős lepusztulása gazda-
sági szempontból előnyös, mert a felszín 
közelébe kerülnek a mélyben levő ás-
ványkincsek. Így sokszor külszíni fejtés-

sel is kitermelhetők, ami lényegesen olcsóbb, mint a 
mélyművelésű bányászat.

A lepusztult felszínformák könnyebbé teszik a köz-
lekedést, az útépítést. A röghegységek területén  sokkal 
több nagy létszámú emberi település található, mint a 
gyűrthegységekben.
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Próbáld ki!
A kísérletet felnőtt felügyelete mellett, a szabad-
ban végezd el! 

Önts egy félliteres műanyag fl akonba 3 dl vizet, 
és adj hozzá 1 teáskanál szódabikarbónát! Csa-
vard rá a fl akonra a tetejét, és rázd össze! Ezután 
önts a keverékhez 3 evőkanál ecetet, amit előtte 
egy kis edényben mérj ki! Tedd rá a fl akonra a 
tetejét, de ne csavard rá! 

Gyorsan húzódj hátra, várj, amíg a képződő gáz 
kilövi a kupakot, és kitör a „vulkán”! Homokból 
építhetsz a fl akon köré „vulkáni kúpot”.

A vulkán elnevezés a rómaiaktól származik. 
Azt képzelték, hogy Vulcanusnak, a tűz is-
tenének a tűzhányó belseje a műhelye, ahol 
villámokat kovácsol Jupiter számára. Mun-

kája okozza a vulkánok működését.

A Földünk felszínét alkotó szilárd kőzetlemezek moz-
gása következtében a kőzetburokban törésvonalak 
húzódnak. A törésvonalak mentén születtek és szület-
nek ma is a vulkáni hegységek (1. ábra).

A vulkáni hegységek születése

1. A vulkáni hegységek születése

törés

láva

törmelék kráter

kürtő

megszilárdult 
láva

tufa
vulkáni 
kúp

születése

magmakamra

2. Vulkánkitörés

Magyarországhoz legközelebb hol van 
működő vulkán?

A vulkánkitörés félelmetes, lenyűgöző látvány. Egy 
izzó szökőkúthoz hasonlítható, amelynek működését 
erős morajlás kíséri. A kitörés sokszor heves robbaná-
sokkal kezdődik, hatalmas erővel forró gőzök és gázok 
lövellnek ki. A feltörő gázok kisebb-nagyobb kőzetda-
rabokat, úgynevezett vulkáni bombákat és vulkáni 
hamut röpítenek a magasba, amelyek visszahullva a 
földre lerakódnak. Ezt követően a tűzhányó kürtőjén, 
majd a tetején levő nyíláson, a kráteren keresztül fel-
színre ömlik az izzó kőzetolvadék, a láva. A láva lénye-
gében a hegy belsejében található üregből, a magma-
kamrából felszínre ömlő magma (2. ábra). Az ismét-
lődő kitörések során a vulkáni törmelék és a kihűlt, 
megszilárdult láva egymás fölé rakódik, és kialakul a 
réteges szerkezetű vulkáni kúp.
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1. Mit nevezünk gyűrődésnek? 
2. Hogyan keletkeztek a gyűrthegységek? 
3. Mi jellemzi a gyűrthegységek felszínét? 
4. Mi a vetődés?
5. Mi jellemzi a röghegységek felszínét? 
6. Miért kopott le jobban a mai röghegységek fel-

színe, mint a lánchegységeké?
7. Melyek a vulkán részei?
8. Röviden foglald össze a vulkáni  működés szaka-

szait!
9. Nevezz meg néhány működő vulkánt! 

A térkép piros csillaggal jelöli őket.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A belső erők hatására a kőzetrétegek szerke-
zete megváltozik. A kőzetlemezek ütközése-

kor az oldalirányú nyomóerő hatására a kőzet-
rétegek felgyűrődnek. A mai gyűrthegységek 
 fi atal koruk miatt kevésbé pusztultak le. 

A kőzet rétegek függőleges és vízszintes irányú 
töréses elmozdulása a vetődés. Vetődéssel rögök, 
besüllyedt árkok és medencék keletkeznek. A rö-
gökre szakadt hegységek a röghegységek. 

A lemezeket határoló törésvonalak mentén 
felszínre törő izzó láva vulkáni kúpokat épít. 

5. Az Etna 
Európa 
legmagasabb 
vulkánja

4. A Vezúv 
krátere

Hazánk vulkánjai már régen kialudt vulkánok. 
A Balaton északi partján vulkáni hegyek sorakoznak, 
legismertebb közülük a Badacsony (3. ábra). A tűz-
hányók egykori működésére ma már csak a kőzetek-
ből és a vulkáni utóműködésekből, például a meleg 
vizű forrásokból lehet következtetni.

Földünkön több mint 500 működő vulkán 
van. Olaszország területén emelkedik a Ve-
zúv (4. ábra) és az Etna (5. ábra). Ez utóbbi 
Európa legmagasabb vulkáni kúpja (3340 m). 

A Vezúv kráterének átmérője 700 méter, mélysége pedig 
250 méter.

Egy vulkánkitörésnek sokszor az egész 
világra kiterjedő hatása lehet. Az izlandi 
Eyjafj allajökull vulkán 2010. április 14-én 
óriási mennyiségű vulkáni hamut jutta-

tott a légtérbe Európa északi része felett. A kilövellt 
vulkáni hamu képes a repülőgépek hajtóműveinek el-
tömítésére, ezért Európa-szerte légtérzárat rendeltek 
el, amely az eddigi legnagyobb leállást jelentette az 
európai légi közlekedésben. Több millió utas rekedt a 
reptereken, nemcsak Európában, hanem a világ más 
országaiban is, ahol nem engedélyezték az Európába 
tartó járatok felszállását.

3. A Balaton-felvidéken sorakozó hegyeknek már 
a formája sem emlékeztet vulkáni kúpra

belső erő, gyűrődés, gyűrthegység, vetődés, 
rög, árok, medence, lépcsős felszín, rög-
hegység, láva, vulkáni hamu, vulkáni 
hegység, magmakamra, kürtő, kráter

ÚJ FOGALMAK
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A vulkáni kőzetek egyik csoportja a felszínre ömlő 
és kihűlő lávából származik. Az andezit világosabb 
szürke, a bazalt sötétebb szürke kőzet. Mindkét kő-
zet tömör, nagy keménységű és igen ellenálló, ezért 
utak alapozására, burkolására használják. 

A vulkáni hamuból jönnek létre a vulkáni tufák. 
A tufák puhább, jól farag ható kőzetek, ezért építke-
zésre is használhatók (1. ábra). 

A vulkáni kőzetek

A kőzetek a földfelszín kőzetrétegének különböző 
színű, keménységű és összetételű anyagai, amelyeket 
keletkezésük, származásuk alapján csoportosíthatunk.

A kőzettörmelékek a víz útján vagy a szél szárnyán 
távoli helyekre jutnak, lerakódnak, és kőzetté alakul-
nak. Így jönnek létre az üledékes kőzetek. 

A kavics leggyakrabban a víz által szállított, lekopta-
tott kőzettörmelék (2. ábra). Az apró szemű homokot 
hordhatja a víz és a szél is. Ha a szállító közeg valamilyen 
akadályba ütközik vagy ereje csökken, a kőzetszem csék 

Az üledékes kőzetek

2. Kavics

1. Az andezit és a bazalt a kihűlő lávából 
kialakuló kőzet, a vulkáni tufa pedig 
a vulkáni hamuból jön létre

bazalt

andezit

Mi a különbség az ásvány, a kőzet 
és az érc között?

tufa

16
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3. Homokbucka a Kiskunságon. Melyik külső erő hozta létre?

4. Löszfal. A löszön termékeny talaj képződik. A puha 
kőzetbe parti fecskék és jégmadarak építik fészkeiket

Próbáld ki!
Ha a mészkőre ecetet cseppentesz, jól látható pezs-
géssel, gázfejlődés közben oldódik. A képződő gáz a 
szén-dioxid (a fejlődő gáz fölé tartott égő gyújtó-
pálca elalszik). Ez a módszer alkalmas a mészkő 
azonosítására. (Óvatosan bánj az égő  gyújtópálcával!)

Üledékes kőzet a kőszén is, amely évmilliókkal 
ezelőtt elpusztult növények maradványaiból képző-
dött. Az elhalt növényi részeket befedte az iszap. Az 
egyre mélyebbre kerülő maradványok a nagy nyomás 
hatására évmilliók alatt értékes szénné alakultak. A leg-
idősebb és legértékesebb a feketekőszén (6. ábra). 
Arról ismerhető fel, hogy befeketíti kezünket, amikor 
megfogjuk, és fekete színű nyomot hagy a papíron. 
Elégetésekor sok hő szabadul fel, ezért jó minőségű 
fűtőanyag. A barnakőszén karcolata barna, mert 
kevesebb szenet tartalmaz, elégetésekor kevesebb hő 
keletkezik. A hazánkban is bányászott lignitben még 
felismerhetők a növényi maradványok.

lerakódnak. A homokból homokbuckák épülnek 
(3. ábra). 

A homoknál is fi nomabb szemcséjű port a szél akár 
több száz kilométerre is elszállíthatja. A lerakódott 
fi nom port a füves puszták növényzete megköti. A fel-
halmozódott és a növényzet által megkötött porból 
évezredek alatt lösz képződik (4. ábra). A homok és a 
lösz sárgás színű, kézzel is szétmorzsolható, laza szer-
kezetű. A löszfelszínen kiváló minőségű talajok kép-
ződhetnek (pl. hazánk alföldi tájain sok helyen), a 
homokszemcsék nagy  keménységűek, ezért a homok 
csiszolásra, súrolásra is használható.

Sok-sok millió évvel ezelőtt a mai szárazföldek je-
lentős részét tengerek borították. A tengerekben halak 
és meszes héjjal borított állatok, köztük kagylók és 
csigák éltek. Az állatok pusztulása után a lágy részek 
lebomlottak, a szilárd meszes vázak megmaradtak és 
a mélybe süllyedtek. A tengerfenéken vastag rétegek-
ben felhalmozódtak, összetömörödtek, és más leüle-
pedő anyagokkal együtt kőzetté, mészkővé alakultak. 
A legtöbb mészkőben szabad szemmel vagy nagyítóval 
ma is jól láthatók a kagylók, csigák héjának maradvá-
nyai (5. ábra). 

A mészkő hazánk egyik leggyakoribb hegységal-
kotó kőzete. Legtöbbször szürkésfehér vagy fehér 
színű, az andezitnél és a bazaltnál kisebb keménységű. 
Építkezésre, szobrok faragására használják. Sajnos a 
városok szennyezett levegője erősen károsítja a mész-
kőből készült épületeket, szobrokat. A levegő tisztasá-
gának védelme emiatt is nagyon fontos.

6. Feketekőszén5. Mészkő kagylók, csigák 
maradványaival

A kőzetek harmadik nagy csoportját az átalakult 
kőzetek alkotják. Ezek a vulkáni és az üledékes kőze-
tek nagy nyomáson és/vagy nagy hőmérsékleten 
történő átalakulásával jönnek létre. Az átalakulás so-
rán az eredeti kőzet felépítő anyagai, szerkezete némi-
leg módosul. Ilyen kőzet például a márvány, ami a 
mészkő átalakulásával jön létre, és már régóta épüle-
tek díszítőköveként használjuk.

Átalakult kőzetek

A kőolaj és a földgáz apró tengeri növények és ál-
latok maradványaiból alakult ki. A kőszénfélékkel együtt 
értékes fűtőanyagok, más szóval energiahordozók.
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4. Bauxit

A kőzetek nem egynemű anyagok, hanem sokféle 
anyagból állnak. Egyes kőzetekben azonban megfi -
gyelhetők szabályos szerkezetű, jellegzetes színű ré-
szek is, ezek az ásványok.

Az ásványok

A kőzetek meghatározott összetételű, többé-kevés-
bé egynemű, szabályos szerkezetű összetevői az 
ásványok.

MEGHATÁROZÁS

Az ásványok közé tarto-
zik például a kvarc (1. ábra) 
és a kősó (2. ábra). Azokat 
az ásványokat, amelyekből 
különböző fémeket állíta-
nak elő, érceknek nevezzük 
(3. ábra). Az ércek fontos 
ipari nyersanya gok. Az 
alumíniumot a bauxit nevű 
érc (4. ábra) feldolgozásával 
állítják elő.

Kősó. Kocka alakú kristályokból álló, átlátszó vagy 
fehér színű, üveges fényű puha ásvány. Keletkezése 
során a sós tengervíz vagy a sós tavak vize elpárolog, 
és az így visszamaradó, kiváló anyag nem más, mint a 
kősó. Utak fagymentesítésére használják. A tisztított 
változata az étkezési konyhasó, amely tartósításra is 
alkalmas.

Kvarc. Színtelen, üvegfényű, hatszög alapú oszlo-
pokból álló kristályai vannak. Nagy keménységű, igen 
gyakori ásvány. Sokféle színárnyalatú változata léte-
zik (pl. az áttetsző hegyi kristály és a lila színű ame-
tiszt), amelyek drágakőként is ismertek. Apró kvarc-
kristályok alkotják a homokszemeket is, s így a ho-
mokból előállított üvegben is megtalálható.

Vasérc. A vas az alumínium után a Föld második 
leggyakoribb féme, amelyet többféle ércből lehet kivon-
ni. A legtöbb fémet tartalmazó vasérc a hematit. Ez 
gömbszerű fekete vagy barna színű kristályokból álló, 
közepesen kemény ásvány. Latin eredetű nevének je-
lentése vér, amely piros színű karcára és porára utal.

2. Kősó

1. Kvarc

3. Vasérc

Mi a különbség az ásványok 
és az ércek között?
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Az ércek ipari feldolgozásának folyamatát, amely so-
rán belőlük fémet nyernek ki, kohászatnak nevez-
zük. A kohászat révén jutunk hozzá a mindennapi 
életünkben is használt fémekhez. A vasat a vasércből, 
az alumíniumot a bauxitnak nevezett vörös színű 
ércből nyerik ki. A főleg ékszerek készítésére használt 
nemesfémércek (pl. aranyérc, ezüstérc, rézérc) is a ko-
hászat által válnak elérhetővé számunkra. A kohászat 
folyamata egy hatalmas, forró olvasztókemencében 
(kohó) zajlik, amelynek felső részén öntik be az ércet. 
Az eljárás során az ércből eltávolítják a felesleges, 
úgynevezett meddő anyagokat. Az ércből kivont, 
megolvadt fém a kohó alján gyűlik össze (5. ábra).

A kohászat

A legértékesebb, különlegesen tiszta és 
szabályos szerkezetű, nagyobb méretű 
ásványok a drágakövek. Csiszolás, fénye-
zés után többnyire ékszereket, dísztárgya-

kat készítenek belőlük.

1. Hogyan csoportosíthatjuk a kőzeteket?
2. Jellemezd a legfontosabb vulkáni kőzeteket!
3. Hogyan képződik a mészkő?
4. Hasonlítsd össze a homokot és a löszt!
5. Hogyan jönnek létre az átalakult kőzetek?
6. Hasonlítsd össze a tanult kőszénfajtákat!
7. Mit nevezünk ásványnak, illetve ércnek?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A földfelszín kőzeteit keletkezésük szerint 
csoportosíthatjuk. 

A vulkanikus kőzetek, például az andezit, a 
bazalt és a vulkáni tufák a belső erők révén ke-
letkeznek. 

Üledékes kőzetek például a mészkő, a kőszén, 
a homok és a lösz. Kialakulásukban fontos szere-
pük van a külső erőknek.

Az átalakult kőzetek más kőzetek átalakulásá-
val jönnek létre, ilyen kőzet például a márvány.

A kőzetek ásványokból állnak. Az ércek olyan 
ásványok, amelyekből fémeket állítanak elő.

vulkanikus kőzet, andezit, bazalt, vulkáni 
tufa, üledékes kőzet, mészkő, homok, lösz, 
kőszén, érc, kohászat

ÚJ FOGALMAK

Próbáld ki!

Szabályos kristályokat te is 
előállíthatsz. A kísérlethez 
kérd egy felnőtt segítségét!

Kis edényben melegíts for-
ralás nélkül kb. 1 dl vizet, és 
adj hozzá annyi konyhasót, 
ami még éppen feloldódik! 

Vedd le az edényt a tűzről, 
öntsd át a folyadékot egy be-
főttesüvegbe! Egy fapálci kára 
erősíts cérnaszálat, és lógasd 
az edénybe! Vigyázz, hogy a 
szál ne érjen az üveg aljára! Egy idő múlva apró 
kristályok válnak ki a cérnaszálra, és folyamato-
san növekedve szép, szabályos, azaz kristályos 
szerkezetet vesznek fel (6. ábra).

6. Sókristályok 
képződése

5. Az ércből kivont, megolvadt vasat 
a kohó alján gyűjtik össze
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Mint a fejezet elején láthattuk, a földfelszín kialaku-
lásában alapvető jelentősége van a kőzetlemezek 
mozgásából fakadó belső erőknek. Ezeknek köszön-
hető a vulkánosság, a hegységek születése. 

A felszín további formálásában azonban már a 
külső erők játsszák a főszerepet: a hőingás, a jég, a 
szél, a csapadék és a folyóvizek. A hegységek felszíné-
nek lekoptatásáért a külső erők a felelősek. 

A külső erők azonban építő munkát is végeznek, 
általuk épülnek fel például az alföldek. 

Vegyük sorra ezeket az erőket, hatásokat, és vizs-
gáljuk meg, milyen módon alakítják a felszínt!

Ha meredek falakkal határolt utakon vagy kőfejtések 
közelében járunk, szemügyre vehetjük a földfelszín 
réteges szerkezetét (1. ábra). 

Alul húzódik a szilárd kőzetréteg. A középső ré-
teg az alapkőzet aprózódásával keletkezik. A legfelső 
szint az élőlények közreműködésével kialakuló talaj. 
A kopár sziklák felszínét kőzetek alkotják, mert a szél 
és a víz lehordja, lemossa az aprózódó kőzetdarabo-
kat. A csupasz sziklákon nem képesek megtelepedni a 
talaj képződésében szerepet játszó élőlények sem.

A napsugárzás hatására a kopár sziklák kőzetei nappal 
erősen felmelegszenek, kitágulnak. Éjszaka lehűlnek, 
miközben térfogatuk csökken. Az állandó hőingás és 
térfogatváltozás miatt a kőzetek megrepedeznek, da-
rabokra törnek, lassan felaprózódnak (2. ábra). A fel-
aprózódott kőzettörmelék legurul a lejtőn, és a hegy 
lábánál felhalmozódik.

A földfelszín felépítése

A felszínt formáló külső erők

1. A földfelszín réteges szerkezete

talaj

alapkőzet 
aprózódása

alapkőzet

Hogyan alakult ki egykor az Alföld?

2. Repedező kőzetek

A kőzetek aprózódásában nagyon fontos szerepe 
van a jégnek. A kőzetek repedéseibe beszivárgó víz 
hideg időben jéggé fagy. Tudjuk, hogy a víz térfogata 
fagyás közben nő. A képződő jég nagy erővel feszíti, 
tágítja a kőzetek repedéseit.

A felszín formálásában a lehulló csapadéknak is 
komoly szerepe van. Az esővíz feloldja a talaj és a 
kőzetek anyagainak egy részét, mállasztja, pusztítja 
a felületet. A lejtőn lezúduló csapadékvíz magával 
sodorja a talajrészecskéket, a kőzettörmelékeket, ez-
zel rombolja a felszínt. Egyetlen esőcsepp úgyszólván 
semmit sem vihet magával, de a cseppek sokasága 
patakokká, majd folyókká egyesül. A folyóvizek völ-
gyeket mélyítenek a hegységekbe, a magukkal sodort 
hordalékkal pedig feltöltik az alacsonyabban fekvő sík 
területeket.
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3. Az alföldek kialakulása feltöltődéssel

alföld

tenger

folyami hordalék

üledék

üledék

tenger

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A földfelszínt a talaj borítja, alatta a kőze-
tek aprózódásával képződött réteg húzódik. 

A harmadik réteget az alapkőzet alkotja. 
A földfelszínt kívülről a külső erők, vagyis 

a hőingás, a jég, a csapadék és a folyóvizek for-
málják. 

A külső erők a magasabban fekvő területeken, 
a hegységekben pusztítanak, rombolnak, kop-
tatják a kiemelkedéseket. 

A hegyekről lehordott kőzettörmelék feltölti 
az alacsonyabban fekvő völgyeket, alföldeket és 
medencéket. Ezeken a helyeken a külső erők te-
hát építőmunkát végeznek.

1. Melyek a földfelszínt formáló külső erők?
2. Milyen hatása van a hőingásnak a kőzetekre?
3. Miért alakít ki repedéseket a megfagyó víz a 

kőzetekben?
4. Röviden foglald össze, hogyan alakultak 

ki a feltöltött alföldek!

külső erők, aprózódás, feltöltődés, 
üledékréteg

ÚJ FOGALMAK

A felszínformáló külső erők hatásának ismeretében 
magyarázatot tudunk adni a síkságok kialakulásá-
ra is. A hegységek lehordott kőzetanyaga az alacso-
nyabban fekvő területeken halmozódott fel. Az alföl-
dek többsége feltöltődéssel alakult ki (3. ábra). 
A mai alföldek területét több száz millió évvel ezelőtt 
tengerek borították. A tengeri élőlények maradvá-
nyai ból üledékréteg halmozódott fel a tengerek 
mélyén. A folyók sok hordalékot szállítottak a 
 tengerbe. Az évek során az üledékréteg egyre vasta-
gabb, a tenger egyre sekélyebb lett. Végül a tenger 
teljesen feltöltődött, szárazfölddé alakult. A feltöltött 
alföldek felszínét a folyók és a szél munkája tovább 
alakította és alakítja ma is. A folyók áradásaik során 
nagy mennyiségű hordalékot terítenek szét. A szél a 
folyók hordalékából kifújja a fi nomabb, kisebb kőzet-
szemcséket, majd máshol felhalmozza azokat.

A síkságok kialakulása Hazánk területének nagy részét síkvidéki 
területek, az Alföld és a Kisalföld alkotják. 
Ezek felszíne is nagy folyók munkájával 
alakult ki, amelyek az áradások alkalmával 

hordalékaikat lerakva tökéletes síkságokat hoztak létre. 
A Föld nagy alföldjei is hasonló módon alakultak 

ki. A térképre pillantva láthatjátok, hogy az alföldek 
közepén a legtöbb esetben hatalmas folyamok kanya-
rognak. Sok esetben magát az alföldet is a folyóról 
nevezték el (pl. Indus-alföld, Mississippi-alföld).

Keressétek meg az atlaszotokban az alábbi síkságo-
kat és olvassátok le, hogy mely folyamok alakították az 
elmúlt évezredekben a felszínüket!

– Német-Lengyel-alföld
– Kelet-európai-síkság
– Mezopotámia
– Nyugat-szibériai-alföld
– Kínai-alföld
– Hindusztáni-alföld

folyami hordalék
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Mit értünk formakincs alatt?

A külső erők hatása különösen szembetűnő a hazánk-
ban is sokfelé megtalálható mészkőhegységekben 
(1. ábra). A puha, kevéssé ellenálló mészkőben a 
hőingás és a jég könnyen alakít ki repedéseket. Ráadá-
sul a repedésekbe beszivárgó csapadékvíz oldja a 
mészkövet, ezzel tovább szélesíti, tágítja a réseket. 
A felszínen tölcsérszerű bemélyedések, víznyelők 
alakulnak ki (2. ábra). A repedéseken, víznyelőkön 
átha ladó csapadékvíz kőzetdarabokat is magával so-
dorhat. A kőzettörmelék koptatja, vési a sziklafalakat. 
A felszín alatti vizek évezredek alatt járatokat, ürege-
ket, barlangokat alakítanak ki a hegység belsejében. 
A víz az egyre szélesedő járatokban barlangi patak-
ként fut tovább, majd forrásként bukkan a felszínre. 

A mészkőhegységek jellegzetes képződményeit, 
formakincsét tehát a külső erők és a felszín alatti 
vizek hozták létre, és alakítják ma is. A mészkőhegy-
ségek felszínén ritka kincs a vízfolyás, a hegytetők, 
fennsí kok vízszegény vidékek, hiszen a repedésekben 
gyorsan elszivárog a csapadék. Vékony a talajréteg és 
gyér a növényzet is.

A mészkőhegysé-
gek belsejében a 
csapadékvíz ha-
tására lejátszódó 

változásokat karsztjelensé-
geknek nevezzük (3. ábra). Az 
elnevezés az Adriai-tenger part-
ján fekvő Karszt-hegységre 
utal. Itt fi gyelték meg és írták le 
először ezeket a folyamatokat.

A mészkőhegység fennsíkjainak jellegzetes, 
kerekded tálszerű bemélyedése a dolina, 
más néven töbör (4. ábra). Az összetörede-
zett és kioldódott hepehupás mészkőfelszínt 

a népnyelv ördögszántásnak nevezi.

3. A cseppkő kialakulása 
is karsztjelenség

4. Dolina

1. Mészkőhegység felszíne
A mészkőhegységek felszínén jól látha tók 
a külső erők pusztításának nyomai

2. Víznyelő
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A cseppkövek nagyon lassan növekednek, 
10-20 év alatt mindössze 1 mm-t. Színük 
attól függ, hogy a mészkő mellett még 
milyen ásványi anyagot tartalmaznak. 

A vöröses színű cseppkövek például vastartalmúak. Az 
Aggteleki-cseppkőbarlang híres cseppköve, a Csillag-
vizsgáló 19 m magas. A világ egyik legnagyobb csepp-
köve (5. ábra).

1. Miért alakítják aránylag gyorsan a külső erők a 
mészkőhegységek felszínét?

2. Mi az oka annak, hogy a mészkőfennsíkokon ke-
vés a vízfolyás?

3. Milyen hatások alakítják ki a víznyelőket, a föld 
alatti járatokat, üregeket, barlangokat?

4. Röviden foglald össze, hogyan képződnek a 
cseppkövek!

5. Hol található hazánk legnagyobb 
barlangrendszere?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mészkő repedéseibe beszivárgó csapadék-
víz oldja a mészkövet. A tölcsérszerű víznye-

lőkön keresztül a mélybe jutó víz barlangokat 
alakít ki. A barlangok falán cseppkő formájában 
válhat ki a vízben oldott mész. 

A mészkőhegységek belsejében csodálatos csepp-
kőbarlangok is kialakulhatnak. A cseppkövek 
a  barlang falának repedésein átszivárgó vízből kép-
ződnek. A lecsepegő víz sok oldott ásványi anyagot 
tartalmaz. Az ásványi anyagok szilárd felületre érve 
kiválnak a vízből, és kristályokat hoznak létre. A bar-
langok mennyezetén, alján és oldalfalain egyaránt 
kialakulhatnak cseppkövek, amelyek anyaga legna-
gyobbrészt mészkő. Európa egyik legnagyobb és leg-
híresebb barlangrendszerét rejti az Aggteleki-
karszt.

6. Az Aggteleki-cseppkőbarlang bejárata

5. A Csillagvizsgáló

víznyelő, barlang, barlangi patak, cseppkő
ÚJ FOGALMAK

Az Aggteleki-karszt területét 1985-ben 
nemzeti parkká nyilvánították (6. ábra). 
1995-től az Aggteleki- és a Szlovák-karszt 
a világörökség része. 

 Sokáig a Baradla-barlangrendszer volt hazánk leg-
hosszabb barlangja a maga 25,5 km hosszával. 2011-
ben azonban a barlangászok a Budai-hegységben ösz-
szeköttetést találtak a Pál-völgyi, a Mátyás-hegyi, a 
Harcsaszájú- és a Hideg-lyuk-barlang között. Ezzel 
ennek a barlangrendszernek a hossza 28,6 km-re nőtt 
és megelőzte a Ba radla-barlangrendszert.
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Bármily meglepő, a sivatagiak-
hoz hasonló homokbuckákkal 
Magyarországon is találkozha-
tunk. A Duna–Tisza közének egy 

részét ugyanis homok borítja és azokon a terü-
leteken, ahol a növényzet még nem telepedett 
meg a homokfelszíneken ma is megfi gyelhetőek 
szél által mozgatott homokbuckák. 

Hol találunk hazánkban a sivatagihoz 
hasonló homokbuckákat?

Az előző leckékben láthattad, hogyan formálják a 
külső erők a Föld felszínét és milyen jellegzetes for-
makincset hoznak létre. A külső erők munkája azon-
ban nem minden területen érvényesül ugyanolyan 
mértékben, erősségét elsősorban a terület éghajlati 
adottságai határozzák meg. Más külső erők a megha-
tározóak a magashegységekben, a sivatagokban, a 
folyók és a tengerek partján. 

1. Homokbuckák a Namib-sivatagban

2. Gleccser az Alpokban

A sivatagok éghajlatára jellemző, hogy nagyon nagy 
az eltérés az egy napon belül mért legmagasabb és 
legalacsonyabb hőmérséklet között, vagyis nagyon 
nagy a napi hőingás. Csapadék alig van, előfordul, 
hogy hosszú hónapokig egy csepp eső sem esik. Mind-
ezeknek az adottságoknak az a következménye, hogy 
a kőzetek erősen aprózódnak és különböző nagyságú 
kőzettörmelék, például homok keletkezik. A kisebb 
méretű törmeléket, a homokszemcséket a szél köny-
nyen felkapja, tovaszállítja, és változatos formájú 
homokbuckákat épít belőlük (1. ábra). 

A hegységekben felfelé haladva a hőmérséklet és a 
csapadékviszonyok változásával megváltozik a nö-
vényzet is. Először megszűnik az összefüggő erdő, 
majd az egyre ritkuló és kisebb méretű növényzetet 
felváltja a hó világa. Ezen a területen a hó egész évben 
megmarad és jéggé tömörödik, így itt elsődlegesen a 
jég formálja a felszínt. A jéggé fagyott hó a hegységek 
völgyeit kitöltve lassan lefelé mozog. Ez a jégár, vagy 
más néven a gleccser (2. ábra). A lefelé haladó jégár  
kimélyíti a völgyeket és jellegzetes U alakú formát 
alakít ki. A gleccserek nagyon lassan mozognak. Az 
Alpokban például évente 60-100 métert haladnak.

Felszínformálás a sivatagokban

Felszínformálás a magas-
hegységekben
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3. A hullámzás építő munkája által létrehozott 
hordalékgát

4. Sziklás tengerpartok jellemző formái

Nagyon sok magashegységi település 
vízellátását a gleccserekből fedezik. 
Ezért nagyon aggasztó, hogy a globális 
klímaváltozás következményeként sok 

gleccser olvadásnak indult, veszélyeztetve ezzel több 
millió ember biztonságos édesvízhez jutását. 

1. Mi határozza meg, hogy egy bizonyos területen 
milyen felszínformáló erő a meghatározó?

2. Mi jellemzi a sivatagok felszínformálását? 
3. Hogyan formálják a gleccserek a magashegysé-

gek felszínét? 
4. Mi a különbség a sekély és mély tenger-

partok felszínformálása között? 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A külső erők Földünk minden pontján alakít-
ják a felszínt, ám az egyes területek éghajla-

ti sajátosságai miatt más-más erősséggel hatnak. 
A nagy hőingású, száraz sivatagokban a szél 

felszínformálása a meghatározó. 
A magashegységekben a jég munkája az ural-

kodó. 
A tengerpartok formakincsét az állandó hul-

lámverés alakítja, a sekélyebb területeket építi, 
a mély partokon viszont rombolást visz végbe.

Felszínformálás a tengerpartokon

A tengerpartokon a legfontosabb felszínformáló erő a 
tengervíz, pontosabban annak hullámzása. A partsza-
kasz jellegétől függően a tengervíz mozgása építheti, 
de pusztíthatja is a partvonalat. 

A sekély vizű tengerpartokon a hullámzás apróbb 
szemű törmelékanyagot, kavicsot, homokot sodor 
magával, és kisebb-nagyobb hordalékgátakat épít 
belőle (3. ábra). 

A mélyebb vizű partoknál a hullámzás romboló 
munkája fi gyelhető meg. A felcsapó hullámok és az 
általuk sodort törmelékanyag még a keményebb kőze-
tekből felépülő partfalat is képes pusztítani és jelleg-
zetes formakincset, tornyokat, teraszokat, fülkéket 
hoz létre (4. ábra).

homokbucka, jégár (gleccser), hordalékgát
ÚJ FOGALMAK

25

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   25OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   25 2021. 04. 07.   17:24:112021. 04. 07.   17:24:11



Cholnoky Jenő, az egyik legnagyobb 
magyar földrajztudós

Cholnoky Jenő 1870. 
július 23-án született 
Veszprémben. Közép-
iskolai tanulmányait a 
Pápai Református Kol-
légiumban fejezte be 
kiváló eredménnyel. Itt 
kezdett érdeklődni a 
földrajz iránt, első ilyen 
jellegű munkáját is itt 
írta, amelynek témája 
egy képzeletbeli utazás 
volt. Édesapja azonban 
nem támogatta földraj-
zi tanulmányait, inkább 
a mérnöki pályára szánta, így végül 1892-ben mérnök 
diplomát szerzett. Lóczy Lajossal való találkozása 
azonban ismét a földrajz irányába terelte. 

Földrajzi kutatásait a Balaton vizsgálatával kezdte, 
amelyek annyira sikeresek voltak, hogy kivívta a hazai 
és nemzetközi kutatók elismerését is. 

1896–1898 között ösztöndíjjal Kínába utazott, 
ahol elsősorban vízrajzi kutatásokat végzett, de elju-
tott Japánba és Oroszország távol-keleti vidékeire is. 

Hazatérve a Budapesti Tudományegyetemen foly-
tatta munkáját. Számos tudományos és ismeretter-
jesztő előadást tartott a világ különböző országaiban, 
és nagyon sok földrajztudománnyal foglalkozó szak-
mai társaság a tagjai közé választotta. Emellett több 
helyen tanított, többek között a kolozsvári tudo-
mányegyetemen is. Erdély földrajzát is kutatta. Na-
gyon fontosnak tartotta a földrajz tanításának meg-
újítását, sok munkája jelent meg ebben a témában, 
ezzel is segítve a középiskolai oktatást és a tanárok 
munkáját. 

1950. július 5-én halt meg Budapesten. Művei mind 
a mai napig nagyon népszerűek, mivel egyszerre ma-
gas szakmai színvonalúak és közérthetőek.

A magyar földtan és földrajz kiváló 
tudósa, Lóczy Lajos

A tudós Svájcban, az Alpok or-
szágában szerezte meg első tu-
do má nyos tapasztalatait, ahol 
egyetemre járt, és a hegymá-
szó kirándulásain földrajzi, 
földtani megfi gyeléseket vég-
zett. 

Később több ázsiai expedí-
ción vett részt. A legjelentő-
sebb felfedezőút 1877. decem-
ber 4-én kezdődött: a trieszti 
kikötőből a nagy osztrák gőzhajó óceáni útjára magyar 
kutatókat vitt a távoli keletre. A Himalája gyűrődéses 
szerkezetének pontos leírása nemzetközi hírnevet 
hozott a földtudósnak. Ázsiai útja során tanulmányoz-
ta a Góbi-sivatagot, a távol-keleti vulkáni formákat, de 
nemzetközi érdemeket szerzett a kínai löszvidékek 
kialakulásának vizsgálataiban is. 

A sokoldalú tudós a budapesti tudományegyetem 
földrajzi tanszékének vezetője, később a Földtani In-
tézet igazgatója volt. Hazánk földrajztanárjelöltjei 
soha olyan nagy utazásokat nem tettek, mint az ő 
idejében. Kirándulásainak csakhamar híre ment a 
német egyetemeken is, ahonnan csapatostul csatla-
koztak a hallgatók. Kutatói szemléletének lényege 
abban rejlett, hogy a földfelszín formáinak leírásakor 
mindig a kialakulásuk mögött rejlő földtani jelenségek 
lényegét és okait kutatta. 

Minden idők legsokoldalúbb földrajzi tanulmánya 
is a nevéhez fűződik, amely a Balaton mindenre kiter-
jedő kutatása nyomán született. A tanulmány a tó 
domborzati, földtani, meteorológiai jellemzői mellett 
a térség néprajzi adottságait is tartalmazza. A Balaton 
tudományos tanulmányozására hazánk legkiválóbb 
tudósait nyerte meg, hatvan különböző szakember 
sorakozott Lóczy zászlaja alá. Tanulmányait 1913-ban 
megjelent könyvében összegezte.

A tudóst 71 évesen, az ő Balatonja mellett, Bala-
tonfüreden érte a halál.

Lóczy Lajos (1849–1920)

Cholnoky Jenő (1870–1950)
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www.foldrajzitarsasag.huw

https://katasztrofavedelem.hu/289/katasztrofatipusok-a-foldrenges

https://anp.hu/baradla-barlang

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/pal-volgyi-barlang

http://www.foldrenges.hu
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A Föld gömbhéjas szerkezetű. Legkülső héja a kő-
zetburok, mely kőzetlemezekre tagolódik. Alatta 
található a földköpeny izzó kőzetolvadéka, a mag-
ma. A Föld legbelső gömbhéja a mag. 

A kőzetlemezek lassan vándorolnak. A kőzetleme-
zek ütközésekor az oldalirányú nyomóerő hatására a 
képlékeny kőzetrétegek felgyűrődnek. Így alakulnak ki 
a fi atal gyűrthegységek. 

A kőzetrétegek függőleges irányú töréses elmozdu-
lása a vetődés. Vetődéssel kiemelt rögök, besüllyedt 
árkok és medencék keletkeznek. A rögökre szakadt 
hegységek a röghegységek. 

A lemezmozgások következménye a vulkánosság 
és a földrengések kipattanása is. A vulkáni kúp krá-
teréből kiömlő láva a magmakamrából származik, a 
kettőt a kürtő köti össze. 

A kőzetréteget különböző módon kialakult kőze-
tek alkotják. A vulkáni működés során a magmából 
megszilárduló, illetve a törmelékszórás során összece-

mentálódó kőzeteket összefoglalóan vulkáni kőze-
teknek nevezzük. Vulkáni kőzetek többek között a 
bazalt, az andezit és a tufák. 

A különböző módon létrejött üledékekből alakul-
nak ki az üledékes kőzetek, mint például a kavics, a 
homok, a lösz, a mészkő és a kőszén. 

A vulkáni és üledékes kőzetek átalakulásával jön-
nek létre az átalakult kőzetek, mint pél dául a már-
vány. 

A földfelszín formakincsét a belső és a külső 
erők együttesen alakítják. A belső erők a kőzetleme-
zek mozgása révén formálják bolygónk felszínét, míg 
a külső erők közé tartozik a hőingás, a szél, a jég, a 
csapadék és a folyóvizek. Az, hogy a Föld egyes pont-
jain melyik külső erőnek lesz meghatározó szerepe, az 
adott terület éghajlatától függ. Ennek alapján a siva-
tagokban a szél, a magashegységekben a jég, míg 
a tengerpartokon a hullámverés a formakincs fő ala-
kítója.
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Az energia

II.
Gyerekkorunkban a szüleink sokszor mondják rólunk, hogy ez a gyerek tele van 
energiával. Az idős emberek viszont gyakran arra panaszkodnak, hogy elszállt min-
den energiájuk. Az emlősök energiadús anyatejjel szoptatják kicsinyeiket, ugyanak-
kor a fogyókúrázóknak javasolt � gyelni az ételek energiatartalmára. 

Mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének villanyvilágítás vagy a háztartási 
munkákat megkönnyítő berendezések (pl. hűtőszekrény, gázsütő, porszívó, vasaló) 
nélkül. Ugyanígy elképzelhetetlen, hogy hosszabb vagy rövidebb utazásainkat ne 
autóval vagy tömegközlekedési eszközökkel tegyük meg.  

A híradásokban viszont gyakran hallunk vészjósló információkat arról, hogy 
hamarosan kimerülnek a Föld energiát adó ásványkincskészletei, és hogy az ebből 
adódó energiaválság hogyan fogja megváltoztatni a világgazdaságot. 

Láthatjátok tehát, hogy az energiáról nagyon sokféle szempontból beszélhe-
tünk. De mit is jelent pontosan az energia fogalma? Életünk mely területein hasz-
nálunk energiaforrásokat? Miből tudunk energiát előállítani? Mit jelent az ener-
giahordozó kifejezés? Hogyan hat a környezetünkre az energiatermelés? Lehet-e 
környezetbarát módon energiát termelni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 
ebben a fejezetben.
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Miért fogyunk le, ha sokat mozgunk?

Az energia fogalmának meghatározása nem könnyű 
feladat. A mindennapi szóhasználatból azonban sejt-
hetjük, hogy valamiféle változásra, aktivitásra utal. 
A legelfogadottabb meghatározás szerint energián a 
munkavégző képességet értjük. Ez az anyagok azon 
képességét jelenti, amellyel más anyagokon változást 
tudnak létrehozni valamilyen kölcsönhatás révén. 

Az elfogyasztott táplálékot testünk bonyolult fo-
lyamatok révén olyan anyagokká alakítja, amelyek 
lehetővé teszik például az izmaink működését, tehát 
képesek leszünk mozogni. Az autókba tankolt üzem-
anyag – szintén bonyolult átalakulások révén – moz-
gásba hozza a járművet. A tábortűz melegét az elége-
tett fa biztosítja. Ezen folyamatok mindegyike ener-
giát ad. A különböző energiafajták a különböző 
változások során képesek egymásba átalakulni.

Az energia kérdéskörével életünk legalapvetőbb funk-
ciói során is találkozhatunk. Ha valaki huzamosabb 
ideig nem, vagy csak nagyon keveset eszik, legyengül 
és nem lesz ereje mozogni. A táplálkozás és a mozgás 
között tehát szoros összefüggés van. Szervezetünk a 
táplálékból nyeri a működéséhez szükséges energiát. 

Az élelmiszerek tápértéke magába foglalja az élel-
miszer energiát adó anyagainak, valamint a szervezet 
egészséges működéséhez szükséges vitaminok, növé-
nyi rostok és ásványi anyagok mennyiségét. 

Az élelmiszerek energiatartalma azt jelenti, 
hogy mennyi energiát nyerünk az étel elfogyasztásá-
val. Az élelmiszerek tápértéke nem egyforma. A zsí-

Az energia

Táplálkozás

1. Zsírban és cukrokban gazdag ételek

rokban vagy cukorban gazdag élelmiszerek sokkal 
több energiát tartalmaznak, mint például a rostokban 
gazdag zöldségek és gyümölcsök (1. ábra).

A fi zikai aktivitás és több más szempont (nem, 
életkor, fi zikai állapot) függvényében különböző 
mennyiségű táplálékra van szükségünk. Egy rendsze-
resen kemény fi zikai munkát végző embernek sokkal 
több energiára van szüksége, mint ülőmunkát végző 
társának. Nem mindegy tehát, hogy mennyit eszünk, 
mert ha az étellel több energiát viszünk be a szerve-
zetünkbe mint amennyire szükségünk van, az elhízás-
hoz vezet. Sportolás közben izmaink a felhalmozott 
zsírból nyernek energiát, ami rendszeres mozgás ese-
tén fogyáshoz vezethet (2. ábra).

2. A rendszeres sportolás egyensúlyban tartja 
az energiabevitelt
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Az energiafogyasztóknak ki kell fi zetniük az 
energia árát. A fát, olajat, szenet meg kell vásárol-
nunk. A gázfogyasztásunkat, valamint a felhasznált 
elektromos áram mennyiségét szolgáltatók mérik, és 
az általuk küldött számlát bizonyos időközönként be 
kell fi zetnünk.

A közlekedés

Háztartási gépeinkhez hasonlóan a járművek is ener-
giafogyasztók, hiszen mozgásukhoz energia szükséges. 

A történelem során sokat változtak a járművek 
mozgatásához használt energiaforrások. 

A legrégebbi időkben a hajókat a víz és a szél ener-
giájával hozták mozgásba. 

Később, az ókori gályákon vagy a lóvontatású sze-
kereken, emberek és állatok energiáját vették igénybe. 

Az első géppel hajtott járművek a 18. században 
jelentek meg. Ezek először gőzt használtak energia-
forrásként (gőzhajó, gőzmozdony), amelyet a fa és a 
szén elégetéséből nyertek. A 19. század végén feltalál-
ták a belső égésű motort, ahol már benzin vagy dízel-
olaj volt az energiaforrás. 

Napjainkban egyre inkább terjednek az elektromos 
hajtású járművek (4. ábra).

1. Mit nevezünk energiának?
2. Mi az összefüggés a táplálkozás és a mozgás kö-

zött? 
3. Számítsd ki, hogy ma mennyi energiát vittél be 

a szervezetedbe az étkezések során! A tápértékre 
vonatkozó adatokat az élelmiszerek csomagolá-
sán, illetve az interneten találod.

4. Milyen forrásokból nyerhet energiát az ottho-
nunk?

5. Milyen energiaforrásokkal működhetnek a köz-
lekedési eszközök? 

6. Gyűjts minél több, különféle energiafor-
rással működő úszó járművet!

3. Elektromos 
árammal 
működő 
háztartási 
eszközök

Házaink, lakásaink üzemeltetéséhez szintén energiá-
ra van szükség. A fűtéshez, sütéshez, főzéshez szük-
séges energia előállítása többféleképpen is történhet. 

Régebben az emberek fát és szenet használtak 
energianyerésre, ma ezeket felváltotta az olaj és a gáz, 
illetve az elektromos áram. A világításhoz és háztar-
tási gépeink működtetéséhez szintén elektromos 
áram szükséges (3. ábra).

A háztartások

4. Elektromos busz

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Energiának nevezzük az anyagoknak azt a 
képességét, amellyel más anyagokon válto-

zást tudnak létrehozni valamilyen kölcsönhatás 
révén. 

Az ember az élelmiszerek tápértékéből fedezi 
energiaszükségletét. 

A háztartások és a közlekedés is nagy energia-
fogyasztó. Az épületek fűtésére, világítására, a 
háztartási berendezések, illetve a közlekedési 
eszközök működtetésére különféle energiafor-
rások állnak rendelkezésre. 

Az energiaforrások a történelem során a tech-
nikai fejlődés révén sokat változtak.

energia, tápérték, energiatartalom, 
energiafogyasztó

ÚJ FOGALMAK
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Miből lesz a szén és az olaj?

Földünk legfontosabb energiaforrása a Nap. A belse-
jében folyamatos energia-felszabadulás zajlik. A kép-
ződő energiát részben fény, részben pedig hő formá-
jában sugározza Földünkre.  

A növények növekedéséhez, fejlődéséhez feltétle-
nül szükséges a Nap energiája. A Nap sugarai melegí-
tik fel a földfelszínt. A Nap energiája tartja fent a víz 
körforgását és a szélrendszerek működését. Emiatt 
azt mondhatjuk, hogy közvetlenül vagy közvetve, de 
szinte minden földi energiaforrás felhasználásával 
végső soron a Nap energiáját hasznosítjuk. 

A Nap

Energiaforrásaink egy részét a természetből kell ki-
termelnünk, majd bonyolult folyamatok révén erőmű-
vekben átalakítjuk őket, így adnak energiát. 

Azt a mennyiséget, ami megmutatja, hogy 1 kg 
anyag elégetésével mennyi energiához jutunk, fűtőér-
téknek nevezzük. Az erőművekben energiatermelésre 
használható anyagokat, például a szénféleségeket, a 
kőolajat és a földgázt energiahordozóknak nevezzük 
(1. ábra). Ezek mennyisége a kitermelés előre haladtával 
csökken, vagyis egy idő után elfogynak és emberi mér-
tékkel mérhető időn belül nem termelődnek újra. 
Emiatt ezeket az energiaforrásokat nem megújuló, 
más néven fosszilis energiaforrásoknak nevezzük.

A nem megújuló energiaforrások

A természetben számos olyan anyagot és folyamatot 
találunk, amelyekből megfelelő körülmények között 
energiát tudunk előállítani. Ezeket az anyagokat és 
természeti folyamatokat energiaforrásoknak ne-
vezzük. 

1. Szén

A fosszilis energiahordozók növényi és állati ma-
radványok bomlása során, évmilliók alatt keletkez-
nek. A szénféleségek elpusztult fás szárú növények-
ből, meleg és nedves körülmények között jönnek létre. 
A kőolaj és a földgáz elsősorban elhalt algák, állatok 
maradványaiból alakul ki.

A nem megújuló energiaforrások közé tartozik az 
uránérc is, az atomenergia energiahordozó anyaga.

A nem megújuló energiaforrásokat általában a 
Föld mélyéből, bányászat útján hozzuk a felszínre 
(2. ábra). 

A Földön nem minden ország gazdag energiahor-
dozókban. Az az ország, ahol hiány van ezekből az 
anyagokból, behozatalra szorul belőlük. Hazánkban 
jelenleg a szénféleségek közül csak a kisebb fűtőérté-
kű lignitet bányásszák, a jobb minőségű barna- és 
feketekőszén felszínre hozatala már nem gazdaságos. 
Kőolaj- és földgázbányászat még folyik Magyarorszá-
gon, de a biztonságos ellátás érdekében külföldről is 
érkezik utánpótlás.

2. Tengeri olajfúrótorony
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A természetben több olyan folyamatot is megfi gyelhe-
tünk, amelyeket az emberiség már nagyon régóta 
energiatermelésre tud fordítani. 

Őseink a nagy erejű folyóvizek energiáját vízimal-
mok működtetésére használták, míg a szél erejével 
távoli tájakra tudtak hajózni (3. ábra). Ezek az ener-
giaforrások látszólag kifogyhatatlanok, erejük folyton 
megújul, ezért ezeket megújuló energiaforrások-
nak nevezzük.

A megújuló energiaforrások

3. A vitorlások a szél erejét használják energiaforrásnak

1. Mit nevezünk energiaforrásnak?
2. Mi a különbség a nem megújuló és a megújuló 

energiaforrások között? 
3. Mit nevezünk fűtőértéknek?
4. Melyek a legfontosabb nem megújuló energia-

hordozók? Hazánk mennyire gazdag energiahor-
dozókban?

5. Melyek a legfontosabb megújuló energiafor-
rások? 

6. Nézz utána, hogy lakóhelyed környékén 
működik-e valamilyen erőmű!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Energiaforrások azok az anyagok, amelyek-
ből megfelelő körülmények között energia 

nyerhető. 
Az emberi léptékben mérve megújulni nem 

képes anyagokat nem megújuló (fosszilis) ener-
giahordozóknak nevezzük. Ilyenek például a 
szénféleségek, a kőolaj és a földgáz. 

A megújuló energiaforrások ereje folyton meg-
újul. Ide tartozik a víz-, a szél-, a nap- és a geo-
termikus energia. 

A megújuló energiaforrások nagyobb arányú 
alkalmazása hosszabb távon megoldást jelenthet 
a globális éghajlatváltozásra.

energiaforrás, fűtőérték, energiahordozó, 
nem megújuló energiaforrás (fosszilis 
energiaforrás), megújuló energiaforrás, 
geotermikus energia

ÚJ FOGALMAK

4. Vízerőmű

Napjainkban a folyók sodrásából származó energi-
át vízerőművekkel (4. ábra), a szél energiáját pedig 
szélerőművekkel alakítják elektromos energiává, amit 
azután távvezetékekkel szállítanak a háztartásokba 
vagy az ipari felhasználókhoz. 

A Nap energiáját közvetlenül is felhasználjuk ener-
giatermelésre napelemek vagy napkollektorok formá-
jában. 

A földfelszín alól is nyerhetünk energiát: a feltörő 
hévizek és a talaj mélyebb rétegeinek hőjét is használ-
hatjuk energiaforrásként. Ezek a geotermikus ener-
giák.

Napjainkban a globális éghajlatváltozás elleni küz-
delem következtében egyre inkább előtérbe kerülnek 
a megújuló energiaforrások. Ezek az energiahordozók 
ugyanis nem bocsátanak ki olyan anyagokat, amelyek 
a légkör felmelegedését okozzák. 

A világszerte egyre súlyosbodó üvegházhatás ellen 
tehát hatékony megoldást jelenthet a megújuló ener-
giaforrások nagyobb arányú alkalmazása a fosszilis 
energiahordozókkal szemben.
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Az előző leckékből megtanultátok, hogy az energia-
termelés során az emberek számára hasznos, fűtésre, 
gépek működtetésére használható energiát nyerünk. 

A nem megújuló erőforrások felhasználásával azon-
ban sok káros anyag is kikerül a környezetünkbe. Ezek 
az anyagok rontják a levegő minőségét, növelik a lég-
kör felmelegedését, szennyezik a vizeket és a talajt. 

A megújuló energiaforrások környezetre gyakorolt 
káros hatása jóval kisebb, így a jövőben az energiater-
melés során ezeket kell előtérbe helyezni.

Mitől alakul ki a szmog?

A nem megújuló erőforrásokat bányászat útján hoz-
zák a felszínre a Föld mélyéből. Egy bánya megnyitása 
a felszín jelentős átalakításával jár. Környezetében 
általában kiirtják a természetes növényzetet, így eltű-
nik az ott élő állatok élőhelye. Sok esetben a talajt is 
letermelik, hogy hozzáférjenek az értékes anyagok-
hoz. 

A szénbányászat során a szén mellett hatalmas 
mennyiségű, hasznos anyagot nem tartalmazó med-
dő anyag is felszínre kerül, amely meddőhányók 
formájában csúfítja a tájképet (1. ábra). 

A kőolajat és a földgázt szárazföldi vagy tengeri 
fúrótornyokon keresztül hozzák a felszínre. Ezek 
meghibásodása révén kőolaj juthat a talajba és a ten-
gerek vizébe, súlyosan szennyezve azokat. 

A kitermelt energiahordozókat a bányákból és olajku-
takból a felhasználás helyére kell juttatni. Az erőmű-
veket, ahol elégetik ezeket, igyekeznek a kitermelés 
helyének közelében megépíteni, de sok esetben az 
energiahordozókat nagy távolságokra kell elszállítani. 

A szenet leggyakrabban vasúton juttatják el a hő-
erőművekhez. A kőolajat és földgázt tartályokba fej-
tik, és tankerhajón vagy vasúton szállítják. Nagyon 
gyakran több ezer kilométer hosszú, föld alatti vagy 
feletti csővezetéket építenek, és ezen keresztül jut-
tatják el a kőolajat és földgázt a kitermelés helyéről a 
felhasználás helyére (2. ábra). 

Szállítás közben a szállítójárművek környezet-
szennyező anyagokat bocsátanak ki. Sajnos több 
tankerhajó-baleset is történt már, amelyek hatalmas 
természeti katasztrófát okoztak a tengerekben. Ha 
pedig egy csővezeték kilyukad, a talaj olajjal szennye-
ződik. 

Az erőművekbe juttatott energiahordozókat elégetik, 
és elektromos áramot állítanak elő belőlük. 

A nem megújuló energiahordozók égetésével jelen-
tős mennyiségű energia szabadul fel, de ugyanakkor 
jelentős mennyiségű égéstermék is keletkezik. 

A bányászat hatásai

Az energiahordozók szállítása

1. Meddőhányók

2. Kőolaj-
vezeték

Az energiatermelés 
és a közlekedés hatásai
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1. Milyen környezeti hatásai lehetnek egy bánya 
megnyitásának?

2. Mit nevezünk meddő anyagnak? 
3. Melyek az energiaforrások szállításának legfőbb 

formái?
4. Milyen hatása van a környezetre az energiafor-

rások elégetésének?
5. Mit nevezünk füstködnek (szmognak)? 
6. Nézz utána, hogy mit jelent a szmog riadó!
7. Milyen hatása lehet a környezetre a meg-

újuló energiaforrások használatának?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az energiatermelésnek számos közvetlen és 
közvetett hatása van környezetünkre és 

egészségünkre. 
Az energiahordozók kitermelése bányanyitás-

sal vagy fúrótornyok építésével jár. 
Az energiaforrások szállítása során részben a 

szállítójárművek bocsátanak ki szennyező anya-
gokat, részben a tankerhajók és a csővezetékek 
balesete okozhat komoly környezeti kárt. 

A fosszilis tüzelők elégetése és a járművek ki-
bocsátása gyakran okoz füstködöt (szmogot) a 
nagyvárosokban. 

A megújuló energiaforrásoknak, kisebb mérték-
ben ugyan, de szintén van hatása környezetünkre.

bányászat, meddő anyag, meddőhányó, 
csővezeték, füstköd (szmog)

ÚJ FOGALMAK

A megújuló energiaforrások mindegyikére igaz, hogy 
közvetlenül nem bocsátanak ki káros anyagokat a 
légkörbe, azonban a fosszilis energiahordozóknál ki-
sebb mértékű környezeti hatásai ezeknek is vannak. 

A vízerőművek építése jelentős tájátalakítással jár, 
amely során számos élőhely átalakulhat vagy eltűnhet. 

A szélenergia nyerésére épített szélturbinák meg-
zavarják a vándorló madarakat, hanghatásuk pedig a 
közelben élő állatok életritmusát befolyásolhatja. 

A nagy mennyiségű napenergia előállítására felál-
lított napelemek hatalmas területeket borítanak be, 
elvéve a helyet a természetes élőhelyektől és az élel-
miszertermeléstől (4. ábra) Élettartamuk végén rá-
adásul veszélyes hulladékot képeznek. 

A megújuló energiaforrások 
környezeti hatásai

3. Füstköd (szmog) Budapesten 2017 januárjában

4. Napelemek

Ugyanez a folyamat játszódik le a közlekedésben 
is, ekkor a járművek motorjában történik meg az 
energiahordozó elégetése. 

A kikerülő légszennyező anyagok egyrészt szerepet 
játszanak a globális éghajlatváltozás kialakulásában, 
másrészt a csapadékkal a felszínre jutva szennyezik a 
talajt, károsítják a növényzetet és az ember által alko-
tott építményeket is. A légkörben felhalmozódó nagy 
mennyiségű káros anyag a nagyvárosokban füstkö-
döt (szmog) okoz, aminek súlyos egészségkárosító 
hatása van (3. ábra). 

Hazánk nagyvárosaiban a levegő minőségét 
automata mérőhálózat fi gyeli. A szakembe-
rek óránként kapnak tájékoztatást a levegő-
ben található szennyező anyagok (pl. kén-di-

oxid, nitrogén-dioxid, szálló por) értékeiről. 
Ha a légszennyezettség bizonyos előre meghatározott 

értékek (határértékek) fölé emelkedik, tájékoztatják a lakos-
ságot, és szükség esetén korlátozásokat is bevezethetnek.  

A legsúlyosabb helyzetben a légszennyező anyagok 
mennyisége annyira megnövekszik a városok levegőjé-
ben, hogy az már az emberek egészségét közvetlenül ve-
szélyezteti. Ekkor forgalomkorlátozással járó intézkedé-
seket vezetnek be, például a régi, nagy károsanyag-kibo-
csátású autók nem közlekedhetnek.
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Elektromos készülékek vásárlásakor ma 
már könnyen tájékozódhatunk azok 
energiaigényéről. A készülékeket az Eu-
rópai Unióban egységesen energiaosztá-

lyokba sorolják. Az „A” jelű a legjobb, vagyis a legke-
vesebbet fogyasztó készüléket jelöli, míg a „G” a leg-
rosszabb besorolású.

Te mit tehetsz az energiafogyasztás 
csökkentéséért?

Az előző leckében láthattátok, ahhoz, hogy megfelelő 
mennyiségű energiát állítsunk elő a mindennapi élet-
hez, igen jelentős környezeti hatásokkal is számol-
nunk kell. 

A legtöbb szennyező anyag a fosszilis tüzelő-
anyagokat elégető erőművekből, ipari üzemekből, 
mezőgazdaságból és közlekedésből származik. 

Környezetünk védelme érdekében a nagy szennye-
zőanyag-kibocsátók igyekeznek olyan technológiákat 
kifejleszteni és alkalmazni, melyek csökkentik a kör-
nyezetszennyezés mértékét. Ilyen berendezések le-
hetnek például a kéményekbe épített porleválasztók 
vagy szűrőberendezések, amelyek megakadályozzák, 
hogy a légszennyező anyagok a környezetbe kerülje-
nek. Ma már a legtöbb járműbe szerelnek katalizátort, 
ami az üzemanyag elégetése során keletkező szennye-
ző anyagok átalakítására szolgál.

Energiatakarékos életmóddal mi magunk is tehe-
tünk a kisebb szennyezőanyag-kibocsátásért, környe-
zetünk és egészségünk védelméért. Minél több áramot 
fogyasztunk ugyanis, annál több energiára van szük-
ség, és annál jobban terheljük a környezetünket is. 

Otthonodban fi gyelj oda, hogy minél kevesebb 
áramot használj! Ne hagyd, hogy feleslegesen működ-
jön a tévé, rádió vagy a számítógép! Használat után 
mindig kapcsold ki az elektromos berendezéseket, 
lehetőleg úgy, hogy a készenléti állapotot jelző égő se 
világítson! A telefontöltőt is mindig húzd ki használat 

Környezetvédelem

Energiatakarékosság otthon

1. Hagyo-
mányos 

égő cseréje 
LED izzóra

után! A hagyományos izzókat cseréljétek le energiata-
karékos égőkre, LED lámpákra (1. ábra)!

Mindig kapcsold le a lámpát, ha kimész a szobából! 
Ezek neked csak apróságok, de hidd el, sokat számí-
tanak a környezet védelmében!

Energia-
osztályozási 
rendszer
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1. Mit tesznek az erőművek, ipari üzemek és az 
autógyártók a károsanyag-kibocsátás csökkenté-
séért?

2. Mivel csökkenthetjük háztartásunk energiafel-
használását? 

3. Mire fi gyeljünk, ha energiatakarékos házban 
szeretnénk élni?

4. Miben változtassunk közlekedési szokásainkon, 
ha az energiatakarékosságra törekszünk?

5. Nézz utána háztartási eszközeitek ener-
gia besorolásának!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az erőművek, ipari üzemek, a mezőgazdaság 
és a közlekedés által kibocsátott szennyező 

anyagok csökkentéséért energiatakarékos élet-
móddal mi magunk is sokat tehetünk. 

Háztartási gépeink megfelelő kiválasztásával 
és használatával, házaink szigetelésével, közle-
kedési szokásaink átgondolásával nem csak kör-
nyezetünket, de egészségünket is védjük.

szennyező anyagok, energiatakarékosság, 
energiaosztály

ÚJ FOGALMAK

2012 óta az épületeket is, hasonlóan a háztartási gé-
pekhez, energiaosztályokba soroljuk. A legenergia-
takarékosabb épület „A” jelzést, míg a legkevésbé 
energiatakarékos „I” jelzést kap. 

Az épületek energiapazarlása ellen mi magunk is 
sokat tehetünk. Kívülről szigetelhetjük a házainkat, 
modern, hőszigetelő nyílászárókra cserélhetjük a régi 
ajtókat, ablakokat, vagy jobb energiahatékonyságú 
kazánt vagy bojlert vásárolhatunk. 

Aki új ház építésébe vág bele, gondos tervezéssel 
sok energiát megtakaríthat. A házak megfelelő tájolá-
sa, a jó minőségű építőanyag és a szigetelés nagyban 
csökkentheti a fűtés és a hűtés költségeit. A tetőre 
szerelt napelemekkel, napkollektorokkal és a zöldfe-
lületekkel (pl. zöldtető) szintén sok energiát takarít-
hatunk meg (2. ábra).

Közlekedési szokásaink megváltoztatásával is sokat 
tehetünk az energiatakarékosságért. 

Kisebb távolságokra ne használjunk autót, men-
jünk inkább gyalog vagy kerékpárral! Ezzel nem csak 
a környezetünket, hanem az egészségünket is óvjuk. 

Hosszabb távú utazásainknál vegyük igénybe a 
tömegközlekedést, szálljunk buszra, vonatra (3. ábra)! 
Napjainkban már ezek a közlekedési eszközök is ké-
nyelmesek és egy személyre lebontva sokkal kevesebb 
a károsanyag-kibocsátásuk, mint az autóké. 

Energiatakarékos épületek

Energiatakarékosság a közlekedésben

2. Lakóház napelemekkel és zöldfallal 

3. Vonatközlekedés

Ha mégis az autót választjuk, igyekezzünk minél 
jobban kihasználni, utazzunk együtt szomszédainkkal, 
ismerőseinkkel (telekocsi). Ez kicsit több szervezést 
igényel, de a környezet védelme mellett a személyes 
kapcsolatok ápolására is nagyszerű alkalom. 
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Oláh György, magyar származású 
Nobel-díjas vegyész professzor

Oláh György 1927-ben született Budapesten. Közép-
iskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban vé-
gezte. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tanult kémiát. A diploma megszerzése után itt taní-
tott és kutatott.

1956-ban elhagyta Ma-
gyarországot és először 
Lon donban, majd az Egye-
sült Államokban telepedett 
le. Szerves kémiai témájú 
kutatásait itt is folytatta, 
eredményeit 1994-ben No-
bel-díjjal jutalmazták. 

Élete utolsó szakaszá-
ban egy olyan találmánnyal 
kezdett foglalkozni, amely 
megoldhatja a fosszilis 
energiahordozók egyre 
emelkedő kitermelési költ-
ségeinek és a globális klí-

maváltozásnak a problémáját is. Ennek lényege egy 
olyan energiacella kialakítása, amely energia tárolásá-
ra is alkalmas és a hatásfoka jobb, mint a ma ismert 
akkumulátoroké. Az ezzel a technikával kialakított 
járművek szennyezőanyag-kibocsátása jóval alacso-
nyabb, mint a hagyományos üzemanyaggal működő 
társaiké. Oláh György találmánya emiatt az utóbbi 
időben az energetikával foglalkozó szakemberek ér-
deklődésének középpontjába került.

A magyar kutatókkal élete végéig tartotta a kap-
csolatot, többször hazalátogatott tudományos előadá-
sokat tartani. Egy 1995-ben Magyarországon tartott 
előadásában elmondta, hogy mindig büszke volt ma-
gyar származására, majd hozzátette: „…igaz, hogy 
Magyarországon jelenleg rossz a gazdasági helyzet és, 
hogy az ország szegény természeti kincsekben, de tele 
van tehetségekkel és a jövőt rájuk kell építeni”.

Jedlik Ányos, a magyar feltaláló, 
aki felvillanyozta a világot

Jedlik Ányos katolikus pap, fi lozófus és feltaláló volt. 
Olyan találmányok fűződnek a nevéhez, mint a vil-
lanymotor, a dinamó és a szódavíz. 

A pozsonyi gimnázium elvégzése után Pannonhal-
mára ment és jelentkezett a bencés rendbe. Ekkor 

kapta az Ányos nevet, 
eredetileg Istvánnak 
keresztelték. 

Tanulmányai vé-
geztével 1825-től a 
győri gimnáziumban, 
majd a Pozsonyi Kirá-
lyi Akadémián taní-
tott. 1840-től a Pesti 
Királyi Tudomány-
egyetem fi zika tan-
székének vezetője 
volt. 

Munkásságából két 
korszakalkotó talál-

mány emelhető ki, a villanymotor feltalálása és a di-
namóelv leírása. A villanymotor feltalálásával tulaj-
donképpen ő fedezte fel a világon elsőként, hogy az 
elektromos áram járművek hajtására is alkalmas. Ez-
zel lefektette a villanymozdonyok és az árammal mű-
ködő autók korai ősének elvi alapjait. 

Aktív éveit befejezve a győri rendházba vonult 
vissza, ahol teljes szellemi frissességben folytatta 
munkáját 1895-ben bekövetkezett haláláig. 

Jedlik Ányos nevéhez fűződik a magyar nyelv be-
vezetése is a tudományos életbe.  1845 előtt hazánk-
ban a tudomány nyelve a latin volt, ezért nagyon sok 
szakszó nem is létezett magyarul. Emiatt Jedlik a 
saját szakterületén rengeteg, összesen csaknem 2000 
új szót alkotott. Ezek közül sokat még ma is haszná-
lunk, például dugattyú, huzal, vonal, higany, ejtő-
ernyő.

Jedlik Ányos (1800–1895) Oláh György (1927–2017)
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https://energiakaland.hu/energiaorszagh

https://humusz.hu/piro/a-hulladek-zold-energia

https://zoldenergia.blog.hu/

https://alternativenergia.hu/passzivhazak_futes/83716
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Életünk minden területén szükségünk van energiá-
ra. A testünk működéséhez nélkülözhetetlen energiát 
a táplálékból nyerjük, de az egyes élelmiszerek tápér-
téke más és más. Napi élelmünk összetételét életmó-
dunkhoz kell igazítani, hogy sokáig egészségesek 
maradhassunk. 

Háztartásunk működtetéséhez is rengeteg energia 
szükséges. A fűtés, a világítás, az elektromos beren-
dezéseink üzemeltetése elképzelhetetlen energia 
nélkül. Járműveink is üzemanyaggal működnek, 
melynek átalakítása adja azt az energiát, amelyre 
autóinknak vagy a tömegközlekedési eszközöknek 
szüksége van. 

Energiát energiaforrásokból nyerünk. Két nagy 
csoportjukat különböztetjük meg, a meg nem újuló és 
a megújuló energiaforrásokat. 

A meg nem újuló (fosszilis) energiaforrások 
emberi léptékkel mérve nem pótlódnak, és a kiterme-
lésükkel egyre fogy a mennyiségük. Meg nem újuló 
energiaforrások a szénféleségek, a kőolaj, a földgáz, és 
ide tartozik az uránérc is. 

A megújuló energiaforrások látszólag nem 
 fogynak el, a felhasználás után azonnal megújulnak. 
Közéjük tartozik a napenergia, a szélenergia, a víz-
energia és a Föld belsejéből származó geotermikus 
energia is. 

Bármilyen típusú energiaforrást használunk is az 
energiatermelésre, az környezeti hatással jár. A fosz-
szilis tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és felhasz-
nálása nagymértékben terheli a környezetet. Bár jóval 
kisebb mértékben, de a megújuló energiaforrások is 
hatnak környezetük állapotára, folyamataira. 

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy takarékos-
kodjunk az energiával. Az erőművek és üzemek külön-
böző technológiai megoldásokkal igyekeznek az ener-
giatermelés során keletkező károsanyag-kibocsátá-
sukat csökkenteni. Próbáljunk mi magunk is takaré-
koskodni az energiával! Háztartásaink működtetése, 
házaink építése, mindennapi közlekedésünk megter-
vezése során fi gyeljünk oda az energiatakarékos-
ságra! Ezzel nem csak környezetünket, de egészsé-
günket is megóvhatjuk. 
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Környezetünk vizsgálata

III.
Kísérletezni mindenki szeret, a természet folyamatainak, az élővilág viselkedésé-
nek megfi gyelése sokak kedvelt időtöltése. Az ismeretlen dolgok vizsgálata már az 
őskorban is vonzotta az embereket, számos felfedezés és találmány köszönhető 
ennek a velünk született kíváncsiságnak. 

A természeti jelenségeket, környezetünk élettelen elemeit és élőlényeit vizsgál-
hatjuk kint a szabadban, azaz terepen és laboratóriumban is.

A természet megfi gyeléséhez, a kísérletek kivitelezéséhez azonban számos 
fontos ismeretet el kell sajátítanunk. Hogyan tudhatjuk meg, hogy egy folyóvíz 
vagy egy erdő talaja szennyezett-e? Milyen információkat kaphatunk a növényzet 
megfi gyelésével az élőhelyéről? Hogyan vizsgáljuk a gerinctelen és a gerinces álla-
tokat? 

A laboratóriumban számos fontos szabályt be kell tartanunk testi épségünk 
védelmében és ahhoz, hogy kísérleteink sikeresek legyenek. Melyek ezek a szabá-
lyok? Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznunk? Ebben a fejezetben a 
fenti kérdések mindegyikére igyekszünk választ találni.
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A legenda szerint Newton egy almafa 
alatt ülve éppen azon gondolkodott, 
hogy a Holdat milyen erő tartja Föld 
körüli pályán, amikor egy alma a fejére 

esett. Ennek a tapasztalatnak az alapján jött rá arra, 
hogy kell lennie egy olyan erőnek, ami miatt a testek 
mindig lefelé esnek. Rájött, hogy ez az erő tartja a 
Holdat is a Föld körül. 

Mióta kísérletezik az ember?

Az emberiség az őskortól kezdve kísérletezik, ennek 
köszönhetően jutott el a tudomány és a technológia a 
mai, soha nem látott szintre. 

Az őskori ember a természet megfi gyelésével szer-
zett tapasztalatait elsősorban még a túlélés és a min-
dennapi élet megkönnyítése érdekében használta, 
gondoljunk csak a tűz vagy a kerék feltalálására. A va-
don élő növények termeszthetőségére, az állatok há-
ziasítására tett megfi gyelések miatt vált lehetővé a 
letelepedett életmód és a folyamatos táplálékellátást 
biztosító mezőgazdaság elterjedése. 

A nagy ókori kultúrák (pl. az ókori görög, római, 
kínai birodalmak) gondolkodói számos tudományte-
rület, például a matematika, a csillagászat, az orvos-
tudomány alapjait fektették le. Találmányaik, felfede-
zéseik nagy részét ma is használjuk. Tudtad, hogy a 
papírt, a porcelánt, a puskaport az ókori Kínában fe-
dezték fel (2. ábra)? A későbbi korok tudósai sok 

Kísérletezés a múltban

1. A kisgyerekek is megfi gyelés, kísérletezés 
útján ismerik meg környezetüket

Ha kísérletezésről esik szó, legtöbbünknek tudósok, 
laboratóriumok és világraszóló felfedezések jutnak az 
eszünkbe. Abba azonban kevesebben gondolnak bele, 
hogy a kisgyerekek is megfi gyelések, tapasztalás útján 
fedezik fel környezetüket (1. ábra). 

Számos tudományos kutatás bizonyítja azt is, 
hogy az iskolában az elméleti tudás elmélyítésére, a 
gyakorlati készségek megszerzésére a legjobb mód-
szer a saját tapasztalaton alapuló vizsgálódás, kísérle-
tezés. A hétköznapok során is számtalan esetben kí-
sérletezünk, például, amikor egy új étel receptjét vagy 
egy új barkácsolási technikát próbálunk ki.

A kísérletezés tehát nem csak a tudósok kiváltsága, 
hanem a tanulás fontos módszere is, nem csupán az 
iskolában, hanem a mindennapi életben is. 

2. A papírt is az ókori Kínában találták fel
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1. Mire használjuk a kísérleteket? Gyűjts ötleteket 
a tudományos és a mindennapi életből!

2. Mi jellemző az egyes történelmi korokra a tudo-
mányos kísérletek szempontjából? 

3. Melyek lehetnek a vizsgálódások fő helyszínei?
4. Milyen előnyei vannak a terepi vizsgálatoknak?
5. Mennyiben előnyösebb laboratóriumban 

vizsgálni egy anyagot, mint a természet-
ben?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az emberiség már az őskor óta kísérletezik, 
aminek számos fontos, ma is használt talál-

mányt köszönhetünk. 
Kísérletezni nem csak a tudósok szoktak, min-

dennapi életünknek is fontos részét képezik a 
megfi gyelések, kísérletek. 

Vizsgálódásaink helyszíne lehet a természet, 
vagy a műszerekkel, eszközökkel felszerelt labo-
ratórium.

tudományos-technológiai forradalom, 
terepi vizsgálat, laboratóriumi kísérlet

ÚJ FOGALMAK

esetben ókori elődeik kísérletekkel bizonyított elmé-
leteit továbbgondolva jutottak el újabb felfedezések-
hez. Arra is van példa, hogy az ókori elméleteket ké-
sőbb éppen kísérletek segítségével cáfolták meg. 

A tudományok fejlődése a 16−17. században ka-
pott új lendületet. Ezt az időszakot tudományos-
technológiai forradalomnak is nevezzük. Ebben a 
korszakban, főleg az ókori felfedezésekre támaszkod-
va, számos tudós végzett tudományos kísérleteket és 
kapott újabb, pontosabb eredményeket. Sok teljesen 
új tudományterület is ekkor jött létre. A kor legjelen-
tősebb tudósai Kopernikusz, Galilei, Kepler és New-
ton voltak, akik a matematika, a fi zika és a csillagászat 
területén alkottak maradandót. 

A modern korok tudósai ugyanúgy megfi gyelése-
ket, kísérleteket használnak kutatásaikhoz, mint elő-
deik. Természetesen a technikai hátteret, az alkalma-
zott módszereket és eszközöket össze sem lehet ha-
sonlítani a régebbi korokéval (3. ábra). Egyvalami 
azonban nem változott: eredményeket csak gondolko-
dással, vizsgálódással, kísérletezéssel lehet elérni.

Megfi gyeléseket, kísérleteket végezhetünk a termé-
szetben és különböző eszközökkel, műszerekkel fel-
szerelt laboratóriumokban is. 

Vannak olyan vizsgálatok, amelyeket csak terepi 
körülmények között lehet elvégezni, mivel a minta-
vétel és a szállítás során változások állhatnak be a 
mérendő tulajdonságokban (4. ábra). Sok esetben 
azonban terepi körülmények között nem végezhetők 
olyan pontos mérések, mint a laboratórium modern 
műszereivel. Ebben az esetben a természetben vett 
mintákat a laboratóriumba szállítjuk, ott megfelelő 
módon előkészítjük, és vizsgálatoknak vetjük alá.

A vizsgálódások, kísérletek 
helyszínei

4. Terepi vizsgálat

3. Modern laboratórium
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Hogyan tudjuk meghatározni a vizek és 
a talajok tulajdonságait terepi körülmények 
között? 

Napjainkban a vizek elszennyezése globális problémá-
nak számít. Környezetünkben szinte már nincs is 
olyan vízfolyás vagy tó, amelyben ne találnánk vala-
milyen szennyező anyagot. Ezeknek az anyagoknak a 
beazonosítása fontos feladat a vízi élővilág és az em-
beri egészség megőrzése érdekében. 

Egyszerű terepi vizsgálatokkal Ti is információt 
kaphattok a lakóhelyetek, iskolátok közelében lévő 
vizek állapotáról. A vízhőmérsékletet hőmérővel ellen-
őrizhetitek. Ha a víz melegebb, mint az a levegő hő-
mérséklete alapján várható lenne, elképzelhető, hogy 
valahol nagyobb mennyiségű meleg vizet eresztenek a 
vizsgált vízbe, és ez okozza a hőmérséklet-emelkedést. 
Ezt a folyamatot hőszennyezésnek nevezzük. 

Terepi vízvizsgálat

Mint ahogy az előző leckében szó volt róla, a természet 
megfi gyelését, kísérletek végzését terepi és laborató-
riumi környezetben is lehet végezni. Ebben és a követ-
kező leckében a természetben végezhető megfi gyelé-
sek legfontosabb csoportjaival ismerkedhettek meg. 

A természetben történő vizsgálódások során fog-
lalkozhatunk az élettelen környezeti tényezők tulaj-
donságainak meghatározásával és az élőlények megfi -
gyelésével, elemzésével, csoportosításával. Az élő 
szervezeteket az különbözteti meg az élettelenektől, 
hogy életjelenségeket mutatnak.

Az élettelen környezeti tényezők közül leggyakrab-
ban a vizet és a talajt szoktuk terepen vizsgálni, ami-
kor egyszerű kísérletekkel meghatározzuk bizonyos 
tulajdonságaikat. A vízen és a talajon kívül nagyon 
fontos a levegő vizsgálata is, hiszen ezt csak terepi 
körülmények között tudjuk megtenni. Vizsgálata 
rendkívül sok, az ember egészségét befolyásoló ténye-
zőre (por, pollen, szennyező anyagok stb.) kiterjed. 

2. Vízvizsgáló tesztdoboz

1. Elszínező-
dött lakmusz-

papír

A vizek fontos tulajdonsága a savasság is. A kívá-
natosnál savanyúbb vagy lúgosabb víz káros hatással 
lehet a vízi élővilágra, pusztulását okozhatja. A savas-
ságot indikátorpapírral vizsgálhatjátok, amely a 
vízbe mártva elszíneződik (1. ábra). Egy színskálával 
összehasonlítva könnyen megállapítható, mennyire 
savas a vizsgált víz.

A vízben található egyéb szennyező anyagokat 
legkönnyebben vízvizsgáló tesztdoboz segítségével 
mutathatjuk ki (2. ábra). Ilyenkor a vízmintánkhoz a 
leírásban meghatározott mennyiségű vegyszert 
adunk, amely hatására a vízmintánk elszíneződik. Ha 
a színét összehasonlítjuk egy színskálával, megtud-
juk, mennyi szennyező anyagot tartalmaz a vizsgált 
víz. Ezzel a módszerrel leggyakrabban a vizekbe kerü-
lő tápanyagok mennyiségét szoktuk vizsgálni. Ezek az 
anyagok a vízi növényzet túlzott elszaporodását és 
végső soron a vizek elmocsarasodását, a meder feltöl-
tődését okozzák. Ha ilyen anyagokat találunk a vizek-
ben, arra gyanakodhatunk, hogy a közelben nem 
megfelelő módon műtrágyáznak vagy a vízparti házak 
nincsenek szennyvízcsatorna-hálózatra kötve. 
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A talajok jellem-
zője a mésztarta-
lom is. Ha mészben 
gazdag talajra sósa-
vat cseppentünk, a 
két anyag heves pezs-
gés kíséretében köl-
csönhatásba lép egy-
mással (4. ábra). 

1. Milyen két nagy csoportra oszthatjuk a terepi 
kísérleteket a vizsgálat tárgya szempontjából?

2. Milyen céllal szoktunk vízvizsgálatokat végezni? 
3. Melyek a víz legfontosabb, terepen is mérhető tu-

lajdonságai?
4. Mi az indikátorpapír és a tesztdoboz?
5. Milyen céllal szoktuk a talajokat terepen vizs gálni?
6. Melyek a legjellemzőbb terepi kísérletek, amelye-

ket talajjal végzünk?
7. Mennyiben befolyásolja a növényvilág 

életét a talaj vízáteresztő, illetve víztartó 
képessége?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Terepi vizsgálódásaink során foglalkozha-

tunk a környezet élettelen elemeivel és az 
élővilággal is. 

Az élettelen tényezők közül elsősorban a vize-
ket és a talajokat szoktuk vizsgálni. 

A vízzel történő kísérleteket általában a víz 
minőségének meghatározása céljából végezzük. 
Leggyakrabban a víz hőmérsékletét, savasságát 
és szennyezőanyag-tartalmát szoktuk mérni. 

A talajvizsgálatok legfőbb célja a talaj típusá-
nak, minőségének a meghatározása. Ehhez a 
talaj színét, mésztartalmát, összetételét és víz-
áteresztő képességét határozzuk meg kísérleti 
úton.

hőszennyezés, indikátorpapír, vízvizsgáló 
tesztdoboz, vízáteresztő képesség

ÚJ FOGALMAK

A talajok megfi gyelésének, vizsgálatának kevésbé a 
szennyezések kimutatása a célja, mint inkább a talaj 
minőségének, tulajdonságainak a meghatározása. 
A talaj színe összefüggésben van a termőképességgel, 
minél sötétebb, általában annál több humuszt tartal-
maz, annál termékenyebb (3. ábra). 

Talajvizsgálat terepen

3. A talaj színe a termőképességéről ad információt

4. A talajok mész-
tartalmának vizsgálata

A talajok vízellátása a növényzet szempontjából 
fontos tulajdonság, hiszen a növények a vizet a gyö-
kérzetükön keresztül a talajból veszik fel. Ha a talaj 
gyorsan átereszti a vizet és az elszivárog, a növényzet 
nem jut elég vízhez. Ha viszont nem ereszti át a vizet, 
hanem hosszú időn keresztül megtartja, kiszorítva a 
talajban lévő levegőt, az a növény rothadásához vezet-
het. A talajok víztartó képességét terepi körülmé-
nyek között is könnyen megvizsgálhatjuk. Szűrőpa-
pírral bélelt tölcsérbe kis mennyiségű talajmintát he-
lyezünk, majd vizet csorgatunk át rajta. A vizet 
mérőhengerbe felfogjuk és leolvassuk, hogy a talaj 
adott idő alatt mennyi vizet eresztett át. 

A talaj összetételét, vagyis azt, hogy inkább ho-
mokban vagy inkább agyagban gazdag, szintén köny-
nyen megállapíthatjuk. Vízzel összedolgozva a talajt 
különböző alakzatokat formálhatunk belőle. Ha csak 
gombócot tudunk kialakítani, akkor inkább homokos 
összetételű a talajmintánk, ha viszont nudlit és pere-
cet is tudunk formálni belőle, akkor agyagos talajjal 
van dolgunk. 
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Hogyan viselkedjünk az élőlények terepi 
megfi gyelésekor? 

Kirándulásaink során rengeteg növénnyel találko-
zunk, néhányat virágáról, terméséről fel is ismerünk, 
gyógynövényként akár be is gyűjthetjük őket. Az is-
meretlen növények meghatározása nem könnyű fel-
adat, sok gyakorlást igényel (1. ábra). 

A növényhatározásban segítségünkre vannak kü-
lönböző növényhatározó könyvek és telefonos al-
kalmazások is, amelyeket terepi vizsgálódásaink alkal-
mával jól tudunk használni (2. ábra). A növényhatáro-
zókban a növényeket szerveik formája, kinézete 
alapján csoportosítják, így ezek megfi gyelésével ve-
zetnek el a keresett növényig. Az alkalmazások a te-
repen lefényképezett növényt hasonlítják össze az 
adatbázisukban lévő növényekkel és ennek alapján 
lehet kiválasztani az általunk vizsgált példányt.

Egy terület megismerése során a növényzet a tájnak 
az a jellemzője, amit elsőként észreveszünk és vi-
szonylag könnyen be tudunk azonosítani. Az, hogy 
éppen erdőben, réten vagy vizes élőhelyen járunk, 
mindenki számára egyértelmű. A növényzet részlete-
sebb vizsgálatával azonban nem csak azt tudjuk meg-
mondani, hogy milyen élőhelyen vagyunk, hanem 
fontos információkat kaphatunk a terület jellemzőiről 
is. Nem minden növény tud ugyanis mindenhol meg-
élni. Vannak például kifejezetten napfénykedvelő nö-
vények, amelyekkel árnyékos erdei környezetben nem 
találkozunk. A nedves élőhelyet igénylő vízparti nö-
vényzet soha nem fog megjelenni a napfénynek kitett, 
száraz területeken. Vannak olyan növények is, ame-
lyek a legtöbb élőhelyen jól érzik magukat. Vagyis az 
egyes növények elterjedése egy területen megmutat-
ja, hogy milyen környezeti adottságú élőhelyen já-
runk.

A növényzet nem csupán az élőhely típusát jelez-
heti, hanem tájékoztatást adhat annak változásáról is. 
Ezt a folyamatot nevezzük bioindikációnak. Ha egy 
korábban nedves terület például a klímaváltozás hatá-
sára elkezd kiszáradni, eltűnnek onnan a nedvesség-

A növényzet terepi vizsgálata

Élőhelyek vizsgálata

Dr. Simon Tibor – Dr. Seregélyes Tibor

A HAZAI NÖVÉNYVILÁG KIS HATÁROZÓJA

NÖVÉNYISMERET

Az élettelen környezeti tényezők vizsgálata mellett a 
terepi megfi gyelések másik célpontját az élőlények 
jelentik. 

A növények és állatok megfi gyelésének is megvan-
nak a módszerei, amelyek alkalmazásával nagyon sok 
fontos információhoz juthatunk az egészségi állapo-
tukról és élőhelyük minőségéről. A megfi gyelések so-
rán azonban nagyon fontos, hogy ne ártsunk a termé-
szetnek, ne tapossuk le a növényzetet, ne zavarjuk az 
állatokat, próbáljunk észrevétlenek maradni.

1. Terepi növényhatározás

2. Növény-
határozó 

könyv

46

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   46OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   46 2021. 04. 07.   17:25:062021. 04. 07.   17:25:06



1. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg terepen 
a növényeket?

2. Hogyan tudunk a növényzetből következtetni az 
élőhely minőségére? 

3. Hogyan vizsgálhatjuk meg a gerinctelen állato-
kat?

4. Milyen módszereket ismersz a gerinces állatok 
megfi gyelésére?

5. Mit jelent a madárgyűrűzés és milyen 
haszna van?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Terepi körülmények között lehetőségünk van 
növények és állatok tanulmányozására is. 

A növények meghatározása növényhatározó 
vagy telefonos alkalmazás segítségével történik. 

A gerinctelen állatokat gyűjtőedénybe téve, 
nagyítóval végezhetünk megfi gyeléseket. A be-
fogott állatokat mindig engedjétek vissza a ter-
mészetbe!

A gerinces állatok érintése, befogása nem ja-
vasolt és a legtöbb esetben nem is lehetséges. 
Őket inkább távolról, távcső segítségével vizs-
gálhatjuk, fényképezhetjük. 

A megfi gyelések során mindig fi gyeljünk arra, 
hogy ne zavarjuk meg az élőlényeket, próbáljunk 
csendben, észrevétlenül vizsgálódni!

növényhatározó, bioindikáció, zavarástűrő 
faj, természetességet jelző faj, madár-
gyűrűzés

ÚJ FOGALMAK

Az állatokat terepi körülmények között általában sok-
kal nehezebb megfi gyelni, mint a növényeket, hiszen 
rejtőzködnek, és csak ritkán kerülnek a szemünk elé. 

A rovarok, pókok, vízi gerinctelenek megfi gyelése-
kor óvatosan befoghatjátok az állatokat, gyűjtőedény-
be téve nagyítóval megvizsgálhatjátok a testtájaikat, 
mozgásukat, esetleg táplálkozásukat. A megfi gyelések 
után minden esetben engedjétek vissza a befogott 
állatot a természetbe!

Gerincesek esetében kerüljétek az állatok megérin-
tését, inkább csak távolról fi gyeljétek meg testfelépí-
tésüket, viselkedésüket! Ha van rá lehetőségetek, ké-
szítsetek róluk fotót, videót, amit aztán együtt kiele-
mezhettek (3. ábra).

Az állatok terepi vizsgálata

3. Madár megfi gyelés

kedvelő növények, ugyanakkor egyre nagyobb szám-
ban fogunk találkozni a szárazabb élőhelyek jellemző 
élőlényeivel. A növények tehát eltűnésükkel vagy 
megjelenésükkel jelzik nekünk a környezetben termé-
szetes úton vagy az ember hatására bekövetkező vál-
tozásokat. 

A növényfajok jelenléte egy adott élőhelyen utal az 
élőhely természetközeliségére is, vagyis arra, hogy az 
adott területet mennyire alakította át vagy használja 
az ember. Ahol sok zavarástűrő fajjal találkozunk, 
ott valószínűsíthetően sokfajta emberi hatás éri a 
területet. Ilyen hatás lehet a taposás egy sétaút mel-
lett vagy a rendszeres fakivágás egy erdőben. A mini-
mális emberi zavarással érintett élőhelyeken viszont 
nagyobb a természetességet jelző fajok száma, 
amelyek között sok a természetvédelmi szempontból 
értékes, védett faj.

A madarak megfi gyelésének, vizsgálatának speciá-
lis módja a madárgyűrűzés. 

A gyűrűzés során a madarakat befogják, megvizs-
gálják, majd egyedi kóddal ellátott gyűrűt helyeznek 
rájuk. A kód alapján a gyűrűzéstől akár több ezer ki-
lométerre is be tudják azonosítani a madarakat, így 
fontos információkhoz lehet jutni a vándorlási szoká-
saikról, állapotuk változásáról. 

A madárgyűrűzést bárki kipróbálhatja a különböző 
madármegfi gyelő és -gyűrűző táborokban.
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Milyen veszélyekre hívják fel a fi gyelmet 
a veszélyt jelző piktogramok?

Ahhoz, hogy kísérleteinket eredményesen végezhes-
sük, ismernünk kell a kísérleti munka anyagait, esz-
közeit és rendszabályait (1. ábra). 

A laboratóriumban vegyszerekkel dolgozunk. 
A vegyszerek veszélyes, sokszor mérgező anyagok le-
hetnek, ezért azokat megkóstolni, fegyelmezetlenül 
dolgozni velük nem szabad! Sok olyan anyaggal talál-
kozhatunk a laboratóriumban, amelyeknek kellemet-
len a szaga, ingerli a bőrünket, nyálkahártyánkat vagy 
tűzveszélyes. Ezek megkülönböztetésére a tároló-
edényükön jelzéseket, úgynevezett piktogramokat 
helyeztek el (2. ábra). A piktogramok segítségével 
rögtön láthatjuk, milyen anyaggal van dolgunk. 

A laboratóriumban használt eszközök többsége üveg-
ből készül, de vannak fémből, fából és műanyagból 
készült kellékek is. 

Az üvegedények előnye, hogy láng felett melegíthe-
tők és használat után megfelelően fertőtleníthetők. 
Hátrányuk viszont, hogy könnyen törnek, ezért is na-
gyon fontos a fegyelmezett munka. A leggyakrabban 
használt laboratóriumi üvegeszköz a kémcső (1) és a 
főzőpohár (2), de fontos üvegedények a lombikok is. 
Alakjuk és funkciójuk szerint megkülönböztetünk 
Erlenmeyer lombikot (3) és gömblombikot (4) (3. ábra). 

Anyagok a laboratóriumban

Eszközök a laboratóriumban

A környezeti elemek tulajdonságait, folyamatait nem 
csak a természetben fi gyelhetjük meg, a terepen vett 
mintát laboratóriumban is megvizsgálhatjuk. Sokszor 
előfordul, hogy a terepi módszerekkel kimutathatónál 
pontosabb eredményekre van szükségünk. Ezt a leg-
több esetben csak laboratóriumi módszerekkel, eset-
leg műszerekkel érhetjük el.

1. Iskolai kísérlet

Tűzveszélyes Oxidáló (égést tápláló)Robbanásveszélyes

Nyomás alatt álló gázok

Irritáló hatású Rákkeltő Veszélyes a vízi környezetre

Maró hatású Mérgező

2. Veszélyességi piktogramok

4.3.2.1.

3. A laboratóriumban leggyakrabban 
használt üvegedények
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Gyakran használt 
üvegeszköz még a 
mérőhenger, a töl-
csér, az óraüveg, az 
üvegkád, az üvegbot 
és a hőmérő is.

A vizsgált anyagok 
melegítése borszesz-
égő vagy Bunsen-
égő (gázégő) segítsé-
gével történik. A bor-

szeszégőben alkohol, míg a gázégőben földgáz ég. Ez 
utóbbihoz fémből készült vasháromlábat és lángelosz-
tó lapot használunk (4. ábra). A kémcsöveket fából 
vagy fémből készült kémcsőállványban tároljuk és 
kémcsőcsipesszel fogjuk meg. Gyakran használt eszköz 
még a desztillált vizes palack és a vegyszerkanál is.

A laboratóriumok speciális eszköze a mikroszkóp 
(5. ábra). A mikroszkóppal természeti minták parányi, 
szabad szemmel nem látható részeit, összetevőit vizs-
gálhatjuk. Vagyis a mikroszkóp egy olyan optikai 
eszköz, amely lencserendszere segítségével nagyított 
képet tud előállítani. 

1. Mi jellemző a laboratóriumokban használt anya-
gokra?

2. Hogyan jelölik a veszélyes anyagokat a laborató-
riumban? 

3. Milyen üvegedényeket használunk a laborató-
riumban? Mi ezeknek az előnye?

4. Milyen eszközökkel végezzük a melegítést a la-
boratóriumban?

5. Mire használjuk a mikroszkópot?
6. Melyek a kísérletezés legfontosabb sza-

bályai?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A természet anyagait, folyamatait nem csak 
terepen, hanem laboratóriumban is vizsgál-

hatjuk.
A laboratóriumban használt anyagok veszélye-

sek, gyakran mérgezőek, ezért fegyelmezetten 
kell velük dolgozni.

A laboratóriumban számos speciális eszköz áll 
rendelkezésünkre a kísérletek elvégzéséhez. Ezek 
közül leggyakrabban különböző üvegeszközöket, 
például kémcsöveket, lombikokat használunk.

Anyagokat melegíteni borszeszégővel vagy 
Bunsen-égővel szoktunk.

A szabad szemmel nem látható vizsgálandó 
anyagot mikroszkóp segítségével tudjuk megfi -
gyelni.

A balesetek elkerülése érdekében a laborató-
riumi szabályokat mindig be kell tartani!

veszélyességi piktogram, üvegeszközök,  
lombik, borszeszégő, Bunsen-égő, 
mikroszkóp

ÚJ FOGALMAK

A laboratóriumi munkánál számos szigorú szabályt be 
kell tartani. A laboratóriumi munka egyik legfonto-
sabb jellemzője a rend és a fegyelem. A kísérletekhez 
csak alaposan felkészülve, a feladatot átlátva lehet 
hozzákezdeni. 

A labormunka alkalmával ajánlatos köpenyt visel-
ni, veszélyes kísérleteknél pedig akár védőszemüve-
get, kesztyűt is (6. ábra). A hosszú hajat össze kell 
fogni, nehogy beleérjen a tűzbe, vegyszerbe. Mivel 
a laborban minden anyag veszélyesnek számít, ott 
étkezni, a vegyszert megkóstolni, megszagolni szigo-
rúan tilos! 

A kísérletek után megmaradt vegyszert a tároló-
edénybe visszatenni vagy a laborból kivinni nem 
szabad, hanem megfelelő módon meg kell semmisíte-
ni. Munka után mindig hagyj rendet magad után!

A kísérletezés szabályai

5. Mikroszkóp 
használata

6. Kísérlete-
zés védő-
szemüvegben

4. Bunsen-égő 
vasháromlábbal 
és lángelosztóval
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Öveges József, a fizika Nagy Varázslója

Öveges József 1895-ben született a Zala megyei Pá-
kán. Apai ágon családjában 200 évre visszamenőleg 
mindenki tanító volt. 

Középiskolásként először a győri bencés gimná-
ziumban tanult, majd tizenhét évesen a piarista rend-
be került, ahol 1915-ben kitűnő eredménnyel érettsé-
gizett. Fizika–matematika szakos tanárként végzett a 
mai Eötvös Loránd Tudományegyetemen, de emellett 
teológiát is tanult. 

1919-ben a szegedi Pia-
rista Gimnáziumban kez-
dett dolgozni, ahol meny-
nyiségtant, vallástant, 
történelmet és földrajzot 
tanított. 1920-ban szen-
telték pappá, így teljes ér-
tékű piarista tanár lett. 
Később Vácra, Tatára, 
majd Budapestre került 
tanítani. 

Nagyon szerette a spor-
tokat, tanítványaival rend-

szeresen túrázott, úszott, télen reverendában korcso-
lyázott a tatai Öreg-tó jegén. 1947-ben befejeződtek 
a gimnáziumi tanári évei, innentől kezdve több egye-
temen is tanított. 

Öveges József a természettudományok hazai nép-
szerűsítésének legnagyobb alakja volt. Több televíziós 
és rádióadásban is tartott kísérletekkel kiegészített 
előadásokat, amelyekkel érthető módon magyarázta 
el a fi zikai fogalmakat, folyamatokat. Ő vezette a Ma-
gyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című ismeret-
terjesztő műsorát. A legkedvesebb kísérleteim című 
műsorban pedig magával ragadóan mutatott be egy-
szerű, mégis látványos kísérleteket. Műsorain generá-
ciók nőttek fel, sokan neki köszönhetően értették és 
talán szerették meg a fi zikát. 

1979 szeptemberében agyvérzés következtében 
halt meg. Emlékére hazánkban számos általános és 
középiskola, illetve tudományos díj viseli a nevét. 

Borbás Vince, a nagy magyar botanikus

Borbás Vince 1844-ben született a Nógrád megyei 
Ipolylitkén, elszegényedett nemesi családban. Szerény 
anyagi körülményeik miatt édesapja kézművesnek 
szánta. Gimnáziumba csak 16 évesen került Egerbe, 
de hamar behozta a lemaradását, és végül kitűnőre 
érettségizett. 

Ezután beiratkozott a pesti egyetemre, ahol nyel-
vészetet és természetrajzot tanult. Érdeklődése ekkor 
fordult a növények felé, állandóan a természetet járta 
és botanikai kutatásokat végzett 
ország szerte. Miután lediplomá-
zott, egy pesti gimnáziumban 
kezdett tanítani, de emellett 
folytatta a hazai növényzet ta-
nulmányozását is. 

A doktori fokozat megszerzé-
se után Németországban tett 
tanulmányutat. Hazatérte után 
visszatért az oktatómunkához, 
de egyre jobban elmélyült a nö-
vénytani kutatásokban. Fáradhatatlan helyszíni kuta-
tómunkával csaknem 2000 új növényalakot írt le és 
nevezett meg. Ő fedezte fel a pilisi lent, amely a vilá-
gon egyedül a Budai-hegységben fordul elő, és hazánk 
egyik legvédettebb növénye. Sokat foglalkozott az 
emberi kultúra és a növényvilág kapcsolatával is. 
Gyűjtötte a növények népies elnevezését, írt a hozzá-
juk kapcsolódó népi hiedelmekről és gyógyító hatá-
sukról is. 

1905-ben bekövetkezett halála után számos nö-
vényfajt neveztek el róla, de a nevét viselte két magyar 
növénytani folyóirat és egy botanikai társaság is. 

Értékes növénytani gyűjteményének nagy része 
sajnos a második világháborúban megsemmisült, a 
herbáriumnak csupán egészen kis részét sikerült meg-
menteni. 

Szülőháza helyén emléktábla, szülőfalujában utca-
név őrzi az emlékét. Salgótarjánban, a Baglyas-kő Vár 
Természetvédelmi Látogatóközpontban szobrot állí-
tottak a tiszteletére.

Öveges József (1895–1979)

Borbás Vince 
(1844–1905)
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https://www.youtube.com/channel/UChdlv7tVJSz4_pmeaJR773g h

https://www.okosjatek.hu/otthoni_egyszeru_de_erdekes_kemiai_fi zikai_kiserletek_gyerekeknek_otthon_gyerekekkel

http://tudastars.hu/2016/12/09/tudascseppek-egyszeru-kemiai-kiserletek-otthon-is/

http://erdiskegy.hu

novenyzetiterkep.hu

bisel.hu

https://www.mme.hu/madargyuruzes_es_madarvonulas-kutatas 
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A természeti jelenségeket megfi gyelni, értelmezni és 
jellemezni legkönnyebben a szabadban lehet. Terepi 
körülmények között lehetőségünk van a környezet 
élettelen elemeinek és az élőlényeknek a megfi gyelé-
sére is. 

Az élettelen tényezők közül terepen leggyakrab-
ban a vizeket és a talajokat szoktuk vizsgálni, de lehe-
tőségünk van a hegységeket alkotó kőzetek, ásványok, 
illetve a légkör folyamatainak megfi gyelésére is. Ezek-
kel a vizsgálódásokkal információkhoz juthatunk a 
vizek, talajok állapotáról, az esetleges szennyező 
anyagok jelenlétéről és mennyiségéről. A kísérleteket 
legegyszerűbben víz- és talajvizsgáló tesztdoboz 
segítségével tudjuk elvégezni. 

Az élőlények vizsgálata során mindenképpen 
törekedni kell arra, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk 
meg őket, igyekezzünk észrevétlenek maradni. A nö-
vények megismerése, meghatározása növényhatározó 

vagy telefonra letölthető alkalmazás segítségével tör-
ténhet. A gerinctelen állatok esetében lehetőségünk 
van közvetlen megfi gyelésre nagyító segítségével, de 
az állatokat a vizsgálat után feltétlenül engedjük vissza 
a természetbe! Gerinces állatokkal kerüljük a közvetlen 
érintkezést, őket inkább csak távcső segítségével fi gyel-
jük meg, távolról készítsünk róluk fotókat, videókat!

Előfordulhat, hogy a terepi körülmények között 
elérhető eredményeknél pontosabb meghatározásra 
van szükségünk. Ebben az esetben a természetből 
vett mintát laboratóriumba szállítjuk, és ott vizsgál-
juk tovább. A laboratóriumi munkának szigorú sza-
bályai vannak, amelyeket minden körülmények kö-
zött be kell tartani. A laborban használt anyagok egy 
része veszélyes, mérgező, így ezekkel nagyon körülte-
kintően kell bánni. Kísérleteink során számos spe ciá-
lis eszközzel dolgozunk, amelyek használatát az 
eredményes munka érdekében meg kell tanulni.
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A térképtől a modern 
navigációs technikákig

IV.
Manapság az emberek többsége állandóan úton van. Mindenki siet a munkahelyé-
re, az iskolába, vidéki kiküldetésre vagy külföldi vakációra. Ezekhez a hosszabb-
rövidebb távolságokra történő utazásokhoz térképek, földrajzi atlaszok, újabban 
pedig digitális technikák segítségét kérjük. 

Bár nyomtatott térképet már egyre ritkábban használunk, kedvtelésből talán 
néha még előkerül, és kedvünkre böngésszük a színes oldalakat. Hasznos, ha ki-
rándulásaink alkalmával is viszünk magukkal térképet, hiszen előfordulhat, hogy 
mobilhálózat hiányában telefonos alkalmazásainkat nem mindig tudjuk használni. 
Hogyan lehet könnyen megtalálni a térképen számunkra érdekes helyszíneket, és 
mit jelent egy-egy település földrajzi koordinátája? 

Gyakran telefonos alkalmazásokon követjük tömegközlekedési eszközeink me-
netrendjét, számítógépes programokkal tervezzük meg utazásaink célpontjait, 
interneten vásároljuk meg a vonat- vagy repülőjegyünket. Milyen elven működnek 
a legegyszerűbb alkalmazások? Hogyan tudjuk gyorsan, aktuális céljainknak meg-
felelően használni őket? Hogyan készülnek a modern kori térképészet újításai, 
a műholdképek, amelyeket minden nap látunk az időjárás-jelentésekben? Ezekre 
a kérdésekre kaptok választ ebben a fejezetben.
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Hogyan tudjuk könnyen megtalálni 
a térképen lévő városokat?

Földrajzi tanulmányokat folytatni lehetetlen térkép 
nélkül. Az információk elsajátításában a térkép az el-
sődleges segítségünk. Ötödik osztályban már tanultál 
a térkép jelrendszeréről, keresőhálózatáról, valamint 
arról is, hogyan találod meg az egyes városokat, hegy-
csúcsokat, tavakat a térképen. Ebben a leckében most 
ezt a tudásodat elevenítjük fel, de emellett sok hasz-
nos információt is kapsz a térképek, atlaszok haszná-
latához. 

A földrajzi atlasz nem más, mint térképek gyűj-
teménye (1. ábra). Ahhoz, hogy gyorsan és pontosan 
megtalálhass benne mindent, ismerned kell a felépí-
tését.

Tartalomjegyzék

Térképészeti alapismeretek ........................................... 1 
A Kárpát-medence ........................................................ 6 
Magyarország domborzata ........................................... 8 
Magyarország közigazgatása és közlekedése ............ 10
Magyarország tematikus térképei .............................. 12 
A Kárpát-medence és Magyarország tematikus
térképei ......................................................................... 13
Európa domborzata ..................................................... 14 
Európa országai ............................................................ 16 
Észak-Európa ............................................................... 18 
Az Egyesült Királyság és Írország .............................. 19
Franciaország és a Benelux államok .......................... 20 
A Pireneusi (Ibériai)-félsziget .................................... 21
Az Appennini- és a Balkán-félsziget ......................... 22

Közép-Európa .............................................................. 24 
Az Alpok ....................................................................... 26
Kelet-Európa és Törökország ..................................... 27 
Ázsia .............................................................................. 28
Afrika ............................................................................ 30 
Afrika tematikus térképei ........................................... 31 
Észak-Amerika ............................................................ 32 
Dél-Amerika ................................................................ 33 
Ausztrália és Óceánia .................................................. 34 
A sarkvidékek / Időzónák ........................................... 35
A Föld domborzata ...................................................... 36
A Föld országai ............................................................ 38 
A Föld tematikus térképei .......................................... 40
Névmutató .................................................................... 43

Magyarország űrtérképe

Digitális tartalmak az 
 OFI-ATLASZ

  alkalmazással

R. sz.: FI-506010703/2
ISBN 978-615-5297-81-6

9 786155 297816

2. Az atlasz tartalomjegyzéke

1. Földrajzi atlasz

Azért, hogy ne kelljen minden egyes földrajzi hely 
keresésénél az egész atlaszt átlapoznod, az irodalmi 
művekhez hasonlóan az atlaszok elején vagy végén is 
találsz tartalomjegyzéket (2. ábra). Ez az adott térké-
pi oldal címét és oldalszámát tartalmazza, ezzel segít-
ve a minél gyorsabb keresést. 

Minden atlaszban megtalálod a jelmagyarázatot is, 
vagyis azoknak a jeleknek a gyűjteményét, amelyek 
segítségével bizonyos természeti és gazdasági eleme-
ket jelenítenek meg a térképeken (3. ábra). 

Ezekről a jelekről, illetve arról, hogy mit jelentenek 
a térképen látható színek, részben már 5. osztályban 
is tanultál. A tanultak felfrissítéseként keresd ki az 
atlaszod jelmagyarázatából, hogyan jelölik a térképe-
ken a következőket! 

Tartalomjegyzék

Jelmagyarázat
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Calabria 22 F-G5
Calais 20 D-E2
Calgary 32 I4
Cali 33 C3
Callao 33 C5
Cambriai-hg. 19 D6-E5
Cambridge 19 G5
Çanakkale 23 L4
Canal du Midi 20 E6 
Canaveral-fok 32 M7
Canberra 34 E7
Cape Town ld. Fokváros 
Capri 22 F4
Caracas 33 D2
Caransebeș ld. Karánsebes 
Cardiff 19 E6
Cardigani-öböl 19 D5
Carei ld. Nagykároly 
Carpentaria-öböl 34 C5
Carrara 26 C-D4
Cartagena 21 F4
Casablanca 30 B-C3
Cascade-hg. 32 H5
Catanzaro 22 G5
Cayenne 33 E3
Cegléd 11 E2
Celebesz 29 P-Q10
Celebesz-tenger 29 P-Q9
Celje 26 F2-1
C lldö ölk 10 C2

Crasna ld. Kraszna 
Cremona 26 D3
Cres 22 F2
Crêt de la Neige 26 A2
Crișul Alb ld. Fehér-Körös 
Crișul Negru ld. Fekete-Körös 
Crkvice 23 H3
CRNA GORA ld. MONTENEGRÓ 
Cuanza 30 E8
Cubango 30 E8
Cuha 6 E3
Cuhai-Bakony-ér 8 C2
Cunene 30 E8
Cuneo 26 B3
Curitiba 33 F6
Częstochowa 25 H3
Csaca 6 F1
CSÁD 30 E-F5
Csád-tó 30 E5
Csáktornya 10 B3
Csákvár 10 D2
Csallóköz 6 E2-3
Csángóföld 7 N4
Csatorna-alagút 19 G6
Csatorna-szk. 19 E7
Csebokszári-víztároló 27 G2
Cseh-erdő 24 E4
Cseh-medence 24 E-F3
Cseh–Morva-dombság 24 F-G4
CSEHORSZÁG 16 E4

Delhi 28 L6-7
Déli mágneses sark 37 P9
Déli-Alpok 34 F-G8
Déli-Andok 33 D7-C8
Deliblát 7 H5-I6
Déli-Bug 27 C4
Déli-Cook-szk. 34 I5-J6
Déli-felföld 19 D-E4
Déli-Georgia 33 G9
Déli-Kárpátok 25 J-K6
Déli-óceán 36-37 F-P9
Déli-Orkney-szk. 33 F10
Déli-Sandwich-szk. 33 G-H9
Déli-Shetland-szk. 33 D-E10
Déli-Sierra Madre 32 J-K8
Déli-sziget 34 F8
Déli-Szporádok 23 L6
Dél-kínai-hegyvidék 28 P-Q7
Dél-kínai-tenger 28 O9-P7
DÉL-SZUDÁN 30 F-G6
Dél-Tirol 26 D2
Délvidék 6-7 E-H5
Denizli 23 M6
Denver 32 J6
Derecske 11 G2
Derna 30 F3
Dés 7 K3
Desventurados 33 B-C6
Detroit 32 L5
D ld Dé

NÉVMUTATÓ44

3. A jelmagyarázat részlete

Keresd meg az atlaszodban a Velencei-tavat!
A feladat megoldásához először nyisd ki az atlaszo-

dat a leghátsó oldalakon, a névmutatónál! Ezt köve-
tően keresd ki az ábécérendbe szedett földrajzi nevek 
közül a Velencei-tó nevét!

A Velencei-tó neve mellett ezt találod: 
8 D2. Ez azt jelenti, hogy az atlaszban a Velencei-tó 

a 8. oldalon, a térképre rajzolt keresőhálózat D2 négy-
zetében található. 

Az atlasz névmutatója tehát nem más, mint az 
atlaszban lévő összes földrajzi név ábécérendbe állí-
tott listája, kiegészítve az oldalszámmal és a kereső-

Névmutató

4. A névmutató egy részlete

hálózat kódjával (egy betű és egy szám), ahol az adott 
földrajzi név található (4. ábra).

Gyakorlásképpen keresd meg az atlaszodban az 
alábbi hazai földrajzi neveket a keresőhálózat segítsé-
gével!

• Budapest
• Kékestető
• Pécs
• Írott-kő
• Szelidi-tó

1. Mit nevezünk atlasznak?
2. Melyek az atlasz kötelező elemei? 
3. Miben segít az atlasz tartalomjegyzéke?
4. Mi a szerepe az atlaszban a jelmagyarázatnak? 
5. Mire szolgál a névmutató?
6. Hogyan kell használni az atlasz kereső-

hálózatát? Mutasd be egy konkrét példán 
keresztül!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A földrajzzal kapcsolatos tanulmányok el-
képzelhetetlenek földrajzi atlasz használata 

nélkül. 
Az atlasz nem más, mint térképek gyűjtemé-

nye. 
Bár nagyon sokféle földrajzi atlasz létezik, 

mégis vannak olyan elemek, amelyeket minden 
atlasznak tartalmaznia kell. 

A tartalomjegyzék megkönnyíti az egyes tér-
képek megkeresését az atlaszon belül. 

A jelmagyarázatból megtudhatod, hogy mit 
jelentenek a térképeken használt jelek. 

A névmutató az atlaszban szereplő összes föld-
rajzi nevet tartalmazza ábécérendben. Azt is 
megmutatja, hogy egy földrajzi hely az atlasz 
melyik oldalán és a keresőhálózat melyik négy-
zetében található.

A keresőhálózat a térképre rajzolt, betűkkel és 
számokkal ellátott négyzetháló, amelynek segít-
ségével bármely keresett földrajzi helyet köny-
nyen megtalálhatunk. 

földrajzi atlasz, jelmagyarázat, névmutató, 
keresőhálózat

ÚJ FOGALMAK

• csatorna
• autópálya
• 200 000–1 000 000 közötti lélekszámú város
• lignitbányászat
• húsipar
• autógyártás

ÁLTALÁNOS JELEK

Folyó, vízfolyás

Vádi, időszakos vízfolyás

Csatorna

Vízesés, zuhatag

Vízlépcső, duzzasztógát

Tó

Időszakos tó

Sós tó

Mocsár

Sós mocsár

5895
Tengerszint feletti
magasság

TELEPÜLÉSEK 

HATÁROK

10 milliónál több lakos

5–10 millió lakos

100–500 ezer lakos

50–100 ezer lakos

20–50 ezer lakos

20 ezernél kevesebb lakos

Főváros

Szövetségi állam székhelye

500 ezer–1 millió lakos

1–5 millió lakos

Canberra

Darwin

DELHI

LONDON

BUDAPEST

Ottawa

Sucre

Timbuktu

Mödling

Vaduz
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Hogyan tudjuk meghatározni a helyzetünket 
a Földön?

Talán te is hallottál olyan vészhelyzetekről, amikor az 
óceán közepén bajba jutott egy hajó, vagy menet köz-
ben segélykérő jelzést küldött egy repülőgép. Vajon 
hogyan tudták meghatározni helyüket a segélyt ké-
rők, hogy minél hamarabb megtalálhassák őket?

A tartózkodási hely meghatározásában fontos az 
Egyenlítőtől való távolság. Ezt a földrajzi szélesség 
határozza meg, amelyet fokokban fejezünk ki 
(1. ábra).

A Föld egy pontjának földrajzi szélessége azt hatá-
rozza meg, hogy az adott pont mekkora távolságra 
és melyik irányban van az Egyenlítőtől.

MEGHATÁROZÁS

A Föld nevezetes szélességi körei: az Északi-sark 
(é. sz. 90°), az Északi-sarkkör (é. sz. 66,5°), a Rák-
térítő (é. sz. 23,5°), az Egyenlítő (0°), a Baktérítő 
(d. sz. 23,5°), a Déli-sarkkör (d. sz. 66,5°) és a Déli-
sark (d. sz. 90°).

MEGHATÁROZÁS

1. A szélességi köröket fokokban fejezzük ki

90° Északi-sark

90° Déli-sark

45°

0°

a Föld 
közép-
pontja

Egyenlítő

Azok a pontok, amelyek az Egyenlítőtől azonos 
távolságban vannak, egy szélességi körön helyez-
kednek el, azaz földrajzi szélességi értékük megegye-
zik. Megállapodás szerint az Egyenlítő a 0 fokos (0°) 
szélességi kör. Ettől északra és délre haladva 90-90° 
távolságra vannak a sarkok (2. ábra). Ezért a szélessé-
gi körök megadásakor azt is jelölni kell, hogy melyik 
félgömbön húzódnak. Ennek alapján megkülönbözte-
tünk északi és déli szélességet (rövidítve: é. sz., il-
letve d. sz.). A földrajzi szélesség tehát azt is kifejezi, 
hogy milyen irányban található egy pont az Egyenlí-
tőhöz képest.

0°0°0°

90° Északi-sark

szélességi 
körök

Egyenlítő

90° Déli-sark
2. A szélességi 
körök

A földgömbön és az atlasz világtérképén az Egyen-
lítőt folyamatos vonallal, néhány más szélességi kört 
pedig szaggatott vonallal jelölnek (3. ábra). Ezek a 
nevezetes szélességi körök, amelyeket külön név-
vel is illetnek. Az Egyenlítőtől északra, 23,5°-ra húzó-
dó szélességi kör a Ráktérítő. Az Egyenlítőtől északi 
irányban 66,5°-nyi távolságra levő pontok az Északi-
sarkkörön helyezkednek el. Az Egyenlítőtől északra, 
90°-ra található az Északi-sark. A déli félgömb 23,5° 
szélességi köre a Baktérítő, a déli szélesség 66,5°-a  a 
Déli-sarkkör, 90°-ra pedig a Déli-sark helyezkedik el.
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A keleti hosszúság 180° és nyugati hosz-
szúság 180° ugyanazt a délkört jelöli.

A kezdő hosszúsági kör az 1883-ban 
megkötött egyezmény alapján a híres 

greenwichi csillagvizsgálón halad keresztül (4. ábra). 
A csillagvizsgáló udvarán kijelölt vonalon átlépve egyik 
lábunkkal a nyugati, a másikkal pedig a keleti félgöm-
bön állunk.

A hosszúsági körök, más szóval délkörök a sark-
pontokat összekötő, észak–déli irányban futó vo-
nalak.

MEGHATÁROZÁS

Egy pont földrajzi hosszúsága azt határozza meg, 
hogy az adott pont a kezdő, 0°-os hosszúsági körtől 
melyik irányban és mekkora távolságra fekszik.

MEGHATÁROZÁS

É

D

Ráktérítő

Baktérítő

Egyenlítő

Északi-sarkkör66,5°

23,5°

0°

23,5°

66,5°
Déli-sarkkör

3. A nevezetes szélességi körök

A szélességi körökkel egy pontnak csak az egyik 
koordinátáját jelöltük ki, csak az Egyenlítőhöz viszo-
nyított távolságát adtuk meg. Egy szélességi kör azon-
ban sok tájon húzódik végig. Ezért a pontos helymeg-
határozáshoz meg kell adni a másik koordinátát is, 
azaz azt is meg kell mondanunk, hogy az adott szé-
lességi kör melyik pontján tartózkodunk. Erre szolgál-
nak a hosszúsági körök.

A hosszúsági köröket szintén egy kezdő körtől szá-
mozzuk. A megállapodás szerint a 0 fokos (0°) hosz-
szúsági kör (más néven délkör) London egyik külvá-
rosán, Greenwichen (ejtsd: grinics) halad keresztül. 
A többi hosszúsági kör a greenwichi délkörhöz viszo-
nyított távolságot jelenti fokokban kifejezve. A hosz-
szúsági köröket keleti és nyugati irányban haladva 
számozzuk 180°-ig. Ennek alapján különböztetjük 
meg a keleti és a nyugati hosszúságot (röviden: 
k. h., illetve ny. h.). A kezdő hosszúsági kör és a 180° 
hosszúság a Földet nyugati és keleti félgömbre osztja.

A szélességi körökkel ellentétben a hosszúsági 
körök egyenlő hosszúak és nem párhuzamosak, ha-
nem a sarkpontokban metszik egymást.

A szélességi és hosszúsági körök hálózata alkotja a 
földrajzi fokhálózatot, amely segítségével ponto-
san meghatározhatjuk tartózkodási helyünket a Föl-
dön. Ezek jelölik ki a Föld pontjainak koordinátáit. 
Egy pont egy szélességi és egy hosszúsági értékkel 
egyértelműen megadható. A földrajzi fokhálózat se-
gítségével meg tudjuk határozni egy város, egy hegy-
csúcs stb. helyét, az adatok ismeretében pedig megta-
lálhatjuk a keresett pontot a Földön. Ez a magyarázata, 
hogy a vészjelzést adó hajóról és repülőről érkezett 
adatok alapján a segítségnyújtás azonnal megindulhat.

A földrajzi fokhálózat képzeletbeli hálózat. 
Természetesen nem csak annyi szélességi 
és hosszúsági kör van, mint amennyit a 
térkép jelöl. A Föld bármely pontjához 

húzható egy szélességi és egy hosszúsági kör.

4. A greenwichi kezdő hosszúsági kör
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Határozd meg a vitorlás hajó földrajzi helyzetét az 
1. ábrán! Először olvasd le, melyik szélességi körön 
található, majd határozd meg a hosszúsági kört is. 
A szélességi és a hosszúsági kör metszéspontja egyér-
telműen megadja a pont két koordinátáját. A pont 
koordinátáinak felírásakor a megállapodás szerint 
először a szélességi kört, majd utána a hosszúsági 
kört írjuk fel. A keresett hajó koordinátái ennek alap-
ján: é. sz. 40°, ny. h. 20°. 

Ezután határozzuk meg térkép segítségével egy hazai 
település, Balatonalmádi helyét a Földön! (2. ábra).

1. A térképen a keresőhálózat segítségével megke-
ressük a kérdéses települést, és leolvassuk, hogy me-
lyik hosszúsági kör húzódik rajta keresztül.

2. A hosszúsági körök számát az atlasz alsó és  felső 
szélén tüntetik fel.

3. Tudjuk, hogy Magyarország Greenwichtől kelet-
re, tehát a keleti félgömbön fekszik, így a leolvasott 
hosszúság: k. h. 18°.

4. A szélességi értékeket az atlasz jobb és bal szé-
lén szerepeltetik.

5. Hazánk az Egyenlítőtől északra, tehát az északi 
félgömbön helyezkedik el. A térkép szerint Balaton-
almádi földrajzi szélessége: é. sz. 47°.

Balatonalmádi földrajzi koordinátái: é. sz. 47°, 
k. h. 18°.

2. Térképrészlet (Dunántúl)

északi 
szélesség

keleti 
hosszúság

nyugati 
hosszúság

90°
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1. Földrajzi helyzet 
meghatározása 
a fokhálózat 
segítségével

Hogyan jellemeznéd Magyarország 
földrajzi fekvését?
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1. Mit nevezünk földrajzi szélességnek és földrajzi 
hosszúságnak?

2. Mutasd meg a térképen és a földgömbön a neve-
zetes szélességi köröket!

3. Hasonlítsd össze a szélességi és a hosszúsági 
körök jellemzőit!

4. Mely részekre osztja a 0° hosszúsági kör, illetve 
a 0° szélességi kör a földgömböt?

5. Határozd meg, mely szélességi és hosszú-
sági körök között fekszik Magyarország!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az Egyenlítőtől való távolságot a szélességi 
értékek, a kezdő hosszúsági körtől való tá-

volságot a hosszúsági értékek határozzák meg 
fokokban kifejezve. A szélességi és a hosszúsági 
körök hálózata alkotja a földrajzi fokhálózatot. 
A Földön a földrajzi fokhálózat segítségével egy-
értelműen megadhatjuk egy pont koordinátáit.

Magyarország az északi félgömbön, az Egyenlítőtől és 
az Északi-sarktól nagyjából azonos távolságra, Európa 
középső részén, egészen pontosan Kelet-Közép-
Euró pában található (3. ábra). Hazánk szárazföldi 
ország, az óceántól és a tengerektől viszonylag távol, 
a Kárpát-medence középső részén helyezkedik el.

A Kárpát-medencét hegységek veszik körül. Nyu-
gat felől az Alpok lealacsonyodó vonulatai, míg észak-
ról és keletről a Kárpátok hegykoszorújának belső íve 
határolja. Délen a Dinári-hegyvidék zárja el az Adriai-
tengertől.

Hazánk helye a Földön

3. Hazánk helyzete Európában

szélességi kör, Ráktérítő, Baktérítő, Északi-
sarkkör, Déli-sarkkör, Északi-sark, Déli-
sark, hosszúsági kör, földrajzi fokhálózat

ÚJ FOGALMAK

Gyakorló feladatok

1.  Melyik városok fekszenek az alábbi földrajzi 
koor dinátákon? 
• é.sz. 40°; ny.h. 74°
• d.sz. 33°; k.h. 151°
• é.sz. 60°; k.h. 30°
• d.sz. 12°; ny.h. 77°
• é.sz. 47°; k.h. 21°
• é.sz. 64°; ny.h. 21°

2.  Milyen földrajzi koordinátákon fekszenek az 
alábbi földrajzi helyek? 
• Budapest
• Kékestető
• London
• Róma
• Szeged

3.  Hazánk és egyben Közép-Európa legnagyobb 
tava a Balaton. Van azonban hazánkban egy 
azonos nevű település is.
a) Keresd meg az atlaszodban ezt a települést!
b) Melyik megyében található?
c) Hányas számú főúton lehet megközelíteni?

4.  Igazak-e vagy hamisak az alábbi állítások?
a) Afrika területe a keleti és a nyugati félgöm-

bön is megtalálható.
b) Észak-Amerikán áthalad az Egyenlítő.
c) Ausztrália északi része átnyúlik az északi 

félgömbre.
d) Ázsia a nyugati félgömbön van.
e) Dél-Amerika teljes területe a déli félgömbön 

található.
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Napjainkban az élet szinte minden területén használ-
juk a digitális technikákat. Okos telefonunk segítségé-
vel szinte bárhol megnézhetjük a legfrissebb híreket, 
néhány gombnyomással kifi zethetjük számláinkat 
vagy mozijegyet vehetünk a délutáni fi lmvetítésre. 

Ma már egy-egy utazás, kirándulás megtervezésé-
hez is egyre ritkábban használunk térképet (1. ábra). 
Helyette inkább mobilalkalmazások segítségével vesz-
szük meg a vonat- vagy repülőjegyünket, foglalunk 
szállást, és nézünk utána a túraútvonalaknak vagy a 
legfontosabb látnivalóknak. De hogyan is működnek 
ezeket az életünket megkönnyítő applikációk és mi-
lyen lehetőségek rejlenek bennük? A fejezet utolsó két 
leckéjében ezt fogjuk megvizsgálni.

Mivel foglalkozik a térinformatika?

1. Utazástervezés térképpel

Térinformatika és navigációs 
rendszerek

A térinformatika, vagy más néven geoinformációs 
rendszer (GIS) a térképészet néhány évtizede kiala-
kult ága. Lényege, hogy az adott területre vonatkozó 
térbeli adatokat (elhe lyezkedés, alak, kapcsolat más 
objektumokkal) szá mítástechnikai eszközök haszná-

latával összegyűjtik, tárolják, kezelik, illetve feldol-
gozzák és megjelenítik.

A navigációs rendszerek alapja is a térinformatika. 
Amikor a telefonunkon néhány pillanat alatt megtalá-
lunk egy címet, vagy javaslatot kapunk egy útvonalra, 
a használt alkalmazás kifejlesztése mögött térinforma-
tikusok és térképészek összehangolt munkája áll. 

A tömegközlekedési járművek helyzetének folya-
matos érzékelése is térinformatikai fejlesztések ered-
ménye. A járatok menetrendjét és a járatsűrűséget a 
forgalmat befolyásoló tényezők minél teljesebb körű 
fi gyelembevételével tervezik meg. Ennek eredménye-
ként láthatjuk online alkalmazásainkon utazás előtt 
vagy akár közben is a tömegközlekedési eszközök 
valódi indulási idejét, menetrendjét (2. ábra).

2. A BKK menetrend alkalmazása
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1. Mivel foglalkozik a térinformatika tudománya?
2. Hogyan működnek a navigációs, útvonaltervező 

alkalmazások? 
3. Mik azok a műholdak?
4. Mivel foglalkozik a távérzékelés? 
5. Mit nevezünk műholdfelvételnek?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Mindennapi életünk ma már elképzelhetet-
len a modern térképészeti eszközök, alkal-

mazások nélkül. Ezek kidolgozását a térinforma-
tika tudománya végzi. 

A térinformatikai fejlesztések közül a hétköz-
napokban leggyakrabban a különböző utazáster-
vező és navigációs rendszereket használjuk. 

A műholdfelvételek a várható időjárás követé-
sében játszanak fontos szerepet, de a gazdasági 
élet más területein is nagy hasznukat vesszük.

térinformatika, műhold, távérzékelés, 
műholdfelvétel

ÚJ FOGALMAK

3. A Föld körül keringő műhold

A távérzékelés fogalmát az 1970-es években a műhol-
dak működésével kapcsolatban kezdték el használni 
(3. ábra). 

A távérzékelés során a közelünkben vagy tágabb 
környezetünkben található területekről, tárgyakról, 
jelenségekről úgy gyűjtenek és rögzítenek adatokat, 
hogy a műholdak nincsenek közvetlen kapcsolatban a 
megfi gyelés tárgyával. 

A műholdak a beérkezett jeleket átalakítják és a 
földi fogadóállomásra továbbítják. A digitális adattö-
meget számítógépeken futó feldolgozó programok 
teszik láthatóvá. Az így nyert képek nem azonosak a 
tárgyakról készített fotókkal, ezért ezeket megkülön-
böztetésül műholdfelvételeknek nevezzük. 

Ezekkel a mindennapi életben leggyakrabban az 
időjárás-jelentésekben találkozhatunk, de műholdfel-
vételek segítik a mezőgazdasággal, a környezetvéde-
lemmel és a környezeti katasztrófákkal foglalkozó 
szakemberek munkáját is (4. ábra). 

Távérzékelés

Navigációs alkalmazásokat nemcsak a 
hétköznapi életben használunk, a gazda-
ság különböző területeinek fejlődését is 
segíti a térinformatika. 

Háromdimenziós számítógépes modellek segítik 
például a bányászok munkáját, amikor ásványkincsek 
után kutatnak. 

Térinformatikai adatbázisokat hoznak létre a felszín 
alatti vizek mennyiségének felmérésekor is. 

Ezt a módszert alkalmazzák a térség- és település-
fejlesztés, a környezetvédelem és a vészhelyzetek keze-
lésének számos területén is. 

4. A kaliforniai erdőtűzről készült műholdfelvétel
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Az előző órán megismerkedtetek a térképészet mo-
dern technikáival, a navigációs alkalmazások és a 
légifelvételek lehetőségeivel. 

A mai órán az lesz a feladatotok, hogy ezeknek a 
technikáknak a felhasználásával saját magatok tervez-
zetek meg egy belföldi utazást. Itt most egy konkrét 
egynapos kirándulás tervezetét vesszük végig, de ter-
mészetesen hazánk bármely térségét felfedezhetitek. 
Párban vagy 3-4 fős csoportokban dolgozzatok! 

Ha a technikai feltételek nem megfelelőek, a fel-
adatokat egyedül és akár egymástól függetlenül is 
megoldhatjátok otthon.  

Hogyan tervezzünk utazást a modern 
navigációs technika segítségével? 

1. feladat: Keressétek meg a Google Föld progra-
mon Magyarországot és válaszoljatok az alábbi 
kérdésekre!
a) Milyen jellegzetességek segítenek hazánk megtalá-

lásában a műholdfelvételen? 
b) Figyeld meg, hogyan változik az ábrázolt terület 

nagysága és részletessége akkor, amikor az egér 
görgőjével megváltoztatod a méretarányt!

2. feladat: Tervezzétek meg a programot a Google 
Térkép (Google Map) program segítségével 
(1. ábra)!
Írjátok be a keresőbe a kiindulópontot! Ez a mi ese-
tünkben Budapest lesz. 

Ezt követően kattintsatok az Útvonalterv fülre és 
írjátok be egymás alá a tervezett megállókat! Ebben a 
példában Budapestről fogunk Székesfehérvárra kirán-
dulni bérelt autóbusszal. Visszafelé megállunk a Ve-
lencei-tónál, Gárdonyban is egy fürdőzésre. Új meg-
állóhelyet a + fülre kattintva tudtok beírni. 

a) Hány kilométert és mennyi időt utaztok 
• Budapest és Székesfehérvár között?
• Székesfehérvár és Gárdony között?
• Gárdony és Budapest között?

b) Mikor értek vissza Budapestre, ha reggel 8 órakor 
indultok Budapestről és a székesfehérvári városné-
zésre 3 órát szántok, majd a Velencei-tónál 2 órát 
időztök? 

1. A kirándulás tervezett útvonala a Google Maps alkalmazáson
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1. A kirándulás tervezett útvonala a Google Maps alkalmazáson

2. A felkeresendő települések megjelenítése a Google 
Föld térképen

3. feladat: Keressétek meg és jelöljétek be a 
Google Föld alkalmazáson a nap során felkere-
sendő helyszíneket (2. ábra)!

Írjátok be a Keresés cellába a település nevét! 
Tegyétek a menüsor elején található helyzetjelző 

tüskét a látnivaló helyére! 
Írjátok be a felugró Név ablakba a látnivaló nevét, 

majd mentsétek el az OK gombbal a beírást! (Ezután 
töröljétek ki a Keresést, hogy ne szerepeljen kétszer is 
a térképen a hely neve!)

4. feladat: Szervezzétek meg a kirándulást úgy, 
hogy vonattal utazik az osztály!

Sajnos kiderült, hogy nem sikerült annyi osztálypénzt 
összegyűjteni, hogy külön buszt lehessen bérelni a 
kirándulásra, ezért tömegközlekedéssel, vonattal kell 
utaznia az osztálynak. 

A vonat menetrendjét az okostelefonra is letölt
hető MÁV alkalmazással tudhatjátok meg, de hasz
nálhatjátok a https://jegy.mav.hu/ oldalt is (3. ábra). 
Mindkét esetben be kell írni a kiinduló és az érkező 
állomás nevét. Ezek a mi esetünkben a következők 
lesznek:

• Budapest – Székesfehérvár
• Székesfehérvár – Gárdony
• Gárdony – Budapest. 

Be kell állítani az utazás dátumát is, majd a Menet-
rend gombra kattintva megjelenik a menetrend. Mivel 

3. Menetrendrészlet a https://jegy.mav.hu/ oldalról

a) Nézzétek meg a menetrendet a másik két útvonal
ra is!

b) Hol van a végállomása annak a vonatnak, amellyel 
Székesfehérvárra utaztok? 

c) Mi a kiinduló állomása annak a vonatnak, amelyre 
Gárdonyban szálltok fel Budapest felé? 

d) Hány kilométert tesz meg az osztály vonattal ösz
szesen? 

e) Mennyi időt tölt összesen az osztály vonatozás
sal?

f) Mennyiben változik a Budapestre visszaérkezési 
idő, ha nem busszal, hanem vonattal utaztok és 
Székesfehérváron továbbra is 3, Gárdonyban pedig 
2 órát szeretnétek tölteni? 

ebben az esetben is reggel 8 óra körül szeretnénk el
indulni, ennek megfelelően kell a vonatot is kiválasz
tani. Mivel 8 órakor több vonat is indul, kiválaszthat
juk azt is, hogy InterCityvel vagy gyorsvonattal sze
retnénk utazni. Az indulási időpont előtt látható 
sárga nyílra kattintva megtekinthetjük az adott járat 
részleteit. Ugyanezen az oldalon a menetjegyet is meg 
tudjuk vásárolni. 
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Kogutowicz Manó, a magyarországi 
térképészet megalapítója

Kogutowicz Manó 1851-ben született egy csehországi 
kisvárosban. Lengyel származású édesapja nyomdo-
kaiba lépve a katonai pályát választotta. A bécsi Kato-
nai Műszaki Akadémiára járt, ahol megismerkedett a 
térképészet alapjaival. 

Az akadémia elvégzése után hadnagyként kezdte 
meg katonai szolgálatait. 1878-ban leszerelték, majd 
Bécsben rajztehetségének köszönhetően rajzmunkák-
ból tartotta el magát. Később feleségével Sopronba 
költözött, ahol a város egyik jó nevű iskolájában raj-
zot, matematikát és francia nyelvet oktatott. 

A 19. század második felében hazánkban szerették 
volna az iskolákat jó minőségű, magyar nyelvű térké-
pekkel ellátni. Az iskolai földrajzoktatásban leginkább 
megyetérképeket használtak, ezért ezeknek az elké-
szítése volt a legsürgősebb. Vas, majd Sopron várme-
gye térképének elkészítésére Kogutowicz Manót kér-
ték fel. Munkáit miniszteri szinten is elismerték, így 
1883-ban Budapestre hívták és a Kartográfi ai Intézet 
vezetője lett. 1884–90 között 30 vármegye falitérkép-
ét készítette el. 

1890-ben állami segítséggel megalapította a Ma-
gyar Földrajzi Intézetet, amely az első magyar nyelvű, 
oktatásban használatos atlaszokat készítette. 

Masat-1, az első magyar műhold

A Masat-1 az első teljesen magyar építésű műhold. 
Nevét a magyar és a satellite szavak első szótagjának 
összevonásából kapta. (Az angol satellite szó műhol-
dat jelent.)

Az 1 kg tömegű, 10 cm élhosszú, kocka formájú 
szerkezetet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem kutatói fejlesztették. 

Magyar idő szerint 2012. február 13-án 11 órakor 
indították útnak Európa legnagyobb űrrepülőteréről, 
a Guyana Űrközpontból több más műhold társaságá-
ban. 

A Masat-1 a világűrben töltött mintegy hároméves 
munkája során különféle információkat, a Földről 
készült felvételeket küldött a hazai kutatóközpontba. 

Küldetése 2015. január 9-én ért véget, amikor 
visszatért a Föld légkörébe és ott megsemmisült. 

2014. november 10-én, a műhold keringésének 
ezredik napján a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállí-
tották a másolatát.

Kogutowicz Manó (1851–1908)

A Masat-1 műhold
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www.google.hu/maps/w

Természet Világa  http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k012/both.html

Űrvilág Űrkutatási Hírportál  http://www.urvilag.hu/

Magyar Asztronautikai Társaság  https://www.mant.hu/ 

A magyar űrkutatás kezdetei  https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/630.html
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Mindennapi életünkben számos alkalommal van 
szükségünk földrajzi helyzetünk meghatározására 
vagy útvonalterv készítésére. Ehhez a klasszikus 
térképészeti technikák, az atlaszok és térképek 
használatán túl ma már számos modern, digitális 
eszköz is rendelkezésünkre áll. 

Ahhoz, hogy a földrajzi atlaszt jól tudjuk hasz-
nálni, fontos ismernünk a felépítését és a részeit. 
A tartalomjegyzék, a jelmagyarázat és a névmutató a 
keresőhálózat kódjaival a gyors és könnyű eligazodást 
szolgálják.

Az atlaszok előnye, hogy a felbontásuktól függően 
viszonylag nagy területeket tudunk áttekinteni. A tér-
képek olvasásához gyakorlat szükséges, ugyanakkor 
biztosak lehetünk benne, hogy egy hosszú kirándulás 
során sem hagynak cserben bennünket, hiszen nem 
tudnak lemerülni, mint a telefonok vagy a GPS-ek.

A digitális térképészeti technikák alatt a tér-
informatika, vagy más néven geoinformációs rend-
szer fejlesztései által létrehozott alkalmazásokat ért-
jük. 

Közülük leggyakrabban a különböző navigációs 
és útvonalkövető rendszereket alkalmazzuk. Ilye-
nek például a GPS vagy a tömegközlekedési eszközök 
menetrend-fi gyelő alkalmazásai. Ezek segítségével 
könnyen tájékozódhatunk ismeretlen területeken is, 
illetve gyorsan megtervezhetjük utazásainkat, így 
időt és akár pénzt is meg tudunk spórolni. Hátrányuk 
azonban, hogy időről időre tölteni kell az eszközein-
ket, mivel energiaszintjük a használat során csökken.

A műholdak által készített légi felvételekkel 
főleg az időjárás-jelentésekben találkozunk, de szá-
mos más gazdasági és környezetvédelmi felhasználá-
suk is van. 
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Hazai tájakon

V.
Biztosan gondoltál már arra, milyen jó lenne beutazni Magyarországot, megismer-
ni, milyenek a lakóhelyedtől távolabb fekvő országrészek. Ebben a fejezetben az 
ország különböző nagytájairól, azok legfontosabb természeti jellemzőiről fogsz 
olvasni. 

Minden nagytájnál megismerkedsz a terület elhelyezkedésével, kialakulásával, 
földtani felépítésével. Szó lesz hazánk egyes területeinek éghajlati különbségeiről 
és ennek okairól. Vízrajzi szempontból is megvizsgáljuk hazánk tájait, így megis-
merheted a legfontosabb folyóinkat és tavainkat. A természeti adottságok mellett 
minden nagytájnál bemutatjuk a legfontosabb városokat, azok néhány nevezetes-
ségét is. 

Külön leckében foglalkozunk hazánk gyönyörű fővárosával, Budapesttel. 
Mivel ebben a fejezetben nagyon sok új földrajzi név található, mindenképpen 

javasoljuk az atlasz folyamatos használatát a tanulás során. 
Ha pedig lehetőségetek van rá, mozduljatok ki, szervezzetek családi vagy osz-

tálykirándulást lakóhelyetek közelebbi és távolabbi környezetébe! Menjetek túráz-
ni a dombvidékekre vagy a középhegységekbe, ismerjétek meg az alföldi városokat! 
Egyszóval: fedezzétek fel Magyarországot!
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Hogyan befolyásolja hazánk adottságait 
a földrajzi helyzet? 

A Kárpát-medencét a Keleti-Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység magas vonulatai 
övezik. A hegységek jelentősen befolyásolják a mélyebben fekvő medence természeti viszo-
nyait. Hazánk a Kárpát-medence valamivel több mint egynegyed részét foglalja el.

Hazánk területének legalacsonyabb 
pontja a déli országhatár közelében, 
a Tisza mellett talál ható. Mindössze 
78 m-rel magasabb a tenger szintjénél. Az 
ország legmagasabb pontja a Mátrában 

a Kékes, 1014 m-rel a tenger szintje felett. 

Magyarország Kelet-Közép-Európában található, a 
Kárpát-medence középső részén (1. ábra), közel azo-
nos távolságra az Egyenlítőtől és az Északi-sarktól. 

Ha rápillantunk hazánk domborzati térképére, 
azon túlnyomórészt zöld és világosbarna színnel jelölt 
tájakat találunk. Az ország területének közel kéthar-
mad része alföld, hegységei pedig alacsony vagy 
középmagas hegységek. Magyarország területére 
kis tengerszint feletti átlagmagasság és szelíd 
domborzati formák jellemzők. 

Az ország területét nagytájakra osztjuk (2. ábra). 
Hazánk nagytájai az Alföld, a Kisalföld, az Alpok-
alja, a Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-
dombvidék és az Északi-középhegység.

A Dunántúli-középhegység az egyetlen olyan 
nagytáj, amely teljes egészében hazánk területén 
 található. A többi nagytáj határa sehol sem esik egybe 
az államhatárral. A tájak a szomszédos országok terü-
letén is folytatódnak. Az ország határvonalának egy 
részét a folyók jelölik ki. Legfontosabb határfolyónk 
északon a Duna és az Ipoly, délen pedig a Mura és a 
Dráva.

Hazánk nagytájai

1. Hazánk a Kárpát-medence középső részén terül el

2. Hazánk nagytájai. Becsüld meg, melyik területe 
a legnagyobb! Mely országokban folytatódnak a nagytájak?

Alpokalja

Dunántúli-dombvidék

Dunántúli-középhegység

Északi-középhegység

Kisalföld

Alföld
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MAGYARORSZÁG

•  Területe: 93 030 km2

•  Lakóinak száma: 9 683 000 fő
•  Fővárosa: Budapest (1,7 millió lakos)
•  Legnagyobb városai: Debrecen, 

Szeged, Miskolc, Pécs, Győr
•  Legnagyobb folyói: Duna, Tisza
•  Legnagyobb tavai: Balaton, 

Tisza-tó, Velencei-tó, Fertő-tó
•  Legmagasabb pontja: Kékes (1014 m)
•  Legnagyobb nyugat-keleti kiterjedése:

kb. 530 km (Felső szölnök–Tiszabecs)
•  Legnagyobb észak-déli kiterjedése:

kb. 270 km (Jósvafő–Kiszombor)
•  Határának hossza: 2242 km
•  Szomszédos országok: Szlovákia, Ukrajna, 

Románia, Szerbia, Horvát ország, Szlovénia, 
Ausztria

A Kárpát-medencét körülölelő 
magashegységek (3. ábra) fel-
fogják a viharos szeleket, távol 
tartják a heves, pusztító esőzé-
seket okozó felhőket, magasabb 
hőmérsékletet és kevesebb csa-
padékot eredményeznek. 

A medencehelyzetnek 
azonban kedvezőtlen hatásai is 
vannak. A hegységekből lesiető, 
hazánk területén össze futó fo-
lyók a tavaszi hóolvadás vagy 
a nyári esőzések miatt gyak-
ran kilépnek medrükből, és 

A medencehelyzet

3. Magyarország domborzati térképe
pusztító árvizeket okoznak. Emellett a folyók jelen-
tős mennyiségű szennyeződést hozhatnak maguk-
kal, ami komoly környezeti károkkal járhat. Az ár-
vizek és a környezetszennyezés elleni hatékony véde-
kezés csak a szomszédos országokkal közösen 
valósítható meg.

Magyarország a kontinensen elfoglalt közpon-
ti helyzete miatt összekötő kapocs Európa nyugati 
és keleti, valamint délkeleti térségei között. Ezért 
hazánk területén jelentős átmenő forgalom bonyo-
lódik le. A nagy forgalom amellett, hogy fontos bevé-
teli forrás, komoly környezeti problémákat is 
okoz az országnak.

1. Határozd meg a vonalas aránymérték segítségé-
vel hazánk észak–déli és kelet–nyugati irányú 
kiterjedését légvonalban!

2. Keresd meg az atlaszban hazánk nagytájait! Mely 
országokkal kapcsolják össze Magyarországot?

3. Gyűjts adatokat a hazai vizeket ért szennyezé-
sekről!

4. Milyen környezeti károkat, prob lémákat okoz 
hazánkban a nagy átmenő for galom?

5. Gyűjts képeket az internetről, és tarts 
bemutatót hazánk nagytájairól!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánk Kelet-Közép-Európában, a Kárpát-
medencében fekszik. 

Az ország hat nagytája az Alföld, a Kisalföld, 
az Alpokalja, a Dunántúli-középhegység, a Du-
nántúli-dombvidék és az  Északi- kö zéphegység. 

Természeti viszonyainak alaku lásában fontos 
szerepe van a medencehelyzetnek. Területén je-
lentős átmenő forgalom bonyo lódik le.

nagytáj, határfolyó, medencehelyzet, 
átmenő forgalom, Alföld, Kisalföld, Alpok-
alja, Dunántúli-közép hegység, Dunán túli-
dombvidék, Északi-középhegység

ÚJ FOGALMAK
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Miért különleges az őrségi építkezés?

Utazásunkat az ország legnyugatibb fekvésű nagytá-
ján, az Alpokalján kezdjük. A táj jellemzője a hűvös, 
csapadékos éghajlat és a smaragdzöld erdőségek.

A Soproni-hegység felszíne a külső erők: 
a szél, a víz és a jég munkája révén erősen 
lepusztult. Legmagasabb pontja 557 mé-
terrel emelkedik a tenger szintje fölé. 

A Soproni-hegység előterében húzódik Brennberg-
bánya, hazánk első barnakőszénbányája. A szénlelő-
helyet véletlenül fedezték fel 1750-ben, amikor egy 
felszíni kőszénréteg meggyulladt. 

Az Alpokalja hazánk nyugati peremén fekvő, termé-
szeti szépségekben gazdag, változatos felszínű táj. 
Eltérő tengerszint feletti magasságú területek együt-
tese, középhegységek és dombságok alkotják. Kö-
zös vonásuk, hogy kialakulásuk Európa legmagasabb 
hegyvidékéhez, az Alpokhoz kötődik.

A Soproni-hegység és a Kőszegi-hegység az 
Alpok legkeletibb fekvésű nyúlványa. A  keleti előte-
rükben húzódó dombvidéki tájakat az Alpokból érke-
ző folyók, köztük a Rába és mellékfolyói alakították 
ki. Medrüket többször változtatva kavics takarót 
terítettek szét, ebbe mélyítették völgyeiket.

Az Alpokalján a nyár 1-2 °C-kal hűvösebb, mint 
az Alföldön, a tél viszont valamivel enyhébb. Szinte 
állandóan fúj a szél, és viszonylag sok csapadék 
esik. Ennek oka, hogy közelebb helyezkedik el az óce-
ánhoz, és a tengerszint feletti magasság nagyobb, 
mint az alföldi tájakon. A hűvösebb és csapadékosabb 

Az Alpokalja

A Soproni-medencében több millió éve 
tenger hullámzott. A hajdani tenger élő-
lényeinek mészvázaiból szürkésfehér szí-
nű mészkő képződött. A jól faragható épí-

tőkövet már a ró maiak is felhasználták. Ebből építették 
Sopron és Bécs városának több nevezetes épületét is. 
Fertőrákoson a bányaművelés következtében hatal-
mas, 10-12 méter magas termek alakultak ki. Ma a 
kőfejtő turisztikai látványosság, ahol színházi előadá-
sokat és hangversenyeket is tartanak.

1. Soproni utcarészlet háttérben a Tűztoronnyal

éghajlat az erdők kialakulásának kedvez. A lomb-
hullató erdők mellett helyenként fenyőerdők alkotják 
a természetes növénytakarót.

A Fertőre nyíló medencében fekszik Sopron, az 
ország egyik legszebb városa. Régi kereskedőváros, 
borászatáról is híres. Történelmi emlékeit, nevezetes 
épületeit sok látogató keresi fel évről évre. Tiszta leve-
gőjének köszönhetően kedvelt üdülőhely is (1. ábra).
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A Kőszegi-hegység legmagasabb pont-
ja, egyben a Dunántúl legnagyobb kiemel-
kedése az Írott-kő (882 m). Az ország 
legszebb tájain végigvezető, leghosszabb 

turistautunknak, az 1160 km hosszú országos kék-
túra jelzésnek az Írott-kő a nyugati kiindulópontja.

A Kőszegi-hegység lejtőit bőséges csapadék öntözi. 
Mivel tömör kőzet építi fel, ami elzárja a mélybe szi-
várgó víz útját, sok a forrás és a gyors futású patak. 
A hegység keleti előterében fekszik Kőszeg, hazánk 
műemlékekben gazdag történelmi városa (2. ábra).

3. Jellegzetes őrségi porta

2. Kőszeg, Jurisics tér

Az Alpokalján a falvak elhelyezkedése alkalmazko-
dott a változatos felszínhez. Részben a védelmi szem-
pontból előnyösebb dombtetők, részben a letelepe-
désre alkalmatlan mocsaras völgyek miatt épültek a 
dombhátakra a lakóházak. Az Alpokalja délkeleti elő-
terében található Őrségben ahány domb, annyi 
„szer”. Egy-egy faluhoz több dombtetőre épített 

Az Őrség név onnan ered, hogy a honfogla-
lás idején őrállomások voltak a nyugati 
határ mentén. 

A szerek neve valamilyen jellemző tulaj-
donságra utal, például Templomszer, Kovácsszer stb. 

1. Nevezd meg és keresd meg a térképen az Alpok-
alja eltérő felszínű tájait!

2. Mi jellemző az Alpokalja éghajlatára?
3. Miért nevezhetjük a leckében megismert tájat 

hazánk „smaragdzöld szegélyének”?
4. Hol fekszik és miről nevezetes Sopron és Kőszeg 

városa?
5. Gyűjts adatokat az internet segítségével az Őr-

ségről! 
6. Készítsd el egy őrségi kirándulás útiter-

vét! Használj hozzá internetes menetren-
deket, illetve útvonaltervezőt is!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánkban az Alpokalján érvényesül legerő-
teljesebben az óceán hatása, ezért a nagytáj 

éghajlata hűvösebb és csapadékosabb. A Soproni- 
és a Kőszegi-hegység az Alpok keleti nyúlványai. 
Az előterükben levő domb vidéket az Alpokból 
érkező folyók hordaléka töltötte fel. 

A táj történelmi városai Sopron és Kőszeg, 
híres néprajzi tája az Őrség.

Alpokalja, Soproni-hegység, Kőszegi-
hegység, Rába, Sopron, Kőszeg, Őrség, 
szer, aprófalu

ÚJ FOGALMAK

rész, azaz szer tartozik. Az Őrségben gyakoriak a né-
hány száz fős, sőt néha száz főnél is kevesebb lakosú 
aprófalvak. Az itt élő emberek a hűvös, nedves ég-
hajlat miatt a legeltetésen alapuló szarvasmarha- 
tenyésztésből éltek, a növénytermesztés szerepe alá-
rendelt. Mind a mai napig igen jelentős az erdőgazdál-
kodás is.
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A Somogyi-dombság két egy-
mástól eltérő területet foglal 
magába. A Külső-Somogy lösz-
szel borított, igazi dombvidéki 

terület. Belső-Somogy szinte alföldi jellegű 
táj, felszínét homokos hordalék fedi.

A Dunántúli-dombvidék

Hogyan alakult ki a Dunántúli-dombvidék 
változatos felszíne?

A Dunántúli-dombvidéktől délre emelkedik a Me-
csek. Legömbölyített hegyhátak, lankás hegyoldalak 
jellemzik. Déli lejtőit sok napsütés éri, itt nyílnak 
ki hazánkban leghamarabb a tavaszi virágok, és itt 
bontják ki rügyeiket legkorábban a fák. Rendszerint 
az ősz is nagyon kellemes, napsütéses a Mecsekben. 

Hegységek a Dél-Dunántúlon

2. Dombsági táj Somogyban

A tájegység többi tagja, a Somogyi-dombság, a 
Baranyai-dombság és a Tolnai-dombság szintén 
lösszel borított, törésvonalakkal tagolt, hullámos 
dombvidék. Ez alól a Somogyi-dombság nyugati része 
jelent kivételt, ami inkább alacsonyabb, alföldi jellegű 
táj. Területét folyók töltötték fel, felszínét a homok 
lepelként borítja be. 

A Somogyi-dombság északon a Balaton déli part-
jáig húzódik. A tó partján kedvelt üdülőhelyek egész 
sora alakult ki. A déli parton a Balaton vize sekély, 
nyáron gyorsan felmelegszik. A kellemes éghajlat, a 
tiszta levegő, a sportolásra, fürdőzésre alkalmas víz, a 
változatos kulturális és szórakozási lehetőségek miatt 
hazánk kiemelt üdülőkörzetévé fejlődött ez a terület.

1. A Dunántúli-dombvidék részei

A Dunántúli-dombvidék a Dunántúl déli, délnyu gati 
részén fekszik. Északon a Balaton határolja, keleten 
a Sió és a Duna választja el az Alföldtől. Dél nyugaton 
és délen pedig az országhatáron túl is folytatódik. 
Nyugati részének felszínalakító folyója a Zala.

 Több tízmillió évvel ezelőtt a mai Dunántúli-
dombvidék területén tenger hullámzott. Az ebben 
felhalmozódott üledékréteg adja a dombvidék alapját. 
Ezt követően a terület megsüllyedt, a folyók pedig 
kavicsos, homokos hordalékot raktak le. Végül lösz 
borította be az egész tájat. Ezzel párhuzamosan meg-
kezdődött a terület kiemelkedése a környezetéből, 
és a mélyebben fekvő Alföld irányába futó folyók egy-
re mélyülő völgyeket vájtak benne. Így alakult ki a 
mai hullámos felszínű táj, ahol dombhátak és völgyek 
váltják egymást.

A dombvidéket kisebb részekre oszthatjuk. A Za-
lai-dombság nyugati része még az Alpokaljával mu-
tat rokonságot. Keleti, lösszel, agyaggal fedett része 
már dombvidéki jellegű. 

72

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   72OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   72 2021. 04. 07.   17:26:012021. 04. 07.   17:26:01



Pécs műemlékekben gazdag város. Közü-
lük is a legismertebbek: a románkori ala-
pokra épült székesegyház, Jakováli 
Hasszán dzsámija a hozzá tartozó mi-

narettel, valamint Gázi Kászim pasa dzsámija a mai 
Belvárosi templom. Gyűjteményei közül kiemelked-
nek a Csontváry Múzeum és a Vasarely Múzeum. 
Ókeresztény sírkamrái a világörökség része.

2010-ben Pécs városa viselte az Európa kulturális 
fővárosa címet.

Az Abaligeti-barlang levegője légzőszervi 
panaszok gyógyítására alkalmas. Különösen 
a bányászok légúti megbetegedéseit és az 
asztmás betegeket kezelik eredményesen.

A Villányi-hegység legmagasabb csúcsa 
a védett Szársomlyó. Itt virágzik a nö-
vényritkaságaink közé tartozó magyar 
kikerics.

1. Határozd meg a Dunántúli-dombvidék elhelyez-
kedését az atlasz segítségével!

2. Nevezd meg és mutasd meg a térképen a Dunán-
túli-dombvidék részeit!

3. Hogyan jött létre a Dunántúli-dombvidék fel-
színe?

4. Hol helyezkedik el a Mecsek és a Villányi-hegy-
ség, mi jellemző a tájak felszínére és gazdasági 
jelentőségére? 

5. Milyen látnivalókat keresnél fel, ha el-
utazhatnál Pécsre?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Dunántúli-dombvidék a Dunántúl déli ré-
szén fekszik. 

A folyóvizek egyre mélyülő völgyeket vájtak a 
feltöltött területbe, és dombhátakra, völgyekre 
tagolták a tájat. A szél felszínformáló tevékeny-
sége következtében a dombságok felszínét vas-
tag lösztakaró borította be. 

A Dunántúli-dombvidék részei a Somogyi-, a 
Za lai-, a Tolnai- és a Baranyai-dombság. A Me-
csek és a Villányi-hegység a dombvidéktől délre 
fekvő, főleg mészkőből felépülő hegységek. 

Pécs Dél-Dunántúl gazdasági és kulturális köz-
pontja.

Dunántúli-dombvidék, Somogyi-dombság, 
Zalai-dombság, Tolnai-dombság, Baranyai-
dombság, Balaton, Mecsek, Villányi-
hegység, Pécs

ÚJ FOGALMAK

4. Pécs belvárosa, középen a Dzsámi

3. A Mecsek Pécs közelében

A Mecsek túlnyomórészt mészkőből épül fel, mélye 
barlangokat rejt, sok bővizű forrása van. Legismer-
tebb barlangja a szép cseppkövekkel díszített Aba-
ligeti-barlang. Hazánkban egyedül a Mecsekben talál-
ható feketekőszén, a közel 200 éves múltú bányászat 
azonban napjainkra megszűnt. 

A Villányi-hegység a Mecsektől délre elterülő 
mészkőhegység. Jól faragható, értékes mészkövét 
bányásszák. Híres bortermelő vidék. A hegység 
előterének nevezetes gyógyfürdője Harkány.

Pécs a Dél-Dunántúl legjelentősebb gazdasági, 
kulturális és felsőoktatási központja. A Mecsek 
déli előterében elnyúló várost csodálatos fekvésének, 
sajátos hangulatának és kulturális értékeinek köszön-
hetően sok turista keresi fel (4. ábra). Világ hírűek a 
Zsolnay gyár porcelánjai, kerámiái.
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Miért szegény vízben a mészkőhegység?

A Bakony legmagasabb pontja a Kőris-
hegy (709 m), amely az Északi-Bakony-
ban található. A Déli-Bakony legjelentő-
sebb kiemelkedése a Kab-hegy (599 m), 

tetején tévé torony áll. 
A Bakony délnyugati előterében elterülő Tapolcai-

medence peremét jellegzetes alakú tanúhegyek ékesí-
tik. Koporsó alakjáról híres a Badacsony és a Szent 
György-hegy. A vulkáni kőzeten termékeny talaj képző-
dött, ami kedvezett a szőlőművelésnek és a borászatnak.

A Dunántúli-középhegység a Zala folyótól (a Ba-
laton délnyugati előterétől) a Dunakanyarig húzó-
dik délnyugat–északkeleti irányban. Főbb részei: a 
Bakony, a Vértes, a Velencei-hegység és a Duna-
zug-hegység (1. ábra).

Árkokkal tagolt hegyvonulat

A Bakony a Dunántúli-középhegység legnagyobb ki-
terjedésű tagja. Három részre tagolódik, az Északi-
Bakonyra, a Déli-Bakonyra és a Balaton-felvi-
dékre. A Balaton-felvidék hazánk egyik legszebb tája, 
sok turistát vonz. 

A Vértes a Móri-árok és a Tatai-árok között 
helyezkedik el. A hegység peremén levő sziklákon 
középkori várak romjai állnak. 

A Dunántúli-középhegység tagjai

A mészkő mellett a Dunán-
túli-középhegységet felépítő 
másik fontos üledékes kőzet a 
dolomit.

Több millió évvel ezelőtt ezen a területen még ten-
ger hullámzott, melynek alján üledékes kőzet, 
főként mészkő képződött. A terület a későbbiek so-
rán kiemelkedett. A kiemelkedett részeket tágas 
medencék és besüllyedt árkok választják el egy-
mástól. A hegyek a szél, a jég és a víz hatására le-
pusztultak, legömbölyített gerincek, széles hegy-
hátak alakultak ki. Több helyen fennsíkok képződ-
tek, ilyen például a Veszprémi-fennsík.

A Dunántúli-középhegység éghajlata hűvösebb és 
csapadékosabb környezeténél. A nyár mérsékel-

ten meleg, a tél pedig hideg, és gyakran vastag 
hótakaró borítja a hegyoldalakat. A csapadék mennyi-
sége magasabb, mint az alföldi tájakon, mert a hegy-
ség felemelkedésre készteti a párás levegőt, ami ked-
vez a felhő- és csapadékképződésnek. A Dunántúli-
középhegység tájai, mint a mészkőhegységek általában, 
felszíni vizekben szegények. A mészkő repedé-
sein a víz a mélybe vándorol, és felszín alatti jára-
tokba kerül. A terület ivóvízellátásában ezért nagyon 
fontosak a források. Ezek a települések elhelyezkedé-
sében is fontos szerepet játszottak.

1. A Dunán túli-közép hegység részei
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Fontos városok

A középhegységi és az alföldi táj találkozásánál fekvő 
Székesfehérvár történelmi emlékekben gazdag.  

A térség másik jelentős városa a festői fekvésű 
Veszprém (3. ábra). Fontos kulturális és oktatási 
központ. 

1. Határozd meg a Dunántúli-középhegység elhe-
lyezkedését az atlasz segítségével!

2. Nevezd meg és keresd meg a térképen a Dunán-
túli-középhegység tagjait!

3. Mi jellemző a Dunántúli-középhegység éghajla-
tára, vizeire?

4. Hol fekszik Székesfehérvár és Veszprém városa, 
miért jelentősek a táj életében?

5. Hova látogatnál el, ha a Dunántúli-kö-
zéphegységben tölthetnél el egy hétvégét 
az osztályoddal?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Dunántúli-középhegység a Zala folyótól a 
Dunakanyarig húzódik. Három legjelentő-

sebb tagja a Bakony, a Vértes és a Dunazug-
hegység. 

Éghajlata hűvösebb és csapadékosabb az al-
földi tájak éghajlatánál. 

Híres a Balaton-felvidék szőlészete és borásza-
ta, emellett kiemelkedő a táj idegenforgalma.

A táj északnyugati peremén, a Duna part-
ján fekvő Esztergom vallási központ. 
Iparából a Suzuki gyár emelkedik ki.

A Veszprém közelében található He-
renden működik az ország leghíresebb, világszerte 
ismert porcelángyára.

3. Veszprém 

2. A Dunakanyar, előtérben a Fellegvárral Bakony, Vértes, Velencei-hegység, 
Dunazug-hegység, Dunakanyar, Velencei-
tó, Balaton-felvidék, Székesfehérvár, 
Veszprém, Esztergom

ÚJ FOGALMAK

A Dunazug-hegység a Gerecse, a Pilis és a Bu-
dai-hegység összefoglaló neve. Korábban a Viseg-
rádi-hegységet is ide sorolták, azonban a legújabb 
tájbeosztás szerint szerkezeti és földtani okok miatt 
már az Északi-középhegység része.

    A Gerecsében vörös színű mészkövet bányásznak, 
amely keresett építőanyag. A Budai-hegységet és a 
Pilist többféle üledékes kőzet építi fel, így felszínük 
igen változatos és sok barlang is található bennük. 
A Pilisben van a Dunántúli-középhegység legmaga-
sabb csúcsa, a Pilis-tető (757 m).

A Dunakanyar természeti és történelmi látniva-
lókban egyik leggazdagabb tájunk. Gyönyörű kilátás 
nyílik a tájra a Visegrádi Fellegvárból (2. ábra). 

A Dunántúli-középhegység előterében helyezkedik 
el a Balaton és a Velencei-tó, amelyek sekély vizű 
feltöltődő tavak.
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A Mátra a Zagyva és a Tarna folyók között emel-
kedik. Itt található hazánk leg magasabb pontja, a 
Kékes (1014 m) (2. ábra). 

A Bükk a Tarna és a Borsodi-medence között 
húzódó hegység. Hazánk legnagyobb átlagmagasságú 
tája. Tetején alakult ki a Bükk-fennsík. Kőzetanyaga 
főleg mészkő, ezért barlangok, források, víznyelők, 
tál alakú bemélyedések, szurdokvöl gyek jellemzik. 

Az Aggteleki-hegység a Sajó medencéjétől észak-
ra, a Bódva folyótól nyu gatra emelkedik. Formakincse 
a Bükk hegységéhez hasonló, de annál jóval alacso-
nyabb vonulat. Aggtelek község határában, 50 méter 
magas sziklafal aljában nyílik az Aggteleki-cseppkő-
barlang bejárata. 

A Zempléni-hegység a Hernád és a Bodrog folyók 
között helyezkedik el.

1. Az 
Északi-
közép-

hegység 
részei

Változatos felépítésű tagok 

Az Északi-középhegység hazánk leghűvösebb 
éghajlatú vidéke. A téli és a nyári középhőmérséklet 
itt a legalacsonyabb az országban. A csapadék évi 

A Bükk-fennsík peremén sorakozó sas-
bércek, a „kövek” (pl. Tar-kő, Pes-kő) 
800-900 méter fölé nyúlnak.

Az Aggteleki-hegység átlagmagassága 
300-500 méter. Mészkőből és dolomitból felépült rögei 
Szlovákiában folytatódnak. Legmagasabb része a 604 
méter magas Nagyoldal. 

Hogyan befolyásolja a tengerszint feletti 
magasság a természeti adottságokat?

Az Aggteleki-cseppkőbarlang 
(Baradla-barlang) a világörök-
ség része. A 22 km hosszúságú 
barlang Szlovákia területén is 

folytatódik Domica-barlang néven.

2. Emlékkő 
a Kékesen

mennyisége különösen a hegységek magasabb részein 
jelentős. Hűvös és csapadékos éghajlatának 
köszönhe tően hazánk erdőkben leggazdagabb 
tája. Főleg lombhullató erdők borítják, a tölgyese-
ket a magasság növekedésével bükkösök váltják fel.

A Börzsöny a Dunakanyartól északra fekszik. 
Ikertestvérétől, a Visegrádi-hegységtől a Duna vá-
lasztja el. A külső erők pusztító tevékenysége 
miatt eredeti vulkáni formái már csak kevés helyen 
ismerhetők fel. A Cserháttól a Nógrádi-medence vá-
lasztja el. 

Az Északi-középhegység az Ipoly és a Bodrog fo-
lyók között délnyugat–északkelet irányban helyez-
kedik el, de ide tartozik a Dunakanyartól délre húzódó 
Visegrádi-hegység is. Átlagos tengerszint feletti ma-
gassága a legnagyobb hazánkban. Vulkáni működés 
során  keletkezett a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, 
a Cserhát, a Mátra, és a Zempléni-hegység. Ezek 
vulkáni kőzetekből, például andezitből állnak. Főleg 
mészkőből fel épülő részei a Bükk és az Aggteleki-
hegység. A szintén üledékes kőzetből álló Cserehát 
inkább dombsági táj. A hegységeket folyóvölgyek, 
medencék választják el egymástól (1. ábra).
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A Mátra-vulkán a kutatók véleménye 
szerint működése idején a szicíliai Etnához 
hasonló méretű tűzhányó lehetett. Az 
egykori vulkáni tevékenység nyomait a 

ma is bugyogó szénsavas vizű források, a „csevicék” 
őrzik Parád közelében. A vulkáni működés során szí-
nes- és nemesfémércek is keletkeztek, de ezeket 
mára kibányászták.

A Zempléni-hegységben is értékes ásványkin-
csek halmozódtak fel, de a mélyben lévő kész letek 
lassan elfogytak, ezért a bányákat bezárták.

  A Zempléni hegység vulkanikus talaja kedvez a 
szőlőtermesztésnek és a borászatnak. A hegység déli, 
délkeleti lábainál található Tokaji borvidéken készítik 
a világhírű tokaji aszút. A Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék 2002-ben felkerült az UNESCO világörökségi 
listájára.

Az Északi-középhegység nagyobb települései a me-
dencékben és a hegység déli peremén alakultak ki. 
A Bükk délnyugati lábánál fekszik Eger. Ez a műem-
lékekben gazdag, nagy történelmi múlttal ren-
delkező város Észak-Magyarország leglátogatottabb 
idegenforgalmi központja.

A Bükk keleti lábánál elhelyezkedő Miskolc az 
ország jelentős vidéki nagyvárosainak egyike (3. ábra). 

Élet a középhegység tájain

A Cserhát területén található festői szép-
ségű hegyvidéki község, Hollókő 1987 óta 
a világörökség része. Lakóházai  őrzik a 
palóc népi építészet hagyomá nyait. A falu 

lakói ünnepnapokon felöltik díszes népviseletüket.
Hazánk egyik legismertebb néprajzi tája, a Matyó-

föld Mezőkövesd környékén, a Bükk déli peremén 
talál ható. Színes, gazdagon hímzett népviseletük 
a XIX. század második felében alakult ki.

Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, 
Mátra, Bükk, Aggteleki-hegység, Aggteleki-
cseppkőbarlang, Zemp léni-hegység, Bükk-
fennsík, Borsodi-medence, Eger, Miskolc

ÚJ FOGALMAK

1. Határozd meg az Északi-középhegység elhelyez-
kedését az atlasz segítségével!

2. Nevezd meg és keresd meg a térképen az Északi-
középhegység tagjait!

3. Hasonlítsd össze a táj éghajlatát az Alföldével! 
Használd az atlaszodban található éghajlati tér-
képet! 

4. Miről nevezetes Eger városa? Gyűjts információ-
kat az internet segítségével is!

5. Milyen szerepet játszik Miskolc városa 
a táj életében? Használd az internetet is 
a válaszodhoz!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az Északi-középhegység az Ipoly és a Bod-
rog folyók között húzódik. 

A Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a 
Mátra és a Zempléni-hegység vulkáni eredetű. 
A Bükk és az Aggteleki-hegység főként mészkő-
ből épül fel. 

Az Északi-középhegység hazánk leghűvösebb 
tája. Az alacsonyabb hőmérséklet és a sok csapa-
dék miatt az ország erdőkben leggazdagabb te-
rülete.

3. Miskolc

4. Lillafüred

A városhoz tartozó Lilla füred festői szépségű hegy-
vidéki üdülőhely (4. ábra). Sok látogatót vonz a mis-
kolctapolcai barlangfürdő és a diós győri vár is.
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Az Alföld hazánk legnagyobb tája. Nyugaton a Sió, a 
Balaton és a Dunántúli-középhegység, északon az 
Északi-középhegység határolja. Területét a Duna és a 
Tisza kisebb tájakra tagolja. A Dunától nyugatra fekvő 
terület a Mezőföld, a Duna és a Tisza között elterülő 
táj a Duna–Tisza köze, a Tiszától keletre fekvő terü-
let pedig a Tiszántúl (1. ábra).

Az Alföld felszínének kialakításában a folyók és a 
szél felszínformáló munkája játszotta a legfonto-
sabb szerepet. A környező hegyvidékekből az Alföldre 
lesiető folyók jelentős mennyiségű hordalékot hoz-
tak magukkal, ezt hatalmas hordalékkúpokban rak-
ták le. Az áradások során a medrükből kilépő folyók 
pedig vastag iszapréteggel borították be a területet. 

Eltérő felszínformáló erők 
– változatos tájak

1. Az Alföld felosztása és határai
Keresd meg a táj határait!

Duna–Tisza  köze TiszántúlMezőföld

Éghajlati és vízrajzi jellemzők

Az Alföld hazánk legmelegebb és legnaposabb 
terü lete. Itt érvényesülnek legjobban hazánk éghajla-
tának szárazföldi vonásai. Itt a legmelegebb a nyár, 
ugyanakkor itt a legszélsőségesebb a téli időjárás is. 
Az Alföld középső területén hullik a legkevesebb 
 csapadék. A meleg nyári hónapok gyakori kísérője a 
hosszantartó szárazság, az aszály.

Az alföldi folyók vizét a Tisza gyűjti össze és jut-
tatja a Dunába. A Dunába torkollik a délnyugati te-
rületek vizét összegyűjtő Dráva is. Az Alföldön a XIX. 
század második fele óta jelentős folyószabályozási 
és árvízvédelmi munkákat végeztek, hogy megvéd-
jék a termőföldeket és a lakott területeket a rendsze-
resen pusztító árvizektől. Lecsapolták az egykor ha-
talmas kiterjedésű mocsarakat, lápokat is. Az Alföld 
legnagyobb tava a Tisza vizének felduzzasztásával 
mesterségesen kialakított Tisza-tó. Az Alföld gazdag 
gyógyvizekben is. 

Miben hasonlít és miben tér el egymástól 
az Alföld és a Kisalföld?

A szél a folyók hordalékából kifújt homokot terítet-
te széjjel az Alföld egyes területein, de fontos szere-
pe volt a szélnek a lösztakarók kialakításában is. 

A lösszel borított területeken képződött az Alföl-
dön a legjobb minőségű, legértékesebb mezőségi 
talaj. Vastag lösztakaró borítja például a Mezőföl-
det, a Nagykunságot, a Hajdúságot és a Körös–
Maros közét. A Kiskunságban és a Nyírségben 
jelentős területeket borítanak különböző minőségű 
homoktalajok is. 

Az Alföld

Az Alföld három legjelentősebb városa Debrecen, Sze-
ged és Kecskemét. 

Az Alföld fontos városai
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1. Keresd meg az atlaszban az Alföld résztájait!
2. Jellemezd az Alföld csapadék- és hőmérsékleti 

viszonyait az atlasz középhőmérsékleti és csapa-
déktérképe segítségével! Hasonlítsd össze ha-
zánk többi nagytájával az adatokat!

3. Gyűjts példákat az atlasz talajtérképe alapján 
mezőségi, illetve homoktalajjal borított terüle-
tekre!

4. Hogyan alakultak ki az Alföld tavai?
5. Az atlasz segítségével hasonlítsd össze a Kis alföld 

és az Alföld hőmérsékleti és csapadék viszonyait!
6. Keresd meg az atlaszodban, mely nagytájak ha-

tárolják a Kisalföldet!
7. Mutasd meg a térképen és jellemezd a 

Kisalföld tájait!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az Alföld hazánk legnagyobb területű tája. 
Három fő része a Mezőföld, a Duna–Tisza 

köze és a Tiszántúl. Mai felszínének kialakításá-
ban a szél és a folyók játszották a legfontosabb 
szerepet. Az Alföld hazánk legmelegebb és leg-
szárazabb része. Legjelentősebb folyója a Duna 
és a Tisza. Legnagyobb tava a mesterségesen 
kialakított Tisza-tó. Debrecen, Szeged és Kecs-
kemét az Alföld legfontosabb központjai.
 A Kisalföld felszínének kialakításában a leg-
fontosabb szerepet a Duna és mellék folyóinak 
felszínformáló munkája játszotta. Nyugati fek-
vése miatt a terület éghajlata kiegyenlítettebb, 
mint az Alföldé. A terület központja Győr.

mezőségi talaj, homoktalaj, hordalékkúp, 
aszály, Mezőföld, Duna–Tisza köze, Tiszán túl, 
Kiskunság, Nagykunság, Hajdúság, Nyírség, 
Körös–Maros köze, Tisza-tó, Dráva, Debrecen, 
Szeged, Kecskemét, Duna, Rába, Fertő, Győr

ÚJ FOGALMAK

Az ország északnyugati részén elterülő Kisalföld 
hazánk második legnagyobb síksága.

Legmélyebben fekvő területei folyóvízi és tavi üle-
dékkel feltöltött tökéletes síkságok. Ilyen például a 
Győri-medence. A Kisalföld magasabban fekvő terüle-
teinek felszínét a szél, a csapadék és a folyók vize 
pusztította le és formálta át. Így alakult ki például 
a déli irányban hosszan elnyúló Marcal-medence.

A Kisalföld

Ha a két alföldi tájunk éghajlatát összehasonlítjuk, azt 
látjuk, hogy a Kisalföld csapadékosabb és kisebb az évi 
közepes hőingadozás. A nyár kissé hűvösebb, a tél 
pedig kevésbé hideg, mint az Alföldön. Egyenleteseb-
ben oszlik el a csapadék is az év során.

A Kisalföld gazdag felszíni és felszín alatti vi-
zekben. A terület fő folyója a Duna, mellékfolyói 
közül a legjelentősebb a Rába. A Kisalföld legnagyobb 
állóvize a Fertő. 

Éghajlati és vízrajzi jellemzők

Debrecen hazánk második legnagyobb városa, az 
Észak-Alföld gazdasági, kulturális és oktatási köz-
pontja. Református Nagytemploma sok történelmi 
esemény színhelye volt.

Szeged a Dél-Alföld központja. A város üzemeiben 
készül a világhírű Pick szalámi és a pirospaprika. Sze-
ged az ország egyik fontos felsőoktatási és tudomá-
nyos kutatási központja is.

Kecskemét a Kiskunság fővárosa. Jellegzetes al-
földi városképe, műemlékei sok látogatót vonzanak. 

A Kisalföld gazdasági, kulturális és kereskedel-
mi központja Győr. Főiskoláinak köszönhetően ma 
már fontos oktatási központ is. A műemlékekben 
gazdag, hangulatos város egyre több látogatót vonz.

Győr közelében található a több mint ezeréves Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság, amelyet az UNESCO 
1996-ban a Világörökség részévé nyilvánított.

2. Debrecen, Szeged és Kecskemét
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Budapest Kelet-Közép-Európa legnagyobb városa. 
Páratlan szépségű természeti képe miatt méltán ne-
vezik a „Duna gyöngyszemének”. Két eltérő jellegű 
táj, az Alföld és a Dunántúli-középhegység találkozá-
sánál terül el. A Duna fontos szerepet játszott a 
fejlődésében, hiszen mint jelentős vízi út a konti-
nens távoli tájaival kötötte össze a várost. Fővárosunk 
elődje ott alakult ki, ahol a Duna medre a legkeske-
nyebb, hiszen ez megkönnyítette a folyón való átke-
lést (1. ábra).

Azt a képzeletbeli vonalat, ahol két eltérő 
táj, egy hegység és egy síkság találkozik, 
vásárvonalnak nevezték. Az elnevezés 
onnan ered, hogy a különböző tájak ter-

mékei az itt kialakult települések piacain, vásárain 
cseréltek gazdát. 

A város természeti adottságai jelentősen eltérnek a 
Duna jobb és bal partján. A Duna jobb partján fekvő 
Buda dombjait, hegyeit változatos üledékes kő-
zetek építik fel. A hegyek fája és építőköve évszá-
zadokon keresztül fontos alapanyaga volt a városi 
építkezéseknek. Bár a város terjeszkedése miatt az 
erdők jelentős részét kivágták és beépítették, a Bu-
dai-hegység zöld területeinek nagyon fontos sze-
repe van a nagyváros levegőminőségének javításá-
ban. A hegyek lábánál fakadó források gyógyvizének 
köszönhetően Budapest világhírű fürdőváros is. A bu-
dai hegyek számos, a felszín alatti vizek által kialakí-
tott barlangot rejtenek. A Pálvölgyi-cseppkőbar-
lang és a Szemlőhegyi-barlang a nagyközönség 

Eltérő természeti adottságok
a Duna két partján

Politikai, gazdasági, kulturális, 
ipari és kereskedelmi központ

A legmelegebb gyógyvíz a Város-
ligetben levő Széchenyi fürdőt 
táplálja. A mesterségesen fúrt kút 
1257 m mélyről 77 °C-os vizet 

hoz a felszínre. A Budai-hegység törésvonalai 
mentén felszínre jutó források vize általában 
25-50 °C-os.

Miért nevezik Budapestet a Duna gyöngy-
szemének?

A főváros területén már a rómaiak idejében 
létesültek települések. Ezek közül a legis-
mertebb Aquincum, amely a mai Óbuda 
területén épült. 

Pest, Buda és Óbuda ön álló városokként a közép-
korban indultak gyors fejlődésnek. Közülük is kiemel-
kedett a katonai szempontból jól védhető királyi város, 
Buda. A királyi vár Mátyás uralkodása idején Európa 
egyik kulturális és művészeti központja volt. A 150 
éves török hódoltság mindhárom várost tönkre-
tette, a fejlődés csak a XVIII. században indulha-
tott meg. A gazdasági élet fellendülése elsősorban 
Pest fejlődését segítette. 

A három város, Pest, Buda és Óbuda 1873-ban 
egyesült, így született meg Budapest. A környező te-
lepüléseket 1950-ben csatolták Budapesthez, így alakult 
ki a fő város mai területe. A fővárost 23 kerület alkotja.

Budapest Európa egyik legszebb fővárosa. A Duna-
part látképe és a Budai várnegyed 1987, az Andrássy 
út és környéke pedig 2002 óta a Világörökség része.

számára is látogatható. Pest a folyó bal oldalán elte-
rülő, alacsonyabban fekvő városrész, a Pesti-síkság 
területén épült.

Budapest az ország politikai és gazdasági központ-
ja. Itt ülésezik az országgyűlés, itt találhatók a kor-
mányhivatalok és a minisztériumok. Itt vannak az 
ország legnagyobb bankjainak, vállalatainak központ-
jai is. Az egyetemeken és főiskolákon nagyon sok diák 
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1. Buda és Pest látképe

tanul. A főváros tudományos kutatóintézeteiben sok 
szakember dolgozik. A színházi és operaelőadások, a 
kiállítások, a sok színes rendezvény az ország kultu-
rális központjává teszik a fővárost.

Budapest sokoldalú iparából a nagy szaktudást 
igénylő és a kutatási eredményeket felhasználó ágaza-
tok emelkednek ki. Ilyen például a műszeripar, a 
gyógyszergyártás. Budapest az ország kereskedel-
mi központja. Nemzetközi vásárain sok külföldi és 
hazai cég mutatja be termékeit. A főváros üzleteit és 
bevásárlóközpontjait az ország egész területéről érke-
ző vásárlók százezrei keresik fel.

Budapest az ország legfontosabb közlekedési 
csomópontja, ide futnak a fő közlekedési utak és 
vasútvonalak. Itt van az ország legnagyobb forgalmú 
nemzetközi repülőtere is.

A természeti és kulturális értékekben, műemlékek-
ben gazdag fővárost sok külföldi turista keresi fel. 
Budapest egyre több nemzetközi konferenciának, 
tudományos rendezvénynek ad otthont.

A nagyvárosi élet előnyei mellett számtalan prob-
lémával kell megküzdeniük a főváros lakóinak. Ilyen 
például a zsúfoltság, a rendszeressé váló közlekedési 
dugók. Plakátokon, hirdetésekben hívják fel a lakos-
ság fi gyelmét arra, hogy a gépkocsi helyett válasszák 
a tömegközlekedést. Ezzel hozzájárulnak a levegő- és 
zajszennyezés csökkentéséhez és a parkolási gon-
dok enyhítéséhez. Egyre nagyobb gondot jelent a 
háztartásokban és az üzemekben keletkezett hulla-
dék elszállítása, megfelelő elhelyezése, illetve meg-
semmisítése vagy újrahasznosítása. Megoldandó 
probléma a főváros területén keletkező szennyvizek 
tisztítása is. A vízvezeték-hálózat felújításának szük-
ségességét mutatják a gyakori csőtörések. A város 
terjeszkedését, fejlődését kísérő építkezések miatt 

1. Hasonlítsd össze Buda és Pest természeti adott-
ságait!

2. Indokold meg, miért ezen a területen alakult ki 
Budapest!

3. Milyen társadalmi, gazdasági szerepet tölt be 
Budapest az ország életében?

4. Egy külföldi barátod érkezik hozzád nya-
ralni. Feltétlenül szeretné megismerni az 
ország fővárosát. Mit mutatnál meg? Ál-
lítsd össze a programot!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánk fővárosa a Duna két partján terül el. 
Buda természeti képét a Budai-hegység rö-

gökre töredezett vonulata jellemzi. A Budai-
hegység gazdag gyógyforrásokban és barlangok-
ban. A pesti oldal alacsonyabban fekvő síkság.

Buda pest hazánk legjelentősebb politikai, 
gazda sági, kereskedelmi, kulturális és idegenfor-
galmi központja.

Pest, Buda, Pesti-síkság, Budai-hegység
ÚJ FOGALMAK

sokszor nehezítik útlezárások, elterelések és az ezek-
kel járó torlódások a városlakók életét. Az építkezések 
sajnos a zöld területek beépítését, játszóterek, parkok 
megszüntetését, erdők kivágását is jelentik.

Az egészségesebb környezet miatt sok fővárosi 
költözik ki a Budapest környéki településekre.
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Láng Sándor, 
a magyar 
felszínalaktan 
kutatásának 
nagy alakja 

1913. július 29-én született 
Rákosszentmihályon. Már 
egészen korán különleges ér-
deklődést mutatott a termé-
szeti jelenségek iránt.  Kö-
zépiskolás korában meg-
nyerte az országos földrajzi 
tanulmányi versenyt. Érett-

ségi után beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemre, ahol 1936-ban földrajz–természetrajz 
szakos tanári diplomát szerzett. 

Egyetemen és középiskolában 
is tanított, több tankönyvet írt, 
de ideje nagy részét a hazai tájak 
felszínalaktani (idegen szóval 
geomorfológiai) kutatásai tet-
ték ki. Meggyőződése volt, 
hogy a természeti jelensége-
ket legalaposabban csak a 
terepen lehet megismerni. 
Vizsgálódott a Bükkben, 
a Bakonyban, a Dunaka-
nyarban és a Balaton-
felvidéken is, de legked-

vesebb témája a Duna 
folyóvízi felszínformálása volt. 

Pályatársai és az utódok szerint is ő volt 
az, aki a legjobban ismerte Magyarország tájait. Na-
gyon szeretett utazni, számos külföldi expedíción is 
részt vett, de leginkább a hazai tájakat kedvelte. 

1982-ben, váratlanul hunyt el.

Kamermayer Károly, Budapest első 
polgármestere

1873-ban, az egyesített Bu-
dapest megszületésekor 
nagy többséggel választot-
ták meg a főváros első pol-
gármesterének. Ezt követő-
en még háromszor újravá-
lasztották, így 1896-ig – 23 
éven át – állt a város élén. 

Nagyon sokat tett a fő-
város korszerű közigazgatá-
sának megteremtéséért, 
számos új központi és kerü-
leti hivatalt hozott létre. 

Korszerűsítette a közúthálózatot, fejlesztette a 
város víz- és csatornahálózatát. A nevéhez fűződik a 
Fővám téri Központi Vásárcsarnok megépítése is.

Az 1876-os budapesti árvíz alkalmával kiváló ter-
veket dolgozott ki a lakosság mentésére, amiért kirá-
lyi elismerésben részesült. 

1897-ben hunyt el. Emlékét az V. kerületben talál-
ható, róla elnevezett téren álló szobra is őrzi. 

Láng Sándor (1913–1982) Kamermayer Károly 
(1829–1897)
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https://budapestinfo.huh

www.kektura.hu

www.termeszetvedelem.hu

www.magyarnemzetiparkok.hu

www.unesco.hu/világörökség

www.csodasmagyarorszag.hu

www.budapest.hu
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Hazánk négy domb- és hegyvidéki tája az Alpokal-
ja, a Dunántúli-dombvidék, a Dunántúli-középhegy-
ség, illetve az  Északi-középhegység. 

Az Alpokalja hazánk nyugati peremén fekvő, ter-
mészeti szépségekben gazdag, változatos felszínű táj. 
Eltérő tengerszint feletti magasságú területek együt-
tese, középhegységek és dombságok alkotják.

A Dunántúli-dombvidék a Balatontól délre, a 
Dunántúl déli, délnyugati részén fekszik. A dombvi-
dék több kisebb részből áll, része a Somogyi-dombság, 
a Zalai-dombság, a Tolnai-dombság és a Baranyai-
dombság. A Dunántúli-dombvidéktől délre emelke-
dő Mecsekben és Villányi-hegységben a mediter-
rán hatásnak köszönhetően korán tavaszodik és kel-
lemes, napos az ősz. 

A Dunántúli-középhegység három legjelentő-
sebb tagja a Bakony, a Vértes és a Dunazug-hegység. 

Az Északi-középhegység leg jelentősebb vonula-
tai a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a  Mátra, 
a Zempléni-hegység, a Bükk és az Aggteleki-hegység. 
A Mátrában található hazánk legmagasabb pontja, a 
Kékes (1014 m).

Az Alföld hazánk legnagyobb területű tája. Három 
fő része a Mezőföld, a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl. 
Az Alföld hazánk legfontosabb mezőgazdasági terüle-
te. Az élelmiszeripar mellett ma már sokféle ipari te-
vékenységet folytatnak a városokban. 

A Kisalföld éghajlata nyugati fekvése miatt ki-
egyenlítettebb, mint az Alföldé. A nagytáj fejlett gaz-
dasági életére a magas színvonalú mezőgazdaság és a 
sokoldalú ipari tevékenység jellemző.

Hazánk fővárosa Budapest. Buda dombjai és he-
gyei a Duna bal partján magasodnak. Pest a Duna jobb 
partjának sík vidékén található. Budapest az ország 
politikai és gazdasági központja.
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Az erdők élete

VI.Ha kirándulást tervezünk, általában hegyvidéki, erdőségekkel borított területeket 
veszünk célba. Az erdőnek azonban – azon kívül, hogy helyszínt biztosít szabad-
időnk hasznos és egészséges eltöltéséhez – fontos szerepe van a Föld élő rendsze-
reinek működésében is, és gazdasági szempontból is nélkülözhetetlen.

Ebben a fejezetben megismerkedsz a hazai lombhullató erdők elterjedésével, 
szerkezetével, de szó lesz távoli tájak, más éghajlati övek jellegzetes erdeinek jel-
lemzőiről is.

Sorra vesszük az erdei életközösségek tagjai között előforduló legfontosabb 
összefüggéseket, példákat fogsz látni táplálkozási kapcsolatokra, fajok közti ver-
sengésre, együttélésre és élősködésre is. 

Ezt követően az ember oldaláról vizsgáljuk meg az erdők szerepét, a hazai er-
dőgazdálkodás legfontosabb céljait tekintjük át. 

Szót ejtünk azokról a globális környezeti folyamatokról is, amelyek az utóbbi 
időben veszélyeztetik vagy akár el is pusztíthatják bolygónk erdeit. 

A hazai hegyvidéki nemzeti parkok kapcsán azokról a védendő természeti és 
kulturális kincsekről tanulunk, amelyekre magyarként méltán büszkék lehetünk.
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Miért alakul ki az egyik élőhelyen erdő, 
a másikon mező az ember beavatkozása 
nélkül?

Azt, hogy egy földrajzi területen milyen élőlények él-
nek, elsősorban az éghajlat határozza meg, de fontos 
szerepet játszanak más környezeti feltételek, például 
a talaj és a vízellátottság is. A természetes élőhelye-
ken a csapadékosabb területeket erdők, a melegebb, 
szárazabb helyeket pedig mezők uralják. Sajátos kör-
nyezeti feltételeket kínálnak az élőlényeknek a vizek 
és vízpar tok. 

A természetes növénytakaró mára az ország terü-
letének kisebb részére szorult vissza. A települések, 
utak, vasútvonalak, gyárak mellett a legtöbb helyet a 
mezőgazdasági művelés alá vont területek foglalják el. 
A vadon helyén telepített erdők, szántóföldek, szőlő-
ültetvények, gyümölcsfa ligetek díszlenek (1. ábra).

Azokat a területeket, ahol a csapadék évente több 
mint 500 mm, erdők borítják. A tölgyerdők szára-
zabb és melegebb, a bükkösök nedvesebb és hűvösebb 
éghajlatot igényelnek (2–3. ábra). A nyugati, csapadé-

2. Melegkedvelő tölgyes

3. Hegyvidéki bükkös

1. Magyarország éghajlata és természetes növényzete
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Egy populációba tartoznak azok az egyedek, ame-
lyek egy helyen élnek és egymás között szapo-
rodnak.

MEGHATÁROZÁS

A társulásokat hasonló környezeti igényű, egy he-
lyen élő populációk alkotják. A populációk egymást 
segítik vagy gátolják a fennmaradásban.

MEGHATÁROZÁS

Egy populációt alkotnak például a Budai-hegység-
ben élő őzek, egy másikat pedig a Mecsekben élő 
társaik. Ugyanígy egy populációba tartoznak a Budai-
hegység széncinegéi, míg egy másikba a mecseki 
széncinegék.

Az egy helyen élő, egymással kapcsolatban álló 
populációk nagyobb életközösséget, társulást alkot-
nak. Társulás például egy tölgyerdő a Mecsekben, egy 
bükkerdő a Soproni-hegységben, vagy egy mező a 
Vértes déli, sziklás lejtőin. De társulást alkotnak egy 
szántóföld növényei és állatai, vagy a Velencei-tó vi-
zében élő populációk is.

Az éghajlati övekben az ott élő társulások nagyobb 
társulásegységekbe (biomokba) szerveződnek. 
A mérsékelt övezet egyik társulásegységét a lombhul-
lató erdők, másikat a füves puszták alkotják.

Ha meg akarjuk ismerni egy terület élővilágát, 
akkor az ott található társulásokat, illetve az egyes 
társulásokban élő populációkat kell közelebbről szem-
ügyre vennünk. Az elkövetkező órákon ezért hazánk, 
illetve a Föld más éghajlatú területein előforduló, 
legjellemzőb életközösségeivel ismerkedünk meg.

1. Mit nevezünk populációnak, társulásnak, tár su-
lás egységnek?

2. Mondj példát populációra, társulásra, társulás-
egységre!

3. Mely társulások fordulnak elő hazánk csapadé-
kosabb területein? Miért?

4. Az 1. ábra alapján keress összefüggést hazánk 
nagy tájainak éghajlata és a területen kialakult 
természetes növényzet között!

5. Mi lehet a magyarázata annak, hogy az 
Alföld középső területeinek jellemző tár-
sulásai a füves puszták társulásegység 
tagjai?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánk egyes területein a helyi éghajlati 
viszonyoknak és a vízellátottságnak megfe-

lelően különböző természetes életközösségek 
alakultak ki. 

Az egy területen élő, hasonló környezeti igé-
nyű populációk társulásokat alkotnak. Hazánk 
jellemző erdőtársulásai például a tölgyerdők és a 
bükkerdők, amelyek a lombhullató erdők 
társulásegységébe tartoznak.

kosabb területeken az Alpokból idáig nyúlnak a feny-
vesek. Az Alföld jelentős részén, ahol a csapadék keve-
sebb évi 500 mm-nél, füves puszták alakultak ki.

Az eltérő környezeti feltételek miatt az erdőben 
vagy a mezőn jellemzően más élőlénycsoportokkal 
találkozhatunk. Az egyes élőhelyeken a növények, az 
állatok és a gombák nem elszigetelten, hanem egy-
mással szoros kölcsönhatásban, élet közösségekben 
élnek. A kölcsönhatások során az életközösségek tag-
jai segítik vagy gátolják egymás elterjedését. Az élet-
közösségek legkisebb egységei a populációk. 

életközösség, populáció, társulás, társulás-
egység (biom)

ÚJ FOGALMAK

Egy populáció tagjai egy fajba tartoznak. 
A faj az élőlényeknek az a csoportja, ame-
lyek hasonló külső és belső felépítésűek, 
és egymás között szaporodva termékeny 

utódokat hozhatnak létre. A faj egyedei a természet-
ben szaporo dási közösségekben, azaz népességekben 
fordulnak elő. A Mecsekben élő és a Budai-hegységben 
élő őzek különböző populációkba, de ugyanabba a fajba 
tartoznak.
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Miért nőnek cserjék a tölgyerdőkben, a bükk-
erdőkben pedig nem?

Középhegységeinket és a Dunántúl jelentős részét 
lombhullató  erdőtársulások borítják. Az erdő jel-
lemző növényei a fák, amelyek növekedésükhöz, fej-
lődésükhöz sok vizet és fényt igényelnek. Nagy fény-
igényüket úgy elégítik ki, hogy az erdő többi növé-
nyénél magasabbra nőnek. A fényt felfogó leveleiket 
a magasban terítik szét, ezért még a meleg nyári na-
pokon is hűs, árnyas erdőkben sétálhatunk. A lomb-
hullató fák virágaiban a magkezdemény a magházban 
található. A zárt magházú virágos növényeket zárva-
termőknek nevezzük.

A lombsátor alatt olyan növények élhetnek, ame-
lyek a fejlődésükhöz kevesebb fényt igényelnek. A leg-
kevesebb fénnyel a talajhoz közel élő növények érik be, 
amelyek nyáron, lombfakadás után is az aljnövényzet-
ben zöldellnek. A változó fényviszonyok miatt az er-
dőkben különböző növényzeti szintek alakulnak ki. 

A hazai erdők szintjei a lombkoronaszint, a 
cserjeszint és a gyepszint (1. ábra). A szintezett-
ség a fényért való versengés eredményeként alakult 
ki (2. ábra).

2. A tölgyesek és a bükkösök szintezettsége 

1. Az állatok táplálékukat és búvóhelyüket 
az erdő különböző szintjeiben találják meg

88

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   88OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   88 2021. 04. 07.   17:26:232021. 04. 07.   17:26:23



1. Miért alakulnak ki az erdőkben növényzeti szin-
tek?

2. Milyen fényigényű növények élnek az erdők 
lombkoronaszintjében?

3. Mi jellemző a gyepszintben élő növények fény-
igényére?

4. Hasonlítsd össze a bükkerdők és a tölgyerdők 
környezeti igényeit!

5. Miért állnak távolabb egymástól a tölgyerdő fái?
6. Miért szegényes a bükkerdők cserje- és gyep-

szintje?
7. Hogyan rendeződnek a tölgyesek és a bükkösök 

egy középhegységi hegyoldalon?
8. Mi okozza a fenyőerdők élővilágának szegényes-

ségét?
9. Nézz utána, hol találhatók Magyarorszá-

gon természetes fenyvesek!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A lombhullató erdők növényei az eltérő fény-
viszonyoknak megfelelően szintekbe rende-

ződnek. A hazai erdőkben lombkorona-, cserje- 
és gyepszint alakulhat ki. 

A tölgyerdőkben két lombkoronaszint  alakulhat 
ki, cserje- és gyepszintjük rendszerint gazdag. 

A bükkerdők lombsátra zárt, ezért nincs cserje-
szint, és a gyepszint is szegényes. 

A fenyvesek fajokban szegény társulások.

4. Tölgyerdő

5. Bükkerdő

A szárazabb és melegebb élőhelyen a jellemző társulás 
a tölgyerdő (4. ábra). A tölgyeseket dombhátakon és 
a hegységek alacsonyabb tengerszint feletti magassá-
gú részein találjuk. A kevesebb csapadék miatt a fák 
gyökérzete nagy területre terjed ki, így nagyobb terü-
letről veszi fel a nedvességet. A kiterjedt gyökérzet 
miatt a fák távolabb állnak egymástól, ezért a lomb-
sátor nem záródik szorosan. A laza lombkorona vi-
szonylag sok fényt enged az erdő belsejébe, ezért 
cserjeszint és gyepszint is kialakul.

Hazánk jellemző erdői

lombhullató erdő, szintezettség, lomb-
koron aszint, cserje szint, gyepszint, tölgyes, 
bükkös, fenyves, nyitvatermő, zárvatermő

ÚJ FOGALMAK

Hegyvidékeink magasabb fekvésű területein bük-
kösök nőnek. A bükkerdőkben (5. ábra) a fák sűrűb-
ben állnak, mert az élőhelyen több a csapadék, és en-
nek köszönhetően kevéssé kiterjedt gyökérzet is ele-
gendő. Az egymáshoz közelebb álló fák lombkoronája 
szorosan záródik. Mivel csak kevés fény jut az erdő 
aljára, nincsenek cserjék és a gyepszint is szegényes. 

A fenyőerdők sok tekintetben eltérnek a tölgye-
sektől és a bükkösöktől. A fenyők tűlevelűek és jellem-
zően örökzöldek. A levelek több évig a fán maradnak, 
és lehullásuk után nagyon lassan bomlanak le. Az erdő 
alján a tűlevelek vastag szőnyege alatt rossz minőségű 
talaj képződik. A fenyők virágai egyszerű felépítésűek. 
A virágban a magkezdemények a termőlevelek tövén 
találhatók, nem védi őket magház. Az ilyen kezdetle-
ges virágú növényeket nyitvatermőknek nevezzük. 
A fenyvesek különleges körülményei között fajokban 
szegény társulás alakul ki.
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Hol él a mangroveerdő?

A mangroveerdők

A trópusi esőerdők

Az Egyenlítő térsége Földünk legcsapadékosabb ég-
hajlati zónája, így ezen a területen alakultak ki a leg-
nagyobb fajgazdagságú erdők. Ezek a trópusi esőer-
dők. Elnevezésük onnan származik, hogy minden nap 
éri őket eső. Az igen jelentős csapadékmennyiség mel-
lett az egész évben magas, 20 °C feletti hőmérséklet 
is kedvez a gazdag élővilág elterjedésének (1. ábra).

A trópusi esőerdők a hazai lombhullató erdőkhöz 
hasonlóan több szintre tagolódnak. Az esőerdőkben 
azonban a különböző fényigényű fajok három lomb-
koronaszintet hoznak létre. Ezek az esőerdők fajok-

A mangroveerdők a trópusi éghajlati öv folyótorko-
lataiban és a beömlő folyók vizétől kevésbé sós ten-
gerpartokon fordulnak elő (2. ábra). 

Az itt élő fák jellegzetessége, hogy el tudják viselni 
a kissé sós vizet is. A fák törzsét, mivel gyakran vízben 
állnak, szellőző gyökerek veszik körül, az iszapban 
pedig támasztógyökerek rögzítik. 

A mangroveerdők számos vízi élőlénynek, halak-
nak, rákoknak, csigáknak, kagylóknak nyújtanak biz-
tonságos élő- és szaporodóhelyet.

A trópusi esőerdők Földünk leggazda-
gabb élőhelyei. A bolygónkon élő is-
mert fajok fele megtalálható itt, és a 
kutatók szerint még több millió, első-

sorban rovarfaj vár  felfedezésre. Az egyre fokozódó 
erdőirtás azonban rengeteg növény és állat élőhelyét 
elpusztítja és a kihalás szélére sodor számos fajt. 

ban leggazdagabb részei. A cserjeszint és a gyepszint 
is viszonylag gazdag, bár ide már lényegesen kevesebb 
fény jut le. 

Az esőerdőben előforduló növények levelei általá-
ban nagy felületűek. A trópusi esőerdőkre igen jellem-
zőek a fákra felkúszó liánok, illetve a fán lakó növé-
nyek (pl. orchideák). A trópusi esőerdő növényei is 
lombhullatók, azonban az évszakok hiánya miatt nem 
egyszerre hullajtják le leveleiket, hanem folyamato-
san, így ezek az erdők örökzöldek. A szél általi be-
porzás ritka, inkább a rovar, madár vagy denevér ál-
tali beporzás a jellemző. 

A mérsékelt éghajlati övezet dombsági és hegyvidéki 
területein a lombhullató erdők a meghatározók. Az 
erdei életközösségek túlnyomó többségét itt a tölgy-, 
illetve bükkerdők alkotják. A Földnek azonban vannak 
olyan részei, ahol az éghajlati tényezők hatására más 
típusú erdők alakultak ki és borítanak nagy  területeket. 

1. Trópusi esőerdő

90

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   90OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   90 2021. 04. 07.   17:26:262021. 04. 07.   17:26:26



A szárazföldek elhelyezkedése miatt a tajga éghajlat 
csak az északi félgömbön, a mérsékelt övezet 
legészakibb részén alakulhatott ki. A tajga öv termé-
szetes növénytakaróját szintén tajgának hívják. Ez 
tulajdonképpen Földünk legnagyobb összefüggő fe-
nyőerdeje (3. ábra).

A tajga lombkoronaszintje többnyire zárt, kevés 
fényt enged át. Ennek megfelelően a cserjeszint és a 
gyepszint is fejletlen. A nyirkos felszínt 30-40 cm 
vastagságban mohaszőnyeg borítja, de a moha meg-
telepszik a fák törzsein is. 

A tajgán megélő növények nagy része örökzöld és 
képes elviselni a hideg időjárást. A növények gyökér-
zete általában nem nyúlik mélyre, mert körülbelül egy 
méter mély az a talajréteg, amely nem marad egész 
évben jéggé fagyva. A tajgaerdőben elszórtan előfor-
dulnak lombhullató fák is, ezek a fenyőfélékkel ele-
gyednek. 

A tajga

A mangroveerdő fafajainak többsége 
„elevenszülő”. Ez azt jelenti, hogy nem 
magvakat, hanem félig fejlett, 20–
40 cm-es csíranövényeket potyogtat-

nak el, azok pedig a puha iszapba fúródva rögtön 
meggyökeresednek.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mérsékelt övezetre jellemző lombhullató 
erdőkön kívül a Föld más éghajlati adottsá-

gú részein másfajta erdők alakulnak ki. 
Az Egyenlítő környezetében a sok csapadék és 

az állandóan meleg hőmérséklet miatt alakult ki 
bolygónk leggazdagabb élőlényközössége, a tró-
pusi esőerdő. 

A trópusi tengerpartok és folyótorkolatok jel-
legzetes erdei élőhelye a mangrove.

A mérsékelt övezet legészakibb részét több 
ezer kilométer hosszan alkotják a tajga fenyő-
erdői. 

trópusi esőerdő, örökzöld erdő, mangrove, 
tajga

ÚJ FOGALMAK

1. Jellemezd a trópusi esőerdők éghajlatát!
2. Milyen szintezettség jellemző a trópusi eső-

erdőkre? 
3. Mi jellemzi a mangroveerdők élőhelyét?
4. Hol találhatók a tajga erdőségei?
5. Milyen erdők jellemzők a tajgára? 

2. Mangroveerdő 3. Tajga
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Az erdei életközösségekben a növények, állatok és 
gombák sokféle kölcsönhatásban állnak egymással. 
A társulást a kölcsön hatások, a populációk közötti 
kapcsolatok tartják fenn. Közülük a táplálkozási 
kapcsolatok a legfontosabbak. A növények a nap-
fény felhasználásával szén-dioxidból és vízből előállít-
ják a testüket felépítő szerves anyagokat, miközben 
oxigént termelnek. Ez a folyamat a foto szintézis.

Táplálkozási kapcsolatok

A növények termelő szervezetek, szerves anyagot 
állítanak elő szén-dioxidból és vízből. 

A fogyasztók más élőlények szerves anyagaival 
táplálkoznak. Vannak köztük növényevők, húsevők 
és mindenevők. 

A csúcsragadozók olyan fogyasztók, amelyeket 
más állat már nem zsákmányol.

MEGHATÁROZÁS

A fotoszintézis olyan anyagcsere-folyamat, mely-
nek során szén-dioxidból, vízből és ásványi sókból 
fény jelenlétében szerves anyag (szénhidrát) és 
oxigén képződik.

MEGHATÁROZÁS

Hazai erdeink legértékesebb növényevője a gerin-
ces, emlős gímszarvas (1. ábra). Vékony, kecses, de 
erős lábán négy lábujj van, amelyeknek végét kemény 
szaruképződmény, a pata borítja. A felnőtt hímek 
jellemző éke, védekező és támadó fegyvere az agancs. 
Az agancs a koponya homlokcsontjának nyúlványán 
fejlődik ki. 

A gímszarvas közeli rokona, erdeink leggyakoribb 
növényevő nagyvadja az őz (2. ábra). A gímszarvasnál 
kisebb méretű, de a pata és az agancs növesztése rá is 
jellemző.

A növényevőket a ragadozó vagy mindenevő má-
sodlagos fogyasztók zsákmányolják. 

Erdeinkben igen elterjedt, igazi mindenevő a vad-
disznó, fogazata is erről árulkodik. Őrlőfogai gumós 
felszínűek, metszőfogai és jól fejlett szemfogai van-
nak. A kemény talajon, a gyökerek közt jó hasznát 
veszi agyarainak is, melyek nagyra nőtt szemfogak, 
de veszedelmes fegyverek is lehetnek.

Látható, hogy a táplálkozási kapcsolatban álló po-
pulációk táplálékláncokat, ezek pedig táplálékhá-
lózatokat alkotnak. A táplálékláncok első tagjai 
mindig a termelő szervezetek, a lánc végén pedig a 
csúcsragadozók (harmadlagos fogyasztók) állnak 
(3. ábra).

Az erdők élőlényei kapcsolatban állnak egymással, 
segítik vagy gátolják a másik növekedését, szaporodá-
sát. Tekintsük át ezeknek a kapcsolatoknak a fajtáit!

Miért élnek együtt az élőlények egy-egy 
életközösségben? Segítik vagy akadályozzák 
egymás fennmaradását?

A növények az életközösségek termelő szerveze-
tei. Szerves anyagaikkal táplálkoznak a növényevő 
állatok, ezért fogyasztóknak nevezzük őket. Mivel 
közvetlenül használják fel a növények által előállított 
szerves anyagokat, ezek az elsődleges fogyasztók.

1. Gímszarvas

2. Őz
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3. Az életközösségekben a táplálék láncok összefüggnek 
egymással, táplálékhálózatot alkotnak

A populációk között nem csak táplálkozási kapcsola-
tok vannak. A hasonló környezeti igényű populációk 
között versengés alakul ki például a fényért vagy a 

A versengés

A versengéssel ellentétben az együttélés kedvező a 
kapcsolatban álló populációk számára. Erdei környe-
zetben talán a legszembetűnőbb példa erre a gombák 
és különböző fafajok együttélése. A kalapos gombák a 
felszín alatt messzire nyúló fonalaikkal kapcsolódnak 
a fák gyökérzetéhez. Ebben az esetben a két fél segíti 
egymást a táplálkozásban, ezzel támogatják egymás 
elterjedését (6. ábra). 

Az együttélés

5. A fülemüle az erdő cserje szintjé ben, a bokrok 
sűrűjében fészkel, és ott szerzi táplálékát is

6. Hazánkban is elterjedt kalapos gomba a vargánya

A vörös róka ragadozó emlősállat (4. ábra). Bun-
dája vörösbarna, sötétebb és világosabb foltokkal. 
Rejtőszíne jól beleolvad az erdei környezetbe. Teste 
erős, izmos, mozgása könnyed. Kitűnő a látása, a hal-
lása és a szaglása is. A róka szemfogai hegyesek, a 
zsákmány megragadására szolgálnak. Őrlőfogai tara-
jos felszínűek, éles peremeik alkalmasak a csontok és 
a hús szétdarabolására. Egereket, bogarakat fogyaszt.

A termelő és a fogyasztó szervezeteken kívül le-
bontók is élnek a életközösségekben. Ezek elhalt 
növényi és állati szervezetekkel, szerves hulladékok-
kal táplálkoznak. Így kapcsolódnak a táplálékláncok-
hoz. Le bontó a talajban élő baktériumok és a gombák 
nagy része, de lebontó szerepe van a szarvasbogár 
lárvájának is.

táplálékért. A versengő populációk gátolják egymás 
elterjedését. A versengésben részt vevő populációk 
megosztják a rendelkezésre álló forrásokat. Az erdő-
ben a fényért való versengés miatt alakul ki a szinte-
zettség. A rovarevő madarak (pl. harkály, széncinege, 
fülemüle) populációi közötti verseny gátolja a táplá-
lékhoz jutást, és korlátozza a populációk túlzott elsza-
porodását (5. ábra).

4. Vörös róka

TölgyTermelő

Elsődleges
fogyasztó

Másodlagos
fogyasztó

Csúcs-
ragadozó

Vaddisznó

Szú Szarvas-
bogár Őz Kis

rókalepke

Fülemüle

Róka

Nagy
 fakopáncs

Kökény Csalán
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A populációk közötti kapcsolatok meglehetősen gya-
kori fajtája az élősködés. Az élősködő, idegen szóval 
parazita szervezet egy másik élőlény anyagaival táp-
lálkozik. Az élősködés rendszerint nem jár együtt a 
gazdaszervezet pusztulásával, csak állapotának rom-
lásával. Az élősködők közé tartozik például a kullancs, 
amely emlősök vérével táplálkozik (1. ábra).

A természetben járva mindnyájunknak nyilvánvaló, 
hogy a fák megjelenése, az erdők képe az évszakok-
nak megfelelően rendszeresen változik (2. ábra). 

Tavasszal, amikor a hőmérséklet emelkedni kezd, 
a növények nyugalmi állapotú rügyei kihajtanak. 
A fák lombfakadása előtt a gyepszintben sok virágzó-
zöldellő növényt találunk. Ezek többnyire föld alatti 
szerveikben raktározzák a kihajtáshoz szükséges 
anyagokat. Gyorsan virágot és termést hoznak, mie-
lőtt még beárnyékolná őket a fák, cserjék lombozata. 

Nyár elejére a lágy szárú tavaszi növények föld 
feletti részei elszáradnak. Ekkorra azonban már ismét 
előállították és elraktározták a következő tavaszi ki-
hajtáshoz szükséges anyagokat. Ilyen életformájú 
például az ibolya és a hóvirág. Nyáron az erdő aljnö-
vényzetében már csak árnyéktűrő, kisebb fényigényű 
növényekkel találkozunk. 

A tavaszi és a nyári időszak az állatoknak is kedve-
ző életlehetőségeket kínál. Ekkor fejlődnek a rovarok 
lárvái. Az erdő rovarevő énekesmadarai a bőséges 
táplálékforrás segítségével felnevelik fi ókáikat. Az 
erdei emlősök utódai is ebben az időszakban szület-
nek és nevelkednek fel. A nyár vége és az ősz eleje még 

Az élősködés

A természet ritmusai

1. Kirándulás vagy parkban tett séta után 
a kutya bundáját is át kell vizsgálni

mindig jó feltételeket kínál, hiszen a fák és a cserjék 
egy részének termése ilyenkor érik be. A közelítő tél 
elől a költöző madarak délebbre vonulnak.

Ősszel a hőmérséklet csökkenése miatt a fák és a 
cserjék lehullatják leveleiket, így védekeznek a fagyok 
károsító hatásai ellen. 

Télen az állatok nagy része nyugalomba vonul, 
védett helyre húzódik, egyesek téli álmot alszanak. 

Milyen élősködőket ismersz?

2. Egy fa évszakos változásai
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1. Sorold fel, milyen kapcsolat lehet az erdei élet-
közösségben élő populációk között!

2. Nevezd meg a táplálékláncok tagjait!
3. Mi a szerepük a termelő szervezeteknek?
4. Állíts össze egy hazai erdőkre jellemző, három 

tagból álló táplálékláncot!
5. Keress példákat a versengésre az erdei társulá-

sokban!
6. Miért hullik le a fák levele az ősz beköszöntével?
7. Hogyan vészelhetik át a telet az erdei állatok?
8. Mi jellemző az erdők gyepszintjében kora tavasz-

szal nyíló növényekre?
9. Miért hasonlít egymásra lombfakadás 

előtt a magasabb hegyoldalakon lévő töl-
gyesek és a bükkösök aljnövényzete?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A táplálkozási kapcsolatban álló populációk 
táplálékláncokat, táplálékhálózatokat al-

kotnak. A táp lálékhálózatban elfoglalt helyük 
alapján vannak termelő, fogyasztó és lebontó 
szervezetek. 

Hazai erdeink legértékesebb elsődleges nö-
vényevő fogyasztója a gímszarvas, a legelterjed-
tebb az őz. A vaddisznó szintén fogyasztó, de ő 
már mindenevő. Erdeink legelterjedtebb ragado-
zója a róka.

A hasonló környezeti igényű élő lények között 
versengés alakul ki. 

Az együttélés mindkét fél számára előnyös 
kapcsolat. 

Az élősködés az egyik fél számára kedvező, a 
másik számára hátrányos. 

A parazita rendszerint nem pusztítja el a gaz-
daszervezetet, csak legyengíti.

A hazai életközösségekben az élőlények jellem-
ző éves és napi ritmus szerint élnek. Ez határozza 
meg a társulások évszakosan változó képét is.

táplálkozási kapcsolatok, fotoszintézis, 
tápláléklánc, termelők, fogyasztók, pata, 
agancs, agyar, rejtőszín, gumós zápfog, 
tarajos zápfog, lebontók, csúcsragadozók, 
versengés, együttélés, élősködés, élősködő 
(parazita)

ÚJ FOGALMAK

3. Trópusi erőerdő

Az erdők fent leírt éves ritmusa csak a mérsékelt 
övezet lombhullató erdeire igaz, vagyis azokra a terü-
letekre, ahol négy évszak van. 

Más éghajlati övekben, például a trópusi esőerdők 
övében, nem fi gyelhetünk meg ilyen fajta éves ismét-
lődést. Azon az éghajlaton csupán egy forró és nedves 
évszak van, így az ottani erdőkben nem egyszerre 
hullanak le a levelek, a növényeknek nincs nyugalmi 
időszaka (3. ábra). A levelek folyamatos cserélődése 
miatt ezeket az erdőket ugyanúgy örökzöldnek nevez-
zük, mint a fenyveseket, ahol szintén folyamatos a 
tűlevelek cserélődése.

A kirándulás egészséges, vidám és tanul-
ságos időtöltés. Különösen, ha nyitott 
szemmel és a szépségre fogékony szívvel 
járjuk a hegyeket, völgyeket.

Van néhány szabály, amit minden jóérzésű ember-
nek be kell tartania, ha a természetben jár. Az elénk 
kerülő élőlényeket fi gyeljük meg, de ne zavarjuk, ne 
bántsuk! Ne tépdessük le a növényeket, ne háborgas-
suk az állatokat! 

Óvjuk aktívan a környezetet! Ne hagyjunk magunk 
után szemetet, vigyázzunk a természetjáró létesítmé-
nyekre és a műemlékekre, például a kilátókra! Ha tá-
bortüzet rakunk, tartsuk be a tűzvédelmi szabályokat! 
Védett területen járva ne hagyjuk el a kijelölt utakat, 
nehogy akaratlanul is kárt okozzunk a védelem alatt 
álló élővilágban!
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1. Fakitermelés. Erdőalkotó fáink kitűnő 
faipari alapanyagot szolgáltatnak

Mi a hasznuk az erdőknek?

Hazánk területének nagy részét valamikor erdők borí-
tották, mára azonban kevesebb mint 20%-án találha-
tók meg. Már a középkorban elkezdődött az erdők ir-
tása, mert kellett a hely a mezőgazdasági területek 
számára. Az erdőirtás a későbbi korokban a települé-
sek növekedésével és az iparosítással felgyorsult. Az 
erdők gondozása, tervszerű védelme, önfenntartó ké-
pességének megőrzése ma már az erdőgazdaságok 
alapvető feladata. Az erdők hasznosítását tekintve 
megkülönböztetnek gazdasági és közjóléti erdő-
ket. Ez utóbbiak az emberek számára pihenést, fel-
üdülést nyújtó helyek.

Az erdők nemcsak a táj szemet gyönyörködtető 
részei, hanem fontos gazdasági egységek is. Az erdők 
fa- és vadállománya gazdasági értéket képvisel, az er-
dőgazdaságokban emberek juthatnak megélhetés-
hez (1. ábra). A jól vezetett gazdaságokban tervszerű-
en foglalkoznak a faállomány kitermelésével és feldol-
gozásával, a fi atal fák nevelésével és az erdő más 
hasznosítható termékeinek (gomba, agancs stb.) gyűj-
tésével. 

Erdő- és vadgazdálkodás

A vadgazdálkodás célja a nagyvadállomány lét-
számának és egészségének fenntartása (2. ábra). A va-
dászat és a vadhús eladása nem elhanyagolható bevé-
telt jelent. Az erdő- és vadgazdálkodás feladata az is, 
hogy összehangolják az erdészet, a vadászat és a kör-
nyező mezőgazdasági területek érdekeit.

Az erdők jelentőségét nem lehet túlbecsülni. A fák 
és a többi növény fotoszintézise oxigént termel, és 
megköti a levegőbe került szén-dioxidot. A fák levelei 
hatalmas tömegű port kötnek le. A mezőgazdasági 
területeket védő erdősávok felfogják a szelet és meg-
akadályozzák a talaj lepusztulását. Ahol az erdőt ki-
vágják, a hegyoldalakról gyorsan lemosódik a talaj, és 
az egykor zöldellő erdő helyén csak a csupasz szikla 
marad. Természeti értékei és környezetvédelmi je-
lentősége miatt az erdők 40%-a élvez valamilyen 
természetvédelmi oltalmat. Az erdő- és vadgazdálko-
dást és a természeti értékek védelmét törvények 
szabályozzák.

A fakitermelés módszerei

Az erdők fenntartása és természetes folyamataik 
megőrzése mellett az erdőgazdaságok egyik legfonto-
sabb feladata a faállomány tervszerű hasznosítása. 
A fák gazdasági célú kitermelése többféleképpen foly-
hat. Tarvágásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor 
egy területen minden fát egyszerre vágnak ki (3. ábra). 

2. Vaddisznók
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 1. Hogyan változott az erdővel borított területek 
aránya hazánk területén a történelem folya-
mán?

 2. Milyen célokat szolgálhat egy erdő?
 3. Miért nevezik az erdőket a Föld tüdejének?
 4. Mire használhatóak a közjóléti erdők?
 5. Milyen gazdasági tevékenységek folyhatnak egy 

erdőben?
 6. Mi a vadgazdálkodás feladata?
 7. Jellemezd az erdők környezetvédelmi jelentősé-

gét!
 8. Mik az erdőrezervátumok és milyen célt szolgál-

nak?
 9. Hány erdőrezervátum van Magyarországon?
 10. Kutakodj az interneten, hogy hol találha-

tók hazánkban erdőrezervátumok! Ke-
resd meg őket a térképen!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az erdők felbecsülhetetlen szerepet ját-
szanak az egészséges emberi környezet 

fenntartásában. Tisztítják a levegőt, és javítják 
összetételét, mérsékelik a hőingást, védik a 
 talajt. 

Az erdő- és vadgazdálkodás feladata az erdők 
fenntartása és hasznosítása. A modern erdőgaz-
daságok természetközeli állapotban tartják az 
erdőket. A vadgazdálkodás a vadállomány meg-
őrzésén túl az állomány egészségének fenntartá-
sát is célul tűzi ki.

Az erdőrezervátumok olyan védett területek, 
ahol mindenféle emberi tevékenység tiltott, 
ezért semmi nem zavarja az erdőkben zajló ter-
mészetes folyamatokat. A kutatók így jobban 
megismerhetik az erdők életét és működését.

4. A szálaló vágás folyamatos erdőborítottságot biztosít

gazdasági erdő, közjóléti erdő, erdőgazda-
ság, vadgazdálkodás, fakitermelés, 
tarvágás, szálaló vágás, erdőrezervátum

ÚJ FOGALMAK

Erdőrezervátum program

Hazánkban az elmúlt 30 évben több helyen is kijelöl-
tek olyan védett erdőterületeket, amelyek központi 
részén minden emberi tevékenységet megszüntettek. 
Mivel így semmi nem zavarja meg az erdők életét, 
jobban tanulmányozhatók az ott zajló természetes 

3. Tarvágás

Ez a kitermelési mód jelentős tájképi és környezeti 
átalakítást okoz. Ilyen művelés hazánkban az utóbbi 
néhány évben gyakorlatilag nincs. A szálaló vágásnál 
az előre kijelölt, idősebb fákat egyenként termelik ki, 
így nem sérülnek sem az erdő természetes folyamatai, 
sem a tájkép (4. ábra). Napjainkban már ez a fa ki-
termelési módszer a legelterjedtebb  Magyarországon.

folyamatok. Jelenleg 63 kisebb-nagyobb területű er-
dőrezervátum található Magyarországon. Mindegyi-
kük változatos szerkezetű, gazdag növény- és állatvi-
lággal rendelkezik. Központi részeik csak hivatalos 
engedéllyel látogathatók.
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Az erdőirtás elsősorban a trópusi esőerdőket érintő 
globális környezeti probléma (1. ábra). Az Egyenlítőhöz 
közeli területeken élő emberek száma az utóbbi évtize-
dekben ugrásszerűen megnőtt. Ennyi ember élelemmel 
történő ellátásához, településeik növeléséhez nagy terü-
letekre van szükség. A szükséges földterületeket az itt 
élő nagyon szegény lakosság a trópusi esőerdőtől veszi 
el. Kisebb-nagyobb területek felégetésével jutnak ter-
mőföldhöz, ahol meg tudják termelni a családjuk szá-
mára szükséges táplálékot. Emellett nagy területek ke-
rülnek kiirtásra a trópusi haszonnövények (pl. kókusz-
pálma, kakaó, fűszerek, takarmánynövények) termesz-
tése és a hús iránti globális kereslet miatt is. A megter-
melt növények nagy részét nem helyben használják fel, 
hanem a Föld gazdagabb országaiba szállítják. 

Az erdőtüzek időnkénti fellobbanása természetes 
folyamat, és szükséges is az erdők megújulásához, 
egészséges fejlődéséhez. Napjainkban azonban a glo-
bális éghajlatváltozás okozta forró nyarak, illetve az 
emberi gondatlanság miatt hatalmas erdőterületek 
kapnak lángra évről évre (2. ábra). A tűzben elpusztul 
az élővilág, sok esetben az emberi települések is. A ve-
szély elmúltával ezek az élőhelyek részben újra erdő-
södnek. Ez azonban hosszú időbe telik, és az eredeti 
fajgazdagságuk már szinte soha nem áll helyre. Erdőirtás

ErdőtüzekAz előző leckékben láthattuk, hogy Földünk erdői 
milyen nagy hatással vannak bolygónk természetes 
működésére. Az emberi tevékenység azonban sajnos 
szinte minden éghajlati övben pusztítja ezeket az 
élőhelyeket. Ez nemcsak a növény- és állatfajok fenn-
maradását veszélyezteti, hanem az ember saját jövőjét 
is bizonytalanná teszi. Ebben a leckében sorra vesszük 
azokat a legfontosabb emberi tevékenységeket és más 
veszélyforrásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben a 
legtöbb erdőterület pusztulásához vezettek világszerte. 

Mitől pusztulnak a tajga fenyvesei?

1. Erdőirtás a trópusokon

2. Erdőtűz

Hazánk erdeiben szerencsére nem túl 
gyakoriak a nagy kiterjedésű, pusztító 
erdőtüzek, de néha sajnos az emberi ha-
nyagság és felelőtlenség miatt mégis fel-

lobbannak. Elkerülésükre a hosszan tartó száraz idő-
szakokban egyes területeken vagy akár az egész or-
szágban tűzgyújtási tilalmat szoktak elrendelni. Ekkor 
az erdőkben és 200 méteres körzetükben még a kijelölt 
tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani. Aki megszegi 
a rendeletet, bírsággal sújtható. 
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Az egyre fokozódó emberi tevékenység hatására egyre 
jobban nő a légszennyezés. A gyárak, a közlekedési 
eszközök és a lakosság által kibocsátott káros anyagok 
a településekről több ezer kilométerre is eljuthatnak a 
légáramlásokkal, károsítva az ottani erdőket. A szén 
elégetéséből és az autók kipufogógázából a levegőbe 
kerülő anyagok a levegő nedvességtartalmát  savas 
kémhatásúvá változtatják. Ez a savas anyag csapadék 
formájában visszajut a felszínre és károsítja a növény-
zetet, a talajt, a vizeket, de még a városi épületeket, 
szobrokat is. Az így kialakult savas esőre a fenyőfélék 
kifejezetten érzékenyek, egész erdők pusztulnak el 
tőle (3. ábra).

Csakúgy, mint az embereket, időnként a növényeket is 
megtámadhatják különböző kórokozók. 

Ezek a fák esetében legtöbbször gombák és rova-
rok. Részben belülről emésztik fel a fákat, részben  
lerágják a levélzetet, és akár egész erdőrészeket el-
pusztíthatnak. 

Légszennyezés

Fertőzések

3. Savas eső hatására elpusztult fenyves

4. Gyapjaslepke pusztítása

Az elmúlt években hazánkban a kőrisfákat 
egy agresszív gombás fertőzés támadta 
meg, amely a fák halálát és kidőlését okoz-
za. Sok kutató attól tart, hogy hosszú tá-

von akár teljesen eltűnhet Magyarországról ez a fa. 

1. Mely területeket érinti legjobban az erdőirtás? 
Miért? 

2. Minek a következtében keletkeznek   napjaink-
ban gyakran erdőtüzek? 

3. Hogyan alakul ki a savas eső? 
4. Melyik növényre a legveszélyesebb a sa-

vas eső? 
5. Milyen élőlények fertőzhetik meg az er-

dők fáit?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az erdőket világszerte számos veszély fe-
nyegeti. Ezek közül a legnagyobb területet 

az erdőirtás érinti, amely az élővilág pusztulása 
mellett az ember fennmaradását is veszélyezteti. 

Az éghajlat melegedésével és a csapadékmeny-
nyiség csökkenésével sok helyen keletkeznek 
erdőtüzek is. 

A légszennyezés következtében kialakuló sa-
vas esők elsősorban a fenyveseket pusztítják már 
évtizedek óta. 

A gombák vagy rovarok okozta fertőzések ha-
zánk lombos erdőit is veszélyeztetik. 

erdőirtás, erdőtűz, savas eső
ÚJ FOGALMAK

Vannak olyan kártevők is, amelyek csak egyetlen 
növény állományában végeznek pusztítást. Hazai er-
deinkben 2004-ben a gyapjaslepke hernyója okozott 
hatalmas károkat, főleg a Balaton-felvidék erdőinek, 
gyümölcsöseinek leveleit rágta le (4. ábra). 
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Melyik nemzeti parkunk barlangrendszere 
a világörökség része?

A Bükk hazánk legnagyobb átlagmagasságú területe. 
Nagy része mészkőből épül fel. Központi része a Bükk-
fennsík, ahol jól megfi gyelhetők a mészkőhegységek-
re jellemző felszínformák.  

A Bükk-fennsík peremén látványos mészkőszirtek 
sorakoznak (pl. Tar-kő, Pes-kő, Őr-kő), ahonnan re-

mek kilátás nyílik a környező tájra.
A hegység felszínének csaknem 

teljes egészét erdők borítják. Az 
erdők sok ritka növénynek és ál-
latnak adnak otthont. Ezek közül 
a legjellegzetesebbek, a bükkfale-

vél és a szártalan bábakalács 
nevű védett növény a nemzeti park 

címerében is megtalálhatóak. Magyar-
ország területén csak itt nyílik a sárga ibolya és a 
Teleki-virág. Az erdők sűrűjében fészkel az uhu és a 

Bükki Nemzeti Park

Ez az első olyan nemzeti parkunk, amelyet kifejezet-
ten a geológiai értékek (felszíni karsztjelenségek, 
barlangok, látványos cseppkövek) védelmére hoztak 

létre. A karsztvidék területén a 
világon egyedülálló sűrűség-

ben lehet tanulmányozni a 
karsztjelenségeket. A nem-
zeti park leghíresebb látvá-
nyossága a Szlovákiába is 

átnyúló Barad la−Do mica-
barlang rend szer, amelyet 

1995-ben a Világörökség részévé 
nyilvánítottak. 2011-ig a Baradla-barlang volt hazánk 
leghosszabb barlangja a maga 25 km-ével (5,3 km 
Szlovákiában található). Jelenleg az első helyet a Bu-
dai-hegységben található Szépvölgyi-barlangrendszer 
birtokolja.

A területen sok védett növény- és állatfaj is előfor-
dul. Növényvilágából a park legféltettebb kincse a 
fokozottan védett tornai vértő és az osztrák sár-
kányfű. 

Állatvilága is nagyon változatos. Ki kell emelnünk 
a foltos szalamandrát, amely a nemzeti park címer-
állata. A park területén látható hazánk egyetlen ál-
lami tulajdonú, több mint 120 lóból álló hucul mé-
nese.

Aggteleki Nemzeti Park

A nemzeti parkok olyan védett területek, amelyek-
nek a célja, hogy megőrizzék a természetes környe-
zetet és fenntartsák azt az utókornak. Ezeken a terü-
leteken védelem alatt áll minden élőlény, de olyan 
élettelen természeti értékek is, mint például a barlan-
gok és a források. A nemzeti parkok feladata a tájba 
illeszkedő, kulturális értéket képviselő emberi alko-
tás védelme is.

Hazánk tíz nemzeti parkja közül négy dombsági és 
hegyvidéki területen található, ahol a felszín legna-
gyobb részét erdők borítják. Amennyiben van rá lehe-
tőséged, látogasd meg valamelyik nemzeti parkot! 
A bemutatóközpontban ismerkedj meg legfontosabb 
értékeivel, majd fedezd fel a legszebb, legérdekesebb 
helyeit!

parlagi sas. A felsorolt fajok közül valamennyi foko-
zottan védett. 

Lillafüred közelében mesterséges halkeltetőkben 
tenyésztik a hideg, oxigéndús vizeket kedvelő piszt-
rángot. Nagymezőn és Szilvásváradon sokan gyö-
nyörködnek a híres lipicai ménesben.
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1. Milyen jellegzetes fajokat találunk a Bükki Nem-
zeti Parkban? 

2. Melyek az Aggteleki Nemzeti Park legfontosabb 
értékei? 

3. Hol található a Duna-Ipoly Nemzeti Park? Minek 
köszönhető rendkívüli fajgazdagsága? 

4. Milyen növényzet jellemző az Őrségre? Miért? 
5. Mit jelent a „szeres” településszerkezet?
6. Készíts kirándulástervet valamelyik meg-

ismert nemzeti parkba! Használj hozzá 
internetes menetrendeket, illetve útvo-
naltervezőt is!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánk tíz nemzeti parkja közül négy talál-
ható hegyvidéki vagy dombvidéki területen. 

Mindegyikre jellemző a különleges, sok esetben 
egyedülálló élővilág. 

A Bükki Nemzeti Parkban és az Aggteleki Nem-
zeti Parkban a karsztos képződmények a megha-
tározóak. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park a főváros közelsége 
ellenére is a legfajgazdagabb, köszönhetően a 
hegyvidéki és az alföldi területek találkozásának. 

A legutoljára alapított Őrségi Nemzeti Park 
dombsági vidékén az Alpok hatása érvényesül. 
A háborítatlan vidék lepkeállománya hazánkban 
a legnagyobb.

A Budapest és tágabb környezetének természeti érté-
keit bemutató nemzeti park egyedi sajátosságát há-
rom nagy tájképi egység, a hegyvidék, a síkság és a 
folyóvölgyek találkozása adja. Ebből következik a te-

rület nagyfokú változatossága, amely 
egyedülálló határainkon belül. 

A Duna és a hegyek kapcsolatá-
nak legszebb példája a Dunaka-
nyar. 

A nemzeti park területén 
vulkáni és üledékes eredetű kő-

zetek egyaránt megtalálhatók. Ki-
emelkedő jelentőségűek a hegységi 

részeken eredő források és változó vízhozamú pata-
kok, melyek szinte kivétel nélkül az Ipolyba vagy a 
Dunába sietnek.

A nemzeti park élővilága sokszínű és átmeneti 
jellegű, nagy fajgazdagsággal. Számos faj csak itt él 
hazánkban, sőt, a pilisi len nevű növény az egész 
Földön csak a Budai-hegységben fordul elő. A nemze-
ti park címerébe egy jellegzetes, védett rovarfaj, a 
havasi cincér került.

 A főváros közelsége miatt ez a nemzeti parkunk a 
leglátogatottabb, kellemes időben tízezrek tesznek 
kirándulást a Budapest környéki erdőkben, de idegen-
forgalmi szempontból kiemelt jelentőségű a Dunaka-
nyar és a Velencei-tó környéke is.

Hazánk legutoljára, 2002-ben alapított nemzeti park-
ja az ország nyugati, dombvidéki jellegű szegletében 
található. 

Az Alpok közelsége miatt az élő-
világ hegyvidéki, bükkösök és 

erdeifenyvesek jellemzik. A park 
hazánk lepkékben leggazdagabb 
területe, a Magyarországon élő 
lepkefajok közel 80%-a itt talál-

ható. 
A gazdag lepkeállomány mellett 

olyan különleges fajok is élnek ezen a 
vidéken, mint a védett henye boroszlán, vagy a ma-
darak közül a hazánkban igen ritka siketfajd. Ez a két 
faj látható a nemzeti park címerében is. 

Őrségi Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti 
Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Őrségi 
Nemzeti Park

ÚJ FOGALMAK

Ez a táj hazánk egyetlen olyan területe, ahol a la-
kosság a honfoglalás óta folyamatosan egy helyben él. 
Honfoglaló őseink az ország nyugati részének védel-
mére telepítettek ide családokat. Ők a táj jellegéhez 
alkalmazkodva egy különleges, úgynevezett „szeres” 
településszerkezetet hoztak létre.

A falvak népessége a települések kialakításánál al-
kalmazkodott a változatos felszínhez: a lakóházak a 
letelepedésre alkalmatlan mocsaras völgyek helyett a 
védelmi szempontból is előnyösebb dombtetőkre 
épültek.
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Mi az a gondolattérkép?

A mai órán érdekes, gyakorlati formában tudjátok 
átismételni és alkalmazni a fejezetben tanultakat. 
Közösen tevékenykedjetek, alakítsatok 4-5 fős cso-
portokat! Figyeljetek arra, hogy a csoport valamennyi 
tagja vegye ki a részét a munkából! Tapasztalataitokat 
beszéljétek meg a többi csoporttal!

1. Készítsetek színes gondolattérképet (1. ábra) az 
erdőket érintő globális környezeti problémákról! 
Vegyétek sorra a problémák okait és következmé-
nyeit is! Az információgyűjtéshez használjatok 
hazai és külföldi weboldalakat, hírportálokat! 

2. Ha elkészültetek a gondolattérképekkel, mutassá-
tok be egymásnak a munkátokat! Minden csoport 
egészítse ki a térképeket a saját gondolataival!

3. Gondoljátok végig azt is, hogy ezek a problémák 
milyen hatással lehetnek a ti saját életetekre! Ti 
tudtok-e valamit tenni az erdők védelme érde-
kében? 

Gondolattérkép 

1. Hazai és külföldi weboldalakon  keressetek olyan 
erdőkkel kapcsolatos híreket, amelyek a közelmúlt-
ban történt konkrét eseményekről tájékoztatnak! 

2. Válasszatok ki egyet a hírek közül!   Próbáljatok 
több helyen is utánanézni, ne csak egy információ-
forrásra támaszkodjatok!

3. A kiválasztott hír alapos körbejárása után készít-
sétek el a saját rövid tudósításotokat! Emeljétek ki 
benne az esemény okát és várható következmé-
nyeit is! Amennyiben van rá lehetőségetek, a cik-
keteket illusztráljátok fotókkal, térképpel!

 Hírkereséshez a következő folyóiratokat ajánljuk:
 Természetbúvár  http://tbuvar.hu/
 Természet világa  https://termvil.hu/
 National Geographic  https://ng.hu/

4. Olvassátok fel tudósításotokat a többi csoportnak! 
A felmerülő kérdéseket közösen beszéljétek meg!

Hírszerkesztés

1. Gondolat-
térkép

TRÓPUSI ESŐERDŐ

MANGROVE

TAJGA

LOMBKORONA CSERJE GYEP

VERSENGÉS
TÖLGY

BÜKK

ÉLŐSKÖDÉSEGYÜTTÉLÉSTÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATOK FENYVES

ERDŐK

SZINTEZETTSÉG

LOMBHULLATÓ ERDŐKMÁS ÉGHAJLATOK ERDŐI

HAZÁNK JELLEMZŐ ERDŐIÉLETKÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATAI
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1. Szervezzetek osztálykirándulást valamelyik hazai 
hegyvidéki vagy dombvidéki területre (2. ábra)! 
Tervezzétek meg a pontos programot, az utazás 
módját, és keressetek szállást is! A szervezéshez 
használjátok a menetrendkereső oldalakat és a 
települések honlapjait! 

2. Mutassátok be a terveteket a többi csoportnak!

3. Szavazzátok meg, hogy melyik kirándulás terve 
tetszik a legjobban! Amennyiben van rá lehetősé-
getek, valósítsátok meg a legnépszerűbb kirándu-
lást egy osztálykirándulás keretében!

Kirándulástervezés

1. Keressetek olyan művészeti alkotásokat, amelyek-
nek a fő témája az erdő! A mű lehet vers vagy 
prózai alkotás, festmény, esetleg fi lm is (3. ábra). 

2. Beszéljétek meg, hogy az egyes művészeti alkotá-
sok az erdő mely tulajdonságait emelik ki! Az iro-
dalmi művek esetében fi gyeljétek meg, hogy az 
erdő milyen szerepet játszik a cselekményben!

3. Ne csak magyar, hanem külföldi művészek műveit 
is kutassátok fel! A festmények esetében nézzetek 
utána, hogy hol készült az alkotás! Beszéljétek 
meg, hogy azon a területen milyen erdőtársulások 
a jellemzőek, és ez hogyan tükröződik a művön!

4. A csoport minden tagja mondja el, hogy neki mi-
lyen stílusban készült festmények tetszenek és 
miért!

Az erdő a művészetekben

1. Válasszatok ki egyet a fejezetben megismert hazai 
nemzeti parkok közül! Nézzetek utána a történe-
tének, természeti és kulturális értékeinek, illetve a 
park által szervezett érdekes programoknak! A ku-
tatáshoz használjátok a nemzeti parkok honlapjait 
vagy a termeszetvedelem.hu oldalt!

2. Készítsetek ppt bemutatót a kiválasztott nemzeti 
parkról! Próbáljatok olyan anyagot összeállítani, 
ami felkelti az érdeklődést és  kedvet csinál a park 
meglátogatásához!

3. Adjátok elő a bemutatótokat a többi csoportnak! 
Válaszoljatok a felmerülő kérdésekre!

Népszerűsítő előadás 
nemzeti parkjainkról

3. Erdei táj vízfestményen

2. Utazástervezés
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Herman Ottó, az utolsó 
magyar polihisztor

Herman Ottó korának jelentős természettudósa és 
néprajzkutatója volt. Legnépszerűbb könyve A mada-
rak hasznáról és káráról, amelyet ma is haszonnal for-
gathatunk.

Iskoláit Miskolcon kezdte. Ha csak tehette, a ter-
mészetet, az erdőt járta. Lakatossegédként, majd 
vasmunkásként dolgozott. Bécsben tanult mérnök-
nek, de iskoláit nem fejezhette be. Itt sorozták be 
katonának 12 évre, de szerencsére négy év múlva 
szabadult. Katonaként Dalmáciába vezényelték, ahol 
minden kimenőjét a tengerpart kutatásával töltötte. 

Miután hazatért, a Magyar Nemzeti Múzeum ál-
lattárában kezdett dolgozni. Hatalmas gyűjtőmunká-
val összeállította és megírta művét a magyaror szági 
pókfajokról, majd a magyar halászat történetéről je-
lent meg néprajzi könyve. Közben több tudományos 
folyóiratot szerkesztett, és a tudományos ismeretter-
jesztésből is kivette részét. Tapasztalatait úgy igyeke-
zett közzétenni, hogy a nem tudományokkal foglalko-
zó emberek is megértsék.

Jelentős szerepet játszott az Állatvédő Egyesület 
és a Magyar Néprajzi Társaság megalapításában, létre-
hozta a Magyar Ornitológiai (madártani) Központot, 
amelynek haláláig igazgatója volt. Hatékony közremű-
ködésével kapcsolódtak be a magyar szakemberek a 
madárvonulások megfi gyelésébe.

Herman Ottó (1835–1914)

Herman Ottó Emlékház, Pele-lak

Érdekesség, hogy Herman Ottó állította először, 
hogy a Kárpát-medencében valamikor éltek ősembe-
rek. Egy miskolci ház alapozásánál kerültek elő olyan 
kődarabok, amelyeket kőszerszámoknak minősített. 
Sokan támadták elmélete miatt, de nem hagyta magát 
eltántorítani, sőt még pénzt is szerzett a kutatáshoz. 
A földtani intézet munkatársai megkezdték a Bükk 
hegység barlangjainak feltárását, és a Szilvásvárad 
melletti barlangban meg is találták a bizonyítékokat. 
A nemzetközi szakirodalom a barlang nevéről az itt 
megtelepedő emberek eszközkészítő iparát Szeleta-
kultúrának nevezi. 

Munkásságának elismeréseként napjainkban sok 
iskola és a miskolci múzeum viseli a nevét. Egykori 
lillafüredi házában állandó kiállítás mutatja be a Bükk 
hegység állatvilágát. Tiszteletére minden évben meg-
rendezik a Herman Ottó Országos Biológiai Versenyt.
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http://www.mme.hu/h

Bükki Nemzeti Park  https://www.bnpi.hu/

Duna-Ipoly Nemzeti Park  https://www.dunaipoly.hu/hu/

Aggteleki Nemzeti Park  https://anp.hu/

Őrségi Nemzeti Park  https://orseginemzetipark.hu/
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A természetben az élőlények életközösségekben 
élnek. Hazánk területén a mérsékelt övezeti lomb-
hullató erdők és a füves puszták az éghajlat által 
meghatározott jellegzetes életközösségek. Más 
éghajalti övekben azonban más jellegű életközössé-
gek alakulnak ki. 

Az erdő jellemzően fás szárú növényekből álló 
életközösség, amelyben a fényért való versengés ered-
ményeként növényzeti szintek alakulnak ki.

Hazánkban a hűvösebb, csapadékosabb területek 
erdőségei a bükkösök. A tölgyesek a szárazabb, 
melegebb területeken terjedtek el. Az erdők sokféle 
állatnak kínálnak táplálékot, fészkelő- és búvó-
helyet.

Az erdők növényei a napfény hasznosításával 
szerves anyagokat és oxigént állítanak elő, ezért ter-
melő szervezeteknek nevezzük őket. Az állatok 
fogyasztó szervezetek. A növényevők az elsődle-
ges, a ragadozók és a mindenevők pedig másodlagos, 
harmadlagos stb. fogyasztók. Hazai erdeink leg-
elterjedtebb növényevő nagyvadja az őz, és közeli 
rokona, a gímszarvas. A mindenevő vaddisznó a má-
sodlagos fogyasztók közé tartozik. Erdeink legelter-
jedtebb csúcsragadozója a róka. Az erdei élőlények 
szoros táplálkozási kapcsolatban vannak egymás-
sal. Az egyes élőlények táplálékláncokat alakítanak 

ki, amelyekből bonyolult táplálékhálózatok jönnek 
létre.

Az erdők jelentős környezeti és gazdasági haszna, 
hogy oxigént termelnek, tisztítják a levegőt. Gazda-
sági szempontból is fontosak, hiszen az erdők fáit sok 
mindenre használjuk (bútorgyártás, építkezés). Az 
erdők hasznosításával és a természet védelemmel az 
erdő- és vadgazdálkodás foglalkozik. 

Hazánktól távoli tájakon is vannak jellegzetes er-
dőtársulások, amelyek az eltérő éghajlati adottságok 
miatt más szerkezetűek, és más az élőviláguk is. Ezek 
közül az erdőségek közül különösen fontosak a tró-
pusi esőerdők. A Földön itt a leggazdagabb az élővi-
lág. A mérsékelt övezet legészakibb részén, a tajga 
erdeiben a fenyők az uralkodó növények. A trópusi 
tengerpartok jellegzetes erdője a mangrove.

Földünk erdeit az emberi tevékenység miatt szá-
mos veszély fenyegeti. Az erdők irtása, az erdőtü-
zek, a savas eső, a levegőszennyezés különböző for-
mái, és a fertőzések komolyan veszélyeztetik az élő-
világot és az erdők fennmaradását is.

Hazánk tíz nemzeti parkja közül négy erdőkkel 
borított dombsági és hegyvidéki tájon alakult ki. Ezek 
a Bükki Nemzeti Park, az Aggteleki Nemzeti 
Park, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az Őrségi 
Nemzeti Park.
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A rétek és mezők élővilága

VII.
Utazásaink során, az autóban ülve a legtöbbször füves vidékek és szántóföldek 
mellett haladunk el. Gyakran hajlamosak vagyunk ezeket az élőhelyeket unalmas-
nak tartani, ahol a füvön vagy a gabonaféléken kívül nem él semmi. Ebben a feje-
zetben azt igyekszünk megmutatni nektek, hogy a hazánkra is nagyon jellemző 
füves puszták életközössége legalább annyira gazdag és érdekes, mint az  erdei 
élőhelyeké. 

A fűféléken kívül számos igen szép, védett virág, gyógynövény és a pusztai 
élethez alkalmazkodott állat él ezeken a területeken. Azért is büszkék lehetünk, 
mert ehhez hasonló füves élőhelyekkel Nyugat-Európában nem találkozhatunk, 
ezek az Atlanti-óceántól távolodva a csökkenő éves csapadékmennyisséggel ha-
zánkban jelennek meg először. 

A mérsékelt övezeten kívül a forró övezeti füves szavannán találkozhatunk még 
főképp lágyszárúakból álló életközösségekkel. Ezek kialakulását is a kevés éves 
csapadék tette lehetővé. Ennek ellenére élőviláguk igen gazdag, itt élnek a termé-
szetfi lmekből is ismert zebrák, zsiráfok és számos ragadozó macskaféle is. 

A füves élőhelyek sajnos világszerte veszélyeztetettek, eredeti formájukban sok 
esetben már csak védett területeken láthatjuk őket. Ennek okaira is keressük a 
választ ebben a fejezetben.
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Mi a különbség a rét és a mező között?

Az erdei életközösségek mellett hazánk meghatározó 
élőhelyei a rétek és a mezők. 

Ezek a társulások elsősorban az alföldi és dombvi-
déki tájainkra jellemzőek, de találkozhatunk velük 
hegyvidéki kirándulásaink alkalmával is. 

Az erdőkkel összehasonlítva teljesen más ezeknek 
az élőhelyeknek a képe. Ennek oka az eltérő környe-
zeti tényezőkben keresendő. A réteket és mezőket 
sokkal több napsugárzás éri, így több fényhez jutnak, 
mint az erdők aljnövényzete. Ugyanakkor ezek a te-
rületek a szélnek is jobban kitettek, ezért az itt élő 
növények nem nőnek olyan magasra, mint az erdő fái. 

Bár a hétköznapi életben sokszor használjuk a két 
szót szinonimaként, mégis más-más területekről van 
szó. 

A rétek többnyire természetes úton kialakult élő-
helyek, ahol a növényzet emberi beavatkozás nélkül 
vagy minimális emberi beavatkozással fejlődik (1. ábra). 
Főleg a régebbi korokban használták legeltetésre és 

A földrajzi elhelyezkedés és egyéb környezeti ténye-
zők hatása alapján többféle rét létezik. Ezeket első 
pillantásra eltérő növényzetük alapján tudjuk elkülö-
níteni egymástól. Minden rétre jellemző azonban, 
hogy csak elszórtan, foltokban találunk rajtuk fákat 
és cserjéket. Uralkodó növényzetük a fűfélék és egyéb 
lágyszárúak.

Jó vízellátottságú területeken nedves rétekkel 
(2. ábra) találkozunk, míg az Alföld szárazabb terüle-
tein a száraz rétek lesznek a meghatározóak. 

Rét vagy mező?

A rétek típusai

1. Hegyvidéki rét a Bükkben

2. Nedves rét

kaszálásra. A réteken nagyon sok növény és állat alkot 
életközösséget.

A mezők vagy más néven szántóföldek a növény-
termesztés színterei. Ezeken a területeken az ember 
határozza meg, hogy mi teremjen. Hazánkban főleg 
gabonanövényeket (pl. búza, árpa, rozs), kukoricát 
vagy egyéb, az élelmiszertermelésben, illetve az ipar-
ban fontos növényeket termesztenek itt. A mezőkön 
sokkal kevesebb élőlény él, gyakori, hogy csak egy-két 
növény fordul elő.
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Az alföldi tájakon a természetes életközösségek helyét 
ma már nagyrészt mezők foglalják el. A honfoglalás 
kora óta az egyre növekvő népesség élelmiszerigénye 
miatt sok rétet feltörtek és szántófölddé alakítottak a 
Kárpát-medencében (3. ábra). 

A rétek alatt hosszú idő során kialakult, kiváló mi-
nőségű talajokon sokféle növény termesztése indult 
meg. Ezek közül termőterületük nagyságával kiemel-
kednek a gabonanövények. Gabonaféle többek között 
a búza, a rozs, az árpa és a zab. Közös jel lem zőjük, 
hogy mindannyian a pázsitfűfélék családjába tartoznak 
és magas keményítőtartalmú, lisztes szemtermésük 
van (4. ábra). 

A búza alapvető felhasználási módja, hogy magját 
a malomipar lisztté őrli, ebből kenyér és tésztafélék 
készülnek. Az állattenyésztés számára nélkülözhetet-
len abraktakarmány.

A kukorica- és napraforgótáblák is hozzátartoznak 
a hazai sík- és dombvidéki tájhoz. Mindkét növény 

Mezők

1. Mi a különbség a rét és a mező között? 
2. Minek alapján lehet a réteket csoportosítani? 
3. Miben térnek el a rétre ható környezeti tényezők 

az erdőre hatóktól?
4. Melyek a hazai szántóföldek legfontosabb 

terményei?  

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánk jellemző fátlan élőhelyei a rétek és 
a mezők. 

Növényzetüket fűfélék és egyéb lágyszárúak 
alkotják. 

A rétek növényzete nagyrészt emberi beavat-
kozás nélkül alakult ki, de a régebbi korokban a 
legeltetés és a kaszálás színterei voltak. 

A mezőket, szántóföldeket az ember már rég-
óta növénytermesztésre használja. A legfonto-
sabb szántóföldi növények a gabonafélék, a ta-
karmánynövények és az iparban hasznosítható 
növények.  

3. Búzatábla az Alföldön

4. Búzakalász a szemterméssel

rét, mező, szántóföld, gabonanövény, 
szemtermés

ÚJ FOGALMAK

A talajadottságok is befolyásolják a rétek élővilá-
gát. Teljesen más növények népesítik be a homokfel-
színeken kialakult homoki gyepeket, mint a fi nom 
szemcsés löszön létrejött löszgyepeket. Hazánk bi-
zonyos alföldi tájain különleges növényzetet fi gyelhe-
tünk meg a sós felszínű szikes réteken. 

A rétek egy része természetes úton, a környezeti 
tényezők révén alakult ki. Füves életközösségek azon-
ban emberi tevékenység révén is létrejöhetnek. A hegy-
vidéki legelőket és kaszálóréteket az évszázados állat-
tartás hozta létre. Amennyiben ezeken a területeken 
elmarad a rendszeres legeltetés és a kaszálás, néhány 
év alatt beerdősülnek.

őshazája Közép-Amerika. A merev, hengeres szárú nö-
vények két méter magasra is megnőhetnek. A kukori-
cát emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására 
egyaránt termesztik. A napraforgó olajban gazdag 
magjából étolaj állítható elő. 
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Hogyan vészelik át a rétek növényei 
a kedvezőtlen időszakokat?

Az alföldi füves puszták jellegzetes növényei a pázsit-
füvek. Kitűnően alkalmazkodtak a száraz kontinen-
tális éghajlat környezeti adottságaihoz. Fénykedvelők, 
keskeny, szálas leveleik könnyen kitérnek a szárító 
hatású szél elől (1. ábra). 

A leveleket sűrű, párhuzamos levélerezet szilár-
dítja, így azok száraz időszakban sem lankadnak el. 
A levelek szárazság idején hosszában összepöndöröd-
nek, ezáltal párologtató felületük csökken. A fűféléknek 
mellékgyökérzetük van, sűrű, vékony gyökérágaik gaz-
dagon behálózzák a talajt. Száraz időben megtartják a 
földet, meggátolják, hogy a szél széthordja a porló talajt. 
A gyökerek messzire elérnek, és jól hasznosítják a talaj-
nedvességet. Száruk bütykös szalmaszár. A szár és a 
levél az alapjától nő, jól bírja a legelést és a kaszálást is. 
Kevéssé feltűnő, szélbeporzású virágaik virágzatba 
tömörülnek. A rétek  jellemző évelő fűféléje az angol-
perje (2. ábra) és az árvalány haj (3. ábra).

A mezei zsálya kékeslila virágai színükkel és nektár-
ral csalogatják a megporzást végző rovarokat (4. ábra). 
A nektár illatos, cukros nedv, a rovarok sok energiát 
nyernek belőle. A mezei zsályának föld alatti raktáro-
zó szára, gyöktörzse van. A gyöktörzsben tárolt 
tápanyagok felhasználásával vészeli át a kedvezőtlen 
időszakokat. 

A zsálya fontos fűszer- és gyógynövény. Általában 
a levelét használják fel. Szabályozza a bőr faggyúmiri-
gyeinek működését, segíti az emésztést, gyulladás-
csökkentő hatású.

A pázsitfüvek

A mezei zsálya

4. A mezei zsálya

2. Az angolperje
Az angolperje üde 
legelőkön, réteken, 
parkokban összefüggő 
gyepet alkot

3. Az árvalányhaj
A szőrös, tollas virágzatú 
árvalányhaj a száraz, 
füves területek jellemző 
növénye. Egyesek dísznek 
gyűjtik, holott védett 
növény

1. A pázsitfű 
testfelépítése

pázsitfű
felépítése
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5. Rovar kutat 
a zsálya 

virágjában 
A mezei zsálya 
és a megporzó 

rovar test-
felépítése 

kölcsönösen 
alkalmazkodott 

egymáshoz

A zsálya virágainak szerkezete különlege-
sen alkalmazkodott a rovarmegporzáshoz. 
Amikor a virág alsó ajkára rászáll egy terme-
tesebb rovar, és nektár után kezd kutatni a 

virág kelyhében, a porzó rácsapódik a potrohára és virág-
port ken rá. A rovar ezután átszáll egy másik virágra, ahol 
bibeszál hajlik a potrohára, és megtörténik a beporzás 
(5. ábra). 

A mezei zsurló gyomtársulásokban, nedves 
réteken, szántókon gyakori harasztnövény. 
Levelei aprók, pikkelyszerűek, a fotoszinté-
zis a zöld színű, vaskos szár feladata (7. ábra). 

Gyöktörzse van. Spórákkal szaporodik, melyek a tavasszal 
megjelenő spóratermő hajtásokon fejlődnek. Ezt követő-
en jelennek meg zöld színű, meddő hajtásai, amelyek nem 
termelnek spórákat.

A meddő hajtásokat hatóanyagai 
miatt gyógynövényként gyűjtik. Vér-
zéscsillapító, javítja a veseműködést, 
és csontritkulás ellen is ajánlják. 
A mezei zsurló ugyanakkor a legelők 
veszedelmes, gyorsan terjedő gyom-
növénye. A kérődző állatokra veszé-
lyes méreganyagot tartalmaz.

Az orvosi székfű, más néven kamilla, mezőkön, út-
széleken, parlagokon mindenütt elterjedt (6. ábra). 
A legismertebb gyógynövények egyike, illóolajáért 
termesztik is. Gyulladásgátló, görcsoldó hatású, tisz-
títja a légutakat. Apró virágai fészekvirágzatba tö-
mörülnek. A fészek szélén fehér sziromlevelű virágok 
csalogatják a beporzó rovarokat. A fészek közepén 
emelkednek ki a termést hozó, sárga virágok. A leve-
lek kis felületűek, mert a levéllemez vékony, szálas 
sallangokra tagolódik. Gyöktörzsével telel át.

Az orvosi székfű

1. Ismertesd a füves puszták éghajlatának legfon-
tosabb jellemzőit!

2. Hogyan alkalmazkodott a pázsitfüvek testfelépí-
tése az időszakos szárazsághoz?

3. Mutasd be, hogyan függ össze a mezei zsálya 
virágfelépítése és megporzása!

4. Hogyan alkalmazkodott a kamilla testfelépítése 
a száraz élőhely körülményeihez? 

5. A füves puszták területén magasabb a 
napi hőingás, mint azokon a területeken, 
ahol erdő borítja a tájat. Mivel magyará-
zod a jelenséget?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A füves pusztákon évente két nyugalmi idő-
szak van, az egyik a téli hideg, a másik a 

nyári szárazság miatt. Jellemző növényei, a pá-
zsitfüvek kiválóan alkalmazkodtak a rétek kör-
nyezeti feltételeihez. 

A pázsitfüvek egyszerű virágú, szélporozta 
növények. Mellékgyökérzetük van, leveleik pár-
huzamos erezetűek. A mezei zsálya és az orvosi 
székfű a száraz rétek jellemző növénye.

6. Orvosi székfű, kamilla
Nemcsak a virágzatnak, hanem az elágazó 
hajtásnak is jellemző illata van

pázsitfüvek, párhuzamos levélerezet, 
szélbeporzású, gyöktörzs, szalmaszár, 
nektár, fészekvirágzat

ÚJ FOGALMAK

7. A mezei zsurló meddő hajtásai
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Mi az előnye a mezei nyúl nagy fülének?

A rétek termelő szervezetei, a csapadékos időben 
gyorsan növekedő pázsitfüvek, valamint a sok virág-
port és nektárt termelő színpompás virágok bőséges 
táplálékot kínálnak a növényevő állatoknak. Az élő-
hely hátránya viszont, hogy nehezebben lehet búvó-
helyet találni, mint az erdőben.

Az üregi nyúl a mezei nyúl közeli rokona, 
de jóval kisebb annál, és fülei is rövidebbek. 
Füves pusztákon, bokros hegyoldalakon él, 
azokon a helyeken, ahol a puha talajba elké-

szítheti föld alatti járatait. Társas lény, az üregekben né-
pes csapatokban tanyázik.

A füves térségek jellemző növényevője a mezei nyúl. 
Rágcsáló fogazata van, metszőfogai állandóan növe-
kednek, zápfogainak felülete redős (1. ábra). Hátsó lá-
bai izmos, erős ugrólábak. Barnás, terepszínű bundáját 
a ragadozók nehezen veszik észre (2. ábra). Menekülés 
közben hirtelen irányváltoztatásra képes, így üldözője 
csak nehezen tudja követni. Nagy fülkagylójának ket-
tős haszna van. Jó hallás utáni tájékozódást tesz lehe-
tővé, a nyári melegben pedig segíti a hőleadást.

Az emlősállatok közül a réteken él a barnás szőr-
zetű, kis termetű mezei pocok (3. ábra). Mindenevő, 
de főleg növényi magvakkal és gyümölcsökkel táplál-
kozik. A gabonaföldeken és a magtárakban jelentős 
károkat okozhat. A rágcsálók közé tartozik. A rágcsá-
lók állandóan növő metszőfogaikat rágással koptat-
ják, őrlőfogaik pedig gumósak. A mezei pocok csalá-

dokban, kolóniákban 
él. Nagyon szapora, 
egyes években rob-
banásszerűen elsza-
porodik. Természe-
tes ellenségei a rókák 
és a mezei ragadozó 
madarak.

Emlősök

Alacsony füvű rétek, legelők lakója az ürge 
(4. ábra). Táplálékát nappal keresi, az éjsza-
kát mélyen a talajba ásott üregben tölti. Ve-
szély esetén éles, füttyentő hangot ad. Első-

sorban magvakat, zöld nö-
vényi részeket fogyaszt, de 
rovarokat, főként tücsköt 
és szöcskét is fog. Téli ál-
mot alszik, ezalatt testhő-
mérséklete akár 2 °C-ra is 
süllyedhet. Állománya erő-
sen lecsökkent, ezért védett 
állat. 4. Az ürge

1. A mezei nyúl 
koponyája 
és fogazata

véső alakú metszőfogak

redős felszínű őrlőfogak

2. A mezei nyúl terepszínű bundájával jól beolvad 
a környezetébe

3. A mezei pocok
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A réteken sokféle madár él. A fácán mindenevő, ma-
gokat, gyümölcsöket, rovarokat fogyaszt. Erős lábával 
a földből kapirgálja ki táplálékát, amit kúpos csőrével 
szedeget fel. Nem jó repülő. A hím állatok tol lazata 
feltűnő, díszes, aminek fontos szerepe van a párválasz-
tásban (5. ábra). A tojók barna színű tollruhája külö-
nösen a kotlás idején előnyös, hiszen a fácán a talajon 
költ. A fi ókáknak szintén rejtőszínük van, fészekha-
gyók. A fácán nappal keresi táplálékát, az éjszakát 
ágakon ülve tölti. Gyakori, a vadászok körében népsze-
rű madár.

Madarak

5. A fácánkakas 7. Az egerészölyv

8. A parlagi sas

6. A fogoly

A fogoly a rétek, mezőgazdasági területek földön 
fészkelő madara (6. ábra). Barnás-szürkés tollazata jól 
rejti környezetében. Mindenevő, növényeket, rovaro-
kat egyaránt fogyaszt. A tojók évente 10-12 tojást is 
raknak. A költési időszakban párokat alkotnak, a telet 
csapatokba verődve töltik. Az utóbbi években egyed-
számuk erősen megfogyatkozott, elsősorban a gyom-
irtó szerek túlzott használata miatt.

Az egerészölyv hazánk leggyakoribb ragadozó 
madara. Zsákmányát éles karmú markoló lábával ra-
gadja meg (7. ábra). Kampós, görbe csőrével a húsból 
falatokat tud tépni. Rendkívül éles a látása. A magas-
ból több mint egy kilométeres távolságról is meglátja 
az egeret, pockot. Kiváló repülő. Erdei fákon vagy a 
mezőt szegélyező erdősávokban fészkel, csak vadász-
ni jár a füves területekre. Nappal keresi táplálékát. 
Főleg rágcsálókkal táplálkozik, de nem veti meg a 
nyulat sem. Ínségesebb időkben beéri rovarokkal, sőt 
még gilisztával is. 

A parlagi sas ragadozó (8. ábra). A kifejlett állatok 
szárnyfesztávolsága eléri a 180 cm-t. Ürgét, mezei nyu-
lat, pockot zsákmányolnak. Ragadozó életmódjukra 
utal kampós csőrük, erős karmú lábaik. A párok fész-
küket fák koronájába rakják. Párban költenek és gon-
dozzák 2-3 fi ókájukat. Hazánk területén kis egyed-
számban élnek. Fokozottan védett madarak.
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A réteken élő rovarok közül ismertek a sáskák 
(2. ábra) és a tücskök (3. ábra). Hátsó végtagjaik erős, 
izmos ugrólábak. Elrugaszkodnak a talajról, és szár-
nyaikat kiterjesztve néhány méterre vitorláznak. 
Rágó szájszervük van. A sáskák növényevők, sok-
szor jelentős károkat okoznak a vetésekben. A tücskök 
föld alatti járatokban élnek, mindenevők. Talajlakó 
lárvákat, férgeket és növényi maradványokat fogyasz-
tanak. A rovarok között ritka tulajdonság a hangadás 
képessége. A sáskák és a tücskök ciripelnek. A sáskák 
általában úgy keltenek hangot, hogy a hátsó lábukat 
a szárnyukhoz dörzsölik. A tücskök a szárnyak össze-
dörzsölésével ciripelnek. A hang alapján találnak 
egymásra a nőstények és a hímek. Petékkel szaporod-
nak, kifejléssel fejlődnek (4. ábra).

Rovarok

A gyíkok különleges tulajdonsága, hogy 
ragadozó támadása esetén levetik far-
kukat. A letört farok eltereli a ragadozó 
fi gyelmét, és ezalatt a megtámadott 

gyík elrejtőzhet. Az elveszett farok helyett hamaro-
san új fejlődik, ami vala mivel rövidebb az eredetinél.

2. A sáska 3. A tücsök

A változó testhőmérsékletű állatok testhőmérsék-
lete erősen függ a környezet hőmérsékletétől. 

Állandó testhőmérsékletű állatok: a madarak és 
az emlősök. Testük belső hőmérséklete a külső 
környezettől függetlenül nagyjából állandó.

MEGHATÁROZÁS

4. A sáska 
egyedfejlődése

kifejlett rovar

pete

lárva
lárva

Száraz gyepekben, a hegyoldalak déli, sziklás lejtőin 
gyakran megfi gyelhetjük a napon sütkérező gyíko-
kat (1. ábra). Pikkelyes bőrű, ragadozó állatok. Fő-
leg rovarokkal táplálkoznak. Lábaik gyengék, farkuk 
kígyózó mozgásával azonban villámgyorsan halad-
nak. Tojással szaporodnak, lágy héjú tojásaikat a 

nap melege költi ki. 
A hazánkban élő gyí-
kok védettek.

A gyíkok gerinces 
állatok, a hüllők cso-
portjába tartoznak. 
Hőszabályozásuk 
fejletlen, hideg kör-

nyezetben testük könnyen lehűl. Mozgékonyságuk 
ilyenkor annyira lecsökkenhet, hogy szinte megmere-
vednek. Az állandó testhőmérsékletű madaraktól és 
emlősöktől eltérően változó testhőmérsékletű álla-
tok. Bőrüket vastag szaruréteg védi a kiszáradástól. 

Hüllők

Miért ciripelnek a tücskök?

1. Fatörzsön pihenő gyík
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bogáncs

mezei zsálya

angol perje
mezei nyúl

réti poszméh

fürge gyík

barna 
rétihéja

olaszsáska

1. Hasonlítsd össze a mezei nyúl és a mezei pocok 
testfelépítését és életmódját!

2. Melyik háziállatra emlékeztet a fácán testfelépí-
tése és életmódja?

3. Milyen összefüggés van az egerészölyv test-
felépítése és életmódja között?

4. A gerincesek melyik nagyobb csoportjába tar-
toznak a gyíkok? Mi bizonyítja ezt?

5. Mit jelent az, hogy egy élőlény változó test-
hőmérsékletű?

6. Jellemezd a sáskák és a tücskök testfel-
építését, életmódját!

A napsütötte rétek legszebb rovarai a 
lepkék közé tartoznak (6. ábra). 

A virágok nektárjával táplálkozó kifej-
lett állatoknak szívó szájszervük, pö dör-

nyel vük van. Csápjuk érzékeny szaglószerv. Lárváik, 
a hernyók növényevők.

6. Nappali pávaszem. 
Hernyója elsősorban 
csalánlevelet fogyaszt

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A rétek gerinces állatai között vannak nö-
vényevők, mindenevők és ragadozók is. 

A mezei nyúl növényevő, őrlőfogai redős felszí-
nűek, metszőfogai folyamatosan nőnek. A mezei 
pocok  a rágcsálók közé tartozik. Mindenevő, de 
főként növényi táplálékot fogyaszt. Őrlőfogai 
gumósak, metszőfogai állandóan nőnek. 

A fácán mindenevő, táplálékát a talajon keresi. 
Nehézkesen repül. Az egerészölyv ragadozó, rend-
kívül éles a látása, nagyszerűen repül. 

A gyíkok a hüllők közé tartoznak. Lágy héjú 
tojásokkal szaporodnak, testhőmérsékletük vál-
tozó. Ragadozók. 

A rétek jellemző rovarai a sáskák, a tücskök és 
a lepkék.

hüllő, lágy héjú tojás, változó 
testhőmérséklet, állandó testhőmérséklet, 
ugróláb, rágó szájszerv, kifejlés

ÚJ FOGALMAK

A szöcskék (7. ábra) a sáskák közeli rokonai. 
A két állatcsoportot legkönnyebben csápjaik 
hossza alapján lehet megkülönböztetni. 
A szöcskéknek jóval hosszabb a csápjuk, 

mint a testhossz fele, a sáskáknál pedig éppen fordítva.

7. A szöcske

A rétek életközösségének legfontosabb termelő 
szervezeteivel, a pázsitfüvekkel sok növényevő táp-
lálkozik. Az elsődleges fogyasztók sok másodlagos 
fogyasztót tartanak el. A mezők népességei táplálék-
hálózatot alkotnak (5. ábra).

5. Táplálékhálózat a mezőn
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A mérsékelt övezetben a csapadék mennyiségét elsőd-
legesen az óceánoktól való távolság határozza meg. 

Az óceánoktól távolodva a kontinens belseje felé 
egyre kevesebb nedves légtömeg jut el. A csapadék 
éves mennyisége ezért ezeken a területeken 500 mm 
körül mozog, sőt néhol a 200-300 mm-t sem éri el. 

Az óceántól való távolság másik következménye, 
hogy csökken az óceán hőmérséklet-kiegyenlítő hatá-
sa, és nő az éves közepes hőingás. A kontinensek 
belsejében így a tél hideg, a nyár pedig forró, gyakran 
aszályos (1. ábra). Olvasd le a fenti diagramról a kon-
tinentális területek hőmérséklet- és csapadékelosz-
lását!

A kontinens belseje felé haladva a csökkenő csapa-
dékmennyiség már nem elegendő a lombhullató erdők 
kialakulásához. Ennek következtében egyre ritkásab-
bak az erdővel borított területek, helyüket füves pusz-
ták veszik át. 

A mérsékelt övi füves puszták

Mi a különbség a sztyepp, a préri és a pampa 
között?

A hazai rétekhez, füves pusztákhoz hasonló fátlan 
társulások nem csak Eurázsia mérsékelt övezetében 
fordulnak elő. Találkozhatunk velük Észak- és Dél-
Amerika hasonló éghajlati adottságú területein is. 
A forró övezetben is van olyan társulás, ahol a lágy-
szárúak uralkodnak, de ennek kialakulása némileg 
különbözik a mérsékelt övezeti élőhelyétől.

Ahol az éves csapadék 500 mm körül mozog, a 
füves pusztát még erdőfoltok mozaikjai borítják. 300-
400 mm csapadékmennyiségnél azonban ezek is el-
tűnnek és csak a lágy szárú vegetáció marad. Ezt az 
élőhelyet Eurázsiában erdős sztyeppnek, illetve 
sztyeppnek nevezik. Ennek észak-amerikai megfele-
lője a préri, Dél-Amerikában pedig a pampa. 

Kontinensenként más-más élőlények élnek ezeken 
az élőhelyeken, de az életközösségek szerepe ugyanaz 
minden kontinensen (2. ábra).

Eurázsiában a füves puszták nyugatról kelet felé 
haladva Magyarországon jelennek meg először (3. ábra). 
Hazánktól nyugatra ez a társulástípus nem jellemző. 
A sztyeppre használt puszta szót más európai nyel-
vekben is használják erre az életközösségre. 

A füves puszták területe világszerte jelentősen 
csökkent. Ennek oka, hogy kitűnő talajadottságaik 
miatt a sztyeppterületek kiválóan alkalmasak növény-
termesztésre, így az elmúlt évszázadokban szántó-
földdé alakították őket, ahol gabonaféléket, kukoricát 
és a haszonállatok etetésére takarmánynövényeket 
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1. Kontinentális területek 
klímadiagramja

2. Sztyepprét 
Közép-Ázsiában

3. Hortobágyi puszta2. Sztyepprét Közép-Ázsiában

116

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   116OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   116 2021. 04. 07.   17:27:242021. 04. 07.   17:27:24



1. Mi jellemzi a mérsékelt övezeti füves puszták 
éghajlatát? 

2. Hogy nevezik az egyes kontinenseken a füves 
pusztákat?

3. Mely tényezők veszélyeztetik a füves 
puszták fennmaradását? 

4. Mi jellemzi a szavanna éghajlatot?

A fásszárúak közül a füves szavannán 
csak a majomkenyérfák élnek meg. Ne-
vüket hosszúkás termésükről kapták, 
amit a majmok előszeretettel fogyaszta-

nak. Igen hosszú életű növények, nem ritkák a 300 
éves példányok sem. 

A forró övezetben is kialakult füves élőhelyhez kötő-
dő életközösség. A fásszárúak hiányát ebben az eset-
ben is a kevés, 300-500 mm éves csapadékmennyiség 
okozza. Ebben az övezetben azonban nem az óceá-
noktól a kontinensek belseje felé, hanem az Egyen-
lítőtől a térítők felé csökken a csapadék mennyisége 
(5. ábra). 

Azt a területet, ahol nagyrészt lágyszárúakból álló 
füves területek váltják fel a fás társulásokat, füves 
szavannának nevezzük. A szavanna életközössége 
Afrikában tanulmányozható a legjobban. 

A szavanna életközössége fény- és melegkedvelő 
élőlényekből áll (6. ábra). Ahogy közeledünk a térítők 
felé, a csökkenő csapadékmennyiséggel megjelennek 
a szárazságtűrő növények és állatok is.

Füves szavanna

sztyepp, préri, pampa, füves szavanna
ÚJ FOGALMAK

5. A füves 
szavanna 
éghajlati 
diagramja
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termesztenek (4. ábra). A füves puszták eredeti nö-
vény- és állatvilága ma már nagyrészt csak a nemzeti 
parkok védett területein látható. 

4. Kukoricatábla

6. Füves szavanna Afrikában

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Lágyszárúakból álló füves életközösségeket 
hazánktól távolabbi vidékeken is találunk. 

A mérsékelt övezetben ezek az óceánoktól tá-
vol, a csökkenő csapadékmennyiség miatt a kon-
tinensek belsejében alakulnak ki. Eurázsiában 
sztyepp, Észak-Amerikában préri, Dél-Ameriká-
ban pampa az elnevezésük. 

A forró övezetben a térítők felé csökkenő csa-
padékmennyiség miatt füves szavannák alakul-
nak ki. 
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1. Puszta a Hortobágyi Nemzeti Parkban

2. Szántóföld növényvédőszerrel 
történő kezelése

Az elsődlegesen lágyszárúakkal borított füves terüle-
tek világszerte veszélyeztetett élőhelyeknek számí-
tanak. Az egyes éghajlati övezetekben más-más ok 
 miatt, de egyre csökken a területük. Ez számos termé-
szeti és társadalmi problémához vezet.

Miért veszélyeztetettek világszerte a füves 
puszták?

A mérsékelt övezeti füves 
puszták eltűnése

A füves puszták a mérsékelt övezet egyik legveszé-
lyeztetettebb élőhelyének számítanak. Napjainkban 
eredeti állapotukban már csak nagyon kevés, elsősor-
ban védett területeken találkozhatunk az itt jellemző 
életközösségekkel. Ennek oka, hogy az ember hosszú 
évszázadok óta növénytermesztésre használja az 
egykor dús füvű, kiváló talajadottságú területeket. A 
füves puszták szántófölddé alakítása, feltörése 
nem volt nehéz feladat, hiszen ehhez nem kellett 
sűrű erdőségeket kiirtani, és nagy magasságkülönb-
ségek leküzdésére sem volt szükség. A kialakítandó 
szántóföldek árvízvédelme és az öntözés folyamatos 
biztosítása miatt szükség volt viszont a folyók sza-
bályozására. A vízfolyások gátak közé szorítása, a 

mocsaras területek lecsapolása azonban nagyon sok 
élőlény élőhelyét tönkretette, így azok eltűntek a te-
rületről.

A sztyeppterületek eltűnése számos természeti és 
környezeti problémát hozott magával, amelyek hatá-
sai ma is tapasztalhatók. A füves puszták eltűnésével 
az itt élő növények és állatok nagy része kiszorult 
vagy kipusztult a területről. A tájátalakítást túlélt 
élőlényekkel ma a nemzeti parkokban találkozhatunk, 
valamennyi védelmet élvez (1. ábra).

A 20. századi nagyüzemi mezőgazdaság elindulá-
sával megkezdődött a földek műtrágyázása és a 
növényvédőszerek használata (2. ábra). Ezzel számos 
szennyező anyag került ki a környezetbe, ami érintet-
te a még megmaradt természetes szárazföldi és vízi 
életközösségeket.
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1. Milyen emberi tevékenység veszélyezteti a mér-
sékelt övezeti füves pusztákat? 

2. Mit jelent egy terület túllegeltetése?
3. Mi okozza a füves szavanna területek elsivata go-

so dását?
4. Mi jellemzi a füves szavannán élő népek 

élelmiszertermelését? 

A füves szavanna területek a sivataggal határosak. Az 
Egyenlítőtől távolodva ezeken a területeken már olyan 
kevés az éves csapadék mennyisége (200-300 mm/év), 
hogy összefüggő erdők nem tudnak kialakulni, ezért 
itt  lágyszárúakból álló életközösség a meghatározó. 
Napjainkban azonban ezekből a területekből is egyre 
nagyobb részt foglal el a sivatag (3. ábra). Ez a jelenség 
több okra vezethető vissza. A Föld egészére jellemző 
lassú felmelegedés miatt az évi középhőmérséklet itt 
is emelkedik, a csapadékmennyiség azonban nem vál-
tozik, sőt, sok esetben csökken. Emiatt már összefüg-
gő fűtakaró sem tud sok helyen kialakulni. 

A füves szavanna problémái

folyószabályozás, füves puszták feltörése, 
elsivatagosodás, túllegeltetés

ÚJ FOGALMAK

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A lágyszárúakból álló füves életközösségek 
világszerte a legveszélyeztetettebb élőhelyek 

közé tartoznak. 
A mérsékelt övezeti füves puszták eltűnését 

minden kontinensen a mezőgazdasági területté, 
szántófölddé alakítás okozza. 

A füves szavanna esetében a legnagyobb ve-
szélyforrást az egyre melegedő éghajlat, a túltar-
tott állatállomány okozta túllegeltetés, és a kor-
szerűtlen földművelési módszerek jelentik. Emi-
att nagyon gyakori ezeknek a területeknek az 
elsivatagosodása. 

Afrika Szaharával délről határos, valaha ter-
mékeny, bozótos, ligetes területét nevezzük 
Száhel-övezetnek. Maga az elnevezés is azt 
jelenti, hogy a „sivatag szegélye”. A világ 

legszegényebb országai (pl. Mali, Szudán, Csád) találhatók 
ezen a területen, amelyekben az egyre fokozódó szárazság 
miatt bekövetkező el si va tagosodás az 1980–90-es években 
többször is súlyos éhínséget okozott. A nemzetközi segély-
programok ellenére több millió ember vesztette életét.

3. A füves szavanna elsivatagosodása

Az elsivatagosodás másik okozója az ember. 
A szavanna területén élő népcsoportok főleg állattar-
tásból élnek, gazdagságuk mércéje az állatállomány 
nagysága. Ráadásul ezeknek a népeknek a lélekszáma 
egyre nő, vagyis egyre több élelmiszerre van szüksé-
gük. Ezért több állatot legeltetnek, mint amennyit a 
legelő el tud tartani. Ezt a jelenséget nevezzük túlle-
geltetésnek, ami miatt a füves legelők elpusztulnak 
és helyüket átveszi a sivatag.

A füves szavannán élő emberek nemcsak állatte-
nyésztéssel, hanem földműveléssel is foglalkoznak. 
Talajművelési módszereik nagyon korszerűtlenek, 
emiatt sokkal kevesebb élelmiszert tudnak megter-
melni, mint amennyire az egyre növekvő népességnek 
szüksége lenne.  A növénytermesztés során az amúgy 
sem túl jó minőségű talajokat rövid idő alatt tönkre 
teszik, ezért újabb és újabb területeket égetnek fel, és 
vonnak művelés alá. A felhagyott, lepusztult talajt az 
eredeti növénytakaró csak hosszú idő után vagy már 
sohasem tudja visszafoglalni. Emiatt ezeken a terüle-
teken az eredetihez képest sokkal szegényesebb élővi-
lág jelenik meg, sok faj teljesen el is tűnik, kipusztul. 

Az élelmiszerhiányt különböző nemzetközi segély-
szervezetek adományaival próbálják orvosolni, de 
ezek csak rövid távra nyújthatnak megoldást. Az élő-
helyek elvesztése ellen természetvédő szervezetek 
küzdenek, amelyek igyekeznek korszerűbb mezőgaz-
dasági technikákkal megismertetni a lakosságot. 
A még természetes állapotban megmaradt területeket 
védett területek kialakításával próbálják megőrizni. 
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Milyen ősi magyar állatfajtákat tartottak 
egykor a Hortobágyon?

A Hortobágyi Nemzeti Parkot hazánk első nem-
zeti parkjaként alapították 1973-ban, 1999-ben 
pedig a világörökség részének nyilvánították. 
Védett területén az Alföldre jellemző élőhelyek 
mindegyike megtalálható. A legnagyobb magyar 
puszta emberi tevékenység hatására jött létre. 
A Hortobágy felszínét és élővilágát egészen a 19. 
századig a vizek formálták, alakították. A folyó-
szabályozást követően a talaj fokozatosan elszi-
kesedett. Sok helyen sekély vizű, szikes tavak 
alakultak ki.

A Tiszát kísérő ártéri ligeteket füzek és nyár-
fák uralják. A folyók partfalába vájt üregekben 
jégmadarak vernek tanyát (1. ábra).

A folyószabályozás során halastavak is létesül-
tek, amelyek nemcsak gazdasági hasznot hoznak, 
hanem sok növénynek és állatnak kínálnak élőhe-
lyet. A vízi, vízparti élőhelyeken nagyszámú ma-
dár vonul át ősszel és tavasszal. A darvak érkez-
nek a legnépesebb csapatokkal (2. ábra).

A löszös talajú pusztákon gazdagabb a nö-
vény- és az állatvilág. Itt élnek a túzokok védett 
állományai (3. ábra). Itt legeltették egykor az ősi 
magyar fajták között számon tartott szürke 
marhát és rackát. Mind a mai napig nagy hír-
névnek örvendenek a csikósok és a hortobágyi 
ménes (4. ábra).

A Hortobágy értékes építészeti emlékei az 
egykori kereskedelmi útvonalak mentén található 
csárdák és a Kilenclyukú híd mellett a középkori 
falusi templomok. A magyar pusztát évről évre 
sok külföldi látogató keresi fel.

4. A hortobágyi ménesben 
a magyar nóniusz lófajtát 

tenyésztik

3. A túzok 
Európa 
legnagyobb 
repülni tudó 
madara

2. A szürke-
daru nagy 
csapatai 
vonulás 
közben meg-
pihennek 
a Horto-
bágyon

Hortobágyi Nemzeti Park 1. Jégmadár

120

OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   120OH-TER06TA_Term_06tk-22.indd   120 2021. 04. 07.   17:27:302021. 04. 07.   17:27:30



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Hortobágy mai arculatát a folyó-
szabályozások alakították ki. Terü-

letén ártéri erdők, vízi életközösségek, 
szikes puszták és löszpuszták találha-
tók sajátos növény- és állatvilággal.

A Kiskunsági Nemzeti Park különálló 
egységekből áll, amelyek szikesek, 
homokpuszták és ártéri erdők termé-
szeti értékeit őrzik. A Tisza holtágai, a 
szikes tavak, a mocsarak és a lápok gaz-
dag madárvilágnak adnak otthont. 

Mindkét nemzeti parkunkban a mai 
napig jelentős az állattartás. 

A Kiskunsági Nemzeti Park a Duna–Tisza közének természe-
ti és néprajzi értékeit őrzi. Kilenc különálló egységből áll. 
Értékes területei a Duna mentén elhelyezkedő szikes pusz-
ták, a homokpuszták, a Tisza holtágai és ártéri erdői.

Közép-Európában már egyedül csak itt találhatók meg 
a mozgó homokbuckák, amelyeket ma is olyan szabadon 
hord a szél, mint keletkezésük idején. A védett, szélárnyékos 
buckaoldalakon, buckaközi mélyedésekben homokpusztai 
növényzet telepedett meg. Jellemző növényei a pusztai 
árvalányhaj, a kék virágú szamár kenyér és a báránypi-
rosító (5. ábra). A homokbuckák legértékesebb madara 
az ugartyúk, amelynek 
itt van egyik rendszeres 
költőhelye (6. ábra).

Ahol nagyobb a talaj 
humusztartalma, nyáras, 
borókás társulások ala-
kultak ki.

A nemzeti park legis-
mertebb területe a bugaci 
puszta. Ismertségét Her-
man Ottónak köszön heti. 
Az ő kezdeményezésére 
került sor a bugaci pász-
torélet látványos bemu-
tatójára az Ezredévi Kiállításon 1896-ban. A bugaci puszta 
ma is az őshonos szürkemarha- és rackajuhtartás egyik köz-
pontja (7. ábra).

A természetes állatvilág hasonló a többi homok pusz-
táéhoz. Él itt vörös vércse is, amelyet a nemzeti park címe-
rében is megörökítettek.

A szikes tavak, a mocsarak és a lápok, valamint a Tisza- 
menti holtágak valamikor népes madárvilágnak adtak ott-
hont. A vizes élőhelyek jó részét nemzetközi egyezmények 
védik.

1. Hogyan alakult ki a Hortobágy mai 
képe?

2. Sorolj fel olyan ritka madarakat, ame-
lyek fészkelnek vagy átvonulnak a Hor-
tobágyon!

3. Milyen élőlényeket és foglalkozásokat 
mutat be Petőfi  Sándor Az Alföld című 
versében?

4. Mi a magyarázata annak, hogy a Kis-
kunsági Nemzeti Park több különálló 
egységből áll?

5. Sorolj fel néhány, a homokbuc-
kák világára jellemző növényt!

7. A racka juh durva szálú gyapja értéktelen, 
de húsa ízletes, tápláló

5. A báránypirosító gyöktörzsében piros 
festékanyag termelődik, amellyel régen a juhok 
bundáját jelölték meg

Kiskunsági Nemzeti Park

Hortobágyi Nemzeti Park, 
Kiskunsági Nemzeti Park

ÚJ FOGALMAK

6. Az ugartyúk étlapján 
a rovarok mellett gyíkok 
és apró rágcsálók 
is szerepelnek
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dőkről és a természetvédelemről”. 1938-ban az Orszá-
gos Természetvédelmi Tanács elnökévé nevezték ki. 
Vezetésével kezdődött el a törvényileg szabályzott ter-
mészetvédelem hazánkban.

Kaán Károly emlékét több helyen emléktábla, szo-
bor és utcanév, a Pilisben és a Bükkben forrás őrzi, az 
Országos Erdészeti Egyesületben a kiváló munkát vég-
zőket pedig évek óta Kaán Károly Emlékéremmel 
jutalmazzák. Emléktáblája van a budapesti Természet-
védelmi Hivatalban, szobra Püspökladányban.

Kaán Károly

Középiskolai tanulmányait szülővárosában, Nagykani-
zsán végezte. Ezt követően a selmecbányai Erdészeti 
Akadémián tanult 1885 – 1889 között. Az egyetem el-
végzése után fél évig egy magánuradalomban dol-
gozott, majd a besztercebányai erdőigazgatóságnál 

helyezkedett el. Erdő-
mérnöki tanulmányai 
során ösztöndíjasként 
többször járt külföld-
ön, ahol sok értékes 
tapasztalatot szerzett 
a korszerű erdőgazdál-
kodásról. Erdőmérnö-
ki diplomáját 1890-
ben kapta kézhez. Első 
tanulmánya 1899-ben 
az Erdészeti Lapokban 
jelent meg, írásában 
külföldi tapasztalatait 
összegezte, és tett ja-
vaslatot a külhonban 
látott egyes újítások 

hazai alkalmazására. 1908-tól a földművelésügyi mi-
nisztériumban dolgozott, ahol erdőgazdálkodással és 
természetvédelmi kérdésekkel foglalkozhatott. Veze-
tésével dolgozták ki az alföldfásítási törvényt. E tör-
vény alapján készült el a munkaterv az Alföld erdősí-
tésére. A program végrehajtása akadozott, Kaán Kár-
oly elképzelései csak részben valósultak meg. 1937-ig 
így is 41 000 hold erdőt és 26 000 kilométernyi fasort 
telepítettek, amelyek észrevehetően átformálták az 
alföldi tájat.

Kaán Károly a hazai természetvédelemben is úttö-
rő szerepet játszott. A földművelésügyi minisztérium 
természetvédelmi kormánybiztosaként 1241 védendő 
természeti értéket terjesztett fel 1914-ben. Jogalko-
tóként, szakíróként lerakta a hazai természetvédelem 
alapjait. 1931-ben jelent meg a Természetvédelem és a 
természeti emlékek című könyve. Írásának nagy szerepe 
volt abban, hogy 1935-ben törvényt alkottak „az er-

Kaán Károly (1867–1940)
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http://www.termeszetvedelem.hu/h

Hortobágyi Nemzeti Park  www.hnp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park  www.knp.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület  www.mme.hu
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Mind a mérsékelt övezeti füves puszták, mind 
pedig a füves szavanna Földünk legveszélyeztetet-
tebb élőhelyének számítanak. Kiváló talajadottsá-
gaik miatt már évszázadokkal ezelőtt szántófölddé 
alakították őket a legtöbb helyen, így maradványaik-
kal és a rajtuk élő élőlényekkel ma már jórészt csak 
védett területeken, nemzeti parkokban találkozha-
tunk. A szavanna legfőbb veszélyeztető tényezője a 
túllegeltetés és az ennek hatására bekövetkező 
elsiva ta gosodás. Ezek a folyamatok azonban nem 
csupán természeti problémák, hiszen hatásuk nagyon 
komolyan érinti az ott élő emberek életét is. A víz-
hiány és az éhínség miatt szinte állandóak a háborúk 
Földünknek ezeken a vidékein.

Hazánkban a Hortobágyi és a Kiskunsági Nem-
zeti Park nyújt lehetőséget a füves puszták élet-
közösségé nek tanulmányozására, gazdag élőviláguk 
és más országokban ismeretlen tájképi adottságaik 
évről évre rengeteg turistát vonzanak.

A Földnek azokon a mérsékelt és forró övezeti terüle-
tein, ahol az évi csapadékmennyiség nem haladja meg 
az 500 mm-t, természetes körülmények között általá-
ban füves élőhelyek alakulnak ki. 

A füves területek a környezeti feltételektől függő-
en nagyon változatosak. A mérsékelt övezetben 
füves pusztával találkozunk, amely megtalálható 
Eurázsiában, Észak- és Dél-Amerikában egyaránt. 
A forró övezetben a sivatagi vidékek közelében, azok 
határán alakul ki a szintén füves szavanna. 

Mint ahogy a nevük is mutatja, a füves élőhelyek 
meghatározó növényei a fűfélék és egyéb lágyszárúak, 
amelyek számos gerinces és gerinctelen élőlénynek 
nyújtanak búvó-, táplálkozó- és szaporodóhelyet. 
A legelterjedtebb fajok a puszták növényeivel táplál-
kozó rágcsálók és rovarok, amelyekre ragadozó mada-
rak vadásznak. Szintén nagy számban találunk a füves 
területeken hüllőket, amelyek kiválóan alkalmazkod-
tak a puszták környezeti adottságaihoz.
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A vizek, vízpartok 
élővilága

VIII.
A víz nélkülözhetetlen mindennapi életünkben. Nem csak az élővilág számára 
alapvető jelentőségű, de a mezőgazdaság vagy az ipar sem létezhet nélküle. A fo-
lyók, a tavak partja sok kirándulót vonz, a források vize enyhíti szomjunkat. 
A tengerek, óceánok vizében élő halak és egyéb tengeri élőlények sok millió em-
bernek nyújtanak táplálékot. 

Hazánk bővelkedik vizekben és vízparti élőhelyekben, amelyek rengeteg élő-
lénynek nyújtanak élő- és táplálkozóhelyet, emiatt védelmük kiemelt fontosságú. 

A víz mennyiségével és minőségével kapcsolatos problémák az egész világon 
éreztetik hatásukat. Problémát jelent, ha kevés víz van egy területen, de ha túl sok, 
vagy hirtelen nagy mennyiségben érkezik (például egy felhőszakadás alkalmával), 
az is komoly veszélyforrás. Hiába van azonban elegendő víz egy területen, ha az 
szennyezett, és fogyasztásra, felhasználásra alkalmatlan. A vízzel való takarékos-
kodás és a vízszennyezés visszaszorítása minden ember közös ügye és csak össze-
fogással érhető el. 
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Miért van hazánkban különleges jelentőségük 
a felszín alatti vizeknek? 

A víz környezetünk egyik legfontosabb anyaga. Nél-
küle elképzelhetetlen az élet, hiszen alapvető szükség-
lete a növényeknek, az állatoknak és az embernek 
egyaránt. Szinte mindenütt jelen van környezetünk-
ben, a felszíni patakokon, folyókon, tavakon és ten-
gereken kívül megtalálható a levegőben, a talajban és 
a felszín alatt húzódó rétegekben is.

Előfordulásuk szerint légköri, felszíni és felszín 
alatti vizeket különböztetünk meg.

MEGHATÁROZÁS

A talajban magasan álló talajvíz káros, mert 
kiszorítja a levegőt, és a növények gyökerei 
nem jutnak hozzá. Az oxigénhiány miatt a 
gyökér elhal, ami a növény pusztulását okoz-

za. Ez történik akkor is, amikor túlöntözzük cserepes 
növényeinket, és a cserépben magasan áll a víz.

A felszínre hulló csapadék egy része beszivárog a 
 talajba. A beszivárgó víz jelentős részét a talaj szem-
cséi megkötik a felületükön, és talajnedvesség for-
májában elraktározzák. Ilyenkor a talajszemcsék kö-
zötti réseket csak részben tölti ki a víz, és még marad 
hely a talajlevegőnek is. A talajnedvesség fontos víz-
forrása a növényeknek. 

A talaj mélyebb rétegeiben a víz teljesen kitölti a 
talajszemcsék közötti réseket és kiszorítja onnan a ta-
lajlevegőt. Ezt a vízkészletet talajvíznek nevezzük.

A felszín alatti vizek

Környezetünkben a víz állandó körforgásban van. 
A felszínről elpárolgó víz a légkörbe kerül, felhőket 
képez, majd csapadékként visszahull a földre (1. ábra).

2. A felszín alatti vizek

artézi kút

kerekes kút

talajvíz

artézi víz a víztartó rétegben

talaj

aaaaaajvjvjvjvjvjvjvjjjjvjjjjjjvjvjvjvvvjvvvjvvvjvvvvjvjvjvvvízzzízízííízíííííííííííííííííííí

talaj-
nedvesség

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvííízízízzízzzzízízzzízízízízííííííííííízíz aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvíízízízíztatatat rtrttrtrrtrrtrrrtrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttó ó ó ó rérérérééteteteegbgbgbgbgbgbgbenenennnne

vízzáró réteg

1. A víz körforgása
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A felszín alatti vizekbe sok szennyező anyag kerül-
het a beszivárgó csapadékvízzel. Különösen akkor, ha 
a környezetében található olyan ipari vagy mezőgaz-
dasági üzem, amelyik nem gondoskodik a termelés 
során keletkező szennyvíz elvezetéséről. A nem meg-
felelően tárolt lakossági hulladékból is szivároghat 
szennyeződés a felszín alatti vizekbe. 

A csatorna hálózat hiánya miatt a talajba kerülő 
szennyvíz ugyancsak veszélyforrás. A talajvízbe került 
szennyező anyagok mérgezhetik a kutak vizét, káro-
síthatják a növényeket, a talajban élő állatokat, és 
bekerülve a felszíni vizekbe, azok minőségét is ront-
ják. Ezért nagyon fontos a felszín alatti vizek tiszta-
ságának védelme.

A felszín alatti vizek védelme

A felszínre hulló csapadék beszivároghat a mélyeb-
ben fekvő kőzetek repedéseibe is. Vannak olyan repe-
dezett, lyukacsos kőzetek, mint például a mészkő 
vagy a homok, amelyek jelentős mennyiségű vizet 
képesek elraktározni. Az ilyen kőzeteket víztartó 
kőzeteknek nevezzük. Vannak olyan tömör kőzetek, 
mint például az agyag, amelyek útját állják a víznek. 
Ezek a vízzáró kőzetek.

Előfordul, hogy a mélyben két vízzáró kőzetréteg 
fog közre egy víztartó réteget. Ilyenkor a víztartó ré-
tegben jelentős mennyiségű víz halmozódhat fel. 
A víztartó rétegből felszínre kerülő víz az artézi víz, 
amely nagyon fontos az ivóvízellátásban (2. ábra).

Minél hosszabb utat tesz meg a víz a felszín alatt, 
annál több ásványi anyag kerül bele a kőzetekből. Így 
jönnek létre az ásványvizek. A gyógyító hatású ás-
ványvizek a gyógyvizek. Ha a mélyből érke ző víz 
20 °C-nál melegebb, akkor hévíznek nevezzük. Hazánk 
nagyon gazdag ásvány-, gyógy- és hévizekben (3. ábra).

1. Mi a különbség a talajvíz és a talajnedvesség kö-
zött?

2. Melyek a vízzáró és melyek a víztartó kőzetek? 
3. Mi az artézi víz? Miért fontos hazánkban?
4. Mi a különbség az ásvány- és a gyógyíz között?
5. Miért veszélyes a talajvíz szennyezése?
6. Gyűjts képeket és adatokat a híres hazai gyógy-

fürdőkről az internet segítségével! Készíts tablót 
vagy bemutatót az adatok felhasználásával!

7. Nézz utána, milyen ásványvizek, gyógyvizek kap-
hatók az üzletekben, gyógyszertárakban! Keresd 
meg a palackokon feltüntetett források helyét az 
atlaszban!

8. Egy állattenyésztő telep környékén lakók 
azt tapasztalták, hogy kútjaik vize nem 
iható, betegséget okoz. Próbálj magyará-
zatot találni a jelenségre! Hogyan lehetne 
megszüntetni a lakók panaszát?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A felszín alatti vizek közé tartozik a talaj-
nedvesség, a talajvíz és az artézi víz. A talaj-

nedvesség és a talajvíz fontos a növények vízel-
látásában. Az artézi víz sok település ivóvizét 
biztosítja. Értékes felszín alatti vizek az ásvány-
vizek, a gyógyvizek és a hévizek.

3. Hazánk legfontosabb gyógyfürdői

Bük

Hévíz

Zalakaros

Harkány

Hajdú-
szoboszló

Gyula

Budapest

Miskolc-
tapolca

Eger

Sárvár
Bük

Hévíz

Zalakaros

Harkány

Hajdú-
szoboszló

Gyula

Budapest

Miskolc-
tapolca

Eger

Sárvár

talajnedvesség, talajvíz, víztartó kőzet, 
vízzáró kőzet, artézi víz, ásványvíz, 
gyógyvíz, hévíz

ÚJ FOGALMAK

A hévízforrásokból származó forró vizet 
nem csak a gyógyfürdőkben hasznosít-
hatjuk. A forró víz környezetbarát ener-
giaforrás is. Alkalmas fóliasátrak, üveg-

házak,  épületek, lakások fűtésére. 

Az artézi víznek hazánkban is fontos 
szerepe van az ivóvízellátásban. Artézi 
kutakból látják el ivóvízzel az Alföld te-
lepüléseinek jelentős részét. A kitermelt 

artézi víz csak lassan pótlódik, ezért takarékoskodni 
kell ezzel az értékes kinccsel.
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Hogyan formálják a folyók a földfelszínt?

A felszín alatt szivárgó vizek források formájában 
jutnak a felszínre. Ezekből indulnak útjukra a kisebb-
nagyobb felszíni vízfolyások. Az ér csermellyé, majd 
patakká növekszik. A patakok vize egyre nagyobb 
folyókká egyesül. A legnagyobb folyók a folyamok.

Próbáld ki!
Terepasztalon vagy homokozóban alakíts ki nagy 
lejtésű és kis lejtésű területeket! Óvatosan önts 
rájuk vizet, és fi gyeld meg a lefelé áramló víz se-
bességét! Figyeld meg a lefelé áramló víz romboló 
és építő munkáját!

A földfelszín folyó- és állóvizeit felszíni 
vizeknek nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

A folyók hosszát a torkolattól kezdik mérni, 
ez ugyanis biztosan meghatározható pont. 
A folyó eredése sokszor vitatott. Nehezen 
dönthető el, melyik forráságat, erecskét te-

kintsék a folyó valódi kezdetének.

A felszíni vízfolyások vizét nemcsak a források táp-
lálják, hanem a lehulló csapadék, az olvadó hó és jég 
is. Egyes folyók vize tóból származik, ilyen például a 
Sió, amely a Balatonból ered. A felszínnek az a terü-
lete, ahonnan egy folyó az összes felszíni vízfolyást 
magába gyűjti és elvezeti, a folyó vízgyűjtő terüle-
te. A vízgyűjtő terület legnagyobb folyója a főfolyó, 
a beletorkolló kisebb folyók a mellékfolyók. 

Az egyes folyókhoz eltérő nagyságú vízgyűjtő te-
rület tartozik. A vízgyűjtőket vízválasztók határol-
ják el egymástól. A vízválasztók általában hegygerin-
ceken, kiemelkedéseken futnak. Hazánk felszíni víz-
folyásai a Duna vízgyűjtő területéhez tartoznak. 
A Duna vízgyűjtőjét hatá roló vízválasztó az Alpok és 
a Kárpátok legmagasabb gerincein fut végig. A Duna 
legnagyobb hazai mellékfolyója a Tisza.

Az a hely, ahonnan egy folyó útjára indul, a folyó 
eredése. A folyók útja a torkolatnál ér véget. 
A folyó torkollhat egy másik folyóba, egy tóba vagy 
tengerbe is.

Biztosan észrevetted már, hogy amikor esik az eső, a 
lehullott csapadékvíz az úttest lejtését követve mindig 
egy meghatározott irányba folyik. Talán azt is meg-
fi gyelted, hogy a nagyobb lejtésű utcában a víz sokkal 
gyorsabban mozog, mint a kevésbé meredekben. 
A gyorsan lefolyó esővíz pedig sarat, kavicsot is visz 
magával, amelyet azután az utca mélyebben fekvő 
részén lerak. Az utcán lefolyó esővízhez hasonlóan 
viselkednek a folyók is.

A folyók mindig a magasabban fekvő területek 
felől folynak az alacsonyabban fekvő vidékek felé. 
Minél nagyobb lejtésű területen halad keresztül a fo-
lyó, annál gyorsabb a folyása is. A folyók vizének 
sebessége a hegyvidékek nagy lejtésű területein a 
legnagyobb. A gyors folyású folyók pusztítják a fel-
színt, kisebb-nagyobb kődarabokat, kavicsot, homo-
kot, egyszóval hordalékot hoznak magukkal. Mély 
V betűre emlékeztető völgyeket vájnak, helyenként 
pedig meredek falú, keskeny völgyekben, szorosokban 
törik át a hegységeket. 

A hegyekből kilépve megszelídülnek, folyásuk le-
lassul. A kisebb lejtésű területeken széles folyóvölgy-
ben kanyarogva folynak tovább. Az egészen kis lej-
tésű területeken a lelassult folyók több ágra szakad-
nak. Hordalékukból zátonyok, szigetek alakulnak ki 
a mederben.

Eredéstől torkolatig

A folyók felszínformálása
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A Duna a németországi Fekete-erdőben 
ered, és több ágra szakadva, deltatorko-
lattal ömlik a Fekete-tengerbe. Ez a tor-
kolattípus a görög ábécé delta () betű-

jére hasonlít, innen az elnevezése is. Vannak a Földön 
olyan területek, ahonnan a folyók nem jutnak el a 
tengerig, óceánig. Ezek lefolyástalan területek.

A vízállás, illetve a várható változás is-
merete nagyon fontos a hajózás és az 
árvízvédelem szempontjából.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a folyók medrében hol 
több, hol kevesebb víz folyik, azaz a mederben a víz 
szintje hol magasabb, hol alacsonyabb. A folyók víz-
állása tehát állandóan változik. A változásban azon-
ban bizonyos szabályszerűségek fi gyelhetők meg.

Vízállás – vízjárás

A mederben lévő víz magasságát a folyó vízszintjé-
nek, más szóval vízállásának nevezzük. A folyók 
vízállásának többé-kevésbé szabályszerű változása 
a vízjárás.

MEGHATÁROZÁS

A folyók vízjárását elsősorban a vízgyűjtő terület 
éghajlata, a lehulló csapadék időbeli eloszlása határoz-
za meg. A kontinentális éghajlatú területeken, így 
hazánkban is, a folyók vízjárása ingadozó. Folyóink 
kétszer áradnak. Kora tavasszal a hóolvadás, nyár 
elején pedig a sok csapadék miatt emelkedik meg je-
lentősen a vízszintjük (1–2. ábra).

1. Dunai árvíz Budapesten 2013 júniusában

2. A Duna alacsony vízállása Budapesten

1. Milyen felszíni vizeket ismersz?
2. Mit nevezünk vízgyűjtő területnek? 
3. Fogalmazz meg igaz állításokat, amelyekkel alá-

támasztod, hogy a folyók pusztító és építő mun-
kát egyaránt végeznek!

4. Miért alakulnak ki zátonyok és szigetek?
5. Mitől függ elsősorban a folyó vízjárása?
6. Mi jellemzi a magyarországi folyók vízjá-

rását?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az a terület, ahonnan egy folyó összegyűjti 
és levezeti a vizet, a folyó vízgyűjtő területe. 

A vízgyűjtő területeket vízválasztók határolják 
el egymástól. 

A folyók a magasabban fekvő területekről az 
alacsonyabban fekvő területek felé folynak. 
A folyók vizének sebessége függ a terület lejtésé-
től. Útjuk közben hordalékot hoznak magukkal, 
amelyekkel mélyítik medrüket,  illetve amelyet 
lerakva zátonyokat, szigeteket építenek. 

A folyók vízszintjének szabályszerű változása 
a vízjárás. Hazánk folyói ingadozó vízjárá súak. 
Tavasszal a hóolvadás, nyár elején a sok csapadék 
miatt áradnak.

felszíni vizek, főfolyó, mellékfolyó, 
vízgyűjtő terület, vízválasztó, a folyó 
felszínformálása, vízállás, vízjárás 

ÚJ FOGALMAK
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A gyerekek gyakran megpróbálnak a homokozóban 
vagy a kertben kis tavacskát készíteni. Kimélyítik a tó 
medencéjét, és vizet öntenek bele. Sajnos ez a tavacs-
ka nagyon rövid életű, hiszen a homok vagy a laza 
talaj gyorsan elnyeli a vizet. De ha például fóliával ki-
bélelik a tavacska medencéjét, akkor a víz hosszú ide-
ig megmarad benne. Csak az elpárolgó víz pótlásáról 
kell gondoskodni. A valóságban is hasonló feltételek 
szükségesek a tavak kialakulásához.

A tavak a felszín mélyedéseiben kialakuló, nyílt 
vízfelületű állóvizek.

MEGHATÁROZÁS

Egy tó medencéje sokféleképpen kialakulhat. Létre-
jöhet a felszín süllyedésével, így alakult ki például a 
Balaton (1. ábra). A tavak medencéjét kimélyítheti, 
kifújhatja a szél is. Tómedencévé alakulhatnak a levá-
gott folyókanyarulatok, a holtágak. Sőt az em beri 
tevékenység, például a bányászat és a gátépítés követ-
keztében mesterségesen is kialakulhatnak tómeden-
cék. Ilyenek például a bányatavak (2. ábra). 

A tavak vizét a források, a beömlő patakok, folyók, 
valamint a csapadékvíz biztosítják, de táplálhatja őket 
a talajvíz is. A tavak vízszintjét meleg, száraz időben 
jelentős mértékben csökkenti a párolgás. Ha hosszú 
időn keresztül több csapadék párolog vagy folyik el a 
tóból, mint amennyi belejut, a tó kiszáradhat.

A tómedence kialakulása

A tavak feltöltődése

A tó feltöltődése során, a vízi növények 
szaporodása miatt először fertő alakul ki. 
Innen származik a Fertő tó neve.

2. Bányató Pécs közelében

1. Balaton

Hogyan keletkeznek a tavak? 
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1. Hogyan keletkezhetnek a tavak?
2. Mi okozza a tavak pusztulását, feltöltődését?
3. Hogyan gyorsíthatja meg az emberi tevékenység 

a tavak pusztulását?
4. Beszéljétek meg, hogy ti mit tehettek a tavak víz-

minőségének megőrzéséért!
5. Gyűjtsetek képeket tavakról! Fogalmaz-

zatok meg jellemzőket a tavakról az egyes 
képek alapján! 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A tavak a felszín mélyedését kitöltő állóvi-
zek. Kialakulhatnak süllyedéssel, a szél által 

kialakított mélyedésekben, az egykori folyóka-
nyarulatokban vagy mesterséges medencékben. 

A tavak hosszú idő alatt lassan feltöltődnek. 
Az ember környezetszennyező tevékenysége 
gyorsítja a feltöltődés folyamatát.

A tavakba a folyók, a patakok jelentős mennyiségű 
hordalékot szállítanak. A szél port hord beléjük. 
Mindezek következtében a tó medencéje fokozatosan 
feltöltődik. A feltöltődés látható jeleként elszapo-
rodnak a vízi növények, egyre több lesz a hínár, mind 
nagyobb területeket borítanak nádfoltok. A mocsár-
ban már olyan sok a növény, hogy az egykori víztükör 
nagy részét elfoglalja. A tó pusztulásának utolsó sza-
kaszában már nincs nyílt víztükör, mindent beborít a 
vízi növényzet (3. ábra).

tómedence, mesterséges tó, feltöltődés, 
mocsár

ÚJ FOGALMAK

3. Feltöltődő tó

5. Fürdőzők a Balatonon

4. Vízszennyezés

Az emberi tevékenység hatása

A feltöltődés folyamatát gyorsítja az ember környe-
zetszennyező tevékenysége. A tó környékén nem 
kellő körültekintéssel végzett mezőgazdasági munka 
miatt műtrágya kerülhet a tóba, ami felgyorsítja a 
vízinövények elszaporodását. A tóba jutó szennyvizek 
tovább fokozhatják ezt a folyamatot. A tavak vizébe a 
szennyvizekkel együtt könnyen bekerülhetnek külön-
böző mérgező anyagok is. A tavi életközösség holt 
vízzé változhat (4. ábra). Ha letarolják, vagy megbont-
ják a tavak környékének természetes növénytakaró-
ját, semmi nem akadályozza, hogy a szél vagy a folyó 
talajt, homokot sodorjon a tavakba. 

Számos szabadidős tevékenység is negatív hatással 
lehet tavaink vízminőségére. A strandolásra, sporto-
lásra alkalmas tavainkat nyáron nagyon sok hazai és 
külföldi turista keresi fel (5. ábra). A fürdőzők felka-
varják a partközeli vizeket, bőrükről sok naptej jut a 
víz felszíni rétegébe, ez pedig nagy mértékben zavarja 
a partközeli állatvilágot. 

A tavainkon folytatott halászat és horgászat ellen-
őrzött keretek mellett nem okoz problémát, ám az 
illegálisan kifogott túl nagy mennyiségű hal hosszú 
távon komoly gondot okozhat a vízi életközösségek 
fennmaradásában. 

A tavak partjairól télen learatott nád mennyiségét 
is korlátozni kell, hogy a nádas megtarthassa védelmi 
szerepét a vízi és vízparti élőhelyeken.
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A tavak, folyók vizében számtalan apró, úszó, lebegő 
élőlény él. Ezek összessége alkotja a planktont. 
A plankton tagjai a vízi társulások legparányibb élőlé-
nyei, ugyanakkor a legnagyobb egyedszámban fordul-
nak elő a vizekben. 

A plankton élőlényei között vannak növényi tulaj-
donságokkal rendelkezők. Ezek legfőbb jellemzője, 
hogy zöld színtestet tartalmaznak, így képesek 
fotoszintetizálni, ezzel növelve a vízben oldott oxigén 
mennyiségét. Ide tartoznak például az egysejtű zöld-
moszatok.

A plankton élőlényei között találhatók olyanok is, 
amelyek testfelépítése állati sajátosságokkal rendelke-
zik. A papucsállatka csillói, a zöld szemesostoros os-
torai (2. ábra) vagy az amőbák állábai az apró élőlények 
mozgását segítik. Szintén állati szervecske a zöld 
szemesostorosra jellemző piros szemfolt, amely lehető-
vé teszi, hogy a moszat a fény felé mozogjon (2. ábra).

Miért más az élővilág a tavak közepén, 
mint a parthoz közel?

2. A zöld szemesostoros testfelépítése

A folyók és tavak mélyebb vizű részeinek jellemző 
növényzete a hínár is (3. ábra). 

A hínárnövényzet egyes tagjai vízben lebegő élet-
módot folytatnak, és a széllel sodródva a víz minden 
részére eljutnak. Leggyakoribb képviselőjük a béka-
lencse, a vízi madarak fontos tápláléka. 

Másik részük erős gyökérzettel rögzül az iszapos 
aljzathoz, ezeket gyökerező hínárnövényeknek ne-
vezzük. Leveleik a fényigényüknek megfelelően alá-
merülhetnek vagy a víz felszínén úszhatnak. Hazánk 
állóvizeiben gyakori gyökerező hínár a tündérrózsa, 
más néven tavirózsa. Levelei nagy felületűek, viaszo-
sak, szétterülnek a víz felszínén.

sejthártya

sejtplazma

szemfolt

ostor

sejtszáj

sejtmag
zöld színtest

ligeterdő

mocsárrét
nádas

lebegő 
hínár

gyökerező 
hínár

1. Vizek és vízpartok jellemző életközösségei

A mélyebb vizű élőhelyek 
jellemző élőlényei

A vízi és vízparti életközösségek összefoglalóan 
a vízhez kötődő, rendkívül változatos élőlények 
összességét jelentik. Ezeknek az életközössé-
geknek a kialakulását, a bennük élő élőlények 
életmódját elsősorban a víz áramlási sebessége 
és a víz mélysége határozza meg. Mindezek 
alapján mind a tavakban, mind a folyókban 
meghatározott rendben helyezkednek el egy-
más mellett a különböző társulások (1. ábra). 

Vízi és vízparti 
életközösségek
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A sekélyebb parti sávban a növények már gyökeret 
eresztenek, ezzel rögzülnek az aljzathoz. A parti sáv 
jellegzetes, vízben álló növényzete a nádas (4. ábra), 
ahol a nád mellett gyakran találunk gyékényt is. Ezek 
a növények sokszor egyeduralkodóvá válnak élőhelyü-
kön. A vízi állatvilág számára fontos táplálkozó-, 
szaporodó- és búvóhelyet nyújtanak. Kiemelkedő sze-
repük van a vizek öntisztulásában is, mert megkötik 
a vízbe kerülő szennyező anyagokat, és nem engedik 
azokat a nyílt vízfelületbe jutni. A nádasok védik a 
partot a lepusztulástól is. 

A nádas élővilága 

1. Mi a plankton? Milyen fajtái vannak?
2. Mi jellemző általában a hínárnövényekre?
4. Melyek a legjellemzőbb vízparti társulások? 
3. Miért töltenek be kiemelkedően fontos szerepet 

a nádasok a vizes élőhelyek életében? 
5. Nézz utána a vízi és vízparti növények 

felhasználási lehetőségeinek!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A vizes élőhelyek élővilága zónákra oszlik a 

víz mélysége és az áramlási viszonyok alapján. 
Eszerint meg tudunk különböztetni planktont, 
hínárnövényzetet, nádasokat, vízparti réteket és 
erdőket. 

Minden élőhely gazdag élővilággal rendelkezik, 
amelynek minden tagja alkalmazkodott a vízi vagy 
vízparti életmódhoz. 

A vizes élőhelyek életközösségei szoros kapcso-
latban állnak egymással, sérülésük, elszennyezé-
sük a többi társulásra is hatást gyakorol.

3. Hínáros élőhely

5. Folyóparti fűz-nyár ligeterdő

4. Balatoni nádas

plankton, hínárnövényzet, lebegő hínár, 
gyökerező hínár, nádas, mocsárrét, puhafás 
ligeterdő, keményfás ligeterdő

ÚJ FOGALMAK

A partok közelében az áradásokkal járó vízborítást jól 
tűrő rétek és erdők élnek. Az időszakosan vízzel borí-
tott nedves réteken nagy tömegben fordul elő a 
mocsári zsurló és a sárga virágú mocsári gólyahír. 

A vízparti erdőknek a víztől való távolság szerint 
két típusát lehet megkülönböztetni. 

A vízparthoz közelebb a főleg füzekből és nyárakból 
álló puhafás ligeterdők a jellemzőek (5. ábra). Eze-
ket az áradások alkalmával akár több hétig is víz bo-
ríthatja. 

Feljebb, ahová az árvíz csak ritkán ér el, kemény-
fás ligeterdők alakulnak ki. Ezeknek a legfontosabb 
erdőalkotó fafajai a tölgy, a kőris és a szil. Gyep- és 
cserjeszintjük gazdag, a középhegységi lomberdőké-
hez hasonló. 

Vízparti mocsárrétek és ártéri erdők
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Tavainkban és folyóinkban több olyan állattal is talál-
kozhatunk, amelyek a víz nyomása, testük mederfe-
nékhez történő csapódása és a vízi ragadozók ellen 
kemény külső vázzal védekeznek. 

Vizeinkben többféle kagyló is elterjedt, az egyik 
leggyakoribb közülük a tavi kagyló (1. ábra). A csi-
gákhoz hasonlóan a kagylók is a puhatestűek közé 
tartoznak, külső meszes héjuk azonban két teknőből 
áll. Testfelépítésük érdekessége, hogy fejük nincs, lá-
buk viszont van. 

A vízben kopoltyúval lélegeznek, amely a vízben 
oldott oxigén fölvételére szolgál. 

A kagylók a vízfenéken hevernek. A vízből kiszűrt 
apró törmelékekkel és planktonszervezetekkel táplál-
koznak, így fontos szerepet játszanak a vizek tisztítá-
sában.

Vízi páncélosok

A vizek közelében számos rovarral is találkozhatunk. 
Közülük is nagyon gyakoriak a szitakötők. Jel-

lemzőjük, hogy kitűnő repülők, valóságos légi akroba-
ták. Veszélyes ragadozók, rovarzsákmányukat (pl. a 
szúnyogokat és legyeket) a levegőben kapják és fo-
gyasztják el. Petéiket a vízbe rakják, a vízben fejlődő 
lárvák kopoltyúval lélegeznek. 

A szitakötőlárva az utolsó vedléskor szárnyas szi-
takötőként bújik ki előző „kitinbőréből”. Ez a fejlődé-
si folyamat az átváltozás (3. ábra). Az átváltozás 
során a petéből kibújó lárva bebábozódás nélkül ala-
kul át tőle eltérő életmódú kifejlett állattá. A lárvának, 
eltérő életmódjából adódóan, sajátos szervei is van-
nak, a szitakötőlárvának például kopoltyúja, ami a 
kifejlett állatra nem jellemző. Átalakulásos fejlő-

Szitakötők, szúnyogok

Miben különbözik a szitakötők és a szúnyogok 
szaporodása?

A vizeknek változatos, gazdag az állatvilága is. Az itt 
élő szervezetek mindegyike alkalmazkodott a vízi 
életmódhoz. Mozgásukat a víz felhajtóereje segíti, 
számos élőlény pedig egyszerűen a víz sodrását, áram-
lását használja ki a helyváltoztatáshoz. A vízi állatok 
döntő többsége a vízben oldott oxigént hasznosítja 
légzéséhez. Legtöbbjük táplálkozása és szaporodás-
módja is a vízhez kötött. 

A rákok szintén vízben élő, ízeltlábú állatok. Kitin-
páncéljukat mész szilárdítja, így az hatékony védel-
met jelent a víz nyomásával és a ragadozókkal szem-
ben. A kagylókhoz hasonlóan kopoltyúval lélegeznek. 

A kecskerák hazánk álló- és folyóvizeiben is meg-
él (2. ábra). Állománya a vízszennyezés miatt fogyat-
kozik, ezért védett állat.

1. Tavi 
kagyló

2. Kecskerák
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A halak vízben élő gerinces állatok (4. ábra). Testük 
áramvonalas, így a vízben kis ellenállással képesek 
úszni. A bőrüket borító nyálkaréteg csökkenti a súrló-
dást. A sérülésektől csontos pikkelyek védik a testü-
ket. Az állandó testhőmérsékletű madaraktól és em-
lősöktől eltérően változó testhőmérsékletű állatok, 
vagyis hőmérsékletük a környezetéhez hasonló.

A vízben úszóik segítségével mozognak. Az úszók 
bőrlebenyeit csontpálcikák tartják kifeszítve, ezek az 
úszósugarak. A testük végén elhelyezkedő izmos 
farokúszó erőteljes csapásaival hajtják magukat előre 
a vízben. A többi úszó feladata a testhelyzet fenntar-
tása és a kormányzás. 

A halaknak úszóhólyagjuk van, melynek gáztar-
talma szabályozható. Az állat lesüllyedhet vagy föl-
emelkedhet a vízben aszerint, hogy úszóhólyagját 
„leereszti” vagy „feltölti”. 

Jellegzetes érzékszervük az oldalvonal, amely a 
víz áramlását, rezgéseit fogja fel. 

A halak légzőszerve a kopoltyú, amelyet kívülről 
kopoltyúfedők takarnak. A kopoltyúfedők mozgatása 
segíti elő a vízcserét a kopoltyúknál. 

A halak petékkel, más néven ikrákkal szaporodnak. 

A halak

1. Készíts táblázatot, amelyben a tavi kagyló és a 
kecskerák életmódját hasonlítod össze!

2. Miért fogyatkoznak a rákok állományai hazánk-
ban?

3. Hasonlítsd össze a szitakötők és a szúnyogok 
életmódját!

4. Hogyan fejlődnek a szitakötők?
5. Mi jellemző a szúnyogok egyedfejlődésére?
6. Sorold fel, hogyan alkalmazkodott a ha-

lak testfelépítése a vízi életmódhoz!
7. Hogyan szaporodnak a halak?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A vizekben élő szervezetek mindegyike al-
kalmazkodott a vízi életmódhoz. 

A kagylók és rákok meszes héjjal vagy páncél-
lal védekeznek a víz nyomása és a vízi ragadozók 
ellen. 

A szitakötőknek és a szúnyogoknak a szaporo-
dása kötődik a vízhez. 

A halak mind testfelépítésükkel, mind élet-
módjukkal alkalmazkodtak a vízi élethez. Kopol-
tyúval lélegeznek, a vízben úszóik segítségével 
mozognak, úszóhólyagjaikkal a merülést vagy 
emelkedést szabályozzák, oldalvonalukkal pedig 
a víz áramlását és rezgéseit fogják fel. Ikrákkal 
szaporodnak.

kagyló, rák, kopoltyú, átváltozás, 
átalakulásos fejlődés, szúró-szívó szájszerv, 
hal, úszók, úszóhólyag, oldalvonal, ikra

ÚJ FOGALMAK

désnek tekintjük azon állatok egyedfejlődését, ame-
lyeknél megjelenik a lárva fejlődési állapot.

Kellemetlen víz környéki rovarok a szúnyogok. 
A kifejlett állatoknak szúró-szívó szájszervük van. 
A nőstények többnyire állandó testhőmérsékletű álla-
tok és az ember vérét, a hímek pedig növények ned-
veit szívják, tehát élősködők. A szúnyogok teljes átala-
kulással fejlődnek, lárváik a vízben élnek.

pete

lárva

kifejlett 
rovar

3. A szitakötő 
egyedfejlődése

páratlan úszók

páros úszók

kopoltyúfedő

hasúszó

mellúszó

dő

oldalvonal
hátúszó

farokúszó

farok alatti 
úszó

4. A halak 
testfelépítése
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pete

lárvák

ebihal
kifejlett 
állat

2. A kecskebéka fejlődése

Élővizeink partjának gyakori lakója, a kecskebéka 
gerinces állat (1. ábra). Hátsó lába erős, izmos ugró-
láb. Ujjai között úszóhártya feszül, amivel a vízben is 
ügyesen mozog. Fejletlen tüdeje miatt bőrlégzést is 
folytat. Ezért bőrének mindig nedvesnek, nyálkásnak 
kell lennie. Változó testhőmérsékletű állat. Petéit a 
vízbe rakja. 

A békák átalakulással fejlődnek, vagyis a petéből 
lárva kel ki, amely a kifejlett egyedekhez nem vagy 
alig hasonlít (2. ábra). A békák lárvája, az ebihal úszó-
val mozog, kopoltyúval lélegzik. Fejlődése során kinő-
nek lábai, kialakul a tüdeje. Közben úszói és kopoltyúi 

Kétéltűek és hüllők

Mire utal a kétéltű elnevezés?

Az előző leckében számos példát láthattatok arra, 
hogy a vízben élő állatok hogyan alkalmazkodnak 
élőhelyük körülményeihez. Nem csak a folyók és a 
tavak, hanem a vízpartok is különleges élőhelynek 
számítanak. Az ezeken a területeken élő állatoknak is 
alkalmazkodniuk kell az itteni adottságokhoz. Néz-
zük, hogyan teszik!

1. Kecskebéka

3. Vízisikló

eltűnnek. A kifejlett állat teste már a szárazföldi élet-
módra alkalmas. 

Azokat a gerinces állatokat, amelyek életük első 
szakaszában – lárvaként – vízben, majd átalakulásuk 
után szárazföldön élnek, kétéltűeknek nevezzük. 
A hazai kétéltűek kivétel nélkül védett állatok.

A nádasokkal, bokrokkal szegélyezett vizek part-
ján gyakori állat az akár 1 m hosszúra is megnövő, 
emberre ártalmatlan vízisikló (3. ábra). A hüllők, 
azon belül is a kígyók csoportjába tartozik. Testét 
száraz szarupikkelyek védik a kiszáradástól. Testhő-
mérséklete változó. Nincsenek lábai, de mozgékony 
gerincoszlopa és a hozzá kapcsolódó bordák között 
feszülő izmok segítségével nagyon gyorsan kúszik a 
szárazföldön, vagy úszik a vízben. Ragadozó állat, 
zsákmányát egyben nyeli le. 

A nőstény lágy héjú tojásait laza szerkezetű, meleg 
talajba rakja. A tojásokat a nap melege költi ki. A to-
jásból kibújó utódok szüleikhez hasonlók, vagyis át-
alakulás nélkül fejlődnek.
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A vízpartok madarai RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A vízpartokon élő gerinces állatok testfel-
építésükkel és életmódjukkal is alkalmaz-

kodtak élőhelyükhöz. Búvó-, táplálkozó- és 
szaporodóhelyük is a vízhez kötődik. Kiválóan 
mozognak a vízben és a vízparton egyaránt. 

    A számukra kedvezőtlen időszak túlélésére 
különböző stratégiákat választanak, a hüllők 
(pl. vízisikló, mocsári teknős) és a kétéltűek (pl. 
kecskebéka) téli álmot alszanak, a fehér gólya 
kedvezőbb éghajlatú vidékre költözik. 

kétéltű, bőrlégzés, ebihal, téli álom, 
úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, 

költöző madár

ÚJ FOGALMAK

4. Tőkés réce

5. Fehér gólya

A mocsári teknős a hüllők másik csoportjába, a 
teknősök közé tartozik. A teknősök testét vastag, 
csontlemezekből és szaruból álló pajzs borítja, amelybe 
veszély esetén visszahúzzák fejüket és lábaikat. A ví-
zisiklóhoz hasonlóan lágy héjú tojásokkal szaporod-
nak. A mocsári teknős iszapos, vízinövényekkel sűrűn 
benőtt állóvizekben él. Mindenevő, a növényi részek 
mellett sok állati eredetű táplálékot is fogyaszt. Mint 
minden hazai hüllő, a mocsári teknős is védett állat.

A hazai kétéltűek és hüllők, számos más állathoz 
hasonlóan, a kedvezőtlen téli időszak közeledtével téli 
álomba merülnek. A téli álom során kialakuló nyugal-
mi állapot nem valódi alvás. Ilyenkor az állatok hóna-
pokig nem táplálkoznak, hanem az őszi időszak alatt 
felhalmozott tartalék energia (zsír) felhasználásával 
biztosítják fennmaradásukat. Mivel testhőmérsékle-
tük alacsony, minden szervük működése a minimálisra 
csökken.

A hímek tollazata feltűnő, a tojók barnás színűek. 
Tollruhájuk nem ázik át, mert gyakran kenegetik 
farkcsíkmirigyük olajos váladékával.

Közismert vízparti madarunk a fehér gólya, 
amelynek fekete szárnytollain kívül fehér a tollruhája. 
Általában az ember környezetében fészkel (5. ábra). 

1. Mely élőlényeket nevezzük kétéltűeknek? 
2. Mi jellemző a kétéltűek légzésére?
3. Hogyan fejlődnek a békák?
4. Miben különbözik egymástól a hüllők és a két-

éltűek szaporodása? 
5. Mit jelent a téli álom?
6. Miért nem ázik át a tőkés réce tollazata?
7. Mivel táplálkozik a fehér gólya? Hogy 

segíti ebben testfelépítése?

Halakból, rovarokból, békákból, kisemlősökből álló 
zsákmányát sekély vizekben, nedves réteken, tocso-
gókban keresi. Rendkívül hosszú gázlólába lehetővé 
teszi, hogy a magas fűben, sőt a sekély vízben is egy-
szerűen mozoghasson, s ugyanott hosszú csőrével 
könnyedén elkaphassa zsákmányát. 

A fehér gólya költöző madár, a telet Afrikában 
tölti, és kora tavasszal tér vissza régi fészkéhez.

A vadkacsának is nevezett tőkés réce a leggyakoribb 
vízimadarunk (4. ábra). Teste csónak alakú. Lába úgy-
nevezett úszóláb, mivel az ujjak között úszóhártya 
feszül, így evezésre alkalmas. Jó repülő. A vízből és az 
iszapból lemezes csőrével szűri ki a táplálékot. Min-
denevő. 
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Egy terület hasznosítható édesvízkészletét elsősorban 
az éghajlati adottságok határozzák meg. 

Földünk legszárazabb területei a térítők mentén 
található sivatagok. Bizonyos pontjaikon akár évek 
telhetnek el egyetlen csepp csapadék nélkül. Szintén 
nagyon kevés csapadék hullik a kontinensek belső, 
elzárt medencéiben, illetve a sarkvidékeken. 

A sivatagi területeken időszakos vízfolyások és 
tavak találhatók, amelyek nem tudnak elegendő vizet 
biztosítani az itt élő, egyre növekvő számú népesség-

A Föld sok területén nem a felhasználható édesvíz 
mennyisége, hanem minősége okoz problémát. Hiába 
van ugyanis mindenki számára elegendő vízkészlet, 
ha az szennyezett és fogyasztásra, felhasználásra al-
kalmatlan. A vízszennyező anyagok nagyon sokféle 
forrásból származhatnak, de a folyók, tavak és felszín 
alatti vizek elszennyezéséért elsődlegesen a gazdasági 
termelés a felelős. 

A vízhiány és következményei

A vizek elszennyezése

Miért száradt ki az Aral-tó egy 
része?

Napjaink legfontosabb világméretű problémái közé 
tartoznak a víz mennyiségével és minőségével kapcso-
latos gondok. 

A mennyiségi problémák közül az áradásokról már 
korábban tanultál. A Föld sok más részén ennek ellen-
téte, a vízhiány jelent eddig megoldatlan feladatokat. 

A víz minőségi kérdései közé tartoznak a különbö-
ző forrásokból származó szennyezések. A szennyezett 
víz lakhatatlanná tesz számos vízi élőhelyet és sok faj 
pusztulásáért is felelős. Sok helyen az emberek sem 
jutnak egészséges és elegendő mennyiségű ivóvízhez, 
ami komoly egészségügyi problémákat okozhat, sőt, 
akár háborúkat is kirobbanthat. 

1. Öntözött sivatagi farm

2. Hajóroncs az egykori tómederben

A Közép-Ázsiában található Aral-tó az 
1960-as években még a Föld negyedik 
legnagyobb tava volt. A területen folyó 
egyre nagyobb mértékű mezőgazdasági 

termelés miatt a tavat tápláló Szir-darja és Amu-darja 
vizét egyre nagyobb mértékben használták öntözés-
re. Mivel a folyók egyre kevesebb vizet szállítottak az 
Aral-tóba, a tó elkezdett kiszáradni. 1997-re eredeti 
területének 10%-ára csökkent és négy kisebb tóra 
szakadt. 2014-ben az egykor hatalmas tó keleti része 
teljesen kiszáradt, területén sivatag alakult ki 
(2. ábra).

nek. A vízkészletet csökkenti a növénytermesztés és 
az állattartás (1. ábra). A gazdaságok elegendő vízzel 
történő ellátásához sokszor elterelik a vízfolyásokat, 
így a folyók alsó folyásán élők nem jutnak megfelelő 
mennyiségű vízhez. Ez nem csak vízhiányhoz, hanem 
gyakran háborúkhoz is vezet. 
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vízhiány, vízszennyezés, vízvirágzás, házi 
szennyvíz

ÚJ FOGALMAK

1. Melyek Földünk legszárazabb vidékei?
2. Milyen következményekkel jár a vízhiány?
3. Keresd meg az atlaszodban az Aral-tavat! Inter-

neten keress képeket arról, hogy mennyit válto-
zott a területe néhány évtized alatt!

4. Melyek a leginkább vízszennyező gazdasági ága-
zatok? 

5. Keress az interneten a tengerek olajszennyezésé-
ről szóló híreket!

6. Mit tehetsz a mindennapokban a víz-
szennyezés csökkentéséért? 

3. Vízvirágzás

4. Tengeri olajszennyezés

A mezőgazdaságban túlzott mértékben használt 
növényvédőszerek és a talaj termőképességét növelő 
műtrágyák a csapadékkal kimosódnak a talajból. Be-
kerülnek az élővizekbe és az ott élő állatok szerveze-
tébe, ami gyakran a pusztulásukat okozza. A vízbe 
bejutó műtrágya tápanyagot biztosít a vízi növényzet 
számára, ami a növényzet gyors elszaporodását, úgy-
nevezett vízvirágzást okoz (3. ábra). 

Az elszaporodó növényzet egy idő után pusztulni 
kezd és a lebomlása során lejátszódó folyamatok csök-
kentik a vizek oxigéntartalmát. Később megnő az 
élőlények anyagcseréjéből származó mérgező anyagok 
mennyisége is. A folyamat végeredményeként az élő-
világ gyors pusztulásnak indul. A jelenség kialakulását 
a szennyvizek tisztításával, csatornázással, észszerű 
műtrágyázással lehet megelőzni.

A vizek jelentős szennyezői a gyárak is. Egyes ipa-
ri üzemek úgy rontják a vizek minőségét, hogy a fo-
lyókból, tavakból kiemelt vizet a termékek gyártása 
során felhasználják, elszennyezik, majd tisztítás nél-
kül visszaengedik az élővizekbe. A gyárak és erőmű-
vek a vizeket gyakran nem csak mérgező anyagokkal 
szennyezik, hanem úgy is, hogy a természetesnél jó-
val nagyobb hőmérsékletű vizet engednek vissza a 
folyókba, tavakba, és ezzel károsítják azok élővilágát. 
Ezt a szennyezést hőszennyezésnek nevezzük. 

A tengereken, óceánokon a sérült olajszállító 
tankerhajók okoznak óriási károkat (4. ábra), mert 
kőolaj és kőolaj-származékok kerülnek vízbe. Az olaj 
a víz felszínén úszik, így elzárja a napfényt és gátolja 
a vízben élő élőlények gázcseréjét. Tengeri madarak 
sokasága pusztulhat el, ha az olaj rátapad a tollukra és 
megakadályozza a mozgásukat.

A gazdaságnál kisebb mértékben ugyan, de a la-
kosság is szennyezi a vizeket. A mosáshoz, mosoga-
táshoz, fürdéshez, WC öblítéshez otthon elhasznált 
vizet házi szennyvíznek nevezzük. 

A víz közös kincsünk, takarékoskodjunk vele, vi-
gyázzunk rá!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Föld globális problémái közé tartoznak a 
víz mennyiségével és minőségével kapcsola-

tos kérdések. 
A túl sok víz miatt kialakuló pusztító áradások 

ugyanúgy emberéleteket követelnek, mint a víz-
hiány. 

A vizek minőségét a vízszennyezés veszélyez-
teti, amelyet elsősorban a mezőgazdaság és az 
ipar okoz. Ennél kisebb mértékű a lakossági víz-
szennyezés. A vízszennyezés ésszerű gazdálko-
dással, szennyvíztisztítással és takarékoskodás-
sal orvosolható.
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Miért szorulnak védelemre a vizes élőhelyeket 
magukba foglaló nemzeti parkok?

Ausztria és Magyarország határán, a Fertő tó környé-
kén alapították 1991-ben. A magyarországi Fertő-táj 
részei a Fertőmelléki dombsor, a 75 km2-es tó és a 
Fertő délkeleti területei, a szikes rétek, puszták világa. 
A dombsor jellegzetes földtani képződménye a mio-
cén kori mészkő, melynek legismertebb és legszebb 
megtalálási helye a római kortól 1948-ig művelt fer-
tőrákosi kőfejtő.

A Fertő élővilága különleges. Rendszeresen és nagy 
számban költenek különleges vízimadarak (1–2. 
ábra), de a hal állomány, valamint a víz gerinctelen 
állatvilága, a nádas rovarvilága is számos ritka élő-
lényt rejt.

A Fertő délkeleti részén szikes rétek és legelők ta-
lálhatók tipikus sótűrő növényzettel. Egyes területe-
ken lecsapolt mocsarak, szikes tavak élőhelyeinek új-
jáépítése folyik. Az egykor hatalmas mocsár- és 
lápvilág vízimadarai és ritka növénytársulásai ugyan-
is egyedülálló értéket képviselnek.

A park különleges, szigorúan védett orchideája a 
rigópohár (3. ábra). Szépsége miatt sajnos sokan 
felelőtlenül gyűjtik, ezért már csak néhány példány 
él belőle. Különleges rovaremésztő növény a lápi 
hízóka (4. ábra), amely szintén szigorú védelem alatt 
áll. Érdekessége, hogy a talajból hiányzó nitrogén-
tartalmú tápanyagokhoz rovarok emésztése révén 
jut hozzá.

A Fertő tó és környéke 2001-ben felkerült az 
UNESCO Világörökség listájára. A kitüntető címet 
hazánk Ausztriával együtt nyerte el. A terület 
nem csupán kivételes természeti adottságai miatt 
került fel a listára, hanem a tó körül magyar és oszt-
rák oldalon egyaránt hosszú évszázadok alatt kiala-
kított, ember formálta tájkép és gazdálkodási módok 
miatt is.

Fertő–Hanság Nemzeti Park

1. Ritka vízimadarunk a nagy kócsag

3. Rigópohár (más néven 
boldogasszony papucsa)

4. Lápi hízóka

2. A vadludak is nagy tömegben lepik el a Fertő tó 
környékét
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1. Sorold fel a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban meg-
található természeti értékek fő típusait!

2. A természeti értékeken kívül mely más értékek 
megőrzésére alapították a Fertő–Hanság Nem-
zeti Parkot?

3. Mely földrajzi területeket foglalja magába a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park?

4. Melyek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park legfon-
tosabb földtani értékei?

5. Mivel magyarázható a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park szárazföldi életközösségei-
nek feltűnő változatossága?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park is sokféle élőhelynek 

ad otthont. 
A Balaton környéke különösen változatos: a 

mélyebb víztől a legszárazabb sziklákig sokféle 
környezet jelenik meg és ritka földtani képződ-
ményekben is gazdag. 

Fertő-Hanság Nemzeti Park, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton, 
mocsár- és lápvilág

ÚJ FOGALMAK

A Balaton északi és nyugati partvidékét, valamint a 
Kis-Balatont magába foglaló nemzeti parkot 1997-
ben alapították. Természeti értékei sajátosak, néme-
lyik csak erre a térségre jellemző. Ilyen ritkaságok 
a Tihanyi-félszigeten megmaradt vulkáni képződmé-
nyek és az egykori tengeri üle-
dékből fennmaradt kőzetek. Kü-
lönleges tájképi látványt nyújta-
nak a Tapolcai-medence tanú-
hegyei. A mészköves területeken 
fontos értéket képviselnek a 
karsztjelenségek, például bar-
langok, víznyelők. 

A medencékben meghúzódó 
nedves réteken számos növény-
ritkaság él, például a nemzeti 
park jelké pé nek választott lisz-
tes kankalin (5. ábra). 

A kormorán (6. ábra) halakban gazdag vizek kivá-
ló úszóképességű, védelemre szoruló madara. Fákon 
telepesen költ, mindkét szülő építi a fészket és részt 
vesz a kotlásban. Vízinövényekkel gazdagon benőtt 
állóvizekben fordul elő hazánk egyetlen őshonos tek-
nősfaja, a mocsári teknős (7. ábra). Ragadozó, a ha-
lakon kívül békákat, gőtéket, vízi rovarokat, csigákat 
és férgeket fogyaszt.

Fontos természeti érték a Balaton és főleg a Kis-
Balaton élővilága (8. ábra). A Balaton nyugati végé-
hez öbölként csatlakozott egykor a Kis-Balaton. Náda-
sai megszűrték az ide ömlő Zala folyó vizét, ezért alig 
jutott szennyeződés a tóba. A mocsárlecsapolási mun-
kák után megszűnt a Kis-Balaton szűrő szerepe, de ezt 
az utóbbi évtizedekben sikerült részben helyreállítani.

Az élővilág különlegességéhez az is hozzájárul, 
hogy az alföldi területek erdős-füves növényzete és a 
középhegység lomberdői találkoznak itt egymással.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

6. Kormorán

7. Mocsári 
teknős

5. Ritka lápi 
növény a lisztes 
kankalin

8. Kis-Balaton
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Vásárhelyi Pál 

A hazai vízimérnöki tudomány egyik legkiemelkedőbb 
alakja, nevéhez fűződik – egyebek mellett – a Vaska-
pu-szabályozás és a Tisza-szabályozás első terveinek 
kidolgozása. 1816-ban szerzett mérnöki oklevelet a 

pesti egyetemen. 1823-
tól foglalkozott a Duna 
vízrajzi felmérésével, 
1829-től már ő irányí-
totta a munkát. 1833-
ban gróf Széchenyi Ist-
vántól kapta azt felada-
tot, hogy készítse el a 
Vaskapu-szoros szabá-
lyozási tervét. A Vas-
kapu-szoros mintegy 
134 km hosszú folyó-
szakasz a Közép-Duna 
és az Al-Duna között. 

Sziklás, zuhatagos medre, szélsőséges vízjárása miatt 
az év jelentős részében nem volt hajózható. Vásárhelyi 
Pál tervei nyomán 1834-ben kirobbantották a meder-
ből a legveszélyesebb sziklákat. A hajózást így leg-
alább évi 150 napra sikerült biztonságossá tenni. Ez-
zel egyidejűleg a Duna bal partján 122 km hosszú utat 
építettek, jelentős részben a sziklába vágva. Ez a „Szé-
chenyi-út” nem csupán a hajók vontatását, hanem – 
hajózási idényen kívül – az áruk szekéren való szállí-
tását is lehetővé tette.

Vásárhelyi Pál (1795 – 1846)

Duna, Vaskapu-szoros, Széchenyi István emléktáblája

A Tisza és mellékfolyóinak pusztító árvizei a 19. 
század elején már egyre inkább gátolták az Alföld 
mezőgazdaságának, út- és vasúthálózatának fejlődé-
sét. A Tisza-szabályozás célja az volt, hogy a kis esésű 
folyó nagy kanyarulatait átvágják, ezáltal lerövidítsék 
a folyót, növeljék a meder esését. A partok mellett 
emelt töltésekkel pedig nagy földterületeket védjenek 
meg az árvizektől. Gróf Széchenyi István ezzel a mun-
kával is Vásárhelyi Pált és mérnöktársait bízta meg. 
A szabályozási tervek Vásárhelyi irányításával 1845-re 
készültek el. Vásárhelyi Pál a Tisza-szabályozás mun-
kálataiban már nem vehetett részt, röviddel a tervek 
bemutatása után meghalt.

Duna, Vaskapu-szoros, 
Ada Kaleh szigete
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https://www.vizugy.hu/h

Balaton-felvidéki Nemzeti Park  www.bfnp.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park  www.ferto-hansag.hu

World Wild Fund for Nature (Természetvédelmi Világalap)  wwf.hu/munkank/vizeselohelyek
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A felszín alatti vizek közé tartozik a talajnedvesség, 
a talajvíz és az artézi víz. Hazánk gazdag gyógyvizek-
ben és a hévizekben. 

A felszíni vizek két jelentős típusa a folyó és a tó. 
A folyók a vízgyűjtő területükről gyűjtik össze vizü-
ket. Útjuk közben hordalékot hoznak magukkal, ame-
lyekkel mélyítik medrüket, illetve amelyet lerakva zá-
tonyokat, szigeteket építenek. A folyók vízszintjének 
szabályszerű változása a vízjárás. A nagy mennyiségű 
csapadék vagy a hó olvadás hatására a folyók megárad-
nak, és ilyenkor árvíz is kialakulhat. A tavak a felszín 
mélyedését kitöltő állóvizek. Kialakulhatnak természe-
ti folyamatok, illetve mesterséges emberi tevékenység 
hatására. Pusztulásukat a feltöltődés idézi elő. 

A vizek és a vízpartok növényei a vízmélység és az 
áramlási viszonyok alapján meghatározott rendben 
helyezkednek el. A hínárnövények a part közeli vizek 
aljzatához rögzülnek vagy lebegnek a víz felszínén. 
A partközeli sávot nádasok szegélyezik, amelyeket 
nedves rétek, majd ligeterdők váltanak fel. A vízi nö-
vények szerves anyagokat és oxigént állítanak elő az 
életközösség fogyasztói számára, emellett fontos sze-
repük van a víz szűrésében, tisztításában is.

A hazai hínárnövényzet leggyakoribb tagjai a vízbe 
merülő, egyszerű felépítésű fonalas zöld moszatok, de 
fontos tápláléknövény a békalencse is. A hinarasok 

állatvilágából ki kell emelni a vizek tisztításában nagy 
szerepet játszó tavi kagylót és a kecskerákot. 

A mélyebb vizű élőhelyek lakói a halak, közülük 
hazánkban legismertebb a ponty, a dévérkeszeg és a 
lesőharcsa. 

A nádasok legelterjedtebb növénye a nád és a gyé-
kény. Ezen az élőhelyen számos hüllő és kétéltű talál 
élőhelyet, például a kecskebéka, a levelibéka, a vízi-
sikló vagy a mocsári teknős. Itt fészkel a vizes élőhe-
lyek csúcsragadozója, a barna rétihéja is. 

A vízpartok növényzetére a nagy vízigény jellemző, 
ezek közül a hazai vízpartokon legelterjedtebbek a 
mocsári zsurló és a mocsári gólyahír. A vizek közelében 
találkozhatunk a szitakötőkkel, szúnyogokkal, de itt 
költ a leggyakoribb vízi madarunk, a tőkés réce is.

A vizek élővilágát veszélyeztetik a vízbe kerülő 
szennyező anyagok (mérgek, műtrágya, tisztítatlan 
szennyvíz stb.), és a gyárak, erőművek által a folyókba, 
tavakba visszaengedett a természetesnél magasabb 
hőmérsékletű víz (hőszennyezés). Ha túl sok ásványi 
anyag jut a vízbe, akkor vízvirágzás alakulhat ki, ami 
rövid időn belül az életközösség pusztulását okozhatja. 

A hazai vizes élőhelyek védelmére több nemzeti 
parkot is létrehoztak az utóbbi évtizedekben. Ezek 
közül legjelentősebbek a Fertő-Hansági és Balaton-
felvidéki Nemzeti Park.
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Ábrajegyzék
(Rövidítések: b = bal, j = jobb, f = felső, k = középső, a = alsó)

Fotók:

Angyal Zsuzsanna: 45/4

BKK: 60/2

ESA: 64/j (Czifra Dávid)

Flickr: 11/4 (UCL Mathematical & Physical Sciences/CC BY 2.0), 12 (Kecko/CC BY 2.0), 14 (Clearly Ambiguous/
CC BY 2.0), 15/3 (heatheronhertravels/CC BY 2.0), 18/2 (Benimoto/CC BY 2.0), 18/3 (steph.cliff ord/CC BY 2.0), 
20/2 (Old Photo Profi le/CC BY 2.0), 110/2 (Macleay Grass Man/CC BY 2.0), 111/5 (Harald52/CC BY-ND 2.0), 
111/6 (305 Seahill/CC BY-ND 2.0), 112/2 (Smudge 9000/CC BY-SA 2.0), 112/4 (Tambako the Jaguar/CC BY-ND 
2.0), 113/5 (nickodoherty/CC BY 2.0), 114/2 (tillwe/CC BY-SA 2.0), 115/6f (gbohne/CC BY-SA 2.0), 115/6a 
(Steff en239/CC BY-SA 2.0), 121/6 (CC0), 130/1 (V31S70/CC BY 2.0), 140/1 (vastateparksstaff /CC BY 2.0), 
141/5 (Kristian "Kriko" Lindqvist/CC BY 2.0) 

Fortepan: 50/b (Szalay Zoltán/CC-BY-SA-3.0), 142/j (Magyar Földrajzi Múzeum/CC-BY-SA-3.0), 
142/a (Erky-Nagy Tibor/CC-BY-SA-3.0) 

Google Earth: 63/2

Google Maps: 62

iStock: 86/3

MÁV-Start: 63/3

MTA, Stein-Gyűjtemény: 26/b

MTI Fotóbank: 38/j 

Növényismeret tankönyv (NT-81420): 46/2, 47/3

Országalbum: 17/3 (CC BY 4.0), 76 (mukkshow/CC BY 4.0), 140/2 (talos60/CC BY 4.0)

Pixabay: 16/2, 18/1 

Rgbstock: 96/1

Shutterstock: 7, 9, 15/4, 16/1 kisképek, 17/5–6, 22–25, 28, 29/bf (Virienn), 29/jf (ArTono), 29/ba, 29/ja, 30–34, 
35/3 (horizonphoto), 35/4, 36–37, 40, 41/bf, 41/jf, 41/ba, 41ja (F-Focus by Mati Kose), 44, 45/3, 46/1, 47/4, 
48–49, 52–53, 57, 60/1, 61, 66, 67/bf (Irina Papoyan), 67/jf, 67/ba, 67/ja, 70, 71/2 (Tupungato), 71/3, 72, 
73/3, 73/4 (posztos), 75, 77/3 (Roxana Bashyrova), 77/4 (posztos), 79/2a (Marko Rupena), 79/2j (mehdi33300), 
81, 82/a, 84–85, 86/2, 89–95, 96/2, 97–99, 103, 106–109, 110/3–4, 111/7, 116–119, 120/1, 120/2, 120/3, 
120/4 (Marisha_SL), 121/7, 124–125, 129/1 (Eniko Balogh), 129/2 (Studio MDF), 130/2, 131, 133–134, 
136–139, 141/8, 144

Th inkstock: 19, 113/6, 114/1, 114/3, 115/7, 122/j, 135, 140/3, 141/6–7 

Wikimedia: 11/3 (Ikluft/CC BY-SA 4.0), 16/1f (Balla Béla/CC BY-SA 2.5 HU), 16/1k (Chmee2/CC BY-SA 3.0), 
16/1a (Báthory Gábor/CC BY-SA 3.0), 17/4 (Derzsi Elekes Andor/CC BY-SA 4.0), 18/4 (BlueBreezeWiki/CC 
BY-SA 3.0), 26/j, 38/b, 50/j, 64/b, 82/j, 104/b (Anne19/CC BY-SA 3.0), 113/7 (Spencer Wright/CC BY 2.0), 
113/8 (Sumeet Moghe/CC BY-SA 3.0), 121/5 (Jean Tosti/CC BY-SA 3.0), 122/b, 140/4 (Jörg Hempel/CC BY-SA 
3.0 DE), 142/bf

Grafi kák:

Földrajzi atlasz általános iskolásoknak (FI-506010703/2): 54–55, 69, 72, 74, 76

Jécsai Zoltán: 10, 12–13, 21, 56, 57, 58/1, 88, 110, 126, 132, 135–136

Nagy Áron: 59, 68, 78, 86, 116–117, 127

Shutterstock: 42

Stiefel: 58/2

Th inkstock: 114

OH-TER06TA_Term_06tk-21.indd   145OH-TER06TA_Term_06tk-21.indd   145 2021. 03. 17.   20:53:572021. 03. 17.   20:53:57



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




